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Necla Mora 

2007 yılında İletişim Bilimleri alanında doçent olan Necla MORA, İstanbul’da doğdu. İlk 

ve orta öğrenimini İstanbul’da bitirdi. Daha sonra üniversite eğitimi için Almanya’ya giden 

MORA, iki yıl Almanya’da Rotenberg ob der Tauber, Radofzell, Murnau’da yaşadı ve 

Goethe Institut’da Alman Dili ve Kültürü eğitimi aldı. O dönemde başlayan Türklere 

yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye’ye dönen MORA, Hacettepe Üniversitesi Alman Dili 

ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Burada lisans eğitimini Heinrich Böll’ün “Und Sagte Kein 

Einziges Wort” adlı romanı üzerine yaptığı çalışma ile bitirdi. Daha sonra Yüksek Lisans 

eğitimine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla 

İlişkiler alanında devam etti. “Avrupa Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de 

Gazetecilik Eğitimi” adlı tezini vererek yüksek lisansını tamamlayan MORA, doktora 

eğitimine yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak İletişim 

Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında devam etti. Ön çalışmalarını Almanya’da 

Regensburg Üniversitesi’nde tamamladığı  “Almanya’da Yabancı Düşmanlığı Ve Yazılı 

Basının Etkisine ‘Der Spiegel’ Örneği” adlı doktora tezini verdikten sonra Atatürk 

Üniversitesi İletişim fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde akademisyen olarak çalışmaya 

başlayan MORA,  Almanca ve İngilizce biliyor. Öğrencilik yıllarında ve daha sonraları da 

uzun süre çevirmenlik ve öğretmenlik de yapan MORA, Atatürk Üniversitesi İletişim 

Fakültesi yayın organı olan Atatürk İletişim Gazetesi’nin kurucularındandır. Ayrıca 2001-

2004 yılları arasında bu gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan MORA, 2001- 

2002 yılları arasında Gazetecilik Bölümü’nün Bölüm başkanlığı görevini yürüttü. İletişim 

Araştırmaları Derneği (İLAD) ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) üyesi olan 

MORA, Genel Gazetecilik anabilim dalında, Haber Sosyolojisi bağlamında İletişim Tarihi, 

İletişim Bilimi, İletişim Araştırmaları, Araştırmacı Gazetecilik, Medya Politikaları lisans 

dersleri ve Haber Söylem Çözümlemesi,  Siyasal İletişim, Medya Pedagojisi ve Küresel 



İletişim, Medya Kültür İdeoloji, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Kamuoyu ve Propaganda, 

Medya ve Demokrasi lisansüstü derslerini vermektedir.  

2003 yılı Ağustos ayında Eberhard Karls Üniversitesi Tübingen’de başladığı "Alman 

yazılı basınında Türklere Yönelik Haber Söyleminin Alman Kamuoyu Üzerinde Etkileri 

Ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine Girme Sürecine Yansımaları” konulu araştırma projesi 

kapsamında “Kendi-Öteki İletişimi ve Etnomerkezcilik” ve “Avrupa Birliğine Girme 

Sürecinde Almanya’daki Türkler” adlı iki makale yayımlamıştır. Ayrıca Atatürk 

Üniversitesi İletişim Fakültesi televizyonunda 15 günde bir yayımlanan “Stratejik Bakış” 

adlı programın yapımcılığını ve yönetmenliğini yürütmektedir. 

 



ÖNSÖZ 
Son birkaç yıldır yeryüzünün hemen her bölgesinde; ekonomik, politik, 

toplumsal, kültürel hemen her sahada meydana gelen değişiklikleri ifade etmek için 

başvurulan açıklamaların içerisinde çoğunlukla ‘küreselleşme’ veya ‘globalleşme’ 

terimleri göze çarpmaktadır. Dünyamızın giderek küreselleşmekte/globalleşmekte 

olduğu ve bunun ekonomik, toplumsal, kültürel etkilerine dair çok fazla fikir ortada 

dönmektedir.  

Son dönemlerde “yerelliğe dönüş mü yaşanıyor?” sorusuna karşın, bizim 

küreselleşme olgusu, dünya ölçüsünde benimsenen bir kısım ekonomik, kültürel 

akımlar veya trendler, değerler gerçekte olanca hızıyla gelişmiş ülkelerden daha az 

gelişmiş ülkelere doğru akıp gitmeye, ihraç edilmeye durmaksızın devam etmektedir. 

Bu da ortak ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel, hatta siyasi ortamların sahneye 

gelmesine sebep olabilmektedir. Bunun neticesi olarak, ekonomik sahanın bir parçası 

olan kitle iletişim kurumları da (medya) bu yeni ekonomi düzeninden etkilenmekte ve 

yapısal, dolayısıyla da içerik anlamında bir kısım değişiklikler göstermektedir. Bunun 

sonucunda ise, toplumun bilgi edinmede ilk başvuru kaynağı olarak tercih ettiği, yeni 

ekonomik düzene ayak uydurmuş medya aracılığıyla toplumun yeniden şekillenmesi 

kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır 

Olağanüstü bir hızla ucuzlayarak yaygınlık kazanan enformasyon teknolojileri, 

bilgiye çok kısa sürelerde yeryüzünün herhangi bir bölgesinden ulaşmayı mümkün 

kılmıştır ve bu durum olanca hızıyla devam etmektedir. Günümüzde kişilerin dünyada 

ve çevrelerinde olup bitenler hakkında doğrudan bilgi edinmesi mümkün olmadığından, 

çeşitli olaylar ve toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilmek için ilk başvuru 

kaynakları çoğunlukla kitle iletişim araçları olmaktadır. Konuya farklı bir açıdan 

bakıldığında, bilgi iletim teknolojilerini üretme ve geliştirme olanağı olan ülkelerin, doğal 

olarak kendi siyasal, ekonomik ve sosyal çıkarları doğrultusunda şekillendirdikleri 

enformasyonu geniş kitlelere iletmesinin de mümkün olduğu ve bunun hali hazırda bu 

şekilde gelişme bulduğu bir gerçektir. 

Ekonomik, teknolojik ve içeriksel olarak üretici kültürlere bağımlı olan tüketici 

kültürlerde; eleştirel akıl ve sorgulama yetisi, üretici kültür mensuplarınca izlenen 

politika gereği büyük oranda yok edildiği için sistem dışında kendi öz duruşunu 

korumayı başaran az sayıda insanın haricinde, toplum tüm gelişmeleri, medyanın 

yorumladığı biçimde kabul etmektedir. 
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Nitekim burada medya okuryazarlığı olgusu ve önemi devreye girmektedir. 

