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Intermedia International e-journal 2018 Bahar/Haziran Sayısına hoş geldiniz. Akademik
çalışmaların literatüre kazandırılmasının yanında, akademisyenlerin ve araştırmacıların var olan
çalışmalardan faydalanması noktasında akademik dergilerin öneminin bilinciyle Intermedia
International e-Journal’ın 8. sayısını yayınlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Dergimizin 8. sayısında, hakem değerlendirmeleri sonucunda seçilen iletişimin farklı alanlarını
ve unsurlarını ele alan sekiz makaleye yer verdik.
Makalelerin ilki “Kötü Dünyanın Tasviri Üçüncü Dünya Modernizmi ve Kış Uykusu” başlıklı
çalışmasıyla Dr. Öğr. Üyesi Göksel AYMAZ’a aittir.
İkinci makale “Identifying Ideology through Comparative Analysis of Pakistanı &
Indian Newspaper Headlines” başlıklı çalışmasıyla Assistant Professor Dr. Shema Bukhari ve
Assistant Professor Dr. Yosra Jarrar aittir. Yazarlar, Hindistan ve Pakistan’da yayınlanan ve
örnekleme dâhil edilen gazetelerde, tarafsızlık ile çelişen gazete manşetlerini söylem analizi
yöntemiyle incelemişlerdir.
Üçüncü makale “Televizyonda Yayınlanan ve Ana Teması Şiddet Olan Çizgi Filmlerin İçerik
Analizi” başlıklı çalışmasıyla Dr. Öğr. Üyesi Betül Pazarbaşı’na aittir. Yazar, çalışmasında ana teması
şiddet olan ve 1-31 Mayıs 1998 tarihinde Kanal D, Show TV ve HBB televizyon kanallarında çocukların
özellikle ekran karşısında daha fazla zaman geçirdikleri hafta sonları yayınlanan çizgi filmlerdeki
şiddetin tür ve oranlarını içerik analizi yöntemiyle analiz etmektedir.
Dördüncü makale “Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Bir Sosyal Paylaşım Ağı
İncelemesi: Facebook Örneği” başlıklı çalışmasıyla Şeyma Yıldırım, Murat Özdemir ve Ece
Alparslan’a aittir. Yazarlar, çalışmalarında “Facebook’suz Kalmak Ne Demektir?” sorusuna yanıt
bulmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın kuramsal temelini kullanımlar ve doyumlar kuramı
oluşturmaktadır.
Bu
kuram
çerçevesinde
Facebook
kullanım
pratikleri,
kullanım
nedenleri/motivasyonları ve Facebook’un kullanıcılar açısından ne anlam ifade ettiği araştırılmıştır.
Beşinci makale, “Alan Olarak Dijital Oyun, Çocuk Eyleyiciler ve Tahakküm: Clash Of Clans
Oyunu Üzerine Bir İnceleme” başlıklı çalışmasıyla Serhatcan Yurdam aittir. Yazar, çalışmasında geniş
oyuncu kitlesine sahip çevrimiçi dijital oyun Clash of Clans‘te çocukların yetişkinlerle etkileşimini,

tahakküm ilişkileri bağlamında çözümlemek; çocuk oyuncuların birer eyleyici (agent) olarak oyun
alanındaki konumlarını tespit etmiştir.
Dergimizin yer alan diğer bir makale “Dijital Medyada Yayınlanan Arakan Savaş/Çatışma
Fotoğraflarının Göstergebilimsel Analizi” başlıklı çalışmasıyla Dr. Öğr. Üyesi Betül Pazarbaşı ve Dr.
Öğr. Üyesi Ebru Turanlı’ya aittir. Yazalar, çalışmasında Myanmar’da Arakanlı Müslümanların yaşamış
olduğu savaşa ilişkin dijital medyada yayınlanan savaş fotoğraflarının göstergebilimsel yöntemle
analiz etmişlerdir.
Dergimizin yedinci makalesi “2017 Başkanlık Sistemi Referandumu Sürecinde Viral Reklam
Kullanımı” başlıklı çalışmasıyla Meltem Özel ve Onur Karakaş’a aittir. Yazarlar çalışmayla, 2017
Başkanlık sistemi referandumu sürecinde destek veren ve destek vermeyen “sivil girişimler”
tarafından hazırlanan viral reklamları incelemişlerdir.
Dergimizin sekizinci ve son makalesi, “Türkiye’de Siyasi Partilerin ve Liderlerin Demokrasi
Söylemleri” başlıklı çalışmasıyla Doç. Dr. Fulya Şen ile Tülay Cengiz’e aittir. Yazarlar, çalışmalarında
Türkiye’deki demokrasi söylemlerinin temel niteliklerini araştırmak amacıyla siyasal konuşmalarda ve
metinlerde yer alan demokrasi temsillerini incelemiş ve siyasal liderlerin demokrasi kavrayışlarındaki
farklılıkları analiz etmişlerdir.
Dergimizin 8. sayısına özgün çalışmalarıyla katkıda bulunan tüm yazarlara, gönderilen
makaleleri büyük bir titizlikle değerlendiren hakemlerimize ve dergimizin yayına hazırlanmasına emek
veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyor ve 8. sayımızı keyifle okumanızı
diliyoruz.
Bir sonraki sayımızda yeniden görüşmek umuduyla…
Sevgi ve Saygılarımızla,
Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ (Editör)
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KÖTÜ DÜNYANIN TASVİRİ
-ÜÇÜNCÜ DÜNYA MODERNİZMİ VE KIŞ UYKUSUThe Portrayal of Bad World
-Third World Modernism and Winter Sleep*

Dr. Öğr. Üyesi Göksel AYMAZ
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*ORCID: 000-0002-3520-0163
ÖZ
Marshall Berman, modernitenin, “insanları modernleşmenin nesnesi olduğu kadar öznesi de kılmayı, onlara,
kendilerini değiştiren dünyayı değiştirme gücü vermeyi amaçlayan olağanüstü çeşitlilikteki görüş ve
düşünceleri” beslemiş olduğunu söyler. Bu görüş ve düşünceler, Fransa’da Baudelaire, Balzac, Almanya’da
Goethe, Schiller, Rusya’da Puşkin, Gogol vb. ile temsilcisini bulmuş olan klasik modernzim idi. Modernizmin bu
güçteki eserlerini üretmiş olan modernite deneyimi, Berman’a göre, günümüzde hâlâ devam etmektedir. Perry
Anderson ise, Berman’ın modernizmle ilgili görüşünü on dokuzuncu yüzyıla ait bir kültür ve siyaset tasarımı
olarak doğru bulmakla birlikte, bu tasarımın, günümüzle bir ilgisi olmadığını savunur. Anderson’a göre,
“entelektüel açıdan bir tür düşüş (decadance)” yaşanmıştır; günümüzde Batılı sanatçının içinde bulunduğu
durumun tipik özelliği, “bütün ufukların kapalı oluşudur”; Batılı sanatçı klasik modernizmi tetikleyen koşullardan
yoksundur artık. Ama bu durum Üçüncü Dünya için geçerli değildir. Nitekim son dönemin başyapıtları, Gabriel
Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ı, Salman Rushdie’nin Midnight’s Children’ı gibi romanlar, ya da Yılmaz
Güney’in Yol’u gibi filmler, hep Üçüncü Dünya’dan (Kolombiya’dan, Hindistan’dan, Türkiye’den) çıkmıştır.
Anderson’ın dile getirdiği ‘Üçüncü Dünya modernizmi’, son birkaç on yıldır modernliğin yürürlükteki dönemini
tanımlamaya çalışan günümüz sosyal teorisinde önemli bir yer tutan ‘çoklu modernlik’ kavramıyla ilişki
içindedir. Çoklu modernlik, Avrupa-merkezci modernlik teorileri ve izahlarına getirilmiş bir eleştiri olarak, Batılı
olmayan toplumların modernleşme deneyimlerini ‘Batılılaşma’ya indirgeyen yaklaşımları hedef almaktadır.
Buna göre, Avrupa modernliğinin dönemi kapansa bile, yerkürede farklı modernlik deneyimleri yürürlüktedir.
Çoklu ve geç modernlikler kavramının, modernliği kültüre indirgeyen, kültürcü bir yaklaşım olduğunu
düşünenler de vardır. Örneğin Arif Dirlik’e göre, çoklu modernlikler kavramı, “birden fazla ifadesi ve
eklemlenmesi olan tek bir modernite” olarak ‘küresel modernite’ye karşılık, “yerlici kültürel iddiaların
şekillendirdiği” alternatiflerdir. Bu bağlamda, Kış Uykusu filmi özelinde Nuri Bilge Ceylan’ın uluslararası
başarılara sahip sineması incelendiğinde, onun Üçüncü Dünyaya ilişkin ütopik tasarıları temsil eden bir “Üçüncü
Dünya modernizmi” olarak değil, klasik modernizmin günümüzdeki sürdürücüsü olarak tanımlanması uygun
görünmektedir. Bu şekilde tanımlanmasının önemi, hem modernizmin nesnel gerçekliği (yani modernliğin
Avrupa toplumunun kendine özgü içsel bir gelişmesi değil, yerküredeki tarihsel etkileşimlerin bir ürünü olduğu,
dolayısıyla birden fazla moderniteden değil, Avrupa’nın öncü rolü oynadığı hâlâ işleyen tek bir küresel
moderniteden bahsedilebileceği gerçeği), hem de Ceylan sinemasının semantik yapısının “insan varoluşunun
evrensel gerçekliği”, “mutluluk vaadi” gibi, ilk örneklerini Avrupa sanatında gördüğümüz klasik modernizmin
“sanat ideali”ne ilişkin değerler taşımakta olduğu gerçeğinde temellenmektedir.

*
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Anahtar Kelimeler: Modernizm, Üçüncü Dünya Modernizmi, Çoklu Modernlikler, Nuri Bilge Ceylan
Sineması, Kış Uykusu
Extended Abstract: Marshall Berman utters that modernity “has nourished an amazingly variety of visions and
ideas that aim to make men and women the subjects as well as the objects of modernization, to give them the
power to change the world that is changing them and to make their way through the maelstrom and make it
their own.” Those visions and ideas were the classical modernism represented by Baudelaire and Balzac in
France, by Goethe and Schiller in Germany and by Pushkin, Gogol, etc. in Russia. According to Berman, the
experience of modernity, generated those greatest works of art, continues now. However, Perry Anderson,
th
who agrees with the utterance of Berman on the condition that if it is regarded as the layout of 19 century
cultural and political milieu, the utterance bears no relation to modern days. According to Anderson,
“intellectual decadence has taken place” and “horizons are closed” for the Western Artist. The Western Artist is
deprived of the conditions triggering classical modernism. This situation is not valid for Third World, though.
Hence, Magnum Opi of recent period, such as; the novels, One Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia
Marquez, and Midnight Children by Salman Rushdie, or the movies like The Road by Yılmaz Güney, are
flourished from Third World, from Colombia, India, and Turkey. “Third World Modernism” uttered by Anderson
is in relation with ‘multiple modernity’ a term, significant for today’s social theory, trying to define the borders
of modernity for the last few decades. Multiple Modernity, as a critique of Eurocentric modernity theories and
explanations, takes aim at the perspectives, degrading the modernization experience of Non-western societies,
into “Westernization”. Regarding this, even if the period of European modernity terminated, different
modernity experiences are existent on earth. However, there are some as well, considering that the concepts
of multiple and late modernities are culturalist approaches degrading modernity into culture. For instance;
according to Arif Dirlik, the theory of multiple modernities are the alternatives “shaped by the ethnocentric
cultural claims,” “as opposed to global modernity,” as an only modernity, “having more than one expression
and an articulation.” When internationally acclaimed Nuri Bilge Ceylan’s Cinematography is analyzed peculiarly
within the context of Winter Sleep, it would be fitting that if the cinematography is defined as “the
representative of classical modernity in today’s world,” rather than defining as “Third World Modernism,”
representing the utopic ideas of Third World. The significance of this description is based on the fact that both
the objective reality (namely the fact that modernity is not the internal progress of European society, yet the
product of historical interactions on earth and consequently that there is single model of global modernity, of
which Europe taking a leading part and still functioning, but isn’t more than one model of modernities) and the
semantic structure of Ceylan’s cinematography carry the values of “poetic ideal” of classical modernism whose
prototypes such as; “universal reality of human existence”, “the promise of happiness” and etc. can be seen in
European art.
Key Words: Modernism, Third World Modernism, Multiple Modernities, Nuri Bilge Ceylan’s
Cinematography, Winter Sleep

Giriş
Nuri Bilge Ceylan sinemasına ilişkin yaygın bir eleştiri, bu sinemanın genel olarak ‘nihilist’, ‘karamsar’ ve
‘kötücül’ olduğunu söyler. Bu eleştiriye göre, Ceylan’ın filmleri ana fikir olarak “İnsan kötüdür!” demektedir.
2014 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan Kış Uykusu (2014), bu yöndeki eleştirilere sıklıkla konu olan
bir Nuri Bilge Ceylan filmidir.
Filmin başkarakteri Aydın (Haluk Bilginer), dilediği gibi ünlü bir oyuncu olamamıştır Aydın. Yazmayı
istediği Türk Tiyatrosunun Tarihi adlı kitabına hiç başlamamıştır. Heves ettiği aydın kimliğini Bozkırın Sesi adlı
kimsenin okumadığı yerel gazeteye yazdığı yavan yazılarla yaşamak istemektedir lakin suya sabuna
dokunmayan, ihtiyatlı ve risksiz yazıları emekli tiyatrocunun maliyetini ödemeye hazır olmadığı bu kimliği
yaşamasına -doğal olarak- imkân vermemektedir. Yazıları üzerinden aydın kimliğine acımasız eleştiriler yönelten
ablası (Demet Akbağ) ve öfkeli ilgisizliğiyle doğrudan varlığını küçümseyip kişiliğine saldıran genç karısı Nihal
(Melisa Sözen) ile paylaştığı hayat artık ona kendisi hakkında aldanımlar üretememektedir. Onun aydın ve
patron kimliğine oynayan oteldeki yardımcısı işçi Hidayet’in (Ayberk Pekcan) kendi sınıfına karşı sinsi
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düşmanlığa varan dalkavukluğu da buna çare değildir. Bugüne dek kaçındığı iki şey yakasına yapışmıştır:
Kendiyle hilesizce yüzleşmek ve ne olması gerekiyorsa onu yapmak mecburiyetindedir artık. Bu trajedi, gerçek
yaşama sadık biçimde, bazen hazin, bazen gülünç biçimde açığa çıkar.
Sinema sanatının büyük ustası Tarkovski, sanatta gerçekçi olmayı “ahlâksal bir ideal”e bağlar, bu ideal
sanatın dünyanın yitirilişinden duyacağı sorumluluktur.(1986, s.121) İnsanlar adına yüklenilen sorumluluk
bilincidir bu ve sanatçının yaratıcılığını insan varoluşunu kökünden değiştirmeyi hedefleyen bir projeyi içerir. Bu
klasik modernist projedir ve Ceylan’ın sineması bu projeyi içermektedir.

1. Üçüncü Dünya Modernizmi
Marshall Berman, modernlik deneyimlerine odaklanan Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor adlı çalışmasında,
modernleşmeyi kapitalist dünya piyasasının tetiklediği bir süreç olarak tanımlayarak, bu sürece ilişkin tarihsel
deneyimlerin, “insanları modernleşmenin nesnesi olduğu kadar öznesi de kılmayı, onlara, kendilerini değiştiren
dünyayı değiştirme gücü vermeyi amaçlayan olağanüstü çeşitlilikteki görüş ve düşünceleri” beslemiş olduğunu
söylemişti. "19. yüzyıl eleştirmenleri, modern teknoloji ve toplumsal örgütlenmenin insanın yazgısını nasıl
belirlediğini fark etmişlerdi. Ama hepsi de modern bireylerin bu yazgıyı anlayacak ve bir kez anladılar mı onunla
mücadele edecek yetide olduğuna inanıyorlardı. Dolayısıyla, kepaze bir şimdiki zamanın ortasında bile açık bir
gelecek tahayyül edebiliyorlardı."(Berman, 1994, s.28) Berman’ın “olağanüstü çeşitlilikte” dediği bu görüş ve
düşünceler, Fransa’da Baudelaire, Balzac, Almanya’da Goethe, Schiller, Rusya’da Puşkin, Gogol vb. ile
temsilcisini bulmuş olan klasik modernzim idi; insanlara kendilerini değiştiren dünyayı değiştirme gücü veren
şey, modernizm’in gücüydü ve modernizmin bu güçteki klasik eserlerini üretmiş olan modernite deneyimi hâlâ
devam etmekteydi.
Berman’ın yaklaşımını Modernite ve Devrim başlıklı makalesinde eleştiren Perry Anderson, Berman’ın,
“modernizmin insanlara kendilerini değiştiren dünyayı değiştirecek gücü vermeyi, onları modernleşmenin yalnız
nesnesi olmaktan kurtarıp aynı zamanda öznesi haline getirmeyi amaçlamış olduğu” görüşünü on dokuzuncu
yüzyıla ait bir kültür ve siyaset tasarımı olarak doğru bulmakla birlikte, bu tasarımın, içinde yaşadığımız günle bir
ilgisi olmadığı görüşünü savunur. Anderson, birbirini izleyen ve sonradan ‘modernist’ adı altında toplanan
*
estetik pratikler ve öğretiler dizisine ilişkin konjonktürel bir açıklama geliştirmek gerektiğini dile getiriyor. “Bu
tür bir açıklamada” diyor Anderson, “farklı tarihsel zamansallıklar kesişerek o belirli yapılanmayı
oluşturacaktır.”(2003, s.62) Anderson’a göre, Berman’ın modernizm’i, yerleştiği andan itibaren hiçbir içsel
değişim ilkesine tâbi olmamış, sadece kendisini yeniden üretmiştir.(2003, s.59) Oysa ki, “entelektüel açıdan bir
tür düşüş” yaşanmıştır ve Berman bunu, hem sanatı hem de düşünceyi besleyen klasik modernizm ruhuna
*

Fredrick Jameson, benzer bir izlekle, modernliğin bir ideoloji olduğu yönünde eleştiri ortaya koyar. Postmodernizm (1994),
Marksizm ve Biçim (1997), Dil Hapishanesi (2002), ama özelikle Biricik Modernite (2004) ve Kültürel Dönemeç (2005) adlı
eserlerinde, böyle bir “ideolojileştirme”ye itirazını dile getirmişti. Nihayet, Metis Yayınları editörleri, edebiyat ağırlıklı
makalelerinden yaptıkları bir derlemeye Modernizm İdeolojisi adını vererek, Jameson’a, başlığında bu itirazı taşıyan (en
azından Türkçe’de) bir kitap armağan ettiler.(2008) Burada Jameson, geçmişi şimdiye bağlayıp geleceği de şimdinin içinde
acilen elde etmenin bir yolu olarak başvurulduğunu söylediği modernleştirme operasyonunun “ütopyacı perspektifin
ideolojik bir çarpıtılması” olduğunu düşünüyor ve bundan endişe duyuyor; bunun tarihe ve gerçekliğe ilişkin algımızı bozup
uzun dönemde ütopyacı vaadi yerinden edecek “sahte bir vaad” olmasından çekinir.(2008, s.402) Jameson, “yeniden yazım”
olarak adlandırdığı operasyon sonucunda, modernizm’in, tarihsel ve sanatsal olarak karşılaştırılamaz bir dizi yazarı (veya
ressamı veya müzisyeni) karşılaştırmak için kullanılan bir tür standart haline getirildiğini, bunun da katı ve yanlış bir modernpostmodern karşıtlığıyla sonuçlandığını belirtmektedir. Bunun bir “estetik seçkincilik” olduğunu ve postmodern kültür
ürünlerinin yabana atılmaması gerektiğini düşünen Jameson’a göre, geç kapitalizmin yakın zamanda oluşmuş iç hakikatini
ifade eden bu ürünlerin kolayca reddedilmesi, onun olumlu yönlerinin rahatlıkla övülmesiyle eşdeğer ölçüde olanaksızdır. Bu
ikisini yapmak yerine, bu yeni kültürel üretimi, bir sistem olarak geç kapitalizmin toplumsal yeniden kuruluşuyla, kültürün
kendisinin genel bir değiştirimine yönelik geçerli bir hipotez içinde değerlendirmek daha uygun gibi
görünmektedir.(Bkz.1994) Jameson, günümüz edebiyat eleştirisi için kullanışlı bir çerçeve çizdiği Marksizm ve Biçim’i,
“Somut bir gelecek düşüncesini canlı tutmak yazınsal eleştiriye düşmektedir. Dileyelim bu görevi yerine getirebilsin!”
cümlesiyle bitirmeyi uygun görmüş biridir. Jameson’a göre, bugün bizim gerçekten ihtiyacımız olan şey, modernite
tematiğinin yerine, toptan, ütopya denen arzuyu koymaktır. Biricik Modernite’de bunu kulağa hoş gelen, aforizmaya
yaklaşan bir cümleyle ifade etmişti: “Şimdinin ontolojileri geleceğin arkeolojilerine ihtiyaç duyar, geçmiş hakkındaki
tahminlere değil.”(2004, s.203)“Geleceğin arkeolojisi” için işaret ettiği yer, geç kapitalist dönemin kültürel üretimidir.

4

Aymaz / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

dönerek -nafile yere- geri çevirmeye çalışmaktadır.(2003, s.61) Anderson’a göre, günümüzde Batılı sanatçının
içinde bulunduğu durumun tipik özelliği, “bütün ufukların kapalı oluşudur”; Batılı sanatçı klasik modernizmi
tetikleyen koşullardan yoksundur artık; “devralınabilecek bir geçmişin ya da tahayyül edilebilecek bir geleceğin
olmadığı, sürekli yinelenen bir bugün”de yaşamaktadır o. Ama bu durum Üçüncü Dünya için geçerli değildir.
Nitekim son dönemin başyapıtları, Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ı, Salman Rushdie’nin Midnight’s
Children’ı gibi romanlar, ya da Yılmaz Güney’in Yol’u gibi filmler, hep Üçüncü Dünya’dan (Kolombiya’dan,
Hindistan’dan, Türkiye’den) çıkmıştır. “Ancak, bu gibi eserler, sürekli genişleyen modernleşme sürecinin
zamansız ifadeleri değildir. Tersine, her biri hâlâ belirli tarihsel dönüm noktalarında olan toplumlar içerisinde,
sınırları belirlenmiş çerçevelerde hayat bulur. Üçüncü Dünya, modernizme hiçbir şekilde ebedî gençlik vaat
etmez.” Çünkü, Anderson’a göre “bugün genel olarak Üçüncü Dünya’da, bir zamanlar Birinci Dünya’da hâkim
olan yapılanmayı andıran bir yapılanma söz konusudur.” Belirgin bazı özellikleri vardır bu yapılanmanın:
“Çoğunluğu toprak mülkiyetine dayalı, kapitalizm öncesi farklı oligarşi biçimlerinin varlığı; kapitalist gelişmenin
metropol ülkelerine kıyasla çok daha hızlı ve dinamik olmakla birlikte henüz yerleşmemiş ve istikrar
kazanmamış olması” ve nihayet, “toplumsal devrimin sürekli bir olasılık olarak bu toplumlarda varlığını
†
koruması.” Bütün bu özellikler, son dönem başyapıtlarının niçin Üçüncü Dünya’dan çıkmış olduğuna açıklık
getirmektedir.(Anderson, 2003, s.70-71)
Berman, Anderson’ın bu eleştirilerine Sokağı Okuyabilmek başlıklı bir makaleyle cevap verir.(2005,
s.183-202) Burada Berman, Batılı sanatçı için “bütün ufukların kapalı olduğu”, kendisine mal edebileceği bir
geçmiş veya tahayyül edebileceği bir gelecekten yoksun halde “sürekli yenilenen bir şimdiki zamanda yaşadığı”
iddiasındaki Anderson’ı, “insan yaratıcılığı denen şeyin tarih boyunca daha çok hayal kırıklıklarından filizlendiğini
göremiyor” olmakla suçlar. Atina’nın yarattığı hayal kırıklığından doğmuş olan Antik Yunan tragedyalarından,
Fransız Devrimi’nin hayal kırıklığı sayesinde patlayan romantizmden örnekler vererek, “Ufuklar Anderson’a
gerçekten bu derece kapalı geliyorsa, bunu bir insanlık durumu olarak algılamak yerine kişisel bir sorun olarak
değerlendirmelidir” der.(2005, s.184-185) Berman’a göre, Batı’da modernite “dimdik ayakta”dır. Günün
dünyasını deneyimleyen kalabalıklar “insanca tutkular, insanca hasretler, insanca bir düşgücü”
barındırmaktadır. Bu insanların “yalnızca bir gündüzü, bir geceyi çıkarabilmek uğruna yapıp ettiklerinin birçoğu,
Baudelaire’in ‘modern hayatın kahramanlığı’ adını verdiği o yürekliliği” yansıtmaktadır; “Bugünün
kalabalığındaki insan yüzleri, belki Baudelaire’in zamanındakilerden farklıdır ama bu insanlara yön veren, onları
oradan oaraya savuran güçler modern çağın başlangıcından bu yana zerre kadar değişmemiştir.”(2005, s.198)
Batı’nın “modernlik sonrası” diye adlandırılan bir dönemde oluşu, küre üzerinde modernizmin bitmiş
olduğu anlamına gelemez. Çünkü modernilk, Batı ile özdeş değildir, modernlik demek Batı demek değildir.
Günümüz dünyası “çoklu modernlikler”in dünyasıdır. Son birkaç on yıldır, (Lyotard, Deleuze, Baudrillard,
Bauman, Harvey, Jameson, Zizek vb. gibi) farklı kuramcılar tarafından (“postmodernlik”, “modernlik sonrası”,
“geç modernlik”, “akışkan modernlik” vb. gibi) farklı ifadelerle modernliğin yürürlükteki dönemini tanımlamaya
çalışan günümüz sosyal teorisinde “çoklu modernlik” kavramı önemli bir yer tutar. Çoklu modernlik, Avrupamerkezci modernlik teorileri ve izahlarına getirilmiş bir eleştiri olarak, Batılı olmayan toplumların modernleşme
deneyimlerini ‘Batılılaşma’ya indirgeyen yaklaşımları hedef almaktadır. Avrupa modernliğinin dönemi kapansa
bile, yerkürede farklı modernlik deneyimleri yürürlüktedir. “Modernleşmeyi farklı kültürlerin
homojenleştirilmesi şeklinde okumaktan ziyade, kültürlerin ve medeniyetlerin çoğulluğunu farklı modernliklerin
varlığına delil diye okumamız gerekmektedir.”(Kaya, 2006, s.249-250) Türkiye, daha ziyade Doğu
modernliklerine vurgu yapan “geç modernlik” deneyimlerindendir. Geç modernlikler, bir sömürge ülkesi
olmadan, sömürgeleşmeden, Batı’dan farklı modernlikler olarak ortaya çıkarmış deneyimlerdir.(Kaya 2006,
s.23) Çoklu modernlikler içinde yer alan geç modernlik de “Batılılaşma” değildir, böyle tarif edilemez.
Türkiye’nin kültürel sorunları, Doğu ile Batı arasında sıkışmış olmaktan ileri gelen sorunlar değildir. Türkiye’nin
†

Yirminci yüzyıl tarihçiliğinin büyük ismi Eric Hobsbawm, 94 yıllık ömrünün kederli gözleminden süzülen bilgelikle, böylesi
bir politik olasılık içindeki Üçüncü Dünya ülkelerinin kültürel yetkinliğini “Kültürel isyan zayıflığın göstergesidir” diyerek
yorumlamıştı.(2006, s.281) Demokratik siyasal muhalefetin mevcut iktidarları uzun boylu şaşkına çevirip sarsamadığı “az
gelişmiş”, “gelişmekte olan” ya da, toparlayıcı ifadeyle, Üçüncü Dünya olarak adlandırılan ülkelerde demokratik muhalefet
ancak söylem düzeyinde, yani sanatta, kültürde, düşüncede, eleştiride, ama en çok da sanatta ve kültürde başarılı
olabiliyordu. Bu nedenle de politik açıdan bir “zayıflık göstergesi” idi.
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kültürel ortamı, hem Doğu hem de Batı medeniyetini kendine özgü bir yoldan yorumlayan “tekil bir kültür”
olarak anlaşılmalıdır. (Kaya, 2006, s.29 ve 258)
Deliller ve referanslar demetini ağırlıklı olarak -geçmiş kültürel birikim ve pratikler, mevcut kültürel
özgüllükler ve dinler başta olmak üzere- kültür alanından seçiyor olması sebebiyle, çoklu ve geç modernlikler
‡
kavramının, modernliği kültüre indirgeyen, kültürcü bir yaklaşım olduğunu düşünenler de vardır. Örneğin
Dirlik’e göre, çoklu modernlikler kavramı, ticaret, savaş ve sömürgecilik yoluyla küreselleşen “Avromodernite”
evrenine karşılık, “yerlici kültürel iddiaların şekillendirdiği” alternatiflerdir.(2009, s.9) İdeolojik ve metodolojik
farklılıkları ne olursa olsun, moderniteyi -ondan toptan vazgeçme raddesinde- yeniden kavramlaştıran
akademik çabaları yönlendiren şey, “Avrupamerkezciliği aşma ve ötekilerin seslerini, deneyimlerini ve kültürel
miraslarını moderniteye dâhil etme çabası” idi.(2009, s.90) Bütün bu çabaların vardığı noktada tanık olduğumuz
şey, modernitenin kültürel olarak tanımlanmış alanlara ve düzeylere parçalanmasıdır.(2009, s.11)
Kültürel ayrışmaların ötesine geçemeyen bu yapay bölünmeler karşısında ‘küresel modernite’
kavramını önerir Dirlik. Modernite ve modernlik kavramlarının ‘çoklu’, ‘geç’ vb. biçimdeki her türlü çoğul
kullanımlarından ayrılması gereken bu kavram, “birden fazla ifadesi ve eklemlenmesi olan tek bir modernite”
olgusunu savunur. Dirlik’e göre en başından beri küreselleştirici olan modernite (2009, s.91), Avrupa
toplumunun kendine özgü bir içsel gelişmesi değil, -sömürgecilik dâhil- tarihsel etkileşimlerin ürünüydü. Ama bu
birden fazla moderniteye değil, Avrupa’nın öncü rolü oynadığı hâlâ işleyen tek bir küresel moderniteye işaret
eder.(2009, s.90) Bu küresel modernite içinde yerel kültürel pratikler ve kültürel üretim, moderniteye
muhalefette modernin yerel temellüklerinin (üstlenilmelerinin) açıklanmasında büyük önem kazanmıştır.(Dirlik,
2009, s.92) Onun politik önemi de buradan gelir. Modernitenin doğurduğu mağduriyetlere karşı muhalefet,
‘aklın sömürgeleştirilmesine’ karşı mücadele araçlarını yerel kültürlerin yeniden ileri sürülmesinde bulan
postkolonyal aydınlara küresel görünürlük sağladı. Kültürün ön plana çıkmasında önemli bir rol oynayan bu
durum, hem zayıf konumda olunan politikadan kaçışa hem de politikanın farklı araçlarla yürütülmesine imkân
tanıdı.(Dirlik, 2009, s.102)
Bu noktada Dirlik, Üçüncü Dünya kavramını da eleştirel bir içerikle kullanır. Üçüncü Dünya kavramı,
onu meydana getiren koşullar ortadan kalktığı halde, İkinci Dünya diye bir şey ortada yokken, hâlâ akademik ve
siyasal söylemlerin içinde yer alabilmektedir.(2008, s.249) Zira Dirlik’e göre, sosyalist alternatifin ortadan
kalkması, 1950’lerden beri jeopolitik düşünceyi yönlendirmiş olan “Üç Dünya” teorisi içindeki dünyanın üçlü
tasavvurunu “alâkasız” hale getirmiştir. Günümüz gerçekliğinde Üçüncü Dünya, “sömürgeciliğin mirasından
veya yeni sömürgeciliğin gerçeklerinden kaçma çabalarından, sosyalizme potansiyel aday ya da müttefik olan
toplumların gevşek bir toplamından” meydana gelmektedir.(2009, s.8) Üçüncü Dünya’nın söylemsel bir kategori
olması dışında belki de bir önem taşımadığını ve hatta eski bir söylemin gönderme yaptığı koşulların şu anda
uğradığı dönüşüm sebebiyle belki de hiçbir anlam ifade etmediğini dile getiren Dirlik’e göre, buna rağmen
Üçüncü Dünya düşüncesinin anımsanması önemlidir. Ama bunun nedeni, bu düşüncenin bugünü tanımlamada
uygun kaçması değildir. “Asıl neden Üçüncü Dünya ülküsünün içinde barındırmış olduğu ve beraberinde
günümüz üzerinde bir geçmiş perspektifini ve bu perspektifin ürünü olan eleştirel imkânları taşıyan siyasi
anlamların hâlâ bugüne uygun düşebilmesidir.”(2008, s.17) Bu bakımdan, artık İkinci Dünya ortada yokken
Üçüncü Dünya gibi bir terimi kullanmak “sayısal olarak bir anlama sahip olmasa bile tarihsel bir anlam
içermektedir.”(2008, s.250) Dirlik’e göre, Üçüncü Dünya kavramının denk düştüğü toplumların, “alternatif
küresel vizyonlar” konusunda “özerk kaynaklar olarak hizmet edebilme potansiyelleri” vardır; küresel durumun
güncel durumu Üçüncü Dünya’yla ilgili ütopik tasarıların ortadan kalktığı fikrini işlemektedir; “Üçüncü Dünya’yı
hatırlamak, bugünle ilgili radikal alternatiflerin tahayyülünde esas olan bu ütopik tasarıları hafızalara geri
kazanmaktır.”(2008, s.250-251).
‡

Burada (Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart Hall ve David Morley tarafından temsil edilen, egemenlik altındaki
toplumsal kesimlerin güç ile ilişkisinde kitle iletişim araçlarının rolüne odaklandığı erken evresinden ayrı olarak) culturel
studies’in yerel kültürel kimlik oluşum ve çatışmalarını temel almakta olan ve bilhassa Amerikan ve Fransız
üniversitelerinden yayılan geç dönem çalışmalarının da etkili olduğunu düşünmeye hakkımız vardır. Üstelik, kültürel
çalışmalar içinde ağırlık kazanan bu ‘postkolonyalist söylem’, ne ilginçtir ki, Birinci Dünya kurumlarında çalışan Üçüncü
Dünya kökenli aydınların çalışmalarından yayılmaktadır.(Dirlik, 2008, s.27-28)

6

Aymaz / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

Kültürel yetkinlik, politikanın kitleler için öncelikli uyaran olabildiği koşullara erişene dek, Üçüncü
Dünyaya ilişkin “ütopik tasarılar”ın, ya da bizzat Üçüncü Dünya toplumlarının ümitlerinin, düşlerinin, kurmak
istedikleri dünyanın bir mahfazasıdır. Immanuel Wallerstein de, dünya politikasındaki somut sorunların varlığını,
yirmi birinci yüzyılın bu ilk yarısına, yani kapitalist dünya ekonomisinin tam ve şiddetli bir kriz içinde olacağı bir
döneme girerken hiç kimsenin Üçüncü Dünya için yeni stratejiler ve programlar ortaya koymamış olmasına
bağlıyordu. Çünkü (Yalta paradigmasından çıkmış bir kürede) Üçüncü Dünya için daha zor koşullarla karşı
§
karşıyaydık artık.(Wallerstein, 1998, s.19) Bu tablo, Üçüncü Dünya entelektüellerine bir görev çıkartıyordu.
Toplumsal koşulların iyileştirilebileceği beklentisinin pek âlâ mümkün olduğu, fakat toplumun unutturma, yok
sayma, korkutma siyaseti altında ezildiği bir yerde o toplumun okuryazar kesiminden olma sorumluluğu, bu
zümreyi politikleştiriyordu. Hobsbawm da bu nedenle, “Günümüzün karakteristik devrimcileri entelektüeller
olmuştur” diyordu.(2006, s.282)

2. İnsan Varoluşunun Evrensel Gerçeği
Kış Uykusu, ilk bakışta, Üçüncü Dünyaya biçilmiş bu misyon çerçevesinde, bir aydın portresinin sorunlu ruh
haline odaklanmış gibi görünebilir. Filmin -ismiyle müsemma- başkarakteri Aydın, emekli bir tiyatro
oyuncusudur ve Avanos vadisinde babadan kalma bir oteli işletmektedir. Karakter ve yerin bu şekilde tayin
edilmiş olması, hikâyenin Türk sanatında klasikleşmiş bir ‘aydın-taşra’ çatışmasını işlemekte olduğunu
düşündürebilir. Ceylan’ın daha Koza (1995) ve Kasaba’dan (1997) başlayarak, Mayıs Sıkıntısı (1999), Uzak
(2002) ve Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) filmleriyle ilerleyen sineması böyle bir refleksi anlaşılır kılıyorsa da,
Kış Uykusu Türkiye’de kültürün hem üretimi hem de eleştirisinde kadim başlıklardan olan ‘taşra-aydın’
çatışmasıyla ele alınacak kadar olağanlaşmış bir konuyu işlemiyor. Babadan kalma mülkleri işletmek üzere
geldiği bozkırdaki zorunlu ikâmeti ve bozkır insanıyla bu ikâmet nedeniyle girdiği zorunlu ilişkiler de yine benzer
bir kolaycılıkla “Türk aydınının taşra sıkıntısı” gibi alışıldık bir tespitle sınırlandırılamaz. Kış Uykusu, bütün Ceylan
filmleri gibi, insan varoluşunun çatışma halindeki evrensel gerçekleriyle ilgilenmiştir ve zemin olarak da
kendisine Anadolu bozkırının sosyokültürel dokusunu seçmiştir. Mesela Çehov’un Bozkır (1985) hikâyesinde
olduğu gibi, evrensel insan gerçekleri bu arazinin de sakinleri arasında bazen esprili bazen yıkıcı çatışmalar
olarak cereyan etmektedir.
Kış Uykusu filminde biz, başkarakter Aydın’ın şahsında, taşra-aydın çatışmasını değil, evrensel bir konu
**
olarak, bireyin kendini gerçekleştirememe trajedisini izliyoruz. Ceylan, bu evrensel temayı Uzak (2002)
filminde de yine başkarakter Mahmut aracılığıyla işlemişti.(bkz.Aymaz, 2014, s.281-292) Aydın’ın İmam
Hamdi’ye (Serhat Kılıç) “Sen bir daha bana gelme, ben bu işlerden anlamam” demesi, veya bizi Uzak filmine
götüren bir ayrıntı olarak, Hamdi’nin on kilometre yolu imkânsızlıktan yürüyerek gelme mecburiyetinin zaruri
neticesi olan çamurlu ayakkabıları ve kokmuş çoraplarından tiksinmesi, taşrayla arasına mesafe koymak
istemesinden değil, genel olarak kendiyle bütün diğer insanlar (ablası, karısı, arkadaşı) arasına koyduğu ve
çevresindeki her şeyi kemirip kurutan kibrindendir. Ve bu kibir ise kendini gerçekleştirememiş olmanın
öfkesindendir. Bu öfke insan varoluşuna ürkütücü bir gerçeklik vermektedir. Bunun da bir aydında teşhir edilişi
gerçeğin tüm utanç vericiliğiyle gösterilme isteğinden ileri geliyor. Çünkü aşağılığın en yüksekte olanı en
§

Wallerstein’e göre, demokratik talepler ile Üçüncü Dünya halklarının sosyo-psikolojisi arasında asimetrik bir durum söz
konusuydu. Wallerstein, bu asimetride, dünya sisteminden yarar sağlayanların statükonun devamı için kayda değer bir siyasi
enerji harcamaları, bu sistemden yarar sağlayamayanların ise statükoyu dönüştürme yolunda bilgisizlik, korku ve ilgisizlik
nedeniyle aynı ölçüde enerji harcamamakta oluşlarının yanı sıra, bireysel yükselme olanağının ezilenlerin uyanık bir azınlığı
için hâlâ bir çıkış olanağı sağlamakta oluşunu da hesaba katıyordu. (1998, s.201-202)
**
“Yaşam, var olmak için kendine koyduğu hedeflere uygun bir ruh geliştirmesi için insana tanınmış bir süreden başka bir
şey değildir ve insan bu gelişimi gerçekleştirmek zorundadır.”(Tarkovski, 1986, s.62) O yaşamı ele geçirmek, kendimize eksik
kalmamak, kendimizden dışlanmamış bir hayat kazanmak demektir. Bunun benlikteki karşılığı, önümüze koyduğumuz
hedefe uygun bir ruh geliştirmektir. “Hiç kimse öne sürdüğü şey olmayıp, hele hele, sergilediği şey hiç değildir. Üstelik de
herkes zamanla ne olduysa o olmaya meyyâldir.”(Bloch, 2010, s.39) Tabi şu da bir gerçek ki: “İstemler, düşüncelerin ilk
aşamalarından başka bir şey değildir. Birçok durgun ırmak, gürültülü çağlayanlarla başlar ama hiçbiri coşup köpürecek
denize kadar ulaşamaz.”(Lermontov, 1970, s.133) Ne var ki: “Bu, ex nihilo (hiçlikten) yaratmayla ilgili bir mesele olamaz.
İnsanlar kendi kendine karar verir ama bunu ancak doğaya, dünyaya ve birbirlerine derin bir bağımlılık temelinde
yaparlar.”(Eagleton, 2012, s.99-100) İnsanın kendi hayatına kazandıracağı anlam, bu bağımlılıkla içeriden sınırlanır.
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çirkindir. Bir yandan, kendine dönük öfkesiyle yalnızlaştırıp hayatını kurutmuş olduğu karısıyla tartışırken ileri
sürdüğü inandırıcılığı kalmamış acıklı savunmasında gençliğinin devrimci fikirlerine sarılır, ama öte yandan
varlıklı biri olarak yaptığı bağışlar konusunda idealist taşra öğretmeni Levent (Nadir Sarıbacak) tarafından
sıkıştırıldığında zenginliği/yoksulluğu Allah’ın yarattığını, kendisinin bunu değiştiremeyeceğini söyler. Geçim
sıkıntısı yüzünden ödeyemediği kira borcu nedeniyle icraya verdiği kiracısı İmam Hamdi’nin, Aydın’ın yüzüne
karşı sergilediği saygılı tavra rağmen arkasından ana avrat sövmesi, bu ikiyüzlülük kadar çirkin değildir.
Ceylan’ın aydın-taşra çatışmasında aranıp keşfedilmeye çalışılan öngörülmüş eleştirelliği, hiç
beklenmedik biçimde, esasen cesurca burada yatmaktadır. Dolayısıyla, Kış Uykusu’nu konuşmanın en anlamlı
momenti de, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin geneli için söylenen ‘nihilist’, ‘kinik‘, ‘karamsar’ ve ‘kötücül’ iddiaları
olmalıdır. Zira diğer bütün filmleri gibi bu filmin de en cesur yanı, dünyanın neden karamsarlık üreten bir yer
olduğunun ve insanların kötülüğünün gösterilme biçimidir.

3. Sanat İdeal’i
Sanatın özgürleştirici rolünü önemsemiş olan Adorno’ya göre yaşanan dünyanın kötülüğü, gerçekliğin yaydığı
karanlık, sanat için bir ideal’dir. Çünkü sanat da gerçeklik üzerine bir düşünme biçimidir ve “düşünen kimse
kırgınlık ve umutsuzluğa sürüklenmez, düşünme kırgınlık ve umutsuzluktan yücelmedir.”(akt.Oskay, 1995, s.33)
O yüzden kötülüğü ve karanlığı yetkince tasvir eden sanat, özgürleşimci praxis’e yakın bir eylem olacaktır.
Ceylan’ın “İnsan kötüdür!” dediği iddiasını güden eleştirilerin temel bir sebebi, Ceylan'ın
karakterlerinin değişime ehil dünyada edilgin birer “dünya gözü” olarak kalıyor olmalarıdır. Zihinsel etkinliğin
her türü gibi sanat ve dolayısıyla sinema da nesnelden öznele, dolaysızdan dolaylıya bir ilerleyiş olduğundan,
gerçek yaşamdaki kötülük ile perdede izlenen arasındaki bağda kendisini hissettiren şey “dolayım” sorunudur.
Ceylan’ın filmlerinde de kendine özgü bir dolayım işler. Öncelikle, Ceylan’ın karakterleri, kendini
gerçekleştirememe ve kendi olamama trajedisinin figürleri olduklarından, genelde hayata hep bir büyük insan
olma isteğiyle başlayıp sıradan bir yalnız insan olarak sonuçlandıran tiplerdir, Ceylan’ın kamerası onları
kaydetmeye başladığı anda hayat karşısında çoktan edilgin birer “dünya gözü” olarak donakalmışlardır.
Kameranın perdeye yansıtmaya değer bulduğu bilinçli bir tercihidir bu. Oysaki Ceylan'a nihilist diyen eleştiri,
tuvalde, sahnede, sayfada ve notada olduğu gibi, perdede de daima bir homo faber (yapan/eyleyen insan)
görmek arzusundadır, bu eleştiri nezdinde homo contemplativus (tefekkür/temaşa eden insan) ancak çöküşün
nihilizmini temsil ediyordur. Ama unutmayalım ki, kutsanan homo faber bazen mahveden insan, horlanan homo
contemplativus ise ifşa eden insan olabilmektedir. Mesela: “Ne önemi var!” deyip olayı kapatabilecekken,
cebinde azıcık parasıyla kırılan araba camının parasını ödemeye gelmiş yoksul adamın yüreğini asla
ferahlatmayıp, aksine, getirdiği azıcık paranın birkaç misli fiyat söyleyerek onuruna bir karabasan gibi yüklenen,
ya da öğrencileri için bir derslik inşa edilmesi konusunda kendisinden yardım isteyen Garip Köyü’nün genç
öğretmen hanımına yardımcı olma düşüncesinden uzun uzun tefekkür ve temaşa ettikten sonra köye sapan
yolun kavşağında vazgeçip yoluna giderek dünya işlerine somut bir katkıda bulunma fırsatını tepen Aydın da
kendi donukluğu ve hamlesizliğinde insanın kendine ve dolayısıyla dünyaya ettiği kötülüğü ifşa eder.
Ceylan, değişmeye ehliyetli dünyayı temaşa eyleyen edilgin gözleri ifşa ederek eyleyici insana malzeme
sunuyor. “İnsan kötüdür!” demiyor, hakiki kötümserlik demek olan aldatıcı iyimserliğin önüne geçmek için
“Dünyayı değiştirecek madde, bakın, işte budur!” diyor. Ceylan’ın insanları şimdi oldukları halleriyle izleyici
karşısına çıkaran sinemasındaki maksat, insanların olabilecek imgesine sadık kalmaktır. Hali hazırdaki kötü
karşısında erdem gururuna değil akıl gururuna dayanan bir tercihten geliyor bu sadakat. Erdemin kırılan
gururunu boş avuntularla onarmaya çalışmak gibi (gerçeklikle baş etmenin hiçbir donanımına sahip olmayan)
bir tercih yerine, gerçeklik hakkında aldanmak istemeyen aklın gururuna sahip çıkıyor. İnsan denen dünyayı
değiştirecek o maddeyi (şarlatan bir simyacı gibi) icat etmiyor, (dürüst bir merakla) keşfediyor. Keşif
yolculuğunda inebildiği kadar insanın derinine iniyor. Ve biz Dante’nin İnferno’sundan, Goethe’nin Faust’undan,
Dostoyevski’nin Karamazov’undan biliyoruz ki bu tür keşiflerin derinliği, bizzat insani umutların uğraşının
derinliğidir.
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4. Mutluluk Umudu
Ceylan’ın estetiği, somut dünyanın somut sorunlarını çözüme kavuşturma iradesiyle o denli ilişkilidir ki,
‘nihilizm’/’kinizm’ bir yana, estetik kategorileri devrimci estetiğin ilkeleri çerçevesinde yeniden üretme
girişiminin bile konusu olabilirler. Çünkü onun filmleri, kötü dünyanın kurtarılış ümidine insan ilişkilerinin somut
alanından öğeler taşımaktadır. Yeryüzü denilen nesnel imkân zeminine (Bloch, 2007, s.246-247) hâkim olan
somut duygu ‘iyilik’ olsaydı, Ceylan’ın filmlerinin hâkim duygusu da ‘iyilik’ olurdu. Fakat o henüz iyiliğin nesnel
imkânıdır; somut gerçeğe dönüşebilmesi için kötülüğünün keşif ve ifşa edilmesi gerekiyor ki Ceylan’ın yaptığı da
budur. Böylelikle, insanı ve yeryüzünü kötülemek ne kelime, bir imkânın heba edilmesine engel oluyor.
Gerçeğin karanlığı karşısında sürüklenilen kinizmden sanatçıların entelektüel miras olarak aldıkları şey,
genellikle, ‘toplumu küçük görme’dir.(Hauser, 1984, s.198) Ceylan böyle bir kinik olmadığı gibi, “kitleyi modern
bir destanın kahramanı gibi selamlayan” Victor Hugo da değildir.(Benjamin, 1995, s.140) Sadece, sanatı için
insansın yapamayan bir sinemacı vardır karşımızda. Bu da, eğer zaruri ise, yeterince politiktir. Çok istenirse
filmde, kentli ve eğitimli Aydın’ın çatışma halinde olduğu İmam Hamdi ve işçi İsmail’in insani acılarıyla kendi
arasına koyduğu mesafe koyuşu, veya bu işçinin büyüyünce polis olmak isteyen 12-13 yaşlarındaki oğlunun
Aydın’a öfkeli bir halk çocuğu oluşu vs. gibi, Cumhuriyet aydınlanmasına bağlı laik modernler ile AKP tabanı
arasındaki çatışmaya dair semboller, yani Kış Uykusu’nun Türkiye’nin güncel politik meselelerine değinen bir
film olduğuna ilişkin kanıtlar da bulunabilir. Ama çok da anlamlı bir çaba olmayacaktır bu. Kış Uykusu’nun
sanatın eleştirelliğine sahip olduğunu göstermek için düz algıyla dile gelebilecek bu tür kolay yorumlara ihtiyacı
yok. Örneğin, nasıl ki çağın dönemecindeki Rusya’nın politik bir kesiti değilse Diriliş’te okuduğumuz, Kış
Uykusu’nda da Türkiye’nin güncel politik meselelerine bir dokunuş değil, insan varoluşunun, zemin olarak
kendisine günümüz Türkiye’sinin sosyokültürel arazisini seçmiş olan, çatışma halindeki evrensel gerçekleridir
perdede izlediğimiz. Propagandist olan her şeyden sıyrıldığı için Ceylan’ın eleştirelliği politik açıdan müphem bir
görüntü veriyor olabilir ama sanatta politikliğin en etkin biçimini sergiliyor.
Ernst Bloch’un Rembrandt resimlerinde tespit ettiği ışığın bir benzeridir yani: “Renklerin yegâne
kaynağı dünyanın veya dünyanın ardının iç ışığının gizemli yansımasıdır. Ne güneştir onun geldiği yer ne yapay
bir ışık kaynağı.” Ne mevcut dünya, ne de mevcudiyetine inanılan yedi kat göğün üzerindeki dünyadır bu
“dünyevi de doğaüstü de olmayan” ışığın kaynağı. Rembrandt’ın ışığı bu haliyle somut dünyada hiç görülmez.
Çünkü umut perspektifinin ışığıdır o. Mekân karanlıktır, ama “gizemli biçimde yalnızlıktan ve siyahlıktan sökün
eden ışık, gayri mevcut umudun veya parıltının hakikatini mevcut dünyanın karanlık sıvaları üzerine resmeder.”
(Bloch, 2012, s.133, 134)
Nuri Bilge Ceylan, insana dair ümidin maddesini derinlemesine bir uğraşla keşfediyor ve keşfetmeye de
devam edecek. Sıkça övgü alan “sinemayı edebiyata yaklaştıran kamerası” da bu derin uğraşından ötürü insani
meselelerde derin bilgi sahibi olmasıyla açıklanabilir ancak. Her zamanki harikulade görüntülerinin yanında
başarılı uzun diyaloglarıyla da dikkat çeken Kış Uykusu bunun son ve en güzel örneğidir. Ama sadece insan
yüzlerine ya da seslerine değil, dört duvar arasına, açık sokaklara, geniş peyzajlara konuşmanın gücünü veren
çerçeveler ve perspektifler bulabilmesi de sırf bu sayededir. Birer “kara film” olarak da izlenebilecek olan Üç
Maymun (2008), Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) filmlerinde ve Kış Uykusu’ndaki ışık, bu umut uğraşının bir
izahı olarak anılmaya, dikkat çekilmeye değerdir. Ceylan’ın filmlerinde ışık, derinlere inen umut uğraşının
yüzeye tercümesidir.
“Mutlu olmak demek ürküntü duymadan kendinin farkına varabilmektir.”(Benjamin, 1999, s.42)
Ceylan’ın sineması, sırf varlığı ve egemen kötülüğü hilesiz gösteriyor oluşuyla kendini mutluluk vaadinin
müttefiki kılıyor. Bir filmini izlemek üzere koltuğa kurulduğunuzda, o mutluluk, en azından güzel bir film
seyretmenin mutluluğu olarak ışığını o ana yayıyor.

5. Arzu İmgeleri
Kötülüğün takibi ve keşfedilenin dürüst ifşasındaki ısrar, dünyevi cennet arzusundan doğar. Ve bu temel arzu,
insana ve dünyaya onu eski görünümünden kopartan yeni anlamlar kazandırır. İyi olanın amprik olarak
tanınamaz ve keşfedilemez olduğu yerde gereğince açığa çıkartılmış kötülük, artık iyiliğin yol gösterici imgesidir.
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İyiliğin bu imgesi, kötülüğe “kurtarılışın ışığı” ile bakıldığında açığa çıkabilmektedir. “Umutsuzluk karşısında
sorumlu bir biçimde sürdürülebilecek tek felsefe, her şeyi kurtarılmanın bakış açısından görünebilecekleri
biçimiyle düşünme çabasıdır. Kurtarılışın dünyaya saçtığı ışıktan başka ışığı yoktur bilginin; başka her şey
kurgudur, tekrardır, sadece tekniktir.”(Adorno, 1998, s.257) Dünyanın lanetinde cenneti arayan epik anlatılar
kadar belli etmez niyetini ama herhangi bir Ceylan filminin yaptığı budur. Çünkü insan sadece hâlihazırda olanın
değil, henüz olmamış olanın da içinde yaşar. Hâlihazırda olan henüz olamamış olanın nesnel mümkünüdür.
Henüz olmamış olanın gerçekleşme olasılığı, bu yüzden, hâlihazırda olana bakılarak bilinebilir. İnsan ve dünya
bu şekilde bilinip kavrandıktan sonra, onlardaki kötülük insanın düşlediği gelecekteki gerçekliğinin nesnel
dayanağı oluverir. Gerçekleşme koşulları bir araya gelmeye başladığı andan itibaren ise henüz olmamış olan
artık reel olarak mümkündür. Uzak’ta Mahmut’un durup düşündüğü halde çekmediği fotoğraf, Bir Zamanlar
Anadolu’da araba farlarının önünde ümitsizce uzayan yol ve nihayet Kış Uykusu’nda da dünyayı keşif
yolculuğunda (kahramanımızın bir türlü “kaçıp gidemediği”) otelde bir süre konakladıktan sonra bir sabah yeni
maceralara doğru basıp giden motorsikletli gencin ardından Aydın’ın imrenen bakışı, veya otele dekor olsun
diye yakalattığı yılkı atını bir gece iplerinden kopartıp doğaya salışı vb. hep umut edilen ama henüz olmamış
olanın nesnel dayanağıdır. Çünkü Aydın, insanlığın kötü bir yerinde durduğunu bilmekte ve onun uzağında
olmayı istemektedir (hâlihazırda olan). Kötü bir yerden uzakta olmayı istemek, kolaydır. Ama insanı oradan alıp
götürecek “yol” (reel mümkün) henüz ortada yok ise, evvela o yolu döşemek gerekir. Mevcut mıntıkanın olağan
hali, mutlak kıstırılmışlık, ya da özgürlüğün tekinsiz serbestliği de (nesnel mümkün) bu konuda kendiliğinden bir
ümit ya da ümitsizlik yaymaz, her yöne açılabilecek serbestlik, geçit vermez görünen kıstırılmışlık kadar
zorludur. Diyelim türlü uğraştan sonra döşenen yol kötülük mıntıkasından çıkaramamış, varılan yer yine bir
kötülük olmuşsa, bu inşaatta eksik olan kabiliyet değil, arzudur. Aydın’da gözlemlediğimiz şey de işte bu eksik
arzudur. O köye sapmayışı gibi, yılkı atını saldıktan sonra karların ortasında biçare duran tavşanı büyük bir
hınçla vuruşu vb. hep bunun göstergesidir. Ceylan’ın karakterleri (Don Kişot, Cyrano ya da İnce Memed gibi)
doğru insan olmanın eksiksiz arzu portreleri değildirler ama insanın dünyadaki rolünü düşünmeye sevk edecek
(Peçorin ya da Macbeth gibi) tebdili kıyafet içindeki yön gösterici imgeleridir. Bu tip karakterler, barındırdıkları
eğilim ve saklı potansiyelleriyle, tamamlanmamış bir dünyada, insanlığın tarih sahnesinde belirecek sondan bir
önceki görünümüdür.
Ceylan’ın kamerası tamamlanmamış dünyada süreçsel olarak açık bir gerçeklik servetine dalar ve orada
bulduğu karakterleri kendi sonlarına doğru iter. Bu itme kötülüğü ortadan kaldırmaz, ama doğru ve dürüst
şekilde ortaya serer. Dünya iyiliği, yani tarih sahnesinde insanın son imgesinin belirmesi, sanatçının değil
toplumun işi olacaktır. Somut dünyanın somut sorunlarının sanatın soyut dünyasında halledilmesini istemek,
umut adına dile geliyor olsa bile, umutsuz bir idealizmden başka bir şey değildir.

Sonuç
Klasik modernizm, kapitalist toplumun yükselişiyle, para, altın ve değerli kâğıt bağının dışında bütün toplumsal
bağların ufalandığı bir dünyayla açıkça meşgûl olma’ya başlamış bir sanattı. Bu açıkça meşgûl olma tavrı
sonunda, Petersburg deneyimleriyle Puşkin (ve Gogol ve Dostoyevski), Paris üzerine düzyazı ve şiirleriyle
Baudelaire, Berman’ın övgüyle sözünü ettiği ‘modernitenin keşfi’ni gerçekleştirmişlerdi. Şimdi bu türden sanat
yapıtlarının ortaya çıkmasını sağlayan koşullar, aralarında Türkiye’nin de olduğu Üçüncü Dünya ülkelerinde
mevcuttur. Nitekim, Memleketimden İnsan Manzaraları’yla Nâzım Hikmet, Avare Yıllar’la Orhan Kemal,
Umut’la, Yol’la Yılmaz Güney ve benzerleri de, bulundukları coğrafyada, benzer bir tavırla benzer bir keşfi
gerçekleştirdikleri rahatlıkla söylenebilir. Bu yapıtlarda da, klasik modernizmin insanlara kendilerini dönüştüren
dünyayı değiştirme gücü veren o enerjisi vardır. Puşkin’in ya da Baudelaire’in ifade ettiği biçimiyle toplumsal ve
varoluşsal modernite deneyimi, bu coğrafyada açıkça hâlâ varlığını sürdürmektedir.
Nuri Bilge Ceylan’ın sineması da, hem modernizmin nesnel gerçekliği (yani modernliğin Avrupa
toplumunun kendine özgü içsel bir gelişmesi değil, yerküredeki tarihsel etkileşimlerin bir ürünü olduğu, ve
dolayısıyla birden fazla moderniteden değil, Avrupa’nın öncü rolü oynadığı hâlâ işleyen tek bir küresel
moderniteden bahsedilebileceği gerçeği), hem de filmlerinin semantik yapısının “insan varoluşunun evrensel
gerçekliği”, “mutluluk vaadi” gibi, ilk örneklerini Avrupa sanatında gördüğümüz klasik modernizmin “sanat
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ideali”ne ilişkin değerler taşımakta olduğundan, Üçüncü Dünya modernizmi olarak adlandırılabilecek bir sinema
değil, klasik modernizmi günümüzde sürdüren bir sinemadır.
Ceylan’ın sinemasının bu niteliği, Ulrich Beck’in “düşünümsel modernleşme” dediği olguyla da
açıklanabilir bir durumdur. Beck’e göre modernleşme, toplum tarihinin motor gücüdür (1999, s.13), ama bu güç
“başına buyruk”tur. “Başına buyruk modernleşme” (1999, s.33, 57, 63, 67) kendi temelini ve koordinatlarını
ihlâl etmiştir.(1999, s.59) Küreye yayılan modernleşme, modernleşmeyi “yiyip bitirmektedir” diyen Beck’e göre,
“modernleşme kendi kendinin sorunu ve konusu haline gelmekte” ve kendi hakkında bu şekilde geliştirdiği daha
çok bilgi, daha çok düşünüm, daha çok eleştiri, “daha iyi bir modernliğe giden yolu” açmaktadır.(1999, s.15)
Zaten Beck’in terminolojisinde “düşünüm” kavramı, “toplumun kendi kendisiyle karşı karşıya gelmesini” ifade
etmektedir.(1999, s.34) Ceylan’ın sineması, modernliğin ilk yıllarının muhatabı olmuş sanatçıların modernliğe
dair özgün keşifleriyle ortaya koydukları bilgi, düşünüm ve eleştiriye, yeni sinemasal keşifler yoluyla, yeni
bilgiler, yeni düşünümler ve yeni eleştiriler katmaktadır. Modern dünyanın Türkiyeli toplumu, Ceylan’ın keşifçi
filmlerinde kendi kendisiyle yüzleşmektedir.
Film sanatının keşiflerine güvenebiliriz. Zira sinema, Benjamin’in önemle üzerinde durduğu gibi,
deneyimlenen mekân yerine etkin şekilde araştırılan mekânı geçiren bir mekanizmadır.(1995, 45-76) Nuri Bilge
Ceylan sinemasında görünen Türkiye, bu anlamda, araştırılmış bir mekândır, hakkında belli bir fikre ulaşılmış bir
yerdir. Bu sayede 21. yüzyıl Türkiye’sinin gerçekliği, Baudelaire’in Paris’i, Dostoyevski’nin Petersburg’u, Joyce’un
Dublin’i gibi, küresel modernitenin evrensel mekânı haline gelmiştir. Ceylan’ın kamerasından süzülen Türkiye
manzaraları, “modernin yerel temellüklerinin (üstlenilmelerinin) açıklanması”dır, ama onu Avrupa merkezli
modernite döneminden ayıran şey, “sunduğu yeni türden çelişkiler nedeniyle tanınmak ihtiyacı”dır.(Dirlik,
2009, s.92)
Türkiye’de Nuri Bilge Ceylan ve Kış Uykusu (veya İran’da Kiarostemi ve Kirazın Tadı, veya Afganistan’da
Halit Hüseyin ve Uçurtma Avcısı, veya Pakistan’da Atiq Rahimi ve Sabır Taşı), tıpkı bir yüzyıl önceki Avrupalı
muadilleri gibi, göz kamaştırıcı biçimde, modern hayatın ve onun her alanda belirleyici olan büyük etiğinin
insanın yazgısını nasıl belirlediğini görmüş olmanın temsilcisidir. Bu bakımdan, Ceylan’ın sanatı modernisttir.
Onun sineması, yalnızca hayatın büyük etiğinin insanın yazgısını nasıl belirlediğini görmüş olmakla kalmamış,
aynı zamanda bireylerin bu yazgıyı anlayabilecek ve bir kez anladıktan sonra onunla mücadele edebilecek yetide
olduğuna da inanmıştır ve bu yönüyle kitlelere kendilerini değiştiren hayatı değiştirmek için güç ve enerji de
vermektedir.
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Abstract
Every country has their own political and military blueprint, followed by all the concerned parties to mould the
sympathies of masses based on their agendas. This study aims to evaluate the reporting of major events in
Pakistan and India in 2015 that carry implicit/explicit implications; in the newsapapers. Both countries have a
history of political, social & military conflicts, and a struggle against terrorism at various levels. All these
difference are presented in different shades in the media discourse based on the discursiveness of the readers.
This technique is used to establish and maintain certain ideology; to develop power relations among and
between social groups. To explore the underlying interpretation of media discourse, a corpus of headlines is
collected from The Dawn, The News from Pakistan and The Times of India, The Hindu from India. Multi-modal
Critical Discourse Analysis has helped in examining the headlines at textual and cognitive levels. The
comparative analysis revealed that both sides adhere to their nationalistic and political ideology. The Indian
media use very strong and emotive rhetoric which helps them in maintaining power relations. Semantic and
visual analysis revealed the same ideology in operation, showing the diversity in media communication.
Keywords: Comparative Analysis, Headlines, Qualitative, Newspapers, İdeologies.

Introductıon
The news media has undergone major changes over the decades; especially in their approach to
news reporting, news writing and various journalistic approaches, owing to the advancement in the
digital communication. As the primary objective of news media, especially print media is to give
information; therefore, a specified language has been adopted by journalists to convey and simplify
the message for the audience. Therefore, concepts of freedom of press, media’s role as watch-dogs,
objective presentation of news, ideology, free news, autonomous power of media – all come under
severe scrutiny and questioning by scholars and audience.
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This study investigates the media discourse in newspaper headlines which is dominantly
contradictory to ‘objectivity’. Ideology and hegemony in the form of power relations will be
identified in the headlines of newspapers.
The same media discourse is also responsible for the construction of power relations through
the specialized use of language, entertainment formats, positioning of images and extensively
pervasive communication. All these concepts are used by journalists to develop a certain agenda,
keeping in mind that the news sources are dependent on the conflicts and issues, which serves the
purpose of promoting a certain cause, a system of values or a vision. (Rogers & Dearing, 1996:25)
To understand and evaluate the functioning of these concepts in news discourse; Multimodal
Critical Discourse Analysis (MCDA) is employed as the primary method to analyze the ‘discursive
nature of text’, its ‘intersexuality and re-contextualization.’ (Wodak, 2001:11)
The current study is an attempt to make sense and provide insight into the underlying
meaning of headlines of chosen English newspapers of Pakistan and India because headlines are
considered as an individual genre in modern critical studies and deserve our special attention.
This study is unique as it attempts to present a more comprehensive view of the nature of
conflict between two rivals.
1.
Historical Perspective:
Pakistan and India provide a very intriguing case study. Both the countries share thousands of years
old history as they were part of a sub-continent before getting separated in 1947, on the ideological
grounds based on religion, culture and social aspects. Being a larger state, India had the edge both in
economy and finances, right from the beginning, whereas Pakistan had to struggle to bring many
factors and factions together. Both the countries fought a war in 1948, for the state of Kashmir,
which is still a bone of contention and had been divided into Pakistani and Indian Kashmir. Kashmir
region is important for both the nations as the major water sources come from there. The ‘waters’ of
Pakistan come from Indian Kashmir which has subsequently lead to many treaties and conflicts.
Consequently, Kashmir region in India is called ‘Indian occupied Kashmir’ by Pakistan and vice versa.
Political front is another major aspect where politicians have been using the Kashmir conflict and
hatred-for-each-other card to win elections for decades.
The military front has been very active in the form of four major wars, that is, in 1948, 1965,
1971 (which divided Pakistan into two countries: Pakistan and Bangladesh) and 1999; plus the cross
border firing which has become a regular feature. Concurrently, role of military on both sides is much
more deep and complicated than the wars fought. Military bureaucracy on both sides survive on
greater tension between both sides that guarantees a bigger military budget, hence, greater
influence in all matters on national and international interest. The permanent presence of United
Nations on both sides to keep a check on the military conflict; is another highlight of the tensions
between the two. Another aspect of conflict is based on media, specifically movies and sports.
Taking into account the rivalry between Pakistan and India, this study conducts a comparative
analysis of newspaper headlines to analyze and evaluate both the country’s newspapers present the
same news differently based on their respective ideology to establish a specific agenda.
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2.
Literature Review
The journalists rely heavily on the ‘discursive practices’ of the readers to report and write the news.
Such practices are based on the already existing culturally embedded cognitive connotations. The
readers also read and interpret the news based on the available discourses. Harcup (2002:103)
argued that journalists are caught between a perpetual conflict of professional adherence to ethics
and unbiased reporting; while at the same time, they have to fulfill the demands of their employers
(the media owners) and follow the laid out ideologies. To fulfill these demands; the headlines end up
reflecting the practices and views of those who have controlling power to influence the outcome of
certain events, which is sadly a normal practice in a capitalistic society.
The ideological differences in the headlines are explained in a study done by al-Ali (2011). He
employed van Dijk’s socio-ideological discourse theory and Wodak’s Historical Approach to analyze
the coverage of death of Saddam Hussain. A clear evidence of division is shown between those Arabs
who are against the US influence in the region and those who are allied with Washington. Local
meanings and lexicalization of Arab newspapers evidently support Saddam Hussein and support his
defiance towards America. Main participation’s descriptions in all the samples are generally in line
and accordance with the socio-political ideology of newspapers. The words and rhetorical styles of
the text are reflective of religious ideological bent. All the five newspapers under discussion,
presented the event coated in their respective ideological perceptions.
Dave Ferman (2013) successfully presented another aspect of ideology in the headlines in a
different scenario. He analyzed the news reporting of the Irish Parade and established two
ideologically different newspapers frame. Catholic/nationalist Irish news and the Protestant/Loyalist
News Letter framed the 2011 season of religious parade. Although the news was of the same event,
place and people but there were significant differences in the presentation of the text through the
presentation of double-meanings in themes and meanings. The papers clearly do not pay attention
to the cognitive element or the perception of the audience.
Media constitute and enforce ideology. Cheryl Cooky and et al (2013) analysed this
phenomenon by doing research on the news coverage of the victory of Caster Semenya (South
African athlete) in IAAF 2009 World Championships and later questioning her gender through
gender-verification-testing. Amazingly, the media from both sides supported their ideologies by
framing the event with the evidence from the respective perspectives.
Van Dijk in his book, ‘Ideology: A Multidisciplinary Approach’, had systematically explained the
attitude, knowledge, behavior, beliefs and cognition of society to establish the fact that the functions
of ideology are multi-disciplinary. Ideological discourse just does not depend on any one given factor.
While analyzing a media discourse it is pre requisite to keep all the above mentioned factors in mind.
He further argued that ideologies function as link between the individualistic and shared properties
of social groups. Ideologies are also important to develop and maintain relations in social groups,
thus determining and evaluating the conflicting elements in and out of group.
Rotimi Taiwo (2007) conducted a research on 300 Nigerian newspaper headlines to analyze
how headlines are used to sustain and maintain power relations to develop ideologies. Large
percentage of headlines was political based, with a prominent focus on crime and corruption. Speech
headlines were employed by many papers to idealize the social participants. Some headlines were
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being blunt enough to adopt the tome of confrontation. These headlines are used to establish power
relations and ideology among its readers.
3.
Method
The study of media discourse is no longer linguistic or empirical research. It has become more
interpretative, contextual, with meanings lurking under-the-surface and ideologies. The research
patterns on print media reveal interesting results, which has left us with some questions. For
example:



What effect media has on the society?
How can we determine the association and causation of these effects?