Medya metinlerinin hangi şartlar dahilinde üretildiği ve yine bunun dağıtım sürecinin 

nasıl işlediğini bilen bireyler, okumaları ve analizlerini de buna uygun olarak 

yapabileceklerdir.  

Elinizdeki kitap, medya metinlerinden haberin çok katmanlı okumayla analiz 

edildiğinde, yüzeyde görünenin altındaki gerçek söyleminin nasıl çıkarılabileceğini 

ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Yine küresel hegemonik güçlerin, 

medya ile ilişkilerini, bunun toplumsal dönüşüme olan etkilerini ayrıntılı bir şekilde 

tartışmaktadır. Bu bağlamda, eleştirel medya okuryazarı olabilmenin önemine vurgu 

yapmaktadır. 

Bilimsel bakış açısıyla, medya-iktidar-sermaye ilişkileri ve küresel söylem 

olgusuna ışık tutan bu başarılı çalışmanın, medya takipçilerine yeni bir perspektif 

kazandıracağını umuyorum. 

Prof. Dr. Suat GEZGİN 
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İKTİDAR VE HABER 
 

HABER VE HABER SÖYLEMİ 
 

 

           Giriş 

           Haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek, gerçekliğin, kurgusal 

olarak yayımlanacak organizasyonun yapısına, teknolojisine ve ideolojisine göre 

yeniden kurgulanmasıdır. Medya içerik türlerinden biri olan haber, yazım tekniğiyle 

kapalı bir yapıt olmasına rağmen, metin olarak çok katmanlı okumaya ve analize tabii 

tutulduğunda içerdiği söylemle açık yapıta dönüşmektedir (Rigel, 2000: 177,181). 

Haberin yazılması sırasında kullanılan evrensel kodlar, aktarım biçimleri ve klişeler 

haber metnini oluşturmaktadır. Bu dil yapısının ve işlevlerinin incelenmesi ile ortaya 

çıkan haber söylemi; enformasyonun seçimi, işlenmesi ve dolayımlanması 

aşamalarında kullanılan kodlamalarla oluşturulan aktarım biçiminin, alımlanma süreci 

dikkate alınarak kurgulanmasıdır (Rigel, 2000: 182–183). 

            Kurgusal metin olan haberlerin diğer kurgusal metinler gibi bir söylemi 

bulunmaktadır. Bu söylem içinde, bir yandan haberin söyleminin içinde yer alan 

anlatımla olaylar/gerçekler kurulup canlandırılmaktadır. Diğer yandan ise, haberlerin 

söylemi içinde egemen söylemler doğallaşıp, egemen ideoloji yeniden kurulmakta ve 

haberler anlatıcı tarafından kurgulanmaktadır. Gazetelerde, başlıklar, alt başlıklar, 

flaş/özet girişler, cümleler, spotlar, fotoğraflar, haberde anlatıcının ideolojisini 

yansıtmaktadır. Haber, iktidar seçkinlerinin görüşlerini yansıtmasının yanında, aynı 

zamanda bir söylem olarak, haber kaynakları, anlatıcı ve hedef kitle arasında kurulan 

bir diyalogdur (Tokgöz, 2000: 161–162). Bir basın organının habere verdiği önem, o 

haberin hangi sayfada, ne kadar yer aldığı ile anlaşılmaktadır. Yazılı basında birinci 

sayfada, kat yerinin üstünde verilen haber, haberi yayımlayan organ için önemli bir 

haber mesajı taşımaktadır. Haber sağ tarafta ve sürmanşetten verildiyse çok önemli 

mesajı içermektedir. Ayrıca habere ayrılan yer ve kullanılan fotoğraf da haberin 

içeriğine bakılmadan bize ilk bakışta bu önemli mesajı vermektedir. Televizyon ve radyo 

haberlerinde bu durum, habere, hangi sırada ve ne kadar süre yer verildiği ile 

anlaşılmaktadır. 
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           Haberde Söylem Oluşumu 
           Haberde, ele alınan konuya nereden bakıldığının ipuçları bulunmaktadır. Bu 

doğrudan ortaya konulduğu gibi, dolaylı olarak da haber metninde yer alabilmektedir. 

Haberde bakış açısı, herhangi bir eylem ya da söyleme nereden bakıldığının ortaya 

konulmasıdır (Aslan,  2004:  39). Haber ortalama insanın önyargılarını çoğaltarak, 

gerçekliği olduğu gibi görmesini engellemekte ve kurulu düzeni kabullenmeye 

yöneltmektedir. Haberlerde, olaylar, olgular, söylemler tek tek birbirinden kopuk bir 

yaşamın görünümleri olarak yer almaktadır. Böylece haberlerle betimlenen yaşam 

bütünlük ve tutarlılık içinde değil, rastgele olaylar, durumlar olarak sunulmaktadır. Bir 

söylem olan haberde, anlam üretimi, olayların, olguların ikili karşıtlıklarla biz-onlar, yerli-

yabancı, elitist -popülist şeklinde sunulmasıyla gerçekleştirilmektedir. Haber söyleminde 

geleneksel değer yargıları egemen olduğundan, iyi-kötü kavramı egemen değer 

yargılarının çerçevesini aşamamaktadır. Dış politika haberlerinde ise söylem, biz-onlar, 

dostlar-düşmanlar çerçevesinde kurulmaktadır. Haber söyleminde yeniden oluşturulan 

verili hayat, hedef kitleye, efendi-köle diyalektiği içinde ve yaşanılan gerçekliği 

haklılaştıracak şekilde sunulmaktadır (Aslan,  2004: 29, 30, 37).  

            İdeolojiler, dil kullanımı yolu ile edinilmekte ve dil kullanımı yolu ile 

aktarılmaktadır. İdeolojik fikirlerin birçoğu ya aileden, arkadaşlardan başlayarak diğer 

grup üyelerinden ya da dinleyerek, okuyarak ve izleyerek öğrenilmektedir. Böylece 

ideolojiler, söylemler yolu ile ifade edilmekte ve toplumda yeniden üretilmektedir (van 

Dijk, 18). Söylem, anlamın dil içinde hareket etmesi ile ortaya çıkmaktadır. İdeoloji ise, 

bu anlamın belli kişi ve gruplar lehine nasıl harekete geçirildiği ile ilgilenmektedir 

(Sancar Üşür, 1997: 89). İdeoloji, mesajları üretmek için kullanılan göstergesel 

kurallardır. İdeolojiyi okumak demek mesajların görünmeyen yüzünü okumak demektir. 

Söylem, mesajın söylediği, ideoloji ise, söylenebilecek olanı belirleyen kodlamadır. 

Mesajın kodlanması, kodlama ve kod açım edimlerini içermektedir. Kodlama, düz 

anlamı, kod açımı ise, yan anlamı belirtmektedir. Kod açımı, farklı grupların bu koda 

yüklediği anlam çerçevesinde oluşmaktadır. İdeolojinin yarattığı etki, söylemdeki 

mesajın belli bir yönde kodlanmasını sağlamaktadır (Sancar Üşür, 1997: 89).  

            Devletin ideolojik aygıtlarından olan kitle iletişim araçları, ideolojiyi kullanarak 

işlemektedir. Bunlar, diğer devletin ideolojik aygıtları gibi aynı hedefe yönelmektedir. 

Üretim ilişkilerinin yeniden üretimi, yani kapitalist sömürü ilişkilerinin yeniden üretimi, 

her biri bu tek hedefe doğru kendine özgü yoldan katkıda bulunmaktadır. Siyasal aygıt, 
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bireyleri devletin siyasal ideolojisine uydururken, haber aygıtı, tüm yurttaşları, basın, 

radyo, televizyon ile günlük milliyetçilik, şovenizm, liberalizm, ahlakçılık vb. dozları ile 

beslemektedir. Kapitalist düzeni sürdürmeye hizmet eden aygıtlar, evrensel olarak 

egemen burjuva ideolojisi ile örtülmüş ve gizlenmiştir. Böylece, kapitalist toplumsal 

formasyonun yeniden üretim ilişkileri, yani sömüren ve sömürülen ilişkilerinin yeniden 

üretimi, egemen sınıfın ideolojisinin zihinlere yerleştirilmesi sağlanmaktadır. İdeoloji, 

bireyleri özne diye adlandırmaktadır. Özne aracılığı ile ve özneler için olmayan ideoloji 

yoktur. Ancak somut özneler için ideoloji vardır ve ideolojinin bu gerçekleşmesi ancak 

özne aracılığı ile mümkün olabilmekte ya da olmamaktadır (Althusser, 1994: 35, 43, 45, 

60). 

           Özneler, toplumsallaşma süreci içinde bulunduğu topluluğu yöneten inançlar, 

değerler ve tutumlardan oluşan ideolojiyi, söylem aracılığıyla içselleştirmektedir. Bu 

nedenle bireyler, kendilerine açık tutulan ve ulaşılabilir kılınan söylemler tarafından 

özneleştirilmektedir. İdeolojik bir bütün oluşturan güçlerin baskın hale geçerek 

hegemonya oluşturabilmeleri için yazılı ve sözlü iletişimin yapısal özelliklerini denetim 

altına alabilmeleri yaşamsal önem taşımaktadır. Verili durumlarda, güçlü olanlar, 

güçsüz olanların neyi nasıl söylemeleri konusunda kısıtlamalar getirerek, belirleyici bir 

rol üstlenmektedir. Bu nedenle toplumsal gerçekliği belli bir ideolojiye göre düzenleyen 

söylem, en önemli siyaset aracıdır. Çünkü her söylemsel olay, bağlamı oluşturan 

koşullara bağlı olarak oluşurken durumları, bilginin nesnelerini, toplumsal kimlikleri, 

öznelerarası ve gruplararası ilişkileri varetmektedir. Söylemin bu var edici niteliği, tarihin 

belli bir anında, belli grupların çıkarı doğrultusunda sunulan gerçeği ya da ideolojiyi söz 

dışı davranışlarda düzenleyerek her söylemsel olayda yeniden üreterek sürdürülmesini 

sağlayabileceği gibi karşıt söylemsel pratikler aracılığı ile toplumsal dönüşümlere 

katkıda bulunmaktadır (Yağcıoğlu, 2002: 5–6 ). Bu nedenle haber metinlerinin 

üretiminin ele alınmasında: 

           1. Haberin söylemi, gazeteciliğin günlük pratikleri içinde oluşur. 

           2. Haberin söylemi, gazetecilerin profesyonel ideolojileri içinde oluşur. 

           3. Haberin söylemi, haber metinlerinin üretildiği somut tarihsel koşullar ve üretim 

anı ile belirlenir. 

           4. Haberin söylemi, medyanın ekonomi politikası içinde yapılanır.  

           Haber metin çözümlemelerinde iki eğilimden yararlanılmaktadır. Bunlardan ilki 

içerik çözümlemesi tekniğidir. Bu teknikte, görünen anlam üzerinde yoğunlaşan 

pozitivist eğilim, açık/manifest anlamlardan yola çıkmaktadır. İkinci eğilim ise, haberi 
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söylem olarak ele alan eleştirel eğilimdir. Bu ikinci eğilim, eleştirel dilbilim ve eleştirel 

söylem çözümlemesi yaklaşımları ile birlikte gelişmiştir. Söylem çözümlemesi bağlama 

ilişkin bir çözümlemedir. Varolan güç/iktidar ilişkilerinin söylem içinde nasıl kurulduğunu 

açıklamaya yönelirken, bu ilişkilerin eleştirisinden yola çıkmaktadır. Çıkış noktası 

medya metinleri değil, toplumsal yapıdır. Bu ilişkilerin dil ve söylem içinde kurulma 

biçimlerinin açığa çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla özneyi bir anlamlandırma 

süreci olarak ele almakta ve özne konumlarının da iletişimsel süreç içinde oluştuğunu 

vurgulamaktadır (İnal, 1996: 22, 95–96).  

           Toplumsal formasyon, ekonomi, politika ve ideoloji olmak üzere olmak üzere üç 

ana düzeyden meydana gelmektedir. Van Dijk’a göre, toplumsal formasyonu oluşturan 

düzeylerden biri olan ideoloji, fikirlerle, özellikle grup ya da hareketin paylaştığı 

toplumsal, siyasi ve dini düşüncelerle ilgilenmektedir. Ona göre ideolojiler, bir grubun 

üyelerinin köklü inancıdır. İdeoloji kavramının birçok tanımı olduğu gibi farklı kullanım 

anlamları bulunmaktadır. İdeoloji, yanlış bilinç anlamında, popüler, ancak yanıltıcı 

inançların statükoyu meşrulaştırmak ve işçilerin gerçek sosyo-ekonomik durumlarını 

gizlemek için yöneten sınıf tarafından aşılanan fikirler anlamında kullanılmaktadır. Bu 

olumsuz ideoloji kavramı, terimin siyasi kullanımlarında, yani yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı 

inançlar sistemi olarak biz ve onlar kutuplaşmasını, içgrup-dışgrup arasındaki toplumsal 

çatışmayı öngörmektedir. İdeolojileri nasıl edindiğimizi, öğrendiğimizi ve değiştirdiğimizi 

etkiyen dil kullanımı ve söylemdir (van Vijk, 2003: 16, 18). Toplumsal düşünce ve 

toplumsal gerçeklik arasındaki ilişkinin açıklanmasında yanlış bilinç kavramı yerine 

temsil, dolayımlama, imgelem, simgeleme gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. 