Critical Discourse Analysis (CDA) is not just a single, independent theory; rather it is an
interdisciplinary system of research with multi-layered approaches of various theories and methods
(Wodak, 1999:189). The major contributors and developers of CDA include van Dijk, Fairclough and
Wodak. Therefore, this dissertation is mainly based on the three major approaches of CDA, namely:
Fairclough’s Critical approach, Wodak’s Discourse – Historical Approach and van Dijk’s Sociocognitive Approach. But MCDA goes a step further. According to Emilia Djonov and Sumin Zhao
(2014:3), MCDA has sought and followed two inter-dependent directions. First direction deals with
tracing the historical background that constitutes the semiotic resources at local level and the second
direction focuses on analyzing the relation and interaction between varied semiotic resources in their
social context. So, MCDA is a relatively new extension of interdisciplinary CDA but it is considered as
one of the “most influential and visible branches of discourse analysis.” (Blommaert & Bulcaen,
2000). It strongly hinged on the strong theories of CDA. Very conveniently it covers the theory to
unlock systematic communication, theoretical beliefs about the connection between discourse and
power, theory about the social contexts of things and events; to name the few. Since the media
discourse does not occur in a vacuum, therefore, MCDA, attempts to cover and analyze all the
mediums, channels and aspects that are concerned with a specific discourse.
In this study, MCDA is used as a method and approach to analyze the media discourse in the
form of headlines at many levels. There is a detailed textual analysis related to the social context and
interpretation of visual features.
4.
Research Design
The Headlines and their Leads are collected from four major English newspapers of Pakistan and
India. “The Dawn” and “The News” from Pakistan and “The Times of India” and “The Hindu” from
India of the year 2015. These papers are chosen for their wide popularity, credibility and readership
among the masses, especially among the educated class of both the countries. Over the years the
news, the headlines, the events, the treatment meted at by media; are all the same.
5. Multimodal Critical Discourse Analysis
a. Semantic Macro-Proposition: It is the overall and general meaning of the text. Words and
phrases are definitely useful in understanding the meaning of the text but at the same time each
word can also have a secondary macro-proposition that helps in understanding the ideology of
the text. Secondary macro proposition leads to passivization.
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b. Global superstructures: It is the analysis of news text in terms of structure; providing information
about the main story and its implications. Structural features are important because audience
recognize them as such and use them, often unconsciously, to facilitate their understanding the
news text. Again we can observe ideology and power relations at play in the background.
c. Local Meaning: It gives a clear and underlying meaning of each word or phrase etc. at local level
of news discourse. The inter-relation between meaning and interpretations becomes evident at
local level such as: words, phrases, clauses and sentences.
d. ‘Subtle’ Formal Structures: Here the focus is on linguistic features and markers that range from
word order to the syntactic structures.
e. ‘Non-Linguistic’ Elements
Images with the events will be analyzed based on visual design, sound, action/gestures, space,
mathematical symbolism and typography. This analysis will be further divided into:
i.
Rendition as Presentation
Presentation of the main character can be implicit or explicit; it can predict the role of the actor.
This presentation can be repetitive or innovative. Repetitive factors mainly focus on the presentation
of an image based on the cultural or stereotypical aspect, thus bringing out the ideology. Innovative
refers to the metaphorical-type of presentation.
ii.
Rendition as Intensification
While interpreting the images, this aspect focuses on the emotional aspect. It is also rooted in
the ideology, as it plays on the perception of the reader to build a distance with the image. The
colours, line, distance and angle from the main actor - all intensify or de-intensify the image.
iii.
Rendition as Identification
It alludes to the cultural and historical background of the reader focusing on the sense of
closeness or alienation from the image. In-group and out-group notions also come into play here.
Close-distance or long-distance shot aids in identification with the actors involved.
iv.
Rendition as Implementation
Repetitive presentation and identification helps and (to some extent) condition the readers to
make implications relating to their history and culture which consequently helps in implementing a
certain ideology.
For the sake of convenience, the study is divided into two broad categories, namely: Political, and
Social; to trace the elements of duality, play of power relations and the semblance of ideology in the
Headlines.
Year

Newspaper
Political/Military

Social
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2015

The Dawn
The News
The Times
India
The Hindu

August 31-September 7
August 13-September 2
Cross-border
ceasefire Phantom movie reactions
of violations
August 22, 23
NSA talks cancelled

6.
RESULTS AND DISCUSSION
First Event of Year 2015 - August 31-September 7 (Cross-border ceasefire violations)
a. Semantic Macro-Proposition
Semantic Macro Proposition represent the overall, general meaning of the headline. Each word,
phrase or item collectively adds up to the comprehensive meaning of the headline. It leads to
secondary macro proposition, which plays a secondary but vital role in the interpretation of the
headline, thus, exposing the political/editorial ideology of the text.
The first significant event in 2015 was cross border ceasefire violations and both sides
blamed each other. The media hype was a bit escalated and Indian forces came up with some
evidence which were denied by Pakistan. Macro proposition at semantic level showed the headlines
about the arrest of a Pakistani boy on a spy mission in Indian held Kashmir. The foreign office asked
for the proofs. This arrest was the first episode in the series of various events concerning cross
border violations. This so-called spy disappeared from the scene within few weeks. Second episode
was various incidents of firing across the border which may and may not have resulted in the killing
of soldiers and civilians. Third episode was the meeting among government and military officials to
discuss security situations, which was followed by strong statements from the chiefs of Army Staff of
both sides. Fourth episode was the taking up of this case with United Nations. All these episodes lead
to the security talks preparations at ministerial level.
Secondary macro proposition shows a very tenacious ideology lurking under the apparent
surface. These chains of events are reflective of the fact the, LoC skirmishes are part of the routine.
The strong statements by the military heads only confirm that these disputes are un-resolvable. As
opposed to previous year’s reporting, this year Pakistani newspapers also focused on the specific
places and facts and figures to lend authority to their headlines.
The ‘wh-questions’ formula for the headline can be seen in carefully designed details.
Who – Pakistan and Indian military
Pakistan and Indian military and government officials
Victims (soldiers and civilians)
United Nations
What - cross border cease fire violations
Where – working border between India and Pakistan (LoC)
When – spanned over the period of almost three months
Indian newspapers adopted the exactly same pattern. The first episode was the arrest of an
alleged Pakistani spy and the case prepared against him. His statements in calling Pakistan as a
‘terror-sponsor’ country are highlighted. Then the events and places that were affected by cross
border shelling; are mentioned. The only difference is, where Pakistan took up the case with the
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United Nations, Indian media did not give this any significance. It can have dual meanings. Firstly, the
Indian media only operates on the ideology which dictates to defame every intention of Pakistan and
secondly, India in its high-handed approach does not much care about the role of United Nations at
the working boundary.
b. Global Superstructures
Global superstructures inform about the main story and its implications, in terms of the structure of
the headline. Clear structure, whether active or passive helps the readers to steer a concise
interpretation and comprehension, which touches upon the discursive nature of readers. That is why
carefully constructed structures offer a field for the propagation of certain ideology.
The ideology that is propagated in the series of headlines is obvious to any rational mind.
One side is portraying that their actions are right and justified. The other side is also justifying their
acts by providing proofs which simply got dwindle within few weeks. Global super-structure and
macro proposition cleverly bring these ideologies to the light.
c. Local Meaning
Local meaning of the headline has its implications rooted at the local or cultural level. It refers to the
explicit or implicit meanings, allusions, vagueness and even omission of words and phrases.
Historically, each and every word has a deep-seated local meaning and its implications. India
alleges arrest of a Pakistani spy. The word ‘alleges’ is tactically placed, to show distrust in Indian
allegation and to nullify their claim. Rather foreign office asks them to give the evidence. The Indian
media went into frenzy of statements and proofs to justify their claim about Naved as a terrorist
from across the border. All these claims were denied by Pakistan foreign office swiftly, saying that
Naved is not even a registered citizen of the country. After this war of words, quite an extensive
space is given to the events of shelling and firing on both sides of border. These occurrences were
primed through many stimulating phrases. These include; ‘gun battles, Indian firing, security
situation, threat to international peace, shell border villages, hurling unfounded allegations, border
violations, Naved arrow to pin Pakistan, Naved foxes interrogators, blows Pak denials sky-high,
pounds border areas, infiltration bid and long and short war’. All these words are not just lexical
features and styles. They are loaded with interpretations, implications and allusions which can
profoundly affect the peaceful future of the two countries.
d. ‘Subtle’ Formal Structures
Formal structure mostly refers to the linguistic markers of the headline, including the word order,
lexical style, coherence, speech acts or syntactic structures.
The syntactic structures and lexical styles reveal multi-layered meanings. Strong verbs and
emotive vocabulary is used when writing about the cross border incidents. Combination of strong
verbs and adjectives sends across a very direct message in a statement by foreign office that says
that India should refrain from hurling unfounded allegations. The word allegation has cultural
allusion, which might be referring to the fact that India has always indulged in constructing
allegations without solid proofs. The war of words can be directly observed in the exchange of
statements by Army chiefs. Indian chief said that they are ‘ready for short, swift wars’, which were
directly answered by Pakistani chief in a statement saying, ‘cold or hot start’, they are ready for
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anything. On the surface, this is nothing but engagement in verbal war but indirectly each side gives
message to each other to tread these grounds carefully.
The coverage given by Indian media to Naved’s episode is an excellent example of how one
can build a case in media with interviews, images and far-fetched evidence and witnesses. The
alleged spy is termed as hardened jihadi – that means he got such an extensive training that he was
not easy to break. The people arrested as his aid and his father’s statements are all used to give the
confirmation to the fact that he is a genuine case. Even all these claims raise suspicions. How can any
country give such an extensive coverage in media to an arrested spy with a terrorist mission?
f. Non Linguistic Elements
In the current study, non-linguistic features are the images which complement each story.

Figure 1: Arrested spy

Figure 2: LoC between Pakistan and India

Rendition as Presentation: The presentation of alleged Pakistani spy in figure 1 reveals ideology.
There is repetitiveness with innovativeness, showing Pakistanis as terrorists. The innovation comes
into play when a reader focuses on the presence of police who are not specialized forces or members
of any agencies, which are normally seen in cases of such arrests. Figure 2, explicitly presents the
situation at LoC between India and Pakistan. It is repetitive of the fact that both nations have
strained relations. The innovative element is the focus on the barbed wires and not on the soldier.
Rendition as Intensification: Figure 1, shows the main actor from an above-line, focusing on his
behavior and intensifying the ideology that Pakistan supports terrorism. In figure 2, there is no
distance from the main element and the image is presented in natural lights. It implies that the LoC is
that part between the countries which serves to intensify the emotions on both sides of the border.
The soldiers are the central figure, but also showing that they are just the tools in this scheme.
Rendition as Identification: Repetitiveness of the same actors in different shapes makes them easy
to identify by the readers. The closeness of the symbol of barbed wire can be immediately identified
by the readers.
Rendition as Implementation: Symbol of barbed wire and the alleged spy with police can have many
historical implementations. According to the newspapers ideologies, the focus will remain on the
conflict.
Second Event of Year 2015 - August 22, 23 (NSA talks cancelled)
a. Semantic Macro-Proposition
Every year, both countries try to indulge in such diplomatic activities which could lead to peace talks.
This year the preparation for talks and their agenda was the focus in the media. But unfortunately
the NSA talks were cancelled owing to the air of mistrust and the clauses of agenda.
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Semantic macro proposition clearly and straightforwardly present the views of the foreign
minister and office of Pakistan. Sartaj Aziz, foreign minister of Pakistan, presented the agenda which
included the Kashmir issue. But India was seen to change their stance over the agenda, many times.
Secondary macro proposition brings out the political ideology of the editors, which is deeply rooted
in the fact that all the conflicts between Pakistan and India start and end with Kashmir issue, then
how was it possible to start ‘peace’ talks without addressing the core issue. Indian foreign office also
stressed on holding the peace talks. But they presented their own terms and conditions which were
not accepted by Pakistani officials. On top of it, cross border violations added fuel to the fire.
The headlines give the typical ‘wh-question’ information to the readers at the first glance.
Who – Indian and Pakistan Ministers
What – NSA Peace Talks
Where – in India
When – August
In their calm approach Pakistani media was seen to focus on the peace talks by addressing all
the core issues whereas, Indian media is seen to chant the same old tune. Secondary macro
proposition shows that Indian newspapers did focus on the agenda of terrorism only but they
highlighted the wails of the ministers who blamed Pakistan for insisting on the discussion of Kashmir
issue, as they believed, that Pakistan is not sincere in efforts to make deals to curb terrorism in the
region. One political ideology that becomes clear is that in 68 years of independence, Pakistan has
shown interest in peace talks, focusing on all the core issues and Kashmir is the foremost core issue.
On the other hand, India is seen to ignore Kashmir issue and blame their neighbor for not addressing
other issues.
b. Global Super-Structures
Global superstructures of the headlines draw attention to the same ideology of both sides, yet again.
c. Local Meaning
Local meanings of all words have both explicit and implicit implications. The direct statements by the
ministers reflect on the diplomatic efforts carried out on both sides. India’s pre conditions are
termed as worrisome meddling by Sartaj Aziz. The exchange of the conditions resulted in uncertainty
over the talks. Ultimately, NSA dialogue was cancelled over India’s insistence in excluding Kashmir
from the agenda.
The accusing tone of TOI headline can be seen in the word ‘even’, when it says, Pakistan’s
even got a dossier. This implicates a mocking tone towards Pakistan. The officials in India kept on
insisting to discuss only terrorism and not Kashmir in the talks. ‘Pak took K-refuge over fear of being
exposed by India on terror’. All such statements have multi-layered interpretations. At one level,
India’s traditional insistence of not discussing Kashmir at any level is exposed. At another level, it
shows Indian’s attitude of blindly blaming Pakistan for terrorism in their country and not accepting
Kashmir as the core issue to many other complicated conflicts. Congress party issued a direct
question saying, why this Kashmir fixation? This question can be debated at many levels. One simple
retort can be – why not?
d. ‘Subtle’ Formal Structures
All the linguistic markers points at the calm and calculated responses recorded in ‘The Dawn and
News’. Combination of verbs and adjectives has created the atmosphere of concern over Indian
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behavior. Some such phrasal combination include: ‘New Delhi’s meddling worrisome, uncertainty
hang over Pak-India talks after spat, only option, Indian conditions, if Kashmir is on the table’. All
these phrases create vibrant headlines to convey Pakistani newspapers ideology.
Keeping in line with the tradition of putting all the blame on Pakistan, Indian newspapers
have again resort to the aggressive and emotional vocabulary to put all the blame on Pakistan for the
cancellation of NSA talks. ‘Pakistan even got a dossier, Pakistan cries off pre-midnight headlines,
plays Kashmir card, wriggle out of talks, ‘K’-refuge, fears of being exposed, deviated from talks
agenda, wrangling over Hurriyat, Kashmir fixation, talks are off’ – these are all the amazing
combinations of lexical features which clearly and explicitly brings out the tone and agenda in Indian
newspapers.
Third Event in the Year 2015 - August 13-September 2 (Phantom movie reactions)
a. Semantic Macro-Proposition
As discussed earlier, Pakistan and Indian media are actively involved in verbal duels when it comes to
political issues or military issues or sports events. Such an attitude can also be seen in reactions to
some movies, especially when they are based against each others’ political ideology. One such movie
was Bollywood movie ‘Phantom’. They movie raised many controversies even months before its
release. The movie was based on a book written in the context of 2008 Mumbai attacks. Allegedly
the mastermind of those attacks, Hafiz Saeed was in Pakistan. The movie and its makers received a
severe reaction from him and it was banned from screening in Pakistan.
Semantic macro proposition shows a bunch of headlines about the criticism, reaction and
banning of the film in Pakistan. But close examination reveals a very intense ideology at play. One
question about the future of the film is sufficient enough to put the credibility of the movie for the
movie-goers. ‘How will it fare?’ This question might have resulted in arousing curiosity among the
fans; the bans might have incited the people about the content of the movie. So, varied implications
can be observed.
The Indian newspapers focused more on the statements of shock from the cast and makers
of the movie. They claim that the facts in the movie are allusions to previous RAW operations. Even
this statement becomes suspicious as out rightly RAW missions are mentioned and historically
Pakistan has always claimed that RAW, has a hand in their domestic turbulent state of affairs.
The obvious ‘whats and whys’ are answered in almost all the headlines as follows:
Who – makers of movie/Hafiz Saeed and MSF
What – ban on ‘Phantom’
Where – Pakistan and India
When – before the release of movie
b. Global Super Structures
Globally structure of headlines is undoubtedly straightforward. There is not much of a conflict in any
of the headlines but the statements from both sides clearly indite that the film makers and real life
actors of the event are wary of each other.
c. Local ‘Meanings’
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The participants of the event are the movie makers and the real life actors who demanded a ban on
the movie in Pakistan. It should be noted that it is not just Hafiz Saeed who opposes the screening of
‘Phantom’; its Medical charity MSF who also took legal action against the movie. The media on
Pakistan side mostly focused on the concern of the participants in Pakistan. Since it is about Mumbai
attacks, the question: ‘How will it fare?’; makes sense. Historically Pakistan has a huge fan following
for Indian film industry. But when it comes to criticizing and discussing the topics that undermine
Pakistan’s sovereignty then that traditional patriotic ideology comes to the surface. It became
obvious when the film was ban in Pakistan.
The main actor of the movie gave direct statements over the ban, implying the mistrust and
shock he has for Pakistani system. Very realistically ‘The Hindu’, in a headlines reviewed after the
release of the movie that concept was thrilling but the treatment of the movie was substandard. It
shows the ideology of the masses that if there is anything against Pakistan, it is thrilling.
d. ‘Subtle’ Formal Structures
Simple, concrete words are used to show the anger of certain factors against the movie. One
interesting play on words can be seen in a headline which says that ‘the actor who played Hafiz
Saeed in the movie goes underground’. This placement of the word ‘underground’ provides an
interesting twist.
‘The Hindu’ calls the movie as having thrilling concept, soppy treatment. This combination of
words and use of rhetorical figures helps in bringing out the newspapers ideology. There is the
impression of a general unhappiness over not cashing in, on a thrilling concept, which is of course
labeling Pakistan as terrorist-supporter.
e. ‘Non-Linguistic’ Elements

Figure 3: ‘Phantom’ movie makers and Hafiz Saeed
Rendition as Presentation: The two main actors in the process of banning a Bollywood movie are
presented in the same frame. Both the actors are shown from front and close distance, which makes
it easier to see their expressions.
Rendition as Intensification: The closeness of actors, straight lines in the images, intensifies the
expressions on their faces.
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Rendition as Identification: Witnessing the verbal war about the movie, from both sides and the
straight shot of the image makes these actors easily identifiable by the readers. One of them brings
out the symbol of religious bigotry and the other tries to show face of tolerance amid conflicts at
various levels.
Rendition as Implementation: The symbols in these can be taken as the grim expressions on the
faces of actors in both the frames, implementing the future continuation of such conflicts.
Conclusion
The professional responsibility of a journalist and a news agency lies in the ideal and factual
presentation of the news. High ethics demand that newspapers adhere to the high standards of
honesty and impartiality. But the ground reality shows different picture. It’s that side of the picture
which reflect loyalties to particular ideologies be at national or international level. The newspapers
structure their headlines to comply and practice their ideologies that can have roots to the national
ideologies. The overall pattern observed in the present comparative study highly focused on the
presentation of ‘positive in-group image’ and ‘negative out-group image’. The negative elements of
the out-group can be conveniently presented in the clever play on words, through the use of
rhetorical speech and concrete images. Generalizations in the headlines provide a reader to fall back
on his discursive mind and create specific implications about a certain event.
Media content does support the interest of those who ‘run’ the society. It is but natural for
the journalists to adhere to certain ideologies and capitalist owners conveniently work on these
ideologies to serve their purposes. These journalists mostly believe in middle-of-the-road approach
as this appeals to the majority and keeps the masses complacent passive and in some cases, even
dumbed down. So, in this way media discourse sets an agenda to decide which events need to be
discussed by society. The dominant media content is presented as normal and any progressive or
even different views are taken as unacceptable, from an out-group.
This study was mainly concerned with the ideologies presented by the four selected
newspapers of Pakistan and India, to the masses. At times, it was observed that ideological
implications were intentional and at other times, they were presented as a natural consequence of
certain events. MCDA proved very beneficial in understanding the hidden ideological meanings
lurking in the apparent straightforward rhetorical headlines in the four newspapers. The 3 categories
showed that Pakistani and Indian newspapers give very subtle space and coverage to all these
categories. Media on both sides have field days when it comes to the presentation of political and
military events. Sporting events are accentuated through far-flung rhetorical figures and social
events adopt the tone of sobriety. Such representations provide a spring board to create pre
suppositions, arguments, macro-propositions and implications in the minds of the readers. The
political events are mostly supported through the use of speech as headlines and sporting events
have more of pointers as headlines. Social issues and events have seen headlines which mostly bring
the masses together by presenting almost a neutral ideology.
Synchronicity, that is the repetition of words and phrases in the same issue; and diachronicity, that is repetition of words and phrases over a period of time; can be clearly ascertained in
the headlines. National issues are almost repeated with the same robustness and vocabulary, hence,
influencing the collective ideology of masses. Such collective ideology of social representation and
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nationalism can also be seen in events which affect the nation’s psyche as a whole. These events
produced headlines which affected the masses to highlight their nationalistic ideology.
Strong cultural and historical allusions were brought to the surface by doing the analysis of
the headlines at semantic macro-proposition and global super-structures level. Local meanings
further revealed that cultural aspects are anchored in their interpretations. The events reflected on
the fact that both the countries have almost same cultural and historical backgrounds, therefore, the
implications of most of the events was same for both sides. The only observed difference could be
seen in the ideology was that my-version-of-the-story-is-the-only-version. As a consequence, public
on both sides were given the same story with the respective ideology of their country, focusing on
the in-group and out-group concept. The priming and agenda setting effect can be seen here to
shape public opinion.
Such ideologies, which are based on cognitive and social systems, have important functions
to portray, that is, to maintain the national ideological control over the cognition of masses, thus
creating a control which remains under the control of a bigger group. What we have seen in this
study is; Indian media explicate a large social group with a more decisive control on the power
relations between and among the two countries and the two nations. This larger group, that is; India,
heavily influence the headlines rhetoric to present a lesser image of a neighboring country, thus
maintaining a discursive control on the readers. The second actor in this power relation is Pakistani
media, which is seen to employ such rhetoric which can be interpreted as that of ‘acceptance’,
‘resignation’ and a ‘toned-down approach’. Consequently, Indian ideology can be seen to have a
strong influence on public opinion. Pakistani ideology is also seen as a strong factor for the public.
But India seems to exert a more powerful role in this power relation. So, these headlines can be seen
to create social interest among the readers to establish their respective ideology.
MCDA not only focuses on the textual features of a discourse, it also draws attention to the
non-linguistic features. This study analyzed the news-images, as non-linguistic features in this
analysis. The basic approach of visual analysis, that is, sign-signifier-signified was adopted. But it was
conjoined with some other basic elements which focus more on the multi-modality of the discourse.
Compelling images reflect an ideology that induces intense emotions and trigger automatic
responses that are primarily set up to determine the ideology. Since these images reflect on the
cognition of the readers, therefore, some of the images have a survival value that is difficult to ignore
and serves a more practical usage by being stored in memory rather than stimuli that do not elicit
any emotion. So the media discourse frames the images in a way that they are retained in memory to
elicit emotions. The premise is that highly emotionally arousing media messages would be
remembered more than less-emotion arousing media messages. The observed pattern tend to
reflect the same ideological features, showing that the newspapers are working on a certain agenda,
which in this case is to establish power relation. This brings us to the next point of discussion. Why
these newspapers gave importance to certain events and totally ignored the others?
All the four newspapers are the leading newspapers of the two countries, to maintain their
popularity and monopoly among the masses, they have to create newsworthiness. Timelessness and
conflict are the major factor to determine newsworthiness. Most of the events concerning the
masses and readers are timeless and conflicting in nature. The best examples are the cross border
ceasefire violation, resulting in failed peace talks, almost always; Kashmir and terrorism at the back
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hand of every conflict and the timelessness that can be seen ‘before, during and after events’ of
sports events.
The study provided an insight into mechanism of headlines in the newspapers. Through the
comparison of Pakistani and Indian leading English newspapers, it is expounded that at semantic
levels, the headlines are propagating the ideologies and shaping public opinion, based on their news
agency or the government. Not only ideology, these headlines are responsible to establish and
strengthen power relation among the main actors in this chain. Even the newsworthiness of certain
events is created to underline the ideological background among readers.
How the newspapers achieved this task of constructing the ideologies? It has been done
through the constant drilling in of the same tone and tenor of the coverage of some specific events
and they have successfully managed to hammer in the ideals of nationalism and rhetoric of hatred
towards each other by mirroring the selective reality. Some special instances could be observed by
both sides when especially it comes to the coverage of political, terrorist or LoC related events. The
style adheres to ‘blame-it-all’ on the other party. Some headlines on both sides even attributed
vested motives and interests to the government.
During cross-border cease fire violations, one example of ideology can be seen in the following
headlines:
The Dawn: “India should provide proof of any Pakistani involved in terrorism: FO”
The Hindu: “Show us solid proof, Pakistan tells India”
Pakistani media resort to the official statements from the government officials, asking for the
proofs. This shows that they play safe game and quote authorities to reflect on their credibility; thus,
creating a mass acceptance about their reporting. At the same time, The Hindu, plays on the
emotional side of readers with an overbearing tone, when they say that Pakistani media “tells” them
to show proofs. The verb “tell” encompasses many emotions even laden with sarcasm. Where
Pakistani paper sets an agenda of adhering to the middle-of-the-road approach, the Indian media
adheres to outright sarcasm. It also shows that news norms also becomes the reason for agenda
setting.
The strong words are used as weapon by Indian media, showing their control over these
channels. The strong verbs like “snap, sparks, terror, cries off, pounds, to pin” are used to establish
their stance. Whereas, Pakistani media sticks to a toned down approach by sticking to the facts.
Semantic and visual analysis revealed the same ideology in operation, showing the diversity in media
communication.
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ÖZ
Televizyon programları şiddet içeren unsurlara yer vermekte, bu durum özellikle çocuk izleyicileri de olumsuz
yönde etkilemektedir. Çocuklara yönelik olarak üretilen eğitim ve eğlence içerikli çizgi filmlerin şiddet öğeleri
içermesi tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Bu çalışmanın amacı ana teması şiddet olan ve 1-31
Mayıs 1998 tarihinde Kanal D, Show TV ve HBB televizyon kanallarında çocukların özellikle ekran karşısında
daha fazla zaman geçirdikleri hafta sonları yayınlanan çizgi filmlerdeki şiddetin tür ve oranlarını içerik analizi
yöntemiyle analiz etmektir. Çizgi filmlerde şiddetin kullanılması problem oluşturmaktadır. Problemin çözümü
noktasında ortaya konulan ve çalışma ile yanıtlanmaya çalışılacak olan sorular şu şekilde belirlenmiştir; Şiddet
nedir? Çizgi filmlerde yer alan şiddetin nitel ve nicel özellikleri nelerdir? Şiddetin türü ve uygulanma payı nedir?
İletinin içeriği nasıl aktarılmaktadır? Elde edilen bulgular sözü edilen televizyon kanallarında yayınlanan ve ana
teması şiddet olan çizgi filmlerde sözel ve fiziksel şiddetin yoğun şekilde, tekrarlayan mesajlarla izleyiciye
aktarıldığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Şiddet, Çizgi Film, İçerik Analizi
Extended Abstract: The new media industry created by informatique technologies brings with it many
problems and it prefers to transfer the content of violence to the reader or audience in charge of the
understanding of publishing. Violence is increasing in TV and Media. The word, violence originated from Latin
and comes from violentina (Hard, pitiless personality, power). The Violare verb means to use violence and not
to obey the rules. There is "power" in the focal point of violence, which involves harming people or items in
various dimensions. Violence is not connected to a single cause, but is also affected by environmental factors.
Violence is transmitted on television as a means of entertainment for the audience, and children audience are
unfortunately effected this. The animated nature of cartoons and their rich visual elements allow the media
acting with commercial concerns to present such programs with messages of violence.
The use of "violence" as the main element in cartoons is a problem. The questions posed at the point
of solution of the problem and tried to be answered with the study are determined as follows: What are the
qualitative and quantitative characteristics of violence in cartoons? What is the type and implement part of
violence? How is the content of the message transmitted?
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In the study aims to analyze the violence messages used as the main theme in cartoons, first of all, line
films and violence will be explained in detail by data collection method. Afterwards, cartoons that are the main
subject of violence and publish on Kanal D, Show TV and HBB television on weekends on May 1-31 1998 will be
analyze with content anaysis method.
In the UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) “Creative Industries” Report
(2016), animation (cartoon) is considered among the creative sectors, and it states that animation is one of the
dynamic sectors of the global economy. BEBKA Animation İndustry Report (2017) supports this view by stating
that the animation industry has 25% of the world's audiovisual industry.
The U.S.A is the leader in the film and animation Industry. It is very important that all twenty animated
films, which are the highest grossing blockbuster in the world, are produced in the İt is estimated that United
States and that they generate approximately $ 15 billion in revenue (BEBKA, 2017: 39).
Cartoons are the most watched programs on television by childrens. Watching cartoons intensively on
television does not mean that these programs are ideal for children. Because research in Western countries
shows that 94 percent of cartoons are involved in subject of violence and murder (Uyguç, 1997: 27).
In cartoons, violence is used as a method of solving problems, and watching violent messages
increases the aggression of the child. In the battle of powers, “bad” that started the war side, the “good” is
always the “winner of the war” side. However, until this message is delivered, the use of violence throughout
the entire film is repeated as "the most legitimate method” (Özerkan, 1996: 2). Children who follow this
message consistently believe that violence is necessary to win.
The violence images used in cartoons show some differences in the violence exhibited in other TV
programs. In cartoons, there is usually no blood, and the victim is less likely to experience death or injury.
In the study, during the content anaylsis of the cartoons that are the main subject of violence and publish
on Kanal D, Show TV and HBB television on weekends on May 1-31 1998, violent messages have been
evaluated together with their basic antagonisms. For this purpose, messages in cartoons were examined as
three variables: verbal violence, physical violence and other messages. The assumptions of the research are as
follows:
1- Television channels include intense violence in cartoons directed at children.
2- Cartoons are based on violence.
3- In cartoons, messages are delivered repeatedly and continuously in strong form.
Verbal and physical violence is the fundamental variable in the analysis of cartoons. Other variables are the
positive negative messages, normal or extraordinary situations or events. In this study, content analysis
method was used. Content analysis is a research method based on the formulation of assumptions and the
embodiment of the variables created from the concept in the category system (Alver, 2003: 241). Content
analysis is the amount of things (violence, types of work, etc.)) research technique based on measurement
(counting) in some communication format samples (cartoons, news).
Within the scope of the research, the violence elements in 20 cartoons published in a month's time zone
(1-31 May 1998) on three TV channels (Kanal D, Show TV, HBB) at the end of the week were subjected to
quantitative and qualitative analysis. Cartoons were analyzed as 18 separate messages in general evaluation
tables according to their messages: Verbal violence; violence, ridicule, hate, order, fear, shouting, revenge,
threat, slang; Physical violence; show/use power, shoot, push, damage the environment and property, use
firearm and edged weapon; Other messages; positive negative, extraordinary events and situations, normal
speech sentences and events.
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With the study aimed to show that violence in cartoons is used as the main theme, it has been determined
that violence messages in cartoons are being published intensively and repeatedly, thus confirming our second
and third assumptions.
In the cartoons where we analyze the content, it was determined that all the messages were delivered
with "shouting" in order to attract the attention of the children. In the solution of the problem, especially the
programs for children need to be carried out through self-control, acting with the principle of responsible
publishing and ensuring the supervision through the legal regulations which are carefully prepared.
Key Words: Television, Violence, Cartoons, Content Analysis.

Giriş
Yıkıcı sonuçları ile yaşamın tüm alanlarında etkisini gösteren şiddet, televizyon ekranlarından da yoğun olarak
yayınlanmaktadır. Bilişim teknolojilerinin yarattığı yeni medya endüstrisi küresel ölçekte pek çok sorunu
beraberinde getirmekte, günümüz medyası yüksek rating/tiraj alan ve odağında şiddetin yer aldığı içerikleri
okuyucu veya izleyiciye aktarmayı sorumlu yayıncılık anlayışına tercih etmektedir. Bunun sonucu olarak da
televizyonda "Şiddet" tüm dünyada giderek artmaktadır. Televizyon programları aracılığıyla hızla yayılan ve
sürekli tekrarlanan şiddet insanları giderek duyarsızlaştırmakta, bir süre sonra ise toplumsal düzeyde genel
kabul görmektedir. Şiddetin sunumu ve algılanış biçimi farklı toplumlarda farklı özellikler sergilemekte,
toplumların ekonomik açıdan gelişmişlik düzeylerine dolayısıyla sosyo-kültürel yapılarına bağlı olarak şiddetin
her ülkedeki niteliği, sıklığı ve yansıması farklılıklar arz etmektedir. Toplumların sahip oldukları kültürden
kaynaklanan farklı şiddet algıları olabileceği gibi, toplumun şiddete gösterdiği tepki de elbette zaman içinde
değişime uğrayabilmektedir.
Yaratılış kadar eski olan ve karmaşık bir yapıya sahip bulunan şiddetin tek bir tanımını yapmak oldukça
güçtür. Şiddet sözcüğü Latince kökenli olup violentina ( Sert, acımasız kişilik, güç )' dan gelmektedir. Violare fiili
ise şiddet kullanmak, kurallara uymamak anlamını taşımaktadır. Kuralların çiğnenmesi bağlamında hemen her
şey şiddet olarak algılanabilmektedir. Bu sözcükler güç, erk, yetke, şiddet, bedensel güç kullanımı anlamına
gelen vis ile de bağlantılıdır. Şiddet sözcüğünün odak noktasında “güç” vardır. İnsan doğasında mevcut
bastırılmış bir davranış biçimi olan şiddet öncelikle vurma ve kötü davranma, kişileri veya malları yaralamaya ya
da yok etmeye yönelik doğrudan veya dolaylı eylemdir (Mıchaud,1991:11).
Türk Dil Kurumu şiddeti “Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik, duygu ve davranışta aşırılık,
karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma” olarak tanımlamaktadır (http://www.tdk.gov.tr.). Kişi veya
toplumların malına, canına, bedensel bütünlüğüne yönelik tüm tehdit, fiziksel ya da psikolojik saldırılar şiddet
olarak nitelendirilmektedir.
Şiddet eylemi kişinin kendisine, yakınlarına ve malına karşı önemli bir zararın korkusunu yaşatmalıdır.
Günlük yaşamda en çok rastlanan şiddet türü tepkisel şiddettir. Korkudan doğan tepkisel şiddet -bir insanın
kendisinin ya da başkasının- yaşamını, özgürlüğünü, onurunu ve malını korumak için kullandığı şiddettir. Bu tür
şiddet ölümün değil, yaşamın hizmetindedir; amacı da yıkım değil korumadır (Fromm,1994:19). Saygının
yarattığı korku duygusu ise şiddet değildir.
Ceza hukuku şiddet konusunda düzenlemelere yer vermekte, insana karşı gerçekleştirilen bütün
darbeleri şiddet olarak nitelendirmektedir. Şiddet ceza kanununda “Darbe, şiddet ve etkili eylemler (müessir
fiil) başlığı altında toplanmaktadır.” Kanun yapıcılar şiddeti ve etkili eylemleri "insanın benzerlerine karşı giriştiği
onlarda önemli ya da önemsiz hasarlar veya yaralar oluşturan saldırganlık ve hoyratlık ifade eden hareketler"
şeklinde özetlemektedirler (Mıchaud,1991:9).
Bu tanım; şiddet ile kalıcı bedensel hasar yaratan güç kullanımı arasındaki bağı vurgulamaktadır. Şiddet
ve etkili eylemin içerdiği davranışlar, kurbanın bedenini hedef almakla beraber darbe kadar güçlü olmayabilir.
Birine tükürmek, onun saçını çekmek, yere atmak, tehdit ederek veya malına zarar vererek ruhsal durumunun
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bozulmasına neden olmak bu kavramın kapsamı içinde yer alır. Ayrıca hafif suç kapsamına giren itip-kakma,
üzerine çöp atma gibi şiddet eylemleri de vardır. Yıkıcı ve yok edici saldırganlığın bir biçimi olan şiddet kişilere
ya da eşyaya çeşitli boyutlarda zarar vermeyi kapsamaktadır. Şiddet tek bir nedene bağlı değildir. Çevresel
faktörlerden de büyük ölçüde etkilenmektedir.
Şiddet sadece yaşamın içinde değil, aynı zamanda televizyon ekranlarının da içindedir. Şiddet,
televizyonda izleyiciye farklı program formatları ile eğlence aracı olarak aktarılmakta, çocuk izleyicilerde ne
yazık ki bundan nasibini almaktadır. Çocuk programları içinde çizgi filmlerin hareketli yapısı ve zengin görsel
unsurları ile yoğun ilgi görmesi, ticari kaygılarla hareket eden medyanın bu tür programları şiddet mesajları ile
sunmasını sağlamaktadır. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği çizgi filmlerde “şiddet”in ana unsur olarak kullanılması
sorun teşkil etmektedir. Problemin çözümü noktasında ortaya konulan ve çalışma ile yanıtlanmaya çalışılacak
olan sorular ise şu şekilde belirlenmiştir; Çizgi filmlerde yer alan şiddetin nitel ve nicel özellikleri nelerdir?
Şiddetin türü ve uygulanma payı nedir? İletinin içeriği nasıl aktarılmaktadır?
Çizgi filmlerde ana tema olarak kullanılan şiddet mesajlarını analiz etmeyi amaçlayan çalışmada;
öncelikle veri toplama yöntemi ile çizgi filmler ve şiddet konusu ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Ardından Kanal D,
Show TV ve HBB televizyon kanalında 1-31 Mayıs 1998 tarihinde hafta sonları yayınlanan ve ana teması şiddet
olan çizgi filmler içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir.

1. Çizgi Filmler ve Şiddet
Animasyon yaratım süreci açısından kendine özgü nitelikler taşıyan önemli bir sektördür ve günümüzde
eğlence, medya, reklam, sağlık, eğitim, olağanüstü durumlar gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Animasyon endüstrisi kullanılan teknoloji, nitelikli iş gücü, emek, zaman, bilgi ve yüksek yatırım maliyetleri
nedeniyle piyasaya giriş bariyeri son derece yüksek olan bir alandır. Bu durum sektörde faaliyet gösteren aktör
sayısını kısıtlamakta, küresel ve yerel düzeyde ortak yapımları gündeme getirmektedir. Oyun ve yazılım
teknolojilerinin gelişmesi animasyon sanatının da gelişmesini sağlamakta, sektör küresel ölçekte kayda değer
gelişmeler sergilemektedir.
BEBKA Animasyon Sektörü Raporu (2017) animasyon endüstrisinin dünyada görsel işitsel endüstrinin
%25’ine sahip olduğunu belirtmektedir. Rapora göre; animasyon endüstrisi 2010 yılında 122,20 milyar dolar
olan pazar hacmini, 2013 yılında artırarak 150 milyar dolara yükseltmiştir. 2016 yılında ise sektöre ait pazar
hacminin 270 milyar dolara çıktığı ifade edilmektedir.
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) “Yaratıcı Endüstriler” Raporu’nda
(2016) animasyonu yaratıcı sektörler arasında kabul etmekte ve animasyonun küresel ekonominin dinamik
sektörleri arasında yer aldığını belirtmektedir. UNCTAD dijital animasyonu ve animasyon içerikli video
oyunlarını ihracat ve fikri mülkiyet yoluyla gelir elde eden, özellikle dijital devrimle birlikte yenilikçi, bilgi tabanlı
endüstriler olarak tanımlamaktadır. Animasyon endüstrisinin temel segmentleri kısa ve uzun metrajlı sinema
filmleri, reklamlar, bilgisayar ve video oyunları ile televizyon çizgi dizileri gibi çeşitlilik göstermektedir.
Film ve animasyon endüstrinin lideri ABD’dir. Amerika, animasyonun ortaya çıkmasında ve
gelişmesinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. ABD; üretici ve dağıtıcı konumunda bulunan animasyon
şirketleri, eğitimli iş gücü, yayıncı kuruluşları ve gelişmiş yazılım şirketleri ile diğer ülkeler için de model
oluşturmaktadır. Animasyon Amerika’da doğmuş Avrupa’da gelişmiştir. Animasyon endüstrisinde küresel
aktörlerin başında ABD ile birlikte Japonya gelmektedir. Kanada, Fransa, İngiltere’de üretici ülke konumundadır.
Ancak uluslar arası program pazarında Amerika’nın ezici hâkimiyeti tartışmasız şekilde sürmekte, rakamlarda
bunu açıkça göstermektedir. Dünyada en yüksek gişe hâsılatını elde eden yirmi animasyon filminin tamamının
Amerikan yapımı olması ve bu filmlerden yaklaşık olarak 15 milyar dolar gelir elde edilmesi oldukça önemlidir.
ABD’nin 2014 yılı pazar payına bakıldığında, tüm filmlerde ABD’nin %95,3, Avrupa’nın %2,8 ve diğer ülkelerin ise
%1,9’luk pazar payına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Uzun metrajlı animasyon filmlerinde bu oran, ABD için
%94,6, Avrupa için ise %5,4 olmuştur. Diğer ülkeler ise uzun metrajlı animasyon filmlerinde ABD pazarından
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herhangi bir paya sahip olamamıştır ABD’nin animasyon pazar hacminin 20 milyar dolar olduğu tahmin
edilmektedir (BEBKA, 2017: 39).
Sinema sanatının bir kolu olarak tanımlanan ve tek tek resimlerin hareket duygusunu yaratacak şekilde
filme aktarılması ile oluşturulan çizgi filmlerin (Animasyon) tarihi oldukça eskiye dayanmakta, 19. yüzyıla kadar
uzanmaktadır. O dönemde Thaumatrope, Zoetrope ve Praxinascope tarzı oyuncaklar resimleri hareket
ediyormuş gibi göstermekte, animasyonun ilk örneklerini yansıtmaktadır.
Gerçek anlamda ilk çizgi filmler ise 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve kısa süre içinde büyük bir
gelişim sergilemiştir. Amerika’da James Stuart Blackton tarafından 1906'da çizilen "Humorous Phases of Funny
Faces" (Komik yüzlerin mizahi evreleri) ilk çizgi film olarak kabul edilmektedir. Blackton bu çizgi filmde kara
tahtaya komik yüzler çizmiş ve ayrı ayrı fotoğraflarını almıştır. Filmde gözlerini hareket ettirirken sigarasının
dumanını genç kıza doğru üfleyen bir adam ve bir çemberden atlayan köpek bulunmaktadır. Blockton’ın diğer
önemli çizgi filmleri; 1906'da yapmış olduğu "The Haunted Hotel" (Perili Oteli) ile 1907'de çizmiş olduğu "The
Magic Fountain-Pen" (Sihirli dolmakalem)'dir. Sanatçı filmde beyaz kâğıt üzerinde kendi kendine hareket eden,
resimler çizen bir dolma kalemi canlandırmıştır. Andre Gill’in öğrencisi Fransız Emile Cohl’ın yarattığı kahraman
"Fantoche" hareketli filmler arasında ilk düzenli film kahramanı olarak kabul edilmektedir. Winsor McCay ise
1908'de "Little Nemo"yu yaparak ilk çizgi filmini üretmiştir (Thomas, 1991: 24-26). Mc Cay çizgi filmlerin sanat
haline gelmesi konusunda bir hayli çaba sarf etmiştir.
1910 yılında kurulan John Bray Stüdyosu mat bir cam levhanın çizgi film sektöründe kullanılmasını
sağlayarak, aynı görüntünün tekrar tekrar çizilmesini önlemiştir. 1914'de Amerikalı Earl Hurd kâğıt üzerine
şeffaf plakalar kullanma tekniğini geliştirerek animasyon filmlerinin endüstrileşmesini sağlamıştır.
1928- 1938 yılları arasında animasyon, bir sinema eğlence aracı olarak gelişim göstermiş, Walt Disney
yapımı filmler ön plana çıkmıştır. Canlandırma sineması Hollywood'un ve Disney Stüdyoları'nın da katkılarıyla
trilyonluk sektör haline gelmiştir. Walt Disney, kaliteli çizgi filmlere imzasını atmış ve kısa sürede gönülleri
fethetmiştir. Bununla birlikte çizgi filmlerin tamamen masum olduklarını düşünmek elbette ki saflıktır. Çizgi
filmler kültür emperyalizminin sevimli ajanlarıdır. Her türlü ideolojik iletinin dışında, masum çocuk öyküleri
olarak algılanan çizgi filmler düzeni onaylayan bireyler yaratmakta oldukça etkilidir. Bu onaylama, örneğin
doğanın sömürülmesi, belirli bir mala dönüştürülmesi ve buna karşı çıkanların cezalandırılması Walt Disney'in
"Vakvak Amca" ve diğer bütün yapıtlarında ana temadır (Dorfman, Mattelart, 1997:35).
Amerika’da 1923 yılında kurulan Walt Disney animasyona 1924 yılında "Alice in Cartoonland" (Alice
Çizgi Film Diyarında) ile başlamıştır. Disney'in ilk başarılı sesli filmi 1928'de yaptığı "Steamboat Willie" (Willie'nin
Vapuru)’dur. Aynı yıl "Plane Crazy" (Çılgın Uçuş)' ta Miki Fare’ye yer vermiştir. Mickey dil ve jeopolitik sınırları
zarar vermeden aşan dünya ortak kültür ürününün en iyi örneğini oluşturmaktadır (Charon,J.M.,1992:56).
Disney, bu başarısıyla yetinmeyip müzik ağırlıklı yeni bir çizgi dizi daha hazırlamıştır. "Silly Symphony" (Komik
Senfoni) adlı kısa filmde yeni teknikler denemiş ve 1929'da "Skeleton Dance" (İskelet Dansı)' nı yapmıştır.
Böylece Disney’in yükselişi başlamıştır. Disney’in 1932 yılında ürettiği “Çiçekler ve Ağaçlar” adlı ilk renkli filmi
Oscar ödülünü kazanmıştır. 1933 yılında üretilen Üç Küçük Domuz ve Ye Olden Days filmlerini 1934 yılında
üretilen Donald Duck izlemiştir. Ünlü çizgi kahraman varyemez amca en zengin çizgi film kahramanı olarak
tarihe geçmiştir.
Disney 1937'de ilk uzun metrajlı canlandırma filmi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile uluslar arası
pazarın kapılarını açamış, 1940 - 1960 yılları arasında Pinokyo, Bambi, Külkedisi, Alice Harikalar Diyarında,
Uyuyan Güzel ve 101 Dalmaçyalı gibi filmleri üretmiştir. Disney stüdyoları 1964'te Marry Poppins adlı çizgi filmi
ile 13 dalda Oscara aday gösterilmiş, 5 dalda Oscar kazanmıştır. 1965'teki "Orman Kitabı" Disney'in son çizgi
filmi olmuş, Disney aynı yıl hayata gözlerini kapatmıştır.
1943 yılında savaş sonrası yaşanılan sıkıntılardan dolayı Disney’den ayrılan bir grup animatör U.P.A.
(United Productions of America) adlı şirketi kurmuşlardır. 1950’li yıllarda, sinema ve animasyon alanında
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yapılan çalışmaların sayısı dünya genelinde artmıştır. Amerika dışında İngiltere, Fransa, Japonya, Rusya, Belçika
gibi ülkeler çok sayıda animasyon filmi üreterek, animasyonun önem kazanmasını sağlamıştır.
Bilgisayar teknolojilerinin 1970’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanması, sinema ve animasyon
sektörünü olumlu yönde etkilemiştir. 1980’li yıllarda, animasyon stüdyolarının sayısında artış yaşanmış, Disney,
MGM (Metro Goldwyn Mayer), Paramount Şirketi dışında DreamWorks, Blue Sky, Pixar gibi önemli animasyon
stüdyoları kurulmuştur. 2000’li yıllarda ise tüm dünyada animasyon kültürel ve ekonomik alanlarda değer
kazanmıştır.
Sinemanın dünyada gelişmesiyle birlikte Türkiye'de de konuya ilgi artmış; karikatüristler, reklam ve film
sanayinde çalışanlar kendilerini çizgi filmin içinde bulmuşlardır. Ancak Cemal Nadir'in "Amcabey" tiplemesinden
günümüze Türk canlandırma sineması ne yazık ki ciddi bir gelişme kaydedememiştir. Çizgi filme olan ilgi İstanbul
Reklam’ın bünyesinde topladığı karikatüristlerle bu alanda üretim yapmasını sağlamıştır. 1979-1980 yıllarında
çizgi film reklam sektörünün dışına taşmış; Kültür Bakanlığı tarafından 10 adet Nasrettin Hoca projesi
ısmarlanmıştır. Filmlerin yapım aşamalarında yaşanan problemler ne yazık ki, bu projenin gerçekleşmesini
engellemiştir.
Aynı tarihlerde Pasin Animasyon Türkiye'nin ilk uzun metrajlı çizgi filmi olan ve Dede Korkut
masallarından alınarak animasyona aktarılan elli dakikalık "Boğaçhan" ı 80 kişilik bir kadroyla gerçekleştirmiştir.
1980-1990 yılları arasında Türk çizgi filmi başlangıçtaki ivmesini sürdürememiş ve duraklama dönemine
girmiştir. Bu alanda yetişmiş kaliteli personel eksikliği, teknolojik gelişmeye bağlı olarak yaşanan finansal
yetersizlikler, yasal düzenlemelerin olmaması sektörün gelişmesini engellemiştir. Sonunda reklam sektörü
animasyondan uzaklaşmıştır.
Türkiye'de çizgi filmde 1990'larla birlikte bireysel girişimlerin arttığı ve çizgi film piyasasında yeni
ürünler veren firmaların (Tele-çizgi, Denge, Damla, Göreme, Elif ve Ella Prodüksiyon) ortaya çıktığı
görülmektedir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 1990’da kurulan Çizgi Film
(Animasyon) Bölümü animasyon eğitimi alanında ilk önemli adımı oluşturmuştur. Ardından 2006 yılında
Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi’nin animasyon alanına yönelik açtıkları
bölümler, sektörün gelişmesine katkı sağlamıştır.
2000’li yıllar gelişen teknoloji sayesinde yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Kablolu ve dijital
yayınların başlaması tematik kanalların doğmasına neden olmuş, çocuk kanalları kurulmuştur. TRT Çocuk
kanalının 1 Kasım 2008’de yayınlarına başlaması animasyon sektörüne de olumlu şekilde yansımış, yerli yapım
çizgi filmlerin üretimi kurulan animasyon stüdyolarıyla hız kazanmıştır. Halen yayınlanmakta olan ve Türkiye
adına marka değeri kazandırılmaya çalışılan çizgi film Pepee bu süreçte yapımcısı Ayşe Şule Bilgiç tarafından
canlandırılmıştır.
Bugün bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla hazırlanan üç boyutlu animasyonlar büyüleyici birer
yapıma dönüşmekte, çizgi filmler reklam sektöründen, halkla ilişkiler alanına, eğitimden, eğlence amaçlı sinema
ve televizyon filmlerine kadar oldukça geniş bir alanda kullanılmak üzere uzun ve kısa metrajlı olarak
üretilmektedir. Yüksek teknoloji ile yapımı gerçekleştirilen ve internet aracılığıyla süratle dağıtılan çizgi filmler
küresel ölçekte yeni pazarlama stratejilerini de beraberinde getirmektedir. Çizgi film kahramanlarının yer aldığı
(oyuncaktan müziğe) her türlü pazarlama ürünleri (Merchandising) çizgi filmle birlikte aynı anda piyasaya
sürülmekte ve ülke ekonomilerinde önemli yer tutmaktadır. Amerika’nın bu alandaki üstünlüğü karşısında
değerlerini korumaya çalışan birçok Avrupa ülkesinin kendi çizgi film sektörünü desteklemesi, çizgi film
piyasasının özel sektör kapsamına alınmasını ve endüstrileşmesini sağlamaktadır. Ancak endüstrileşmesi çizgi
filmlerin şiddet içeriğinden arınmasını ne yazık ki gerçekleştirememektedir. Endüstrileşen ve küresel ölçekte
dağıtımı yapılan çizgi filmlerde izleyici oranını artırmak amacıyla şiddet mesajları yoğun şekilde kullanılmakta,
şiddet oranı giderek artmaktadır. Bu durum televizyonda ve çizgi filmlerde kullanılan şiddete ilişkin bilimsel
çalışmalara hız kazandırmakta, şiddet çeşitli platformlarda tartışılmaktadır.
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Televizyonun etkisine ilişkin son elli yılda yapılan toplam iki bine yakın çalışmanın 600 tanesinin
doğrudan şiddet ile ilgili olması (Pecora, Murray ve Wartella, 2006) konunun önemine dikkat çekmektedir.
Televizyonun etkileri üzerine ilk deneysel çalışma Albert Bandura ve arkadaşları tarafından 1960 yılında ortaya
atılan Sosyal Öğrenme Kuramıdır. Bandura'ya göre (1977) gözlem yoluyla öğrenme ve model alınan kişinin
davranışını taklit etme sosyal öğrenme kuramının temelini oluşturmaktadır. Deneysel çalışmaların büyük
çoğunluğu çocuğun saldırganlığı ile televizyon programları arasında güçlü bir korelasyon olduğunu ortaya
koymaktadır. Berkowitz' de (1993) araştırmalarında buna paralel bulgular elde etmiş, şiddet ve saldırganlığı
izleyen bir çocuğun şiddetin onaylandığını gördüğünde saldırganlığının arttığını ifade etmiştir.
Televizyondaki şiddet ile saldırganlık arasında doğrudan ilişki bulunmakta, ekranlardan yayılan şiddet
bireyleri giderek duyarsızlaştırmaktadır. Televizyonda yayınlanan şiddet görüntülerinin izleyiciler üzerindeki
etkileri konusunda yapılan araştırmalar, şiddetin çocuklarda saldırganlık, korku ve duyarsızlaşmaya yol açtığını
ifade edilmektedir (Peters ve Blumberg, 2002; Funk ve ark., 2004; Murray 2008, Miranda, Mccluskey, Silber,
Von Pohle ve Bainum, 2009).
Amerika’da 1995-1996 yılları arasında 2757 programın incelendiği şiddete ilişkin çalışmada çocuk
programlarının %69’unda şiddet öğesinin bulunduğu ve programların her saatinde ortalama 6.5 şiddet
sahnesinin yer aldığı belirtilmektedir (Peter ve Blumberg, 2002; Wilson ve ark., 2002). Televizyonda şiddet tek
bir saldırganlık olarak yansıtılmamakta, dolaylı saldırganlık (dedikodu, yayılan söylentiler ve sosyal dışlanma)
mevcut saldırganlığı aşan oranlarda aktarılmaktadır (Coyne ve Whitehead, 2008).
Indirect Aggression in Animated
Disney Films
Sarah M. Coyne
1
& Emily Whitehead
Sarah M. Coyne
1
& Emily Whitehead
Çocukların televizyonda en çok izledikleri programlar çizgi filmlerdir. Televizyonda çizgi filmlerin yoğun şekilde
izlenmesi bu programların çocuklar için ideal olduğu anlamına gelmemelidir. Zira Batı ülkelerinde yapılan
araştırmalar çizgi filmlerin yüzde 94'ünün şiddet ve cinayet konularına yer verdiğini göstermektedir (Uyguç,
1997:27). Amerika’da ilk çizgi filmlerin gösterilmeye başladığı yıllardan günümüze kadar yayınlanan pek çok
çizgi filme ilişkin çalışmada, vurma şeklinde ortaya çıkan fiziksel şiddet unsurunun en fazla görülen şiddet
olduğunu ve şiddet eylemlerinin %21.4’ünü içerdiği tespit edilmiştir (Klein ve Shiffman, 2008).
Şiddet içerikli çizgi filmler, özellikle 1960'lı yıllarda artış göstermiş, yetişkinlere ait programlardaki
şiddet öğelerini bile geride bırakmıştır; 1967-69 yılları arasında, ABD'de tüm şiddet içerikli programların yüzdesi
yüzde 67.2 iken, yayınlanan çizgi filmlerin yüzde 94.5'i şiddet içermektedir (Comstock, George A., Rubinstein, Eli
A.,1974:6).
Lyle ve Hoffman (1972) tarafından 3-5 yaş grubundaki çocukların televizyon program seçimlerini tespit
etmek üzere yapılan araştırma çocukların Miki Fare yerine, şiddet içerikli filmleri izlediğini ortaya koymuştur.
Miki Fare'yi tercih edenlerin oranı yüzde 5 iken, şiddet içerikli çizgi filmleri tercih edenlerin oranı yüzde 11'dir
(Adler, Richard P., Lesser, Gerald S., Meringoff, Laurene K., Robertson, Thomas S., Ard, Scott.,1981:21). Bu da
şiddetin çocuklar tarafından daha fazla tercih edildiğini göstermektedir. Çizgi filmlerde şiddet mesajlarını
izlemek çocuktaki saldırganlığı artırmaktadır. Avusturya'lı Murray, Hayes ve Smith (1978)' in okul öncesi
çocuklarla yaptığı araştırma şiddet içerikli çizgi filmleri seyreden çocukların, Susam Sokağı çizgilerini
seyredenlerden daha saldırgan olduklarını ortaya koymaktadır (Murray,J. P.,Kippax, S.,1979: 273).
Petra Hesse ve John E. Mack, Harvard Tıp Fakültesinde gerçekleştirdikleri bir çalışma ile 8 çizgi filmin
içerik analizini yapmış ve bu çizgi filmlerde (He-man, She-Ra, Rambo, G.I.Joe, Transformers, Gobotlar, Voltron
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ve Dünya Savaşçıları) dünyanın tehlikeli ve düşmanlarla dolu olduğu imajının verildiğini saptamışlardır (Rieber,
Robert W.,1991:131-153).
ABD’de 1990-2006 yılları arası yayınlanan ve çizgi filmlerdeki suç davranışlarını inceleyen bir başka
çalışmada ise çizgi filmlerde organize suç işleyen karakterlerin iyi ve kötü davranışın ne olduğunu bildikleri fakat
yine de suç eylemini gerçekleştirdikleri, kahramanın suçluyu yakalayabilmek için şiddet davranışı sergilediği
ifade edilmektedir (Kort Butler, 2012). Çizgi filmlerde "iyi"lerde "kötü"lere karşı şiddet uygulayarak cevap
vermekte, sorun çözme yöntemi olarak şiddet kullanılmaktadır. Güçler çarpışmasında, savaşı başlatan "kötü"
kazanan ise daima "iyi" taraftır. Ancak bu mesajın verilmesine kadar, tüm film boyunca şiddet kullanımı "en
meşru yöntem olarak" tekrarlanmaktadır (Özerkan,1996:2). Bu mesajı sürekli izleyen çocuklar kazanmak için
şiddetin gerekli olduğuna inanmaktadır.
Çizgi filmlerde kullanılan şiddet görüntüleri haber ya da kurguya dayanan diğer TV programlarında
sergilenen şiddetten bazı farklılıklar göstermektedir. Çizgi filmlerde genellikle kan görülmemekte ve şiddete
maruz kalan taraf, ölüm ya da yaralanma gibi bir sonuçla daha az karşılaşmaktadır. Basore (2008) çizgi filmlerle
ilgili yapmış olduğu çalışmada, yaralanmaya yol açan fiziksel şiddet sahnelerine sıklıkla rastlamış olmasına
rağmen, ölüm sahnelerinin sayıca az olduğunu tespit etmiştir. Bu durum çizgi karakterlerin olağanüstü güçlere
sahip, ölümsüz kahramanlar olarak yansıtıldığı anlamına gelmektedir. Çizgi filmlerdeki şiddet eylemlerinin
%51’inin kahramanın herhangi bir araç kullanmadan kendi fiziksel gücüyle, %45’inin ise bir alet yardımıyla
gerçekleştirilmesi, şiddet uygulanan karakterde %7 oranında hasar oluşması, %99’ unda şiddet uygulayanın
herhangi bir ceza almaması, eylemlerin %70,7’ sinin anti sosyal, %21.7’ sinin toplum yanlısı saldırganlık içermesi
araştırmanın dikkat çeken diğer unsurlardır. Çizgi filmlerde daha çok fiziksel şiddete başvurulmakta, kahraman
düzenin koruyucusu olduğu için cezalandırılmamaktadır.
Şiddet odaklı çizgi filmleri seyreden çocuklar şiddeti sorun çözmede etkin bir araç olarak görmekte ve
sorunlara karşı farklı çözüm yolları üretememektedirler. Ekranda sürekli şiddeti izleyen çocuk bunu
benimsemekte, şiddete karşı duyarsızlaşmaktadır. Bu benimseme ve duyarsızlaşmanın sonucunda, çocuk
şiddeti doğal karşılamakta, şiddet uygulayan kişiye karşı tepkisi azalmakta ve başkalarına uygulanan şiddete
tepkisiz kalmaktadır.
Çocuk "modellerle" öğrenmektedir. 3-6 yaş arasındaki çocukların kişilik gelişiminde özdeşim kurma
isteği çok kuvvetlidir. Şiddetin genel tanımında var olan güç, hareket ve hızın yer aldığı Power Rangers, Action
Man, He-Man gibi kahramanlar özdeşim kurma konusunda etkili olmaktadır. Çocuklar özdeşim kurarken
genelde ebeveynlerini veya öğretmenlerini model almaktadırlar. Ancak bir model eksikliği veya yayınların
sürekli izlenmesi durumunda çocuk model olarak film kahramanlarını tercih etmektedir. Çocuklar model olarak
seçtikleri kahramanların özelliklerini günlük yaşamlarına ve oyunlarına yansıtmaktadırlar. Çünkü çocuklarda
dürtülerini dizginleme yeteneği çok zayıftır. Çizgi kahramanlar davranışlarıyla çocuktaki saldırganlık dürtülerini
harekete geçirebilmekte ve onu saldırgan yapabilmektedirler. Televizyondaki şiddeti uzun süre izleme,
çocuklarda sabırsızlığa, dikkat bozukluğuna ve hiperaktiviteye neden olmaktadır.
Çizgi film kahramanları da zaman içinde değişime uğramaktadır. Sevimli karakterler sürekli savaşan
kahramanlara dönüşmekte, metalik robotların vurdulu kırdılı sesleri, kedilerin ellerinde patlayan bombaların
gürültüsü evleri doldurmaktadır. Çizgi filmlerde şiddetle şaka arasındaki ilişki günümüzde birbirine
karışmaktadır. Eskiden Karagöz'ün Hacivat'ta attığı bir şamar, çocuğu güldürmeğe yeterken şimdi çizgi kahramanın düşmanına attığı bombalar küçük izleyicilere gülme öğesi sağlamaktadır.
Çizgi filmlerdeki şiddet görüntüleri ve gerçek dışı fanteziler 3-12 yaş dönemindeki çocukların bu yaş
dönemine yönelik geçici korkularını kalıcı hale getirmekte, bu korkuların düzeltilmesini güçleştirmektedir. Çizgi
filmler çocukta var olan korkulara yeni biçimler kazandırarak bu korkuları pekiştirmektedir. Günlük yaşamdaki
somut olayların bu korkularla birleşmesi çocukta gerginliğe ve saldırganlığa yol açmaktadır.
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Çocukların günlük olaylar içinde yaşadıkları korkular veya gövde gösterileri televizyon yayınlarında
karşılarına çıktığı zaman güvensizlik duygusu daha şiddetli hale gelmektedir (Rogge, Jan Uwe.1989:77). Gerilim
filmleri çocuğun kendini ekrandaki kahramanın yerine koymasına ve kendi bedenini algılamasına olanak
vermektedir. Çocukların Heidi'de Tom ve Jerry'de gördükleri tehlikeler gerçek tehlikenin kopyalarıdır. Kaba
kuvvet gösterileri, yıldırıcı takipler, kötü adamların öldürülmeleri, çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları
haksızlıklar yüzünden duydukları kin ve nefretin şiddet fantezilerinin ve korkuların açık göstergesidir. Çizgi
filmlere duyulan hayranlık, ilk çocukluk günlerinin korkularını ve rüyalarını tekrarladığı için bu kadar güçlüdür.
ABD içinde ve dışında çok büyük başarıyla dağıtılan çizgi filmlerde "şiddet" başköşeye oturmakta, bu yapımlar
şiddet sayesinde büyük paralar kazanmakta daha da önemlisi kazandırmaktadır Medya ülkemizde de çoğu ABD
yapımı olan ve şiddet içeren çizgi filmlere büyük oranda yer vermekte, çocukları şiddetin açık hedefi haline
getirmektedir.
Çizgi film kahramanları "iyi" ve "kötü" olmak üzere ayrılmaktadır. İyi; düzenin, doğrunun
koruyucusudur. Yüz ve vücut yapıları kişiliklerine uygun çizilmektedir. İyiler zeki ve daha ufak tefektirler. Kötüler
ise, acımasız, iri-yarı, çirkin, aç gözlüdürler ve bu özelliklerini yansıtacak şekilde çizilmektedirler (Dorfman,
Mattelart, 1987:538-539).
Ayrıca çocuklara yönelik çizgi filmlerde cinsiyet ayrımı da yapılmaktadır. Çizgi filmlerde erkek
karakterlerin sayısı kadın karakterlerden daha fazladır. Erkek karakterler genelde güçlü, kuvvetli, akıllı ve
tuttuğunu koparan kişiler olarak çizilirken, arada sırada boy gösteren dişi kahramanlar edilgen ve kişiliksizdir.
Mesleki konumlarına göre erkek karakterler genelde polis, asker, pilot gibi etkin konuma sahiptir. Kadınlar
sekreter, hemşire, telefon operatörü, prenses, denizkızı olarak boy göstermektedirler. Kadınlar arada sırada
polis doktor bilim adamı olma şansına sahiptirler.
Süperman uzay polisi gibi düzen sağlayıcı rollerde görülen erkekler, olayların gidişatını değiştirme ve
"hainleri" cezalandırma yetkisine sahiptirler. Çizgi filmlerde ana tema haline gelen şiddet her geçen gün
artmakta ve bu şiddetin oranı bilimsel çalışmalarla tespit edilmeye çalışılmaktadır.

2. Ana Teması Şiddet Olan Çizgi Film Mesajlarının İçerik Analizi
Kanal D, Show TV, HBB, 'de 1 - 31 Mayıs 1998 tarihinde yayınlanan ve ana teması şiddet olan çizgi filmlerin
içerik analizleri gerçekleştirilirken şiddet mesajları temel karşıtlıkları ile birlikte değerlendirilmiştir. Bunun
nedeni ise günümüz koşullarında nefreti bilmeden sevginin değerinin, korkuyu yaşamadan cesaretin
anlaşılamayacağı endişesinden kaynaklanmaktadır. Bu amaçla çizgi filmlerdeki mesajlar sözlü şiddet, fiziksel
şiddet ve diğer mesajlar olmak üzere üç ayrı değişken olarak incelenmiştir.