Temsil, gerçekliğin dil aracılığı ile kurulmasıdır. Söylem, gerçekliği yalnızca yeniden 

üreten değil, aynı zamanda tanımlayan ve kurandır. İmgelem, toplumsalı tanımlayan, bir 

toplumdan diğerine sonsuz farklılık ve çeşitlilik gösteren olası yaşanma biçimleridir. 

Toplumun geçmişi ve bu günü simge ve mitler sayesinde tanımlanmaktadır. Böylece 

söylem, imgesel olanın özgün düzeni olarak tanımlanmaktadır. Simgesel sistem, 

toplumsal gerçekliğin tanımlandığı düzeydir. Simgesel olan dil ve anlamlandırma 

pratikleri olarak söylemleri kurmaktadır. Dolayımlama ise, gerçekliğin düşünceye 

ulaşıncaya kadar geçirdiği değişim süreci anlamında tanımlanmaktadır. Negatif 

anlamında dolayımlama, toplumsal gerçekliğin kılık değiştirmesidir. Pozitif anlamında 

dolayımlama ise, Frankfurt okulu tarafından geliştirilmiştir. Burada dolayımlama 

sürecinde değişikliği çarpıtma yerine, varlığın ve bilincin farklı türleri arasındaki tüm 

etkin ilişkiler dolayımlanmıştır (Sancar Üşür, 1997: 123–126). 
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           Toplumbilimde çözümleme tanımının makro ve mikro yönleri çoğunlukla birbirine 

karışmış durumdadır. Mikro düzeyde genellikle toplumsal aktörlerden ve toplumsal 

durumlarda aktörler arasındaki toplumsal etkileşimden söz edilmektedir. Makro düzey 

daha soyuttur. Burada toplumsal aktörlerin gruplarından, kurumlardan, örgütlerden, tüm 

devletler ya da toplumlardan ve onların iktidar ilişkileri vb. durumlardan söz 

edilmektedir. Mikro düzeyde, günlük etkileşimin hem monolog hem de konuşma olarak 

son derece önemli biçimi olan söylem, ideolojilerin ifadesinde ve yeniden üretiminde rol 

oynayan başlıca faktördür. Toplumsal pratiklerimizin birçoğu ideolojiler tarafından 

aşılanmaktadır (Dijk,  2003:  42–43). Bilişsel olarak ideolojiler toplumsal temsilleri 

yapılandırdıkları için geliştirilebilirler. İdeolojiler toplumsal pratikleri dolaylı bir şekilde 

genelde ve söylemi ise, özelde denetlediklerinden ideolojilerin sonraki açık toplumsal 

işlevi, ortak eyleme, hem iç grup üyelerinin işbirliğine ve etkileşimine hem de dış grup 

üyeleri ile etkileşime olanak vermeleri ya da kolaylaştırmalarıdır. Bunlar ideolojinin 

toplumsal mikro düzey işlevleridir. Makro düzeyde ise, ideolojiler en yaygın şekilde 

iktidar ve egemenlik gibi grup ilişkileri açısından tanımlanmaktadır. İdeolojiler, iktidar 

seçkinlerinin iktidarlarını meşrulaştırmak için zihinsel denetim sağlama işlevi 

görmektedir (van Dijk, 2003: 48). 

           Haberin söylemi içinde güç/iktidar sahibi kurum ve kuruluşların söylemlerinin 

temsili sorunu, dili bir anlamlandırma süreci olarak ele alan post yapısalcı bir yaklaşımı 

benimsememizi de beraberinde getirmektedir. Gerek yazılı basında, gerekse işitsel ve 

görsel-işitsel basında haberlerin ortak özelliği, alıntılanmış konuşmalardan oluşmasıdır. 

Bu özellik haberin egemen söylemlerin yeniden kurulduğu bir metin olduğu olgusunun 

yansımasıdır. Haberin söylemi içinde egemen söylemler doğallaşıp ve egemen ideoloji 

yeniden kurulmaktadır (İnal, 1996: 100–101, 104). Haber araştırmalarında haberin 

söylemini bütünlüklü biçimde ele almak ve sözcük seçimleri, sentaks gibi mikro yapısal 

özelliklerle, tematik hiyerarşi içinde olayların çerçevelenme biçimleri gibi makro yapısal 

özelliklerin metin içinde nasıl yapılaştıklarına bakmak gerekmektedir. 

           Haber Ve Bağlamı 
           Haber, medyanın güçlü ve egemen ideoloji tanımlarına yönelik bir yeniden 

üretimin gerçekleştirildiği, gerçekliğin ideolojik temsiliyeti ve inşasında oldukça stratejik 

metinsel bir söylemdir. Hükümet ve yönetim örgütleri için medya, onların kurumsal 

etkinliklerinin adil, eşit, meşru ve kamu yararına olduğunu kamusal alanda iddia ettikleri 

bir aygıttır. İktidar seçkinleri ve iktidarı temsil eden kurumların sözcülerinin öznel 

 www.altkitap.com 8



Medya Çalışmaları – Necla Mora 

görüşlerinin haberde nesnel olarak temsil edilmesi, haberin söylemsel yapısı içerisinde 

ideolojinin işleyişinde bir strateji olarak çok önemlidir. Var olan toplumsal gerçekliğin bir 

parçası olan ve bazen mücadeleli ve çelişkili, bazen yönlendirilen ve kapalı 

anlamlandırma pratikleri içinden, çoğunlukla egemen gücü ve iktidarı elinde 

bulunduranların lehine gerçekliği inşa eden ve tanımlayan bir dolayımlayıcı olarak 

değerlendirilen eleştirel medya anlayışı içinde haberlerin konumlanması, bu çerçeve ile 

uygunluk göstermektedir. (Dursun, 2001: 123–125).  