2.1. Araştırmanın Amacı
Televizyon ekranlarından yayılan mesajlar düşünce ve inançlarımızı etkilemekte, şiddet reel dünyamızdaki
görünümünü televizyonun hayal dünyasındaki ana haber bültenlerinden, dizilere, çizgi filmlere varıncaya kadar
yaygınlaştırmaktadır. Bu durumdan ise en çok yaşamlarının ilk yıllarında medyadan yardım alan ve henüz
savunma zırhını körpe beyinlerine yerleştirmemiş olan çocuklar etkilenmektedir.
Çalışma; televizyon izlenme oranları açısından daima yüksek rating alan ve masum gibi görünen çizgi film
içeriklerinin ticari kaygılar söz konusu olduğunda nasıl yoğun şekilde şiddet mesajları ile izleyiciye aktarıldığını
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma çizgi filmlerde yer alan şiddet sahnelerinin içerik özelliğini, şiddet
sahnelerinin sayısını ve süresini, şiddetin sunum biçimini, iletinin içeriğini belirlemeyi hedeflemektedir.
Araştırmanın varsayımları şu şekilde belirlenmiştir:
1. Televizyon kanalları çocuklara yönelik çizgi filmlerde yoğun şekilde şiddete yer vermektedir.
2. Çizgi filmler şiddete dayalıdır.
3. Çizgi filmlerde mesajlar tekrarlayan şekilde ve sürekli olarak kuvvetli biçimde verilmektedir.
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2.2. Araştırmanın Yöntemi Kapsam Ve Sınırlılıkları
Çizgi film analizinde sözel ve fiziksel şiddet temel değişkendir. Diğer değişkenler ise mesajların olumlu olumsuz
olması, normal ya da olağanüstü durum veya olaylara yer verilmesidir. Bu çalışmada içerik çözümlemesi
yöntemini çizgi film mesajlarını analiz etmede kullandık. İletişim biliminde içerik analizi öncelikle haber
aktörlerinin iletilerinin, medya içeriklerinin incelenmesinde ve iletişim araştırmalarının gerçekleştirilmesinde
kullanılmaktadır. İçerik analizi, varsayımların formüle edilmesi ve buradan hareketle oluşturulan değişkenlerin
kategori sisteminde somutlaştırılmasına dayanan bir araştırma yöntemidir (Alver, 2003: 241). İçerik
çözümlemesi bazı şeylerin miktarını (şiddet, meslek türleri vs.) bazı iletişim biçimi örnekleminde (çizgi filmlerde,
haberlerde) ölçmeye (saymaya) dayanan araştırma tekniğidir.
Araştırma kapsamında bir aylık zaman diliminde (1-31 Mayıs 1998) hafta sonu üç TV kanalında (Kanal
D, Show TV, HBB) yayınlanan toplam 20 çizgi film genel değerlendirme tabloları içinde, mesajlarına göre (Sözlü
şiddet; hiddet, alay etme, nefret, emir, korku, bağırma, intikam, tehdit, argo, Fiziksel şiddet; güç
gösterme/kullanma, vurma, itme, çevre ve eşyaya zarar verme, ateşli ve kesici silah kullanma, Diğer mesajlar;
olumlu olumsuz, olağanüstü olay ve durumlar, normal konuşma cümleleri ve olaylar) toplam 18 ayrı mesaj
olarak analiz edilmiştir.
Ana teması şiddet olan çizgi filmlerin genel dağılım tablosunda çizgi filmin adı, türü, yapım yeri, yayın
kanalı, yayın süresi ve yayın adedine yer verilmiştir. 1-31 Mayıs 1998 tarihinde hafta sonları yayınlanan ve ana
teması şiddet olan çizgi filmlerin şiddet içeren mesajları temel zıtlıklar dikkate alınarak incelenmiştir. Bu
mesajların sayı ve oranları tablo haline getirilmiştir.

2.3.Elde Edilen Bulgular
Kanal D, Show TV, HBB'de 1 - 31 Mayıs 1998 tarihleri arasında gösterilen ve ana teması şiddet olan çizgi
filmlerde yer alan şiddet unsurları kantitatif (niceliksel) ve kalitatif (niteliksel) analize tabi tutulmuştur.

2.3.1. Şiddetin Kantitatif (Niceliksel) Analizi
Ana Teması Şiddet Olan Çizgi Filmlerin Genel Dağlım Tablosu
Tipoloji
Çizgi Filmin Adı
Türü
Yapım Yeri
Yayın Kanalı
Çizgi Film
Dragon'un Gücü
Bilim
A.B.D.
Kanal D
Kurgu

Çizgi Film

Kızıl Baron

Çizgi Film

Robocop

Çizgi Film

Action Man

Bilim
Kurgu
Bilim
Kurgu
Bilim
Kurgu

Yayın Süresi
25 dk.

Yayın Adedi
8

Japonya

Kanal D

20 dk.

8

A.B.D.

HBB

25 dk.

3

A.B.D.

Show TV

20 dk.

1
Toplam 20

Tablo 1: Kanal D, HBB, Show TV'de yayınlanan ve ana teması şiddet olan çizgi filmlerin genel dağılım tablosu,
1 - 31 Mayıs 1998 tarihinde hafta sonları televizyon ekranlarında yayınlanan çizgi filmlerin adı, türü, yapım
yeri, yayın kanalı, yayın süresi ve yayın adedini göstermektedir.

2.3.2. Şiddetin Kalitatif (Niteliksel) Analizi
İCERİK ANALİZİ
SÖZLÜ ŞİDDET
Hiddet
Nefret

KANAL D
Kızıl Baron
Sayı
Oran
22
%3.40
12
%1.85

KANAL D
Dragon'un Gücü
Sayı
Oran
22
%4.19
27
%5.14

HBB
Robocop
Sayı
Oran
11
%4.84
7
%3.08

SHOW TV
Action Man
Sayı
Oran
1
%2.56
2
%5.13
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Alay
Tehdit
Argo
Emir
Korku
Bağırmak
İntikam
FİZİKSEL ŞİDDET
Güç gösterme/kullanma
Vurma
Çevre ve eşyaya zarar verme
Ateşli, kesici silah kullanma
İtme
DİĞER MESAJLAR
Olumlu (sevgi, dostluk)
Olumsuz(yalan, kıskanma)
Olağanüstü olaylar
Normal ve sıradan olaylar,
konuşmalar

8
24
19
30
26
180
7

%1.23
%3.71
%2.94
%4.64
%4.02
%27.86
%1.08

15
30
13
46
21
104
9

%2.85
%5.71
%2.48
%8.76
%4.00
%19.81
%1.71

8
8
11
30
7
33
4

%3.52
%3.52
%4.84
%13.22
%3.08
%14.54
%1.76

1
2
2
1
4
1

%2.56
%5.13
%%5.13
%2.56
%10.26
%2.56

27
89
16
51
56

%4.18
%13.77
%2.48
%7.90
%8.69

29
38
37
30
24

%5.52
%7.24
%7.05
%5.71
%4.57

6
11
14
38
8

%2.64
%4.84
%6.17
%16.74
%3.52

4
2
7
5

%%10.26
%5.13
%17.95
%12.82

21
19
11
28

%3.25
%2.94
%1.70
%4.33

17
18
8
37

%3.24
%3.43
%1.52
%7.05

7
5
3
16

%3.08
%2.20
%1.32
%7.05

3
2
2

%7.70
%5.13
%%5.13

646
%100
525
%100
227
%100
39
Tablo 2: Kanal D, HBB, Show TV'de yayınlanan ve ana teması şiddet olan çizgi film mesajlarının sayı ve oran
olarak karşılaştırılması

%100

Kanal D, Show TV ve HBB'de 1-31 Mayıs 1998 tarihinde yayınlanan ana teması şiddet olan çizgi filmlerin şiddet
mesajlarının sayısına baktığımız zaman Kanal D'de yayınlanan Kızıl Baron adlı çizgi filmin toplam 646 şiddet
mesajı ile aynı kanalda yayınlanan Dragon'un Gücü (525) çizgi filmini geride bıraktığı görülmektedir. HBB'de
yayınlanan Robocop (227) ve Show TV'de yayınlanan Action Man (39) ise daha az sayıda şiddet mesajı
içermektedir. Robocop ve Action Man'de şiddet mesajlarının sayısının diğer iki çizgi filme oranla daha az
olmasında söz konusu dönemde Robocop'un üç kez, Action Man'in de bir kez yayınlanmış olması önemli rol
oynamıştır.
Tüm çizgi filmlerde bağırma sayısının diğer mesajlara oranla iki kat daha fazla olduğu ve ilk sırada yer
aldığı görülmektedir. Bağırma sayısının çok fazla olmasının nedeni çocukların ilgisini devamlı ayakta tutabilmek
için tüm eylemler çizgi kahramanlar tarafından (alay, tehdit, vurma, ateş etme, emir, korku vs.) şiddetli bağırma
eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Kızıl Baron, Dragon'un Gücü'nde ilk sırada bağırmak yer alırken, Robocop ve
Action Man'de ilk sırada ateşli ve kesici silah kullanmak bulunmaktadır.
Kızıl Baron'da şiddet mesajları sayısı sıralamasında vurmak ikinci sırada yer almaktadır. Dragon'un
gücünde ikinci sırada emir, Robocop'ta bağırmak Action Man'de ise itmek görülmektedir. Kızıl Baron'da itmek
üçüncü sıradadır. Dragon'un Gücü'nde ve Action Man'de vurmak, Robocop'ta ise emir üçüncü sırada yer
almaktadır. Kızıl Baron'da ateşli ve kesici silah kullanmak, Dragon'un Gücü'nde çevre ve eşyaya zarar vermek,
Robocop'ta normal ve sıradan konuşma cümleleri dördüncü sırada bulunmaktadır. Action Man'de dördüncü
sırada olumlu mesajların yer alması ilginçtir.
Kızıl Baron'da mesajların sayısının çokluğu bakımından emir beşinci sırada yer alırken, Dragon'un
Gücü'nde ateşli kesici silah kullanmak, Robocop'ta çevre ve eşyaya zarar vermek, Action Man'de nefret, tehdit,
emir, çevre ve eşyaya zarar vermek, ateşli ve kesici silah kullanmak, normal sıradan konuşma cümleleri beşinci
sırada görülmektedir. Kızıl Baron'da altıncı sırada normal sıradan konuşma cümleleri yer alırken, Dragon'un
Gücü'nde tehdit, Robocop'ta argo ve vurmak, Action Man'de ise alay, korku, sayı sıralamasında altıncı sırada
bulunmaktadır. Kızıl Baron ve Dragon'un Gücü yedinci sırada güç gösterme ve kullanımına ilişkin mesajlara yer
verirken, Robocop'ta yedinci sırada alay, tehdit, itme gibi şiddet mesajları görülmektedir.
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Kızıl Baron'da sekizinci sırada korkuya Dragon'un Gücü nefrete yer verirken, Robocop'ta sekizinci sırada
korku nefret ve olumlu mesajlar bulunmaktadır. Dokuzuncu sırada Kızıl Baron tehdit mesajlarına yer
vermektedir. Dragon'un Gücü'nde dokuzuncu sırada itmek, Robocop'ta ise dokuzuncu sırada güç göstermek ve
kullanmak görülmektedir. Kızıl Baron ve Dragon'un gücü onuncu sırada hiddet mesajlarına yer vermektedir.Her
iki çizgi filmde de hiddet mesajlarının sayı olarak aynı (22) olması ilginçtir. Robocop'ta onuncu sırada olumsuz
mesajlar bulunmaktadır. Kızıl Baron'da onuncu sırada olumlu mesajlar görülmektedir. Dragon'un gücü on birinci
sırada korkuya Robocop ise intikam mesajlarına yer vermektedir. Kızıl Baron ve Dragon'un Gücü'nde on ikinci
sırada olumsuz mesajlar, Robocop'ta on ikinci sırada olağanüstü olay ve durumlar görülmektedir. Kızıl Baron'da
çevre ve eşyaya zarar vermek on üçüncü sırada bulunmaktadır. Dragon'un Gücü'nde ise on üçüncü sırada
olumlu mesajlar görülmektedir. Kızıl Baron'da on dördüncü sırada nefret, Dragon'un Gücü'nde on dördüncü
sırada alay yer almaktadır. Kızıl Baron şiddet mesajlarının sayı sıralamasında olağanüstü olay ve durumlara on
beşinci sırada yer verirken, argo Dragon'un Gücü'nde on beşinci sıraya yerleşmektedir. Kızıl Baron'da on altıncı
sırada alay Dragon'un Gücü on altıncı sırada intikam mesajlarına yer vermektedir. Kızıl Baron'da on yedinci
sırada intikam, Dragon'un Gücü'nde on yedinci sırada olağanüstü olay ve durumlar görülmektedir.

Sonuç
Hızla gelişen iletişim teknolojisi yayıncılık alanında dil ve kültür farklılıklarını ortadan kaldırmakta, evrensel
kültür ürünü olan çizgi filmlerin her yaş grubundaki izleyiciye televizyon ekranlarından kolaylıkla ulaşmasını
sağlamaktadır.
Televizyon verdiği mesajlarla çocukları etkilemekte, olumlu mesajlar çocukların fiziksel ve zihinsel
gelişimine katkı sağlarken, olumsuz mesajlar ise etkiye en açık olan çocuklar üzerinde yıkıcı sonuçlar
doğurmaktadır. Uyarı bombardımana tutulan çocuk, algıladıklarını seçme ve değerlendirme zamanını
bulamamakta, ekranda gördüklerini gerçek olarak benimsemektedir.
Çizgi filmlerde şiddetin ana tema olarak kullanıldığını ortaya koymayı amaçlayan çalışma ile çizgi
filmlerde şiddet mesajlarının yoğun olarak ve tekrarlayan şekilde yayınlanmakta olduğu tespit edilmiş, böylece
ikinci ve üçüncü varsayımımız doğrulanmıştır. Bu noktada şiddetin öğrenilebilen bir davranış olduğuna dikkat
çekmek gerekmektedir. Şiddet toplumların tarih boyunca şahit olduğu bir eylemdir. Elbette TV şiddeti var
etmemekte, şiddet toplumda aile içinde, okulda, maçlarda, mecliste her yerde yaşanmaktadır. Ancak TV
kanallarında şiddet içeren görüntülere yoğun olarak yer verilmesi şiddeti yaygın hale getirmektedir.
İçerik analizini gerçekleştirdiğimiz söz konusu çizgi filmlerde tüm mesajlar "bağırma" eşliğinde
verilmektedir. Bağırma oranının bu derece yüksek olmasının nedeni çocuk izleyicinin ilgisini uzun süre ekranda
tutabilmektir. Problemin çözümü noktasında özellikle çocuklara yönelik programların öz denetimden
geçirilmesi, sorumlu yayıncılık ilkesi ile hareket edilmesi ve titizlikle hazırlanan yasal düzenlemelerle denetimin
sağlanması gerekmektedir.
Gelişmiş ülkelerde çizgi filmler televizyon yasalarıyla korunurken, yayınlanan çizgi filmlerin yerli üretim
olması zorunluluğu getirilmektedir. Böylece hem kültür hem de sanatçı korunmaktadır. Türkiye'de ise
animasyon endüstrisi henüz emekleme dönemindedir. Çocuk eğitim ve psikolojisinde önemli rol oynayan çizgi
film üretimine yeterli kaynak aktarılamamakta, böylece ülke kültür ve geleneklerinin benimsenmesi ile yurtdışı
tanıtımın da büyük pay sahibi olan çizgi film sektörü gelişme kaydedememektedir. Televizyon kanalları pahalıya
üretmek yerine daha ucuz olan yabancı animasyonları satın almak amacıyla yurtdışına yönelmektedir. Zira
program pazarının temel dinamiğini izleyici istek ve beklentilerinden ziyade ekonomik göstergeler
belirlemektedir. Oysa Türk televizyon dizilerinin uluslar arası alanda kazanmış olduğu başarı, çizgi film üretimine
de yansıtılabilir. Desteklendiği takdirde Türk çizgi filmlerinin de en azından ortak kültür değerlerine sahip ülkeler
tarafından ilgiyle izlenebileceği göz önünde bulundurulmalı, Türk animasyon endüstrisinin küresel pazarda
optimum seviyeye ulaşmasını sağlayacak fon ve teşvikler yaratılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı,
teknik yatırımlar gerçekleştirilmelidir.
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ÖZ
Kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle şekillenen her bir kitle iletişim biçimi ve dönemi, beraberinde iletişim sürecini de
değiştirip dönüştürmektedir. Kitle iletişim süreçlerindeki değişimlerle birlikte, izleyicilerin/kullanıcıların kitle iletişim
araçlarına birtakım farklı sosyal ve psikolojik gereksinimlerle yönelmeleri her dönemde söz konusu olmuştur. Günümüzdeki
iletişim sürecini şekillendiren başlıca kitle iletişim araçları, yeni medya olarak tanımlanan Web 2.0 teknolojileridir. Bu
çalışma kapsamında, söz konusu yeni medya ortam ve araçlarından biri olan sosyal medya platformu Facebook, kullanımlar
ve doyumlar kuramı çerçevesinde incelenmiştir. Toplamda 23 katılımcıyla gerçekleştirilen dört odak grup görüşmesinde,
temel olarak katılımcıların Facebook’u nasıl ve ne gibi amaçlarla kullandıkları ve bu kullanımlarından ne gibi doyumlar elde
ettikleri irdelenmiştir. Ayrıca bu temel sorularla birlikte değerlendirilmek üzere, katılımcıların, Facebook’a atfettikleri anlam
ve Facebook’un yokluğunda ne hissettikleri/hissedecekleri de sorgulanmıştır. Yani bu araştırma, üç ana hat üzerine
kurulmuştur: Facebook kullanım pratikleri, Facebook kullanım nedenleri/sağladığı doyumlar, Facebook’suz kalmanın
katılımcılar açısından ifade ettiği anlam. Araştırmanın katılımcıları, ölçütlü örnekleme tekniğiyle belirlenmiş ve ‘Facebook
kullanıyor olma’ ölçütü esas alınmıştır. Katılımcılara; ‘demografik bilgiler’, ‘Facebook kullanım pratikleri’, ‘Facebook kullanım
nedenleri’ ve ‘Facebook’suz kalmanın katılımcılar açısından ne anlam ifade ettiği’ başıkları altında dört kategoride
hazırlanan, toplamda 40 adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, günümüzde akıllı cep telefonu
kullanımının hızla artması, sosyal medya kullanım pratiklerini de etkiliyor görünmektedir. Akıllı cep telefonlarıyla zaman ve
mekân kısıtlı olmaksızın Facebook’a her an, her yerden ulaşabiliyor olmak, bu platformda geçirilen sürenin belli bir zaman
aralığına işaret etmeyen ‘az az, sık sık’ şeklindeki bir kullanım pratiğine dönüştüğü söylenebilir. Bu araştırma kapsamında
Facebook’un kullanım nedenleri/sağladığı doyumlar önem sırasına göre şu şekildedir: (1) sosyal çevreyle (aile, arkadaş vs.)
iletişim hâlinde olmak, (2) haber takibi, (3) etkinlik takibi, (4) grup üyeliği ve sayfa takibi. Çalışma sonucunda Facebook
1
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katılımcılar tarafından, yoğun olarak, hem çevresindeki insanlara hem de kendilerine dair bilgileri depoladıkları bir veri
tabanı (database) olarak görülmektedir. Ayrıca, katılımcıların bu depodaki bilgilere/paylaşımlara zaman zaman bakarak
bellek tazelediklerini ifade etmeleri, Facebook’un bellek inşasında da önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.
Facebook’suz kalmanın, kullanıcılar açısından ne anlam ifade ettiğine dair sonuçların, Facebook’un ‘veri tabanı’ işleviyle
bağlantılı olduğu görülmüştür. Öte yandan, Facebook’un olmaması hâlinde yerine mutlaka muadili bir platformun
açılacağına duyulan inanç da, bu konuda ulaşılan önemli bir noktadır. Yani, Facebook’suz kalmaktan endişe/üzüntü
duyacağını belirten katılımcılar, Facebook’a depoladıkları bilgilerin kaybolacağı için üzüntü/endişe duyacaklarını belirtirken;
Facebook’suz kalmaktan etkilenmeyeceklerini belirten kullanıcılar, Facebook muadili bir platformun mutlaka kurulacağına
duydukları inançtan dolayı etkilenmeyeceklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Facebook, Sosyal Medya, Kullanımlar ve Doyumlar
Extended Abstract: Each mass communication form and period that is shaped by developments in mass communication
mediums brings with it a change in communication process. Along with the changes in mass communication process, it has
been possible to talk about a tendency to use different mass communication tools to satisfy different psychological and
social necessities. Today the main mass communication tools that shape the mass communication process are Web 2.0
technologies, also known as the new media. In this study, Facebook, which is a social media platform in the new media
medium and means is examined within the frame of the uses and gratifications theory. In interviews with four focus groups
and 23 participants in total, how and with what purpose the participants used Facebook and what kinds of gratifications
these uses provide for them is examined. Moreover, the meanings the participants bestowed upon Facebook and how they
feel/would feel in its absence is also questioned. Therefore, this study is built upon three base lines: Facebook usage
practices, the reasons to use Facebook and gratifications it provides, the meaning that being without Facebook holds for
the participants. The participants of the study are determined by criterion sampling technique and the criteria of “using
Facebook” is taken as a basis. The participants are presented with 40 open ended questions in four categories that are
titled as “demographical information”, “Facebook usage practices”, “reasons to use Facebook”, “what it means to be
without Facebook”. According to the results of the study, it seems that the highly increasing usage of smart phones today
affects the social media usage practices. It is observed that being able to access social media anytime and anywhere
without the restrictions of time or space shaped the Facebook usage practices into a usage practice with a vague time
period that is vocalized as “frequently, rarely” et. The reasons to use Facebook and the gratifications it supplies in the
extend of this study are presented as following in the order of importance: 1. Being in touch with one’s community (family,
friends, etc.) 2. Following the news, 3. Following events, 4. Membership in groups and following pages. The results of the
study show that Facebook is seen by the participants mainly as a database where people store information about
themselves and people in their circle. Moreover, the fact that the participants look at said information and shared content
from time to time shows that Facebook also has an important place in the construction of memory. Results regarding what
it means to be without Facebook shows a connection with Facebook’s function as a database. In other respects, their belief
that some other platform equivalent to Facebook would take its place in a situation where they would be without Facebook
is also an important result. To clarify, it can be said that where participants who stated they would feel anxiety/sadness if
they were without Facebook remarked those feelings would be caused by the loss the information they stored in it,
participants who stated they wouldn’t be affected by being without Facebook remarked that the reason they wouldn’t be
affected is their belief that it was certain that another platform equivalent to Facebook would surface.
Uses and gratifications theory started with the question “what do people do with media?” instead of the question
“what does media do to people?” that was asked by the dominant paradigm which lasted until 1960s in communication
theory and studies that believed mass communication tools had powerful influence over people. Uses and gratifications
theory rejected the passive role the audience was given in the communication process up until that time and defended the
idea that the audience used communication tools to gratify their needs for different reasons and by different means in an
active and conscious way. According to the uses and gratifications theory people tend to use communication tools because
they are in active search of gratifications for their certain social and psychological needs. In studies that are made through
the lens of the said theory, the categorization of people’s needs is the main issue. For example McQuail, Blumler and Brown
(1974) determined 4 gratification categories: (1) passing time: escape from daily problems and pressure, (2) personal
relationships: friendship, social benefit (3) personal identification: getting information about social incidents, supporting
values and looking for the facts, (4) observation: knowing and recognizing the environment, getting information about
products and events.
Studies made in the frame of uses and gratifications theory has moved to the sphere of new media from
traditional media since 1990s. Social media which falls under new media sphere, has become one of the most important
phenomena thanks to its fast increase of user numbers each day. Social media space and tools can be used for mass and
interfactional communications just like they can be used for interpersonal communication and expression of feelings and
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thoughts. The vast possibilities these applications open up such as creating, sharing and communicating content has a key
position as they encourage participation in economic, social and cultural life.
Facebook, one of the social media spaces and tools, is founded by Mark Zuckerberg in 2004. According to the April
2017 data it is the social media platform with the most users around the globe with its 1,96 billion users and 1.33 billion of
these users are daily active. Facebook serves in 75 languages and 75% of its active users are outside the US. The majority of
Facebook users still reside in the US. The countries who use Facebook the most are presented respectively as: England,
Turkey, Indonesia, France, Canada, Italy, The Philippines, Spain, Australia and Columbia. 42% of Canadian population are
Facebook users. It is the most visited website after Google around the globe (Kirkpatrick, 2010: 16). Its usage in Turkey
came second to Youtube in 2017 with 31.47 users. Some of the most important reasons Facebook leads in popularity
compared to other social media platforms could be the fact that it appears frequently in traditional media and it
“constantly upgrades its application sphere by developing features suitable to the user’s demands (Toprak, et al., 2014: 40).
This study aims to find answers about the questions what Facebook, which was able to maintain its popularity since it was
founded years ago, means for its users and why it is preferred.
Key Words: Facebook, Social Media, Uses and Gratifications

Giriş
İletişim, insanlık tarihi boyunca farklı tür ve boyutlarıyla varolan, incelenen ve merak konusu olan bir kavramdır.
İletişim denilince ilk akla gelen iletişim biçimi yüz yüze iletişimdir. Fakat artık günümüzde, iletişim
teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte, iletişimin çok daha geniş bir alanı kapsadığı açıkça görülmektedir. Bu
alanların en önemlilerinden biri kitle iletişimidir. Kitle iletişimi, kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimine göre
geleneksel medyadan (gazete, dergi, radyo, televizyon vb.) günümüz yeni medya ortam ve araçlarına (İnternet,
Web 2.0, bloglar vb.) uzanan bir seyir izlemiştir. Geleneksel medyayla olan ilişkimiz hâlen devam ediyor olsa da,
son yıllarda gelişmekte olan yeni medya ortam ve araçları, iletişim pratiklerimizi önemli ölçüde
değiştirmektedir. İnternetin ortaya çıkışıyla birlikte hayatlarımıza giren yeni medya kavramı, kullanıcıların içerik
üretebilmesini mümkün kılarak, kullanıcı odaklı araştırmaların hız kazanmasına zemin oluşturmuştur. İnternet,
tarihsel gelişiminde, kullanıcıların içerikleri görüntüleyebilmesiyle sınırlı kalan web 1.0’dan, kullanıcıların
içeriklere yorum yapabildikleri, birbirleriyle anlık etkileşime geçebildikleri web 3.0’a uzanan bir seyir izlemiştir.
İnternetin tarihsel gelişimindeki ilk aşama olan Web 1.0 program sürümünde kullanıcılar genellikle
profesyonellerce hazırlanmış içeriklere ulaşırlar ve bu içerikleri görüntülerler. Bu açıdan Web 1.0’ın, kapalı ve
etkileşime pek izin vermeyen bir yapıda olduğunu söylenebilir. Web 1.0’ın ardından gelen Web 2.0’daysa;
katılımcılık, kullanıcı etkileşimi, kullanıcıların içerik üretimi, hipermetinsellik ve multimedya özellikleri öne
çıkmaktadır (Çomu ve Halaiqa, 2015: 26-34). Bu çalışma, kullanıcıyı temel alan kullanımlar ve doyumlar kuramı
çerçevesinde tasarlandığından dolayı, Web 2.0’nin özellikle kullanıcı etkileşimi, katılımcılık ve kullanıcıların içerik
üretimi özellikleri çalışma açısından önem taşımaktadır.
Web 2.0 teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan ve kullanıcı sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte
gündelik hayatın önemli bir parçası hâline gelen sosyal medya olgusu, günümüzdeki en önemli olgulardan biri
hâline gelmiştir. Andreas Kaplan ve Michael Haenlein sosyal medya olgusunu, “kullanıcı tarafından üretilen
içeriğin oluşturulmasına ve dolaşımına izin veren, web 2.0 mimarisinin tasarım ve teknoloji temelleri üzerine
kurulu İnternet tabanlı uygulamalar grubu” olarak tanımlamaktadır (2010: 61). Sosyal medya ortam ve araçları,
kişiler arası iletişim, duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi gibi amaçlarla kullanılabildikleri gibi, gruplar arası
iletişim ve kitle iletişimi için de kullanılmaktadır. Bu uygulamaların içerik oluşturma, paylaşma ve iletme
süreçlerinde sağladıkları geniş imkânlar; ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katılımı teşvik etmesi açısından
son derece önemli bir yere sahiptir.
Kullanımlar ve doyumlar kuramı, İnternet’in ve özellikle sosyal medyanın bireylerin hayatlarının önemli
bir parçası hâline gelmesi ve bireylerin içerik üreticisi konumuna geçmesiyle birlikte, anaakım iletişim
paradigması içinde yeniden popülerliğini kazanmıştır. Kullanıcıların içerik üretimi, kullanımlar ve doyumlar
kuramının hayata dönmesi açısından büyük önem taşır. Öncelikle, bireyin aktif rolü, tüketicilerin artık üretici
olmasıyla yeniden sağlanmıştır (Bowman ve Willis, 2003). Bunun dışında, kullanıcıların ürettiği içeriğin büyük bir
çoğunlukla kazanç için yapılmadığının gözlenmesi, araştırmacıların kullanıcıların içerik üretmesindeki
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motivasyonlarını ve bundan sağladıkları doyumları merak etmesine yol açmıştır (Benkler, 2006). İzlerkitle
çalışmalarında “daha karmaşık, daha toplumsal, makul ölçülerde düşünümsel (reflexive) ve belirli bir yaratıcılığa
sahip bir izleyici/izleme pratiği” (Özçetin, 2010: 15) şeklindeki izleyici ve izleyici faaliyetleriyle ilgili yeni algı,
sosyal medya araştırmalarının kullanımlar ve doyumlar teorisi temelinde gerçekleştirilmesine zemin
hazırlamıştır.
Bu çalışma, kullanımlar ve doyumlar kuramı esas alınarak, Facebook kullanım pratiklerini, kullanım
nedenlerini ve Facebook’un yokluğunun kullanıcılar açısından ne anlam ifade ettiğini, bir saha araştırmasıyla
(toplamda 23 katılımcıyla gerçekleştirilen dört odak grup görüşmesiyle) incelemiştir. Araştırma kapsamında
Facebook kullanımından elde edilen temel doyumun sosyal çevreyle iletişim hâlinde olma ihtiyacının tatmin
edilmesi olduğu, Facebook’un bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir araç olarak görüldüğü, ayrıca bu doyumun
ağırlıklı olarak paylaşımlar aracılığıyla bir iletişim kurma, yani gözetleme şeklinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

1. Kuramsal Çerçeve: Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı
İletişim, insanlık tarihi boyunca var olmasına rağmen ancak yirminci yüzyılda kendi başına bilimsel bir disiplin
hâline gelmiştir. İletişimin bağımsız bir disiplin hâline gelmesinde, kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve
yaygınlaşmasının önemli bir rolü vardır. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında gazete ve dergilerin kitlesel bir
nitelik kazanması, I. Dünya Savaşı’yla birlikte gazete, telgraf ve radyonun yoğun bir şekilde propaganda amacıyla
kullanılması, akademi çevrelerinin ve araştırma yapan bazı özel şirketlerin dikkatlerini kitle iletişim araçlarının
izleyici üzerindeki etkilerini araştırmaya yöneltmiştir (Güngör, 2013: 34). 1920’li yıllarda ortaya konan ilk iletişim
modelleri ve etki araştırmalarında kitle iletişim araçlarının izleyiciler üzerinde güçlü etkilere sahip olduğu
anlayışı hâkimdir. Ayrıca iletişim süreci, kitle iletişim araçlarından izleyiciye doğru giden tek yönlü bir hat olarak
düşünülmektedir. Bu iletişim sürecindeki alıcılar, yani izleyiciler, edilgen ve etkiye açık birimlerdir. Dolayısıyla
kitle iletişim aracından doğru mesaj verildiği takdirde izleyici üzerinde istenen etkinin yaratılabileceği
varsayılmaktadır. 1940’ların sonlarına kadar hâkimiyetini sürdüren psikoloji alanındaki uyaran-tepki modeline
dayanan bu görüş, hipodermik iğne, sihirli mermi gibi isimlerle anılmıştır.
1940’larda yapılan bazı araştırmalarla birlikte kitle iletişim araçlarının izleyici üzerindeki etkisinin doğrudan
değil, iki aşamalı olarak gerçekleştiğinin ortaya konulması, güçlü etki görüşünü zayıflatarak sınırlı etkiler bakışına
zemin hazırlamıştır. Fakat sınırlı etki anlayışında da izleyici görece pasif bir konumdadır çünkü sınırlı etkinin
nedeni izleyicinin aktif olmasından değil, gönderici ve alıcı arasındaki etkenlerden kaynaklanmaktadır. İletişim
alanında güçlü etkiler paradigmasının zayıflayarak aktif izleyici tezinin güçlenmesi ancak 1960’lı yıllarda söz
konusu olmuştur (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 58).
Aktif izleyici tezi, iletişim alanında bir paradigma değişikliği yaratmıştır. Güngör’e göre (2013: 121-122)
bu değişikliğin iki önemli nedeni vardır. Birincisi, aktif izleyici tezi, izleyiciyi edilgen ve atomize konumundan
çıkarıp, etkin birey konumuna taşımıştır. Bu durum, iletişim alanındaki kuramsal çerçeveyi de değiştirmiştir.
Aracı veya teknolojiyi önceleyen kuramların yerini, izleyiciyi önceleyen kuramlar almıştır. Aktif izleyici tezinin
paradigma değişimi yaratmasının ikinci nedeni ise, yöntembilimsel anlamda gerçekleştirdiği değişimdir. İletişim
araştırmalarını araç merkezli yaklaşımdan izleyici merkezli konuma taşıması; alımlama çözümlemesi, odak grup
çalışmaları, katılımlı gözlem teknikleri gibi yöntembilimsel tekniklerin gelişmesini gerekli kılmıştır.
Aktif izleyici tezi içinde şekillenen en önemli kuramlardan biri Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı’dır.
Elihu Katz (1959: 2), “Medya insanlara ne yapar?” sorusu yerine “İnsanlar medyayla ne yapar?” sorusunu
sormuş ve kuramın temellerini oluşturmaya başlamıştır. Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, kitle iletişim sürecini
izleyici bakış açısından açıklamak için geliştirilmiş bir kuramdır (Fiske, 2015: 268). Yapısal işlevselci
paradigmadan filizlenen bu kurama göre bireyler, belli sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla
medyaya yönelirler (Güngör, 2013: 122) ve gereksinimleri doğrultusunda da medya türleri ve içerikleri arasında
bilinçli tercihler yaparlar. İzleyiciler/kullanıcılar, kendisine çekici gelen medyayı tüketerek belli doyumlar elde
ederler.
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Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı çerçevesinde yapılan çalışmalar, genellikle bireylerin medya tür veya
içeriklerini tercih etme nedenlerinin ve doyumlarının kategorileştirilmesi üzerine kurulmuştur. Örneğin
McQuail, Blumler ve Brown’un televizyon izleyicileriyle ilgili yaptığı çalışma, izleyicilerin yarışma programlarını
dört temel doyum için kullandıkları sonucuna ulaşmıştır: kendini takdir etme, toplumsal etkileşim, heyecan ve
eğitim (McQuail vd., 1972) (akt. Fiske, 2015: 268). Doyum kategorilerindeki en tipik kategorileştirme McQuail’e
aittir: oyalanma, kişisel ilişkiler, kişisel kimlik ve gözetim işlevi (Fiske, 2015: 271-273). Katz ve arkadaşları ise,
kitle iletişim araçlarıyla doyurulmaya çalışılan sosyal ve psikolojik ihtiyaçları içeren beş kategorilik kapsamlı bir
liste hazırlamıştır. (1) Enformasyona dayanan ihtiyaç grubu, bilgi ve anlamaya yönelik gereksinimleri; (2)
Etkileyici gereksinimlere dayanan ihtiyaç grubu, bireyin estetik, zevk veren ya da duygusal deneyimi
güçlendirmeyle ilgili gereksinimleri kapsar. (3) İnanılırlık, güven, kararlılık ve statüyü güçlendirmeye yönelik
gereksinimler, enformasyon ve etkileyici gereksinimlerin bir bileşeni olarak düşünülebilir. (4) Bağ kurmaya
yönelik gereksinimler; aile, arkadaşlar ve dünyayla bağ kurmayla, kendini bir gruba ait hissetmeyle ilgili
gereksinimleri; (5) Kaçışla ilgili gereksinimler ise, bireyin gerçek dünyadan kaçması ya da gerilim-serbest
bırakmayla ilgili gereksinimlerini kapsar (Katz ve ark., 1973) (akt. Özer, 2016: 157-158).
1980’lerin sonu ve 1990’larla birlikte, kullanımlar ve doyumlar kuramı, ilgisini yeni medyadaki kullanıcı
pratiklerine yöneltmeye başlamıştır. Medya parçalanması (demassification) kavramı bu yıllarda önem
kazanmaya başlamıştır (Williams, Rice ve Rogers, 1988). Medya parçalanması, medya kullanıcısının geniş
seçenekler arasından seçebilme kabiliyetidir. Bireyin medya organları üzerindeki kontrolünü bu tanımla
açıklayan Williams ve arkadaşları, bu durumun yeni medyayı “yüz yüze insanlar arası iletişime” benzettiğini
savunmuşlardır. Chamberlin (1994), İnternet’in kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, yeni bir medya
parçalanması dönemine girdiğimizi, medya kullanıcısının yeni teknolojiler aracılığıyla, geniş medya
seçeneklerinden istediklerini seçebileceklerini belirtmiştir. Ona göre, geleneksel kitle iletişim araçlarının aksine,
İnternet gibi yeni medya araçları bireyin mesajları kendi istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirmesine olanak
sağlamaktadır (akt. Ruggiero, 2000). Dicken-Garcia (1998), İnternette kullanıcıları birleştiren olgunun coğrafi
yakınlıktan ziyade ortak ilgi olduğunu belirtmiş, ancak İnternet’in diğer medyanın aksine belirli bir hedef kitlesi
olmadığını söylemiştir. Ona göre İnternet, resmiyetten uzak, bireyler arası etkileşime, şimdiye kadar ortaya
çıkmış geleneksel medyadan çok daha fazla ağırlık vermektedir. Ona göre İnternet’in en önemli özelliklerinden
bir tanesi, bireylerin yüz yüze asla söyleyemeyeceği şeyleri İnternet aracılığıyla iletebileceği gerçeğidir.
Bireylerin İnternet’te kendilerine farklı kimlikler oluşturabileceğini de eklemektedir.
Bu gözlemler kullanımlar ve doyumlar kuramının bireylerin İnternet kullanımını araştırması için temel
ve ilgi oluşturmak için yeterlidir. Kullanımlar ve doyumlar kuramı, İnternet’in ve özellikle sosyal medyanın
bireylerin hayatlarının önemli bir parçası hâline gelmesi ve bireylerin içerik üreticisi konumuna geçmesiyle
birlikte, anaakım iletişim paradigması içinde yeniden popülerliğini kazanmıştır. Kullanıcıların içerik üretimi,
kullanımlar ve doyumlar kuramının hayata dönmesi açısından büyük önem taşır. Öncelikle, bireyin aktif rolü,
tüketicilerin artık üretici olmasıyla yeniden sağlanmıştır (Bowman ve Willis, 2003). Bunun dışında, kullanıcıların
ürettiği içeriğin büyük bir çoğunlukla kazanç için yapılmadığının gözlenmesi, araştırmacıların kullanıcıların içerik
üretmesindeki motivasyonlarını ve bundan sağladıkları doyumları merak etmesine yol açmıştır (Benkler, 2006).
Shao (2008: 9), kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında kullanıcılar tarafından üretilen içeriği
araştırırken, bireylerin bu içerikle üç şekilde etkileşime geçebileceğini öne sürmüştür: tüketim, katılım ve üretim
yollarıyla. Tüketim bireylerin sadece izlemesi ve okuması, katılım bireylerin bu içeriklere yorum yazması, onları
paylaşması, onlara oy vermesi, üretimse kullanıcının içeriği yaratması ve yayınlaması olarak açıklanmıştır. Bu üç
etkileşim, birbirlerinden bağımsızdır ancak aynı bireyler tarafından farklı zamanlarda farklı ihtiyaçları gidermek
için kullanılabilir. Stoeckl ve arkadaşları (2007), kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında kullanıcıların
ürettiği içeriklerle ilgili yaptığı araştırmada, bireylerin videoblog yapmalarında zaman geçirme ve eğlenme, yazılı
blog yapmalarındaysa enformasyon ihtiyaçlarını doyurduklarını gözlemlemişlerdir. Kullanımlar ve doyumlar
kuramını temel alarak Koçak’ın (2012) bireylerin sosyal medya davranışları ve motivasyonlarını araştırdığı
çalışmasında ise, bireylerin sosyal medyada öncelikle tüketime, daha sonra katılım ve üretime yönelik
davranışlar sergilediği ve bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarının haberdar olma ve eğlenmeye
yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında, bireyin neden diğer sosyal medya platformlarını değil de
kullandığı sosyal medya platformunu tercih ettiğini araştıran, platformlar arası karşılaştırmalı araştırmalar da
mevcuttur. Örneğin, Quan-Haase ve Young’ın (2010) yürüttüğü araştırmada, bireylerin neden birden fazla
sosyal medyayı kullandıkları ve bir sosyal medya platformunun neden diğerinin yerini almadığını incelenmiştir.
Bu inceleme yapılırken, Facebook ile anlık mesajlaşma platformu olan IM’i karşılaştırılmıştır. Bulgular, farklı
sosyal medya platformlarının bireylerin farklı ihtiyaçlarına doyum sağladığını, bu nedenle de bireylerin aynı
anda farklı platformları benimsediği sonucuna ulaşılmıştır. Facebook, eğlence ve sosyal etkinlikler hakkında bilgi
edinme ihtiyaçlarına doyum sağlarken, IM sosyal ilişkilerin devamlılığını sağlama ve yeni sosyal ilişkiler
oluşturma ihtiyaçlarını doyurmaktadır. Raacke ve Bonds-Raacke (2008), Facebook ve Myspace kullanımını
karşılaştırarak, hangi platformun hangi doyumu sağladığını incelemiştir. Araştırmalarının sonucunda, bireylerin
Facebook kullanım sebepleri olarak yoğunluk sırasına göre rastlanan bulgular şu şekildedir: arkadaşlarla
iletişimi devam ettirmek, fotoğraf göndermek ve fotoğraflara bakmak, yeni arkadaşlar edinmek, eski
arkadaşları yeniden bulmak olarak sıralanmaktadır.
Kullanım ve doyum kategorileri, genel olarak İnternet ve sosyal medyanın kullanıcılara sağladığı
doyumlar ve belirli bir platform özelinde ortaya konulan doyum kategorilerinden oluşmaktadır. Balcı ve Ayhan
(2007), üniversite öğrencilerinin genel olarak İnternet’ten elde ettiği kullanım ve doyumları üzerine yaptıkları
saha çalışması sonucunda, İnternet kullanımında etkili olan altı faktör saptamıştır. Bunlar önem sırasına göre
sosyal kaçış, bilgilenme, boş zamanları değerlendirme, ekonomik fayda, sosyal etkileşim ve eğlence olarak
belirlenmiştir. Whiting ve Williams (2013), bireylerin sosyal medyayı neden kullandıklarını inceledikleri
araştırmalarında, on kullanım ve doyum kategorisi ortaya koymuşlardır. Bu kategoriler sosyal etkileşim, bilgi
arayışı, zaman geçirme, eğlence, rahatlama, iletişimsel yararlılık, kolaylık yararlılığı, fikir beyan etme, bilgi
paylaşımı ve gözetleme olarak sıralanmıştır.
Bumgarner (2007), üniversite öğrencilerinin Facebook kullanım motivasyonlarını kullanımlar ve
doyumlar kuramı kapsamında incelediği araştırmasında, öğrencilerin başlıca motivasyonun sosyal aktivite
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğrenciler Facebook’u, paylaşımlar üzerinden birbirleri hakkında konuşmak
(gossip) için bir araç olarak görmektedirler. Ayrıca Facebook, arkadaşlarının iletişim bilgilerini sunarak adres
defteri görevi de görmektedir. Park ve arkadaşları (2009), kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde
Facebook gruplarını incelemişlerdir. Üniversite öğrencilerinin odak grup olarak seçildiği araştırmada, bireylerin
Facebook gruplarını kullanmasındaki doyum arayışları olarak sosyalleşme, eğlence, statü arayışı ve bilgi arayışı
doyumları saptanmıştır. Bu doyumların önceliği cinsiyet, memleket ve okulda kaçıncı sınıf olduklarına göre
değişiklik göstermektedir. Şener’in (2009) araştırmasında Facebook kullanma amaçlarının başında
arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve izini kaybettiği arkadaşları/tanıdıkları bulmak gelmektedir. Alikılıç, Gülay ve
Binbir (2013), kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle yaptıkları anket
çalışmasında, öğrencilerin Facebook uygulamalarını kullanım ve doyum motivasyonları açısından
incelemişlerdir. Araştırma kapsamında gençlerin Facebook uygulamalarını en çok “eski bağları tekrar kurmak,
güçlendirmek” motivasyonuyla kullandıkları görülmüştür.
Biçer (2014), akademisyenlerin sosyal ağlarda bulunma motivasyonunu, kullanımlar ve doyumlar
çerçevesinde Facebook örneğini kullanarak incelemiştir. Araştırmanın sonucuna göre akademisyenlerin
Facebook kullanımı haberleşme, görünürlük ve profesyonel kullanım motivasyonlarıyla açıklanmıştır. Demir’in
(2015), üniversite personelinin sosyal medya kullanım tercihlerini araştırdığı çalışmasında, araştırma grubunun,
internetten edindikleri arkadaşlarla sosyal çevrelerini genişletmek için sosyal medyayı kullandıkları
bulgulanmıştır.
Kara (2016), üniversite öğrencileriyle gerçekleştiği odak grup görüşmelerinde, Kullanımlar ve Doyumlar
kuramı çerçevesinde gençlerin Snapchat kullanım nedenlerini incelemiştir. Araştırmaya göre gençlerin Snapchat
kullanım nedenlerinin başında eğlence ve hoş vakit geçime gelmektedir. Gençler daha çok gündelik hayatın
sıkıntı ve stresinden kurtulmak için Snapchat’e yönelmektedirler. Ayrıca Facebook ve Twitter’ı çok fazla
“gündeme boğulmuş” mecralar olarak görmektedirler.
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Tufan Yeniçıktı’nın (2017) Facebook ve Twitter üzerinden sosyal medya kullanım motivasyonlarını
ortaya koyduğu çalışmasında, Facebook’un katılımcılar açısından bilgi/alma verme (etkinlikler hakkında fikir
edinme, gelen mesajları kontrol etme, arkadaşları tebrik etmek/doğum günlerini kutlama, fotoğraflarına yapılan
yorumları görme, arkadaşların iletişim bilgilerini görme), iletişim/sosyalleşme (yüz yüze konuşmak yerine
Facebook kullanma, telefon yerine Facebook kullanma, Facebook yoluyla insanlarla birliktelik sağlama, e-mail
yerine Facebook kullanma, çok fazla çaba sarf etmeden kişilerle irtibat kurma), bağlantı/gözlem (ulaşamadığı
arkadaşlarıyla bağlantı kurma, irtibatı kaybettiği eski arkadaşlarını bulma, arkadaşlarının ne yaptıklarını
öğrenme, arkadaşların fotoğraf albümlerine/profil fotoğraflarına bakma), eğlence/zaman geçirme (zaman
geçirme, kullanımının zevkli olması, Facebook’ta zamanın çabuk geçmesi) amaçlarıyla kullandıkları ve bu
kategoriler yönünde doyum sağladıkları görülmüştür.

2.Bir Sosyal Medya Platformu Olarak Facebook
1930’lu yıllarda elektronik bilgisayarın, 1990’larda da İnternet’in hayatımıza girmesiyle birlikte hızla gelişen web
teknolojileri, günümüz yirmibirinci yüzyılının en önemli inceleme konularından birini oluşturmaktadır. Temelde
sayısal denebilecek bu gelişmeleri sosyal bilimler açısından önemli kılan unsur, yalnızca nicel birer gelişme
olarak kalmamaları, aynı zamanda kişilerin birbirleriyle, nesnelerle ve toplumla olan ilişkilerini köklü biçimlerde
değiştiren ve değiştirme potansiyelini barındıran iletişim araçları olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle
yeni medya alanı son dönemin başlıca araştırma konularından birini oluşturmaktadır.
Yeni medya, “bilgisayar, bilgisayar ağları, bilgisayar dolayımlı iletişim, İnternet, web 2.0, çevrimiçi
habercilik, çevrimiçi sohbet, laflama odaları, wiki, e-ticaret, e-imza, dijital medya, dijital oyun, dijital kültür,
dijital imgeleme, avatar, siber uzam, sanal uzam, sanal gerçek” gibi pek çok kavramı kapsayan bir kavramdır
(Binark ve Löker, 2011: 9). Yeni medyanın neden yeni olduğunu ve hayatımıza ne türden değişiklikler getirdiğini
anlayabilmek için, geleneksel medyadan (gazete, dergi, radyo, televizyon) ayrıldığı noktaların altını çizmek
gerekir. Bu doğrultuda yeni medyayı geleneksel medyadan ayırt eden özellikler: “dijitallik, etkileşimsellik,
multimedya biçimselliği ve kullanıcı türevli içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallıktır” (Binark ve
Löker, 2011: 9).
Yeni medya alanına dahil olan sosyal medya ise, kullanıcı sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte
günümüzdeki en önemli olgulardan biri hâline gelmiştir. Andreas Kaplan ve Michael Haenlein sosyal medya
olgusunu, “kullanıcı tarafından üretilen içeriğin oluşturulmasına ve dolaşımına izin veren, web 2.0 mimarisinin
tasarım ve teknoloji temelleri üzerine kurulu İnternet tabanlı uygulamalar grubu” olarak tanımlamaktadır
(2010: 61). Sosyal medya ortam ve araçları, kişiler arası iletişim, duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi gibi
amaçlarla kullanılabildikleri gibi, gruplar arası iletişim ve kitle iletişimi için de kullanılmaktadır. Bu uygulamaların
içerik oluşturma, paylaşma ve iletme süreçlerinde sağladıkları geniş imkânlar; ekonomik, sosyal ve kültürel
yaşama katılımı teşvik etmesi açısından son derece önemli bir yere sahiptir.
Sosyal medya platformları; kişi, grup ve kuruluşların dışarı açık ya da erişimi kişiselleştirilmiş bir
kullanıcı profili oluşturmalarına, aynı sistem içerisinde bağlantıda oldukları diğer kullanıcıların profillerini
gözleyebilmelerine, kendilerinin ya da sistem içerisindeki diğer kullanıcıların oluşturdukları bağlantı listelerini
takip etmelerine ve erişmelerine imkân veren bir tasarıma sahiptir. Bu hizmetleri veren platformlarda
kullanıcılar arasındaki ilişkilerin yapısı ve amacı farklılık gösterebilmektedir. Sosyal medya platformları, farklı
birçok teknik özellik ve uygulama kullansalar da, temelde, kullanıcıların ürettiği/dolaşıma soktuğu içerik ve
profillerden oluşmaktadır. Kullanıcılar, bu içerik ve profiller dolayımıyla birbirleriyle etkileşim kurmaktadırlar.
Profiller; kullanıcıların yaş, cinsiyet, iş, eğitim, ilgi alanları gibi alanları doldurarak kendilerini tanımladıkları
sayfalardır. İçerikler ise, sosyal medya platformlarının anasayfa akışında kullanıcıların dolaşıma soktukları çeşitli
paylaşımlardan oluşur.
Sosyal medya ortam ve araçlarından biri olan Facebook, 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından
kurulmuştur. Nisan 2017 verilerine göre 1,96 milyar kullanıcı sayısıyla dünya çapında en çok kullanıcıya sahip
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5

sosyal medya platformudur ve bu kullanıcıların 1.33 milyarı günlük aktif kullanıcıdır. Facebook, yetmiş beş
dilde hizmet vermektedir, aktif kullanıcıların %75’i Amerika dışındadır. En fazla sayıdaki Facebook kullanıcısı
halen Amerika’dadır. Sırasıyla en fazla kullanıcı olan on ülke şöyledir: İngiltere, Türkiye, Endonezya, Fransa,
Kanada, İtalya, Filipinler, İspanya, Avusturalya ve Kolombiya. Kanada nüfusunun %42’si Facebook kullanıcısıdır.
Dünya üzerinde Google’dan sonra en fazla ziyaret edilen web sitesidir (Kirkpatrick, 2010: 16). Türkiye’deki
Facebook kullanımı ise 2017 yılı bazında yaklaşık 31.47 milyon kullacıyla Youtube’dan sonra ikinci sırada
6
gelmektedir. Facebook’un diğer sosyal medya platformlarından kullanıcı sayısı ve popülerlik bakımından önde
olmasının en önemli nedenleri arasında geleneksel medyada sıklıkla yer alması ve “kullanıcıların taleplerine
uygun özellikler geliştirerek uygulama alanını sürekli güncelliyor olması” sayılabilir (Toprak vd., 2014: 40).
Facebook kullanıcısı olabilmek ve arkadaş olarak ekleyebilecekleri diğer kullanıcılarla etkileşime
geçebilmek için öncelikle bir hesap açmak ve bir profil oluşturmak gerekmektedir. Kullanıcılar aile, işyeri, okul,
vb. kategorilerdeki grupları oluşturabilmekte, mevcut gruplara katılabilmektedirler. Listelerindeki kişileri farklı
kıstaslara göre sınıflandırabilmektedirler. Kullanıcılar durum güncellemesi yapıp, çeşitli içerik ve mesajları
birbirleriyle paylaşabilmektedirler.

3.Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Bu çalışma temel olarak “Facebook’suz Kalmak Ne Demektir?” sorusuna yanıt bulmayı amaçlamaktadır.
Çalışmanın kuramsal temelini kullanımlar ve doyumlar kuramı oluşturmaktadır. Bu kuram çerçevesinde
Facebook kullanım pratikleri, kullanım nedenleri/motivasyonları ve Facebook’un kullanıcılar açısından ne anlam
ifade ettiği araştırılmıştır.
Sosyal medya kullanımıyla ilgili yapılan araştırmaların alanyazını incelendiğinde, nicel araştırma
yaklaşımının hâkim olduğu görülmektedir. Alandaki nicel çalışmaların, sosyal medya kullanım pratiklerini ve
kullanım nedenlerini sayısal veriler ve sınırlandırılmış kategorilerle ortaya koyması, araştırmacılara genel
betimleyici bir çerçeve sunması açısından önemlidir. Fakat nicel araştırma yaklaşımı, kullanıcıların sosyal medya
deneyimlerine dair açıklayıcı, ayrıntılı ve derinlikli veriler sunma açısından eksik kalmaktadır. Bu eksiklik, sosyal
medya kullanımına dair daha fazla nitel araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Sosyal medya
platformlarından biri olan Facebook’la ilgili nitel araştırma perspektifiyle yapılan bu araştırma, ortaya koyduğu
nitel bulgular yoluyla alanyazında geliştirilecek olan kavram ve kuramlara sağlayacağı katkı açısından önem
taşımaktadır.
Araştırmada, veri toplama tekniği olarak odak grup görüşmesi tekniği seçilmiştir. Bu tekniğin seçilmesi,
bireylerin Facebook olgusuna dair farkında oldukları fakat gündelik hayatta üzerine çok fazla düşünmedikleri
veya farkında olmadıkları yönleri grup dinamiği içinde inceleme fırsatı sunmuştur. Ayrıca bu teknik, “[k]arşılıklı
etkileşim ve çağrışımlar sonucu katılımcılar[ın] birbirlerinin zihinlerindeki duygu ve düşünceleri tetikle[miş];
böylelikle de zengin bir bilgi akışı”na (Çokluk vd., 2011: 98) olanak sağlamıştır. Araştırmanın örneklemini
oluşturan katılımcılara 40 adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Yöneltilen sorular dört kategoride hazırlanmıştır: (1)
demografik bilgiler, (2) Facebook kullanım pratikleri, (3) Facebook kullanım nedenleri, (4) Facebook’suz
kalmanın katılımcılar açısından ne anlam ifade ettiği.

3.1 Araştırmanın Örneklemi ve Sınırlılıkları
Bu araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemleri içinde yer alan ölçütlü örnekleme
tekniği kullanılmıştır. Ölçütlü örnekleme tekniğinde katılımcılar, araştırma sorusuna yanıt oluşturacak şekilde bir
ölçüt belirlenerek seçilmektedir (Şimşek, 2015: 173). Bu araştırmanın örneklem seçiminde de, araştırma
sorusuyla bağlantılı olarak “Facebook’u aktif olarak kullanıyor olmak” ölçütü dikkate alınmıştır. Araştırma,
toplamda 23 katılımcıyla dört odak grup görüşmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Birinci görüşme 10.11.2016
tarihinde altı katılımcıyla Ankara/Kızılay Babil Kültür Kafe’de, ikinci görüşme 24.12.2016 tarihinde beş
5

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media ve https://www.statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau/ adresindeki bilgilere
dayanmaktadır. (Erişim tarihi: 18.08.2017)
6
https://www.statista.com/statistics/568859/forecast-of-facebook-user-numbers-in-the-turkey/ adresindeki bilgilere dayanmaktadır.
(Erişim tarihi: 18.08.2017)
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katılımcıyla Ankara/Kızılay Babil Kültür Kafe’de, üçüncü görüşme 05.06.2017 tarihinde beş katılımcıyla
Ankara/Kızılay Kitapça Kafe’de, dördüncü görüşme 11.06.2017 tarihinde yedi katılımcıyla Ankara/Kızılay Kitapça
Kafe’de gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma etiği gereğince (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 107-109) her görüşme
başında katılımcılara araştırmanın konusu, amacı ve kapsamı açıklanmış, kişisel bilgilerinin herhangi bir kişi veya
kurumla paylaşılmayacağı, anonim veriler olarak kaydedileceği bilgisi verilmiş ve katılımcılardan ses kaydı için
izin alınmıştır. Ortalama 1 saat süren görüşme kayıtları, deşifreleri yapılarak raporlanmıştır. Raporlama
esnasında katılımcılar K1, K2, .…., K23 şeklinde kodlanmıştır.
Araştırma örneklemi demografik olarak heterojen seçilmeye çalışılsa da, maddi kısıtlılıklardan dolayı
(katılımcılara ancak bireysel ağlarla ulaşabilme, araştırmanın tek bir bölgede yapılabilmesi vb.) örneklemin
eğitim düzeyi, yaş ve meslek dağımında çeşitliliğin eksik olduğu söylenebilir. Ayrıca bazı katılımcıların siyasî
eğilimini ifade etmekten çekinerek bu soruya cevap vermek istemedikleri gözlenmiştir. (Bu durum “cevap
vermek istemiyorum” ve “yok” cevaplarının iksini de kapsamaktadır) Dolayısıyla tüm katılımcıların siyasî eğilimi
tespit edilememiştir. Demografik olarak tam bir çeşitliliğin sağlanamaması araştırmanın sınırlılığını
oluşturmaktadır.
3.2 Bulgular
Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Meslek

Siyasi Eğilim

Kullanılan Sosyal Medya
Platformu

K1

Erkek

36

Yüksek Lisans

Mühendis

Sol-Liberal

Facebook, Twitter, Instagram

K2

Kadın

27

Lisans

Öğrenci

Komünist

Facebook, Twitter, Instagram

K3

Kadın

24

Lisans

Öğrenci

Sol-Liberal

Facebook, Twitter, Instagram

K4

Kadın

46

Lise

Memur

Yok

Facebook, Twitter, Instagram

K5

Erkek

28

Lisans

Öğrenci

Sol-Liberal

Facebook, Instagram

K6

Erkek

36

Lisans

Memur

Milliyetçi Sağ

Facebook, Twitter

K7

Kadın

24

Lisans

Proje Asistanı

Sosyal Demokrat

Facebook, Twitter, Instagram

K8

Kadın

23

Lisans

Öğrenci

Yok

Facebook, Twitter, Instagram

K9

Erkek

27

Yüksek Lisans

Modelist

Muhafazakâr

Facebook, Twitter, Instagram

K10

Erkek

43

Lisans

Memur

Demokrat

Facebook

K11

Erkek

30

Lisans

Memur

Yok

Facebook, Twitter

K12

Kadın

28

Yüksek Lisans

Avukat

Yanıtlamak
İstemiyor

Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, Foursquare, LinkedIn,
Tumblr

K13

Kadın

23

Lisans

Memur

Yok

Facebook, Twitter, Instagram

K14

Erkek

33

Yüksek Lisans

Memur

Yok

Facebook, Twitter

Memur

Muhafazakâr

Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn

K15

Erkek

35

Lisans

K16

Erkek

27

Lisans

Memur

Yok

Facebook, Instagram

K17

Erkek

25

Lise

Öğrenci

Yok

Facebook, Twitter, Instagram

K18

Kadın

23

Lisans

Çağrı Merkezi
Çalışanı

Yok

Facebook, Instagram, Snapchat

K19

Erkek

41

Lisans

Memur

Yok

Facebook
Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest
Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn

K20

Erkek

21

Lisans

Öğrenci

Sol-Liberal

K21

Kadın

25

Lisans

Öğrenci

Yok

K22

Kadın

23

Lise

Öğrenci

Yok

Facebook, Instagram

K23

Erkek

49

Lisans

Mali Müşavir

Demokrat

Facebook, Twitter

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri ve Kullandıkları Sosyal Medya Platformu
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Araştırmada yer alan katılımcıların demografik bilgileri cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, siyasî
eğilim, kullanılan sosyal medya platformu kategorilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların genel profiline
bakıldığında cinsiyet dağılımının neredeyse eşit olduğu, 21-49 yaş arası, lisans eğitimli, öğrenci ve memur
ağırlıklı, siyasi eğilim olarak çeşitlilik gösteren bir katılımcı grubu olduğu görülmektedir. Katılımcıların
kullandıkları sosyal medya platformu ise genellikle ilk akla gelen sosyal medya uygulamalarından (Facebook,
Instagram, Twitter) oluşmaktadır.

Facebook Kullanım Pratikleri
Günlük
Kullanım
Süresi
(Saat)

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23

1
2,5
1
2
1
3
0.5
1
0.25
2.5
1
1
1
1
4
0.25
0.5
0.5
1
3
1
2
0.5

Hesap Sayısı/Nonimlik
Anonimlik Durumu

Arkadaş Sayısı/Yüz
Yüze Görüşme Oranı
(Yüzde)

Kullanılan Eklentiler

Filtreleme

1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
2/Nonim-Anonim
2/Nonim-Anonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim
1/Nonim

630/50
1.114/15
800/25
100/5
657/5
156/5
470/5
530/15
200/1
45-105/60
90/5
700/10
500/20
300/50
5000/1
600/90
750/10
300/10
650/15
900/30
26/100

Messenger, Görüntülü Arama7
Messenger, Görüntülü Arama
Messenger
Messenger
Messenger
Messenger
Messenger
Messenger
Messenger
Messenger
Messenger
Kullanmıyor
Kullanmıyor
Messenger
Messenger
Messenger
Messenger
Messenger, Görüntülü Arama
Messenger
Messenger
Kullanmıyor
Messenger
Messenger

Yapıyor
Yapmıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapmıyor
Yapmıyor
Yapıyor
Yapmıyor
Yapmıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapmıyor
Yapmıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapıyor
Yapmıyor

Tablo 2. Facebook Kullanım Pratikleri

Facebook’ta Bulunma Hâli: “Az Az, Sık Sık”
Günde ortalama ne kadar sürenin Facebook’ta geçirildiğine dair bulgular, özellikle akıllı telefon kullanımının
oldukça yaygınlaştığı günümüzde, sosyal medya platformlarına özel zaman ayrılmasını ve ayrılan bu zamanın
net bir rakamla ifade edilmesini oldukça güçleştirmiştir. Sosyal medya platformlarının yapısı gereği her an akışta
olma hâli söz konusudur. Akıllı cep telefonu teknolojileriyle birlikte, kullanıcıların bu akışa her an, her yerden
dâhil olma ve ayrılma konusundaki sosyal medya pratiklerinin değiştiği gözlenmiştir. Akıllı cep telefonu
dolayımlı sosyal medya kullanımında, ayrı bir zaman/mekân kısıtı büyük ölçüde belirleyici olmamaktadır.
Katılımcılardan bazıları Facebook’a laptop, masüstü bilgisayar vs. gibi araçlarla girdiklerini ifade
etmekle birlikte, tamamının akıllı cep telefonundan girdikleri ortak sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar,
Facebook’ta geçirdikleri süreye dair ortalama bir rakam vermişler, fakat akıllı cep telefonu kullandıkları için
günün her anında Facebook’u ‘az az, sık sık’ kontrol ettiklerini vurgulamışlardır.

7

Görüntülü arama özelliği, Messenger uygulaması içinde yer almaktadır.
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“Bir saat denebilir ama genelde Facebook yanında başka şeylerle uğraşabiliyorum.
Facebook’a bakarken telefonla da uğraşıyorum. Oradaki zamanı tek ona vermiyorum yani.
Oturup da başında saatlerce Facebook’ta durmuyorum zaten akıllı telefonla birlikte genelde
ikinci bir iş yaparken de Facebook bakılabiliyor. Arada 5 dakikalık bakıyorsın sonra tekrar
kapatıyorsun yani.” (K1)
“Öyle kesintisiz bir saat söyleyemem çünkü çok ara ara yani az az sık sık gibi böyle. Öyle
olduğu için günde kaç saat bakıyorum bilmiyorum. Ama açtığım zaman böyle çok uzun süreler
durmuyorum. Sıkılıp kapatıyorum, başka zaman tekrar açıyorum falan, değişiyor.” (K3)
“Yani hep bakarım. Bildirimlere bakarım. Boş kalınca öyle bir tararım yani.” (K16)

Paylaşım İçerikleri
Bu odak grup araştırması kapsamında katılımcıların Facebook’ta başta fotoğraf ve müzik olmak üzere haber
(gündem, siyaset, spor, edebiyat, sanat alanlarına dair), Change.org imza kampanyaları, siyasî analiz yazıları,
konum güncellemesi, komik video/fotoğraf, blog linki, karikatür, hayvanları konu alan videolar (özellikle kediköpek videoları), etkinlik duyurusu paylaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Paylaşımların içerik ve sıklıkları ise,
kullanıcıların duygu durumlarına ve sosyal/siyasal gündeme göre değişmektedir.
“Haber paylaşımı yapıyorum. Haberler iki kategoriye ayrılıyor bende. Birincisi, siyasî nitelikteki
haberler ve ona bağlı olarak benim paylaşımlarım. Diğerleri de hoşuma giden ilgilendiğim
konuların haberleri, edebiyat, fotoğraf gibi. Bir de şarkı paylaşmayı seviyorum.” (K2)
“Ben blog linklerimi paylaşıyorum ya da Instagram’dan fotoğraflarımı paylaşıyorum. Direkt
olarak Facebook paylaşımı yapmıyorum. Yani ya link ya da fotoğraf.” (K12)
“Paylaştığım şeyler muhtelif. Bazen fotoğraf olabiliyor, bir söz olabiliyor kendi yazdığım. Alıntı
bir şiir olabiliyor, bir müzik olabiliyor, komik bir şey olabiliyor.” (K14)
“Birincisi herhangi bir fotoğraf olabilir kendimin ya da arkadaşlarımın bir fotoğrafı olabilir
paylaşım olarak. İkincisi siyasî içerikli şeyler olabilir, daha çok her gün fotoğraf değil de bir yazı
olabilir ya da video olabilir herhangi bir yerde çekilmiş video olabilir. Sporla alakalı bir
paylaşım olabilir hani tuttuğum takımla ilgili bir şey, bir haber olabilir.” (K17)
Aktif bir Facebook kullanıcısı olup da kendisi hiçbir şey paylaşmayan veya çok nadir paylaşım yapan
kullanıcılar da bulunmaktadır.
“Ben hiçbir şey paylaşmıyorum. Yani özel hayatımla ilgili yedim içtim gördüm, bu tabakta şu
var, şurada şunu gördüm onların hiçbirini yapmıyorum, hoşlanmıyorum da. Bunu yapanlardan
da, bunaltanlardan da bunalıyorum, takibi bırakıyorum. Özel hayatımla ilgili bir şey
paylaşmaktan hoşlanmıyorum. Ben daha çok beğenenlerdenim, beğen tuşunu
kullananlardanım sanıyorum. Şeyleri paylaşıyorum ama, bu Change.org’un yaptığı imza
kampanyalarıyla ilgili işte hayvanlar, insanlar, doğa her neyse konu, imza attığım herhangi bir
şey varsa eğer onların paylaşımını Facebook üzerinden yapıyorum ama onun dışında kişisel,
kendi özel hayatımla ilgili bir şey paylaşmıyorum.” (K4)
Kamu çalışanı olan katılımcıların Facebook’ta paylaşım yapma konusunda ifade ettikleri
endişeler/tereddütler, araştırmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır. Sosyal medya ortam ve araçları
her ne kadar katılımcı kültürü destekleyen, herkesin duygu ve düşüncelerini paylaşabildiği bir araç olarak
görülse de, içinde bulunulan toplumsal ve siyasal dinamiklerin, özellikle belli meslek gruplarında yarattığı
tedirginlik, sosyal medya paylaşımlarına da yansıyabilmektedir. K6 bu endişesini şöyle dile getirmiştir:
“Yani haber falan paylaşmamamın bir nedeni de kamu çalışanları için riskli bir ortamdayız.
Çünkü paylaşacağın şey, idari maslahata ters bir şey olmayacak ki anca öyle paylaşacaksın.
Öteki türlü risk hani, muhalif bir şey paylaşınca, sürekli şeyler var işte, sosyal medyanız takip
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ediliyor, kurumdaysak kurumda bilgi işlemden hangi sitelere girdiğimiz takip ediliyor.
Gerçekten bundan dolayı hiç paylaşmayayım ki, içimde kalsın, ya da özelden arkadaşlara
atıyorum. Haber paylaşımlarımı WhatsApp’tan yapıyorum, arkadaşlarıma oradan
gönderiyorum ama Facebook’tan paylaşmıyorum.” (K6)
K6, kamu sektöründe çalıştığı için Facebook paylaşımlarının her an kontrol edildiğini düşünerek
paylaşımlarını kısıtlamaktadır ve Facebook yerine WhatsApp aracılığıyla görece daha sınırlı bir çevreyle paylaşım
yapmaktadır.
Aynı şekilde K10 ve K11’ın Facebook paylaşımları da bu endişelerle şekillenmektedir. K10, Facebook’ta
yaptığı paylaşımları, ‘daha önce sık paylaşım yaptığı’ ve ‘artık hiç paylaşım yapmadığı’ şeklinde iki döneme
ayırdığını ifade etmiştir. K11 ise şahsıyla ilgili hiçbir şey paylaşmadığını vurgulamıştır: (K11 endişesini açıkça
ifade etmemiştir fakat görüşme esnasındaki gözlem notlarından hareketle bu endişesi açıkça görülmüştür)
“Ben paylaşımlarımı aslında ikiye bölüyorum. Daha önce çok sık paylaşım yapıyordum ama son
ülkede gelişen durumlardan dolayı hiç paylaşım yapmıyorum.” (K10)
“Ben de kolay kolay önemli bir şey olmadığı sürece şahsımla alakalı hiçbir şey paylaşmıyorum.
Daha çok milletin ne paylaştığına bakıyorum.” (K11)
K6, K10 ve K11’in ortak noktaları kamu sektöründe çalışıyor olmalarıdır. Diğer katılımcıların
Facebook’ta paylaşım yapmaya yönelik böyle bir endişeden bahsetmemelerine rağmen bu üç katılımcının
paylaşım yapma pratiklerini değiştirecek kadar endişe duydukları görülmüştür. Dikkat çekici bir diğer nokta da,
üç katılımcının farklı siyasi eğilimde olmalarıdır. (K6 kendisini milliyetçi sağ, K10 demokrat olarak
tanımlamaktadır. K11 ise siyasi eğiliminin olmadığını ifade etmiştir) Yani Facebook’ta paylaşım yapma
endişesinin nedeni, üç katılımcının da ortaklaştığı meslekî aidiyetten kaynaklanıyor görünmektedir.
Paylaşımlar içerik olarak heterojen bir dağılım gösterse de, elde edilen sonuçlardaki dikkat çeken
ortaklık, her katılımcının içerik paylaşım motivasyonunun, kendi açısından önemli gördüğü ve diğer insanların
da bilmesi gerektiğini düşündüğü içerikleri paylaşmasıdır.
“Hani kendi açımdan, kendi kişiliğime göre ne önemliyse, neyi insanlara iletmek istiyorsam onu
gönderiyorum. Bir şey çok dikkatimi çektiği zaman, insanlar da artık bilsin diye düşündüğüm
zaman paylaşım yapıyorum. Her yönden paylaşım yapabiliyorum, çok önemli bir haber
görürsem onu paylaşabiliyorum ya da çok güzel kedili köpekli bir şey görürsem onu da
paylaşabiliyorum. Onun dışında müzik paylaşımı da yapıyorum. Daha çok keşfettiğim müzikleri
falan paylaşıyorum. En çok paylaştığım herhalde bu üçü. Önemli haber, müzik, kedi-köpek.”
(K1)
“Çok hoşuma giden anlar olursa mesela ona dair fotoğrafları anı olarak kalması amacıyla
paylaşıyorum ya da siyasî olarak artık zaten bu uyarı tarzı şeyler artık İnternet üzerinden
yayılıyor ya, o tarz şeyleri paylaşıyorum. Genelde başkalarının da görmesi gerektiğini
düşündüğüm zaman… Yani sadece görüp hoşuma giden şeyleri de tabii ama genelde başkaları
da bunu duymalı dediğim şeyleri… Bazen politik bir temeli de olabiliyor.” (K18)

Facebook Neden Kullanılıyor, Neleri Sunabiliyor?
Bu odak grup görüşmesi kapsamında elde edilen bulgulara göre, Facebook kullanım nedenleri, katılımcı
cevaplarının yoğunluğuyla orantılı olarak şu şekildedir: (1) sosyal çevreyle (aile, arkadaş vs.) iletişim hâlinde
olmak, (2) haber takibi, (3) etkinlik takibi, (4) grup ve sayfa paylaşımlarını takip etmek.

Sosyal Çevreyle İletişim Hâlinde Olmak
Bu araştırmada yer alan katılımcıların Facebook’u kullanma nedenlerinin başında, çevrelerindeki kişilerle
iletişim hâlinde olmak istemeleri gelmektedir.
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“Ben daha çok haber almak için, çevremden haber almak için kullanıyorum Facebook’u.
Arkadaşlarım ne yapıyor, nerelerdeler gibi.” (K10)
“Facebook’u database olarak kullanıyorum. Çünkü okuldan, liseden pek çok arkadaşımın
telefonları yok ve Facebook benim için bir data oluyor. Oradan rahatlıkla onlara
ulaşabiliyorum o kişilere. Çünkü iletişim kurmak istediğimde Facebook’tan onlara kolaylıkla
ulaşabiliyorum.” (K12)
“Bir iletişim aracı bana göre. Arkadaşlarının, akrabalarının durumlarını takip edebiliyorsun.
Paylaşımlarını takip edebiliyorsun. Mesela uzun yıllar görmediğin kişileri oradan
görebiliyorsun. 20 yıl önce yurt dışına gitmiş bir akrabamız beni bulmuş Facebook’tan ‘Babana
selam söyle’ dedi.” (K15)
“Arkadaşlarımla ilgili gelişmeleri oradan öğrenebiliyorum. O güzel oluyor. Yıllardır görmediğim
arkadaşlarımın örneğin evlendiğini, çocuğunun olduğunu oradan görebiliyorum. Normalde hiç
haberim olmayabilir yani Facebook olmasa.” (K13)
“Biraz iletişim, database gibi mesela İstanbul ve Antalya’ya gittiğimde arkadaşlarıma ulaşmak
için iletişim aracı olarak kullanıyorum. Mesaj atarım (Messenger’dan) mümkünse görüşelim
diye.” (K16)
“Normal anladığımız haber değil de kişisel haber, A kişisi ne durumda, o anlamda habere
bakıyorum ama normal haber takibini Facebook’tan yapmıyorum. Daha çok Twitter’dan bir
konu girerek, örneğin, Fırat Kalkanı, farklı görüşleri göreyim diye.” (K6)
“Daha çok etkinlik takibi, ilgilendiğim bazı özel alanlar var mesela eğitimler, onların takibini
yapabilmek için, yurt dışında çalışan/yaşayan arkadaşlarım var onlarla irtibatı (sağlamak),
hani fotoğraflar aracılığıyla takip edebilmek için kullanıyorum.” (K4)
“Takip için kullanıyorum. Bu ana sayfa bölgesi var ya, genelde girdiğim zaman zaten ya bir şey
paylaşacaksam girerim ya da ana sayfada arkadaşlarım neler paylaşmış ona bakmak için
girerim.” (K17)
Facebook kullanımında ilk sırada gelen sosyal çevreyle iletişim hâlinde olma motivasyonu, arkadaş
listesindeki arkadaşlarla yüz yüze görüşme oranı bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde, iletişimin doğrudan
değil, paylaşımlar dolayımıyla gerçekleştiği görülmektedir. Yüz yüze görüşme oranındaki düşüklüğün bir nedeni
olarak fiziksel uzaklık (başka şehirler veya ülkelerde bulunma hâli) bulgusuna ulaşılmış olsa da, asıl neden olarak
yüz yüze yahut Messenger yoluyla gerçekleşen doğrudan iletişimin yerine, paylaşımlar dolayımıyla gerçekleşen
iletişimin tercih edilmesi bulgusuna ulaşılmıştır.
Ulaşılan bu bulgu, İnternet teknolojilerinin yeni bir iletişim biçimi yarattığı savını destekler niteliktedir.
Bu iletişim biçimi “görmek ve göstermek, gözetlemek ve gözetlenmektir” (Toprak vd., 2014: 156). Araştırma
bulgularına göre bireyler, birbirlerinin gündelik yaşamlarına dair gelişmeleri (evliliği, nerede yaşadığı, kimlerle
arkadaşlık ettiği, tatile nereye gittiği gibi) ayrıntılarıyla edinebilecekleri bir mecra olarak Facebook’u tercih
etmektedirler. Fakat birbirleri hakkında bu denli ayrıntılı bilgi sahibi olmak her zaman arzu edilen bir durum
olmamaktadır. Özellikle politik görüş konusunda önemli hoşnutsuzluklar söz konusu olabilmektedir.
Katılımcıların birçoğu bu durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirmiştir.
8

Facebook’un 2012 yılında hayata geçirdiği “takip etme-takipten çıkarma” özelliğiyle birlikte bu durum
daha açık bir şekilde görülür hâle gelmektedir. Bu özellik, arkadaş olma ve takip etme seçeneklerini birbirinden
ayırarak kullanıcılara arkadaş olmadan takip edebilme yahut takip etmeden arkadaş olabilme olanağı
sağlamaktadır. Katılımcıların büyük bir oranından edilen bulgular, kullanıcıların bu özelliği “takip etme”
8

https://developers.facebook.com/blog/post/2012/06/27/enable-followers-in-your-app/ adresindeki bilgilere dayanmaktadır.
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seçeneğini kaldırarak arkadaş listesindeki kişilerin paylaşımlarını filtreleme yönünde kullandıklarına işaret
etmektedir. Ayrıca kullanıcıların takipten çıkarma eylemini yoğun bir rahatsızlık duygusunun etkisiyle
gerçekleştirdiği gözlenmiştir.
“Çok arkadaşım var fakat çoğu takipten çıkardığım insanlar, yalnızca bir şey görüp
öğrenebileceğim, iyi paylaşım yapan insanları takip ediyorum.” (K3)
“Evet takipten çıkarmayı yapıyorum. Görmek istemediğim, kafa yapısının uyuşmadığı
durumlarda çok saçmaladığını düşündüğümde takip etmiyorum. Ama arkadaşım olduğu için
listemde kalıyor.” (K8)
“Benim öyle çok var belki yarısını öyle yapıyorum takip etmiyorum. Normalde şöyle siyasî
gündemle ilgili değişik paylaşım olduğu için bir süre sonra çok mide bulandırıcı oluyor ve sonra
insanın psikolojisi bozuluyor gerçekten. Garip garip paylaşımlar.” (K11)
K11 ayrıca paylaşımlar nedeniyle arkadaşlık bağlarının da zedelendiğini, çünkü Facebook’un paylaşım
olanağının insanları özellikle siyasî olarak birbirinden ayrıştırdığını, sosyal medyanın paylaşımlar üzerinden
insanları bir yere konumlandırdığını düşündüğünü ifade etmiştir.
“Özellikle siyasetle alâkalı paylaşım yapanları takibi bırakıyorum. Yani listemden çıkarmadım
ama paylaşımlarını görmemek için filtreleme yapıyorum. Pek çok kişiye yaptım, takibi
bıraktım.” (K12)
“Benim çok fazla. Sildiğim zaman yanlış anlayacak. Hatta belki bütün ilişkilerini benimle
kesebilecek kadar Facebook’a çok fazla önem veren insanlar, akrabalar var. Silemeyeceğim
ama paylaşımlarını da görmeye tahammül edemeyeceğim insanlar çok fazla.” (K14)
“Takipten çıkar butonunu kullanıyorum. Özellikle siyasî olarak. O kişiyle eğer bir şekilde bağımı
devam ettirmem gerekiyorsa, çok öyle kişiler, mesela akrabalar gibi, ama gördükçe sinirimi
bozuyorsa yapıyorum yani (takibi kaldırıyorum).” (K18)
“Bugüne kadar politik paylaşımda bulunan birine böyle bir şey yapmadım ama kişisel olarak
ondan rahatsızlık duyuyorsam, yani fotoğraflarını bile görmek istemiyorsam bunu yapıyorum
(takipten çıkarıyorum). Bence iyi de oluyor çünkü onlar hâlâ arkadaşım, ayıp olur diye
arkadaşlıktan çıkaramıyorum. Yani tamamen bağımızı kesmek istemiyorum ama orada
görmek de istemiyorum.” (K22)
Bu odak grup görüşmesi kapsamında, Facebook’un filtreleme seçeneği sunması hâlinde, bireylerin
görmek istemedikleri gönderileri bu seçeneği kullanarak yok sayma eğiliminde oldukları gözlenmiştir.
Kullanıcılar, kendi fikirlerine yakın olmayan paylaşımları gördüklerinde ciddi şekilde rahatsızlık
duyabilmektedirler. Facebook’un enformasyon aracısı olarak kullandığı filtreleme özelliğinin, Jan Van Dijk’in da
(2016: 305) dikkat çektiği üzere, kullanıcıları farklı deneyim ve bağlantılardan uzaklaştırma ve kapalı bir alt
kültür yaratma tehlikesini barındırması düşünmeye değer bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haber Kaynağı Olarak Facebook: Takip Ediyoruz ama Güvenmiyoruz
Araştırma bulguları sonucunda Facebook kullanımının ikinci nedeni olarak haber takibi gelmektedir. Ancak
Facebook üzerinden takip ettikleri bu haberlere güvenip güvenmedikleri sorulduğunda, katılımcıların neredeyse
tamamı güvenmediğini ifade etmiştir.
“Facebook derken takip ettiğim haber sitelerini almadan konuşayım. Yani alternatif de olsa
takip ettiğim haber sitelerine güveniyorum. Fakat bazen şaibeli olduğu zaman da gözüme
çarpıyor ama zaten güvenilir olsaydı Teyit.org diye bir şey açılmazdı. Onun dışında da işte bu
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mobilitenin vs. getirdiği gördüğümüz şeyi çektiğimiz zaman o aslında çektiğimiz şey olmuyor.
Dolayısıyla insanlardan aldığım haberlere çok güvenmiyorum.” (K3)
“Ben hiçbir zaman Facebook’taki haberlere yüzde yüz güvenmem çünkü birisi bir fotoğrafı
ortaya çıkarıp altına bir şeyler döşeyip sonra o elden ele dolaşarak haber niteliği kazanabiliyor.
Ama bir süre sonra da bunun tam tersini söyleyen başka bir açıklama çıkıyor ‘arkadaşlar o
fotoğraftaki kişi hâlâ yaşıyor aslında o öyle olmadı’ falan gibi. Yani o yüzden haber kanallarını
daha ciddiye alırım. Onun dışında kişilerden, bir fotoğrafın altına yorum yazılıp elden ele
dolaştığını anladığım habere veya bilgiye çok fazla güvenmem.” (K4)
“Güvenmiyorum, genelde olmayan haberler paylaşılıyor. Ve böyle aslı astarı olmayan haberler
toplumda daha çok yayılıyor. O yüzden, yani oralara bakmak bile bana acı veriyor. İlk hesabımı
toptan herkesi silerek kapatmamın bir nedeni de buydu. Çünkü belli haber siteleri dışında
insanların paylaştıkları genelde daha uç haberler oluyor. Kendi fikri neyse onun daha uç olanını
paylaşabiliyorlar diye düşünüyorum, o yüzden de güvenmiyorum.” (K6)
Facebook’a bir haber kaynağı olarak güvenmeyen kullanıcılardan bazıları ise en azından
gündemde “neler olup bittiğine” dair fikir sahibi olabilmek için güvenmedikleri hâlde bu haberlere
kayıtsız kalmadıklarını, zaman zaman haberi farklı kaynaklardan teyit etme yönünde bir çaba
harcadıklarını ifade etmişlerdir.
“Ben de çok fazla güvenmiyorum aslında. Özellikle bireylerin herhangi bir kaynak göstermeden
paylaştığı şeyleri hani ister istemez teyit etme gereği duyuyorum. Onu da edemiyorum
genelde. İşte Teyit.org’un ortaya çıkması o nedenle bayağı güzel oldu sanırım. Onun dışında
haber sitelerine de çok fazla güvenmiyorum artık hepsi yozlaşmaya doğru gidiyor. O başlıkları
falan benim bayağı canımı sıkıyor. Ama şöyle de bir durum var belki çelişkili olacak ama hani
güvenmesem de ister istemez belki bilgileri eleyerek, üzerine biraz daha gidip ne kadarı doğru
olabiliri düşünerek en çabuk bilgiyi bu tarz yerlerden alıyoruz, Twitter’ı özellikle söylemedim
kullanmadığım için ama bazı önemli zamanlarda, seçim dönemleri, şiddet eylemleri, doğal
felaketler vs. olduğu zamanlarda Twitter’ı kullanıyorum. Ne olduğuna daha hızlı ulaşabilmek
için. Tabii teyit etmek şartıyla. ” (K5)

“Facebook’ta gördüğüm her şeye inanmıyorum. Çünkü hani bir şey tepkisel de olsa, bir şey
nefretle bir anda patlıyor ki yanlış bir şekilde algılanabiliyor ve bir anda o olayın içindeki kişi
kötü bir duruma düşebiliyor. Birebir her şeye hemen inanmıyorum yani, araştırmak gerekiyor
ama yine bir şeyler görmek için tabii ki bir şeyler sağlıyor bize.” (K17)
“Ben de önce inanmıyorum sonra hani doğru olma ihtimali üzerine düşünüyorum. İlk tepkim
her zaman şey oluyor hani artık Facebook’ta gerçekten haberlerin fotoğraf kalitesi bile
bozulmuş durumda. Çok değişik bir şeye büründü, çok kalitesiz duruyor her şey. Dolayısıyla
önce bir inanmıyorum sonra bakıyorum acaba inanılabilitesi var mı diye, ona göre devam
ediyorum.” (K20)
“Bence sadece İnternet haberciliğine ya da Facebook haberlerine inanmama gibi bir şey yok,
çünkü zaten gazetelerde de başka yerlerde de yayınlanan haberlerin gerçekliği yok. Onların
hepsi sansürden geçirilmiş. Benim için böyle yani. Ama yine de gündeme dair en azından tam
gerçeğini anlatmasa da, yansıtmasa da, en azından bugün ne olduğuna dair bir fikir verdiği
için bence yararlı.” (K22)
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Etkinlik Takibi ve Üye Olunan Gruplar
Bu odak grup görüşmesi kapsamında edinilen bulgulara göre, Facebook kullanım nedenleri arasında
etkinlik takibi ve grup üyelikleri de sayılabilir. Facebook’un etkinlik uygulaması (Facebook events app),
kullanıcıların film gösterimi, sempozyum/kongre, konser/festival, spor aktiviteleri gibi pek çok alanda
oluşturmuş oldukları etkinliklerin takip edilebileceği bir uygulamadır. Kullanıcılar bu uygulama
aracılığıyla çevrelerinde gerçekleşen veya gerçekleşecek olan neredeyse tüm etkinlikleri tek bir
ajandadan görebilmektedirler. Kullanıcılar, etkinliğin sayfasından etkinliğe dair detaylı bilgiye (günü,
saati, yeri, içeriği gibi) ulaşılabilmekte, kimlerin gitmeyi düşündüğünü/gideceğini görülebilmekte ve
etkinlik sayfasında paylaşım yaparak birbirleriyle etkileşime geçebilmektedirler. Örneğin;

“Haber, eğlence, eğlence dediğim hani bazı sayfalar var kafa dağıtmak için onun dışında takip
ettiğim haber sayfaları zaten. Bir iki kedili köpekli sayfa var takip ettiğim. Onun dışındakiler
genelde haber sayfası. Haber ve sosyal aktivite takibi için de çok yoğun kullanıyorum. Yani
etkinlik takibi için çok kullanıyorum.” (K1)
“Ben bir ara Facebook’umu kapatmıştım. Kapattığım zaman mesela etkinliklerin çoğunu
kaçırmıştım çünkü örneğin alternatif etkinliklere gidiyorsunuz ve eğer etkinliği yapan veya
katılan kişi arkadaşınız değilse o etkinliğe Facebook dışından bir erişiminiz olmuyor.” (K3)
“Ben etkinlikleri takip ediyorum Facebook’tan ama ayrıca e-mail yoluyla sitelerden de
üyeliklerim var ordan e-mail yoluyla geliyor bana zaten. Facebook’ta olma amacım da biraz bu
zaten, etkinlikleri takip etmek.” (K4)
“Neredeyse her kurumun derneğinin bir Facebook sayfası olduğu için onların etkinliklerini
Facebook üzerinden aktif olarak takip ediyorum. Akademiyle ilgili etkinlikleri takip ediyorum
daha çok.” (K14)
“Üniversitedeyken ilk Facebook (hesabını) almak zorunda kaldım o zaman gruptan hep not
paylaşılıyordu mesela. En çok onun için kullanıyordum. Şimdi yine aslında Facebook gruplarını
çok aktif kullanıyorum. Oradan bilgi almak için kullanıyorum. Hatırlatıcı olarak da
kullanıyorum. Mesela gitmeyi düşündüğüm her şeyi gidiyor gibi şey yapıyorum, işaretliyorum.
Facebook bu etkinlikleri bana sürekli hatırlattığı için hatırlamama yardımcı oluyor. Zaten
Facebook benim için biraz da Ankaraetkinlik.com tarzı bir şey. O etkinlik kısmına girildiğinde
‘hadi buluşup tahtaya bir şey çizelim’ etkinliği varsa onu bile görebiliyorsun. Ankara gibi bir
şehir için bence çok iyi bir özellik.”.” (K18)
Facebook grupları (Facebook groups) kullanıcıların ortak bir konu, olay veya aktivite hakkında
bir araya gelerek ortak bir sayfada paylaşım yapabildikleri, birbirleriyle etkileşimde bulunabildikleri bir
uygulamadır (https://www.lifewire.com/facebook-groups-4103720 Erişim tar. 15.10.2017). Araştırma
bulgularına bakıldığında, katılımcıların başta okul ve e-kitap grupları olmak üzere; sanat, kişisel gelişim,
KPSS/yabancı dil sınavları, spor, ikinci el eşya ve müzik alanlarına yönelik gruplara üye oldukları
görülmektedir.
“Üye olduğum gruplar çoğunlukla etkinlik yapan mekânların grupları. Aktif olarak
kullandıklarım etkinlik paylaşan mekân yerleri, oralara hangi etkinliğin olduğunu görmek
amacıyla dâhil oluyorum. Onun dışında sanatla ilgili gruplara üye oluyorum ama çok aktif
kullanılmıyor sanat grupları aslında, etkin olarak kullanılanlar mekân grupları bence.” (K1)
“Fotoğrafçılık ve pdf paylaşımına yönelik gruplara üyeyim.” (K2)
“Ben çeviri editörlüğü yapıyorum o yüzden metin bulabilmem için çok fazla gruba üyeyim.
Onlar da genellikle derginin yayın yelpazesine yönelik oluyor. Feminist gruplarda çok fazla
üyeliğim var, hepsine üye olabilirim hatta. Bir de e-kitap gruplarına üyeyim.” (K3)
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“Benim de ilgi alanıma göre üye olduğum gruplar var. Daha çok sağlık, spor, sağlıklı beslenme,
vejetaryenlik, hayvan sahiplendirme, kişisel gelişim, yoga, meditasyon, alternatif tedavi
şekilleriyle ilgili. Merak ettiğim her alanla ilgili bir gruba üye olup takip yapabiliyorum.” (K4)
“Benim de üye olduğum çok fazla e-kitap grubu var. Bir de eşya paylaşım gruplarına üyeyim,
özgür dönüşüm gibi. Birkaç tane de sosyoloji gibi belli alanlara yönelik gruplar var üye
olduğum.” (K5)
“Okul, film, spor ve ikinci el eşya paylaşım gruplarına üyeyim.” (K8)
“Yabancı dil ve şiir paylaşımı yapan gruplara üyeyim.” (K10)

Facebook’un Bellek İnşâsındaki Yeri
Bellek, “bilişin, geçmiş deneyimleri depolama ve yeniden çağırma kapasitesini dile getiren bir özelliği” (Mutlu,
2012: 45) şeklinde tanımlanabilir. Facebook’un bellek inşasındaki rolüne ilişkin bilgi edinmek amacıyla
katılımcılara Facebook’taki eski paylaşımlarına bakıp bakmadıkları sorulmuştur. Araştırma kapsamında elde
edilen bulgular, Facebook uzamının kullanıcılar açısından veri tabanı (database) olarak kullanıldığını
göstermiştir. Bu veri tabanı hem arkadaşlarına dair hem de kendilerine dair bilgiler içermektedir. Katılımcılar,
belleğe dönüş olarak Facebook’tan yararlandıklarını ifade etmişlerdir.
“Eski paylaşımlara bakıyorum. Paylaşılan fotoğraflara bakıyorum arada bir. Gezinirken
insanların fotoğraflarına bakıyorum, bazen kendi fotoğraflarıma da bakıyorum. Neden
bakarım? Bu psikolojik bir soru. O insanları hatırlamak için bakarım. O zamanki hâlimi
hatırlamak için bakarım.” (K1)
“Bakarım, neler yapmışım diye merak ederim. Mesela ayda bir açıp bakarım önceki
albümlerime.” (K7)
“Fotoğraflara değil ama paylaştıklarıma bakıyorum. Facebook’u günlük gibi gördüğüm için
silmiyorum, gizliyorum. Paylaşımlarımda bugün yanlış bulduklarımı gizliyorum. Kısacası
güncelleme yapıyorum sayfamda.” (K14)
“Ben çok bakıyorum. Fikirsel olarak ne kadar çok değiştiğimi görebiliyorum. O zaman diyorum
ki bu mesajı yazan ben miymişim? Hoşuma gitmeyen geçmiş paylaşımları siliyorum.” (K15)
“Fotoğraflar biraz benim için farklıdır. Yani fotoğraflar en azından anıdır. Hayatın gidişatına
göre değişen, farklılıklar gösteren bir hayat sürer insanlar ya da en azından ben sürerim yani,
zamanında ilgilendiğim şeyler şu anki zamana göre daha fazla değişti. O eski anılara, eski
ilgilendiğim şeylere baktıkça onları hatırladıkça hoşuma gider. Her gün her gün bakmam ama
ayda bir, neler vardı o günlerde, neler gelip neler geçti tarzında kontrol ederim.” (K17)
“Ben zaman tünelimi sık sık kontrol ediyorum. Yani aslında sanki diğer insanlar tarafından
böyle sürekli profilime girilip stalklanıyormuş gibi hissediyorum bazen ve eskiden
paylaştıklarımı görüyorum ki saçma sapan şeyler paylaşmışım. Bu fotoğraflarım da olabilir,
herhangi bir yorum da olabilir. İnsanların bunları görmesini istemiyorum. Böyle bir şey
yakaladığımda onu sadece benim görebileceğim şekilde ayarlıyorum. Çünkü tamamen
silmiyorum, yine de o benim geçmişime dair bir anı, ama diğer insanların görmesini
istemiyorum.” (K22)
Katılımcılar, Facebook üzerinden geçmiş dönemlere ait paylaşımlarına zaman zaman bakarak bellek
tazelediklerini, anılarını yeniden yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Facebook uzamının “sanal bellek” olarak
kullanılmasına yönelik verilen cevaplar içinde, kullanıcıların kendi benliklerininin tarihsel gelişimini ve değişimini
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de gördüklerini belirterek bir nevi Facebook’u geçmişe dönüş (flashback) aracı olarak tanımlamışlardır. Bu
bağlamda belleğin bir uzantısına dönüşen Facebook’un yazınsal ve görsel kayıt yapan otobiyografik mekanizma
işlevi gördüğü söylenebilir. Zaman zaman geri dönülüp bakılan Facebook paylaşımlarının bellek inşasındaki
yerinin yanında, bir kişinin Facebook hesabı olup olmamasının bile o kişiyi hatırlayıp hatırlamamamızda başat
rol oynadığına ilişkin K5’in ifadeleri de oldukça ilginçtir:
“Bilmiyorum başka insanlar katılacak mı ama ben şeye inanıyorum, Facebook’u olmayan
insanlar, bizim hafızamızdan siliniyorlar. Mesela, ilkokul sınıfıysa Facebook kullanan insanların
isimleri ve soyisimleri benim aklımda. Ama eğer yoksa o insanlar bir şekilde gidiyor aklımızdan.
Bir yerde gördüğümüzde “aa, o da vardı” falan demeye başlıyoruz. Ya da Facebook’u olmak
zorunda değil, başka platformlarda da illa ismini görmemiz lazım.” (K5)

Facebook’suz Kalmak
Günümüzde çeşitli toplumsal kriz anlarında sosyal medya platformlarına erişimin engellenmesi yahut
sınırlandırılması olgusu, dünya genelinde ve Türkiye özelinde birçok tartışmayı gündeme taşımıştır. Söz konusu
tartışmalar, sosyal medya platformlarına erişimin engellenmesinin/kısıtlanmasının farklı nedenlerle
onaylanması (güvenlik vb.) veya reddedilmesi (demokratik haklara aykırı olması vb.) şeklinde iki kutba ayrılmış
görünmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmaya Facebook engellemelerini/kısıtlamalarını da içeren
‘Facebook’suz Kalmak’ başlığının eklemlenmesi, araştırmacıların güncel siyasal/toplumsal konjonktürden yola
çıkarak ‘Facebook’suz kalmak kullanıcılar açısından ne anlam ifade ediyor?’, ‘Kullanıcılar Facebook’a erişememe
hâlinde ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar?’ sorularına cevap aramaları sonucunda gerçekleşmiştir. Bu bağlamda
‘Facebook’suz kalmak’ olgusu, araştırma kapsamında üç başlık altında incelenmiştir. İlk başlık, Facebook’taki
kayıtların silinmesi hâlinde katılımcıların ne hissedeceklerine yöneliktir. İkinci başlık, kişisel veya erişim
engellemeleri nedeniyle Facebook’a erişememe durumlarında kullanıcıların ne hissettiklerine yöneliktir. Üçüncü
başlık ise, Facebook’un kapatılması ve bir daha ulaşılamaması hâlinde kullanıcıların ne hissedeceklerine
yöneliktir.

Kayıtlar Silinirse…
Katılımcıların büyük çoğunluğu, Facebook kayıtlarının silinmesinin kendilerini etkilemeyeceğini, bu duruma
üzülmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Kendisini etkileceğini söyleyen katılımcılarsa, en çok fotoğraflarını ve
arkadaş listelerini kaybetme yönünde endişe duymaktadırlar. Facebook kayıtlarının silinmesi konusunda
ulaşılan ve neredeyse tüm katılımcıların ortaklaştığı ilgi çekici sonuç ise, üzüntü duyulup duyulmamasının
Facebook’un kayıt depolama işleviyle bağlantılı olmasıdır. Yani kayıtların silinmesi durumunda herhangi bir şey
hissetmeyeceğini söyleyen kullanıcılar, Facebook’taki verilerini halihazırda harici disklerine yahut Dropbox,
Google Drive gibi çevrimiçi bulut depolama sistemlerine yedeklemiş olduklarını ifade edenlerdir.
“Fotoğraflar için çok üzüleceğimi sanmıyorum. Bir de zaten Facebook giderse illâki
arkadaşlardan falan bulunur fotoğraflar, tamamen ortadan kalkmış olmaz yani.” (K1)
“Ben üzülmem herhalde çünkü orada işime yarayacak her şey bilgisayarımda kayıtlı” (K3)
“Yedeği bende olmayan, arkadaşlarımın beni etiketlediği fotoğraflar varsa eğer onlar için
üzülebilirim ama hani aradığım zaman onlar da bana gönderir, kayıp yok yani ortada.
Ulaşamayacağım bir bilgi yok Facebook’ta. O yüzden duygusal bir bağım yok.” (K4)
“Ben hiçbir şey hissetmem silinmesi hâlinde çünkü zaten oraya koyduğum şeyler genelde
benim hard diskimde duran şeylerin arasından seçmeler olduğu için hard diskte kayıtlı duruyor.
Hiçbir şey hissetmem yani kafama bile takmam.” (K17)
“Benim ilk Facebook hesabım çalındı. O zaman daha aktif kullanıyordum Facebook’u ve çok
fazla fotoğrafım vardı. İşte bunlar okul gezileri olsun, arkadaşlarımla gittiğim yerler olsun, işte
bunlar sadece Facebook’ta vardı kendi sayfamda ve hesabım çalındıktan sonra o fotoğraflara
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bir daha ulaşamadım. Çok üzüldüm. O yüzden şimdi de aynı durumu yaşasam sanırım aynı
üzüntüyü duyarım.” (K22)

Erişememe Hâli
Araştırma kapsamında Facebook’a erişememe hâli, kişisel nedenler ve erişim yasakları kapsamında
değerlendirilmiştir. Katılımcıların neredeyse tamamı, Facebook’a toplantı, yolculuk vs. gibi kişisel nedenlerle
ulaşamadıkları zamanlarda önemli bir eksiklik hissetmemektedirler. Facebook’a erişim yasakları sonucunda
ulaşamadıklarında ise, demokratik haklarının engellendiğini düşünmekte ve erişim yasaklarına karşı öfke
duymaktadırlar.
Enformasyona ulaşmayı, paylaşma ve kamusal mekânlar oluşturarak demokratik talepleri
güçlendirmeyi sağlayan Facebook ortamı bilginin açık, kolayca yayılmasına olanak veren bir mecradır.
Türkiye’nin son dönemlerde yaşadığı olağanüstü hâl koşulları nedeniyle Facebook yasal gerekçeler
gösterilmeden zaman zaman kısıtlanmakta, sansüre uğratılmaktadır. Yapılan kısıtlamalar çoğunlukla yasal
düzenlemelerin dışına çıkılarak uygulanmakta “devletin güvenliği” söylemi ile kısıtlanmalar iktidarlar tarafından
savunulmakta, yurttaş hakkı olarak iletişim ve haber alma özgürlüğü ihlâl edilmektedir. Bu bağlamda odak grup
görüşmesine katılanlara temelde İnternet, özelde Facebook kısıtlamalarına karşı ne düşündükleri sorulmuştur.
Katılımcıların çoğu, kısıtmaları demokratik olarak görmediklerini ifade etmekle birlikte, yurttaş hakkı olarak
değerlendirilen iletişim ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini düşünmektedirler.

“Öfke duyuyorum daha çok. İletişimi kısıtlamak için yapılmış çok totaliter bir uygulama gibi
geliyor, o yüzden öfke duyuyorum yani. Özlem çok hafif bir duygu. İletişimi engellemek, bütün
iletişim ağını yok etmek… o an yapılmak istenen bu. Üst bir grubun otoritesini, kendisini
göstermek için yaptığı bir şey.” (K1)
“Ben Facebook özelinde bir şey hissetmek değil de, genel itibariyle haber alma hakkımın
elimden alınması itibariyle genel anlamda bir şey hissediyorum çünkü Facebook’a erişim engeli
olduğu zaman Twitter’a da oluyor, Instagram’a olmuyor sanırım sadece, o yüzden topyekün
haber alma hakkım elimden alındığı için biraz daha öfke bazlı, alışılmış bir durum oluyor.” (K2)
“Bu yavaşlamalardan ve engellemelerden endişe duyuyorum, acaba ne oluyor, niye böyle bir
şeye gerek duydular, aktarılmak istenen haberler filtrelendikten sonra mı bize ulaşacak diye.
Böyle bir endişe duyuyorum.” (K6)
“Benim hiç haberim olmuyor herhalde kısıtlandığından. Ama girmek isteyip de giremezsem
kızarım yani.” (K9)
“Ben de bu tür engellemelere karşıyım. Çünkü insanların haber alma özgürlüğünü kısıtlamış
oluyorsunuz bu şekilde. Twitter olsun, Facebook olsun. Bence yanlış yani.” (K15)
“Aslında Facebook’a özlem ya da üzülme tarzı bir şey olmuyor fakat üzüldüğüm nokta sadece
şu oluyor, hani böyle bir müdahale olması ya da bir şeylerin engellenmesi o üzücü bir durum.
Onun dışında özlem falan olmuyor hiçbir zaman.” (K17)
“Hayatımda büyük bir boşluk hissetmem ama şöyle bir şey oldu, ben 15 Temmuz Darbe
Girişimi gecesi evde yalnızdım. Benim evimde televizyon yok ve hani İnternet kesilmişti ve o an
İnternet’i çok özlemiştim ne oluyor ne bitiyor diye. O anda mesela Facebook’un olmaması
benim için gerçekten çok büyük bir iletişim kopukluğuydu. Tabii ki hiçbir şey engellenmemeli
bu şekilde, o konu zaten sinir bozucu. Artı, büyük bir haber kaynağı olduğu gerçeği, hani ne
kadar güvensek de güvenmesek de, eleştirsek de, bir yerde oradan haber alıyoruz.” (K18)
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Farklı siyasi eğilimlere sahip olan katılımcıların ifadelerinden de anlaşılabileceği gibi, araştırmanın bulguları,
siyasî eğilimi ne olursa olsun katılımcıların erişim engellerine karşı olduklarını, bu engelleri desteklemediklerini
göstermektedir.

Kapatılsa ve Bir Daha Açılmasa…
Katılımcılara Facebook’un kapatıldığı bir durumda ne hissedecekleri, hayatlarında herhangi bir eksiklik hissedip
hissetmeyecekleri sorulmuştur. Katılımcıların büyük bir kısmıi, bu durumdan pek fazla etkilenmeyecekleri
yönünde cevaplar vermiştir. Etkilenmemelerinin nedeni olarak mutlaka Facebook muadili bir sitenin açılacağına
duydukları inanç, ulaşılan ortak bir bulgudur.
“Acaba şimdi hangisine yöneleceğiz diye düşünürüm. Facebook’u beğendiğimden değil,
genelde hani benim ilk kullanma amacım yurt dışındaki ulaşamadığım insanların orada
olmasıydı. O insanlar başka bir site seçtiğinde ben de o siteye yönelirim. Facebook’un o kadar
özel bir program olduğunu düşünmüyorum.” (K1)
“Nasıl olsa alternatifi hemen açılır yani. Otorite tarafından kapansa öfke duyardım ama fazla
uzun sürmezdi çünkü mutlaka hani alternatif mecra hemen oluşur. Hemen toplaşılır, hemen bir
isim koyulur ve hemen kapatılan ortamda ne varsa aynen taşınır ve ordan devam eder yani
Facebook’tan önce de bir dolu alan vardı zaten, sadece isim değiştirdiler, format değiştirdiler
ve bugüne geldiler. Facebook biter macebook açılır. Bu kadar oluşmuş ve alışılmış bir akış
varken bunun bir anda toptan kesilip havaya karışıp uzaya ışınlanması mümkün değil. Bütün
bilgi, fotoğraflar, akış her şey başka bir yerde nasıl olsa toplanır, bütün arkadaşlar yeniden
kavuşur orada birbirine. O yüzden ‘şimdi ne olacak, başımıza ne gelecek’ diye endişe
etmezdim.” (K4)
“Şeyi fark ettim, hepimizin tesellisi “yerine bir şey gelir” olması. Hani facebook türevi bir şey
kalmasa sayılı nedenlerden dolayı üzülürdüm çünkü ulaşımı sağlıyor bir kere, onun dışında
etkinlikler. Hani başka bir yerde toplu olarak bulamıyorum zaten etkinlikleri. Onun dışında
daha önce bahsettiğimiz belli başlı olayların ortaya çıktığında doğru veya yanlış takibini
yapabilmek için çok kullanışlı bir mecra bence. Bununla birlikte çok fazla insan orada olduğu
için belli başlı fikirleri, tabii ki bunlar öznel ve belli kalıplar içinde oluyor ama onları insanlara
ulaştırabilmek için yine çok güzel bir mecra bence. O nedenle, kapanırsa çok fazla şeyin
eksisiyle birlikte artısının da gideceğini düşündüğüm için üzülürdüm ben.” (K5)
Katılımcılara son olarak “Facebook’suz kalmayı tek cümle ile nasıl betimlersiniz?” sorusu
sorulmuştur. Verilen yanıtların bazıları şöyledir:
“Beklenen olay.” (K1)
“Erişim kaybı.” (K3)
“Önümüzdeki maçlara bakalım.” (K4)
“Hatırası yeter.” (K6)
“Olmasa da olur.” (K8)
“Umrumda değil.” (K9)
“Güzel olur.” (K11)
“Sağlık olsun.” (K12)
“Amaan, Facebook sanki bize yemek mi veriyor, ekmek mi veriyor, ne olacak?” (K15)
“Kafa rahatlığı.” (K16)
“Ne eksik ne fazla.” (K18)
“Fark etmez.” (K19)
Alınan bu yanıtlar, kayıtların silinmesi, kapanma ve erişememe şeklindeki kategorilerle ayrıntılı olarak
otaya konan “Facebook’suz kalma” hâlinin katılımcılar açısından ne anlam ifade ettiğini özetler niteliktedir.
Kullanıcılar, Facebook’u birtakım amaçlar doğrultusunda kullanmakta ve bu kullanımları sonucu birtakım
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doyumlar elde etmektedirler; ancak aynı zamanda, “Facebook’suz kalma”nın hayatlarında önemli bir değişlik
yaratmayacağını ifade etmektedirler.

Değerlendirme ve Sonuç
Kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen bu araştırma, “Facebook’suz Kalmak Ne
Demektir?” temel sorusunu sormaktadır. Bu sorunun cevabını bulabilmek adına 23 katılımcıyla gerçekleştirilen
odak grup araştırması; Facebook kullanım pratikleri, Facebook kullanım nedenleri/sağladığı doyumlar ve
Facebook’suz kalmanın katılımcılar açısından ifade ettiği anlam ana başlıklarıyla irdelenmiş ve raporlanmıştır.
Araştırmada, sosyal medyaya erişilen araçların değişimiyle birlikte sosyal medya kullanım pratiklerinin
de değiştiği gözlenmiştir. Masaüstü bilgisayar, laptop gibi görece sabit araçların yanında akıllı cep telefonlarının
hızla yaygınlaşması, kullanıcıların sosyal medyaya ulaşılabilirliklerini ve kullanım ritüellerini farklılaştırmış
görünmektedir. Katılımcıların neredeyse tamamı, akıllı cep telefonlarıyla ulaşabildikleri Facebook’a, istedikleri
her ân, her yerden “az az, sık sık” girdiklerini ifade etmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında kullanıcıların akıllı cep
telefonları dolayımıyla, sosyal medyanın her an akış hâlindeki yapısına zaman ve mekân kısıtına bağlı
kalmaksızın katılabildikleri görülmüştür.
Facebook’ta paylaşım yapma konusunda kamu sektörü çalışanı olan katılımcıların ifade ettikleri
endişeler/tereddütler, araştırmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır. Sosyal medya ortam ve araçları
her ne kadar katılımcı kültürü destekleyen, herkesin duygu ve düşüncelerini paylaşabildiği bir araç olarak
görülse de, içinde bulunulan toplumsal ve siyasal dinamiklerin, özellikle belli meslek gruplarında yarattığı
tedirginlik, sosyal medya paylaşımlarına da yansıyabilmektedir. Bazı kamu sektöründe çalışan katılımcılar, sosyal
medyalarının her an kontrol edildiğini düşünerek paylaşımlarını kısıtladıklarını, hatta artık paylaşım yapmaktan
vazgeçtiklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcıların Facebook’taki paylaşım içerikleri, başta fotoğraf paylaşımları olmak üzere, müzik,
gündeme dair haberler, spor, edebiyat, sanat, Change.org imza kampanyaları, siyasî analiz yazıları, konum
güncellemeleri, komik video ve fotoğraflar, blog linki, karikatür, hayvanları konu alan videolar (özellikle
kedi/köpek videoları), etkinlik duyuruları gibi heterojen bir dağılım gösterse de, paylaşım motivasyonlarındaki
dikkate değer ortaklık, kendi açılarından önemli gördükleri ve diğer insanların da mutlaka görmesi gerektiğini
düşündükleri içerikleri paylaşıyor olmalarıdır.
Bu odak grup görüşmesi kapsamında elde edilen bulgular sonucunda Facebook kullanım nedenleri
sırasıyla (1) sosyal çevreyle (aile, arkadaş vs.) iletişim hâlinde olmak, (2) haber takibi, (3) etkinlik takibi, (4) grup
üyeliği ve sayfa takibi şeklinde kategorilenmiştir. Sosyal çevreyle iletişim hâlinde olma motivasyonu,
katılımcıların hâlihazırda tanıdıkları kişilerle iletişim kurma yahut eskiden tanıdıkları fakat izini kaybettikleri
kişileri bularak iletişimi devam ettirme isteklerine dayanmaktadır. Araştırma kapsamında Facebook, yeni
insanlarla tanışma/ilişki kurma mecrası olarak değil, mevcut ilişkilerin sürdürülmesine olanak sağlayan bir mecra
olarak görülmektedir. Facebook’un mevcut ilişkileri sürdürme yönündeki işlevi, alanyazındaki pek çok
araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Şener’in (2009) araştırmasında arkadaşlarla iletişim kurmak, izini
kaybettiği arkadaşları/tanıdıkları bulmak Facebook kullanım motivasyonlarının başında gelirken, benzer şekilde,
Alikılıç, Gülay ve Binbir’in (2013) araştırmasında da eski bağları tekrar kurmak/güçlendirmek Facebook’un
başlıca kullanım nedenidir.
Sosyal çevreyle iletişim konusunda araştırmanın dikkat çekici bulguları, katılımcıların arkadaş
listesindeki kişilerin çok azıyla doğrudan iletişim kurmaları ve Facebook’un 2012 yılında hayata geçirdiği
filtreleme seçeneğini yoğun bir şekilde kullanarak, rahatsız oldukları kişilerin paylaşımlarını görmemeyi tercih
etmeleridir. İletişim doğrudan (Messenger gibi Facebook eklentileri yoluyla ya da yüz yüze) değil, paylaşımlar
aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ulaşılan bu bulgu, İnternet teknolojilerinin görmek, göstermek, gözetlemek ve
gözetlenmek şeklinde yeni bir iletişim biçimi yarattığı savını destekler niteliktedir. Katılımcılar, tanıdıkları
kişilerin hayatlarına dair tüm ayrıntıları (evliliği, nerede yaşadığı, tatile nereye gittiği, siyasi düşüncesinin ne
olduğu) Facebook paylaşımları üzerinden takip etmektedir. Dolayısıyla, çoğu zaman, doğrudan iletişime geçme
gereği duymamaktadır. Ancak arkadaş listelerindeki kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, kullanıcılar
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açısından her zaman arzu edilen bir durum olmamaktadır. Araştırmada yer alan katılımcıların büyük bir kısmı,
filtrelemeyi kullanarak siyasî ve kişisel paylaşımlarından rahatsızlık duydukları kişileri takipten çıkardıklarını
ifade etmiştir. Yani filtrelemeyi kullanan katılımcılar, arkadaş listesinde yer alan kişilerin çoğunun paylaşımlarını
anasayfasında görmemektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, Facebook’un filtreleme seçeneği sunması hâlinde,
bireylerin görmek istemedikleri paylaşımları bu seçeneği kullanarak yok sayma eğiliminde oldukları
gözlenmiştir. Kullanıcılar, kendi fikirlerine yakın olmayan paylaşımları gördüklerinde ciddi şekilde rahatsızlık
duyabilmektedirler.
Haber takibi motivasyonu konusunda elde edilen bulgular, katılımcıların Facebook’u haber takibi
amacıyla yoğun olarak kullandıkları hâlde, Facebook’taki haberlere güvenmedikleri yönündedir. Katılımcıların
İnternet genelinde yahut Facebook özelinde ulaştıkları haberlere güvenmeme nedeni olarak öne çıkan bulgular,
İnternet ortamında asılsız haberlerin çok kolay ve hızlı bir şekilde yayılmasından kaynaklanmaktadır. Öte
yandan, Facebook, güvenmeseler de en azından neler olup bittiğini görebilecekleri, ulaştıkları bilgileri eleme
yoluyla doğru bilgiye ulaşabilecekleri bir mecra olarak görülmektedir.
Araştırma bulguları, gruplara üye olma ve etkinlik takibi motivasyonlarının da Facebook’un tercih
edilmesinde önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Katılımcılar, Facebook aracılığıyla çevrelerinde
gerçekleşen/gerçekleşecek olan etkinlikleri tek bir ajandadan görebilmekte, kendi ilgi alanlarına yönelik
gruplara üye olarak diğer grup üyeleriyle etkileşime geçebilmektedirler.
Bu odak grup görüşmesi kapsamında Facebook’un bellek inşasındaki rolü de irdelenmiştir. Bulgular,
Facebook’un bellek inşasında önemli bir rolünün olduğuna işaret etmektedir. Katılımcılar, geçmiş Facebook
paylaşımlarına sık sık geri dönerek bellek tazelediklerini, anılarını (daha çok fotoğraflar üzerinden) tekrar
canlandırdıklarını ifade etmişlerdir.
Araştırmanın “Facebook’suz kalmak ne demektir?” sorusuna yönelik bulgular, Facebook’un kayıt
depolama işlevi ve Facebook muadili bir platformun ortaya çıkacağına duyulan inançla bağlantılıdır. Yani
Facebook’suz kalmaktan endişe/üzüntü duyacağını belirten katılımcılar, Facebook’ta depoladıkları bilgilerin
kaybolcağı için üzüntü/endişe duyacaklarını belirtirken; Facebook’suz kalmaktan etkilenmeyeceğini belirten
kullanıcılar, Facebook muadili bir platformun mutlaka kurulacağına duydukları inançtan dolayı
etkilenmeyeceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca şu noktayı da belirtmek gereki ki, katılımcılar, Facebook’a toplantı,
seyahat gibi kişisel nedenlerle ulaşamadıklarında önemli bir eksiklik hissetmemekte fakat erişim engelleri gibi
Facebook’un dışarıdan müdahaleyle kapatıldığı durumlarda, İnternet’e erişim gibi temel demokratik haklarının
engellendiğini düşünerek öfke duymaktadırlar. Günümüzde çeşitli toplumsal kriz anlarında sosyal medya
platformlarına erişimin engellenmesi yahut sınırlandırılması olgusu, dünya genelinde ve Türkiye özelinde birçok
tartışmayı gündeme taşımıştır. Söz konusu tartışmalar, sosyal medya platformlarına erişimin
engellenmesinin/kısıtlanmasının farklı nedenlerle onaylanması (güvenlik vb.) veya reddedilmesi (demokratik
haklara aykırı olması vb.) şeklinde iki kutba ayrılmış görünmektedir. Bu araştırma kapsamındaki sonuçlar, siyasî
eğilimi farklı katılımcıların ortaklaştığı bir nokta olarak, erişim engellerini/kısıtlamalarını desteklemiyor
olmalarıdır. Sonuç olarak, günümüz sosyal medya platformlarının insan doğasının bir parçası olarak
düşünülmesi ve “bir platform kapanırsa, başka bir platform yerini mutlaka doldurur” düşüncesinin kendisi,
üzerinde düşünmeye değer bir nokta olarak karşımızda durmaktadır.
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Öz
Bu çalışmanın amacı geniş oyuncu kitlesine sahip çevrimiçi dijital oyun Clash of Clans‘te çocukların yetişkinlerle etkileşimini,
tahakküm ilişkileri bağlamında çözümlemek; çocuk oyuncuların birer eyleyici (agent) olarak oyun alanındaki konumlarını
tespit etmektir. Çevrimiçi-etnografi yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, Clash of Clans’te oyuncu olarak katılımcı gözlem
tekniği ile bir yıl boyunca veri toplanmıştır. Bu kapsamda, “klan” adı verilen alanlardan oluşan oyun uzamında
eyleyici/oyuncu olarak bir klana dahil olunmuş, klandaki diğer oyuncularla oyun üzerinde düzenli aralıklarla etkileşimde
bulunulmuştur. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde Bourdieu sosyolojisinin kavramlar setinden yararlanılmıştır. Clash
of Clans, alan teorisinden ilhamla toplumsal uzam; verilerin toplandığı klan ise otonom bir alan olarak ele alınmış; alandaki
tahakküm ilişkilerinin birer eyleyici olarak çocuk oyuncuların habitusunu nasıl şekillendirdiğine odaklanılmıştır. Bulgular,
alanda yetişkin eyleyicilerin çoğunlukla yaşçılık (ageism) temelli ayrımcılık eğilimleriyle çocukların oyuna katılımını doğrudan
ya da dolaylı olarak engellediğini ve bu anlamıyla da çocukların oyun hakkının ihlal edildiğini göstermektedir. Çocuklar, bu
ihlal karşısında direnç oluşturamamış ve alanda, Bourdieu’nün “suç ortaklığı” diye tabir ettiği hükmedilenin hükmedene
çeşitli boyun eğme yatkınlıklarıyla konumlanmıştır. Bunun nedeni ise, çocukların yetişkinlere kıyasla daha az sermaye türü
ve hacmine sahip olmalarıdır. Sonuçta, çocuklar bir illusio olarak oyundaki varlıklarını sürdürmek ve mevcut konumlarını
güçlendirmek adına tahakküm mekanizmalarıyla uyumlu pratikler sergileyerek, aleyhlerine işleyen tahakküm ilişkilerinin
yeniden üretilmesine imkan tanımışlardır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Bourdieu, Çocuk, Alan, Habitus

Extended Abstract: The aim of this study is to determine children’s (agents) positions, as well as, eventual interactions with
adults on the basis of online game, Clash of Clans. In this study which is made by online-ethnography method, while one
year, data is collected by participant observer technique. In this context, the interaction between other players is occurred
as being member of a clan. This study utilizes concepts of Bourdieu’s sociology. The approach on Clash of Clans is
conceptualized as societal issue in consideration of field theory, on the other hand, the clan in which data is collected is
conceptualized as autonomous. How domination relationship’s interaction with children players’s habitus is focalized. In
the following lines, main parts and sub-sections of the study will be outlined.
In the introduction part, the aims of the study and conceptual framework is summarized and also the basic
dynamics that led to configurating the general characterization of the research is defined. Apart from the introduction and
conclusion part, the study is consist of two main parts that are also have sub-sections which enable to transition between
different literatures that are used in theoretical and conceptual part for simplify to categorization and interpretation of
empirical data which is gathered in the research process.
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In the first part, conceptual lines are directly related to digital game are crystalized for understanding typological
character of the study in the context of digital game research and because of digital game literature is main theoretical
source for enable it, we firstly go around of it. This part of the study, mainly focus on Mäyrä’s (2008) approach on digital
game that defined digital game through the core and shell metaphor. The main reason of why Mäyrä’s (2008) approach on
digital game is at the center of this study theoretically is that, the metaphor of core and shell is very useful for passing over
the dualism in digital game between -that can be labelled as- narratology and ludology. The second sub-section of
theoretical and conceptual part of the study is directly focus on Bourdiue’s sociological approach in the boundaries of the
study, which has central position in the research for interpretation of data, at least conceptual lines of digital game
literature that mentioned above. Concepts (field, habitus, doxa, illusion, the forms of capitals) are in the center of
Bourdieusian approach which are defined in this part for enable to analyze the gathered data.
The following -main- part is directly related to research design. Firstly, configuration of methodology of the
research is demonstrated. After the configuration of methodology of the research, method and technique that enable to
collecting data is explained, and boundaries of the study is presented. After that, in the following sub-section, data is
interpreted and analysed and findings are shown. In the first sub-section is related to general characteristics of Clash of
Clans as a digital game which configurated as “tribes”, which through the gathered data in the online ethnographical
process. The following sub-sections is configurated via utilizing Mäyrä’s core and shell metaphor and in these sub-sections
that shows the findings of study is interprated with Bourdiue’s sociological approach.
Data demonstrate, in the field, children agents are frequently discriminated because of agedness (ageism) and the
level and right of participation are directly or indirectly is restrained by adult agents. Under these circumstances of field,
children agents do not resist and as Bourdieu mentions “complicity” occurs, dominants have influence on dominateds. The
reason of this phenomenon, children possess relatively less forms and volume of capital. In conclusion, children, in the
around of “illusio”, are practising docile social practice with adult agents in order to maintain and reinforce their actual
positions in the field, this practice allows for reproduction of circumstances which are disadvantages to themselves.
Additionally, this study that examines the online playground (field) and the game culture relations, is drawing
attention to the relational dimension between narrative elements and ludic elements. In this perspective, we can claim that
in the conceptualization and analysis of digital games, rather than handling these two dimensions of games from the
dualism window, researcher should focus on these two main element relationally in order to understand relations between
specific narrative, rules and gameplay of each digital game.
Key Words: Digital Game, Bourdieu, Children, Field, Habitus

“Oyun düzen yaratır, oyun düzenin ta kendisidir.”
Johan Huizinga
“Hükmedilenler, tahakküm ilişkilerine
hükmedenlerin bakış açısıyla oluşmuş kategorilerle bakarlar.”
Pierre Bourdieu
“Parmaklıklar sıradanlaşırsa kim isyan eder?
Çocuk tabii ki hücresini evi zanneder.”
Çağrı Sinci

Giriş
Dijital oyunlar, yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte gündelik hayatın yerleşik unsurlarından biri haline geldi.
Başlarda, çocukların eğlence amaçlı zaman geçirme etkinliği gibi görülüp göz ardı edilen bu oyunlar, hızla
milyarlarca dolarlık global bir endüstriye dönüştü (Grimes ve Feenberg, 2009, s. 105). Bu süreçte özellikle mobil
donanımlar aracılığıyla dijital oyunlara erişimde yaşanan demokratizasyon, oynama edimini domestik alan
ve/veya internet kafe/oyun konsolu salonları gibi belli başlı mekansal sınırlardan azade kıldı. Huizinga’nın farklı
bir teorik bağlamda vurguladığı oyunun herkese açık olmaklığına (Huizinga, 2017) benzer şekilde, bu oyunlar
zaman içerisinde yetişkinler ve çocukları birer eyleyici (agent) olarak aynı anda içeren mecralara dönüştü. Bu da
dijital oyunları çoğu geleneksel oyundan farklı kılan özelliklerden biri olarak görülebilir. Buna, dijital oyunların
bir alt türü olan mobil oyunların mekansal sınırları aşan doğası da eklenirse, oyunların her an-her yerdelik ve
herkese açıklık ile karakterize edilir hale geldiği söylenebilir. Gündelik hayattaki kuşatıcı potansiyelleri
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bağlamında, sosyalleşme ve iletişim pratikleri özelinde dijital oyunların incelenmeye değer sosyal fenomenler
olma vasfı (bkz. Davide ve ark., 2014; Quandt ve Kröger, 2014) ise günden güne daha da belirginleşmektedir.
3
Zira devasa bir endüstrinin parçası olan bu oyunlar , Doğu’nun (2007, s. 86) da dikkat çektiği gibi; kültürel
değerlerin temsilinde, halihazırdaki değerlerin değiştirilmesinde ve yeni değerlerin üretiminde önemli rollere
sahip olduklarından yalnızca eğlence üzerinden değerlendirilemeyecek kadar girifttirler. Bu meyanda ilk akla
gelen, Lasswell’den (1950) bu yana bilindiği üzere, değerlerin üretimi kadar, değerlerin dağıtımının da oldukça
önemli bir mesele; bir iktidar meselesi ve hatta doğrudan bir siyaset pratiği olduğudur. O halde dijital oyunda,
oyun içi değerlerin oyuncular arasında dağılımı, oyunda önemli bir iktidar meselesi olarak görülebilir; bu bakışla
oyunun anlatısı, kuralları ve oyuncuların oyun içindeki etkileşimi ışığında oyun alanında değerlerin dağılımı
vasıtasıyla tesis edilen tahakküm mekanizmalarına dikkat çekilebilir.
Bu çalışma; a) çevrimiçi, çok-oyunculu bir mobil oyun olan Clash of Clans’te oyun süreçlerinde bahse
konu değer dağılımının anlatı-kurallar ve oynanış ekseninde nasıl gerçekleştiği; b) bu dağılımın
gerçekleşmesinde oyuncuların birbirleriyle ve oyun alanıyla etkileşim pratikleri ve c) söz konusu dağılımın
alanda ne türden tahakküm ilişkileri tesis ettiğine ilişkin sorulara yanıt aramaktadır.
Clash of Clans oyunu klan adı verilen otonom çevrimiçi örgütlenmelerden oluşmakta ve klanlar,
oyuncuların birer eyleyici olarak dahil olduğu ve oyundaki varlıklarına süreklilik kazandırdığı otonom alanlar
olarak işlemektedir. Çalışma, Clash of Clans’teki her bir klanın alan olarak ele alınabileceği varsayımı üzerine
kuruludur. Burada “alan” ile kast edilenin, kelimenin nötr anlamı değil, Pierre Bourdieu sosyolojisi içerisinde
merkezi bir hattı işgal eden alan teorisine içkin anlam dizgesi olduğunu belirtmek gerekir. Yukarıda oyunda
“değer dağılımı” ile işaret edilen ise, ilk etapta daha çok Bourdieu’cü bir sermaye tanımına denk düşmekte ve
bu anlamıyla; oyun-içi iktisadi, sosyal, kültürel, sembolik sermayeye vurgu yapılmaktadır. Tahmin edileceği
üzere, çalışmanın teorik ve metodolojik inşasına, sosyal gerçekliği alan-eyleyici ilişkiselliği üzerinden kavrayan
Bourdieu sosyolojisi kaynaklık etmektedir. Bu açıdan Bourdieu sosyolojisi, kavramlar seti (alan, habitus,
sermaye, doksa, illusio), özgül düşünme pratiği (ilişkisel düşünme) ve teori ile pratik arasındaki ayrımın
üstesinden gelme çabası olarak düşünümsellik vurgusu (bkz. Bourdieu ve Wacquant, 2014) özelinde bu
çalışmanın nirengi noktasıdır. Ancak dijital oyun çalışmalarında, farklı disiplinlerden beslenirken kimi zaman o
disipline özgü literatür içerisinde oyuna ilişkin zemini kaybetme ve yönsüzleşme riski olduğunun farkındalığıyla,
çalışmada böyle bir handikap oluşmaması için; oyuna ilişkin kavramsal zemini kurarken ve araştırmanın tipolojik
karakterini belirlerken doğrudan dijital oyun literatürüne başvurulmaktadır. Bu bahiste dijital oyunlara ilişkin
kavramsal yaklaşımların bir çeşit düalizm çerçevesinde geliştiği hatırlanabilir ve hatta narratoloji ve ludoloji
gerilimi şeklinde tarif edilebilecek bu genel ayrışmanın (bkz. Demirbaş, 2017; Karadeniz, 2017) odağa yerleştiği
dijital oyun çalışmaları alanında ampirik araştırmaların görece ihmal edildiği öne sürülebilir. Bu ihtiyaca kendi
sınırlılıkları kapsamında mütevazı bir cevap olması umulan çalışmada dijital oyuna ilişkin kavramsal yaklaşım,
çalışmanın takip eden bölümlerinde detaylandırılacağı üzere, Mäyrä’nın (2008) kabuk-çekirdek metaforuyla
kavramsallaştırdığı özgün yaklaşımına dayanmaktadır.
Son olarak ve en önemlisi; araştırmanın bir diğer odağını vurgulamak gerekir ki, bu odak dijital oyun
alanında birer eyleyici olarak çocuk oyunculardır. Çocukların genç ve yetişkinlere nazaran uzam tarafından
tanzim edilmeye daha yatkın oldukları (Jenks’ten akt. De Almeida ve ark., 2015, s. 1438) düşünüldüğünde,
çevrimiçi sosyal alan olduğu varsayılan klanlarda çocuk oyuncuların oyun süreçlerine katılımı ve alanda diğer
eyleyicilerle etkileşim pratiklerini, özellikle oyunda tesis edilen tahakküm ilişkileri açısından incelemek ve çocuk
eyleyicilerin oyuncu habituslarını ve oyun-içi konumlarını tespit etmek dikkate değerdir. Oyunların, çocukların
yaşadıkları kültüre kabul ediliş ve sosyalleşmeleriyle (Tuğrul ve Metin, 2006, s. 197); en geniş düzlemde her
türden öğrenme süreçleri ile (Prensky, 2001) bağlantısı düşünüldüğünde, çocuk oyuncuların oyuncu habitusları
özel bir ilgiyi hak etmektedir. Binark ve Bayraktutan-Sütçü’ye (2008a, s. 105) göre, oyuncular “çevrimdışı
habituslarını çevrimiçinde yeniden konumlandırmaktadır”. Bu tespitten ilhamla çocuk oyuncuların çevrimiçi
habituslarının çevrimdışı habituslarına tahvil edilebileceği; çocukların oyunda yetişkin oyuncularla kurduğu
etkileşimin idrak kategorilerinin yapılanmasında rol üstlenebileceği varsayılabilir. Bu noktada geniş bağlamda
hatırlanması gereken; dijital oyun-çocuk ilişkisine dair yaygın kanaatlerin ampirik veriler ışığında daha geniş bir
3
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farklı kullanımlar, özgül anlamlar içermediği sürece çalışmada birbiri yerine kullanılmış ve her biri kapsayıcı bir kavram olarak
“dijital oyun” kavramı altında ifade edilmiştir.
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tartışma zeminine oturtulması gerektiğidir ki, bu kanaatlerin oluşmasında etkin role sahip medya; çeşitli temsil
ve çerçeveleme pratikleriyle sorunlu bir konumu işgal etmektedir. Dijital oyunlar genellikle medyada çocuklara
yönelik kimi tehditler içeren zararlı alışkanlıklar olarak çerçevelenmekte ve bu açıdan, bu oyunlardaki oyun
kültürü ve çocukların oyun kültürüyle ilişkisi çoğu zaman göz ardı edilmektedir (Davide ve ark., 2014, s. 197).
Türkiye medyası üzerinden gerçekleştirilen kapsamlı bir içerik analizinde dijital oyunların “sosyal başarısızlıkla,
ahlaki bozukluklarla, bedensel zayıflıkla ve hastalıkla bağdaştırıldığı” (Koç, 2017: 134) bulgusu ise, bahse konu
sorunlu karakterin kanıtı niteliğindedir. Burada öne çıkan, dijital oyunlara yönelik veriye dayalı incelemelerin
tartışma zeminini daha sağlıklı kuracağıdır ki, çalışmamızın ortaya çıkış nedeni de budur.
1. Kavramsal Çerçeve ve Literatür
Bu bölümde, dijital oyun kavramına yönelik kavramsal çizgileri çalışma özelinde netleştirmek ve çalışmanın
dijital oyun araştırmaları bağlamında tipolojik karakterini belirlemek için dijital oyun literatüründen
yararlanılacaktır. Bununla birlikte, Clash of Clans oyununda oyun kültürünün, oyundaki yapıların ve oyuncuların
pratiklerinin birbirleriyle bağıntısını anlamak için ise Bourdieu sosyolojisine başvurulacaktır. Bilindiği üzere
Bourdieu, sosyolojiye “toplumsal evreni oluşturan çeşitli toplumsal dünyaların en derinine gömülü yapıları ve
bu yapıların yeniden üretimini ya da dönüşümünü sağlama eğilimini gün ışığına çıkarma” (Bourdieu ve
Wacquant, 2014, s. 17) görevini biçmektedir.
Bu çalışma, oyunsal pratiklerin aynı zamanda toplumsal pratikler olduğundan hareketle, oyundaki
nesnel yapıları ve alanda eyleyicilerin birbirleriyle ve yapılarla ilişkilerini kavrama; bu bağıntılarda cisimleşen
örtük tahakküm ilişkilerinin bilimsel bir ifşasıyla Clash of Clans oyunundaki toplumsal gerçekliği gün ışığına
çıkarma amacındadır. Bu açıdan dijital oyunu alan, oyuncuyu eyleyici olarak ele alan bu çalışmada, bağıntı
yumakları olarak alan ve habitus kavramı (Bourdieu ve Wacquant, 2014, s. 25) başta olmak üzere, Bourdieu’nün
yaklaşımında öne çıkan kavramlar takip eden bölümlerde detaylıca ele alınacaktır.
1.1. Dijital Oyun Araştırmaları Tipolojisi
İlk örneklerine bilgisayar oyunları özelinde rastlanan ve 1980’li yıllara dek uzanan dijital oyunlara yönelik
akademik ilgi, 1990’ların sonlarına doğru görece artmış ve bu eğilim 2000’den sonra en yüksek düzeyine
ulaşmıştır. Buna koşut olarak da dijital oyunların bütünlüklü bir akademik çalışma alanı olduğu savı öne çıkmış
ve bu sav önceki yıllara nazaran geniş bir yelpazede kabul görmüştür (Bryce ve Rutter, 2006, s. 1-3). Alanın ilk
hakemli akademik dergisi olan Game Studies’in bir dizi uluslararası konferansın ardından 2001 yılında kurulmuş
olması, bu gelişmelerin merkezindeki bir kırılma noktası (Frasca 2003a, s. 221); yine diğer bir önemli bilimsel
yayın olarak Game and Culture dergisinin 2006’da yayına başlaması ise, oyun çalışmalarının tanınması ve kabul
görmesi bağlamında bir diğer mihenk taşı olarak görülebilir (Boellstorff, 2006, s. 29). Bu kurumlaşma sürecinde
oyun çalışmalarının müstakil bir akademik alan olarak tanımlayan Aarseth (2001), sinema ve edebiyat
araştırmacılarını oyunları kendi alan-sınırları içinde birer analiz nesnesine indirgeyip bu alanı
sömürgeleştirmekle ve oyun çalışmalarının bağımsız bir alan olarak doğmasını engellemekle itham etmiştir.
Ancak, oyun çalışmaları alanını keskin çizgilerle tanımlamaya çabalayan Aarseth dahi, bu alanda üretim yapacak
akademisyenlerin antropoloji, sosyoloji, narratoloji, semiyoloji, sinema çalışmaları ve benzeri alanlardan
gelmeleri sebebiyle; bu yeni alana, ait oldukları disiplinlerin bagajıyla dahil olacakları gerçeğini teslim
etmektedir (Aarseth, 2001). Nitekim takip eden süreçte oyun çalışmaları alanı gelişimini farklı disiplinlerin teorik
ve metodolojik çeşitliliğinden beslenerek sürdürmüştür. Bahse konu çeşitlilik, bilimsel üretkenlik açısından
önemli bir potansiyel taşımakla birlikte, alanda teorik ve metodolojik mevzilenme bağlamında dijital oyun
araştırmacıları için göreli bir zorluğu da beraberinde getirmektedir. Bu muhtemel zorluğu aşma amacıyla da,
dijital oyun çalışmaları kapsamında öne çıkmış analiz türlerini sınıflandırmanın ve bu tasnif üzerinden bir
araştırma tasarlamanın faydalı olacağı düşünülebilir. Bu bağlamda, Egenfeldt-Nielsen, Smith ve Tosca’nın (2009,
s. 10) dijital oyun çalışmalarında teorik ve metodolojik açıdan genel eğilimleri yansıtan analiz türleri tipolojisi
işlevsel görünmektedir:
Tablo 1. Dijital oyun çalışmaları tipolojisi (Egenfeldt-Nielsen vd., 2009, s.10)
Analiz Türleri