           Toplumsal gerçekliği belli bir ideolojiye göre düzenleyen söylem, en etkili siyaset 

aracıdır. Çünkü her söylemsel olay, bağlamı oluşturan koşullarla birlikte, durumları, 

bilginin nesnelerini, toplumsal kimlikleri, öznelerarası ve gruplararası ilişkileri 

kurmaktadır. Söylemin bu özelliği tarihin belli bir anında, belli grupların çıkarı 

doğrultusunda sunulan gerçeği ya da ideolojiyi söz dışı davranışlarla düzenleyerek, her 

söylemsel olayda yeniden üreterek sürdürülmesini sağlayabileceği gibi, karşıt söylemsel 

pratikler aracılığı ile toplumsal dönüşümlere de katkıda bulunabilmektedir (Yağcıoğlu, 

2002: 6).  Gazeteci bir yandan kullandığı dil ve farklı kodların taşıdığı çok anlamlılık 

dolayımı ile mesajını oluştururken, diğer yandan dengelilik ve olaysal olma kaygısı ile 

haber kaynaklarının söylemlerinin bir yeniden üreticisi konumundadır. Bu söylemin ne 

olduğu sadece haber metinlerinin yapısal özelliklerinin sistematik çözümlemesi ile 

anlamak mümkün olamamaktadır. Haberin söylemi ancak içinde oluştuğu bağlamla 

ilişkilendirildiğinde anlaşılmaktadır.  

            Bağlam birimi üzerine yapılan bu vurgu, nicel içerik çözümlemelerinden nitel 

içerik çözümlemelerine geçişin bir göstergesi olmuştur. Söylem çözümlemesinde 

bağlam, kurumlara, topluma, tarihselliğe dek uzanan bağlamlara kadar 

genişletilebilmektedir. Bu birimin geniş tutulması, metnin bütünlüğünün gözardı 

edilmemesi gerektiğine ilişkin bir vurgudur ve daha çok yoruma yönelik bir okumayı da 

beraberinde getirmektedir. Sözcüklerin, cümleciklerin ve cümlelerin yalıtılmış birimler 

olmayıp, ancak metnin bütünü içinde anlamlı olduklarına ilişkin bir kabulü 

gerektirmektedir. Metnin ana teması ile mikro birimlerin karşılıklı bir ilişki içinde oldukları 

ve birbirinden yalıtılamayacaklarına ilişkin hassas bir okuma sürecinin gereğine işaret 

etmektedir. Nitel içerik çözümlemelerinde, nicel içerik çözümlemelerinde kullanılan aşırı 

sistematik olma, sayılara dökme, istatistik kullanma gibi olmazsa olmaz olarak görülen 

teknik özellikler hemen hemen terk edilmiştir (İnal, 1996: 82).  

           Söylem, dil kullanımının kültürel ve toplumsal bağlamda ele alınmasıdır. Söylem 

incelemenin temel nedeni, insan iletişimini bütünlüğü içinde kavramaktır. Bu bütünsellik, 
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söylemin soyut bir dil ve dilbilim boyutuyla sınırlı kalmasını engellemekte, değişik bakış 

açılarına olanak tanımaktadır. Söylem yaklaşımları, eleştirel ve eleştirel olmayan 

yaklaşımlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Eleştirel olmayan yaklaşım, söylem 

uygulamalarını betimleyici, açıklayıcı biçimde ele almaktadır. Eleştirel yaklaşım ise, 

söylem uygulamalarını, dil kullanımını betimlemekle yetinmez, söylemin güç/iktidar ve 

ideoloji tarafından nasıl biçimlendirildiğini ve toplumsal kimlik, toplumsal ilişkiler, bilgi ve 

inanç dizgelerinin toplumsal kültür bağlamında nasıl etkili olduğunu da göstermektedir. 

Eleştirel yaklaşım, toplumsal değerlerin, dili/söylemi belirlediğini savunmaktadır 

(Kocaman, 2003:  10–11).  

           Haber ve Hegemonya 
           Hegemonya, egemen ideoloji aktarımı, bilinç biçimlendirmesi ve sosyal iktidar 

deneyimi aracılığı ile işleyen bir süreçtir. Eleştirel yaklaşım, gücü ve egemenliği kötüye 

kullanmanın bütün biçimlerine karşı yöneltilmekte ve egemenliğin ideolojik temeline 

odaklanmaktadır. İdeoloji, iletişim içinde ifade edilen fikirler sistemi; bilinç grupları ya da 

bireyler tarafından taşınan duygular, kanılar, tutumlar toplamının temelini 

oluşturmaktadır (Lull, 2001: 19). 

           Haber söyleminde anlatıcı ile okuyucu arasında bir etkileşim oluşmaktadır. 

Haberin söylemi, okuyucuların söylemleri arasındaki söylemsel aralığı kapatan 

anlatıcının diyaloğudur. Anlatıcı ve alımlayıcılar arasında kurulan karşılıklılıkla haberin 

dili içinde kaynak söylemler, halkın sözüne dönüştürülmektedir. Böylece haber 

medyası, egemen söylemleri uylaşıma dönüştürmekte ve bu süreç içinde hegemonyaya 

yönelik rızanın oluşumunda aktif bir rol oynamaktadır (İnal, 1996: 114).  

           Eleştirel yaklaşımların medyaya ilişkin sorunlara bakış açısı iki ana başlık altında 

toplanabilir. Bunlar: 1. Üstyapıya, yani kültür, ideoloji ve söyleme ağırlık veren. 2. Maddi 

ilişkilere, yani altyapıya ağırlık veren. 

           Egemenlerin ister metinsel düzeyde, ister ekonomik ilişkiler düzeyinde olsun, 

toplumsal iktidarlarını kurma stratejilerini, onların sınıfsal çıkarlarıyla ilintilendirerek ve 

belirleme sorunsalı çerçevesinde açıklamaktadır. Bu nedenle ne ekonominin işlevleri ne 

de metinler ve bu metinlerin alımlanma tarzlarının çözümlenmesini yadsıyan bir 

yaklaşımı benimsemek doğru olmayacaktır. Bu nedenle metinlerin tarihsel olarak iş 

gördüğü söylemsel alanı sağlayan kuralları ve yordamları inceleyerek, metinlerden 

tarihe doğru bir kaymaya olanak sağlayacak eleştirel söylem çözümlemesi yaklaşımını 

benimsemek gerekmektedir (Dursun, 2001: 22–23).  
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            Eleştirel söylem çözümlemesi yaklaşımı, dil kullanımını eleştirel olarak inceleme 

nesnesi yapan sosyo-politik bir praxis olarak ortaya çıkmıştır. Bu praxis, çağdaş 

toplumlarda, ekonomik, kültürel ve siyasi kaynakların eşit olarak paylaşılmadığı 

saptamasından yola çıkarak, bu dağılımın adaletli bir hale getirilmesine katkıda 

bulunmak amacındadır. Seçkinler, kurumlar ve özneler tarafından gücün, toplumsal 

eşitsizlik üretecek biçimde kullanılması siyasal, kültürel, sınıfsal, etnik, ırk ve cinsiyet 

ayrımcılığı olarak ortaya çıkabilmektedir. Amaç, bu aşırı toplumsal adaletsizliğin ve 

güçler arasında dengesizliğin meşrulaştırıldığı, yeniden üretildiği ve doğallaştırıldığı 

kültürel olan metinleri eleştirel bir yaklaşımla inceleyerek meşrulaştırma 

mekanizmalarını sergilemek ve ifşa etmektir. Böylece varolan düzeni dönüştürmek, 

toplumu oluşturan çeşitli gruplar arasında daha adaletli bir düzenin kurulmasına katkı 

sağlamaktır (Yağcıoğlu, 2002: 3–4). Eleştirel söylem çözümlemesi dili söylem olarak 

çözümlemektedir. Sosyo-ekonomik sistemlerin baskınlık, sömürü ve insan dışılaştırma 

üzerine kurulduğunu ve bu sistemler içindeki çelişkilerin nasıl bunları ilerlemeci ve 

özgürlükçü doğrultularda dönüştürme potansiyeli oluşturduğunu gösteren, eleştirel 

toplumsal bilimlerle aynı ilgi alanını paylaşmaktadır. Eleştirel söylem çözümlemesi, 

maddi üretimin ve toplumsal yaşamın yeniden üretiminin bir anı olarak ele almakta ve 

metinlerdeki toplumsal çalışmayı maddeci toplumsal eleştirinin ana odağı olarak 

çözümlemektedir. Eleştirel söylem çözümlemesi, söylem olarak dilin 

kavramlaştırılmasını merkez aldığı ve eleştirel dil çözümlemesini toplumsal bilimlerde 

konumlandırdığı için eleştirel dilbilim üzerine kurulmuştur (Faircloucgh ve Graham, 

2003: 188–189).  

Eleştirel söylem çözümlemesi şu temel sorular üzerinden hareket etmektedir: 

1. Gücü elinde tutan gruplar söylemi nasıl denetim altında tutmaktadır? 

2. Böyle bir söylem güçsüz grupların zihinsel faaliyetlerini ve eylemlerini nasıl 

denetlemektedir?  

3. Bu denetimin toplumsal eşitsizliğin yaratılmasındaki rolü nedir? 

4. Denetim altında tutulan gruplar bu güce söylemsel olarak nasıl karşı 

koyabilirler?  

İdeolojik bir bütün oluşturan güçlerin baskın hale geçerek hegemonya oluşturabilmeleri 

için yazılı ve sözlü kitle iletişimin yapısal özelliklerini denetim altına alabilmeleri, onlar 

için yaşamsal bir önem taşımaktadır.  
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           Medya Ve Haber Söylemi 
           Halka mesajlar ve simgeler ileten bir sistem oluşturan medya, bireyleri 

eğlendirmek, bilgilendirmek ve toplumun kurumsal yapısı ile bütünleştirecek değerleri, 

inançları ve davranış biçimlerini onlara aşılamaktadır. Devlet bürokrasisinin iktidar 

aygıtlarını elinde tuttuğu ülkelerde, medya üzerinden uygulanan sistemli propaganda, 

egemen seçkinlerin çıkarına hizmet etmektedir  (Chomsky ve Herman, 2004: 35).        

            Neyin haber olarak seçileceğine ve nasıl yayımlanacağına karar veren medya, 

diğer kâr amaçlı kurumlardan farklı değildir. Onun da satacağı bir ürün vardır. Hiçbir 

gücün sonsuza kadar zor kullanarak devam edemeyeceğini ve yönetici sınıfın iktidarını 

ve gücünü sürdürmek için kamu rızasının ancak ikna yoluyla alınacağını savunan 

Hackett ve diğer araştırmacılar, medyanın bu rızayı üreten en önemli kurum olduğu 

üzerinde uzlaşmaktadırlar. Medya metin üretimi aşamasında haber toplama, haber 

seçimi, yazımı gibi boyutları kurumsal kararlar çerçevesinde değerlendirilir. Haber 

olarak seçilmesindeki tek ölçüt nesnellik olmayan olaylar, dünyayı olduğu gibi yansıtma 

kaygısından uzak, oluşturulmak istenen dünyayı resmeden, duyurulan olaya ilişkin belli 

bilgi ve inancı oluşturmak amacıyla üretim sürecine alınmaktadır. Söylem 

çözümlemecilerinin çalışmalarını kendi yorumlamalarına dayandırmalarına karşın 

eleştirel söylem çözümlemesi uygulamacıları, medya söyleminin kitleler üzerindeki 

etkilerini de çalışmalarına yansıtmışlardır. Benzer metinleri farklı okuyucuların farklı 

biçimlerde okuyacaklarını savunan araştırmacılardan Fairclough, okuyucunun yorumu 

olmaksızın metinlerin kendi başlarına bir anlamları olmadığını ileri sürmektedir. Van Dijk 

ise, metin yorumlarının bu konuda daha önceden edinilmiş bilgiye dayandığını ileri 

sürse de bazı sosyal ve politik olayların yorumlanmasında ve bazı inançların 

yerleşmesinde haber medyasının birincil derecede etkili olduğunu belirtmektedir (Ülkü, 

2004: 384). Haber söylemi, öyküden farklı olarak zamansal bir sıralamaya değil, 

bağıntıya dayalı, kategorisel, en önemlinin en üst bilgi olarak yer aldığı bir söylem 

türüdür. Öyküde neden sonuç ilişkisi baskınken, haber söyleminde özel bilgi verme, 

genelleme, zıtlıklar, açıklama, zamansal, nedensel ve koşulsal olan işlevsel bağlar 

yoğun olarak kullanım bulmaktadır. İletişimin alt yapısı olan oluşturulmuş bilgi ve 

inançlar bütünü, önermeler arasındaki ilişkilerin konu bütünlüğünü sağlamadaki rolüne 

önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Kalıplaşmış bilgiler ve senaryolar biçiminde zihinde 

temsil edilen bu bilgiler, uzun süreli bellekte yer almakta ve gerektiğinde canlanıp 

kullanıcının bağıntı süzgecinden geçerek aktif hale gelmektedir (Ülkü, 2004: 377).  
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           Söylem çözümlemesinde ana amaç, anlamlandırma ya da yorumlamadır. 