Yaygın Metodolojiler

Yaygın İlgiler

Teorik Yönelimler

Oyun

Metin analizi

Tasarım tercihleri, anlam

Karşılaştırmalı edebiyat,

Yurdam / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

70

sinema çalışmaları
Oyuncu

Gözlem, mülakat, anket

Oyun kullanımları, oyun
toplulukları

Sosyoloji, etnografi

Kültür

Mülakat, metin analizi

Kültür nesnesi olarak oyunlar,
medya ekolojisinin parçası
olarak oyunlar

Kültürel çalışmalar, sosyoloji

Ontoloji

Felsefi sorgulama

Oyunların ve oynamanın
mantıksal/felsefi temelleri

Muhtelif (örn. felsefe, kültür
tarihi, edebi eleştiri)

Yukarıda dijital oyun araştırmalarında hakim yönelimleri özetleyen bu tablo, oyun çalışmalarının çok
geniş bir disipliner alanda gerçekleştiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu tablo, araştırmanın tipolojik
karakterini tarif etmek amacıyla (bkz. Tablo 2) da işlevsel olarak kullanılabilecek niteliktedir. Bu noktada,
araştırma tipolojisinin yanı sıra, farklı tanımlamalara konu olan dijital oyun kavramına ilişkin yaklaşımımızı
belirginleştirmek, kavramsal zemini güçlendirmek için hayati bir ihtiyaç olarak görülebilir. Takip eden bölüm bu
ihtiyaca yanıt vermeyi amaçlamaktadır.
1.2. Kabuk-Çekirdek Metaforu Ekseninde Dijital Oyun Kavramı
Genel bir ifadeyle “farklı gelenekler ve farklı teknolojilerin yakınsandığı melez araçlar” (Kücklich, 2006, s.95)
olarak tanımlanabilecek dijital oyunlar; kimi araştırmacılar tarafından gazete, radyo, televizyon vb. bir araç
(medium) olarak görülürken, bir dizi araştırmacı ise dijital oyunları metinsel, görsel, işitsel araçlar (medya)
olarak ele almak yerine onları bizatihi/kendinde varlık arz eden etkileşimsel oyunlar (Cover, 2004, s. 175)
şeklinde değerlendirmektedir. Dijital oyunlara bahse konu geleneksel araçlarla eşdeğerlik atfeden ilk bakış açısı,
oyunları iletişimsel açıdan tek yönlü araçlara indirgeme riskini taşırken; Cover’ın (2004) dikkat çektiği ikinci
bakış açısı ise dijital oyunları bu araçlardan azımsanmayacak boyutta ontolojik farkları haiz iletişimsel
fenomenler olarak konumlandırmaya imkan tanımaktadır. Esasen bu ayrım, oyunu bir anlatı olarak ele alan
narratolojik yaklaşımla, oyunu bizatihi oyunsallığı üzerinden tanımlayan ludolojik yaklaşım arasındaki teorik
gerilime (bkz. Frasca, 1999, 2003b; Juul, 2001; Aarseth, 2001; Jenkins, 2004; Murray, 2005,) dayanmaktadır. Her
iki yaklaşım dijital oyunu kavramsallaştırma noktasında bizce eş derecede önemli içgörüler sunuyor olsa da;
yaygın eğilim, bu iki gelenek içerisinde nerede konumlanıldığına bağlı biçimde, oyuna ilişkin kavramsal
yaklaşımda kimi nosyonların diğerlerine nazaran daha merkezi bir yere oturtulması (Arjoranta, 2014);
kimilerinin ya tali/ikincil konumda ele alınması ya da tümden yok sayılması şeklinde cereyan etmektedir.
Arjoranta (2014), bu bağlamda oyunun ne olduğundan çok; onu tanımlarken hangi bileşenlerine
odaklanıldığına vurgu yapmakta, bahse konu bileşenleri anlatısallık, kurallar ve anlatıdan bağımsız bir oyun
formu olarak oyunun ludik karakteri şeklinde sıralamaktadır. Narratoloji ve ludoloji gerilimi üzerinden
şekillenen oyuna ilişkin yaklaşımların ilgili literatüre önemli katkılar yaptığı kesin olmakla birlikte; Bourdieu’nün
teorinin inşası ve işe koşulması bağlamında bu türden düalizmlere getirdiği eleştiriler (Bourdieu, 2016, s.123) de
hatırlanırsa, bizce iki çizgiden birinde sabitlenmek yerine her iki geleneğin birikiminden ortak bir düzlemde
yararlanmak daha yerinde olacaktır. Çalışmada bu niyetle, Mäyrä’nın (2008) dijital oyunu daha geniş düzlemde
ele aldığı ve bahse konu ikiliğin farklı veçhelerini kapsayan kavramsal yaklaşımına başvurulmaktadır. Mäyrä
(2008, s. 13-28) özgün bir müdahaleyle dijital oyunu “kabuk-çekirdek” metaforuyla tarif etmekte ve bu ikili
yapının bir çeşit bütüncüllük arz ettiğini (Mäyrä, 2009, s. 3) belirtmektedir. Kabuk metaforu, oyunun anlatımsal
katmanlarına; çekirdek ise oyunun oynanışı (gameplay) ile ilgili katmanlara işaret etmektedir. Çekirdek katmanı,
oyuncunun oyun oynarken oyunun kurallarınca belirlenen tüm eylemleriyle ilgiliyken, kabuk bu temel etkileşimi
geliştiren, sürdüren ve anlamlandıran her türden semiyotik zenginliği içermektedir (Mäyrä’nın 2008, s. 17).
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Şekil 1. Kabuk-Çekirdek diyalektiği ya da oyunların temel yapısında anlatım ve oynanış (Mäyrä’nın 2008, s. 17)

Şekil 1’de görsel olarak ifade edilen bu yaklaşım, hem dijital oyunun ludik karakteri ve kurallarını
kapsayan oynanışa (gamelay); hem anlatısallık vurgusu olarak semiyotik zenginliklere dikkat çekmektedir.
Kabuk-çekirdek metaforunun önemi, iki ayrı hattı aynı anda değerlendirmesi ve hiçbirine kavramsal ya da
analitik düzeyde bir diğerinden ayrıcalıklı rol biçmemesidir. Ancak bu yaklaşım, özü itibariyle fenomenolojik
özne tasarımından hareket ettiğinden, bu çalışma Mäyrä’nın (2008) yaklaşımını temellendirdiği epistemolojik
çerçeveden görece farklılaşmaktadır. Mäyrä (2008), sınırsız bir anlam-üretimi evreninde semiyotik zenginliklere
odaklanırken, biz esasen eyleyicinin oyuna katılımında alanı merkezi bir yerde tanımlayıp, oyuncunun habitusu
ile alana ilişkisel perspektiften odaklanmakta; oynanışa ilişkin sınırsız bir anlamlandırma evreninden çok, alanın
sınırlarıyla eyleyicilerin ilişkisi çerçevesinde bir sosyal pratik tasavvurundan hareket etmekteyiz. Bu bağlamda
ödünç alınarak kullanılan çekirdek-kabuk metaforunun çalışma özelindeki bağlamı şöyle açıklanabilir: Kabuk, bu
çalışma özelinde oyun uzamı ve bu uzama içkin her türden anlatısal bileşeni içerirken; çekirdek, doğrudan yine
kurallar ve oynanışla ilgilidir. Kurallar başlığında öne çıkan ise, oyun uzamında tanımlanmış anlatısal ve
yazılımsal kuralların yanı sıra, oyuncuların çekirdek katmanda; alanda kendi ürettikleri klana-özgü kurallardır. Bu
anlamıyla da oynanış burada salt “eyleyici-anlatı” (oyuncu-oyun) etkileşimiyle sınırlı değildir. Etkileşimin farklı
boyutları oynanışa dahildir ve oynanış, yani çekirdek; alanın kurulduğu, eyleyicilerin hem diğer eyleyicilerle;
hem oyunun pratikte dönüşerek işlerlik kazanan kuralları ile etkileşime girdiği bir katmandır.
4

Burada dijital oyunların , tek-yönlü bir iletişimsel araç olmanın ötesinde sosyo-kültürel, iletişimsel
pratiklerin sergilendiği bir “alan” olarak tahayyül edilebileceği ve buna ilişkin birçok haslete sahip oldukları öne
sürülebilir. Bu hasletlerin en önemlilerinden biri ise, dijital oyunların çevrimiçi kullanımı ve çok-oyuncuyu
içerebilme potansiyelleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan etkileşimselliktir. Bu bahiste, etkileşimselliğe ilişkin ilk
elden Manovich’in (2001) müdahalesi hatırlanabilir ki, Manovich mitik bir kisveye bürünmüş etkileşim
nosyonunun artık manalı bir kullanıma imkan vermeyecek denli geniş anlamlar yüklenmiş olduğuna dikkat
çekerek, insan-makine etkileşimine indirgenmiş bir etkileşim anlayışının totolojik ve anlamsız olduğunu öne
sürmektedir (Manovich, 2001, s. 70-71). Ancak bu şerh, bizce etkileşimselliği devre dışı bırakmayı değil ama onu
insan-makine ilişkisine indirgemekten kaçınmak gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu minvalde dijital oyun
literatüründe etkileşimin farklı boyutlarına işaret edilmesi dikkate değerdir: İnsan-makina etkileşimi (humancomputer interaction), insan-insan etkileşimi (human-human interaction) (Mustola ve ark. 2018, s.249) ve
insan-kültür etkileşimi (Bogost ve Montfort, 2009) bu çerçevede başlıca etkileşim boyutları olarak sıralanabilir.
Bu çalışmada, tüm bu boyutların ilişkisel bir biçimde oyun süreçlerini belirlediği varsayılmaktadır. Tüm bunlar
hesaba katıldığında, insan-makine-kültür etkileşimi eksenli sosyalleşme pratiklerinden hareketle dijital
oyunların, birer çevrimiçi “sosyal alan” olarak ele alınması mümkün görünmektedir.
1.3. Bourdieu Sosyolojisine Özgü Kavram Haritası
Bu çalışmada, Pierre Bourdieu’nün (1930-2002) özgün sosyolojik yaklaşımına Clash of Clans’te oyun süreçlerini,
oyunda eyleyiciler ve alan ilişkisini, ilişkilerde gizil biçimde varlığını sürdüren tahakküm ilişkilerini açığa çıkarmak
için başvurulmaktadır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde kullanılan Bourdieu sosyolojisine ilişkin
4

Burada ve çalışmanın birçok noktasında “dijital oyunlar” ifadesinin tümel bir kapsayıcılıkla değil, tikel sınırlılıklar
çerçevesinde kullanıldığını belirtmek gerekir. Bu hatırlatmayı yaparak, tüm dijital oyunlara ortak bir öz atfediğimizin altını
çizelim.
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kavramlar; alan, habitus, sermaye, illusio, doksa şeklinde sıralanabilir. Bu bölümün amacı, tahmin edileceği gibi
bahse konu kavramlara ilişkin teorik bir tartışmadan çok; analizde ihtiyaç duyulan kavramsal hattın tanımlayıcı
bir zemine oturtulmasıdır. Araştırma, kimi dijital oyunların alan olarak değerlendirebileceği varsayımı üzerine
kurulu olduğundan, ilk olarak alan kavramı ele alınacak, ardından diğer kavramlar açıklanacaktır.
Bourdieu’ye göre sosyal uzam, ayırt edici ilkelerle özerkleşmiş farklı alanlardan (Bourdieu, 2015a, s.
331) oluşmaktadır ve bu alanların her biri özerk bir sosyal dünyayı ifade etmektedir. Buna göre, “alanlar,
işbölümünün artmasına bağlı olarak sosyal dünyanın artan farklılaşma süreci sayesinde sosyal hayatın
çerçevelerinin özerkleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumsal alanın özerkleşmesi, kendine has bir amacın
tanımlanmasından geçer” (Jourdain ve Naulin, 2016, s. 122). Bu açıdan farklı alanların her biri kendi amacı
doğrultusunda bir işlerliğe sahiptir ve alana giriş-çıkışlar bu amaç doğrultusunda pratik edilmektedir. Thorpe,
(2015, s. 174). “Ampirik olarak alanın bileşimi değişse de, yine de bütün alanlar birtakım değişmez işleyiş
ilkelerine tabidir” vurgusuyla alanların eş mantıklılığına (Bourdieu 2014, s. 214; Bourdieu, 2015a, s. 262/s. 343)
dikkat çekmektedir. Alanların eş mantıklılığı, alanın işleyiş koşullarının benzeşmesi olarak düşünülebilir ve farklı
alanlarda, alanın sınırlarını çizen ve ona işlerlik kazandıran bileşenlerin genel karakteristiklerinin ortaklaşması
şeklinde özetlenebilir. Alana içkin sosyal gerçekliği bilimsel düzlemde kavrama çabası ise “araştırma sahasını
sınırlandırmak, alandaki mevcut pozisyonları; kurumların ve eyleyicilerin alanda nasıl pozisyon aldıklarını
belirlemek; eyleyicilerin mevcut konumda bulunmak için hangi sermaye biçimlerine ihtiyaç duyduklarını ve
alandaki konumlarını korumak ya da değiştirmek için nasıl mücadelelere giriştiklerini” (Webb, 2018, s.55) ele
almakla mümkündür. Burada esas ilginin alandaki tahakküm mekanizmaları ve yeniden üretim pratikleri ile bu
meyanda kurulan sosyal ilişkilerin analizine yönelik olduğu söylenebilir ki, bu ilgi, çalışmanın yapılandırılmasında
da başat roldedir. Alana ilişkin bu tespitlerden hareketle, Clash of Clans oyununun otonom klanlardan oluşması
ve klanda farklı eyleyicilerin sermaye dağılımları açısından farklı konumlarda olmalarından yola çıkarak klanların
alan olarak analiz edilebileceği varsayımında bulunulabilir. Bu açıdan, araştırmanın gerçekleştiği klan, çalışma
boyunca alan yaklaşımı üzerinden değerlendirilecektir. Alan yaklaşımını başta yapısalcılık olmak üzere farklı
yaklaşımlardan ayrı kılan ise, sosyal pratiklerin ortaya çıkış koşullarının doğrudan yapının mekanik bir
belirlenimciliğine indirgememesi ve her şeye kadir bir fenomenolojik özne ya da rasyonel aktör tasavvuruna
mesafeli durmasından kaynaklanır. Çalışmada, alanda oyuncuların sosyal pratiklerini değerlendirirken
kullanılacak olan, Bourdieu’nün sosyolojik yaklaşımında merkezi role sahip habitus kavramı burada devreye
girmektedir. Bourdieu (2015b, s. 41-42), habitus kavramını şöyle özetlemektedir:
“Sosyal eyleyiciler (...) mekanik güçlere tabi olan birer parçacık değildirler ve
nedenlerin dayatmasıyla hareket ederler (…). ‘Özneler’ gerçekte bir pratik
kavrayışla (…) yani tercihlerden, görü ve ayrım ilkelerinden (…), kalıcı bilişsel
yapılardan ve koşulların algılanışını ve bu koşullara verilecek yanıtları
yönlendiren eylem kalıplarından oluşan edinilmiş bir sistemle donatılmış,
eyleyen ve bilen eyleyicilerdir. Habitus belli bir durumda yapılması gerekli olan
şeye ilişkin bir tür pratik kavrayışıdır- sporda buna ‘oyunu okumak’ denir; bu,
aslında oyunun o anki durumunda belirsiz olan ama yine de o anda içerilen
geleceğini görebilme yeteneğidir.”
Bourdieu, yukarıdaki alıntıda habitusu önce mantıksal ‘değili’ üzerinden tanımlamayarak; kendini
sosyal teoride müzmin yapı-eyleyici gerilimi ve rasyonel eylem yaklaşımı dışında bir yerde konumlanmaktadır.
Burada vurgulanan; “Bireylerin ne tamamen özgür failler, ne de toplumsal yapının pasif ürünleri” olduğudur. Bu
anlamıyla; “toplumsal hayat ne tamamen özneldir; ne de sadece anlamlar ve iradi eylemlerden oluşur” (Çeğin
ve Göker, 2015, s. 19). Habitusu analitik bir araç halinde getiren de, “sosyal olarak inşa edilmiş bir yatkınlıklar
sistemi; amaçlarla uyumlu pratikleri düzenleyen, yaratıcı olan eylemi doğuran ve kendiliğinden ilkeler”
olmasıdır (Çeğin ve Göker, 2015, s. 19). En özet ifadeyle habitus; eyleyicide içselleşmiş bir yatkınlıklar sistemi ve
pratik kavrayışın ifadesi; Bourdieu’nün (2014, s. 191) deyimiyle “idrak, düşünce ve eylem şemalarıdır.”
Thorpe (2015, s. 173), Bourdieu’den hareketle habitusu oluşturan başlıca birimler olarak sermayelere
vurgu yapmaktadır. Sermaye kavramı, Bourdieu’de yalnızca iktisadi sermaye değil; iktisadi, sosyal, kültürel ve
sembolik sermaye olarak farklı sermaye türlerinin tümünü karşılamaktadır. Sermaye türleri ve hacimlerinin
önemi hem eyleyicinin habitusunun şekillenmesi hem alanda konumlanma pratikleri açısından oldukça
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önemlidir. Bourdieu’nün dikkat çektiği sermaye türleri kısaca şöyle tanımlanabilir (Jourdain ve Naulin, 2016, s.
106-109):






İktisadi sermaye; kişinin mal varlığı ve gelirinden oluşan bir sermaye biçimidir. Önemli bir özelliği, diğer
sermaye türlerine erişimi kolaylaştırıcı bir işleve sahip olmasıdır.
Kültürel sermaye; bireyin aydın kültüre ait mal ve pratikleri takdir edebilecek düzeydeki kültürel
kaynaklara sahip olduğu bir sermaye biçimidir.
Toplumsal sermaye ise, bireyin sahip olduğu ve parçası olduğu ilişki ağının farklı sermaye türlerine
sahip oluşu ve alan içi konumlarının güçlü olmasından hareketle kullanılabilen ilişkiler çerçevesinde
kurulan bir sermaye biçimidir.
Bu üç sermaye biçimine ek olarak sembolik sermayeye değinen Bourdieu, toplumda tanınır ve prestijli
olmanın getirdiği avantajlara dikkat çeker ve sembolik sermayenin diğer sermaye hacimlerini artırmak
yönünde bir etkisi olabileceğini vurgular.

Alanın yapısını belirleyen tahakküm ilişkileriyken; tahakküm ilişkilerinin tesisi ise sermaye tür ve
hacimlerinin dağılımıyla gerçekleşir (Bourdieu ve Wacquant, 2014, s. 83) Bu açıdan klanda sermaye
dağılımındaki eşitsiz durumun alanda belli tahakküm mekanizmalarının belirmesine yol açacağı söylenebilir. Bu
tahakküm mekanizmalarının göreli bir süreklilik kazanması ise, alanda dolayımlanan ve eyleyici habitusunda
cisimleşen doksalar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bourdieu, alanı tanımlarken oyunla benzerlik kurmaktadır ve
aynı zamanda çıkarını maksimize eden rasyonel insan modeli olarak “homo economicus” fikrine karşı; “çıkar”
yerine “illusio” kavramını kullanmaktadır (Bourdieu ve Wacquant, 2014, s. 105). İllusio metaforik bağlamda,
oyuna yatırım; doksa ise oyuna ve oyundaki bahislere duyulan inanç şeklinde tanımlanmaktadır. (Bourdieu ve
Wacquant, 2014, s. 82). Buna göre, illusio oyuncunun kendini oyuna vermesi, oyuna vermeye değer görmesi;
oyuna kaptırması, doksa ise oyunda sorgulanmaksızın içselleştirilen birtakım yaygın kanılardır. İllusiolar, alanda
eyleyici habitusu aracılığıyla peşine düşülen, oynamaya değdiği pratik sezgiyle fark edilenler iken, doksa; “açık
ve kendi bilincinde bir dogma biçimi” (Bourdieu, 2016, s. 27) olarak tanımlanmaktadır.
2. Clash of Clans Oyunu Üzerine Çevrimiçi Etnografiyle Bir İnceleme
Bu çalışmanın odağı, dijital oyun alanında birer eyleyici olarak çocuk oyuncular ve bu bağlamda çocukların
oyundaki yetişkin eyleyicilerle ilişkileri ve oyun kültürünün kendisidir. Bu amaç doğrultusunda yöntem olarak
çevrimiçi etnografiye başvurulmuş; klanlar biçiminde örgütlenmiş oyun uzamında bir oyuncu topluluğuna
odaklanıldığından, verilerin katılımcı gözlem tekniği ile toplanması tercih edilmiştir. Bu sebeple çalışmanın
Egenfeldt-Nielsen, Smith ve Tosca’nın (2009, s. 10) oyun çalışmaları tipolojisi içerisinde yer alan “oyuncu”
kategorisi ile kesiştiği ifade edilebilir. Buna ek olarak, çalışma, dijital oyun kültürüne odaklandığından, bu
tipolojideki “kültür” kategorisi ile de ilişkilendirilebilir.
Tablo 2. Çalışmanın tipolojik karakterinin Egenfeldt-Nielsen vd.'nin (2009, s.10) oyun çalışmaları tipolojisine uyarlanması
Analiz Türleri

Oyuncu
+
Kültür

Birer eyleyici
olarak çocuk
oyuncular ve
yetişkin
oyuncular
+
Clash of
Clans’te oyun
kültürü

Yaygın Metodolojiler

Teorik Yönelimler

Yaygın İlgiler

Gözlem, mülakat, anket

Sosyoloji, etnografi

Oyun kullanımları, oyun toplulukları
+
Kültür nesnesi olarak oyunlar, medya
ekolojisinin parçası olarak
oyunlar

Bourdieu Sosyolojisi,
Çevrimiçi-etnografik
saha çalışması

Klanlar şeklinde örgütlenmiş olan Clash
of Clans oyununun kullanım pratikleri ve
odak olarak bir klandaki oyuncu
topluluğu
+
Sosyo-kültürel ve etkileşimsel
alanlardan oluşan bir oyun uzamı olarak
Clash of Clans oyunu

Katılımcı gözlem,
oyundaki “sohbet
kutusunda” çevrimiçi
soru-cevap
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Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırma bir yıl sürmüştür. Bir yıl boyunca klanda istisnai
durumlar dışında günde en az bir kere bulunulmuştur. Bu süre boyunca klanda aktif bir oyuncu olarak, diğer
oyuncularla iletişim kurulmuştur. Katılımcı gözlem tekniği ile veri toplanırken, klan üyeleriyle araştırmacı olarak
değil, oyuncu olarak ilişki geliştirilmiş; klandaki sohbet kutusunda oyuncularla düzenli sıklıkta iletişim
kurulmuştur. Çalışmanın sınırlı yönü ise, oyuncularla yüz-yüze iletişim imkanından yoksun, yalnızca oyun-içi
iletişim kanalı olarak sohbet kutusu aracılığıyla iletişim gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu durum çevrimiçi
etnografinin sınırlı yanlarından biri olarak bilgisayar dolayımlı iletişimde, yalan beyanla manipüle edilme riskini
(Alyanak, 2014, s. 136) taşımaktadır. Ancak, oyun alanında çocuk olmak avantajlı bir var oluş biçimi
olmadığından, bu durum oyuncuların kendini çocuk olarak tanıtma ihtimalini azaltmaktadır. Araştırma
sürecinde oyuncuları çocuk ve yetişkin olarak ayırırken klasikleşmiş bir çocukluk dönemleri sınıflandırmasından
hareket edilmiştir. Klana dahil olan oyuncuya yaşı sorulduğunda alınan yanıta göre, oyuncunun çocuk ve
yetişkin grubundan hangisine dahil edileceği kararlaştırılmış olup, çocuk kategorisi ise; ergenlik yaş sınırı olarak
12 yaş ile sınırlandırılmıştır. Ergenlik dönemi itibariyle çocuk kategorisinin genç kategorisiyle de geçişlilik arz
ettiği göz önünde bulundurulduğunda, araştırmada çocuk kategorisinin ilk ve orta çocukluk dönemi ile
sınırlandırılması daha anlaşılır olacaktır. Klanda bir yıl boyunca toplanan veri; sohbet kutusundaki diyaloglar ve
çevrimiçi alandan notlar; ekran görüntüleri ve oyuna aktif katılımla pekişen oyuna ilişkin deneyimler şeklinde
sıralanabilir. 12 aylık araştırma sürecinin büyük bir bölümünde klan oyuncuları klanda araştırma amaçlı
bulunduğumuzdan habersiz olduğu için, sonradan araştırma kendilerine duyurulsa bile, etik kaygılardan dolayı
çalışma boyunca klanın ismi ve oyuncuların isimleri/mahlasları kullanılmamaktadır. Araştırma sürecinde
toplanan veriler, oyunun aktif bir parçası olarak hem oyuncu gözüyle hem dışarıdan bir göz olarak araştırmacı
gözüyle yorumlanmış olup, bulgular aşağıda çeşitli boyutlarıyla paylaşılmaktadır.
2.1. Clash of Clans’e Genel Bakış
Clash of Clans, Finlandiya merkezli dijital oyun şirketi Supercell’in 2012’de küresel ölçekte piyasaya sürdüğü ve
o tarihten bu yana çeşitli güncellemelerle tablet ve akıllı telefonlarda kullanıma sunduğu mobil ve çevrimiçi
strateji oyunudur. Supercell yetkilileri, Clash of Clans’le ilgili amaç ve hedeflerini şöyle beyan etmektedir:
“Bu oyunla esas hedeflediğimiz, bu türden strateji oyunları içerisinde mümkün
olduğunca en geniş kullanıcı kitlesine erişecek bir oyun olmasıydı. Dokunmatik
arayüzün eşsiz özelliklerinden bazılarını kullanarak tabletlerde çok özel bir oyun
deneyimi yaratmak istedik ve aynı zamanda bu oyunu mümkün olduğu kadar da
sosyal kılmayı amaçladık... Clash of Clans günden güne düzenli bir büyümeyle
piyasaya sürüldükten 3 ay sonra ABD’deki en yüksek hasılata erişen oyunlar
içerisinde birinci sıraya yerleşti” (Supercell, 2016).
Görüldüğü üzere, Clash of Clans kullanıma sunulduğundan itibaren geniş bir ilgi görmüş ve hatta mobil
oyunlar arasında “en yüksek hasılata erişenler” listesinde uzunca bir dönem ilk sırada yer almıştır (Thinks
Gaming, 2016). Ancak daha da önemlisi, oyunu geliştiren Supercell ekibinin “eşsiz bir arayüz yaratma”yı ve
Clans of Clans’in “sosyal” bir boyutu olmasını hedeflediklerini belirtmeleridir ki, esasen bu vurgu dijital oyunda
etkileşimin farklı boyutları olarak; insan-makine ile insan-insan etkileşiminin altını çizer gibidir. Oyun, İnternet’e
bağlı mobil cihaza uygulama olarak indirildikten sonra yine cihazın İnternet’e bağlı olması koşuluyla
kullanılabilmektedir.
“Clash of Clans”in Türkçedeki karşılığı “Klanların Çatışması”dır. Oyun uzamı oyuncuların bireysel olarak
kurdukları otonom klanlardan oluşmaktadır. Her klanın kendine özgü bir işleyişi vardır ve bu işleyiş, oyunun
anlatısı, kuralları ve oyuncu topluluğu (klan üyeleri) etkileşimi sonucu; ilişkisel bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
Oyunun temel amacı gerçek-zamanlı savaşlardan kazanılan oyun içi iktisadi sermaye ile köy inşa etmek ve bu
köyün ordusunu güçlendirmektir. Oyuna katılım, başlangıç evresinde bireyseldir ve oyunda etkileşim bu
anlamıyla insan-makine etkileşimi ile sınırlıdır. Bireysel savaşlar oyuncunun tesadüfi olarak eşleştiği köylerden
birini seçip oraya saldırmasıyla; klan savaşları ise belli zaman dilimlerinde ortalama olarak eş güce sahip iki
klanın oyun algoritmalarının tesadüfi eşleştirmesiyle gerçekleşmektedir. Klan savaşlarına klandaki hangi
üyelerin katılacağının belirlenmesi ise, klan yöneticilerinin inisiyatifindedir. Oyunun isminden de anlaşılacağı
üzere, oyun formatı bireysel olmaktan çok kolektif biçimde (klan) oynanmak üzerine kuruludur ve oyuna sosyal
yönünü veren de tam olarak budur. Oyunun anlatısı ve kuralları oyun uzamının genel koşullarını; oyuncuların
etkileşim pratikleri ise alanın özgül koşullarını oluşturmaktadır.
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Bir klanın kurulması ve başka oyuncuların buraya dahil olması, oyun içinde tesadüfi gelişebileceği gibi,
oyun-dışı, yani çevrimdışı ortamdaki sosyal sermayeye bağlı olarak da gerçekleşebilir. Daha açık bir ifadeyle;
oyuncular Facebook ve Apple Game Center hesapları aracılığıyla, sosyal çevrelerindeki bireylerin Clash of Clans
oynayıp oynamadığını görebilmekte ve çevrelerindekilerin yöneticisi ya da üyesi oldukları klanlara
katılabilmektedir. Bu anlamıyla, oyuncular çevrimdışı toplumsal uzamdaki sosyal sermayelerini çevrimiçi-oyun
alanına taşıma imkanı bulmaktadır. Çocuk oyuncular için bu durum alanda bir dezavantaja dönüşmektedir.
Çünkü çocukların çevrimdışı sosyal çevreleri büyük ölçüde kendi yaşıtlarıyla sınırlı olduğundan, oyuna giriş
aşamalarında yetişkin oyunculara göre daha sınırlı imkanlara sahiptirler. Bu durum onları oyun içerisinde farklı
arayışlara yöneltmektedir. Şöyle ki, çocuklar yetişkin oyuncuların ağırlıkta olduğu klanlara katılmak için bir
arayışa girmekte ve bunun sonucunda eğer bir klana girebilirlerse, o klanda ilk etapta “yabancı” olarak
konumlan(dırıl)maktadır. Verilerin toplandığı klanda, bu yabancılık halinin çocuklara yönelik birçok
ötekileştirme pratiği doğurduğu gözlemlenmiştir. Zira yetişkin oyuncuların bir bölümü (özellikle lider ve çevresi)
çevrimdışı sosyal hayatta da birbirlerini tanıyan kişilerdir. Bu kategorideki yetişkin oyuncuların, birbirleriyle iş,
arkadaşlık, akrabalık, ticari bağlar gibi farklı açılardan ilişkiye sahip oldukları görülmektedir. Ancak çevrimiçi
oyun uzamındaki çocuk oyuncular klana tesadüfen gelmekte, bu açıdan ilk etapta “öteki” konumuna
itilmektedirler. Çocuklar birer eyleyici olarak oyuncu topluluğunun “kabul gören” üyeleri olmak için çeşitli
mücadelelere girişmek zorundaysa da, bu durum rekabetçi bir mücadeleden çok, oyun içinde çoğu zaman
tahakküm-kurucu beklentilerle uyumlu; “emre itaat” eden, ehli (docile) pratiklerle hükmedenlere “kendini
kabul ettirme” stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Bu türden pratikler, çoğu zaman tahakküm mekanizmalarını
meşrulaştıran ve bu mekanizmalar dolayımıyla kurulan ilişkileri sürekli kılan bir yöne sahiptir ve çocuk
oyuncuların habitusu bu pratiklerin dayattığı yatkınlıklarla yapılanmaktadır.
Oyunun sosyal yönü ise, klanlardaki sohbet kutusunda (chatbox) oyuncuların birer eyleyici olarak
etkileşimde bulunmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Oyuncular sohbet kutusunda hem yazılı iletişim kurabilmekte,
hem arayüzün imkanları aracılığıyla “takviye asker bağışı” gibi oyun içi destek paylaşımlarını
gerçekleştirmektedir. Klanların temel varlık nedeni başka klanla kolektif biçimde savaşmak iken, en az bir o
kadar belirleyici diğer neden de bahse konu destek bağışlarıdır. Başka dijital oyunlarda da görülebileceği üzere
(Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2009, s. 280), oyuncunun bir klana dahil olması; oyundaki sermaye hacmini
artırarak, oyun kariyerini geliştirme açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan klanların varlığını yalnızca kolektif
savaş motivasyonuna indirgemek yetersiz kalacaktır. Klan savaşı oyunun merkezi bir aşaması; önemli bir
momenttir; ancak klan içi etkileşim, en az klan savaşı kadar önemli olan, kendiliğinden ve süreklilik arz eden bir
oyunsallığa denk düşmektedir. Sermaye tür ve hacimleri açısından dezavantajlı konumdaki çocuk oyuncular,
takviye asker bağışı konusunda pasif-tüketici konumundadır. Çocuklar, oyunda sürekli yüksek seviyeli asker
bağışı almakta, ancak bağış için gereken seviyede askere sahip olmadıklarından, yetişkin oyunculara asker
bağışlayamamaktadır. Bu durum oyunda diğer eyleyicilerle kurdukları etkileşimde çocukların sürekli “borçlu”
gibi konumlan(dırıl)malarına yol açmakta ve yetişkin oyuncular bunu bir hükmetme aracı strateji olarak
kullanmaktadırlar.
2.2. Kabuk Katmanı: Anlatı-Oyuncu Etkileşimi
Çalışmanın bu bölümünde oyunun kabuğunu cisimleştiren oyun anlatısı ve anlatı-oyuncu etkileşimi ele alınacak;
burada bir anlatı analizinden çok, oyun süreçleri içerisinde anlatı unsurlarının alan-eyleyici ilişkisi açısından
içerdiği boyutlara dikkat çekilecektir.
2.2.1. Anlatı
Oyuncu, oyuna girdiğinde karşısında kendisine ait bir haritayla karşılaşmaktadır. Teknik bir tanım olarak harita,
Clash of Clans’ın oyun anlatısında “köy” olarak ifade edilmektedir. Oyunun başlangıç evresinde haritanın
üzerinde “Belediye Binası”, “Ordu Kampı”, “Altın Madeni” gibi oyuna özgü yapılar bulunmaktadır. Oyuncunun
oyundaki çevrimiçi kariyer yönelimi, harita üzerindeki bu maddi yapıları kurmak, geliştirmek ve
çeşitlendirmektir. Bunun oyundaki amacı ise, köye dışarıdan gelen saldırılara karşı kendini koruyabilecek
savunma yapılarına sahip bir köy inşa etmek ve o köydeki oyun içi sermaye kaynakları aracılığıyla güçlü ordular
kurmaktır. Her bir yapı kendi içerisinde farklı seviyelerle (level) ifade edilmektedir. Aynı durum, köyün doğrudan
kendisi için de geçerlidir ve köyler kapsadıkları birimlerinkine benzer şekilde, gelişim derecelerine göre farklı
seviyelerle ifade edilmektedir. Oyundaki yapısal unsurlar genel bir sınıflandırmayla; savaşta saldırı için kullanılan
askerler ve askeri mühimmat, haritaya yapılan saldırılarda kullanılacak olan savunma yapıları ve bunları satın
almak ve daima geliştirmek için ihtiyaç duyulan maddi üretim araçlarıdır. İksir ve altın madenleri ve depoları,
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ordu kampları ve iksir üreticisi gibi yapılar bunlardan başlıcalarıdır. Bunlar, oyun içi iktisadi sermaye kapsamında
değerlendirilebilir.
Şekil 2. Clash of Clans oyununun başlangıcında oyuncu haritası

Oyunda oyuncunun temel hedeflerinden biri, makro düzeyde köyünü; mikro düzeyde ise harita
üzerindeki her bir maddi yapıyı geliştirmek, seviyelerini yükseltmektir. Burada iki amaç güdülmektedir: a)
Oyunda askeri anlamda daha güçlenerek savaş başarılarını artırmak ve b) seviye gelişimiyle birlikte oyun içinde
sembolik sermaye elde etmek. Bu noktada savaşlar oyun içinde bir araca; sermaye tür ve hacimlerini artırmak
ise oyunun temel stratejik amacına dönüşmektedir. Oyuncunun haritasını geliştirmek için ihtiyacı olan ise
mümkün olduğunca savaş yapmaktır. Çünkü oyunda maddi kaynakları artırmanın en etkili yolu savaştan
“ganimet” elde etmektir. Savaşlar, savaş haritası üzerinde rastgele bir rakip arayışı sonucu eşleşen bir başka
köye iki dakikalık saldırı savaşları şeklinde gerçekleşmektedir. Oyuncu, kışlasındaki askerleri savaş alanına
sürerek karşı köyü yıkıma uğratıp ganimet toplama peşindedir. Savaştan ganimet toplama faaliyeti, oyuncuların
ürettiği jargonda “gani kasmak” şeklinde ifade edilmektedir. “Gani kasmak” oyuncular için ciddi bir uğraş ve
zaman anlamına gelmektedir. Oyuncunun oyundaki amaçlarını gerçekleştirmek için sarf ettiği bu çabayı Binark
ve Bayraktutan-Sütçü (2008, s. 8) “sanal kariyer” şeklinde ifade etmektedir. Örneğin; bir oyuncu saatlerce
oyunda olacağını ve savaş yaparak ganimet toplayacağını bir diyalogda, “Neyse kardeşim görüşürüz. Ben bu
gece sabaha kadar gani kascam. Şu duvarları halledeyim artık :D” (Oyuncu 1) şeklinde dile getirmektedir.
Burada söz konusu olan; oyuncunun ganimet toplayarak haritasındaki duvarların seviyesini yükseltmek böylece
çevrimiçi alanda kariyerini geliştirme hedefidir. Oyuncunun amaçladığı duvar seviyesi yükseltmek yalnızca
köyünün korunması için maddi yapıları geliştirmek değil, güçlü duvarlar aracılığıyla edinilecek prestijle sembolik
sermaye devşirme girişimi olarak yorumlanabilir. Bir başka örnek olarak sohbet kutusunda gerçekleşen
aşağıdaki diyalog, oyuncunun güçlü duvarlara sahip olmasının alandaki konumunu güçlendirdiğine dair
emareler içermektedir:
oyuncu 2: Abi ben böyle duvar kassam şimdi yardımcı liderdim :P :P
oyuncu 3: Az konuş çok savaş sende kanki :’)
Lider: Bundan sonra savaşa alırken duvarlara bakıcam zaten ;))
Oyun içi sermaye hacmi diğer oyunculardan düşük olan bir çocuk oyuncu (oyuncu 2), yardımcı liderlik
unvanına sahip bir başka oyuncunun (oyuncu 3) duvarlarının seviyesine öykünmekte, klanın lideri ise klan
savaşlarına duvar seviyeleri yüksek olanların alınacağına ilişkin esprili bir karşılık vermektedir. Yukarıdaki
diyalog, Mäyrä’nın (2008, s. 17) semiyotik zenginlik vurgusunun da hatırlattığı gibi, oyun anlatısının oyuncular
arasında farklı anlamlandırmalara açık olduğunu göstermektedir. Ancak bu farklı anlamlandırmalar, aşağıda
detaylandırılacağı üzere, bir noktadan sonra oyun alanında birer doksaya dönüşmekte ve bu doksalar oyun içi
tahakküm mekanizmalarının yeniden üretilmesinde işlevsel roller üstlenmektedir.
Oyunun başlangıç evresini tekrar hatırlamak gerekirse, oyuncunun haritasında dikkat çekici bir unsur,
harita üzerinde yıkılmış olarak duran “Klan Kalesi”dir. Oyunun başlangıcında yıkık haldeki Klan Kalesi’ni inşa
etmek için, oyuncunun haritasını belli bir seviyeye getirmesi gerekmektedir. Başlangıç aşamasında oyundaki
varlığını ve etkinliğini bireysel olarak sürdüren oyuncu Klan Kalesi’ni inşa ederse, bir klana girebilir ve kolektif bir
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oyun sürecinin parçası olabilir. Klan Kalesi inşa edildikten sonra oyuncunun bir klana dahil olma süreci başlar.
Bir klana dâhil olduktan sonra ise, o klan üyeleriyle birlikte başka klanlara karşı savaşa girebilir; ortak savaş
stratejileri üretebilir; kendi haritasını geliştirmek için de klan arkadaşlarından çeşitli destek ve yardımlar da
alabilir.
Bir klana dâhil olmak dayatılmış bir kural ya da zorunluluktan çok, oyunun kendi içerisinde oyuncuyu
anlatı aracılığıyla yönlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Nihayetinde bu, bizatihi oyunda bulunmanın ve oyunu
oynamanın bir kuralı değildir, çünkü oyun tercihen bireysel savaşlarla da sınırlandırılabilir. Ancak oyun anlatısı,
oyuncuya birtakım görevler sıralar ve karşılığında ödül müjdeler. Clash of Clans’teki birçok “görev” bir klana
dâhil olarak tamamlanabilecek türden görevlerdir. Bir klanda diğer üyelerin varlığıyla gerçekleştirilebilecek
“takviye birlik bağışlama” görevi buna örnek gösterilebilir. Böylece oyun, teknik olarak oyuncuyu bir klana dâhil
etmeyi zorunlu kılmasa da, oyunun anlatısı içinde bir klana dâhil olmak oyuncu açısından kaçınılmaz gibidir.
Tahmin edileceği üzere, oyuncu, bir klana dâhil olmadan önce, oyun içerisinde herhangi bir sosyalleşme pratiği
söz konusu değildir: Oyuncunun bir başka oyuncunun köyüne saldırmasıyla gerçekleşen savaşlarda saldırılan
haritalar gerçek kişilere aitlerse de, savaşlarda rakip oyuncular arasında herhangi bir etkileşim olmaz; çünkü
oyuncuların birbirleriyle diyalog kurabilecekleri bir araç ya da simgesel bir sistem yoktur. Oyun içi sosyalleşme
ise, oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmaya başlamasıyla gerçekleşir. Bu iletişim, bir klana dâhil olduktan
sonra oyun ekranının solunda yer alan sohbet kutusu üzerinden gerçekleşmektedir.
Klanda çocukların yetişkinlerle ilişkisi, sohbet kutusundaki iletişim aracılığıyla gelişmektedir. Bu ilişki
bağlamında klanda gözlemlenen en temel iletişim pratiği; çocuk oyuncuların yetişkinlerce alaya alınması ve
sürekli olarak kendilerini oyun açısından “yetersiz” hissetmelerine neden olacak telkinlerde bulunulmasıdır.
İletişim pratikleri bağlamında bir diğer önemli gözlem, çocuk oyuncuların sohbet kutusunda sordukları sorulara
kimi durumlarda hiç yanıt verilmemesidir. Bu durum, oyun içi iletişimde sıklıkla gözlemlenen dışlayıcı bir pratik
olarak öne çıkmaktadır. Nadir de olsa karşılaşılan dışlayıcı bir diğer pratik ise, belli bir süre boyunca çocukların
sohbet kutusuna yazmasının yasaklanmasıdır. Özellikle klan savaşı sürecinde savaşa ilişkin stratejilerle ilgili
yazışmalar sırasında, çocuk oyuncuların soru sormalarının ve yorum yapmalarının yasaklandığı gözlemlenmiştir.
Sıralanan bu dışlayıcı pratikler sonucunda, çocuk oyuncularla kurulan her iletişim, bir çeşit lütuf gibi
sunulmakta, çocuk oyuncular da lütuf gibi sunulan iletişimi “ciddiye alınma” olarak anlamlandırmakta ve
nihayetinde bundan memnun olmaktadırlar. Bu bölümde son olarak altı çizilmesi gereken, oyuncunun tek
başına olduğu klan-dışı oyun sürecinde etkileşimin insan-makine etkileşimiyle sınırlı kaldığı ve oyun anlatısının
bu süreçte baskın bir belirleyici olduğudur.
2.2.2 Oyuncu
Oyuncunun habitusu ilk olarak klan kalesini inşa ettikten sonra, klana dahil olma sürecinde şekillenmeye
başlamaktadır. Oyuncu, bir klana dahil olmadan, oyunu bireysel olarak mevcut biçimiyle ilanihaye
sürdürebileceğini bildiği halde ve bunun aksine (klanda olmak) bir deneyimi olmamasına rağmen, oyun
anlatısının yönlendirmesiyle klana dahil olma yatkınlığı gösterir. Klana dahil olmak, oyuncunun illusiosu olarak
görülebilir. Bourdieu’ye (2015b, s. 143) göre illusio; “oyuna yoğunlaşmak, oyun tarafından ele geçirilmek,
oyunun çabalamaya değdiğini sanmak, oynamaya değdiğini düşünmektir.” Bourdieu, oyunun yapılarını
içselleştirmeden illusioyu anlamanın mümkün olmadığını belirtir ki, oyuncular, oyun yapılarını anlatı
unsurlarıyla içselleştirmektedirler. Oyunun oynanmaya deyip değmeyeceği, ki bu örnekte klana girip girmemek
diyebiliriz, Bourdieu’ye göre, “oyun oynanan dünyanın yapılarına uygun olarak yapılanmış bir zihniyet”
(Bourdieu, 2015b: 143) aracılığıyla cevap bulmaktadır. Burada, oyuncu habitusunun ilk evrede oyun anlatısıyla
şekillendiği hatırlanırsa, oyuncunun oyuna ilişkin idrak kategorilerinin, bir illusio olarak klana yönelmeyi
öncelemesi anlaşılabilir. Bu anlatı unsurları; oyuna başlangıç evresinde oyun ekranındaki yönergelerdir. Örneğin
oyun ekranında “Klan kaleni inşa et”, “muhtaç arkadaş görevini tamamla!”, “Haydi Şef! Köyün için biraz savaş
yap ve ganimet topla!” gibi yönlendirici uyarılar belirmektedir. Bu uyarılarla görünür olan oyun içi görevler birer
yapısal bileşen olarak eyleyiciyi oyuna yoğunlaşması ve oyuna kendini vermesi için teşvik etmektedir. Bourdieu,
bu oyunsal durumu, “Sizin için önemli olan oyunların önemli ve ilginç olduğunu düşünürsünüz çünkü bunlar
sizin kafanıza, bedeninize oyunun anlamı olarak adlandırılan şey tarafından dayatılmış ve ithal edilmiştir”
(Bourdieu, 2015b, s. 144) tespitiyle tarif etmektedir. Bununla ilişki olarak söyleyebiliriz ki; oyunun anlatısı
içerisinde en temel noktayı oluşturan klan ve klan savaşları, oyuncu için esasen oyundan keyif alma anlamında
nesnel açıdan hayati değildir. Çünkü bireysel savaş biçimi, nesnel açıdan klan savaşı ile aynı stratejik
formattadır. Klan savaşını oyuncu için özel kılan esasen klanda diğer oyuncularla etkileşimde bulunmak ve

78

Yurdam / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

alanda bir eyleyici olarak yerini almaktır. Yetişkin oyuncular için klanda olmak, başlı başına var olmak
(bulunmak) ve etkileşime girmek meselesi iken; çocuk oyuncular için bu durum var olmaktan öte, “kabul
görmek”, “ciddiye alınmak” gibi anlamlar taşımaktadır. Yetişkinler, etkileşim süreçlerinde çocuk oyuncuların
habitusuna dair sezgilere sahip oldukları aşamada çocuk oyunculara hükmetmeye başlamakta ve bu hükmetme
halinin sınırları günden güne daha da genişlemektedir.
Oyuncunun klana yönelme yatkınlığı somut olarak en temelde askeri birlik takviyesi almak, harita
geliştirme yani çevrimiçi kariyer inşasında tecrübeli oyunculardan taktik ve strateji odaklı bilgiler toplamaktır.
Asker bağışı önemlidir, çünkü savaşlarda belirleyici olan askerlerin türü ve seviyesidir. Her asker türü her
oyuncuda bulunmaz. Ancak oyuncunun haritasını geliştirmesi için savaşlarda güçlü askerlere ihtiyacı vardır.
Örneğin “domuz binicisi” güçlü ve ihtiyaç duyulan bir askeri birliktir ve oyunun başlangıç evresindeki bir
oyuncunun seviyesi bu askere sahip olmak için yeterli değildir. Oyuncu eğer bir klana girerse klanın diğer
üyelerinden bağış olarak o askeri elde edebilir ve böylelikle oyundaki gelişimi daha hızlı seyredebilmektedir.
Klandaki tecrübeli oyunculardan stratejik taktikler almak, oyunda hem etkili savunma yaparak mevcut
kaynakların sarfiyatının önüne geçer hem etkili saldırılarla ganimet artırımına ve bu kaynakların gelişim için
harcanmasına imkan tanımaktadır. Bu da oyuncunun alanda sermaye tür ve hacmini artırması anlamına gelir.
Özetle, kabuk katmanında oyuncu, oyun anlatısıyla etkileşime girmekte ve oyuna ilişkin birtakım zihniyet
yapılarını içselleştirmektedir. Bu süreçte, oyuncu için “klana girmek” gibi bir illusio belirmektedir. Clash of
Clans’in kabuk katmanı, aynı zamanda alana ilişkin doksaların ilk kez tesis edildiği katmandır.
2.3. Çekirdek Katmanı: Çevrimiçi Sosyal Alan Olarak Klan ve Oyun Kültürü
Bu başlıkta, Clash of Clans’in çevrimiçi oyun uzamında klanların otonom sosyal alanlar olarak yapılanma süreci
ve bu yapılanmanın oyuncu habitusu ile ilişkisi değerlendirilecektir. Dijital oyunda çekirdek katmanının,
oynanışla ilgili; yani oyunun kuralları ve ludik karakteriyle ilgili olduğunu yukarıda belirtmiştik. Mäyrä’ya göre
oynanış, oyuncunun oyundaki eylemleriyle ilgilidir. Oynanış, arayüz, grafik ve anlatı değil; oyunun mutlak
surette oyuncu katılımını gerektiren bir parçasıdır (Mäyrä, 2008, s. 16). Clash of Clans’te klanın alan olarak
kurulması ve alana-özgü bir oyun kültürünün tesisi de, oynanışla doğrudan ilgilidir ve bu anlamıyla klanların
sosyal alan olarak kuruluşu Mäyrä’nın (2008) işaret ettiği çekirdek katmanında gerçekleşmektedir. Klanın
otonom bir alan olarak kuruluşunu tarif ederken, en az eyleyici-eyleyici etkileşimi kadar önemli olan başka
bağıntılara dikkat çekmek gerekmektedir. Clash of Clans, diğer dijital oyunlar ağının bir parçası olarak kendi içsel
sınırlarını aşan çok daha geniş bir oyunlar ağının ve kültürünün bir parçasıdır. Bunun da ötesinde, nihayetinde
Clash of Clans, kurgusal bir konfigürasyondur ve bu kurgusallık kendi alan-sınırlarının aşan çevrimdışı birtakım
bağıntıların ürünü olarak görülebilir. Bu bağlamda vurgulanması gereken, oyun alanının kuruluşunda toplumsal
yapıların ve bizatihi kültürün rolüdür. Çalışmada sosyo-kültürel açılardan incelenen Clash of Clans’ın aynı
zamanda kar amaçlı, endüstriyel bir meta olduğu düşünülürse; oyunu geliştiren şirketin iktisadi çıkarları
doğrultusunda oyuna radikal müdahaleler yapılabileceğine dikkat çekilebilir. Bu türden bir dışarıdan
müdahaleyle doğrudan Clash of Clans oyununun yapısal koşullarının değiştirebileceğine işaret etmemizin
sebebi, esasen otonom alanlar olarak ele aldığımız klanların birçok dışsal faktörle bağıntılı olarak yapılandığını
göstermektir. “Her alan, dışsal kuvvetleri, kendi iç yapısına göre bir prizma gibi kırıp, yansıtır” (Bourdieu ve
Wacquant, 2014, s.26). Çalışma bağlamında klanın alan olarak otonomluğuna yaptığımız vurgu daha çok, bir
klanın oyun uzamı içerisinde diğer alanlardan (klanlardan) farklılaşmış oyunsal pratiklerle yapılandığı ve bu
pratiklerin alandaki eyleyicilerin etkileşiminde cisimleşerek alana-özgü bir oyun kültürü tesis ettiğine işaret
etmektedir. Ancak bunu öne sürerken, alanın otonomluk seviyesinin hem oyun uzamının dayattığı yapısal ilke
ve kuralların sınırlarına, hem oyunla ilgili dışsal faktörle (endüstriyel, iktisadi, kurgusal, vb.) bağlı olarak
azalabileceğini ya da artabileceğini göz ardı etmediğimizin altını çizmek gerekir.
2.3.1. Sosyal Alan Olarak Klan
Clash of Clans’in çekirdek katmanında öne çıkan merkezi unsur; birer çevrimiçi sosyal alan olarak klanlar ve
klana-özgü oyun kültürüdür. Bu kapsamda, araştırma verileri ışığında klanın alan olarak kuruluşu ve sürekliliğini;
alanın, oyuncunun konum elde etme çabasıyla ilişkisini ve klana-özgü bir oyun kültürünün oluşma sürecini şöyle
özetleyebiliriz: Klan Kalesi’ni inşa eden bir oyuncunun, ilk kez bir klana katılımı görece zorlu bir süreçtir. Çünkü
bir klana dahil olmak için oyunda bazı kriterleri karşılıyor olmak gerekir. Her klanın kendine özgü kuralları; Clash
of Clans’in kurallarından görece bağımsız olarak, klan yöneticileri tarafından belirlenmektedir. Örneğin, bazı
klanlar belli bir kupa sayısının altındaki oyuncuların klana dahil olmasını teknik olarak kısıtlar. Bu yüzden klana
yalnızca istenilen sayıda kupası olan oyuncular girebilir. Yeni oyuncular az sayıda kupaya sahip olduklarından,
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sermaye hacimleri açısından dezavantajlıdırlar ve bu klanlara giremezler. Bir klana girmek ise ancak klan
yöneticilerinin vereceği onay ile mümkün olur. Yeni oyuncular için klana girme sürecinin zorlu yanı burada
başlar. Esasen, oyun uzamında sınırsız sayıda klan vardır ve her oyuncu nihayetinde katılabileceği bir klan
bulabilir. Ancak oyuncular, bir illusio olarak çevrimiçi kariyer inşası anlamında daha işlevsel olabilecek güçlü
klanlara girme eğilimindedirler. Klanların da tıpkı oyuncu köyleri gibi kendi seviyeleri vardır ve klanlardaki
oyuncuların, özellikle yönetici ekibin köy seviyesi ne kadar yüksekse, o klanlar klan arayışındaki oyuncular için o
kadar cazip görünmektedir.
Lider ve ekibinin belirlediği kriterler, yine kendi istekleriyle değiştirilebilir kriterlerdir. Bu çalışmada
incelenen klan, araştırma sürecinde 8. seviyeye gelerek oyunda ciddi bir başarı elde etmiş ve oyun süreci
içerisinde klanın seviyesi arttıkça klana kabul kriterleri zaman içerisinde değiştirilmiş; zorlaştırılmıştır: Klan
birinci seviye iken kupa limiti konmadan her seviyede oyuncu klana kabul edilmekteyken, takip eden süreçte
klanın oyuncudan kupa ve seviye anlamında beklentileri artmıştır. Bu süreçte klanın sabit kadrosu denilebilecek;
klanın kurucusu; lider ve onun ekibinden; yani yardımcı liderlerden oluşan oyuncularla, onları takiben yaklaşık
8-10 kişilik bir kadronun da köy seviyeleri hayli yükselmiştir. Bu bireysel oyun kariyeri gelişimleri, klanın kariyeri
açısından da olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bu gelişmeler, klana üye alımında yüksek kupa kuralı getirilmesiyle
sonuçlanmıştır. Bu örnekte görüldüğü üzere, her klanda o klana özgü kuralların varlığından söz edilebilir. Burada
altı çizilmesi gereken, bu kuralların, doğrudan eyleyici-eyleyici etkileşiminde tesis edilen kurallar olarak, alanın
sınırlarını ve koşullarını belirleyen ve alandaki tahakküm ilişkilerinin belirginleşmesi ve yeniden üretiminde de
yapılandırıcı role sahip kurallar olduklarıdır. Alanın kurulması bu şekilde gerçekleşir ve oyuncunun oyuna
katılımı (klanda/alanda varlığı) çoğu zaman bu kurallarla uyumlu olduğu ölçüde işlerlik kazanmaktadır. Bu
noktada klanın sosyal bir alana dönüşmesindeki en önemli etkenden bahsetmek gerekir. Eyleyicilerin
birbirleriyle karşılıklı iletişimi için oyun içerisinde tek bir iletişimsel kanal vardır. Bu kanal, yani sohbet kutusu,
oyuncuların sürekli olarak kendilerini göstermeye çalıştıkları alanın görünen yüzüdür. Oyuncular, oyunda savaş
yapma niyetleri olmadığı halde saatler geçirmekte ve bu saatlerin büyük bir bölümü sohbet kutusunda sohbet
ederek geçirilmektedir. Her oyuncu için böyle bir durum olmasa da, özellikle lidere yakın oyuncular, sohbet
kutusundaki tüm içerikleri okumakta, olumlu ya da olumsuz geri dönüşler yapmakta ve bu şekilde sürekli
oyuna-bağlı kalmaktadırlar. Bu anlamıyla, yardımcı liderlerin sürekli oyuna-bağlı kalma halleri beraberinde klan
içi sosyal denetime de dönüşebilmektedir. Oyunda özel mesajlaşma yoktur ve tüm mesajlar klanın tüm
üyelerinin gördüğü sohbet kutusunda gerçekleşir. Ancak lider ve yakın ekibi WhatsApp uygulaması üzerinden
oyunla ilgili özel bir grup olarak iletişimlerini sürdürmektedirler. Bu şekilde, kendi aralarında özel yazışmalarla
aldıkları kararı klanın geri kalanına dayatmaktadırlar.
2.3.2. Alana-Özgü Oyun Kültürü
Eyleyici-eyleyici etkileşiminin tezahürü olarak yapılandırıcı yapılar aracılığıyla klanın otonom bir alan olarak
kuruluşu, alanın koşulları çerçevesinde ve otonomluğu düzeyinde klana-özgü bir oyun kültürünün ortaya
çıkmasına yol açmaktadır. Çünkü “bir alan, aynı zamanda bir rekabet ve çatışma mekanıdır” (Bourdieu ve
Wacquant, 2014, s.26). Oyuncu habitusunun şekillenmesinde başat rolü haiz bu oyun kültürü, tıpkı alanın
kurulmasında görüldüğü gibi, Clash of Clans’ın çekirdek katmanında gerçekleşir.
Klana-özgü oyun kültürünün tesis ediliş süreci şöyle özetlenebilir: Klanda, klanın kurucusu olan lider ve
lider etrafında kümelenen; liderin “yardımcı lider” rütbesi verdiği oyuncular tarafından keyfi biçimde tesis
edilmiş bazı kurallar söz konusudur. Bu anlamıyla, oyunun kendi kurallarından çok, eyleyici-eyleyici
etkileşiminde tesis edilen, çalışma özelinde “Klan Kanunları” diye kavramsallaştırmayı önerdiğimiz bir kurallar
bütünü söz konusudur. Bu kurallar esasen, lider ve ekibinin alandaki tahakkümünü sürdürmek üzere çeşitli
işlevlere sahiptir ve alana giren eyleyicinin alanda varlığını sürdürebilmesi için mutlaka bu kurallara uyum
sağlaması beklenmektedir. Bu anlamıyla da alanda oyuncu habitusunun şekillenmesinde ve oyuncunun oyuna
katılım pratiklerinde Klan Kanunları’nın etkisi oldukça belirgin biçimde hissedilmektedir. Klan Kanunları, aynı
zamanda birer doksa olarak alandaki mevcut tahakküm ilişkilerinin yeniden üretiminde başat rol oynamaktadır.
Klan Kanunları’nı Klan Lideri ve onun izin verdiği ölçüde; yardımcı liderler belirlemektedir. Klanın oyun içi
kolektif bir örgütlenme biçimi olmasında rağmen, kuralların tesisinde tüm üyelerle müzakere edilmesi söz
konusu değildir ve liderin belirlediği kurallara uymamak çeşitli yaptırımların uygulanmasına yol açar. Kurallara
uyulup uyulmadığını denetleyen oyuncuları bu yönde uyaran ya da çeşitli araçlarla cezai yaptırım uygulayanlar
ise çoğu zaman yardımcı liderlerdir. Yardımcı liderler bazen kendilerine verilen yetkiyi öyle abartmaktadırlar ki;
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bazı durumlarda liderin bizzat kendi koyduğu kuralı ihlal eden oyuncu için uyguladığı yaptırımlar, yardımcı
liderlerin öngördüklerinden daha hafif kalabilmektedir.
Oyunun kuralları ve klanın kuralları arasındaki farkı belirginleştirmek ve oyun kültüründe belirleyici
olanın klan/alan kurallarının olduğunu göstermek için şu örnek verilebilir: Klan savaşına tüm klan üyeleri
katılabilecekken, savaşa katılacak olanların belirlenmesi liderin inisiyatifindedir. Lider dilediği kişiyi savaş
kadrosu dışında bırakabilmektedir. Klan savaşı kadrosu belirlenip tesadüfi olarak bir başka klanla savaş için
eşleştikten sonra 48 saatlik bir süre söz konusudur. Klan savaşı ilan edildikten sonra, ilk 24 saat hazırlık; ikinci 24
saat ise oyuncuların eşleştikleri klana saldırı aşamasıdır. Bahse konu 48 saatlik süreç, Clash of Clans oyunu
içerisindeki her klanda ve her oyuncu için geçerli, değiştirilemeyecek türden bir kuraldır; yani bizatihi oyunun
kuralıdır. Ancak, araştırma verilerinin toplandığı klanda bu kural daha farklı uygulanmaktadır. Liderin isteği ve
yönetici kadronun desteğiyle, söz konusu durum için “ilk iki saat içinde tüm savaşların yapılması” kuralı
getirilmiştir.
Oyunun kendi kuralları ile Klan Kanunları arasındaki bu gerilim, oyuncular için bir çeşit sembolik
şiddete dönüşmektedir. Klan savaşına dahil olan her bir oyuncu, hangi saatler arasında savaş yapacağını oyunun
ona sunduğu zaman kuralına göre değil; klanda tahakkümünü tesis etmiş olan lider ve ekibinin dayattığı zaman
diliminde belirlemek durumunda kalmaktadır. Aksi halde Klan Kanunları’na uymadığı için bir sonraki savaşa
alınmama, (oyundan dışlanma), klandaki güçlü oyuncuların takviye asker bağışlarından mahrum bırakılma
(oyun-içi sermaye birikiminin zarara uğraması) ve klanda kurala uymamak konusunda yöneltilen eleştirilerden
doğan imaj zedelenmesi (sembolik sermayenin yara alması) gibi sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Alanda
tahakküm mekanizmalarının kurulması; belirginleşmesi ve hükmedilenlerin bu mekanizmalara uyumu bu
örnekte görüldüğü üzere daha çok alana-özgü bir oyun kültürünün ortaya çıkmasıyla ilişkilidir ve oyuncu
habitusu çoğu zaman bir illusio olarak bu mekanizmalarla uyumlu sosyal pratikler üretme yatkınlığıyla
nitelenebilir. Klan Kanunları’na uymayan oyuncuya uygulanacak yaptırım ise lider ya da kadrosunun
konjonktürel yatkınlıklarına ve illusiolarına göre belirlenmektedir. Alanın sınırlarını çizen en somut pratikler
olarak bu yaptırımlar; kimi zaman sözlü sitem, kimi zaman rütbe düşürme, bazen bir sonraki klan savaşına
alınmama ve bazen de klandan atılma gibi sonuçlar doğurmaktadır. Klandan atılma kararı, genellikle söz konusu
eylemin birden fazla tekrarlanması durumunda gerçekleşir. Lider ve kadrosu, bu durumda “klanın ortak
çıkarlarına zarar verdiği ” gerekçesiyle oyuncuyu klandan atar. Bu gibi durumlarda klandan atma eylemi,
klandaki otoriteyi ve tahakküm mekanizmalarını yeniden üretmek için bir “ibret vesikası” olarak
kullanılmaktadır.
Oyuncuların liderin yakınındaki “yardımcı lider” kadrosuna dahil olması için farklı sermayelere sahip
olmaları gerekmektedir. Bunlardan ilki iktisadi sermayedir. Clash of Clans oyunu içerisinde; iktisadi sermaye
bireysel oyun sürecinde oyun-içi yükseltmeler için gereken “altın”, “iksir” ve “taş” miktarı; klan
bağlamında/kolektif oyun sürecinde ise askeri birliklerin çeşitliliği ve seviyesidir. Klana henüz dahil olan bir
oyuncu, çok çeşitli ve yüksek seviyeli askerlere sahipse; alanda çok kısa sürede etkili bir konum elde edebilir.
Ancak, Klan Kanunları’nı benimsemiyorsa, klandaki varlığı süreklilik kazanmaz. Lider, “yardımcı lider” rütbesini
genellikle uyumlu biçimde etkileşim kurduğu ve kendi kurallarını lider oyuna-bağlı değilken işletecek kişilere
vermektedir. Bu kişiler, liderin çevrimdışı sosyal çevresinden olabileceği gibi, oyun alanındaki etkileşimde oyun
becerisi ve uyumluluk kıstaslarını karşılayan kişiler olabilmektedir. Oyunda en aktif yardımcı liderler, liderin
çevrimdışı sosyal çevresinden olanlar değil; oyun içinde lider etrafına kümelenen oyuncular olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bazı müstesna durumlarda ise, örneğin oldukça yüksek seviyeli bir oyuncuya klana girer girmez
“yardımcı lider” rütbesi verilmiştir. Bu durum oyun-içi iktisadi sermaye hacminin yüksekliğiyle klanda etkin bir
konum elde etme arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir. Yüksek seviyeli oyuncular
yalnızca oyun içi iktisadi sermayeleri aracılığıyla sembolik sermaye açısından klanda dikkatleri üzerlerine
çekmektedirler. Örneğin, oyuna dahil olan yüksek seviyeli bir oyuncu klana dahil olduğunda, hemen çevrimiçi
kariyerini bu denli başarıyla inşa etmesinin “sırları” kendisine merakla sorulmaktadır. Yaşı bilinmediği halde;
saygı kodu olarak oyuncuya birçok klan üyesi “abi” diye hitap etmektedir. Bu durum, yüksek seviyeli haritaya
sahip oyuncuların hem sembolik hem iktisadi sermaye hacmi açısından avantajlı olduklarını; bu açıdan da klan
içinde kısa sürede etkin bir konum elde ederek oyun içi sosyal sermaye hacmini genişletmelerinin de mümkün
olduğunu göstermektedir.
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Burada önemli bir başka nokta; sermaye tür ve hacimlerinin çevrimiçi ve çevrimdışı alan arasında
geçişlilik arz etmesidir. Şöyle ki, oyunda harita geliştirmek ya da çevrimiçi kariyer inşa etmek yalnızca oyun
oynayarak değil; uygulama içi satın alma aracılığıyla çevrimdışı alandan oyun alanına taşınan maddi
harcamalarla da mümkündür ve bu anlamıyla çevrimiçi kariyer inşası açısından aylarca zaman ve oyun enerjisi
harcanarak kurulabilecek köyler, uygulama içi satın alım aracılığıyla saniyeler içerisinde elde edilebilmektedir.
Türkiye’deki klanlar içinde seviye açısından ilk sıralarda yer alan klanların oyuncuları sıklıkla uygulama içi satın
almayla harita geliştirdiklerini dile getirmektedirler. Dolayısıyla çevrimdışı alandaki sermaye türleri ve hacimleri
çevrimiçi alana da taşınabilmekte ve oyun içindeki konumların belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Bu durum
yalnızca iktisadi sermaye açısından değil, özellikle sosyal sermaye açısından da geçerlidir. Oyun uygulaması;
sosyal paylaşım ağı Facebook üzerindeki arkadaş listesi ve IOS işletim sistemine tanımlı Game Center hesabı
üzerinden, bağlantıda olunan arkadaşlar arasında oyun oynayanları liste halinde oyuncuya sunmaktadır. Bu
durum, çevrimdışı alandaki toplumsal sermaye hacminin oyuna dahil edilmesini mümkün kılmaktadır. Oyuncu,
Facebook ya da Game Center’a bağlı Clash of Clans oynayan arkadaşlarını tespit edip, onlarla iletişime geçerek
üye oldukları ya da yöneticisi oldukları klana alınmasını isteyebilir ve bu istek karşılık bulabilir. Elbette ki
toplumsal sermaye başlı başına klanda var olmak için yeterli olmayacağı gibi, oyuncuya alanda konumlanma
açısından ciddi avantajlar sağlayabilmektedir de. Alandaki konumunu güçlendirmek için, oyuncu için iki yol
vardır. Bunlardan ilki oyunun kendi kurallarına uyarak çevrimiçi kariyer inşa etmek için çaba gösterme (uzamaözgü); ikincisi ise Klan Kanunları başta olmak üzere klandaki doksaları içselleştirerek uyumlu pratikler
sergilemek ve lider kadroyla yakın etkileşimde olmaktır (alan-özgü). Sosyal sermaye bağlamında, verilerin
toplandığı klanda rastlanan bir başka boyut ise oyun içi ilişkilerin çevrimdışı alana da taşınıyor olmasıdır.
Oyuncular oyunda tanışıp sohbet kutusunda sıklıkla iletişim kurarak bir ilişki geliştirebilmekte ve bu ilişkiyi
çevrimdışı alana da taşıyabilmektedirler.
Özetle, Clash of Clans’ın çekirdek katmanı, oyunun sosyal yönü ve ludik karakterinin pratik edildiği bir
katmandır ve bu katman pratikte alan mantığıyla işlemekte; alandaki eyleyiciler ise sermeye tür ve hacimlerine
göre alanda konumlanmakta; kimi eyleyiciler ise tahakküm-kurucu imkanlara geniş ölçüde sahip olarak,
ürettikleri ve süreklilik kazandırdıkları doksalar aracılığıyla alandaki oyun kültürünün ve oyuncu habitusunun
şekillenmesinde göreli belirleyiciliğe sahip olmaktadırlar. Oyunun diğer eyleyicileri olarak hükmedilenler ise,
kimi zaman Bourdieu’cü bir suç ortaklığı ile kimi zamanda bir illusio peşine düşerek alanda varlıklarını
sürdürmeye odaklanmaktadırlar. Bu anlamıyla kabuk katmanında ilk evrede oyun anlatısıyla yapılanmaya
başlayan oyuncu habitusu, içerdiği elastikiyeti de unutmadan; esas şeklini çekirdek katmanında, eyleyici-eyleyici
etkileşimi temelinde almaktadır.
2.4. Oyun Alanında Çocuk Eyleyiciler ve Tahakküm İlişkileri
Dijital oyun ve çocuk ilişkisine dair akademik ilginin karşılığını bulması, ancak bu ilişkinin kendi özgün
bağlamında ele alınması ve her iki bileşenin de veriye dayalı sorgulanmasıyla gerçekleşebilir. Ermi ve Mäyrä,
(2003) dijital oyun ve çocuk eksenli tartışmalarda çoğu kez medya etkileri geleneğinin bir yansıması olarak
oyunlara ilişkin genellemelerin üretildiğini; ancak bunun yerine oyun kültürünün kendine-özgülüğünden
hareketle, araştırmacıların özelen oyunları ve oyundaki belli birey ve oyuncu gruplarını incelemeleri gerektiğini
hatırlatmaktadır. Bahse konu oyuncu bireylerden/gruplardan çocuk oyuncu kategorisine ilişkin ise, “çocukların
oyun oynamalarının herhangi bir insan faaliyeti kadar karmaşık ve çok boyutlu olarak değerlendirildiği alternatif
bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu” tespitini yapmaktadırlar.
Bu çalışma benzer bir hassasiyetle, Clash of Clans oyunundaki çocukların birer oyuncu olarak oyun alanı
ve alandaki oyun kültürü ile ilişkilerini incelemektedir. Çalışmada, oyun alanındaki çocuk eyleyicilerin
habituslarının nasıl şekillendiği ve çocukların alanda nasıl konumlandıklarına odaklanılmaktadır. Oyuncuların
“çevrimdışı habituslarını çevrimiçinde yeniden konumlandırdığı” (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008, s. 105) ve
çocukların sosyalizasyon süreçlerinde bir öğrenme pratiği olarak oyunların rolü (Prensky, 2001)
düşünüldüğünde, çocuk habitusunun incelenmeye değer olduğu görülecektir. Şimdiye dek, kabuk-çekirdek
metaforu ekseninde anlatısal ve oynanış unsurları bağlamında ele aldığımız Clash of Clans’te, çocuk oyuncular
ve yetişkin oyuncuların aynı oyun alanının eyleyicileri olabilmelerinden hareketle eyleyicilerin alanda
konumlanma pratikleri üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.
Sosyal alan olarak klanda, çocuklar oyuna katıldıkları andan itibaren dezavantajlı konumdadırlar. Şöyle
ki, klan lideri ve yardımcı liderlerde çocukların klan savaşında başarılı olamayacağına yönelik bir önyargı