Eleştirel söylem çözümlemesinde ise, söylemin dünyayı temsil eden bir sosyal 

uygulama olması; zaman yer, sosyal, kültürel ve ideolojik bağlam içinde anlam 

kazanması dilbilgisel özellikler ve yapıların bilinçli seçilmiş ya da seçilmemiş olmasına 

bağlı olmaksızın amaçlı olması, yanlılık, güç, direnme gibi sosyal uygulamaların temsil 

edilmesi yanı sıra bunların oluşumunu sağlaması, güç ilişkilerinin üretimi, uygulanması 

ve söylem yoluyla yeniden üretilmesi nedeniyle yorumlama düzeyinin ötesine geçilip, 

sözü edilen faktörler değerlendirilmeye alınarak açıklanmalıdır (Ülkü, 2004: 385). Bu 

nedenle, medyanın egemen gücü ve iktidarı elinde bulunduran seçkinlere, egemen 

ideolojiye nasıl hizmet ettiği ve bu çerçevede haberlerin oluşturulmasında neleri öne 

çıkardığı, neleri, göz ardı ettiği, hedef kitlede hangi önyargıları yeniden ürettiği, hangi 

konularda kamuoyu oluşturmak istediğinin saptanması için eleştirel söylem 

çözümlemesi yaklaşımı en uygun araştırma yöntemidir. Eleştirel söylem 

çözümlemesinin özellikleri şunlardır: 

           1. Güç ilişkileri söylemseldir.   

           2. Söylem toplum ve kültürü tesis eder. 

           3. Söylemsel olarak tesis edilen hayatın üç büyük belirleyicisi; dünyanın 

temsilleri olarak temsiller, insanlar arasındaki ilişkiler ve insanların sosyal ve kişisel 

kimlikleri olarak kimliklerdir. 

           4.  Söylem ideolojik olarak çalışır; ideolojiler, eşitsiz güç ilişkilerini, 

hâkimiyet ve istismar ilişkilerini üreten toplumu tesis ve temsil etmenin tikel yollarıdır. 

           5. Söylem tarihseldir. Söylem bağlam olmadan üretilemez ve bağlam 

hesaba katılmadan anlaşılamaz. Bağlam daima tarihseldir. Söylem, kültüre, ideolojiye 

ve hayat tarzlarına içkin olmak durumundadır. Söylem yalnız şimdiye atıfta bulunmaz, 

tarihe de atıfta bulunur. Çünkü dil tarihseldir. 

           6. Metin ve toplum arasındaki bağ, makro olanla mikro olan arasındaki 

bağdır. Eleştirel söylem çözümlemesi, bir yandan sosyal ve kültürel yapılar ve süreçler 

arasında, öte yandan metinler arasında bağlantılar kurar.  

            7. Söylem çözümlemesi yorumlayıcı ve açıklayıcıdır; eleştirel okuma, sistematik 

metodoloji ve bağlamın mükemmel bir biçimde araştırılmasına ihtiyaç duyar (Sözen, 

1999: 143–147).  Sadece ekonomik temele değil, toplumun kültürel boyutlarına, 

ideolojik kültüre ve kapitalist sosyal ilişkilere de vurgu yapan eleştirel söylem 

çözümlemesi, sosyal problemlere yönelmekte ve sosyo kültürel süreçler ve sosyal 

yapıların linguistik karakterine odaklanmaktadır.  
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  Sonuç  
Söylem, belli bir kültür topluluğunun üyelerinin verili bir duruma bağlı olarak 

otomatik olarak kullanıma soktukları dile getirme biçimlerini kastetmekte ve verili 

toplumsal bağlamda kullanılabilen anlamsal ilişkilerden söz etmektedir. Her söylemsel 

olay, yani metin olarak incelenebilen her dil kullanımı ya da toplumsal pratik, belli bir 

toplumsal yapının ürünü olan kurumsal ve durumsal ilişkiler ağı içinde yer alan özneler 

arasında gelişen bir eylem olarak anlaşılmalıdır. Özneler, toplumsallaşma süreci içinde 

bulunduğu topluluğu yöneten inançlar, değerler ve tutumlardan oluşan ideolojiyi, söylem 

aracılığı ile içselleştirmektedir. Böylece bireyler, kendilerine açık tutulan ve ulaşılabilir 

kılınan söylemler tarafından özneleştirilirler. Verili durumlarda güçlü olanlar, güçsüz 

olanların neyi nasıl söylemeleri konusunda kısıtlamalar getirerek belirleyici bir rol 

üstlenmektedir.  

Haber, üretim aşamasında kurumsal kararlar çerçevesinde değerlendirilmekte 

ve haberin seçiminde, oluşturulmak istenen dünyayı resmeden, duyurulan olaya ilişkin 

belli bilgi ve inancı yerleştirmek amacıyla üretim sürecine alınmaktadır. Böylece medya, 

devlete ve özel sektör etkinliklerine hükmeden özel çıkarlara destek sağlama işlevini 

yerine getirmek için eşik bekçiliği dediğimiz filtreleme sistemi ile propaganda 

yapmaktadır. Bu sistemin nasıl işlediğini ortaya çıkarabilmek için sadece ekonomik 

temele değil, toplumun kültürel boyutlarına, ideolojik kültüre ve kapitalist sosyal ilişkilere 

bakmak gerekmektedir.  

           Medyanın yaptığı seçimleri, nelere önem verip, neleri ihmal ettiğini en iyi biçimde 

anlamak ve olayın iç yüzünü bütün açıklığı ile görmek gerekmektedir. Bu nedenle haber 

söylem çözümlemesinde kullanılacak araştırma yönteminin seçimi çok önemlidir.  
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HABER SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİNDE VAN DİJK YÖNTEMİ 

 

           Dil, toplumsal ve sistematik bir olgu olarak, geniş toplumsal simgesel düzenin bir 

parçasıdır. Ancak, dil ve ideolojik sistem birbiri ile etkileşen, birbirini oluşturan bir döngü 

içinde bulunmaktadır.  

            Van Dijk’ın söylem çözümlemesi, yazılı metinleri önermeler açısından ele alan 

bir çözümlemedir. Söylemi ideolojik olarak inceleyen van Dijk, özellikle sosyal 

kognisyonlar üzerinde durmaktadır. Bunlar; bilinçlilik, anlam üretimi ya da sezgi 

terimlerine karşılık gelmektedir. Van Dijk, kognisyonları eylem olarak gördüğü için 

üzerinde durmaktadır.                    

           Eylem olan kognisyonlar, mikro ve makro yapılar arasında ilişki kurmaya 

yardımcı olmaktadır. Mikro yapılar, gazeteciler, göstericiler, azınlıklardır. Mikro yapılarla 

ilişkiye giren gazete, hükümet, mahkeme gibi kurumlar da makro yapılardır (Sözen, 

1999: 124,132). Van Dijk, haber söylem çözümlemesinde, nicelik ve nitelik 

çözümlemelerini birleştirerek, haber metinlerini, haber metni çözümlemesi, metin 

anlambilimi, yerel ve küresel bütünlük, etkiler, üst yapılar, haber şemaları, üslup ve 

retorik, sosyal kognisyon ve sosyo-kültürel bağlamları çerçevesinde incelemektedir. 