82

Yurdam / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

hâkimdir ve klana giren oyuncuya adı ve yaşı sorulduğunda, çocuk olduğu anlaşılırsa, oyuncuya yaklaşım bu
çerçevede kurulmaya başlamaktadır. Kimi çocuk oyuncular, muhtemelen önceki klan deneyimlerinden
hareketle, yaşlarını büyüterek kendilerini tanıtsalar da, iletişim becerilerindeki zayıflıklar dolayısıyla kısa sürede
çocuk oldukları da anlaşılmaktadır. Pratikte çocukların klan savaşından dışlanmasıyla sonuçlanan bu önyargı;
yetişkin oyuncuların çocuk oyunculara yönelik yaşçılık (ageism) temelli ayrımcılık pratiği olarak da okunabilir.
Yaşçılık en yalın ifadeyle; eyleyicinin yaşı üzerinden bir önyargıyla karşılaşması ya da ayrımcılığa maruz
kalmasıdır (Oxford Sözlük, 2018). Bir diğer ifadeyle, “yaşçılık, bir ayrımcılık biçimidir ve insanların sadece
yaşlarından dolayı ayrımcı davranışlara maruz kalmalarıdır” (Çayır ve Ceyhan, 2012, s. 2). Çocuklara yönelik
yaşçılık temelli ayrımcı pratikler, çoğu zaman; çocuğun oyuna ilişkin stratejileri algılayamayacağı, algılasa bile
uygulayamayacağı şeklindeki önyargılara dayanmaktadır. Araştırma verilerinin toplandığı klanın kurulduğu ilk
aylardaki çocuk sayısı bir yılın sonunda giderek azalmıştır. Bu sayılar aylar içerisinde sürekli değişim göstermiş
olsa da, klanın ve klandaki oyuncuların seviyelerinin artmasına paralel olarak, klandaki çocuk oyuncu sayısında
düşüş eğilimi görülmektedir. Klanın lideri ve lidere yakın kadro çocukları oyundan dışlama konusunda açık bir
tutum ilan etmeseler de pratikte klanın gücü artıkça çocukların klana dahil olma olasılığının azaldığı
gözlenmiştir. Oyundan dışlama ile kast edilen; a) klana çocuk oyuncuların kabul edilmemesi/ klandan atılması ve
b) klandaki çocuk oyuncuların klan savaşlarına alınmamasıdır. Klanlar en fazla 50 üyeye sahiptir ve klan savaşları
ise minimum 10 üyeyle yapılmaktadır. Verilerin toplandığı klanda genel eğilim ise savaşlara 15 kişilik bir ekiple
katılmaktır. Bu 15 kişilik oyuncu havuzu ise liderce belirlenmekte; genellikle yardımcı liderler ve onların “büyük”
rütbesi verdikleri oyunculardır. Bu noktada çocuk oyuncuların birkaç istisnai durum dışında sistematik olarak
klan savaşlarından dışlandığı gözlemlenmiştir. Önemli bir diğer nokta ise, yetişkin oyuncuların birer eyleyicinin
olarak çocukları oyun dışına itme stratejilerinin çeşitlilik arz ettiği ve bu pratiklerin çoğunlukla örtük bir
ayrımcılık pratiği biçiminde gerçekleştiğidir.
Tablo 3: Klanda Yetişkin oyuncuların çocuk oyuncuları oyundan dışlama pratikleri
Oyalama /
Bahane
öne sürme

Doğrudan
ret

Kandırma

İmkansız
taleplerde
bulunma
Çocuk oyuncuların klan savaşlarını girmek için sürekli ısrarcı olsa da, klan yöneticileri, çoğu zaman
çocukları oyun dışına etmek için bahaneler öne sürmüştür. Kimi örneklerde ise, çocukları kandırarak geçiştirme;
onlardan yerine getirmeleri imkansız taleplerde bulunma ve bazen de çocukların taleplerini doğrudan reddetme
gibi yollara başvurmaktadırlar. Çocukların klan savaşlarından sistematik bir şekilde dışlanması, çevrimiçi alanda
oyun haklarının ihlal edildiğini göstermektedir.
Yukarıdaki bölümlerde ele alındığı üzere, Clash of Clans oyununun anlatısı içerisinde klan savaşları
merkezi bir konumdadır ve oyun adından da anlaşılacağı üzere neredeyse klan savaşlarıyla
özdeşleştirilmektedir. Verilerin toplandığı klanda da, klan savaşının doğrudan oyunun amacı olduğu görüşü
yaygındır ve bu görüş söylemsel olarak alanda sıklıkla dolayıma girerek alan-içi doksaya dönüşmektedir. Lider ve
ekibi, klan savaşını bir tahakküm mekanizması olarak kullanmakta ve oyunculara çeşitli görevler dağıtarak, bu
görevleri yerine getirmeleri halinde klan savaşına alınacaklarını vaat etmektedirler. Bu noktada çocukların
durumu dikkat çekicidir: Çocuklar klan savaşına oldukça istekli bir şekilde katılmak isteseler de, yukarıda
sıralanan çeşitli stratejilerle ret cevabı almaktadırlar. Ancak, klan savaşına katılamamak, bir başka klana gitme
girişiminde bulunmalarına da neden olmaz. Klan savaşı oyunun amacı ise, çocuklar neden klan savaşlarına
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alınmadıkları halde klandan ayrılıp bir başka klan arayışına girişmezler? Bu sorununun yanıtı şöyle verilebilir:
Yetişkinler, çocuk oyunculara sürekli olarak oyun becerileri ve başarıları açısından “yetersiz” olduklarını
vurgulamakta ve bu vurgu çocuk oyuncular tarafından da çoğu zaman içselleştirilerek kabul edilmektedir.
Bourdieu (2015c, s. 50) “Hükmedilenler, tahakküm ilişkilerine hükmedenlerin bakış açısıyla oluşmuş
kategorilerle bakarlar, bu da bu kategorilerin doğalmış gibi görünmelerine yol açar. Bu onları sistematik bir
şekilde kendi kendilerini değersizleştirmeye ve hatta aşağılamaya götürebilir” derken ne kast ediyorsa, oyun
alanında da aynı durum söz konusudur. Çocuk oyuncular, kendi benlik ve becerileri hakkında klana girdiklerinde
daha özgüvenli ve talepkarken, bir süre sonra taleplerde geri çekilme ve tahakküm-kurucuların imkan tanıdığı
ölçüde oyuna katılım konusunda uyumlu/uysal bir çocuk habitusu göze çarpmaktadır. Bunda ilk etken;
çocukların çevrimiçi ve çevrimdışı sermaye türleri ve hacimleri açısından dezavantajlı konumda olmalarıdır.
İkinci etken ise, çocukların klanda bizatihi var olmayı bir illusio olarak görmeleridir. Çocuk oyuncuların
çoğunlukla alandan dışlandığı güvencesiz bir oyun uzamında, bir klana girmiş olmak ve o klanda yüksek seviyeli
asker bağışı alıyor olmak, hatta sohbet kutusunda liderle diyalog kuruyor olmak bile çocuk oyuncular için alanı
cazip kılan unsurlardır ve bu anlamıyla da oyunun amacı olarak görülen klan savaşını ıskalamak, göz ardı
edilebilir bir duruma dönüşebilir.
Çocukların alandaki konumlarının belirlenmesinde sermaye türleri ve hacimlerinin azlığı etkili
olmaktadır. Örneğin, bir çocuk oyuncu klan savaşına alındıktan sonra, lider oyuncuya klan savaşını gece ikide
yapmasını istemiştir. Oyun kurallarıyla ilgisi olmayan bu istek tamamen keyfi olarak üretilmiş ve bir çeşit
mobbing olarak dayatılmıştır. Amaç, çocuk oyuncunun savaşa dahil olma koşullarını zorlaştırarak hata
yapmasını sağlamak ya da doğrudan bezdirmektir. Bu talep, oyunun kuralları ya da nesnel stratejileriyle hiçbir
ilgisi olmayan; tamamen keyfidir ve doğrudan Klan Kanunları’yla ilgilidir. Bu olayda çocuk oyuncu ise bu talebe
“abi yarın okul var ama uyanırımda ben annemin telefondan giriyom gece telefonu alamamki savaşı sabah
yapsam olmazmı” (Bir çocuk oyuncu) şeklinde yanıt vermiştir Bu örnekte görüldüğü üzere, çocuk oyuncunun
çevrimdışı habitusü;




yaşı itibariyle “erken yatma zorunluluğu olması” (“uyanırımda”),
bu zorunluluğun aynı anda “ebeveynlere karşı sorumluluk” içermesi (“yarın okul var”) ve
oyuna-katılım konusunda en temel çevrimdışı iktisadi sermayeden; mobil donanımdan mahrum
olması (“annemin telefonundan giriyom”)

ve benzeri hallerle karakterizedir. Oyuncu habitusu ise “uyanırımda” vurgusunda görüldüğü şekliyle; eyleyici
olarak kendi koşullarını zorlasa bile alanının koşullarına göre pratikler sergileme konusunda uyumlu/uysal bir
habitus olarak tarif edilebilir. Yetişkin oyuncular uygulama içi satın alım yoluyla çevrimiçi kariyerlerine yatırım
yapma imkanına sahipken, bu örnekte görüldüğü üzere, çocuk oyuncunun oyuna bağlanması için en temel
sermayeden (akıllı telefon) yoksun olduğu göze çarpmaktadır. Çocuklara yönelik yaşçılık eksenli ayrımcı tutum
bir yandan çocukların oyun hakkının ihlaline varacak boyuttayken, öte yandan bu sürecin genelinde çocukların
birer oyun eyleyicisi olarak habituslarının tahakküm mekanizmalarıyla uyumlu hale gelmesine yol açtığı
söylenebilir. Çocuk oyuncular, alandaki konumları itibariyle “hükmedilenler” içerisinde en dezavantajlı durumda
olsalar da, bahse konu durumun bir yandan gönüllülük içerdiği; daha doğrusu Bourdieu’cü anlamda “suç
ortaklığıyla” özdeşleştiği söylenebilir. Bunda öne çıkan iki nokta ise; alandaki konumları çevrimdışı ve çevrimiçi
alandaki sermaye tür ve hacimlerinden görece yoksunlukları, ikinci nokta ise, bir illusio olarak güçlü bir klanda
güçlü eyleyicilerle bulunmayı klan savaşı anlamında bir oyuna-katılmaktan, bir pratik sezgi olarak daha fazla
benimsemeleridir.
Sonuç





Clash of Clans oyununda çevrimiçi oyun alanı ve alana içkin oyun kültürünün incelendiği bu çalışma,
oyunun anlatı unsurları ile ludik unsurları arasında ilişkisel boyuta dikkat çekmektedir.
Dijital oyunların kavramsallaştırılmasında ve analizinde, oyunların bu iki boyutunu düalizm
penceresinden ele almak yerine, her dijital oyunun kendine özgü anlatısı, kuralları ve oynanış eksenini
ilişkisel açıdan kavramak bizce araştırmacıyı daha geniş düzlemde kapsayıcı bir bulgular demetine
taşıyacaktır.
Bahse konu refleksle yapılandırılan çalışmada hem dijital oyun literatürü hem sosyolojik bir perspektif
olarak Bourdieu’nün kavramları birlikte kullanılarak, kabuk-çekirdek metaforu çerçevesinde oyun;
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Bourdieu’nün kavramlarıyla oyun alanındaki sosyal pratikler ve sosyal gerçeklik ilişkisel bir biçimde
değerlendirilmiştir.
Çalışmada görüldüğü gibi, klanın alan olarak işlerlik kazanması; eyleyicilerin birbiriyle etkileşiminde
cisimleşmekte; oyunun kuralları ve anlatısı da bu süreçte alanın yapılandırıcı yapıları olma rolünü
üstlenmektedir.
Yukarıda detaylıca ele alındığı üzere, alanda gelişen tahakküm ilişkileri bağlamında, en dezavantajlılar
ise çocuk oyunculardır. Çocuk oyuncular birer eyleyici olarak alanda var olmaya çalışmakta, ancak
çevrimdışı ve çevrimiçi sermayelerden yoksunlukları nedeniyle, alanın diğer eyleyicileriyle eşit
koşullarda bir mücadeleye girişememektedir.
Bu noktada, çocuklar tesis edilen tahakküm mekanizmaları sebebiyle, konumlarını sorgulamaktansa,
suç ortaklığı kabilinden, alandaki doksaları içselleştirmektedir. Bu durumun temel sebebi ise çocukların
hükmedilenler konumundayken sahip oldukları illusiolardır.
Çocuk habitusu, yetişkinlerin tesis ettiği tahakküm mekanizmalarıyla uyumlu, uysal bir boyut arz
etmekte; oyun süreçlerinde çocuk eyleyiciler alanda hükmedilenlere özgü yatkınlıklarla
konumlanmaktadır.
Clash of Clans’teki klan incelemesinde görüldüğü üzere, çoğu geleneksel oyunda rastlanmayan bir
durum olarak yetişkin ve çocukların aynı oyun alanının eyleyicileri olmaları durumu, çocukların
aleyhine işleme potansiyeline sahiptir.
Bu çalışma, dijital oyun araştırmalarının oyun ontolojisi temelli örnekleri kadar, sosyal bilimlerin farklı
disiplinlerinden ödünç alınan kavramsal-teorik yaklaşımların dijital oyun analizinde kullanılabilir
olduğunu göstermeye yönelik mütevazı bir hamle olarak okunabilir.
Dijital oyunlara tözcü yaklaşımlardansa, oyuna, oyun kültürüne ve oyuncu pratiklerine ampirik veriler
ışığında ilişkisel bir bakışla yaklaşmanın; bu etkileşimsel mecraların karmaşık, çok-boyutlu, özgül
yönlerini anlamak açısından hayati önem arz ettiği söylenebilir.
Bu yaklaşımla elde edilen bulgular, dijital oyuna ilişkin tanım kategorileri ya da oyun bileşenlerine
ilişkin tipolojiler açısından literatüre katkı yapma amacını taşımaktadır. Bourdieu alanlar arası “eş
mantıklılık” betimlemesiyle “farklılıkta bir benzeşme” vurgusu yapmaktadır. Buna göre “farklı
bütünlerde yapısal anlamda eş çizgilerin varlığı iddia edilebilir” ancak bu eş çizgiler “aynılığa” işaret
etmez (Bourdieu, 2014, s. 214). Dijital oyun çalışmalarında ince çizgi, oyunlara ilişkin indirgemeci
genellemeler üretmekle; birtakım oyun karakteristiklerini tanımlanabilir kılmak arasındadır. Bu
bağlamda dijital oyunlara yönelik genellemelerin, toptancı yaklaşımların terk edilmesi gerektiğini
vurgulayarak, esasen oyun kültürlerine çok-boyutluluğu ve biricikliği göz ardı etmeden eş mantıklılık
üzerinden yaklaşmak gerektiğini söyleyebiliriz. Oyun uzamında tek bir klana etnografik yaklaşımla
odaklanmamızın sebebi de böylece daha anlaşılır olacaktır.
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ÖZ
Medyada yayınlanan savaş, çatışma ve ölüm haberleri yoğun ilgi görmekte, kamuoyunu etkileme potansiyeli
sergilemektedir. Medyanın gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve ekonomik, siyasi, sosyal elitlerin
yanı sıra okuyucunun da kararlarını doğrudan etkiler düşüncesinden hareketle çalışma materyalist medya
kuramı perspektifinden yararlanılarak dijital medyada yayınlanan Arakan savaş fotoğraflarını göstergebilimsel
çözümleme yöntemi ile analiz etmektedir. Dijital medyanın Arakan’da yaşanan acıya ilişkin fotoğrafları
aktarırken nesnellikten uzaklaşması, kamuoyunu etkileme, yönlendirme çabasını sürdürmesi ayrıca ideolojik
bakış açısına göre savaşın taraflarının görsel temsil oranlarını belirlemesi sorun teşkil etmekte, etik tartışmaları
beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: dijital
medya uluslararası boyutu olan bu tür bir savaşta yayınladığı fotoğraflarda gerçeklik ilkelerine hangi oranda yer
vermekte, kamunun gündemini nasıl belirlemekte ve kamuoyunu ne şekilde yönlendirmektedir? Savaşın görsel
temsili, imajı, kültürel perspektifi nasıl yansıtılmaktadır? Elde edilen bulgular; ideolojik farklılıklarına rağmen
dijital medyanın Arakan’ da yaşanılan savaşa ilişkin fotoğraflara yoğun olarak yer verdiğini ancak gerçeklikten
uzak bir şekilde kullanıcıya aktarıldığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Savaş/Çatışma, Savaş Fotoğrafçılığı, Dijital Medya, Göstergebilimsel Analiz
Extended Abstract: The development and digitalization of communication technology has brought about a
change in the field of war reporting as well as in all areas of contemporary news media, countries and political
actors have started to use the media as an effective tool in times of conflict in order to be able to influence
public opinion and provide necessary public support. The media, which has the obligation to inform the public,
plays a key role during the war periods, and the visual content that it produces attracts great interest. With this
consciousness, the media gives a place in the pages to war/conflict news and photographs, and frequently
shares it in the digital media. War photographs create an impressive visual language with a wide range of
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representation, including torture and pain, and the media presentation of war photos dramatically changes the
public perception and behavior.
In the digital media, the possibility of reaching many people at the same time creating the possibility
of mobilizing their emotions and thoughts, creates the basis for the struggle in the imaginary dimension of
ideology and political discourse, and the media is also benefiting from it. Photographs of uncensored and
unsupervised warfare in digital media are spreading rapidly on a global scale, and this leads to debates about
the conditions under which the visual and cultural image is produced and distributed in the presentation of
war/conflict news, and the way in which it is correctly selected and edited according to the publication format.
The increasing pace of digitalization has led to the question of belief in journalism's honesty in war
news, and it opens the question of what is propaganda and what is real, into a debate. In digital media, the
transmission of news with a conflict-oriented language, accompanied by dramatic visual impact photos, as well
as the short and long term impacts and consequences of the war/conflict being pushed into the background
and being ignored, serve greatly to the reconstruction of the conflict.
War reporting is one of the indispensable areas of the media. The media is serving the war/conflict
images on the axis of the dominant power and its own ideology, and the power of images is influencing and
activating public opinion. Ruined, destroyed and burned houses in the battlefields, dismembered corpses and
crying fearful eyes reveal the mercilessness of war on the one hand, and become the object of propaganda of
the dominant ideology on the other. However, it is necessary for the media to act in accordance with the
ethical codes during the conflict periods, to minimize the loss, to transfer the social, military and economic
framework of the war to the viewer/reader through the dimension of reality.
War and photography are inextricably integrated. Photographs have document qualities as the best
means of conveying truth, and photographs transmitted from battlefields sometimes play an active role in the
creation of anti-war movement. Warfare images such as conflict, death, torture change the course of history,
and therefore, they are often used as propaganda tools. Photography as a visual image is a very high
propaganda tool of persuasiveness. Along with the development of digital technology, the interventions to the
photographs that are the conveyors of the truth, and have documentary attributes, are increasing and they
become more open to manipulations.
The most important feature of the digital media is to be interactive. This feature, which enables the
transfer of a great deal of information at the same time with the digital coding system and allows the user to
instantly return, gives the communication process the possibility of reciprocity or multi-layer communication in
the communication space. Another transformative effect of the interactivity feature on the communication
process to the time of the communication, is the expansion that it makes to its degree of synchronization.
User-oriented web 2.0 internet environment has been effective in increasing the number of users. The rapid,
cheap and unlimited accessibility of the Internet has brought about the active use of new communication
technologies to form the public opinion, especially in extraordinary situations and in cases of war/conflict.
In times of war and conflict, countries and political actors use digital media effectively. In social media,
user-based content forums such as news, photos, information, video, music, pictures and events can be quickly
shared and debated on Facebook, Twitter, YouTube, blogs, mobile phones and e-mails without time and space
constraints, and the construction process of the desired public opinion can be realized.
The media are generally engaged in a war-like attitude, mediating the transfer of the war to the public
within the approved fictional content and framework. The adoption of the mentioned approach by the digital
media in the sharing of war photos constitutes a problem. The research questions of the study at the solution
point of the problem are determined as follows. In which context are the images of war and photographs
presented on digital media; how is the visual representation of war, its image and cultural perspective
reflected? Does digital media convey war photos with reality? Is manipulation in question? Within the scope of
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the study, in order to answer the questions, the war photos published in the digital media about Arakan will be
analyzed based on Ferdinand de Saussure's semiotic analysis method by taking advantage of the materialist
media theory perspective, starting from the expression "digital media's agenda at the same time the public
agenda is directly influencing user decisions". Semiology is the science about indicators. It is about how
meaning is organized in texts (movies, television shows and other art products).
The admission of the numerical growth of Myanmar as an inspirational story in the "Digital in 2017
Global Overview" report, and Ursula Mueller, the assistant secretary general of the United Nations (UN)
Humanitarian Relief, addressing the tragedy experienced by Arakanese Muslims as the greatest human tragedy
of our age, was effective on why Arakan was chosen as the subject of the study.
In the study, a total of 10 verified war/conflict photographs about the Arakan, published in the digital
media in 2017 were examined. The reason for confirming whether the published photographs belong to Arakan
is that photographs taken in different disaster situations were distributed and shared in the digital environment
as they were shot in Arakan, to manipulate the public opinion. It is problematic for digital media to move away
from the objectivity, when reporting photographs of pain in Arakan to continue to influence and direct the
public opinion, and to determine the visual representation rates of the sides of the incident according to the
ideological point of view.
It has been determined that the photographs published and shared in the digital media about the war
in Arakan despite ideological differences are focused on war and propaganda in the ideological frame,
according to the findings of the study, which confirms the assumptions developed and obtained as a result of
the semiotic analysis of war photographs to a great extent.
Key Words: War / Conflict, War Photography, Digital Media, Semiotic Analysis.

Giriş
İletişim teknolojilerindeki gelişme ve dijitalleşme çağdaş haber medyasının tüm alanlarında olduğu gibi savaş
haberciliği alanında da değişime yol açmış, ülkeler, siyasi aktörler kamuoyunu etkileyebilmek ve gereken
kamuoyu desteğini sağlayabilmek adına medyayı çatışma/savaş dönemlerinde etkin araç olarak kullanmaya
başlamıştır. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan medya savaş dönemlerinde kilit rol oynamakta, üretmiş
olduğu görsel ağırlıklı içerik yoğun ilgi görmektedir. Bu bilinçle medya savaş alanlarından, sıcak çatışma
bölgelerinden gönderilen dramatik savaş fotoğraflarına sayfalarında, dijital mecrada sıklıkla yer vermekte,
böylece kendi gündeminin yanı sıra kamuoyu gündemini de belirlemektedir. Savaş fotoğrafları işkence ve acıyı
içeren geniş temsil alanı ile etkileyici görsel bir dil yaratmakta ve savaş fotoğraflarının medyada sunumu
kamuoyu algı, davranışlarını büyük ölçüde değiştirmektedir. Savaş imgeleri, vahşet görüntüleri doğal bir
çekiciliğe sahiptir. Savaş fotoğraflarının, video ya da filmlerinin kamusal dikkati çekmesi, sıcak çatışmanın
yüksek oranda “haber değeri” olan rutin olarak genel kabul görmesi bunun en önemli göstergesidir. Dijital
medyada savaş fotoğraflarının aynı anda pek çok kişiye ulaşması, onların duygu ve düşüncelerini harekete
geçirme potansiyeli yaratması, ideolojinin ve siyasal söylemlerin imgesel boyutta mücadelesine zemin
yaratmakta, medya ise bundan yarar sağlamaktadır.
Dijital iletişim araçları özellikle de on-line sosyal ağlar sosyo-kültürel alanlarda köklü dönüşüme yol
açmaktadır. Dijital medyada haber, bilgi, video, müzik, resim, etkinlikler gibi kullanıcı temelli içerik zaman ve
mekân sınırlaması olmadan paylaşılıp, tartışılabilmektedir. Flickr, YouTube, MySpace ve Facebook gibi internet
siteleri kamusal katılım fırsatları yaratmakta (Shirky, 2008) bireylere tamamen özgür hissedebilecekleri ve 7/24
paylaşım sağlayabilecekleri dijital bir platform sunmaktadır. Ancak bu durum savaş haberciliği gibi sorunlu
alanlarda ciddi sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Dijital medyada sansürsüz, denetimsiz olarak paylaşılan
savaş fotoğrafları, ölü bendenler küresel ölçekte süratle yayılmakta bu durum savaş/çatışma haberlerinin
sunumunda görsel ve kültürel imajın hangi şartlar altında üretilip dağıtıldığının, hangi yayın formatına uygun
olarak seçilip, kurgulandığının doğru şekilde analiz edilmesi yönündeki tartışmaları gündeme getirmektedir. Zira
Facebook, Twitter, YouTube gibi milyonlarca insanın aktif olarak yer aldığı etkileşimli ortamlarda yayınlanan
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vahşet fotoğrafları ne yazık ki “beğeni” almakta, ölüm değersizleştirilirken şiddet ise bireysel ve toplumsal
düzeyde giderek kanıksanmaktadır.
Dijital pazarlama ajansı We Are Social, Hootsuite işbirliği ile hazırladığı “Digital in 2017 Global
Overview” raporu (https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview) internet, mobil ve
sosyal medya kullanımına ilişkin devasa büyüklüğü ortaya koymakta, paylaşılacak içeriğin özenle hazırlanması
konusundaki hassasiyetleri ise ön plana çıkartmaktadır
We Are Social, 238 ülkeden toplanan verilerle hazırlamış olduğu 106 sayfalık raporunda; dijital
dünyanın 2015’e kıyasla 2016’da neredeyse tüm önemli göstergelerde muazzam bir büyüme yaşadığına dikkat
çekmekte ve günümüzde 3.77 milyarı bulan global internet kullanıcı sayısının %50’lik bir penetrasyona eşit
olduğunu dile getirmektedir. Rapora göre; bu nüfusun 2.80 milyarı aktif olarak sosyal medya kullanmaktadır.
Ayrıca kullanıcıların 2.56 milyarı sosyal medyaya mobilden bağlanırken, toplam mobil kullanıcı sayısı ise 4.92
milyarı bulmaktadır.
Rapor 2016 yılında sosyal medya kullanımının % 20 oranında arttığını; son on yılda dünyanın en popüler sosyal
platformu olmasına rağmen Facebook’da etkileyici artışlar yaşandığını belirtmektedir.
Dünyadaki yaklaşık 2,8 milyar kişi ayda en az bir kere sosyal medyayı kullanmakta ve bunların%
91'inden fazlası mobil cihazlarla gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya kullanımı, 2016 yılına kıyasla neredeyse
yarım milyar (482 milyon) yeni kullanıcı kaydı yaparak, bir önceki yıla göre% 21 oranında bir artış göstermiştir.
Sadece beş ülke bu büyümenin yarısından fazlasını oluşturmaktadır: Çin, 134 milyonu Hindistan (+55 milyon),
Endonezya (+27 milyon), ABD (+22 milyon) ve Brezilya (+19 milyon) son 12 ay içinde yeni sosyal medya
kullanıcılarına ulaşmıştır.
Rapor Myanmar'ın sayısal büyümesini daha ilham verici bir hikaye olarak görmektedir; 5 yıl öncesine
kadar Facebook, Güneydoğu Asya'da resmi olarak engellenmiş ancak son zamanlardaki siyasi değişiklikler
ülkenin dijital bağlantısında dramatik bir değişime neden olmuştur. Bugün, Facebook, Myanmar'da 14 milyon
kullanıcısına sahip olduğunu ve bunun yaklaşık yarısı - 6.4 milyon kullanıcı - son 12 ayda platforma katıldığını
bildirmektedir.
En son veriler, dünya nüfusunun yarısından fazlasının mobil telefon kullandığını ve dünya nüfusunun
üçte birinin (2,5 milyar kişi) her ay mobil cihazlarla sosyal medya hizmetlerine eriştiğini ve bu rakamın geçen yıl
581 milyon arttığını göstermektedir. Dijital medyada kullanıcı oranlarındaki böylesi hızlı artış yayınlanan,
paylaşılan içeriğin önemine ayrıca dikkat çekmektedir.
Sosyal medya kullanımı her geçen gün artmakta, mobil telefonlar aracılığıyla görüntüye, habere
ulaşmak giderek daha kolay hale gelmektedir. Dijital medya bilgi paylaşımını küresel ölçekte arttırmakta,
insanların olaylara, verilere ulaşabilmesini sağlamaktadır. Katılımcıların dünyanın dört bir yanında topluluklar
oluşturabilmesi, eylemler gerçekleştirebilmesi ve seslerini duyurabilmesi olağanüstü durumlarda dijital medya
kullanımını önemli hale getirmektedir. Mobil cihazlar savaş, iç çatışma, krizler ve Arap Baharı gibi toplumsal
isyanlarda canlı habercilik yapabilmek amacıyla kullanılmakta (Westlund, 2013:18), böylece olaylar yerellikten
çıkarak küresel boyut kazanmaktadır. Arap Baharı sonrası çatışmaların Twitter ve Facebook’ta rapor edilmesi
devlet propagandasını atlayarak yeni “partizan yaklaşımları” gündeme getirmekte (Wollenberg & Pack, 2013),
gazetecilik pratiklerinin yanı sıra politikanın temel dinamiklerini de önemli ölçüde değiştirmektedir.
Savaş ve çatışma raporlarında sosyal medya kullanıcı sayısının yükselişine iki faktör katkıda
bulunmaktadır: birincisi dijital medyanın erişilebilirliğidir. Bilginin kaydedilmesi ve yayılması geçmişte
olduğundan çok daha karmaşık ve çeşitli hale gelmiştir (Kampf ve Liebes, 2013:3). İkincisi ise savaşın yapısında
ve doğasında meydana gelen değişimdir. Günümüzde savaşlar savaş meydanlarından çıkmış, meskûn mahal
çatışmalarına dönüşmüştür. Şehir merkezlerinde kurulan bombalı tuzaklar, sokak çatışmaları, dronlarla uzaktan
kumanda ile gerçekleştirilen patlamalar savaşın merkezine sivilleri yerleştirmiştir. Sivil kayıpların artması dijital

Pazarbaşı & Turanlı / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

92

medyada savaşın, yaşanılan acıların gerçeğin sesi olan vatandaş tarafından küresel ölçekte paylaşılmasına
olanak tanımıştır.
Um Wave 8’in yapmış olduğu sosyal medya araştırması sonuçlarına göre tüketicilerin dijital medyayı bu
denli
yoğun
kullanmalarının
beş
sebebi
bulunmaktadır
(http://www3.weforum.org
/docs/
WEFUSA_DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf). Bunlar;
-

Sosyal etkileşim (ör. Sohbet, mesajlaşma, paylaşım) resim ve videolar, ilişki kurmak
İfade edebilme/ tanınma (ör. Kendini ifade edebilme, saygı kazanma, bir gayeyi desteklemek)
Eğlence/ oyalanma (ör. Eğlenmek, rahatlamak, yaratıcı olmak)
Bilgi/ öğrenim (ör. Yeni, kullanışlı veya şaşırtıcı bir şey öğrenme isteği, pratik tavsiyeler alabilmek, bir
şey araştırmak ya da keşfetmek
İş/ ilerlemedir (ör. Çalışmak, kariyer, kendini geliştirmek).

Dijital medyada haberlerin dramatik görsel etkiyi artıracak fotoğraflar eşliğinde çatışma odaklı bir dille
aktarılması, bunun yanı sıra savaşın/çatışmanın kısa, uzun vadede ki etkilerinin, sonuçlarının arka plana itilerek
görmezden gelinmesi büyük ölçüde çatışmanın yeniden inşasına hizmet etmektedir. Medya genellikle savaş
yanlısı bir tutum sergilemekte, savaşın onaylanmış kurgusal içerikte, çerçevede kamuoyuna aktarılmasına
aracılık etmektedir.
Dijital medyanın savaş fotoğraflarındaki söz konusu yaklaşımı problem oluşturmaktadır. Problemin çözümü
noktasında çalışmanın araştırma sorusu şu şekilde belirlenmiştir. Dijital medyada savaş imgeleri, fotoğrafları
hangi çerçevede sunulmakta, savaşın görsel temsili, imajı, kültürel perspektifi nasıl yansıtılmaktadır? Dijital
medya savaş fotoğraflarını gerçeklik boyutu ile aktarmakta mıdır? Manipülasyon söz konusu mudur?
Ortaya konulan soruların yanıtlanması amacıyla çalışma kapsamında; Materyalist medya kuramı
perspektifinden yararlanarak medyanın ekonomik ve politik çıkarları doğrultusunda yayın yaptığı temel
varsayımından hareketle öncelikle fotoğraf ve savaş fotoğrafçılığı konusu ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Ardından dijital medyanın gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir, kullanıcı kararlarını doğrudan etkiler
düşüncesinden yola çıkılarak Arakan ile ilgili dijital medyada yayınlanan savaş fotoğrafları Ferdinand de
Saussure’ün göstergebilimsel çözümleme yöntemi esas alınarak analiz edilecektir. Çalışmanın nesnesi olarak
Arakan’ın seçilmesinde “Digital in 2017 Global Overview” raporunda Myanmar'ın sayısal büyümesinin ilham
verici bir hikaye olarak kabul edilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı Ursula Mueller’in Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Myanmar’da Arakanlı Müslümanların
yaşadığı trajedinin çağın en büyük insani trajedisi olduğunu belirtmesi etkili olmuştur
(https://www.sabah.com.tr/dunya/2017/ 12/04/myanmar -cagin-en-buyuk-trajedisi). Myanmar’da dijital
medya kullanıcı sayısı hızla artmakta bu durum çalışma açısından da büyük önem arz etmektedir. Çalışma ile
dijital medyada 2017 yılında yayınlanan Arakan ile ilgili doğruluğu teyit edilmiş toplam 10 adet savaş/çatışma
fotoğrafı incelenmiştir. Yayınlanan fotoğrafların Arakan’a ait olup olmadığının teyit edilmesinin nedeni farklı
olağanüstü durumlarda çekilen fotoğrafların da dijital ortamda Arakan’da çekilmiş gibi dağıtılması,
paylaşılmasıdır.

1. Savaş/Çatışma ve Savaş Fotoğrafçılığı
İnsanlık tarihi sonsuz acıların, dramların ve büyük felaketlerin yaşandığı bir nevi savaşlar tarihidir. Zira yüzyıllar
boyunca toprak bütünlüğü, bağımsızlık, din, mezhep ya da ekonomik, ideolojik çıkara dayalı savaşlar yüzünden
imparatorluklar parçalanmış, uluslar dağılmış ve milyonlarca insan ne yazık ki bu korkunç süreçte yaşamını
yitirmiştir. Soğuk Savaş döneminin 1990'lı yılların başında sona ermesi, uluslararası sistemi yeni gelişmelerle
karşı karşıya bırakmış, iki kutuplu sistemin çözülmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması Avrasya dengelerini
önemli ölçüde değiştirmiştir. Sovyetler’in dağılmasıyla Orta Asya’da, Kafkasya’da bağımsızlığına kavuşan yeni
devletler uluslar arası alanda istikrarsızlıklara, bölgesel çatışmalara yol açmış, yeni güvenlik tehditleri
yaratmıştır. Siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik açıdan ABD’nin tek süper güç haline geldiği bu yeni dönemde
dünyanın pek çok bölgesinde uluslar arası sistem açısından yüksek oranda risk taşıyan etnik ve din temelli
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çatışmalar patlak vermiştir. Böylece Soğuk Savaş döneminin kutuplara dayalı istikrarlı uluslar arası ortamı yerini
ırkçılık, etnik milliyetçilik, kökten dincilik gibi çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı çok daha kaygan bir zemine
bırakmıştır. Balkanlar, Kafkasya, Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan etnik kökenli savaşlar yıkıcı sonuçları nedeniyle
uluslar arası savaş hukukunun yanı sıra etik açıdan da tartışılmaya başlanmıştır. Amerika’nın New York kentinde
bulunan Dünya Ticaret Merkezi’ne 11 Eylül 2001 tarihinde yapılan saldırı terörün savaş olgusu içine dâhil
olmasını sağlayacak kırılma noktası yaratmıştır. Amerika’nın El Kaide’ye karşı Afganistan’dan Irak’a kadar
oldukça geniş bir coğrafyada yürütmüş olduğu terörle savaş stratejisi küresel terör kavramını gündemimize
taşımıştır. Günümüzde etnik savaşların yanı sıra din ya da mezhepsel temelli savaşların dünyanın farklı
bölgelerinde aynı anda ortaya çıkması, gelişen teknoloji ile birlikte siber savaşların engellenememesi, geleneksel
süreçte tek karar merci olan devlete uluslar arası sistemin önemli aktörleri olan medyanın, siyasi, ekonomik
elitlerin eklenmesi çok katmanlı bir yapı doğurmuştur. Uluslar arası alanda, dış ve iç politikada devletlerin yanı
sıra medyada aktif rol oynamaya başlamıştır. Kamuoyunu etkileme ve yönlendirme gücü bulunan medyanın
yoğun şekilde savaş/çatışma alanlarına yönelik haber ve fotoğraflara yer vermesi ve bu görüntülerin dijital
medyada küresel ölçekte hızla yayılması, savaşın paradigmalarını değiştirmiş, savaşların çok daha karmaşık bir
hale gelmesine yol açmıştır.
Fotoğraf gerçeği en iyi aktaran araç olarak belge niteliği taşımaktadır. Çatışma, ölüm, işkence gibi savaş
imgeleri tarihin akışını değiştirmekte, çoğu zaman bu imgeler propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Savaş
fotoğrafları bunun en önemli kanıtıdır. Fotoğrafın savaş alanlarını görüntülemesi ve bu raporlamanın belge
niteliği kazanması büyük ölçüde 1855-1856’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya’ya karşı girmiş olduğu Kırım
Savaşı’nın Roger Fenton tarafından fotoğraflanmasıyla gerçekleşmiştir. Fenton’un hastalanması sonrasında
Kırım’a gönderilen James Robertson savaşın gerçek yüzünü fotoğraflayarak savaşın neden olduğu ölüm şiddet
ve acıyı çekmiş olduğu fotoğraflara yansıtmıştır. Portre fotoğrafçısı olarak çalışan Matthew Brady, Amerikan İç
Savaşı (1861-1865)’nı fotoğraflamış savaşın dehşet verici yanını Amerikalılara aktarmıştır. I.Dünya Savaşı’nda
savaş alanlarında ancak hükümetler tarafından verilen özel izinle görev yapabilen ve eskortla cephede
dolaşabilen fotoğrafçılar az sayıda fotoğrafla yaşanılan acıyı aktarabilmiştir. II. Dünya Savaşı ise bunun aksinde
daha deneyimli ve eğitimli gazeteciler sayesinde insanlık tarihinin en kanlı, en yoğun fotoğraf savaşı olarak
tarihe not düşmeyi başarmıştır (Sontag, 2004). Ancak bu fotoğraflar ciddi şekilde sansüre uğramış ve
kamuoyunun bilinçlenerek savaş karşıtı harekete geçmesi büyük ölçüde engellenmiştir. Fotoğrafçılar aynı
bilinçle hareket etmiş, ülkelerinin çıkarlarına ters düşebilecek fotoğrafları çekmekten özenle kaçınmışlardır.
Vietnam Savaşı medyanın savaş alanlarını tüm vahşeti ile gözler önüne serdiği, oluşturduğu etkin kamuoyu
tepkisiyle tarihin seyrini değiştirdiği en önemli savaşlardan bir tanesidir. ABD’nin Vietnam’da sivillere yönelik
saldırıları fotoğraflara yansımış, belleklere kazınan “O anlar” savaşın meşruiyetini tartışmaya açmıştır. İnsanı
ruhen ve bedenen deşen, parçalayan, yıkıp, yok eden, aynı zamanda savaşın neye benzediğinin aktarıcısı
fotoğraf (Sontag, 2004: 104) Vietnam Savaşı’nın gerçek yüzünü gözler önüne sermeyi başarmıştır. Medyanın
politik karşı duruş sergilemesi özellikle gençler üzerinde etkisini göstermiş ve savaş karşıtı eylemlerin
başlamasına neden olmuştur. Oluşan tepki üzerine Amerikan hükümeti geri adım atmak zorunda kalmıştır.
Körfez Savaşı teknolojik gelişmelerle farklı türde savaşların/çatışmaların yaşanabileceğine dair ilk
sinyalleri vermesi açısından oldukça önemlidir. Global çıkarlarını korumayı amaçlayan ve bu konuda gelişen
teknolojinin sunmuş olduğu avantajlardan maksimum seviyede yarar sağlayan güçlü devletler için savaş, iç
çatışmalar en karlı alanlardan/araçlardan biri haline gelmiştir. Zira gelişen teknoloji şiddet, çatışma, terör, savaş
gibi negatif olayların yıkıcı etkilerini artırmakta, etnik, ideolojik, din temelli çatışmalar yüzünden zulümden,
savaştan kaçarak ülkelerini topraklarını terk eden insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum ise
uluslar arası ilişkilerde onarılamayan derin yaralara, çatışmalara yol açmaktadır.
Savaş ve fotoğraf ayrılmaz bütünlük sergilemekte, fotoğraf savaş karşıtı hareketin yaratılmasında etkin
rol oynamaktadır. Savaşın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar izleyicide/okuyucuda şok etkisi yaratabilmekte,
öldürülen masum insan bedenleri, işkence fotoğrafları savaş alanları dışında bulunan kamuoyunu harekete
geçirebilecek gücü oluşturabilmektedir. Şiddet görüntülerinin sıklıkla yayınlanması, medyanın şiddeti arzu
nesnesi haline getirecek şekilde sürekli pompalaması bir süre sonra bu görüntülerin kanıksanmasına neden
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olmakta, bireyin, kamuoyunun harekete geçip geçmemesi noktasında ise belirleyici unsur olarak ideoloji ortaya
çıkmaktadır.
Medya savaş/çatışma görüntülerini egemen gücün ve kendi ideolojisinin ekseninde servis etmekte,
görüntünün gücü kamuoyunu etkilemekte, harekete geçirmektedir. Savaş alanlarında yanan, yerle bir edilen
harabeye dönmüş evler, parçalanmış cesetler, ağlayan korku dolu gözler bir yandan savaşın acımasızlığını
ortaya koyarken diğer yandan egemen ideolojinin propaganda nesnesi haline gelmektedir.
Savaşın medyada temsili pek çok nedenden dolayı kamuoyunun yanı sıra araştırmacılarında ilgi
odağındadır. Zira medyada savaşın fotoğrafları siyasi otoritenin, uluslar arası kamuoyunun savaşa yaklaşımı
konusunda çok şey ifade etmektedir. Çatışma, ölüm ya da yaşam ile ilgili raporlar, fotoğraflar kamuoyunun
dikkatini çekmekte ve kamuoyunu potansiyel olarak etkilemektedir. Medya, haberlerin seçilmiş bir grubun
elinden çıkarak kitlelere iletilmesini sağlayan yazılı ve görsel iletişim aracıdır. Medya siyasal, toplumsal,
ekonomik, teknolojik, kültürel alanı tanımlamakta ve yeniden inşa etmektedir. Medya ideolojiktir. İdeolojik alan
toplumsal, siyasal ve teknolojik ilişkilerle birlikte ekonomik ilişkiler içinde yapılanır ve biçimlenir. Dolayısıyla
iletişim pratiklerinin anlam, dil, temsil ve anlamlandırma alanında temellendirilmesi kaçınılmazdır (Hall, 1997:
90-92).
Medyanın haber ve fotoğraf üretiminde, aktarımında tarafsız olduğunu söylemek mümkün değildir.
Medya politik, ekonomik ve toplumsal konularda belirli bir görüşe destek verir, çeşitli görüş, düşüncelerden
etkilenir, inanç ve ideolojilerini habere yansıtır, ideolojik rolü gereği taraflı davranır. Savaş, çatışma haberleri
içinde bu durum geçerlidir. Savaşlar, iç çatışmalar, göç ve afet haberleri izleyiciyi ekran karşısına çekmekte,
medya 7/24 çatışma odaklı habercilik anlayışını sürdürmektedir. Savaşa dair imgeler, yaşanılan acılar ve
dramlar dijital medyada kullanıcıya kadrajlanarak aktarılmakta, böylece egemen gücün propaganda nesnesi
haline dönüştürülmektedir.
Savaş fotoğrafları medya uzmanları, gazeteciler tarafından dikkatlice seçilmekte, hükümetlerin
politikalarının yanı sıra fotoğrafçının inanç sistemi, ideolojisi, çalıştığı medya kuruluşunun yayın politikası,
ülkenin uluslar arası çıkarları fotoğraf içeriğini doğrudan etkilemektedir. Bu bilinçle kamuoyu hangi konular
hakkında düşüneceğini, gündemini nasıl belirleyeceğini medya içerikleri aracılığıyla öğrenmektedir.
Medya ile hükümet arasındaki ilişki, her iki alanın etkileşimi Gündem Oluşturma Yaklaşımı
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Söz konusu yaklaşım medyanın kamunun hangi konu ya da konular
hakkında düşüneceğini veya konuşacağını belirleyebilme gücüne sahip olduğunu öne süren temel bir argümana
dayanmaktadır (Dearing ve Rogers, 1996: 8). Bu yaklaşım ile medyanın insanlar üzerindeki etkileri açıklanmaya
çalışılmaktadır. McCombs ve arkadaşları medya ile okuyucu gündemlerini karşılaştırarak medyanın
okuyucu/izleyicisinin hangi konularda, ne düşünmesi gerektiğine dair yönlendirme yaptığına vurgu
yapmaktadır.
Savaş/ çatışma dönemlerinde kitleleri manipüle edebilmek, hükümetlerin, siyasal aktörlerin mesajlarını
hedef kitlelere iletebilmek ve kamuoyu oluşturabilmek amacıyla yoğun şekilde medyadan yararlanılmaktadır.
İletişim teknolojisindeki gelişmenin yarattığı yeni medya endüstrisi haberin, fotoğrafın üretim ve tüketim
alışkanlıklarını kökten değiştirmiş, ekonomik, politik, kültürel alanlarda temponun yüksek olduğu dijital bir
döneme geçilmiştir. İnternetin gelişmesi ile birlikte savaş ve savaşın görüntüleri küresel düzeyde hızla yayılmış,
insanların oturma odalarında izledikleri seyirlik bir eğlenceye dönüştürülmüştür. Dijital medya kavramı,
içeriğinde çoklu ortamı barındıran ve bilişim teknolojileri alanında çalışan bilim adamları tarafından 1960’lardan
beri kullanılmakta olup, kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe veya
uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde erişebildikleri sistemler olarak tanımlanmaktadır
(Geray, 2002:20). Dijital medyanın en önemli özelliği etkileşimli olmasıdır. Dijital kodlama sistemi sayesinde çok
fazla sayıda enformasyonu aynı anda aktarabilme ve kullanıcının da anında geri dönebilme olanağına imkân
sağlayan bu özellik iletişim sürecine iletişim uzamında karşılıklılık veya çok katmanlı iletişim olanağını
kazandırmıştır. Etkileşimsellik özelliğinin iletişim sürecine dair bir diğer dönüştürücü etkisi ise iletişimin
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zamanında eş zamanlı olma derecesine ilişkin yaptığı açılımdır. Dijital medyanın bu özelliği, geleneksel medyaya
göre kullanıcının iletişim sürecindeki rolünü ve katılımını da çeşitli şekillerde etkilemektedir (Van Dijk, 2004:145163). Katılımcı içerik üretimi ile iletişim ortamına dâhil olma ve her geçen gün sayıları artan diğer kullanıcılarla
etkileşime girme olanağına sahip olabilmektedir.
Kullanıcı sayısının artmasında kullanıcı odaklı web 2.0 internet ortamı etkili olmuştur. İnternetin hızlı,
ucuz ve sınırsız erişim sağlaması özellikle olağanüstü durumlarda, savaş/çatışma gibi olumsuzluklarda
kamuoyunun şekillendirilmesinde yeni iletişim teknolojilerinin aktif kullanımını gündeme getirmiştir. Zira yeni
iletişim teknolojileri internet aracılığıyla sosyal paylaşım imkânı sağlamakta böylece siyasi, ekonomik aktörlerin
sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmasına ve karşılıklı etkileşimine olanak tanımaktadır.
Sosyal paylaşım ağları (facebook, twitter, myspace, linkedln v.s.) internetin gelişmesiyle birlikte bireyleri sanal
ortamda buluşturan web tabanlı hizmetlerdir. Savaş ve çatışma dönemlerinde siyasi aktörler, politikanın
yapımcıları sosyal paylaşım ağlarını etkin şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medyada haber, fotoğraf, bilgi, video,
müzik, resim, etkinlikler gibi kullanıcı temelli içerik forumları; Facebook, Twitter, YouTube, bloglar, mobil
telefonlar ve e-posta üzerinden zaman ve mekân sınırlaması olmadan hızla paylaşılıp, tartışılabilmekte, arzu
edilen kamuoyu oluşum süreci gerçekleştirilebilmektedir.
Medya üretmiş olduğu haberlerle kendi gündemini yaratmakta, kamuoyuna konuşabilecekleri,
tartışabilecekleri politik bir gündem hazırlamaktadır. Medya kendi gündemine ilişkin tasarımlanmış imgeler ile
hangi konuların önemli olduğu noktasında bir çerçeve çizmekte, kamuoyunu oluşturan bireylerin algı ve
düşünce kalıplarını değiştirebilmekte, böylece kamuoyunu istediği gibi yönlendirebilmekte, hatta
şekillendirebilmektedir.
Dijital teknolojinin gelişmesine paralel olarak gerçeğin aktarıcısı konumunda olan ve belge niteliği
taşıyan fotoğrafa müdahaleler artmış, manipülasyona açık hale gelmiştir. Fotoğraf görsel imge olarak
inandırıcılığı son derece yüksek bir propaganda aracıdır. Ve devletler açısından propaganda, tamamen bağımsız
bırakılamayacak kadar önemlidir (Carr, 2010:175). Bu nedenle savaş fotoğraflarında çeşitli bilgisayar ve telefon
programlarıyla kadrajlıma, renklendirme, kurgulama teknikleri uygulanmakta, dijital yönlendirme giderek
artmaktadır. Bu da belge niteliği olan fotoğrafın gerçekliğini ve savaş fotoğrafçılığı alanında dijital teknolojinin
kullanımını tartışmaya açmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde cep telefonları aracılığıyla savaş alanlarından
rahatlıkla yayın yapılabilmekte, fotoğraflar çekilerek dijital ortamda dağıtılabilmekte, paylaşılabilmekte ve
gündem oluşturabilmektedir. Savaş ve çatışma haberciliği alanında tüm sorumluluğu ticari anlayışla hareket
eden, propaganda ağırlıklı görsel imge üreten dijital medyaya atmak ve sorumluluktan kurtulmaya çalışmak
elbette bu noktada doğru bir yaklaşım değildir. Zira çatışma, savaşa ilişkin merak aynı zamanda toplusal ve
kültürel yapıyla da yakından ilgilidir.
2. Dijital Medyada Yer Alan Arakan Savaş Fotoğraflarının Göstergebilimsel Çözümleme Yöntemi İle Analizi
Çalışmanın bu bölümünde; Dijital medyada yayınlanan Arakanlı Müslümanların yaşamış olduğu savaşa ilişkin
fotoğraflar gösteren ve gösterilenden yola çıkılarak analiz edilecektir.
2.1-Araştırmanın Amacı;
Çalışma; Myanmar’da Arakanlı Müslümanların yaşamış olduğu savaşa ilişkin dijital medyada yayınlanan savaş
fotoğraflarının göstergebilimsel yöntemle analiz edilmesidir.
2.2- Araştırmanın Yöntem ve Kapsamı:
Araştırmada göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile dijital medyada yayınlanan Arakan savaş fotoğrafları
analiz edilmiştir. Göstergebilim göstergeler ile ilgili bilim dalıdır. Anlamın metinlerde (filmler, televizyon
izlenceleri ve diğer sanat ürünleri) nasıl düzenlendiği ile ilgilidir. Göstergelerin ne olduğu ve nasıl işlev
gördüğünden söz eder (Berger, 1996:11). Ferdinand de Saussure için gösterge, bir gösteren ve gösterilenden
oluşmaktadır. Gösteren, göstergenin fiziksel varlığını yani göstergenin algıladığımız imgesini temsil etmektedir.
Gösterilen ise gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavramdır. Gösteren ve gösterilenin birlikte
anlamlandırılması sonucunda göstergenin dışsal gerçekliği yani anlamı ortaya çıkmaktadır (Fiske, 1996:67).
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Belgesel fotoğraflar bir gösterge sistemi olarak gerçekliği yeniden üretmektedir. Fotoğrafta yaratılan gerçeklik
her alımlayıcının kendi öznelliği çerçevesinde anlamlandırılacağı için özellikle propaganda amaçlı sunulan savaş
fotoğraflarında bu öznelliğe imgesel alanda gerçekleşen ideolojik mücadelenin parçası olarak diğer yapılarla
müdahale edilmektedir. Söz konusu yapılar eklenmese bile savaş fotoğraflarında yaratılan tüm anlamlar
ideolojiktir. Belgesel fotoğrafın izleyici/okuyucu/katılımcıyla buluştuğu medya ortamında fotoğrafın kendi
gösterge sistemine müdahale edilmekte, böylece hakikatin ne olduğu fotoğrafın yayınlandığı mecra nedeniyle
belirsizleşmektedir.
Savaş gazeteciliğinde basının propaganda aracı haline getirilmesi, yaratılan imajlarla gerçeğin
gizlenmesi medyada savaş fotoğrafçılığının incelenmesini gerekli kılmaktadır. Savaş imgelerine yoğun şekilde
yer veren ve gündemi ile izleyici/okuyucu/katılımcıyı yönlendiren mecralardan biri de dijital medyadır. Bu
nedenle çalışma kapsamında dijital medyada yayınlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik savaş fotoğrafları
incelenmiştir. Arakan savaş fotoğraflarının analiz edilmesinin nedeni Arakan’da yaşanılan savaşla ilgili imgelerin
medyada yoğun bir şekilde gündem olması, kamuoyunda tepki yaratması ve egemen ideolojinin fotoğraflara
yansıtılması konusunda önemli veri sunmasıdır.

2.3- Araştırmanın Varsayımları:
1- Dijital medyada savaş imgeleri yoğun ilgi görmekte, ideolojik anlamlar yüklenerek müdahale edilen
fotoğraflar aracılığı ile kamuoyu yönlendirilmektedir.
2- Dijital medya Arakan savaşı ile ilgili fotoğrafların aktarılması sürecinde görsel temsili, imajı, kültürel
perspektifi ile ilgili gerçeklik ilkesini önemli ölçüde ihlal etmektedir. Fotoğrafa yapılan kadrajlama, renklendirme
gibi çeşitli yöntemlerle ideolojik anlayış benimsenmektedir.
3. Savaş imgelerinin çekiciliği dolayısıyla dijital medyada gerçekliği sorgulanan çok sayıda fake fotoğrafın
paylaşıldığı, yayınlandığı varsayılmaktadır. Bu durum bilimsel çalışma alanında sorunlara yol açmakta, seçilen
fotoğrafların gerçekliğinin teyit edilmesini ise zorunluluğa dönüştürmektedir (https://teyit.org/arakandakimusluman-katliamindan-oldugu-iddiasiyla-paylasilan-18-yanlis-goruntu/).
“Arakan” ile ilgili dijital medyada yayınlanan savaş fotoğraflarının Ferdinand De Saussure’ye göre
göstergebilimsel analizi:
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Kaynak:http://www.114haber.com/siyaset/arakanda-camiler-ve-dini-okullar-yikiliyor-musluman-arakangercegi-h537.html
Tablo 1 :
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Teknenin içinde savaştan kaçan siviller
Gösterge
Savaştan
Siviller
Erkek
Kadınlar
Çocuklar
Nesne
Nesne
Nesne
Nesne
Nesne

Kaçan

Gösteren
Kadın, erkek ve çocuklar

Gösterilen
Çaresiz Arakan halkı

Teknede ayakta fakat ağlayan erkek

Mücadeleye rağmen acı ve zülüm karşısında
yaşanan ümitsizlik
Yardıma muhtaç durumda olma

Oturan kadınlar
Kimi şemsiye altında, kimi açıkta uyuyan ve
uyumayan çocuklar
Kayık
Kadın ve Çocukların kıyafetleri (eski ve
kirlenmiş)
Başörtüsü
Şemsiye
Yağmur

Evsiz barksız olma, kaos
Yoksulluk
Din, Müslüman kimliği
Korunmaya muhtaç olma
Gri, güneşsiz hava geleceğe dair belirsizlik

Tablo 1’de yer alan görsele bakıldığında; Arakan’da yaşanan gelişmeler nedeniyle oradan tekneyle
ayrılmaya çalışan kadın, erkek ve çocuk karakterlerin olduğu görülmektedir. Teknede yer alan kadın ve çocuk
karakterler şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalışmaktadır. Saçlarının ıslak, ayaklarının çıplak ve
kıyafetlerinin ince olması yoksulluğu, küçük çocukların yüzlerindeki ifade de korkmuş olduklarını
göstermektedir. Kadraja daha yakın duran erkek karakter ise ellerini dua eder şekilde birbirine kavuşturarak
ağlamaktadır. Burada bir yandan Tanrı’dan yardım isterken, bir yandan da bir erkek figür olarak ağlaması ile
içinde bulunulan durumun çaresizliğini gözler önüne sermektedir. Erkek karakterin kırmızı renkli bir kıyafet
giyiyor olması kırmızının dikkat çekici bir renk olması nedeniyle görselde kamuoyunun dikkatini erkek karakter
üzerinde yoğunlaştırmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda görselde yer alan tek erkek yetişkinin en önde
duruyor olması, kadın ve çocuk karakterlerin oturuyor olması ataerkil toplum yapısına işaret etmektedir. Görsel
aracılığıyla kamuoyuna Arakan’lıların yaşanan gelişmeler neticesinde mağdur ve yardıma muhtaç oldukları
duygusal öğeler kullanılarak iletilmektedir. Görselin etik ilkeler doğrultusunda olumsuz bir özelliğe sahip
olmadığı söylenebilir.
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Kaynak:http://kocaeligercek.net/bm-acil-cagri-icin-gec-kaldi-zulmun-yakinligi-uzakligi-ve-kime-oldugufarketmez-iste-arakan-gercegi/
Tablo 2 :
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Teknenin içinde savaştan kaçan siviller
Gösterge
Savaştan Kaçan Siviller
Erkekler

Kadınlar
Çocuklar
Nesne
Nesne

Nesne
Nesne

Gösteren
Kadın, erkek ve çocuklar
Teknenin önünde ayakta ellerini
açmış yalvaran gözlerle yardım
isteyen erkekler
Oturan, ayakta duran ve kalabalık
içinde kaybolan kadınlar
Teknede
büyüklerine
sığınan
çocuklar
Tekne
Erkek,
Kadın
ve
Çocukların
çıplaklığı, kıyafetleri (eski ve
kirlenmiş)
Başörtüsü
Teknenin kalabalık olması

Gösterilen
Çaresiz Arakan halkı
Acı ve zülüm karşısında yaşanan
umutsuzluk
Yardıma muhtaç, mağdur durumda
olma
Anne ve babalarından başka sığınacak
kimseleri olmayan, korkmuş çocuklar
Evsiz barksız olma, kaos
Yoksulluk,
yardıma,
korunmaya
muhtaç olma
Din, Müslüman kimliği
Savaştan kaçan insanların çokluğu

Tablo 2’deki görsel incelendiğinde; yine Arakan’dan tekne yolu ile ayrılmaya çalışan bir grup Arakan’lı
görülmektedir. Teknede pek çok karakterin ayakta görülüyor olması yolculuğun zor koşullar altında
gerçekleştiğini göstermektedir. Karakterlerin çoğunun kıyafetinin olmaması yoksulluğun ve sefaletin işareti
olarak kabul edilebilir. Kadraja yakın duran dört erkek karakterin ellerini yardım ister şekilde açmış olmaları ve
yüzlerindeki acı çeker ifade Arakan’lıların içinde bulundukları zor durumu kamuoyuna iletiminde duygusal bir
öğe olarak varlık göstermektedir. Yüzlerindeki ifadeden halsiz ve bitkin oldukları görülmektedir. Kadınların arka
planda kalması ve erkeklerin önde durması, yardım isteme ya da içinde bulunulan zor durumu karşı tarafa
aktarmada edilgen rol oynuyor olmaları da ataerkil toplum yapısına işaret etmektedir.

Pazarbaşı & Turanlı / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

99

Kaynak: http://www.mintpressnews.com/myanmars-upcoming-census-spark-anti-muslim-violence/185801/
Tablo 3:
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Savaş Mağduru Anne ve Bebek

Gösterge
Anne

Nesne

Gösteren
Anne olan kadın, ağlayarak
bebeğini
kucağında
tutmaya
çalışmakta
Yüzleri, kim oldukları artık önemini
yitirmiş kadınlar
Acı dolu gözlerle annesine sığınan,
ağlayan bebek
Başörtüsü
Kayık
Kadınların kıyafetleri (eski ve
kirlenmiş), bebeğin çıplak oluşu
Bisküvi Paketi

Nesne

Kırmızı Kazak

Kadınlar
Erkek Bebek
Nesne
Nesne
Nesne

Gösterilen
Annelerin yaşadığı acı, dram ve her
koşulda evlatlarına gösterdikleri şefkat
Çaresizlik
Korku, endişe, açlık
Din, Müslüman kimliği
Evsiz barksız olma, kaos
Fakirlik, yardım ihtiyacı
Gelen yardımların hayatta kalmak için
ne denli önemli olduğu
Acil yardım ihtiyacı

Tablo 3’deki görsele bakıldığında; Arakan’lı kadınlar görülmektedir. Görselde karşı açıdan çekilmiş olan
Arakan’lı kadın, bir annedir ve kucağında bebeğini tutmaktadır. Annenin kıyafetinin kırmızı olması, kırmızının
dikkat çekici bir renk olması nedeniyle kadın karakteri ön plana çıkarmaktadır. Annenin bebeğini kucağında
tutarak ağlıyor olması Arakan’lıların yaşanan olaylardan dolayı zor durumda olduklarını ve acı çektiklerini
göstermektedir. Bebeğin çıplak olması ve yanında yarısı yenmiş bir bisküvi paketi olması da yoksulluk ve açlık
içerisinde olduklarını göstermektedir. Anne objektife bakmamakta ve yardım ister şekilde bir ifade
takınmaktadır. Arka planda yer alan başları kapalı kadın karakterler de özellikle Türk kamuoyu için dini
değerlerin temsili olarak değerlendirildiğinde, yakınlık hissedilmesine de yol açmaktadır. Arakan’lıların da
Müslüman olması Türk kamuoyunda ve diğer Müslüman ülkelerin kamuoyunda bu olayın daha fazla
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yankılanmasına ve olaya daha fazla ilgi gösterilmesine yol açmaktadır. Görselde annelik, bebek ve dini
unsurların yer alması kamuoyuna duygusal öğeler çerçevesinde iletiler gönderilmesini sağlamaktadır.

Kaynak:https://www.dailysabah.com/turkey/2017/08/29/turkish-charity-launches-aid-campaign-formyanmars-rohingya-muslims
Tablo 4:
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Savaş Mağduru Yaşlı Erkek, Kadın ve Çocuk
Gösterge
Erkek

Nesne

Gösteren
Takkeli yaşlı erkek yüzündeki acıya
rağmen, ağlayarak kadın ve çocuğa
sahip çıkmakta
Umutsuzluk içinde ağlayan kadın,
kaygılı gözlerle çocuğa bakmakta
Çökmüş ağlayan insanlar
Başörtüsü
Kayık
Kıyafetler (eski ve kirlenmiş), yaşlı
adamın atletle, çocuğun ise çıplak
oluşu
Ağzı başlı çuval

Nesne
Nesne

Doğa, yeşil açık alan
Sopayı tutan el

Kadın
Arka planda görülen sivil
Nesne
Nesne
Nesne

Gösterilen
Bilgelik, acı, hüzün, erkeğin ailesine
sahip çıkması, aile reisinin erkek olması
Annelik duygusu, şefkat ve çaresizlik
Çaresizlikten yıkılan Arakan halkı
Din, Müslüman kimliği
Evsiz barksız olma, kaos
Fakirlik, en temel ihtiyaçlar olan
alanlarda bile yardıma muhtaç olma
Gelen yardımların hayatta kalmak için
ne denli önemli olduğu
Evsiz olma, barınak ihtiyacı
Dayanmanın ne denli zorlaştığı

Tablo 4’te yer alan görsele bakıldığında; arka planda yeşil açık bir alan olduğu ve mevcut açık alanda
insanların yerleşik olarak bulundukları görülmektedir. Bu, Arakan’lıların içinde bulundukları zor koşulları gösterir
niteliktedir. Ön planda yer alan ve sol açıdan çekilmiş olan başında takkesi olan yaşlı erkek karakter yine Türk
kamuoyu nezdinde dini yakınlık hissedilmesini sağlamaktadır. Yaşlı karakter bilgeliği sembolize etmekle birlikte,
toplumsal anlamda değerlendirildiğinde hem hürmet gören, hem de yardıma ve bakıma muhtaç olan bir
yetişkin olma özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda ağlıyor olması mağduriyetlerinin bir göstergesi olmaktadır.
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Çocuk karakter ise objektife bakmakta ve ağlamaktadır. Çocuğun herhangi bir kıyafetinin olmaması aynı
zamanda Arakan’da yaşanan yoksulluğa da işaret etmektedir. Anne karakter ise başı kapalı olması nedeniyle
yine Türk kamuoyunda ve diğer Müslüman ülkelerin kamuoyunda dini bir yakınlık hissedilmesine yol
açmaktadır. Bunun yanı sıra çocuğa bakarak ağlıyor olması annelik içgüdüsü ile kendinden çok çocuğu için
kaygılandığını ve üzüldüğünü göstermektedir. Her üç karakterin de acı çektikleri anlaşılabilmektedir. Ayrıca
kadının baş örtüsünün ve yaşlı erkeğin takkesinin beyaz olduğu görülmektedir. Beyaz genel olarak masumiyetin
ve temizliğin simgesi olarak kabul edilmektedir. Burada beyaz metafor olarak kullanılarak Arakan’lıların yaşanan
olaylarda masum olduğu vurgusu yapılmaktadır. Aynı zamanda görselde karakterlerin tenlerinin rengiyle
beyazın kontrast yarattığı da görülmektedir.

Kaynak:http://www.hilalhaber.com/dunya-sessiz-myanmar-da-muslumanlar-katlediliyor_d57852.html
Tablo 5:
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Savaştan Kaçan Sivil Arakanlılar
Gösterge
Kadınlar
Çocuklar
Nesne
Nesne
Nesne
Nesne

Nesne

Gösteren
Oturan kadınlar
Çaresiz biçimde oturan ve ayakta
duran çocuklar
Su şişeleri, yiyecek
Başörtüsü
Çocuğun elindeki önü kırmızı çanta
Kıyafetler (eski ve kirlenmiş), ,
çocuklardan bazılarının ise çıplak
oluşu
Çamurlu açık alan

Gösterilen
Yorgunluk, bekleyiş ve ümitsizlik
Korku, endişe, belirsizlik
Gelen yardımlar, hayatta
mücadelesi
Din, Müslüman kimliği
Evsiz barksız olma, göç, kaos
Fakirlik, yardıma muhtaç olma

kalma

Yaşamak için göçün ne denli zorunlu
olduğu, mücadelenin zorluğu

Tablo 5’te yer alan görsele bakıldığında; kadın ve çocuk karakterlerin nizami bir şekilde çömelerek bir
bekleyiş içinde oldukları görülmektedir. Ellerinde su şişeleri ve yiyecek tutuyor olmaları içinde bulundukları
durum mahiyetinde değerlendirildiğinde suya ve yiyeceğe ulaşmanın zor olduğunu ve her ikisinin de değerli
olduğunu göstermektedir. Nizami bir şekilde oturup meraklı bir şekilde bekliyor olmaları bir yemek ya da su
kuyruğu olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bu bağlamda görsel, Arakan’da bir açlık sıkıntısı yaşandığını
kamuoyunu bildirmektedir. Kadın karakterlerin siyah ve kırmızıdan oluşan kıyafetler giyiyor olmaları, siyahın
matem, yas ve üzüntüyü çağrıştırması, kırmızının ise dikkat çekici bir renk olması nedeniyle değerlendirildiğinde
Arakan’da yaşanan üzücü olaylara kamuoyunun dikkatini yöneltmesini sağlamaktadır. Yine kadın karakterlerin
başlarının kapalı olması özellikle Türk kamuoyu ve diğer Müslüman ülkelerin kamuoyu açısından yakınlık ve
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ayrıca bir hassasiyet hissedilmesini de sağlamaktadır. Kadın ve çocuk karakterlerin toplumsal yapı ve roller
düşünüldüğünde öncelikli olması ve korunmaya muhtaç olmaları vurgusu duygusal bir öğe oluşturularak görsel
aracılığıyla iletilmektedir.

Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/analiz/2017/08/30/arakanda-katliam-var
Tablo 6:
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Yardım Eli Bekleyen Çocuklar

Gösterge
Çocuklar

Nesne

Nesne
Nesne
Nesne

Gösteren
Çaresiz biçimde endişeli gözlerle
ellerini dağıtılan yardım için uzatan
ayakta duran, ezilme tehlikesi
yaşayan çocuklar
Ekmek

Kalabalık
(Tamamı
neredeyse
çocuklardan oluşmakta)
Mavi gömlek
Çocukların Kıyafetleri (eski ve
kirlenmiş), ,

Gösterilen
Korku, endişe, belirsizlik, açlık, yardıma
ihtiyaç duyma, muhtaç olma

Müslümanlar için kutsal olan, açlığın
yoksulluğun iç acıtan simgesi, dini
yakınlık
Acı çeken, aç kalan, savaşın en çok
mağdur ettiği çocuklar, masumiyet
Uluslar arası yardım
Yoksul olma, yardıma muhtaç olma

Tablo 6’daki görsele bakıldığında; erkek ve kız çocukların bir yetişkin tarafından dağıtılan yiyeceği alma
mücadelesi içinde oldukları görülmektedir. Yiyecek az bir miktar olmasına karşın yiyeceği almaya çalışan çocuk
sayısının fazlalığı yoksulluk ve açlık yaşandığı izlenimini vermektedir. Yetişkinin yüzü gözükmemektedir ve
sadece yiyeceğe sahip olan erk olarak görselde varlık göstermektedir. Yiyeceği almaya çalışan çocukların hepsi
erkektir yiyeceğe bakmaktadır. Sadece bir tanesi kız çocuğudur o da objektife bakmaktadır. Bu durum ataerkil
toplumsal yapı ve toplumsal cinsiyet anlamında rollere işaret edildiğini göstermektedir. Kız çocuk tek başına
erkek çocuklarla yiyecek mücadelesi vermektedir ancak bakışlarından mağdur olduğu ya da amacına ulaşmakta
zorlandığı gözlemlenmektedir. Görselde kadınları toplumsal yapı içerisinde daha zayıf ve korunmaya muhtaç
oldukları ile ilgili bir ileti yansıtılmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde görselde duygusal unsurlar ön
plana çıkarıldığı ve Arakan’da yaşananların kamuoyu vicdanına seslenmek üzere tasarlanıp iletildiği
görülmektedir.
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Kaynak:http://www.haberayyildiz.com/gundem/bm-den-arakan-da-insani-felaket-uyarisi-1447h.html
Tablo 7:
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Savaşın Yarattığı Hastalık ve Ölüm Karşısında Duyulan Çaresizlik
Gösterge
Kadın

Erkekler

Çocuklar
Nesne
Nesne

Gösteren
Kadın kucağında ağır hasta ya da
ölmek üzere olan bir yetişkin erkek
tutmakta
Hasta oğlunu kucağında tutmaya
çalışan anneyi çaresizce izleyen
yaşlı ve genç erkekler
Çaresiz, endişeli gözlerle olup biteni
seyreden çocuklar
Yıkılmış evler
Kalabalık
(çoğu
çocuklardan
oluşmakta)

Nesne

Takke, başörtüsü

Nesne
Nesne

Bisiklet
Çamurlu açık alan

Nesne

Çocukların, erkek ve kadının
Kıyafetleri (eski ve kirlenmiş),
çocukların bazılarının çıplak oluşu

Gösterilen
Anne şefkati, acı, çaresizlik, teslim
olmama, hayatta kalma mücadelesi
Hastalık ve ölüm karşısında duyulan
çaresizlik, anneye duyulan saygı
Korku, endişe, belirsizlik, kimsesizlik
Yoksulluk, evsizlik
Acı çeken, aç kalan, savaşın en çok
mağdur ettiği çocuklar, yaşlılar, hasta
bakıma muhtaç kadın ve erkekler
Din, Müslüman kimliğinin ön plana
çıkarılması
Ulaşımın yetersizliği, ilkel koşullar
Alt
yapının
yetersizliği,
hava
koşullarının olumsuzluğu ve zor yaşam
koşulları
Yoksul olma, yardıma muhtaç olma,
giysilerinin bile olmaması, savaşın
yarattığı olmumsuzluk

Tablo 7’deki görsele bakıldığında; hasta bir erkek karakterin anne olduğu düşünülen kadın karakterin
kollarının arasında olduğu ve kendinde olmadığı görülmektedir. Etrafta ise onu gözlemleyen diğer Arakanlı
erkek karakterler bulunmaktadır. Hasta erkek karakterin kıyafetinin mavi olması, mavi rengin özgürlüğü
çağrıştırdığı varsayımından yola çıkılarak düşünüldüğünde, hastalığı ve Arakan’da yaşanan olaylar nedeniyle
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özgür olunamadığına vurgu yapıldığı söylenebilmektedir. Annenin çocuğunu kolları arasında tutuyor annelik
duygusuna ve vicdanına işaret etmektedir. Hasta olmasına karşın herhangi bir müdahalede bulunulmuyor
olması içinde bulunulan durumun çaresizliği beraberinde taşıdığını, sağlık hizmetleri anlamında da Arakan’da
olumlu bir durumun olmadığını göstermektedir. Etrafta toplanan kalabalığa bakıldığında ise; hepsinin erkek
karakterlerden oluşuyor olması dikkat çekicidir. Meydan olarak adlandırılabilecek bu alanda kadın karakterin
olmaması Arakan’da toplumsal yapıda kadının arka planda olduğu gerçeğiyle doğru orantılı anlamlandırılabilir.
Aynı şekilde toplumsal yapıyı oluşturan tüm unsurların etrafta toplanan kalabalıkta olduğunu görülmektedir.
Yaşlı, erkek karakter, genç erkek karakter ve küçük erkek çocuklar kalabalığı meydana getirmektedir. Bu durum
Arakan’da yaşananların tüm toplumsal kesimleri olumsuz yönde etkilediğini vurgulamaktadır. Yaşlı erkek
karakterin beyaz uzun sakalı ve takkesinin olması ve yine kadın karakterin başının kapalı olması dini öğeler
bağlamında Türk kamuoyu ve diğer Müslüman ülkelerin kamuoyu nezdinde yakınlık ve hassasiyet taşıması
anlamında önem taşımaktadır. Toplanan kalabalıktaki çocukların bazılarının kıyafetinin olmaması ya da
ayakkabılarının olmaması da yaşanan yoksul

Kaynak: http://aa.com.tr/tr/turkiye/sadakatasi-derneginden-arakan-icin-yardim-kampanyasi-/903623
Tablo 8:
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Savaşın Yarattığı Hastalık ve Açlık Karşısında Duyulan Çaresizlik
Gösterge
Kadınlar

Bebek

Çocuklar
Nesne

Gösteren
Küçük kız çocuğu kucağında bebek
taşımakta, fotoğrafta silik bir
şekilde aktarılan diğer kadınlar ise
çevrede hareket etmektedir.
Kız çocuğunun kucağında olup
bitenden habersiz bir biçimde
uyumakta
Çaresiz, endişeli gözlerle olup biteni
seyreden çocuklar
Kalabalık
(çoğu
çocuklardan
oluşmakta)

Gösterilen
Şefkat, acı, çaresizlik, hayatta kalma
mücadelesi

Masumiyet, açlık, aile bağları

Korku, endişe, belirsizlik, kimsesizlik
Acı çeken, aç kalan, savaşın en çok
mağdur ettiği çocuklar, bakıma muhtaç
kadın ve erkekler

Pazarbaşı & Turanlı / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

105

Nesne

Başörtüsü, siyah çarşaf

Nesne

Tellerle çevrili çamurlu açık alan

Nesne

Çocukların, erkek ve kadının
Kıyafetleri (eski ve kirlenmiş),
çocukların bazılarının çıplak oluşu

Din, Müslüman kimliğinin ön plana
çıkarılması
Tutsaklık,
hava
koşullarının
olumsuzluğu ve zor yaşam koşulları
Yoksul olma, yardıma muhtaç olma,
giysilerinin bile olmaması, savaşın
yarattığı olumsuzluklar

Tablo 8’deki görsele bakıldığında; küçük bir kız çocuğunun kucağında bir bebek taşıdığı görülmektedir.
Bebeğin hareketsiz durmasından hasta olduğu söylenebilmektedir. Kız çocuğun yüzünde ise sert bir ifade
bulunmaktadır. Kız çocuğu takındığı bu ifade ile yaşına göre daha güçlü olduğu izlenimini vermektedir.
Kucağında tuttuğu bebeğin zayıflığı, güçsüzlüğü sembolize ediyor olması da kendisi ile bir karşıtlık oluşturması
bakımından önem taşımaktadır. Arakanlıların içinde bulundukları zor koşullarla mücadele edildiği vurgusu
yapılmaktadır. Arkada ise siyah peçeli ve kıyafetli bir kadın karakter yer almaktadır. Kadın karakter kız çocuğuna
bakmakta olduğundan anneleri ya da bir yakınları olduğu varsayılabilmektedir. Kadın karakterin siyahlar içinde
olması Arakan’da yaşanan olayların acı ve keder barındırdığını ifade etmektedir. Siyahın matemin rengi olması
ile Arakan’da yaşananlar anlamlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra dini kıyafeti nedeniyle dini öğeler bağlamında
Türk kamuoyu ve diğer Müslüman ülkelerin kamuoyu nezdinde yakınlık ve hassasiyet taşıması anlamında önem
taşımaktadır. Arkada açık alanda yer alan ve konaklayan Arakan’lı kadın, erkek ve çocuklar ise Arakan’da
yaşayan insanların mevcut olaylar neticesinde yerleşik bir düzene sahip olamayışlarını ve belirsizliği
göstermektedir.

Kaynak: http://aa.com.tr/tr/dunya/banglades-disisleri-bakani-mahmud-ali-arakanda-en-az-3-bin-muslumanolduruldu/905965
Tablo 9:
Gösteren: Fotoğraf
Gösterilen: Savaşın Yol Açtığı Ölüm Karşısında Duyulan Çaresizlik
Gösterge
Ölen ve Yaşayan Kadınlar

Erkekler

Gösteren
Kimi hayatta kalmayı başarmış, kimi
ise yaşamını yitirmiş kadınlar
savaşın gerçeğini yaşamakta
Ölen insanların başında çaresizce
beklemektedirler

Gösterilen
Savaşın acımasızlığı, yıkıcılığı, hayatta
kalma çabası
Ölüm ve savaş karşısında yaşanılan
çaresizlik,
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Çocuklar

Nesne

Çaresiz, endişeli gözlerle olup biteni
seyreden ve ölü bedenleri ile yerde
yatan çocuklar
Kalabalık

Nesne

Başörtüsü

Nesne

Şemsiye

Nesne

Çocukların, erkek ve kadının
Kıyafetleri (eski ve kirlenmiş),
çocukların bazılarının çıplak oluşu

Ölüm, savaşın acımasızlığı,
endişe, belirsizlik, kimsesizlik

korku,

Acı çeken, aç kalan, savaşın en çok
mağdur ettiği ölen, yaşamaya çalışan
çocuklar, bakıma muhtaç kadın ve
erkekler
Din, Müslüman kimliğinin ön plana
çıkarılması
hava koşullarının olumsuzluğu ve zor
yaşam koşulları
Yoksul olma, yardıma muhtaç olma,
giysilerinin bile olmaması, savaşın
yarattığı olumsuzluk

Tablo 9’daki görsele bakıldığında; Arakan’da hayatını kaybeden kadın, erkek ve çocukların toprağa
yatırıldıkları görülmektedir. Arakan’da yaşanan olaylar nedeniyle Arakan’lıların büyük çoğunluğu deniz yoluyla
zor şartlarda bulundukları yer terk ettiler. Görsele bakıldığında, hayatlarını kaybeden insanların kıyafetlerine
bakıldığında ıslak oldukları görülmektedir. Bu da deniz yoluyla Arakan’dan ayrılmaya çalışanların boğularak
hayatlarını kaybettiklerini göstermektedir. Hayatlarını kaybedenlere bakıldığında çoğunluğunun da çocuk
olduğu görülmektedir. Diğer Arakan’lılar da yaşanan bu acı olaydan dolayı hayatlarını kaybeden insanların
etrafında toplanmış durumdalar. Yüzlerindeki şaşkın ifade yaşanan gerçekliğin anlamlandırılması sürecinin
dramatikliğini vurgulaması açısından önem taşımaktadır. Ellerinde şemsiye olması hava koşullarının da mevcut
yaşam şartlarını daha da zorlaştırdığını göstermektedir. Çocukların pek çoğunun ayakkabısının olmaması, bunun
yanı sıra diğerlerinin ayaklarında da havanın kötü olmasına karşın terlik olması yaşanan yoksulluğu
vurgulamaktadır. Yine dini kıyafetli kadınlar nedeniyle dini öğeler bağlamında Türk kamuoyu ve diğer Müslüman
ülkelerin kamuoyu nezdinde yakınlık ve hassasiyet taşıması anlamında önem teşkil etmektedir.

Kaynak: http://aa.com.tr/tr/turkiye/afad-ve-kizilaydan-arakan-icin-yardim-kampanyasi/905940
Tablo 10:
Gösteren: Fotoğraf
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Gösterilen: Savaşın Yol Açtığı Ölüm Karşısında Duyulan Çaresizlik
Gösterge
Kadın, Anne

Gösteren
Kucağında bebeği ölen anne

Bebek
Nesne

Annesinin kucağında
kaybeden bebek
Kalabalık

Nesne

Başörtüsü

Nesne

Şemsiye

yaşamını

Gösterilen
Acı, hüzün, dram, annelik şefkati, Ölüm
ve savaş karşısında yaşanılan çaresizlik,
Ölümün can yakıcı hali, masumiyet,
savaşın acımasızlığı
Acı çeken, aç kalan, savaşın en çok
mağdur ettiği yaşamaya çalışan
çocuklar, bakıma muhtaç siviller
Din, Müslüman kimliğinin ön plana
çıkarılması, kaderci yaklaşım
hava koşullarının olumsuzluğu ve zor
yaşam koşulları

Tablo 10’daki görsele bakıldığında; kucağında bebeğini tutan bir anne karakteri görülmektedir. Bebeğin
hareketsiz duruşu hasta olduğu izlenimini vermektedir. Arakan’da yaşanan olayların hastalıklar için daha
ulaşılabilir koşullar oluşturmasının söz konusu olduğu söylenebilmektedir. Annenin başının kapalı olması dini
öğeler bağlamında Türk kamuoyu ve diğer Müslüman ülkelerin kamuoyu nezdinde yakınlık ve hassasiyet
taşıması anlamında önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra annenin başındaki örtünün koyu, boynundaki şalın ise
açık renk olması renk karşıtlığı oluşturmaktadır. Annenin ve bebeğinin açık alanda olduğu, arkalarında tel
olduğu görülmektedir. Yerleşik bir düzende olmayışları, Arakan’da yaşanan olumsuz koşulları göstermektedir.
Sonuç
Dijital medyada kullanılan fotoğrafların geniş kitleler tarafından paylaşılan iletişim aracı olma özelliği, onun her
geçen gün daha yoğun bir biçimde medyada yer almasına, paylaşılmasına neden olmaktadır. Gerçekliğin
içinden, fotoğrafı kişinin bakış açısının şekillendirdiği bir kadrajla, bir kesit seçmesi sonucu oluşan fotoğrafa
dijital teknolojinin gelişmesi sonucu müdahaleler artmıştır. Belge niteliği taşıyan her fotoğraf gerçekliğin aynısı
gibi görülen bir araç olmasına rağmen gerçeklikle ilişki temelde anlam sorununa işaret etmektedir. Fotoğrafın
kurgusu ve yaratmış olduğu gerçeklik özne ve onun bilinci ile bağlantılı olduğu için özneldir. Fotoğrafın anlam ve
gerçeklik ilişkisi yaratım süreci ile son bulmaktadır. Fotoğrafın gerçekliği ve anlamına fotoğrafı oluşturan kadar
alılmayıcıda kendi öznelliği çerçevesinde katkı sağlamaktadır. Alılmayıcı fotoğrafı bilgi ve bilinç düzeyi ile
yeniden üretime tabi tutmaktadır. Savaş fotoğrafları içinde bu durum geçerlidir. Fotoğrafın yayınlandığı dijital
ortamın ideolojik oluşu fotoğrafa eklenen pek çok yapı ile anlam açısından alılmayıcının imgelem sürecini
manipüle edecek içerikte aktarılmasına yol açmaktadır. Savaş fotoğraflarının propaganda amaçlı kullanılması
düz anlamları dışında diğer anlamları ile imgesel mücadelenin birer ürünü olduğunu ortaya koymaktadır.
Fotoğrafın belge olma özelliğinin güvenirliliğini kaybetmesi, fotoğrafa bakan kişi de kuşku
yaratmaktadır. Fotoğraf son derece gelişmiş dijital teknoloji ya da cihazlar kullanılarak çekilmiş olsa dahi gerçeği
yansıtıp, yansıtmadığı fotoğrafçının inanç sistemi, ideolojik yaklaşımı veya profesyonel gazeteci tarafından
çekilmesi halinde çalıştığı medya organizasyonunun yayın politikası ile alakalı olarak ortaya çıkmaktadır.
Dijital teknoloji ile birlikte kazanılan hız savaş fotoğrafçılarının işini çok kolaylaştırmaktadır. Ancak
fotoğraf makinelerinin yanı sıra cep telefonlarının da yüksek kalitede fotoğraf çekme özelliği kazanması
fotoğrafçı sayısının artmasına neden olmuştur. Özellikle yoğun sansür uygulanan ve gazetecilerin, foto
muhabirlerinin giremediği savaş alanlarında askerler tarafından çekilen ve sızdırılan fotoğraflar belge niteliği
taşırken, savaşın kamuoyu algısını değiştirmesinde önemli rol oynamaktadır.
Savaşın fotoğraflanması ve dijital medyada hızla yayılması kamuoyunu harekete geçirebilmektedir.
Kültürel değerler, sosyo-ekonomik, psikolojik nedenler ve ideolojik bakış açısı savaş fotoğraflarına karşı
gösterilen hassasiyet noktasında farklılıklar gösterse de, ölü bedenin fotoğrafı kimi zaman binlerce insanın
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hayatını kurtarma noktasında yaşanılan drama karşı toplumsal duyarlılık yaratarak anahtar rol
oynayabilmektedir.
Dijital medya savaş imgelerine yer vermekte, ekonomik, siyasi, etnik, kültürel ve din temelli çatışmaları
kendi ideolojisine uygun olarak haklılaştırmaya, meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Savaş/çatışma dönemlerinde
savaşa dair fotoğraflar dijital mecrada propaganda yöntemleri ile kamuoyunu etkilemek için kullanılmaktadır.
Çalışma bu düşünceyi desteklemiş, savaş fotoğraflarının göstergebilimsel analizi sonucunda elde edilen ve
geliştirilen varsayımları büyük ölçüde doğrulayan bulgularına göre dijital medyada yayınlanan, paylaşılan
fotoğrafların ideolojik çerçevede savaş ve propaganda odaklı olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma kapsamında incelenen tüm fotoğraflar gerçeklikten koparak, gerçeği yeniden kurgulayarak
propaganda aracına dönüştürülmüştür. Anlamın özneler tarafından belirlenecek olması savaş fotoğraflarına
başka yapılarla müdahale edilmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece öznelliğe bağlı olan anlamlar ideoloji
çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Fotografik göstergelerle yaşamı felce uğratan savaşın yıkıcılığı acı, yoksulluk,
çaresizlik, ölüm, açlık, göç etme zorunluluğu gibi unsurlarla anlatılmaya çalışılmıştır.
Arakan’da yaşanılan savaş toplu ve zorunlu göçleri kaçınılmaz hale getirmiş, hayatta kalmak isteyen
binlerce Arakanlı Müslüman uluslar arası hukuktan doğan haktan da yararlanarak ülkelerini terk etmek ve
komşu ülkelere sığınmak zorunda bırakılmıştır. Uluslar arası ilişkilerin yanı sıra bölge ülkelerinin iç politika
dengelerini de etkileyen bu denli büyük mülteci göçleri, dijital çağda savaşın yerel düzeyde kalamayacağının en
önemli göstergesi olmuştur.
Dijital çağda dijital medyanın belge niteli taşıyan savaş fotoğraflarında yaşanılan gerçeği tarafsız
şekilde, aktarması tarihi zorunluluktur. Dijital medyanın binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı, evini,
ailesini kaybettiği savaş fotoğraflarında savaşın ekonomik, siyasi, sosyo- kültürel, hukuki ve askeri boyutunu bir
kenara bırakması, gerçeklikten uzak, propaganda yöntemleri ile savaşı meşrulaştırmaya çalışması elbette kabul
edilemez.
Sorunun çözümü noktasında öncelikle savaş fotoğrafçılığı alanında yaşanılanları gerçeklik boyutu ile
algılayabilecek ekonomik, siyasi, kültürel askeri konularda son derece bilinçli ve tepkisini ortaya koyabilecek bir
kamuoyunun oluşturulması yaşamsal önem arz etmektedir.
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ÖZ
Viral reklam, kullanıcılar tarafından oluşturulan ve profesyonel olmadığı düşünülen görüntülerin, internet
ortamında diğer kullanıcılarla hızlı bir şekilde paylaşılması anlamına gelmektedir. Firmalar tarafından doğal ve
inandırıcı olması sebebiyle pazarlama iletişimi faaliyetlerini destekleme amaçlı kullanılan viral reklamlar, son
zamanlarda siyasal aktörler tarafından da siyasal kampanya sürecinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada,
2017 Başkanlık sistemi referandumu sürecinde destek veren ve destek vermeyen “sivil girişimler” tarafından
hazırlanan viral reklamlar incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi YouTube video paylaşım sitesinden kasti
örneklem yöntemiyle seçilen referandum sürecine destek veren (Evetçi) üç ve referandum sürecine destek
vermeyen (Hayırcı) üç viral reklamdan oluşmaktadır. Araştırmada örneklem olarak belirlenen viral reklamlar
Ferdinand de Saussure’nin anlam öğeleri açısından göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma
sonucunda ise siyasal iletişim sürecinde sivil girişimli viral reklamların belli ideolojilere gönderme yaparak etkin
bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Viral Reklam, Siyasal İletişim, Referandum, Göstergebilim

Extended Abstract: Viral advertising is a component of viral marketing and refers to the contents which are
generated instantly by users or companies and spreads like a virus on the internet and these are shared and
spreaded with other users very quickly. Unporofesional user generated contents are shared quickly with other
internet users on the internet sphere. Viral advertisements, which are sort of oral communication, have been
used to support marketing communication activities due to natural and convincing nature of the companies,
have recently been used by political actors in political election campaigns as a means of political
communication during the political campaign process. It is used by political actors as well as by civilian
initiatives to support political campaigns. Gustafsson defines viral advertisement as a new marketing technique
that suitable to the logic of new marketing techniques and the most useful concept in order to describe how
political mobilization can take place through activist mediation (Gustafsson, 2010: 8). Political entrepneurs who
are take part in successful viral advertisement practices, get the motivation in order to promote temporary
knowledge and skills (perhaps above all) by creating temporary elites with temporary supporters in
interconnected social networks" (Gustafsson, 2010: 12). In this study, civilian viral advertisements are
1
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examined. Purpose and Subject: The purpose of the study is examination of civilian viral advertisements which
support or do not support 2017 presidency system referandum and analyzing the messages, which are
intended to be given to the target groups, by using semiotic method . 2017 Turkey constitutional amendment
and presidential system referandum is plebiscite and realized in 16 April 2017. Electors voted for changes on
eighteen articles of the present constitution of Turkey. Changes of articles were supported by the President
Recep Tayyip Erdogan, who is also one of the founder of Justice and Development Party, and these changes
accepted in parliement with contribution of Nationalist Movement Party, hereby the decision was made on
the plebiscite. The Constitutional amendment package has been reacted and protested by other parties,
especially by the main opposition “Republican People's Party”. The amendment package includes the removal
of the existing parliamentary system, replacing the presidential system, removing the prime minister's office,
increasing the number of deputies from 550 to 600, and making changes in the structure of the High Council of
Judges and Prosecutors (HSYK). In the study, six civilian viral advertisements, which support or do not support
2017 presidency system referandum and shared on video sharing channel YouTube, were analyzed. "Aydin
Gençlik" EVET "Klibi", "Asmam Çardaktan Türküsüyle" Evet "Klibi" and "Hayırcılara Evet Dedirten Video" videos
have been examined in terms of supporting the “yes” campaign. In terms of supporting the No campaign "
HayırcıTeyzeler Başkanlık Sistemi”, “HAYIR de ayağa kalk!” ve “Yeter ki sen bir HAYIR de! - İstanbul Üniversitesi
Öğrencileri”. Videos have been examined. Limitations: The study was limited with three supportive and three
non-supportive viral advertisements created by the civil initiatives via YouTube video sharing channel during
the 2017 presidential system referendum between 25 February 2017 and 16 April 2017.
Method: The sample of method consists three supportive , three non-supportive viral advertisements which
were taken from YouTube by selected method. Viral advertisements, which were determined as sample in the
research, were analyzed by semiotical analysis method. Each advertisements were evaluated in accordance
with the relationship between signifier and significatum. Firstly, term of “signifier” was described then term of
“significatum” was described in the videos. Findings: As a result of the semiotic analyzes carried out in the
research, viral advertisements, which supports the referendum process, were observed to use religious and
national items very frequently. The mentioned items refer to nationalist and conservative ideology. The
emphasis on concepts such as peace, trust, justice, honesty and peace are being used in order to have a
positive effect on the "yes" votes in the referendum. In viral advertisements that do not support the
referendum process, it was observed that struggle, equality and freedom items were frequently used.
Conclusion: Viral advertisements created by civil initiatives appear to be shared and disseminated on the
internet. Viral ads are the most common on social sharing networks. In the current era, traditional media tools
have begun to be replaced by new media tools. Political communication studies are undoubtedly influenced by
this. Especially political communication is seen to be much more effective through internet today. As a result of
the study, it has been observed that during the referendum, supportive and non-supportive civilian viral
advertisements have an important role in the political communication process by referring to the relevant
ideologies. As a result of the semiotic analyzes carried out in the research, viral advertisements, which supports
the referendum process, were observed to use religious and national items very frequently. The colors and
symbols of the Turkish flag were seen frequently in advertisements. The mentioned items refer to nationalist
and conservative ideologies. “No” viral advertisements use the elements that emphasize struggle, equality and
freedom which refer the left ideology. It has been observed that women often take part in “no”
advertisements, slogans used and as space; streets and art fields were used.
Key words: Viral advertisement, political communication, referendum, semiotics

Giriş
Viral reklam en genel anlamıyla internette kullanıcılar tarafından içeriğin anlık bir şekilde oluşturulması ve hızlı
bir şekilde diğer kullanıcılarla paylaşılarak yayılması anlamına gelmektedir. Ağızdan ağıza iletişimin bir çeşidi
olan viral reklam, siyasal seçim kampanyalarında siyasal aktörler tarafından bir siyasal iletişim aracı olarak da
kullanılmaktadır. Siyasal aktörler tarafından kullanıldığı gibi, sivil girişimler tarafından da siyasi kampanyalara
destek vermek amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Kampanyalarında başarılı viral reklam kullanan siyasi
aktörler, hedef kitle üzerinde etkin ve yönlendirici olabilmektedirler.
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Bu bağlamda, çalışmada 2017 Başkanlık sistemi referandumu sürecinde destek veren ve destek
vermeyen “sivil girişim” tarafından hazırlanan viral reklamlar incelenerek siyasal iletişim sürecinde viral
reklamlarda anlamın ortaya çıkışı saptanmaya çalışılmıştır. Referandum sürecinde sivil girişim tarafından
hazırlanan 3 destek veren (Evetçi) ve 3 destek vermeyen (Hayırcı) viral reklam kasti örnekleme yöntemi ile
YouTube video paylaşım sitesinden seçilerek, Saussure’nin anlam öğeleri “gösterge-gösteren-gösterilen”
kullanılarak göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle analiz edilmiştir.

1. Viral Reklam Tanımı ve Özellikleri
Viral reklam, viral pazarlamın bir bileşini olup içeriklerin kullanıcılar ya da firma tarafından oluşturularak
internet ortamında virüs gibi yayılarak çok hızlı bir şekilde diğer kullanıcılar ile paylaşılmasını ifade etmektedir.
İçerik üreten, içeriklere yorum yapan, onları paylaşan veya ürün hakkında konuşan tüketici, artık yalnızca alıcı
olmaktan çıkıp, pazarlama stratejisinin öznesi haline gelmektedir (Tezel, 2011, s.43). Shirky’e göre viral
pazarlama, insanların çoğuna ağızdan ağıza reklam iletmesi anlamına gelmektedir (Phelps vd., 2004, s.334).
Yaşadığımız görsel çağda mesajın görselleştirilerek sunulması ve dijital ortam sayesinde hızlı bir şekilde
yayılması sayesinde hedef kitleye başarılı bir şekilde ulaşılmaktadır.
Porter ve Golanviral reklamı; bir izleyiciyi içeriği başkalarına aktarmaya ikna etmek ya da etkilemek için
interneti kullanan, kimliği belli olan bir sponsor tarafından oluşturulan provokatif içeriğin diğerlerine ücretsiz
iletilmesi olarak tanımlamaktadır (Shu-Chuan, 2011, s.31; Sundurdu, 2012, s.68). Tüketiciler, bir yandan kitle
iletişiminin hedef kitlesini oluştururken, diğer yandan da kendileri arasında sözel ve biçimsel olmayan, “ağızdan
ağıza” iletişim (word of-mouth) dediğimiz bir iletişim ağı içerisinde yer almaktadır (Argan ve Argan, 2006,
s.234). Dempsey ve Ho, bireylerin birbirlerine internet üzerinden çeşitli içerikleri göndermelerinin ve
paylaşmalarının arkasında bir grubun parçası olma ihtiyacı, fedakâr olma ihtiyacı, bireyselcilik ihtiyacı ve kişisel
gelişim ihtiyacı olmak üzere dört ana motivasyon olduğunu belirtmişlerdir (Şimşek, 2014, s.216).
Viral olan reklamlar, tüketici talepleriyle örtüşen, paylaşılan, hakkında söz edilen, reklam kuşakları
arasında yok olmayan bir yapıya sahiptir (Kirby vd.,2006,s.92).

2. Viral Reklam Türleri
Viral reklam türleri olarak sivil girişimli viral reklamlar incelenmektedir. Firmalar tarafından üretilen viral
reklamlar; firmanın profesyonel bir ekibe ya da ajansa viral reklam siparişi vermesi ile gerçekleştirilir; fakat
buradaki en önemli konu reklamların amatör bir çekim olarak gözükmesidir (Polat, 2010, s.10-11).
Şekil 1: Nike Viral Reklam

Firmalar tarafından üretilen viral reklamlara örnek olarak; Nike’ın ve Quiksilver’ın viral reklamları örnek
verilebilir. Nike’ın viral reklamında Brezilyalı ünlü furbolcu Ronaldinho kutusundan yeni çıkardığı Nike marka
ayakkabıları ve futbol topu ile çeşitli futbol şovları yapmaktadır. Quiksilver’ın viral reklamında ise bir grup genç
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nehrin kenarında toplanırlar. Gençlerden biri sörf tahtasıyla nehirde açılır ve suya dinamit bırakır. Genç,
dinamitin patlamasıyla istediği dalga etkisine kavuşur (Polat, 2010,.s.12).
Kullanıcılar tarafından üretilen viral reklamlar; daha çok video paylaşım sitelerinde görülmesi, bir
kullanıcının sevdiği herhangi bir ürünü hedef alarak video çekmesi ve bu videonun çok başarılı bir şekilde diğer
kullanıcılarla paylaşılarak yayılması özelliklerine sahiptir (Polat, 2010, ss.10-11).
Şekil 2: Quiksilver Dinamit Dalgası Sörf Viral Reklamı

Gönüllü reklamcılıkta, tüketici sadece medyayı değil, aynı zamanda reklam yayınlama sürecini giderek
kontrol altına almaktadır. İnternet, düşük maliyetle birlikte çok daha fazla etkileşim, hedefli iletişim, yüksek
erişim ve sonuçların daha iyi değerlendirilmesini sağlamaktadır (Petrescu ve Korgaonkar, 2011, s.209).
İnternet ortamında içerik, ziyaretçiler tarafından anlık bir şekilde oluşturulmaktadır. Tüketici tarafından
üretilen reklamlar, ağızdan ağıza iletişim olarak işlenmektedir (Thompson ve Malaviya, 2013, s.34). Sosyal
medya reklamcılığı tüketicinin görüntülemeyi ve paylaşmayı kabul ettiği kullanıcı etkileşimlerini içeren çevrimiçi
reklamı ifade etmektedir (Shu-Chuan, 2011, s.32). Sosyal medya, ücretli reklamın aksine, ticari amaç olmaksızın
ziyaretçilerin içeriği görmesine izin vermektedir (Çelik, 2015, s.10). Kullanıcılar tarafından üretilen viral
reklamlar genellikle Youtube gibi video paylaşım sitelerinde karşımıza çıkmakla birlikte, paylaşımlar Facebook,
Twitter, bloglar, e- posta gibi sosyal ağlar ve Pintrest, Instagram gibi içerik paylaşım siteleri üzerinden
yapılmaktadır (Şimşek, 2014, s.215). Amatör ve yarı profesyonel medya içeriği için bir dağıtım kanalı sağlayan
Youtube’da katılım üç farklı seviyede gerçekleşmektedir. Jenkins’e göre bunlar üretim, seçim ve dağıtım;
Fisher’a göre ise üretim, tüketim ve pazarlamadır (Jenkins, 2016, s.393; Fisher, 2015, s.52).

3. Siyasal Kampanyalarda Viral Reklam
Siyasal reklam kampanyaları, özellikle seçim dönemlerinde yoğun bir şekilde siyasal aktörlerin propaganda aracı
olarak kullanılmaktadır (Yalın, 2006, s.179). Çağdaş medya yapısının belirleyici özelliklerinden biri viral paylaşım
sanatıdır. Yeni pazarlama tekniklerinin mantığına uygun; siyasi seferberliğin eylemci arabuluculuk yoluyla nasıl
oluşabileceğini tanımlamak için en faydalı bir kavramdır (Gustafsson, 2010, s.8).
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Gustafsson, siyasi ve sosyal aktivizm uyandıran dijital demokrasi ortamı olan online sosyal paylaşım
ağlarında medya içeriğinin hızlı paylaşımını “viral politika” olarak tanımlamaktadır. Viral politika, çoğunlukla
belirli bir olay veya olgunun ("mağdurlar") ve/ veya gruplar ve örgütler, hem sivil toplum kurumları hem de
siyasi partiler tarafından doğrudan etkilenen politik girişimcilerden kaynaklanmaktadır. Bazı durumlarda,
yalnızca kendileri adına hareket eden ancak genellikle siyasi stratejinin görüş ve düşüncelerini paylaşan geniş ağ
grubunun bir parçası olacaklardır. Bu kişiler bilgi ve medya içeriğini, ağızdan ağıza, kişisel bağlar yoluyla daha
geniş bir grup insana yaymaktadır. Başarılı olursa, içerik / bilgi yakalanır ve hızla viral politika mekanizması
vasıtasıyla yayılır ve resmi politik sistemi doğrudan siyasi temsilcilerle kişisel temaslar yoluyla ve dolaylı olarak
ana akım medyanın sağladığı geri besleme döngüsüyle etkiler (Gustafsson, 2010, s.11).
Başarılı bir viral politika çalışmasında bulunan siyasi girişimciler, birbirine bağlı sosyal ağlardaki geçici
destekçilerle birlikte, geçici elitler oluşturarak, gerekli bilgi ve becerileri (belki de her şeyden önce) teşvik etme
motivasyonuna sahip olurlar. Birkaç sivil siyasi girişimci, siyasi veya sosyal bir davada çok fazla zaman
harcayabilir. Bu kişiler geçici elitin iç merkezini oluşturmaktadır (Gustafsson, 2010, s.12). Kullanıcı tarafından
üretilen medyayı kabul etmek bazı maliyetler getirmektedir. Ancak, bu medya kralı, uygun kullanıldığında,
kullanıcılar tarafından oluşturulan mesajları çok sayıda şebeke ile paylaşılacak ve siyasetçilerin ulaşmayı hayal
bile edemediği seçmen gruplarını ikna ederek desteklerini kazanma yeteneğine sahip olacaktır (Ţierean, 2010,
s.131).
Sosyal paylaşım ağları, diğer ana akım medya türleri ile bağlantılıdır. Medya içeriğini yüklemek, onu
kişisel profile veya bir gruba postalamak ya da ağda bulunan kişilere yönlendirmek ve ayrıca kişisel profili farklı
sosyal medya türlerine entegre etmek kolaydır. Örnek olarak; birisi dikkatini televizyonda kendisini aptal yerine
koyan bir politikacının komik bir video klibini çeker. Kişisel YouTube sayfasında favori olarak yayınlanır, bir
yorum ile birlikte blog profilinde paylaşılabilir, blog Facebook profiline iletilebilir, video klibi hakkındaki blog
yayınına bir bağlantı ile bir tweet gönderilebilir (küçük bir blog yazısı yazılarak), arkadaşlara e-posta yoluyla,
Facebook aracılığıyla, SMS yoluyla, vb. ulaştırabilir (Gustafsson, 2010, s.7).
Sosyal medya, vatandaşlara çevrimiçi siyasi katılımı için çeşitli fırsatlar sağlar. Siyasi çıkarları olan
İnternet kullanıcıları, siyasi görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşabilir, ilgi gruplarına katılabilir, YouTube aracılığıyla
politik videoları veya reklamları iletebilir, Twitter'da siyasi karakterleri takip edebilir, herhangi bir siyasi yoruma
tweet veya retweet edebilir (Hongwei ve Jean, 2016, s.2). Birçok siyasi ve iletişim araştırmacısı, çevrimiçi sivil ve
siyasi katılım konusunda sosyal medyanın büyük demokratik potansiyelini takdir etmektedir (Hongwei ve Jean,
2016, s.2).

4. Araştırma,
4.1. Araştırmanın amacı ve konusu
Araştırmanın amacı, 2017 Başkanlık sistemi referandumu sürecinde destek veren ve destek vermeyen “sivil
girişim” tarafından hazırlanan viral reklamları inceleyerek hedef kitleye vermek istediği mesajları
göstergebilimsel yöntemle yorumlamaktır.
2017 Başkanlık sistemi ve Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 16 Nisan 2017 tarihinde
gerçekleşen bir halk oylamasıdır. Mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişiklikler seçmenler
tarafından oylanmıştır. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleri muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi desteğiyle
birlikte meclisten geçmiş ve halk oylaması kararı alınmıştır. Anayasa değişikliği paketi başta ana
muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer partiler tarafından tepki çekmiş ve protesto edilmiştir.
Değişiklik paketi, mevcut parlamenter sistemin kaldırılarak yerine başkanlık sisteminin getirilmesini, başbakanlık
makamının ortadan kaldırılmasını, meclisteki vekil sayısının 550’den 600’e çıkarılmasını ve Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısında değişiklikler yapılmasını içermektedir.

4.2. Araştırmanın varsayımları
Bu araştırmada yer alan varsayımlar şu şekilde belirlenmiştir;
 Viral reklamlar etkili siyasal iletişim aracı olarak siyasal aktörler tarafından kullanılmaktadır.
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Siyasal viral reklamlar belli ideolojilere gönderme yapmaktadır.
Siyasi partiler viral reklamları diğer partilerle rekabet etmek amacıyla kullanmaktadır.

4.3. Araştırmanın kapsamı ve yöntemi
Bu araştırmada, 25 Şubat 2017 ve 16 Nisan 2017 tarihleri arasındaki 2017 Başkanlık sistemi referandumu
sürecinde sivil girişim tarafından hazırlanan 3 destek veren (Evetçi) ve 3 destek vermeyen (Hayırcı) toplamda 6
viral reklam kasti örnekleme yöntemi ile YouTube video paylaşım sitesinden seçilerek, göstergebilimsel
çözümleme yöntemiyle analiz edilmiştir.

4.4. Araştırmanın bulguları
4.4.1. Evetçi Reklamlarının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlemesi
Bu bölümde “Aydın Gençlik "EVET" Klibi”, “Asmam Çardaktan Türküsüyle ‘Evet’ Klibi” ve “Hayırcılara Evet
Dedirten Video” isimli videolar evet kampanyasına destek vermeleri açısından incelenecektir.
Aydın Gençlik ‘Evet’ Klibi
Aydın Gençlik tarafından hazırlanan video 2 dakika 58 saniye süresine sahiptir ve referandumda “evet”
oyları üzerinde olumlu etki oluşturma amacı taşımaktadır. Videoda ağırlıklı olarak milli ve dini ögeler
kullanılmıştır.
Tablo-1: Aydın Gençlik ‘Evet’ KlibineAit Genel Bilgiler
Başlık:
Aydın Gençlik "EVET" Klibi
URL:

https://www.youtube.com/watch?v=NYbdPFnAZNg

Süresi:

2 dakika 58 saniye

Yüklenme Tarihi:

4 Nisan 2017

İzlenme Sayısı:

816.787

Beğenilme Sayısı:

1

Beğenilmeme Sayısı:

11

Yorum Sayısı:

136

Tanımı:

Video’da yer alan şarkının sözleri yer almaktadır.
Şekil 3: Aydın Gençlik ‘Evet’ Klibinden Bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NYbdPFnAZNg Erişim:23.05.2017

GÖSTERGE
GÖSTEREN
GÖSTERİLEN

Tablo 2: Aydın Gençlik ‘Evet’ klibinin Göstergebilimsel Analizi
Nesne
Mekan
Renk
Türk Bayrağı, minare, ay Cami
Kırmızı, beyaz, mavi, sarı
Vatan, millet, islam,
İslam
dini
mabedi, Mücadele, canlılık, enerji,
umut, yükseliş
değişimin lokomotifi
temizlik, dürüstlük, dinginlik,
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huzur, masum olma
Göstergebilimsel çözümlemesi yapılan kısım 1:47-1:50 dakikalarından alınmış bir kesittir. Görüntüye
bakıldığında cami minaresine asılmış bir Türk bayrağı ile bir başkası tarafından dalgalandırılan Türk bayrağı
görülmektedir. Arka planda mavi gökyüzü ve parlayan hilal görülmektedir. Videodaki Türk bayrakları , “vatan,
millet” sevgisine ve bu unsurlara duyulan bağlılığa işaret etmekle birlikte dalgalanan Türk bayrağıyla da
“Umuda, gelecek güzel günlere” bir gönderme yapılmaktadır. Mekanın camii olması ise islam dinine vurgu
yapmaktadır. Aynı şekilde mavi gökyüzünün ardında parıldayan hilal de “islam” dinine gönderme yapmaktadır.
Bayrakların ve minarenin ardında parlayan bu hilal “Referandum sonrası gelecek güzel dünlere ve yükselişe” bir
gönderme yapmaktadır. Ayrıca “Bayrak, cami, hilal” üçlemesi muhafazakar bir ideolojiye de gönderme
yapmaktadır.
Şekil 4. Aydın Gençlik ‘Evet’ Klibinden Bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NYbdPFnAZNg Erişim Tarihi: 23.05.2017

GÖSTERGE

Tablo 3: Aydın Gençlik ‘Evet’ Klibinini Göstergebilimsel Analizi
Nesne
Mekan
Renk

GÖSTEREN

Bayraklar, İnsanlar

Meydan

Kırmızı,
beyaz,
siyah, sarı

GÖSTERİLEN

Bağımsızlık, özgürlük,
mücadele.

Birliktelik, dayanışma

Direniş, huzur, temizlik, dürüstlük,
ümit
adalet.

mavi,

yeşil,

Göstergebilimsel çözümlemesi yapılan diğer kısım 1:51-1:54 dakikalarından alınmış bir kesittir. Görüntüye
bakıldığında elinde Türk bayrakları ve diğer Türki devletlerin ve bazı islam devletlerinin bayraklarını taşıyan
insanlar görülmektedir. Görüntüde işlenen tema “Türk-İslam” anlayışıdır. Diğer islam devletlerinin bayraklarının
da görüntü karesinde gözükmesi bu anlayışın yalnızca islamiyeti benimseyen Türk devletlerini kapsamadığı,
diğer islam devletlerini de kapsadığı mesajını vermektedir. Temel vurgu “din kardeşliğidir”. Bayrakların oldukça
yüksekte tutulması ve dalgalanması “referandum’da çıkacak evet sonucunun” Türk ve İslam coğrafyasında
“huzurun, güvenin, adaletin ve geleceğin” sigortası olacağını vurgulamaktadır.
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Asmam Çardaktan Türküsüyle ‘Evet’ Klibi
İlgili video 2 dakika 17 saniye olup yerel ve milli ögeleri kullanarak referandumda“evet” oyları üzerinde olumlu
etki oluşturma amacı taşımaktadır.
Tablo 4. Asmam Çardaktan Türküsüyle ‘Evet’ Klibi’ne Ait Genel Bilgiler
Rekor kıran 'Evet' videosu

Başlık:
URL:

https://www.youtube.com/watch?v=UE2WkFPPX40

Süresi:

2 dakika 17 saniye

Yüklenme Tarihi:

25 Mart 2017

İzlenme Sayısı:

23.222

Beğenilme Sayısı:

210

Beğenilmeme Sayısı:

35

Yorum Sayısı:

44

Tanımı:

“Referandum yaklaştıkça renkli görüntüler de ortaya çıkıyor.
Denizli yöresine ait 'Asmam Çardaktan' türküsünü 'Evet'e
uyarlanmıştır.”

Şekil 5: Asmam Çardaktan Türküsüyle ‘Evet’ Klibinden bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=UE2WkFPPX40Erişim Tarihi:23.05.2017

Tablo 5: Asmam Çardaktan Türküsüyle ‘Evet’ KlibininGöstergebilimsel Analizi
GÖSTERGE
GÖSTEREN
GÖSTERİLEN

Nesne
Folklörcüler, tarihi
kalıntılar, yerel giysiler
Yerellik, millilik

Mekan
Denizli Laodikeia Antik
Kenti
Tarihi miras

Renk
Kırmızı, beyaz, mavi, sarı
Özgürlük, enerji, canlılık

Göstergebilimsel çözümlemesi yapılan kısım 0:15-0:17 dakikalarından alınmış bir kesittir. Görüntüye
bakıldığında tarihi Ladodikeia kentinde “Asmam çardaktan” türküsünün “evet” terchine uyarlanmış bestesinde
dans eden folklörcüler görülmektedir. Görüntülerin tarihi bir alanda çekilmiş olması, folklörcülerin yerel giysiler
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giysiler giymesi ve Denizli yöresine ait “Asmam Çardaktan” türküsünün kullanılmasıyla tam anlamıyla “yerellik”
ön plana çıkarılmaktadır.
Şekil 6. Asmam Çardaktan Türküsüyle ‘Evet’ Klibinden bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=UE2WkFPPX40Erişim Tarihi:23.05.2017

Tablo 6. Asmam Çardaktan Türküsüyle ‘Evet’ Klibinin Göstergebilimsel Analizi
GÖSTERGE
GÖSTEREN

Nesne
Recep Tayyip Erdoğan,
insanlar

Mekan
Miting meydanı

GÖSTERİLEN

Lider, devlet adamı,
destek olma

Dayanışma,
güven

Renk
Kırmızı, beyaz, siyah

birliktelik,

Özgürlük, enerji, dürüstlük, adil
olma, özgüven, disiplin, kuvvet

Göstergebilimsel çözümlemesi yapılan diğer kısım 1:26-1:28 dakikalarından alınmış bir kesittir. Görüntüye
bakıldığında bir miting alanında toplanmış insanlar, bayraklar ve Recep Tayyip Erdoğan görülmektedir. Recep
Tayyip Erdoğan gülümseyerek halkı selamlamaktadır. Görüntünün çekim açısına bakıldığında Recep Tayyip
Erdoğan önde halk ise arkasındadır. Halkın desteğini arkasına alan, halka önderlik eden güçlü lider mesajı
verilmektedir. Yine görüntüye hakim kırmızı-beyaz renkler ve bayraklarla “milliyetçilik” duygusu ön plana
çıkarılmaktadır.
Hayırcılara Evet Dedirten Video
İlgili video 56 saniyedir. İkili diyalog şeklinde geçen videoda mizahi ögeler ağır basmaktadır.

Başlık:

Tablo 7: Hayırcılara Evet Dedirten Video Adlı Viral Reklama Ait Genel Bilgiler
Hayırcılara Evet Dedirten Video

URL:

https://www.youtube.com/watch?v=kPLsRyQqUBY

Süresi:

56 saniye

Yüklenme Tarihi:

26 Mart 2017

İzlenme Sayısı:

11.964

Beğenilme Sayısı:

101
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Beğenilmeme Sayısı:

27

Yorum Sayısı:

7

Tanımı:

“Mesele Memleket, Birlikte Evet”

Şekil 7. Hayırcılara Evet Dedirten Video Adlı Viral Reklamdan Bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kPLsRyQqUBY Erişim Tarihi:23.05.2017

GÖSTERGE

Tablo 8: Hayırcılara Evet Dedirten Video Adlı Viral Reklamının Göstergebilimsel Analizi
Nesne
Mekan
Renk
Yazı

GÖSTEREN

GÖSTERİLEN

İnsanlar,bilgisay
ar, koltuk,
masa, kalem
defter, cep
telefonu
Diyalog,fikir
alışverişi,
münazara,
iletişim

Ofis

Siyah, Beyaz, Gri

#DevasaProjelerİçinEVET

Yönetmek,
idare
etmek,
denetlemek

Güç, özgüven, disiplin,
saflık,
temizlik, yeni başlangıç,
ciddiyet

Yenilik, yaratmak, hizmet.

Göstergebilimsel çözümlemesi yapılan diğer kısım 0:37-0:39 saniyeler arasından alınmış bir kesittir.
Görüntüye bakıldığında bir ofiste bir araya gelmiş iki insan görülmektedir. Ofisler özellikle denetsel ve yönetsel
eylemleri temsil eden mekanlardır. Görüntüye bakıldığında ofisteki şahıslardan biri telefon ile konuşurken diğeri
elinde kağıt kalem hazır beklemektedir. Telefonla görüşen kişi iletişimi, fikir alışverişini temsil ederken elinde
kağıt-kalemle bekleyen kişi ise yaratıcılığı ve fikir oluşturmayı temsil etmektedir. Aynı şekilde sol alt köşede
görünen #DevasaProjelerİçinEVEThashtagi de “yenilik, yaratma ve hizmet” vurgusunda bulunmaktadır. Görselin
hakim renkleri siyah, beyaz ve gridir. Renk olarak grinin kullanılması oldukça önemlidir. Çünkü gri rengi
diplomatik ve ağır ortamlarda denge unsuru ve uzlaştırıcı olarak kullanılabilmektedir. Video’da siyah rengi güç,
özgüven ve disiplini temsil ederken beyaz rengi dürüstlüğü, saflığı ve yeniliği temsil etmektedir.
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4.4.2. Hayır Reklamlarının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlemesi
Bu çalışmada da her reklam gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiye uygun olarak değerlendirilmiştir. Öncelikle
gösterenlerin neler olduğu; daha sonra ise gösterilenlerin neler olduğu belirtilmiştir. Sonraki aşamada ise
“HayırcıTeyzeler Başkanlık Sistemi”, “HAYIR de ayağa kalk!” ve “Yeter ki sen bir HAYIR de! - İstanbul Üniversitesi
Öğrencileri” reklamları göstergebilime uygun olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
HayırcıTeyzeler Başkanlık Sistemi
“HAYIRcı teyzeler başkanlık sistemi” reklamı YouTube BK Medya kanalında 29 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmış
ve 851 kişi tarafından izlenmiştir. 49 saniye süren reklam’da ellerine pankart alarak bir evin oturma odasında
oturmuş 8 kadın ve 2 çocuk yer almaktadır. Başı kapalı olan bir kadın elindeki kâğıtlardan okuyarak diğer başı
açık ve kapalı kadınlara ve çocuklara sorular yönlendirmekte ve diğer kadınlar da cevaplamaktadır.
Tablo 9. Hayırcı Teyzeler Başkanlık Sistemi Viral Reklamı Hakkında Bilgiler
HAYIRcı teyzeler başkanlık sistemi

Başlık:
URL:

https://www.youtube.com/watch?v=K6jp3Zg2YHo

Süresi:

00:49 Dakika

Yüklenme Tarihi:

29 Ocak 2017

İzlenme Sayısı:

851

Beğenilme Sayısı:

11

Beğenilmeme Sayısı:

0

Yorum Sayısı:

1

Tanımı:

Video’ da bir kadın tarafından soru sorulmakta ve diğer
kadınlarca yanıtlanmaktadır
Şekil 8. HAYIR' cı Teyzeler Başkanlık Sistemi Adlı Viral Reklamdan Bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=K6jp3Zg2YHo Erişim Tarihi: 23.05.2017
Tablo 10: HAYIR'cı Teyzeler Başkanlık Sistemi Adlı Viral Reklamının Göstergebilimsel Analizi
GÖSTERGE
Nesne
Mekan
İnsan
Yazı
Renk
GÖSTEREN

Pankart

Bir evin
oturma odası

Soru soran bir teyze,
sorulara cevap veren
kadınlar ve çocuklar

Hayır

Mor
Pembe
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GÖSTERİLEN

Eylem,
Propaganda,
Sözlü iletişimi
destekleyen
unsur

Farklı yaş
grubundan
fakat ortak
düşüncede
kadınların ve
çocukların bir
araya geldiği
ve gün ya da
ev oturması
gibi doğal
görünen bir
ortam

Şu anki hükümetten
pek çok farklı konuda
memnuniyetsizlik

Cevap,
Çözüm

Dikkat çekme,
sevginin
evrensel
rengi,
zenginliğin ve
ihtişamın
rengi, şevkat,
denge, refah

Göstergebilimsel çözümlemesi yapılan kısım 00:48 dakikasından alınmış bir kesittir. Görüntüye
bakıldığında ellerine “Hayır” yazılı pankartlar bulunan ve bir odanın oturma odasında oturan bir grup başı açık
ve kapalı kadın ve iki çocuk kullanılarak farklı ideolojideki, farklı profil ve yaş grubundaki kişilerin tek bir görüş
etrafında birleştiği mesajı verilmiştir. Hayır yazıları kadınla özdeşleşen ve kendine ve ötekine olan sevginin
evrensel rengi olan pembe ve mor renkte kartonlara yazılarak dikkat çekilmek istenmiş, denge, sevgi ve şefkat
ihtiyacına vurgu yapılmıştır. Başı kapalı olan kadınlardan bir tanesinin elinde beyaz not kağıtları görülmektedir.
Soruları yönelten kadının elinde tuttuğu kağıtlara bakarak odada bulunan diğer kişilere, mevcut hükümet ile
ilgili olarak “istikrarın olup olmadığı”, “huzurun olup olmadığı” ve “terörün bitip bitmediği” vb. bir takım sorular
sormakta ve odada bulunan diğer kişiler her soruya “Hayır” şeklinde cevap vermektedir. Farklı profilde bulunan
kadın ve çocuklardan oluşan grup dayanışma içerisinde toplanmış ve referandum günü neden “hayır”
diyeceklerini yöneltilen sorular ve verdikleri cevaplarla gerekçelendirmekte ve verdikleri cevapları ellerindeki
pankartlarla desteklemektedirler.
HAYIR de ayağa kalk!
“#HAYIR de ayağa kalk!” reklamı YouTube Nar Kadın Dayanışması kanalında 8 Şubat 2017 tarihinde yayınlanmış
ve 148 bin 639 kişi tarafından izlenmiştir. 3:35 dakika süren ve 1882 beğeni alan reklam, farklı mekânlarda
geçmekte ve sahil kenarında bir grup genç kız ve bir kız çocuğunun sahil kenarında dans ederek keyifle
yürümesi ile başlamaktadır.

Başlık:

Tablo 11: #HAYIR de ayağa kalk!Viral Reklamı Hakkında Genel Bilgiler
#HAYIR de ayağa kalk!

URL:

https://www.youtube.com/watch?v=OvN_xP7rVw4

Süresi:

3:35 Dakika

Yüklenme Tarihi:

8 Şubat 2017

İzlenme Sayısı:

148.639

Beğenilme Sayısı:

1882

Beğenilmeme Sayısı:

375

Yorum Sayısı:

315
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Tanımı:

Videoda şarkı sözleri yer almakta ve kadınlar tarafından
söylenmektedir
Şekil 9: #HAYIR de ayağa kalk! Viral Reklamından Bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=OvN_xP7rVw4Erişim Tarihi: 23.05.2017

GÖSTERGE
GÖSTEREN
GÖSTERİLEN

Tablo 12.: #HAYIR de ayağa kalk! Viral Reklamının Göstergebilimsel Analizi
Nesne
Mekan
Renk
Yürüyen, konuşan
Gökyüzü
Mavi
Özgürlük
Umut, açıklık, yükseklik Şeffaflık, Saydamlık,
Dürüstlük, Sükûnet

Şekil 11’de videonun 00:12 dakikasından alınan kesitte göstergebilimsel analize bakıldığında mavi
gökyüzünde uçan kuşlar görülmektedir. Ekranda sağ köşede “Hayır” yazmaktadır. Referandum’da “Hayır”
oylarıyla dürüst ve sakin bir ortamda, kadınların özgürce yaşamasının mümkün olacağı mesajı verilmektedir.
Şekil 10: #HAYIR de ayağa kalk! Viral Reklamından Bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=OvN_xP7rVw4Erişim Tarihi: 23.05.2017
Tablo 13: #HAYIR de ayağa kalk! Viral Reklamının Göstergebilimsel Analizi
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GÖSTERGE
GÖSTEREN
GÖSTERİLEN

İnsan
Kadın
Dans eden, yürüyen,
şarkı söyleyen özgür
kadınlar

Mekan
Cadde
Gece kadınlarla dolu
bir cadde

Renk
Siyah
Karanlık, gece

Şekil 12’de 00:14 dakikasından alınan kesitteki görüntüye bakıldığında kadınların gece dışarıda özgürce
dolaşıp dans ettikleri görülmektedir. Birlik, beraberlik, neşe huzur ve mutluluk görülmektedir. Ekranda sağ
köşede “Hayır” yazmaktadır. Referandum’da “Hayır denilirse kadınlar sokaklarda, meydanlarda ve gecelerde
özgürce yer alabilecekler mesajı verilmektedir.
Şekil 11: #HAYIR de ayağa kalk! Viral Reklamından Bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=OvN_xP7rVw4Erişim Tarihi: 23.05.2017

Gösterge
Gösteren

Tablo 14: #HAYIR de ayağa kalk! Viral Reklamının Göstergebilimsel Analizi
Nesne
Mekan
İnsan
Yazı
Renk
Harflerden
Sokak,
Meydanda oturan,
Hayır deyip
Kırmızı
oluşan pankart
Meydan
dans eden,
ayağa kalk
Beyaz
enstrüman çalan,
şarkı söyleyen bir
grup genç kız ve bir
kız çocuğu
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Gösterilen

Propaganda

Enstrüman
çalıp şarkı
söyleyen bir
grup genç kız
ve bir kız
çocuğunun
dışarda
bulunduğu
ortam

Mevcut hükümete
karşı birlikte,
dayanışma içinde
mücadele eden
güler yüzlü, mutlu
ve umutlu bir grup
genç kız ve bir kız
çocuğu.

“Hayır” derse
kadınlar
özgürlüğe ve
refaha
ulaşabilir

İlgi çekme, aşk,
temizlik, saflık,
bayrak, vatan,
millet

Göstergebilimsel çözümlemesi yapılan diğer kısım 1:14 dakikasından alınmış bir kesittir. Görüntüye
bakıldığında meydanda toplanmış insanlar, bir grup genç kız ve bir kız çocuğu görülmektedir. Kızlardan bir kısmı
oturarak gülerek şarkı söylemekte ve ellerinde “Hayır” kelimesinin harflerinden oluşan pankartlar tutmaktadır.
Bir kısmı ayakta dans etmekte ve bir tanesi enstrüman çalmaktadır. Ekranda “hayır deyip ayağa kalk” yazmakta
ve böyle özgür bir ortamın oluşması için “hayır” demek gerektiği mesajı verilmektedir.
Yeter ki sen bir HAYIR de! - İstanbul Üniversitesi Öğrencileri
Video YouTube Fikir Kulüpleri Federasyonu kanalında 3 Mart 2017 tarihinde yayınlanmıştır. 70.348 kişi
tarafından izlenen ve 1.754 beğeni alan reklam 2:26 dakika sürmektedir. Reklam müzik stüdyosu görünümünde
bir mekânda bateri çanına üzerinde kırmızı kareli gömlek olan bir erkek üniversite öğrencisi ile başlıyor.
Ardından diğer gençlerin görüntüleri ekrana geliyor ve kırmızı kazak giymiş, org çalan üniversite öğrencisi genç
kızın “Kim demiş ki olmaz diye” sözleriyle başlayan şarkısı ile devam ediyor. Asu Maralman’ın “Bal Gibi Olur”
şarkısının sözlerinin referandumda hayır kampanyası kapsamında değiştirilerek genellikle org çalan genç kız
tarafından söylenmekte olduğu, diğer 3 erkek üniversite öğrencisinin ise enstrüman çalarak ya da şarkı
söyleyerek kendisine eşlik ettiği görülmektedir. Gençlerin üzerindeki kıyafetlerin genellikle kırmızı tonlarında
olduğu dikkat çekmektedir. İlgi çeken aynı zamanda vatan millet simgesi olan kırmızı renk ile milli duygular
uyandırılmaya çalışırken, kırmızı kazak giyen genç kızın, gezi olayları sırasında sembol haline gelen kırmızılı
kadına bir ilişkilendirme söz konusudur. Video ekranda beyaz bir zemin üzerinde “HAYIR için yapabileceğimiz
çok şey var” ve “umuthayirda.org” yazısı ile sona eriyor.
Tablo 15: Yeter ki sen bir HAYIR de! - İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Viral Reklamı Hakkında Genel Bilgiler
Başlık:
Yeter ki sen bir HAYIR de! - İstanbul Üniversitesi Öğrencileri
URL:

https://www.youtube.com/watch?v=_uWeZV15da8

Süresi:

2:26 Dakika

Yüklenme Tarihi:

3 Mart 2017

İzlenme Sayısı:

70.348

Beğenilme Sayısı:

1754

Beğenilmeme Sayısı:

151

Yorum Sayısı:

204

Tanımı:

Videoda eski bir şarkının farklı bir şarkıya uyarlanması ve
üniversite öğrencileri tarafından söylenmesi yer almaktadır
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Şekil 12: Yeter ki sen bir HAYIR de! - İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Viral Reklamından Bir Kesit

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=_uWeZV15da8 - Erişim Tarihi: 29.05.2017
Tablo 16: Yeter ki sen bir HAYIR de! - İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Viral Reklamının Göstergebilimsel Analizi
Gösterge
Gösteren

Gösterilen

Mekan
Müzik stüdyosu

Enstrümanların
olduğu, 4 gencin
enstrüman çalıp
şarkı söylediği bir
müzik stüdyosu

İnsan
Enstrüman çalan ve
şarkı söyleyen bir
genç kız

Yazı
UMUT HAYIR’da

Gülümseyerek
enstrüman çalan ve
“hayır”
propagandası
yapan bir şarkı
söyleyen genç bir
kız

Umut ile
Referandum’da hayır
demek
özdeşleştiriliyor

Renk
Kırmızı

Referandumda hayır
de
İlgi çekme,
aşk,
bayrak,
vatan,
millet

Söylediği ve aynı
zamanda ekranda
yazan şarkı sözü ile
insanları hayır
demeye çağırıyor

Göstergebilimsel çözümlemesi yapılan kısım 01:29 dakikasından alınmış bir kesittir. Görüntüye
bakıldığında şarkı söylemekte ve org çalmakta olan bir genç kız gözükmekte ve ekranda şarkı sözlerinden
“Referandumda hayır de” yazmaktadır. Şarkı sözleriyle referandumda hayır propagandası yapılmakta ve
ekranda şarkı sözlerinin gözükmesi ile birlikte hayır propagandası güçlendirilmektedir. Ekranın sağ üst köşesinde
“UMUT HAYIR’da” yazmakta ve referandumda hayır denilerek umutlara ulaşılabileceğini mesajı verilmektedir.

Sonuç
Son yıllarda adından çok sık söz ettiren viral reklamlar kendiliğinden yayılan reklam türlerindendir. Söz konusu
reklamların haber niteliğine sahip olması ve ilgi çekici olması bu reklamların paylaşılmasını ve yaygınlaşmasını
sağlamaktadır. Viral reklamlar bir virüs gibidir; çünkü viral reklamlar “bir ürünü ya da markayı tanıtmak yerine
belli bir olayı anlatma izlenimi” yaratan reklamladır. Viral reklamların en sık yer aldığı mecralar sosyal paylaşım
ağlarıdır. İçinde bulunduğumuz çağda geleneksel medya araçlarının yerini yeni medya araçlarına bırakmaya
başlamıştır. Bu durumdan kuşkusuz siyasal iletişim çalışmaları da etkilenmektedir. Özellikle siyasal iletişimin
günümüzde internet aracılığıyla çok daha etkili olduğu görülmektedir.
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Araştırmada gerçekleştirilen göstergebilim çözümlemeleri sonucunda referandum sürecine destek
veren viral reklamların dini ve milli öğeleri çok sık kullandığı gözlemlenmiştir. Reklamlarda Türk bayrağındaki
renklerin ve sembollerin sıklıkla yer aldığı görülmüştür. Yararlanılan söz konusu öğeler milliyetçi ve muhafazakâr
ideolojiye gönderme yapmaktadır. Hayır viral reklamlarında ise mücadele, eşitlik ve özgürlüğe vurgu yapan
öğelerden yararlanılarak sol ideolojiye gönderme yapılmaktadır. Reklamlarda sıklıkla kadınların yer aldığı,
sloganların kullanıldığı ve mekân olarak da sokak ya da sanat alanlarının tercih edildiği gözlemlenmiştir.
Referandum sürecinde yaygın bir şekilde kullanılan viral reklamlar analiz edildiğinde, referandum sürecine
destek veren ve destek vermeyen reklamların birbirlerine cevap niteliği taşıyan sözler ve yazılar içerdiği
gözlemlenmiştir.
Elde edilen veriler ışığında araştırmanın varsayımları değerlendirildiğinde,
•Viral reklamların etkili siyasal iletişim aracı olarak siyasal aktörler tarafından kullanıldığı,
•Siyasal viral reklamların belli ideolojilere gönderme yaptığı,
•Siyasi partilerin viral reklamları diğer partilerle rekabet etmek amacıyla kullandığı belirlenmiştir.
Çalışmanın 2017 Referandum sürecinde gerçekleşmesi ve iki farklı ideoloji ile sınırlı olması daha geniş kapsamlı
yapılacak çalışmalara örnek oluşturması açısından değerlendirilebileceği gibi, genel seçim döneminde viral
reklamların seçim sonuçlarına etkisi ekseninde bir çalışma yapılabilir.
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ÖZ
Bu çalışmada, Türkiye’deki demokrasi söylemlerinin temel niteliklerini araştırmak amacıyla siyasal
konuşmalarda ve metinlerde yer alan demokrasi temsilleri incelenmiş ve siyasal liderlerin demokrasi
kavrayışlarındaki farklılıklar analiz edilmiştir. Bu çerçevede, liderlerin söyleminde demokrasi kavramının
kullanılma biçimleri incelenirken, aynı zamanda bu demokrasi söylemlerinin refah, yoksulluk ve refahın eşit
olmayan dağılımı gibi sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin kapsayıcılık düzeyi de tartışılmıştır. Bu çalışma, siyasi
liderlerin demokrasi kavrayışlarını ortaya koymayı, siyasal söylem çözümlemesi ve eleştirel siyasal iletişim
çalışmalarına bir katkı sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaçla, siyasal konuşmalarda ve metinlerde geçen
“demokrasi” kavramı ve ilişkili kavramlar içerik ve söylem çözümlemesi yöntemleri birlikte kullanılarak
incelenmiş ve siyasi liderlerin demokrasi kavramını ve demokrasinin temel bileşenleri olan anayasa, eşitlik,
adalet, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler, hukuk devleti ve güçler ayrılığı gibi temel değerleri hangi
bağlamda ve nasıl kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, liderlerin demokrasiden farklı şeyler
anladıkları ve onu normatif yönleriyle değil de daha çok kendi pragmatist çıkarlarına uyumlu olacak şekilde
yorumladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Siyasal partilerin ideolojik farklılaşması, demokrasi anlayışlarını da
dönüştürmektedir. Liderlerin demokrasiden aynı şeyi anlamamaları ve onu daha çok seçim malzemesi olarak
kullanmaları demokrasinin giderek gerilemesi sonucunu da doğurmaktadır.
Anahtar kelimeler: Demokrasi, Siyasi Dil, Söylem, Demokrasi Söylemi, Siyasal Söylem Çözümlemesi
Extnded Abstract: In the tradition of western political thought, there is, in fact, a view that language and
politics are intimately linked at a fundamental level. Analysing political discourse is essential to reveal in the
way language use in the world of politics. Therefore, domestic and global politics have become a subject of the
linguistic studies. For example, international in its perspective, the changing landscape of global political
language post-September 11 has been examined and has been identified self-legitimising language and the
increasing use of religious imagery in political discourse (Chilton, 2004). van Dijk (1997) notes that criticalpolitical discourse analysis deals especially with the reproduction of political power, power abuse or
domination through political discourse, including the various forms of resistance or counter-power against such
1
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forms of discursive dominance. Besides parliamentary debates, bills, laws, government or ministerial
regulations, and other institutional forms of text and talk, political discourse also covers genres as propaganda,
political advertising, political speeches, media interviews, political talk shows on TV, party programs, ballots,
and so on.
Scheuer (2005) indicates that there are many approaches to democratic politics but in the end only a
few known recipes for success. Accordingly, one is to mobilise the base to increase voter turnout. Second is to
reduce the opposition’s turnout. Moreover, a third is to try to win over the uncommitted middle. When we
look at the political milieu of Turkey, it can be argued that the political leaders' goals are determined by these
insights. Moreover, Farrelly (2015) points out the paradox of pervasive reference to democracy as a
legitimation of political action by liberal governments versus the converse weakening of actual democratic
practice within the liberal world. Farrelly also argues that the political actors oversimplify the idea of
democracy. Niose (2015) also notes political discourse is getting dangerously anti-intellectual and argues that
image, emotion, and lack of substance define politics today. In this context, media are also the part of the chain
of political discourses. With the advancement of technology, media has been, besides being as a platform
conveying political talks and texts, having an increasingly important and sometimes even dominant role in
modern politics.
In this study, in order to investigate the fundamental characteristics of the discourses of democracy in
Turkey, it has been analysed the way of use of democracy in the political speeches and texts and the
differences in political leaders' insights into democracy. In this context, we have examined not only the concept
of democracy used in the discourse of the leaders but also discussed its coverage of social and economic issues
such as welfare, poverty and unequal distribution of wealth. This study aims to reveal the political actors'
democracy insights and to contribute to political discourse analysis and critical political communication studies.
For this purpose, the concept of democracy and the relevant concepts in the political speeches and texts have
been examined through content and discourse analyses. It is tried to be identified how the political leaders use
the concepts of democracy, constitution, equality, justice, the rule of law, rights and freedoms, state of law and
separation of powers.
According to the findings of the study, the ruling party (Justice and Development Party) reduces
democracy to the election process and ballot boxes. CHP (Republican People's Party) brings the limitation of
state power and the rule of law into the forefront as a must of democracy and draws attention to fundamental
rights and freedoms. MHP (Nationalist Movement Party) references to the values and symbols of nationalism
and raises its voice against the national security threats and the terrorists. HDP (Democratic Party of Peoples)
points out multiculturalism and the ethnic identities in the context of the Kurdish question and implies the
resolution by way of living together with differences. Thus, it has been concluded that the political leaders
comprehend the concept of democracy differently and they interpret it in accordance with own interests
rather than with the normative aspects of democracy. The ideological differentiation of the political parties
transforms their understanding of democracy. The fact that the leaders do not evaluate democracy in the same
way and they use it for election victory lead to the fall of democracy gradually. The lack of an integrative and
universal comprehending associated with democracy in Turkey prevent the construction of democracy
consciousness in the public sphere.
Keywords: Democracy, Political Language, Discourse, the Discourse of Democracy, Political Discourse
Analysis

GİRİŞ
Siyasal düşünceler ortaya çıktığından beri "kim yönetmeli?" sorusu tartışılmış ve "halkın yönetmesi gerektiği"
evrensel olarak kabul edilmiştir. Liberaller, muhafazakârlar, sosyalistler, komünistler ve hatta faşistler bile her
yerde demokratik kimliklerini ve demokratik idealleri güçlendirmeyi amaçladıklarını ilan etmişlerdir. Dolayısıyla,
bu popülerliği demokrasiyi anlaşılması zor bir kavram haline getirmiş ve demokrasi siyasetçiler tarafından
devamlı tekrarlanan ancak varlığı daha az hissedilen bir soyutlamaya dönüşmüştür. Günümüzün endüstriyel
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Batı toplumlarında gelişen modern demokrasi anlayışı "liberal demokrasi" olarak adlandırılmakta ve
demokrasinin özgün bir modeli olarak tüm dünyadaki egemen demokrasi anlayışını temsil etmektedir. Liberal
demokrasinin temel unsurları olan anayasa ile sınırlandırılmış hükümet, bağımsız yargı, seçim sistemi, eşit oy
hakkı, sağlıklı bir sivil toplum, bireysel hak ve özgürlükler ve kapitalist ekonomik düzen evrensel değerler olarak
kabul edilmektedir. Özellikle, seçimler siyasi otoritenin meşru kaynağı olarak görülmektedir. Liberal
demokrasiler, ayrıca, birbiriyle rekabet eden farklı toplumsal grupları ve çıkarları içeren ve her birine hükümet
etme olanaklarını tanıyan çoğulcu demokrasiler olarak da tanımlanmaktadır. Ancak, liberal demokrasi
kapitalizm ve demokrasi arasındaki uyuşmazlık bakımından Marksistler tarafından eleştirmektedir. Liberaller ve
muhafazakârlar mülkiyet hakkını demokratik düzenin ve bireysel hakların temeli olarak görürken, Marksistler
liberal demokrasinin toplumsal eşitsizlik ürettiğini, bunun aslında bir burjuva demokrasisi olduğunu ve özel
mülkiyet tarafından manipüle edildiğini savunmaktadırlar. Diğer taraftan, radikal demokratlar da liberal
demokrasinin egemen formu olan temsili demokrasiyi eleştirmekte, katılımcı veya doğrudan demokrasi idealine
vurgu yapmaktadır (Heywood, 2015).
Ancak, demokratikleşme hâlâ tartışılan bir kavramdır. Özellikle, köklü demokrasiler özgürlük kavramını
merkeze koyarken, günümüzde dünyanın pek çok yerinde demokrasinin niteliği ve doğası ile bağdaşmayan derin yoksulluk, pazar köktenciliği, aşırı milliyetçilik, radikal dinci akımlar gibi- yeni zorluklar ortaya çıkmaktadır
ve bu nedenle demokrasi devam eden bir süreç olarak görülmektedir. Diğer taraftan, artan sosyo-ekonomik
eşitsizlikler, yoksulluk ve toplumsal dışlanma siyasal hakları da anlamsız hale getirmekte ve yurttaşlık pratiğinin
önünde bir engel olarak durmaktadır. Dolayısıyla, demokratikleşme sürecinin sadece siyasal alanı değil,
ekonomik alanı da kapsaması gerektiği tartışılmaktadır. Özellikle, dünya üzerinde etnisite, cinsiyet ve sınıf
temelinde demokratikleşmeden söz etmenin çok zorlaştığı bir çağda, siyasal sistemleri "sınırlı" veya "liberal
olmayan" demokrasiler olarak kategorize etmek daha anlamlı görünmektedir (Grugel ve Bishop, 2014).
Shorten’ın (2016, s.107) da vurguladığı gibi, demokrasi belki de siyaset alanının en karmaşık kavramıdır; onu
herkes savunmakta, ancak herkes aynı tür demokrasiyi savunmamaktadır.
Bu bağlamda, siyasi liderlerin demokrasi kavramını kullanma biçimleri demokrasi söyleminin
şekillenmesinde etkili olmaktadır. Farrelly (2015), Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi liberal devletlerin
liderlerinin konuşmalarında demokrasi kavramını nasıl kullandıklarını analiz etmiş ve liderlerin kullandığı
demokrasi kavramı ile servetin eşit olmayan dağılımı arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş, liberal devletlerin
liderleri için demokrasinin gerçekte küçük bir azınlığın refahı ile bağlantılı olduğunu ve liderlerin bu servet
eşitsizliğini ve anti-sendikacılığı demokrasi kavramını kullanarak haklı çıkardıklarını vurgulamıştır (s.4). Bu
çalışmada, Türkiye’de siyasal partilerin metinlerinde ve siyasi liderlerin konuşmalarında yer alan demokrasi
temsilleri incelenmiş ve liderlerin demokrasi kavrayışlarındaki farklılıklar eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi
ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede, liderlerin söyleminde demokrasi kavramının kullanılma biçimleri
incelenirken, aynı zamanda bu demokrasi söylemlerinin refah, yoksulluk ve refahın eşit olmayan dağılımı gibi
anti-sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin vurguları ve kapsayıcılık düzeyi de tartışılmıştır. Bu çalışma, siyasal
alandaki demokrasi kavrayışları üzerinden önemli sosyo-politik konulara karşı liderlerin duyarlılık düzeylerini
ortaya koymayı ve siyasal söylem çözümlemesi ve eleştirel siyasal iletişim çalışmalarına bir katkı sağlamayı
amaçlamıştır.
Bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Meclis’te grubu bulunan Adalet ve Kalkınma
Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Demokratik Partisi
(HDP) olmak üzere dört siyasi partinin ve liderin 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri ile 16 Nisan 2017
referandumu kapsamındaki seçim konuşmaları, TBMM grup toplantısı konuşmaları ile siyasal partilerin seçim
bildirgeleri ve ”anayasa değişikliği referandumu” kitapçıkları analiz edilmiştir. Siyasal konuşmalarda ve
metinlerde geçen “demokrasi” kavramı ve ilişkili kavramlar içerik ve söylem çözümlemesi yöntemleri birlikte
kullanılarak incelenmiş ve siyasi liderlerin demokrasi kavramını ve demokrasinin temel bileşenleri olan anayasa,
eşitlik, adalet, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler, hukuk devleti ve güçler ayrılığı gibi temel değerleri hangi
bağlamda ve nasıl kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır.
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1. SİYASAL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
Gramsci, dili dünyayı anlamlandırma ve düşünme biçimimiz ile derinden bağlantılı bir yapı olarak görür ve
dolayısıyla dili, siyaset ve hegemonya için merkezî bir unsur olarak değerlendirir (Ives, 2011, s.119). George
Orwell "Politika ve İngiliz Dili" (1946) başlıklı klasik makalesinde dil ve siyaset arasındaki bağlantıya dikkat çeker;
bir dilin düşüşünde siyasi ve ekonomik nedenlerin etkisini ve dilin düşünceyi nasıl manipüle ettiğini tartışır.
Orwell (1946), siyasi konuşmanın amacının korkunç olayları yumuşatmak olduğunu ve bunun dili belirsizlik
yoluyla enfekte ettiğini ve böylece dayanılmaz olan şeyleri kabullenmeye yol açtığını belirtir. Orwell'e göre,
"siyasi konuşma ve yazı büyük ölçüde savunulmaz olanın savunulmasıdır"... "Bütün meseleler siyasal
meselelerledir ve siyasetin kendisi bir yalan, aldatmaca, kaçınma, nefret ve şizofreni toplamıdır"... ve "eğer
düşünce dili yozlaştırırsa, dil de düşünceyi yozlaştırabilir" (1946).
Siyaset dil üzerinden yürütülmekte ve siyasal gerçeklikler dil yoluyla paylaşılmaktadır. Siyasal söylem üç
stratejik fonksiyon üzerinden işlemektedir: Zorlama ve direnç (coercion and resistance), meşrulaştırma ve
gayrimeşrulaştırma (legitimization and delegitimization), temsil ve yanlış temsil (representation and
misrepresentation) (Chilton ve Schaffner, 2011’den akt. Şen, 2015). Dunmire (2012, s.735) dil ve siyaset
arasındaki ilişkinin "ayrılmaz" ve "gerekli" olduğuna dikkat çekmiş ve dil olmadan siyasetin yürütülemeyeceğini
ve antik Yunan'dan günümüze retoriğin siyasal inanç ve eylemin belirlenmesinde güçlü bir siyasi silah olduğunu
vurgulamıştır. Dunmire (2012), klasik retorik geleneğin mirasından hareketle, siyasal metinlerin söylemsel ve
dilsel boyutlarına odaklanan "siyasal söylem çözümlemesi" kavramını kuramsal ve analitik yönden irdelemiştir.
Buna göre, siyasal söylem çalışması, eleştirel söylem çözümlemesi ile yakından ilişkilidir ve hem güç, anlam ve
maddi kaynaklar üzerindeki iktidar mücadelesinde hem de işbirliğinin ve direnişin örgütlenmesinde dilin
oynadığı kilit role odaklanır.
Kampf (2015), siyasal söylemi somut siyasal konularla ilgili olarak metinlerde ve konuşmalarda üretilen
ve siyasetçilerin kullandığı dil olarak tanımlar. Siyaset bir taraftan iktidar mücadelesini önlemeyi ve çözmeyi
amaçlayan siyasal aktörler ve kurumlar arasındaki işbirliğini içerirken, öte yandan merkezde ve periferide
bulunan aktörler arasında süregelen bir iktidar mücadelesidir. Özetle, siyasal söylem, siyasi meseleler (siyaset
dili) veya kurumsal siyasal aktörlerin (siyasetçilerin dili) fiili dil kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan konuşma ve
metin olarak tanımlanabilir. Kampf (2015, s.15), siyasal söylem çözümlemesinin belirli bir siyasal dünyaya
(coğrafi ve kültürel) ilişkin köklü ve normatif varsayımların farklı kültürel ve siyasal dünya görüşleri tarafından
sorgulanabileceği mekanizmalara ışık tutabileceğini ve niceliksel araştırma perspektifiyle birlikte bir zenginlik
sunduğunu belirtir.
Siyasal söylem ikna edici temsilleri içermektedir. Siyasal söylem çözümlemesi ise siyasal söylem yoluyla
siyasal gücün yeniden üretilmesinde dilin rolünü inceler. Antik demokrasilerde olduğu gibi modern
demokrasiler de demokratik ve oligarşik eğilimlerin bir kombinasyonudur. Demokratik siyasetin içinde çatışma
ve işbirliği birlikte var olmaktadır. Siyaset, sadece uyuşmazlık ve çatışma ortamında değil, aynı zamanda bir
belirsizlik ve tamamlanmamışlık hali ve bir risk içinde yürütülmektedir. Bütün bu kısıtlamalar karar almanın
rasyonalitesini etkilemektedir. Siyasal alanda retorik ikna etmeyi ve gerekçelendirmeyi sağlamaktadır
(Fairclough ve Fairclough, 2012: 89-92). Söylem çözümlemesi anlamsal veya anlatımsal (temsili) içerikle
ilgilenmektedir. İçerik çözümlemesi ise niteliksel bir veriyi ele almakla birlikte, analizi nicelikseldir ve oluşturulan
kategorilerin sayılmasına ve istatistiksel analizine dayanmaktadır. Söylemin birimleri ise sözcükler, sözcük
kalıpları, cümleler ve temalardan oluşur ve analiz edilen materyale özgüdür. Söylem çözümlemesi, içerik
çözümlemesinin kodlama kategorilerden çok daha fazlasını içerir, bu nedenle kapsayıcıdır (Wood ve Kroger,
2000, s. 32).
Söylem çözümlemesi aynı zamanda bireylerin toplumsal dünyalarını inşa etmek için dili nasıl
kullandıkları ile ilgilenir. Söylemler, bireyselden çok toplumsal olarak üretilir. Söylem çözümlemesi ikna
stratejilerine de odaklanır ve söylemsel güç yapılarını inceler. Bu nedenle, kimin söylediği çok önemlidir (Rose,
2016). Wilson (2003), siyasal söylem çözümlemesinin dil seçiminin belirli siyasal etkiler için yönlendirildiği
noktaları araştırmayı amaçladığını, siyasal söylemin dilbilimin çeşitli düzeylerinde, anlamsal olarak sözcük
seçiminden örtmecelere kadar geniş bir alanı kapsadığını belirtmekte; ancak, toplumsal kuramı ve dilbilimsel
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kuramı birleştirmenin ve toplumsal ve siyasal bağlamla birlikte dil-temelli bir çözümlemenin önemini ve siyasal
manipülasyonda dilin rolünü vurgulamaktadır.
Chilton (2004) siyasal sürecin bir tür ikna ve pazarlık içerdiğini ve uzlaşma, meşruiyet ve otorite inşa
etme üzerinde dil kullanımının etkisini, Batılı siyasal düşünce geleneğinde dil ve siyasetin temel bir düzeyde iç
içe geçtiğini ve siyasetin büyük ölçüde dilin kullanımına dayandığını belirtmekte ve dilin gerçekleri
çerçevelemede ve olayları temsil etmede belirleyici bir rolü olduğunu vurgulamaktadır. Chilton'un (2004, s.199)
da işaret ettiği gibi, siyasi aktörler siyasi durumları meşrulaştırma temelinde hareket etmektedir. Bunun anlamı,
dili siyasal olarak kullanan siyasetçilerin eylemlerini veya eylem önerilerini haklı çıkarmaya yönelik güçlü bir
baskı hissediyor olmalarıdır. “Siyaset” olarak adlandırdığımız şeyin temelinde başkalarının yararlı-zararlı, iyikötü, adil olan ve olmayan şeyler hakkında ortak bir görüşe sahip olmalarını sağlama düşüncesi vardır ve bunu
yapmanın tek yolu dildir.
van Dijk (1997), "Siyasal Söylem Çözümlemesi Nedir?" başlıklı çalışmasında daha analitik bir şekilde
siyasal söylem çözümlemesi yapmanın programatik yolları üzerinde durmuştur. Buna göre, eleştirel siyasal
söylem çözümlemesi, çeşitli direniş biçimleri ve karşı-iktidar biçimleri de dahil olmak üzere, siyasal söylem
yoluyla siyasal gücün veya tahakkümün yeniden üretimini inceler. Özellikle böyle bir çözümleme, bu tür bir
egemenlikten kaynaklanan toplumsal ve siyasal eşitsizliğin söylemsel koşulları ve sonuçlarıyla ilgilenir. Siyasal
söylem çözümlemesi, en temelde, siyasal bağlamın özelliklerini anlamayı gerektirir. Bu yapıldıktan sonra diğer
söylem çözümlemeleri gibi ele alınabilir. Bu bakımdan, siyasal söylem çözümlemesinin özellikleri, söylemin
yapıları ile siyasal bağlamın yapıları arasındaki ilişkilerde aranmalıdır. Metnin ve konuşmanın özellikleri siyasal
bağlamda ele alındıktan sonra sözdizimi, anlam, üslup veya retorik gibi dilsel özellikleri açısından incelenebilir.
Örneğin, metaforlar, bir siyasal bağlam içinde, siyasal rakiplere saldırılması veya gücün meşrulaştırılması
şeklinde bir işlevi yerine getirebilir. Dilbilimsel unsurlar, ancak bu tür özellikler söz konusu olduğunda siyasal
söylem çözümlemesinin bir parçasıdır. van Dijk (2016, s.73) söylemin, gücün kötüye kullanımını yeniden üreten
bir ideolojik bir temele dayandığını belirtir ve söylemin ideolojik yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli
kategoriler önerir. Örneğin, kutuplaştırma, biz ve onlar ayrımı, kimlik vurgusu, kendini olumlu-karşıtını olumsuz
tanımlama, eylemler, normlar, değerler ve çıkarlar üzerinden kurulan dil kullanımları ideolojik yapıları
oluşturmaktadır.

2.TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ SÖYLEMİ
2.1 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada; AK Parti, CHP, MHP ve Halkların HDP’nin 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri sürecinde
yayımlamış oldukları seçim beyannameleri ile 16 Nisan 2017 referandumu için hazırlanan ”anayasa değişikliği
referandumu” kitapçıkları incelenmiştir. Ayrıca, AK Parti’yi temsil eden siyasi aktörler olarak Ahmet
Davutoğlu’nun ve Binali Yıldırım’ın (Mayıs 2016’da Ahmet Davutoğlu istifası sonucunda AK Parti Genel Başkanı
olması nedeniyle analize dahil edilmiştir), Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Milliyetçi
Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin ve Halkların Demokratik Partisi lideri Selahattin Demirtaş’ın eşit süreli
birer TBMM grup toplantısı konuşması ile birer miting konuşması da siyasi konuşma örneği olarak analiz
edilmştir.
Bunlara ek olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseti belirleyen güçlü bir aktör olması
nedeniyle 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 süreçlerine ilişkin üç konuşması da örneklem birimine
dahil edilmiştir. Bu kapsamda, 02.05.2015 tarihinde “Diyarbakır Toplu Açılış Töreni”nde yapmış olduğu
konuşma, 01.10.2015 tarihinde yapmış olduğu “Türkiye Büyük Millet Meclisi 25. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış
Konuşması” ve 15.04.2017 tarihinde “Sarıyer Buluşması” nda yaptığı konuşma incelenmiştir.
Çalışmanın “siyasi konuşma” örneklemini 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri sürecinde partilerin TBMM
grup toplantıları ile 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu
kapsamında siyasi liderlerin Ankara ve İstanbul mitingleri oluşturmuş, çözümlemeler kampanyalara ait birer
örnek üzerinden yapılmıştır. 2017’deki anayasa değişikliği referandumu kampanyası döneminde, HDP’nin 8
Nisan 2017 tarihli İstanbul mitinginde -Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle- halka
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seslenen HDP’li milletvekillerinden Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in konuşması incelenmiştir. Böylece,
tüm partilerin siyasal konuşmaları eşit örneklem birimleri üzerinden incelenmiştir. “Siyasi metin” örneği olarak
da 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçim beyannameleri ile 16 Nisan 2017 referandumu için partilerin yayımladıkları
“anayasa değişikliği referandumu” kitapçıkları örneklem olarak seçilmiştir.
Bu örneklem grubu çerçevesinde, siyasi aktörlerin demokrasiye ve demokrasi ile ilgili kavramlara ne
sıklıkla başvurdukları, bunları hangi bağlamda kullandıkları ve siyasi konuşmaların ve metinlerin anlamları içerik
ve söylem çözümlemesi yöntemi ile incelenmiş, her iki araştırma yöntemi birlikte kullanılarak konu nicel ve nitel
yönleriyle analiz edilmiştir. Böylece, siyasi partilerin demokrasi söylemlerindeki özgül biçimler ortaya
koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın kapsamını, siyasi liderlerin 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri dönemindeki bir
TBMM grup toplantısı konuşması, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 sürecindeki birer miting konuşması ve siyasal
partilerin her üç seçim döneminde yayımlamış oldukları beyannameleri oluşturmaktadır. Ayrıca,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirtilen seçim kampanyaları dönemlerinde yapmış olduğu
konuşmalardan da birer örnek incelenmiştir. Böylelikle, hem siyasal konuşma hem de siyasal metin örnekleri
birlikte ele alınmıştır. Ancak, araştırmanın sonuçları seçilen örneklem birimleriyle sınırlı olup, siyasal partilerin
bu üç seçim döneminde kamuoyunu biçimlendiren diğer yazılı ve sözlü metinlerini kapsamamaktadır.

2.2 BULGULAR VE ANALİZ
2.2.1 İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ
Tablo 1: 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve HDP’nin yayımladıkları seçim
beyannamelerinde yer alan demokrasi kavramının ve bileşen kavramlarının niceliksel dağılımı
Anahtar sözcükler
Siyasi
Partiler

Demokrasi

Anayasa

AK
Parti
CHP

42

85

54

MHP

Eşitlik

Adalet

Sosyal
Haklar

Hukukun
Üstünlüğü

Hak
ve
özgürlükler

Hukuk
Devleti

Güçler
Ayrılığı

6

42

1

3

14

2

0

29

17

32

9

11

12

9

3

34

24

4

56

8

14

11

10

0

HDP

13

19

16

27

4

1

10

0

2

Toplam

143

157

43

157

22

29

77

21

5

Demokrasi kavramının ve demokrasinin temelini oluşturan ilgili kavramların yazılı metinlerdeki
niceliksel dağılımını göstermek amacıyla tabloda belirtilen anahtar sözcükler sayılmış ve toplamda en çok
“anayasa” ve “adalet” kavramlarına referans verildiği görülmüştür. Demokrasi ise, soyut ve pozitif çağrışımlı bir
kavram olması bakımından siyasi partilerin yazılı metinlerinde en çok yer verdiği bir diğer kavram olmuştur.
Ancak, kavramın hangi bağlamda kullanıldığı anlamı belirleyen asıl unsurdur. Demokrasinin tamamlayıcı
bileşenleri olan diğer kavramlar ise partilerin resmi siyasal metinleri olan seçim beyannamelerinde çok sınırlı
düzeyde kullanılmıştır. “Anayasa” kavramına en çok Adalet ve Kalkınma Partisi değinmiştir. Bunun, AK Parti’nin
anayasa değişikliği hedefinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. “Eşitlik” kavramına ise en çok
Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi yer vermiştir. Bu kavramın siyasal partilerin söyleminin
bir parçası olması savundukları değerlerin ve politikalarının bir sonucudur. Özellikle, “sosyal haklar”, “hukuk
devleti” ve “güçler ayrılığı”, AK Parti’nin ve HDP’nin en az kullandığı kavramlar arasında yer alırken; genel
toplamda da en düşük düzeyde dağılım göstermiştir. Sosyal haklar, hukuk devleti ve güçler ayrılığı gibi temel
demokratik değerlerlerin siyasal dilde çok düşük düzeyde temsil edilmeleri liberal demokrasinin normatif
unsurlarının ve değerlerinin içselleştirilmediğini ve bunun yaşam pratiğine dönüştürülmediğini göstermektedir.
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Tablo 2: 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve HDP’nin yayımladıkları seçim
beyannamelerinde yer alan demokrasi kavramının ve bileşen kavramlarının niceliksel dağılımı
Anahtar sözcükler
Siyasi
Partiler

Demokrasi

Anayasa

Eşitlik

Adalet

Sosyal
Haklar

Hukukun
Üstünlüğü

AK
Parti

37

44

6

35

1

4

CHP

86

28

16

38

10

MHP

39

29

11

44

HDP

78

21

16

Toplam

170

122

49

Hak
ve
özgürlükler

Hukuk
Devleti

Güçler
Ayrılığı

6

5

0

13

15

20

2

8

12

12

8

0

22

10

1

16

0

2

139

29

30

49

33

4

Siyasi partilerin seçim beyannamelerine göre oluşturulan Tablo 2’ye göre, Cumhuriyet Halk Partisi ve
Halkların Demokratik Partisi’nin “demokrasi” kavramına daha çok yer verdiği görülmüştür. Bir önceki tabloda
olduğu gibi, “anayasa” kavramı yine Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından en çok vurgulanan kavram olmuştur.
Bu vurgu, anayasada değişiklik yapma hedefiyle ilgili olup, beyannamede de belirtilmiştir. “Eşitlik” kavramına ise
daha çok Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi değinmiştir. Bu partiler eşitlik kavramını genel
olarak eşit yurttaşlar ve kadın-erkek eşitliği üzerinden ele almışlardır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ise eşitlik
kavramına çok az değindiği görülmüştür. “Adalet” kavramına ise bütün partiler birbirlerine yakın oranda
değinmiştir. Hukukun kapsayıcılığı ve bağlayıcılığının bunda bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.
“Sosyal haklar” kavramına ise, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi
yer vermiş; ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi neredeyse hiç değinmemiştir. Neo-liberal ekonomi politikalarının
aşırı piyasacı ideolojisinde yer bulamayan sosyal haklar/refah hakları, bu nedenle, neo-liberalizmi benimseyen
AK Parti’nin söyleminin dışında tutulmuştur.
“Hukukun üstünlüğü” kavramına en çok Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi referans
vermiştir. Muhalefet partileri olarak iktidar partisine yönelik temel eleştiri alanlarından biri olarak “hukukun
üstünlüğü” anlayışı, liberal demokrasinin de en önemli ilkelerinden biridir. “Hak ve özgürlükler” kavramına ise
genel olarak tüm partiler değinmekle birlikte, Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki temsili daha düşük düzeyde
kalmıştır. “Hukuk devleti” kavramına da daha çok Cumhuriyet Halk Partisi yer vermiştir. Ana muhalefet partisi
olarak iktidarı bu kavram üzerinden eleştirmiştir. “Güçler ayrılığı” kavramına ise Cumhuriyet Halk Partisi ve
Halkların Demokratik Partisi değinmiştir. Bu veriler ışığında, demokrasinin temel ilkelerini ve özünü oluşturan
değerlere muhalefet partileri daha çok referans vermiş ve siyasal metinlerinde Batı tipi demokrasinin temel
unsurlarını benimseyen bir dil ortaya koymuşlardır.
“Sosyal haklar”, “hukukun üstünlüğü” ve “güçler ayrılığı” gibi demokrasinin temel taşı olan kavramların
siyasetin dilinden giderek silinmesi, 1 Kasım 2015 seçimleri öncesindeki terör saldırıları nedeniyle güvenlikçi
politikaların ve beka sorununun ön plana çıkarılmasıyla ilişkilendirilebileceği gibi, demokrasi zemininden bir
kopuş olarak da değerlendirilebilir.
Tablo 3: 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu kapsamında AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin
yayımlamış oldukları anayasa kitapçıklarında yer alan demokrasi kavramı ve ilgili kavramların niceliksel dağılımı
Siyasi
Partiler

Demokrasi

Anayasa

Eşitlik

Adalet

Sosyal
Haklar

Hukukun
Üstünlüğü

Hak
ve
özgürlükler

Hukuk
Devleti

Güçler
Ayrılığı
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AK Parti

8

26

0

6

0

4

1

2

4

CHP

10

70

3

12

0

6

4

1

6

MHP

7

89

0

3

0

4

1

2

4

HDP

6

52

2

10

0

6

3

1

4

Toplam

33

237

5

31

0

20

9

6

18

16 Nisan 2017 referandumu, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine doğru bir
değişimi getirmesi nedeniyle siyasal sistem açısından bir dönüm noktasıdır. 16 Nisan 2017’de oylanan Anayasa
değişikliklerinin demokrasiyi zayıflatacağı argümanları “hayır” cephesi tarafından savunulmuştur. AK Parti ve
MHP referandumun “evet” cephesini temsil ederken, CHP ve HDP ise “hayır” diyerek bu değişikliğe karşı
çıkmışlardır. “Hayır” görüşünü savunanlar, bu değişiklikleri güçler ayrılığını ortadan kaldırdığı ve parlamentoyu
işlevsiz kıldığı için eleştirmektedir. Buna göre, tüm siyasal partiler anayasa referandumu kitapçıklarında en çok
“anayasa” kavramını vurgulamış; ancak, kavramları kendi yaklaşımı açısından yorumlamıştır. Cumhuriyet Halk
Partisi ve Halkların Demokratik Partisi iktidarı eleştirme bağlamında “hukukun üstünlüğü”nün yitirildiğini
belirken, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ise bu kavramı süreklilik arz eden ve
bozulmamış bir durum olarak değerlendirmiştir. Örneğin, “hak ve özgürlükler” kavramı iktidarın yanlışlıklarını
gözler önüne sermek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi tarafından vurgulanırken,
“hukukun üstünlüğü” kavramında olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ise ülkede
hukuk devleti anlayışının hakim olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların
Demokratik Partisi ise ülkenin hukuk devleti anlayışından uzaklaşması bağlamında konuya yaklaşmıştır. “Güçler
ayrılığı” kavramında ise yine benzer bir sonuç ortaya çıkmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket
Partisi anayasa değişikliği sonucunda “güçler ayrılığı” ilkesinin sarsılmayacağını vurgularken, Cumhuriyet Halk
Partisi ve Halkların Demokratik Partisi ise tam tersine “güçler ayrılığı” ilkesinin sarsılacağını, hatta tüm güçlerin
tek bir kişide toplanacağına dikkat çekmiştir.
“Sosyal haklar” kavramı anayasa değişikliğine yönelik olarak hazırlanan kitapçıklarda hiç yer almazken,
“eşitlik” kavramı ise çok düşük düzeyde vurgulanmıştır. Siyasi partiler aynı kavramları farklı anlam ve
bağlamlarda kullanmışlar, ortak bir zeminde buluşmamışlardır. İktidar partisi, anayasa değişikliği paketini daha
fazla demokrasi getireceği argümanıyla meşru bir zemine oturtmaya çalışırken, “hayır” cephesini temsil eden
muhalefet partileri ise aleyhteki görüşlerini aslında içerikte yer almayan hükümler üzerinden temellendirmeye
çalışmıştır. Gözler (2017)’in de belirttiği gibi, “‘Hayır’ oyu lehine ileri sürülen Anayasa değişikliğiyle cumhuriyetin
ortadan kaldırılacağı veya devletin üniter yapısının değiştirileceği iddiaları Anayasa değişikliğiyle alakasız, hayal
ve vehim ürünü iddialardır. Aynı şekilde ‘Evet’oyu lehine ileri sürülen, teklif edilen hükûmet sisteminin
“Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” olduğu iddiası gerçek dışı bir iddiadır; çünkü “Cumhurbaşkanlığı hükûmet
sistemi” diye bir sistem yoktur”. Dolayısıyla, bu ikili karşıtlık üzerine inşa edilen siyasal metinler konuyu, liberal
demokrasinin temel değerleri çerçevesinde ve bir kuramsal bir zeminde tartışmak yerine, sadece polemik
düzeyine indirgemiştir.
2.2.2 ELEŞTIREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 02.05.2015 tarihinde Diyarbakır Toplu Açılış Töreninde yaptığı
konuşmada demokrasi ve demokrasi ile ilişkili kavramlara ilişkin söylemleri:
“... Ama, sen yüzde 52’yi alsaydın sana da ben saygı duyardım, ama sen saygısızlık yapıyorsun, bu
kadar açık, net ortada, çünkü bunların demokrasi bilinci yok...”
“…Hepiniz sandığa gidin, demokratik hakkınızı kullanın, bu demokrasinin olmazsa olmazıdır...” (02.05.2015,
Diyarbakır).
Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmasında % 52 oy alarak başa
gelen bir lidere saygı duyulması gerektiğini ifade ederek muhalefetin demokrasi bilincinin olmadığını

136

Şen & Cengiz / Intermedia International e-Journal, Spring - June - 2018 5(8)

belirtmiştir. Konuşmanın devamında ise Erdoğan, oy kullanmanın bireyin demokratik hakkı olduğu söyleyerek
halkı oy kullanmaya yönlendirmiştir. Bu ifadelerde demokrasi kavramı, sadece sandıkta oy kullanma ve
sandıktan çıkan nicel sonuç olarak kodlanmıştır. Dolayısıyla, bu demokrasinin ancak biçimsel yönüne karşılık
gelen bir vurgudur.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun demokrasi ve demokrasi ile ilişkili kavramlara
ilişkin söylemleri (20 Mayıs 2015 İl Başkanları Toplantısı):
“... Şimdi bazı köşe yazıları görüyorum, AK Parti’nin yeni vizyonunda neler var bilemiyoruz. Biliyorlar aslında
neler olduğunu, popülist politikalar dışında bizin neler yapmak istediğimizi çok iyi bilirler ve bizim
hedeflerimizi de gayet iyi bilirler, seçim beyannamemizde açık. Türkçe bilen herkes bu beyannameye
girdiğinde AK Parti’nin vizyonunu görür, Türkiye’de nasıl bir demokrasi özlediğimizi Yeni Türkiye
Sözleşmesiyle 100 maddede kaleme aldık. Hangi partinin böyle bir sözleşme metni ortaya çıktı?... Bizim 100
maddelik Yeni Türkiye Sözleşmesinin karşısında nasıl bir Türkiye istediğinizi ortaya koyun, gelin
karşılaştıralım. Yeni anayasa nasıl tanzim edilecek, bunu birlikte konuşalım. Ama , karşımızda herhangi bir
şekilde sistematik bir tarzda ortaya konmuş bir vizyon yok, AK Parti dışında sistematik bir vizyon yok …” (20
Mayıs 2015, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Ankara).
Dönemin Başbakanı Davutoğlu, 20 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı konuşmada "yeni Türkiye" ve "yeni
anayasa" vurgusu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut anayasasının değişmesi gerektiğini ifade ederken,
"birlikte konuşalım" diyerek bir "birlik çağırısı" yaparken, aynı zamanda muhalefetin de anayasa ile ilgili
sistematik bir vizyon ortaya koymadığını belirtmiştir. Bu söylem biçimi, kutuplaştıran ve “biz” ve “onlar” ikili
karşıtlığını üreten bir konuşma biçimine örnektir.
“...Bu yeni binanın demokratik anlamda inşası özgürlüklerin korunduğu, insan onurunun korunduğu ve
bu özgürlüklerle insan onurunun yeni sivil anayasamızın temel alanı olduğu yepyeni bir dönemi işaret
ediyoruz...”
Böylece, mevcut anayasanın demokratik olmadığı ve önerilen “yeni” olanın demokratik olacağı vurgusu
yer almaktadır. Bu anayasada "özgürlüklerin korunduğu", "insan onurunun korunduğu" yeni bir anlayışın yer
alacağı belirtilmektedir. Ancak, bu pozitif içerikli açıklamalarda ne tür yeniliklerin hangi biçimde getirileceği
söylenmemektedir. Bu da kendinin olumlu niteliklerini yansıtmaya örnektir.
Davutoğlu, ayrıca 17 Mart 2015 tarihli TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, “... 7 Haziran
seçimlerine giderken birileri perde arkasından tuzak kurmakla meşguller... Her seçim öncesi bir kriz senaryosu
devreye girer... Krize yatırım yapanlar kesinlikle kaybedecekler...” ifadeleriyle hükümetlerine yönelik bir kumpas
vurgusu yaparak aslında, siyasi rakiplerini bir tür düşmanlaştırma ve kendi seçmen tabanını bu söylem etrafında
birlşletirme stratejisini kullanmaktadır. McGuigan (1992), popülizmi ikili karşıtlık üretme olarak tanımlar. Bu
noktada, bir düşman yaratma söylemi kitleleri bir arada tutmayı hedeflemektedir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart 2015 tarihinde yaptığı TBMM Grup Toplantısında geçen
demokrasi ve demokrasi ile ilişkili kavramların söylem çözümlemesi:
“… Bu ülkeyi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırılmış birinci sınıf ülke yapacağız. Demokrasinin
olduğu birinci sınıf ülke yapacağız; en büyük hedefimiz bu. Bu ülkede devleti elinde sopası olan devlet değil,
ezilenin yanında olan, fakirin fukaranın yanında olan, garip gurebanın yanında olan sosyal devlet yapacağız…”
(31 Mart 2015, CHP Grup Toplantısı).
Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2015’te yaptığı grup konuşmasında gelecekle ilgili en büyük hedefinin
ülkeyi demokrasi ile taçlandırılmış birinci sınıf ülke yapmak olduğunu ve baskıcı otoriter bir devlet anlayışından
sıyrılıp ezilen ve halktan yana olan sosyal devlet anlayışını savunduklarını belirtirken, bunu sadece soyut bir
ideal olarak koymuş, ancak bu sosyal ve ekonomik hakları yurttaşlığın temel unsurları olarak görmek yerine,
yurttaşlık statüsünü kullanmak yerine, “fakir fukara” veya “garip gureba” gibi ikincil ve küçümseyici sıfatlarla
halkı tanımlamıştır. Bu sıfatlar, yurttaşlık statüsünün eşitliğe ve temel haklara dayalı doğasını zedelemektedir.
Dolayısıyla, halkı yurttaşlık sıfatıyla tanımlamak yerine, sosyo-ekonomik statülerini birtakım aşağılayıcı sıfatlarla
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tanımlamış ve yurttaşlığın nötr dilini tercih etmemiştir. Bu da toplumun alt sınıflarına yönelik popülist bir
söylem örneğini oluşturmaktadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Mart 2015’te yaptığı TBMM Grup Toplantısı konuşmasında geçen
demokrasi ve demokrasi ile ilişkili kavramların söylem çözümlemesi:
“... Demokrasiyi katleden, siyasete kurşun sıkan, bebekleri öldüren bir terör örgütünü siyasete dahil etme
hazırlığı en az şehit haberi almak kadar felakettir, fecaattir...”(3 Mart 2015, MHP Grup Toplantısı).
Bu ifadeler, MHP’nin etnik temelli siyasete karşı olan, “terör” ve “şehit” kavramları ile milliyetçi ideolojisini
güçlü bir dille ortaya koymaktadır. Etnik temelli siyaseti savunan bir siyasal partinin siyaset alanının dışında
olması gerektiğini savunan bu söylem, liberal demokrasinin çoğulculuk ilkesine ters düşmektedir. Tarchi
(2013)'nin de belirttiği gibi, popülist siyaset anlayışı homojen bir bütünlüğe işaret etmekte ve toplumu “birleşik
insanlar” veya "millet" olarak tanımlamaktadır. Bu noktada, MHP’nin bu dili toplumu milliyetçi ideoloji etrafında
birleştirme, siyasi alandaki bir başka partiyi “terör” kavramı ile özdeşleştirerek olumsuz bir çerçevede sunma ve
kendisinin ise toplumsal birliğin temsilcisi olduğunu ima etme stratejisinin bir örneğidir. Bu bakış açısı da yine
“biz” ve “onlar” temelinde bir ikili karşıtlığı yansıtmaktadır.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 3 Mart 2015 tarihli TBMM Grup Toplantısında yaptığı
konuşmada geçen demokrasi vurgulu söylemlerinin çözümlemesi:
“... Sokağa, mahalleye temas eden bir partiyi Türkiye hiç görmedi. Gerçek bir halk hareketini Türkiye bu
kadar yakından görmedi. Bütün dünya bizi izliyor. Proje partisi olarak gelenler bizi başka şeylere inandırmak
istiyorlar. Bir halk hareketinin onları süpüreceğini tahmin etmiyorlardır. Biz yeni bir dikta rejimi için iktidara talip
değiliz. Katılımcı bir iktidarı yaratmak istiyoruz. Bizim yeni muktedirlere yeni saraylara ihtiyacımız yok. Emek
mücadelemiz var. Bizim emekçi iktidarına ihtiyacımız var. Genç arkadaşlarımızın, bu dönemde çalışmalarımıza
katkı vermesi çok önemlidir. Biz genç arkadaşlarımıza güveniyoruz... Elbetteki kesinlikle silahlar susmalı. Bu
HDP'nin ve HDP'yi destekleyenlerin en büyük arzusudur. Demokratik siyasetten yanayız ve en kısa sürede bu
çağrının yapılması için herkesin hazırlık yapmasını söyledik…”(3 Mart 2015, HDP Grup Toplantısı).
Bu ifadelerde demokrasi konusu bir halk hareketi vurgusuyla çerçevelenmiş ve bu “halk hareketi” ile
aslında Kürt siyasal hareketi ima edilmiştir. Demirtaş bu söyleminde, mevcut siyasal iktidarın yönetim anlayışını
“dikta rejimi” olarak tanımlayarak yine bir tür ikili karşıtlık yaratmış ve kendi siyaset yapma biçimlerini katılımcı
ve emek mücadelesinden yana olarak konumlandırmıştır. Ayrıca, “silahların susması” vurgusuyla barışçıl bir
siyaset izlediklerini ve demokrasiden yana olduklarını da ifade etmiştir. Özellikle, sokak ve mahalle gibi
demokrasinin tabandan yükseldiği kamusal mekânları da işaret ederek siyaset yapma biçimlerinin eylemsel
yönünü de vurgulamıştır. Ancak, halk hareketi ve katılımcı siyaset temaları daha çok kimlik siyasetine referans
vermekte, ancak bu söylem demokrasi kavramını kimlik siyasetine hapsetmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim 2015 tarihli “2. Yasama Yılı Açış Konuşmasında” geçen
demokrasi ve demokrasi temalı söylemlerinin çözümlemesi:
“... Seçimlerin ardından Türkiye ekonomisi büyümeye, Türkiye demokrasisi emin adımlarla geleceğe ilerlemeye
devam edecektir... Standartları yüksek bir demokrasinin, özellikle de istikrar ve güven ortamının, Türkiye
ekonomisine etkisini geçtiğimiz 13 yıl içinde milletçe hep birlikte tecrübe ettik... 1 Kasım sonrası kurulacak güçlü
hükümet, umuyorum ki ekonomik göstergelerin yeniden yukarıya doğru seyretmesinin de miladı olacaktır...”
(01.10.2015, 2. Yasama Yılı Açış Konuşması).
Recep Tayyip Erdoğan, bu konuşmasında demokrasi kavramına ekonomik yatırımlar açısından oluşan
istikrar ve güven ortamı bağlamında değinmiştir. Kesintisiz bir iktidar sürecinin ekonomiye olan olumlu etkilerini
ve bunun iktidar oldukları süre boyunca da devam ettiğini vurgulayarak yeniden seçilmeleri halinde istikrarın
süreceğini belirtmiştir. Bu noktada, demokrasiyi seçim sandığı ile sınırlamış, güçlü hükümet ve istikrar
kavramları ile özdeşleştirmiştir. Ancak, bu söylem demokrasinin en temel özelliği olan seçimlerle iktidarların
değiştirilebilmesi olanağını reddetme, demokrasiyi kendi iktidarıyla eşdeğer görme anlamına gelmektedir.
Çünkü, demokrasi, istikrarlı bir yönetimin yanı sıra iktidar erkinin seçimler yoluyla değiştirilebilmesi için gerekli
mekanizmaları da içermektedir.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim 2015 tarihli Ankara Tuzluçayır konuşmasının söylem
çözümlemesi:
“…Eğer biz çoğunluksak, bu ülkenin huzurunu ve refahını istiyorsak Altıok’un altında buluşacağız. Birlikte
olacağız. Milyonlar olmalıyız ve bütün yurttaşları kucaklamalıyız. Hiçbir vatandaşıma ‘Senin kimliğin nedir, senin
inancın nedir, senin yaşam tarzın nedir’ diye sormadım. 78 milyon yurttaşımı kucaklamaya hazırım ve
kucaklayacağım. Söz, Kılıçdaroğlu sözü.… Benim bütün kadınlara sözüm var, hiç endişe etmeyin. Hiçbir ailenin
geliri 720 liranın altında olmayacak. Her evde tencere kaynayacak ve bu güzel ülkede ben fakirliği tarihe
gömeceğim...” (29 Ekim 2015, Ankara Tuzluçayır Konuşması).
Kılıçdaroğlu, Ankara’da yaptığı konuşmasında tüm yurttaşları kucakladığını, kimlik ve yaşam tarzı
farklılıklarına saygılı olduğunu vurgulamıştır. Demokrasinin özünü oluşturan çoğulculuk ilkesi açısından önemli
olan bu ifadeler, liberal demokrasinin değerlerine uygun düşmektedir. Ayrıca, yoksulluğa ilişkin vaatler de
sosyal politikalara yönelik bir referans içermesi açısından önemlidir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 25 Ekim 2015 tarihli Ankara Mitinginin söylem çözümlemesi:
“Huzurumuz darboğazda, iç barış ve kardeşlik ortamı buhrandadır. Terörizm Türkiye’yi kana bulamış, adeta
ölüme yatırmıştır. Bölücülük mevki ve mevzi elde etmiştir. Türkiye çıkmazdadır. Türkiye sorun ve sıkıntı
yumağıdır. Ve her değerimiz, her mirasımız, her kutsalımız AKP saldırısına maruz kalmıştır… Milli güvenlik
duvarlarımız yıkılmıştır. Milli his ve hassasiyetlerimiz aşındırılmıştır. Milli kimlik ve geleceğimiz rehin alınmıştır.
Tehlike büyüktür. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanmıştır. 10 Ekim günü, Ankara’nın göbeğinde canlı bombalar
patlamıştır… 1 Kasım’da bayrağa, vatana, istikbale sahip çıkacak mısınız?” (25 Ekim 2015, Ankara Mitingi).
Bahçeli, 25 Ekim 2015 Ankara mitinginde yaptığı konuşmada, 7 Haziran 2015’ten sonra artan terör
olaylarına ve 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yaşanan terör saldırısına değinmiştir. Milli güvenlik, milli kimlik
gibi geleneksel ve muhafazakar değerler üzerinden bir anlatı kurmuş, iç barışın ve kardeşliğin zedelendiğini
belirterek bir güvenlik tehdidine işaret etmiştir. 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde güvenlik ve milli beka
temelinde bir söylem üretirken, bayrak ve vatan gibi milliyetçi değerleri yüceltmiştir. Bahçeli, bu konuşmasında
demokrasi kavramına hiç yer vermemiştir.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 8 Ekim 2015 tarihli İstanbul Mitinginin söylem çözümlemesi:
“… Biz aynı yerdeyiz. Aynı şeyi söylüyoruz. O gün de inadına barış diyorduk bugün de söylüyoruz... HDP
dışında barış diyen bir parti kalmadı. Bu yüzden HDP, Türkiye'nin tek şansıdır. Oy için evlatlarımızı gözünü
kırpmadan ölüme gönderenler var. Bir de gece gündüz sokaklarda meydanlarda barış için mücadele edenleri
düşünün. 1 Kasım, ya savaşanların ya da barış isteyenlerin olacak... Kimse bize tek dili dayatamaz, kimse bize
tek milleti dayatamaz. Teklik Yaradana mahsustur. Bunlar bunu kabul etmedikleri için tekrar seçime giriyoruz…”
(8 Ekim 2015, İstanbul Sultanbeyli Mitingi).
Demirtaş, İstanbul mitinginde yaptığı konuşmasında, 7 Haziran 2015 seçimleri döneminden itibaren
barış ikliminin bozulduğunu, partilerinin barış için mücadele ettiğini dile getirirken, 1 Kasım seçimlerinin
savaşanların ve barış isteyenlerin arasında gerçekleşeceğini belirtmekte ve böylece “savaş” ve “barış” üzerinden
bir ikili karşıtlık üretmektedir. Ayrıca, tek dil ve tek millet dayatmasını kabul etmediklerini de vurgulamaktadır.
Bu ifadeler, farklılık vurgularının ve kimlik siyasetinin bir başka görünümüdür. HDP’nin demokrasi anlayışı,
çokkültürlülük anlayışı üzerine kuruludur.
16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu kapsamında tüm siyasi parti liderleri miting
düzenlemişlerdir. Bunların içinde İstanbul mitingleri katılımın genişliği ve haber medyasındaki kapsamı
bakımından diğer mitinglerden daha fazla öne çıkmaktadır. Bu nedenle, tüm siyasi partilerin İstanbul mitingleri
ele alınmış, liderlerin söylemleri çözümlenmeye çalışılmıştır. HDP İstanbul mitinginin yapıldığı tarihte eş genel
başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle İstanbul mitinginde HDP adına konuşan Sırrı Süreyya
Önder’in konuşması incelenmiştir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Nisan 2017 tarihli “Sarıyer Buluşması”ndaki demokrasi
söylemleri:
“… Avrupa ülkelerinin sandıktan hayır çıkması için neler yaptıklarını, Avrupalı parlamenterlerin neler yaptıklarını
görüyorsunuz değil mi? Ama, yarın onlar benim milletimin cevabını görecekler. 2007’deki 367 garabeti vesaire,
nasıl çalıştılar. Batılı medya organlarının Türkçe manşetlerini gördünüz. Elbette, biz bu çevrelerin seviyesine
inmeyeceğiz. Bize yakışan, bu millet düşmanlarına hukuk ve demokrasi içinde cevaplarını vermektir. Bize düşen,
hiç kimsenin irademize pranga vuramayacağını tüm dünyaya haykırmaktır. Anladılar, bu ara kamuoyu
araştırmalarında yarınki seçimin neticesini görmeye başladılar, şimdiden yarını satın almaya başladılar,
Pazartesi gününü. İnşallah bize düşen bu ‘hayır’ koalisyonuna çok güçlü bir ‘evet’le karşılık vermektir, bunun için
yarın çok önemli. Yarın ülkemiz demokrasisi için inşallah bir dönüm noktası olacaktır...” (15 Nisan 2017, Sarıyer
Buluşması).
Erdoğan, bu sözlerinde iç siyaset dinamiklerine etki edebilecek dış dinamiklere vurgu yapmıştır. Bu
ifadeler, sürekli bir siyasi komplo ihtimalini canlı tutarak dışsal etkilere karşı iç kamuoyunu konsolide etme
yönündedir. Dolayısıyla, bütün belirtilen bu hususlar demokrasinin rasyonalitesi ile uyuşmamaktadır.
Demokrasi, aynı zamanda muhalefet üretmek, muhalefetin de iktidar olabilme olanağını yaratmaktır. Bu
noktada, sandıktan “hayır” çıkması ihtimalini baştan gayrimeşru ilan etmek ve bunun dış güçlerin oyunu
olabileceğini ima etmek demokrasinin ruhuna uygun düşmemektedir. Bu ifadeler, “haklı olan biz”, “haksız olan
onlar” gibi ikili bir karşıtlık üretmektedir. Ayrıca, “evet” demenin demokrasiye hizmet edeceğini söylemek,
“hayır” cephesinin görüşünü demokrasi dışı ilan etmek anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım, bir kutuplaştırma ve
ikili karşıtlık temelinde popülist bir siyaset dili örneğini göstermektedir.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 8 Nisan 2017 tarihli İstanbul Mitinginde yaptığı
konuşmanın demokrasi söylemi açısından çözümlenmesi:
“...Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olacak. Vesayetçiler artık tarihin derinliklerinde yol olacaklar.
Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. Ekonomi yeni sistemde daha da hızlı büyüyecek. Demokrasi
standartlarımız daha da yükselecek, milletin huzuru, güvenliği, kardeşliği daim olacak. Yargı sadece
bağımsız değil, aynı zamanda tarafsız da olacak. Gençlerimiz, geleceğimiz olan gençlerimiz siyasetle
tanışacak... Tek millet için evet. Tek vatan için evet. Tek bayrak için evet. Tek devlet için evet...” (8 Nisan 2017,
İstanbul Mitingi).
Binali Yıldırım bu ifadelerinde kendi partilerini demokrasinin, istikrarın, huzurun, güvenliğin ve
kardeşliğin temslcisi olarak konumlandırmıştır. Kendinin olumlu yönlerini öne çıkarma örneği olarak
değerlendirilebilecek bu ifadeler, birer seçim vaadi olarak söylenmiştir. Ancak, halihazırda iktidar partisini temsil
eden bir siyasal aktörün, gerçekleştirme olanağını elinde bulundurduğu halde, demokrasiyi bir vaat olarak dile
getirmesi demokrasinin gereklerinin yerine getirilmediğinin bir tür beyanı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, AK
Parti’nin milliyetçi tonu yüksek olan ”tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet” sloganı üzerinden de
ideolojik birleştirme hedeflenmiştir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mart 2017 tarihinde İstanbul Güngören’de yaptığı konuşmanın
demokrasi söylemi açısından çözümlenmesi:
“… 2010 referandumunda sokak sokak gezdim, ‘Hayır deyin’ dedim. Bakın o anayasa değişikliği bir
darbenin hazırlayıcısı olarak gündeme geldi. Şimdi “Türkiye ayrışmasın, gerginlik yaşanmasın, birlikte yaşayalım,
huzur içinde yaşayalım, demokrasi içinde yaşayalım” diyorsak, 16 Nisan’da gideceğiz, yine “Hayır” oyunu
gururla kullanacağız. Ve torunlarımıza diyeceğiz ki, “Bir darbe anayasası getirdiler, ayrıştıran bir anayasa
getirdiler, ben demokrasiyi savundum, ben senin hakkını savundum, torunlarımın geleceğini düşündüm ve o
anayasa değişikliğine ‘Hayır dedim’ diyeceksiniz.” (30 Mart 2017, Güngören, İstanbul).
Kılıçdaroğlu’nun bu ifadeleri “hayır” oyunu konsolide etmeyi amaçlarken, bunu duygusal bir temele
dayandırmaktadır. Gelecek kuşakları kurttarma vurgusu oldukça soyut ve hayali bir ifadedir. Bugünün rasyonel
çözümlerini üretmek yerine, bir gelecek korkusu yaratmaya yöneliktir. “Hayır” vurgusu, siyasi bir akıl ve
tartışma çerçevesinde değil, sadece pragmatist bir şekilde slogan düzeyinde ele alınmıştır. Yurttaşa neden
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“hayır” demesi gerektiği kavramsal bir bütünlük içinde açıklanmamıştır. Bu söylem, rasyonel bir perspektif
ortaya koymamaktadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Nisan 2017 tarihli İstanbul Mitinginde yaptığı konuşmanın
demokrasi söylemi açısından çözümlenmesi:
“İstanbul bir hafta sonra demokrasi hazımsızlarına dersini verecektir...” (9 Nisan 2017, İstanbul
Mitingi).
Bu ifadeler “hayır” oyu vermeyi demokrasi dışı olarak görmekte ve bu kanatte olanları
ötekileştirmektedir. Bu bakış, “biz” ve “onlar” ayrımını pekiştirmektedir.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 8 Nisan 2017 tarihli İstanbul Mitinginde yaptığı konuşmanın
demokrasi söylemi açısından çözümlenmesi:
"... Aslında oylanan evet ya da hayır değil, oylanan savaş mı barış mı meselesidir. Hiçbir gerekçesi
yokken masayı deviren bu ülkede “Kürt de yoktur Kürt sorunu da yoktur” diyen zihniyet hesap sorulamaz bir yere
gitmek istiyor... Siyasetsizliği siyaset sanan bazı muhalefet partileri de bu değirmene su taşıdılar. Ama büyük bir
bedel ödemeden bu hatalarının farkına varmaları gerekiyor. Bu ülke bir çiçek bahçesidir. Bu ülkede dünyadaki
neredeyse bütün renkleri, bütün halkları, bütün inançları ihtiva eden bu topraklar, Mehter Marşı ile İzmir Marşı
aralığına mahkum değildir. Üçüncü yol çok dilli, çok halklı bir birlikteliğin bütün dünyaya örnek olmasıdır.
Derdimiz, hedefimiz budu ...” (8 Nisan 2017, İstanbul Mitingi).
Sırrı Süreyya Önder konuşmasında iktidar partisini ile diğer muhalefet partilerini “Kürt sorununa” bir
çözüm üretmemekle eleştirmiştir. Ayrıca, anayasa değişikliği referandumunun ürettiği ikili karşıtlığı ve
kutuplaşmayı bir başka boyuta taşıyarak savaş ve barış isteyenler arasındaki bir yarılma olarak
değerlendirmiştir. Ayrıca, Önder, Türkiye’deki ideolojik kamplaşmanın sembolleri olan marşlar üzerinden
toplumun iki ideolojik paydasına gönderme yapmış, kendilerini bu alanın dışında konumlandırdıklarını belirtmiş
ve üçüncü bir yol olarak çok dilli ve çok halklı toplum hedeflerini ortaya koymuştur. Radikal demokrasinin
farklılıklara dayalı çokkültürlü toplum anlayışını referans alan bu bakış açısı, çoğulculuğu teşvik etmesi açısından
demokrasinin ruhu ile örtüşmekle birlikte, toplumdaki diğer eşitsizliklere ve liberal demokrasinin diğer
unsurlarına yönelik güçlü bir vurgu içermemesi nedeniyle tek boyutlu bir kavrayışa işaret etmektedir.

SONUÇ
Van Dijk (1997, s.44), kamusal söylemi kontrol edenlerin kamuoyunu da kontrol etme gücüne sahip olduğunu,
bu tür bir kontrolün söylem çözümlemesinin aynı zamanda doğal olarak bir siyasal çözümleme biçimi olduğunu
belirtmiştir. van Dijk bunu, doğrudan ekonomi-politik değil, daha çok siyasal aktörlerin zihinlerini ve eylemlerini
kontrol eden dilin ve söylemin sembolik ekonomisi olarak tanımlar. Türkiye’de demokrasi ve demokratikleşme
probleminin nasıl ele alındığını, siyasi liderlerin demokrasi kavrayışını ve bunun siyaset açısından ne gibi
açılımlar ve sınırlılıklar içerdiğini inceleyen Doğanay vd. (2017), Türkiye’de siyasetin biçimsel demokrasi alanına
sıkıştığını ve demokrasiyi seçimlere ve adaylar arasındaki rekabete indirgediğini, liderlerin çoğu zaman
demokrasiye ve ilgili kavramlara seçmenin desteğini kazanmak ve rakip siyasi partinin olumsuzluğunu
vurgulamak için başvurduğunu tespit etmişler ve “demokrasinin demokratikleştirilmesi” ne vurgu yapmışlardır.
Bu çalışma da demokrasi kavramının, liberal demokrasinin temel ilkelerini kurumsallaştırmak ve
güçlendirmek yerine, daha çok “olumlu biz” ve “olumsuz onlar” karşıtlığını inşa etmek, popülizm temelinde
kitlelerin desteğini almak ve kendi politikalarını meşrulaştırmak amacıyla kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Demokrasinin soyut niteliği ve olumlu çağrışımlarla yüklü anlam dünyası onu kullanışlı bir kavram haline
getirmiş ve aslında birbirinden çok farklı politikalar tarafından araçsallaştırılmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca,
retorik olarak olumlu bir kavram oluşu da onu her yerde olan, ama aslında hiç olmayan bir hayalete
dönüştürmüştür. Demokrasi bu kadar farklı yorumlanabilen bir kavram olamayacağına göre, onu belirli bir
normatif temelde ele almak gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, liberal demokrasinin normatif ilkeleri
demokrasinin temel nitelikleri olarak kodlanmış ve siyasal metinlerde de bu özellikleri yönünden incelenmiştir.
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Ancak, demokrasinin ve demokrasinin bileşeni olan diğer kavramların daha çok siyasal partilerin ideolojilerine
göre yorumlandığı ve bir siyasal kampanya konusu haline getirildiği görülmüştür.
AK Parti demokrasiyi daha çok oy kullanma ve seçimlere katılma boyutuyla yorumlamıştır. AK Parti’nin
siyasal aktörlerinin demokrasiyi daha çok biçimsel yönüyle ve bir seçim kampanyası aracı olarak kullandıkları ve
aynı zamanda muhafazakar popülist bir söylemin merkezine yerleştirdikleri görülmektedir. CHP hukuk
devletinin önemine, yargının bağımsızlığına ve temel haklar ve özgürlükler konusuna vurgu yapmış, mevcut
sistemde yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını ima etmiş ve iktidar partisine yönelik eleştirisini evrensel
ilkelerin aşınması üzerinden inşa etmiştir. CHP, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine referans
verirken, temel yurttaşlık hakları olan ekonomik ve sosyal hakları çok zayıf bir sesle dile getirmiştir. Dolayısıyla,
yurttaşlık haklarını ekonomik ve sosyal eşitlik temelinde değil, daha çok bireysel haklar ve özgürlükler gibi sivil
haklar üzerinden tanımlamış ve demokrasiyi soyut bir değerler bütünü olarak anlamlandırmıştır.
MHP, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde, diğer sol parti liderleri gibi, anayasanın
sorunlu taraflarına değinse de tam bir demokrasi tanımına yer vermemiştir. 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği
referandumunda ise bu çizgisinin dışına çıkmış, AK Parti’ye daha yakın bir pozisyon alarak siyasal sistem
değişikliğini getiren yeni anayasanın gerekli olduğunu savunmuştur. HDP’nin demokrasi kavrayışı ise kimlik
temelli olup, farklılık vurgusuna dayanmaktadır. HDP’nin siyasi retoriği benzerlikler yerine farklılıkları öne
çıkarmakta, temsili demokrasinin mekanizmalarını aşan ve katılımcılığı öne çıkaran bir radikal demokrasi
söylemine işaret etmektedir. Eşitlik, özgürlük gibi evrensel kavramlar eşliğinde farklılıklarla yaşama vurgusu
post-modernizmin yeni değerlerine referans verirken modernist değerlerle çatışmakta ve siyaset ortamında
yeni tartışmalar yaratmaktadır.
Özetle, sol yelpazede konumlanan siyasi parti liderlerinin sağ parti liderlerine oranla demokrasi, adalet,
haklar ve özgürlükler, güçler ayrılığı, eşitlik, özgürlük, sosyal haklar ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlarına
daha fazla değindiğini, ancak sol parti liderlerinin de bu kavramlara farklı açılardan baktıklarını söylemek
mümkündür. Sağ parti liderlerinin ise daha çok popülist bir dil üzerinden kutuplaştırma ve karşı tarafı
düşmanlaştırma yoluyla topluma seslenmekte ve geleneksel değerler, tarih ve din temelinde bir bütünlük
yaratmaya çalışmaktadır. Soyut değerler, bizlik duygusu ve lidere duyulan inanç siyasetin kendisi olmakta ve
aslında demokrasinin değerine ve yaşam pratiğine getireceği katkılara ilişkin rasyonel tartışmalar siyasal
alanının dışında kalmaktadır.
Bu çalışmada, liderlerin demokrasiyi normatif yönleriyle değil de daha çok kendi pragmatist çıkarlarına
uyumlu olacak şekilde yorumladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Siyasal partilerin ideolojik farklılaşması, demokrasi
anlayışlarını da dönüştürmekte ve demokrasinin temel ilkeleri anlam kaybına uğramaktadır. Liderlerin
demokrasiye farklı anlamlar yükleyerek onu daha çok seçim malzemesi olarak kullanmaları demokrasinin
giderek gerilemesi sonucunu da doğurmaktadır. Demokrasi, sadece “oy kullanma” ve “sandığa gitme”
fetişizmine indirgendiğinde ve diğer yapısal unsurlarıyla birlikte ele alınmadığında sosyal ve ekonomik haklar,
bireysel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, güçler ayrılığı ve azınlık hakları gibi temel
nitelikteki ilkeler tartışma dışı kalmakta, ana siyasetin konusu olamamaktadır. Bu demokrasi kavrayışı, evrensel
olarak kabul edilen Batı tipi demokrasi anlayışından uzaklaşılmasını ve demokrasiyi geliştirme yollarının
kapanmasını beraberinde getirmektedir. Bu tür siyasal söylem çalışmaları, siyasetin kutuplaştırıcı ve negatif
dilinin dönüştürülmesi, toplumun tümü için eşitlikçi ve özgürlükçü bir demokrasi anlayışının geliştirilmesi ve
daha demokratik bir siyasal kültürün yerleşmesi için yeni tartışmaları açması bakımından katkı sağlayacaktır.
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http://m.akparti.org.tr/site/haberler/basbakan-yildirimin-buyuk-istanbul-mitinginde-yaptigikonusmanin-tam-metni/89651#1

Mitingi,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mart 2017 Tarihli İstanbul Mitingi
http://halklailiskiler.chp.org.tr/Haberler/37/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-istanbul-gungoren-chp-ilcebaskanliginda-konustu-56608.aspx
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Nisan 2017 Tarihli İstanbul Mitingi
http://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/4243/index.html
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 8 Nisan 2017 Tarihli İstanbul Mitingi
http://www.hdp.org.tr/tr/guncel/haberler/istanbul-mitingimizden-hayir-ve-baris-cagrisi-yukseldi/10252