 

Van Dijk’e göre; 

1. Dünyada ne olup bittiğine dair sosyal ve politik inançların ya da bilgilerin çoğu 

gündelik haberlerden gelir.  

2. Haberi yazan muhabir, okuyan okur ve çözümleme yapan araştırmacı, birincil 

olarak haberin anlamı ile ilgilidir.  

3. Van Dijk, çalışmasına bir bütün olarak bakar.  

4. 4. Aynı haberin farklı kelimelerle anlatılarak metne dönüştürülmesi ile sosyal 

ve ideolojik etkiler açığa çıkarılır. 

5. Söylem çözümlemesi ile anlamlar, fikirler ve ideolojiler de açığa çıkarılır.  

6. Van Dijk’a göre, hafızada temsil edilen bilgi, metni anlamaya yarayan zihinsel 

yapılanmadır. Bilginin hafızadaki temsili, sadece metinde temsil edilen 

anlamları değil, aynı zamanda metne ilişkin ayrıntıları da kapsar. Bağlam 

modeli diye adlandırılan bu spesifik zihni modele göre, söylemin sosyal 

durum ve yapı ile bağlantısı kurularak, söylemin iletişime ve etkileşime dayalı 

görünüşü düzenlenir (Sözen, 1999: 125–127).  
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           Haberde kullanılan cümlelerin kısa ya da uzun, basit ya da bileşik ve etken ya da 

edilgen olmaları ölçütünde yapılan çözümleme ile van Dijk, haberin ideolojik doğasını 

ortaya koymaya başlar. Ard arda gelen cümlelerin ve cümleciklerin birbirleriyle ilişkilerini 

irdelediği bölgesel uyum, seçilen kelimelerin özelde muhabirin genel anlamda ise, 

gazetenin ideolojisini yansıttığı kelime seçimleri ve haberin ikna edicilik özelliğini artıran 

olayın taraf ve tanıklarının yorum ve sözel tepkilerinin yer aldığı alıntılar, olayın 

gerçekten olduğunun göstergesi olan fotoğraflar ve haberin inandırıcılığını artıran grafik, 

rakam ve sayısal verilerden oluşan haber retoriği, haberin mikro yapısının öğelerini 

oluşturur (Ertan Keskin, 2004: 392-393). Haber metinlerinin yalnızca yüzey yapılar 

düzeyindeki ilişkilerle kalmayıp, metin başlıkları ve metin ilişkileri, anlatıdaki zamansal 

sıralamadan farklılıkları, özellikle oluşturulmuş belirsizlikler ve dünya bilgisi 

çerçevesinde incelenmesi, bu metin türünün kendine özgü dinamikleri nedeniyledir.        

          Gazete okuyucusunun anlama ve yorumlama süreçlerine olduğu kadar 

üretim/oluşum süreçlerine de farklı bir bakış açısı getiren van Dijk’ın söylem ve eleştirel 

söylem çalışmaları, yazılı haber odaklı bir yöntemdir (Ülkü, 2004: 371–372). Van Dijk, 

köklerini felsefe, toplum bilim ve edebi kuramlarda bulan söylem çözümlemesini, dili 

sosyal ve bilişsel bağlam içinde inceleyen her tür araştırma için kullanılabilecek genel 

bir etiket olarak düşünmektedir. Sözü edilen bilişsel boyut ancak Chomsky’nin 1950 ve 

1960’larda dil edinimindeki çalışmalarından sonra kazanılmıştır. Çözümlemelerin 

oldukça karmaşık olması farklı yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Metinlerin 

içerik, anlatı, tartışma, göstergebilim ve biçembilim açısından incelenmesi, her bir 

yaklaşımın farklı bakış açısı gerektirmesi nedeniyle farklı bulgular elde edilmesine 

neden olmaktadır (Ülkü,  2004:  372). Çeşitli düzeylerde incelenen haber metni, sonuçta 

kognitif ya da zihni bir şemalanmaya benzer bir özellikle değerlendirilmektedir. Van 

Dijk’ın üst yapılar dediği haber şemaları, haber başlıklarının fonksiyonu olup, bunların 

fonksiyonlarının ne olduğunu belirleyen şemalarca yapılanmaktadır. Üst şema denilen 

bu tarzdan bir yapılanma, hikâye etmeye; olayı anlatma ve haber raporlarında oluşan 

hiyerarşik bir şema izlemeye dayanmaktadır. Şema, ana başlık, üst başlık, ana olaylar, 

bağlam, tarih, sözlü tepki ve yorumlardan oluşmaktadır (Ülkü, 2004: 372). 
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           Haber 
            A) Makro yapılar 

1. Tematik çözümleme 

Üst başlık, başlık, alt başlık, spot ve haber girişleri; başlık ve haber girişi, 

özetlemenin yanı sıra özet görevi görür. Başlık, spot ve haber girişinden oluşan 

standart haberin incelenmesi, haberde genelden özele, en önemli bilginin önce 

verilmesinden, önemsiz ayrıntılara doğru bir hiyerarşi olduğunu gösterir. 

2. Şematik çözümleme 

Haber olayı hakkındaki bilgileri içerir ve ana olayın ele alınış biçimini 

değerlendirir. Bağlam ve artalan bilgilerini içerebilir (durum). 

Haber kaynakları ve olayın taraftarlarının sözlü tepkilerine yer verilir. Mikro 

yapılarla ilişkiye giren gazete, hükümet, mahkeme gibi kurumlar da makro 

yapılardır (yorum). 

B) Mikro yapılar 

1. Sözdizimsel yapı 

2. Kelimeler arası bölgesel uyum; ardarda gelen cümlelerin ve cümleciklerin 

birbiri ile ilişkilerinin incelenir. 

3. Kelime seçimleri; seçilen kelimeler özelde muhabirin, genelde ise, 

gazetenin ideolojisini yansıtır. 

4. Haberin retoriği çözümlemesi; haberde kullanılan cümlelerin kısa, uzun, 

basit ya da bileşik, etken ya da edilgen olması, fotoğraflar ve haberin 

inandırıcılığını artıran grafik, rakam ve sayısal verilerden oluşan haber retoriği 

haberin ideolojik yapısını ortaya koymaya başlar. Mikro yapılar, gazeteciler, 

göstericiler, azınlıklardır. 

           Van Dijk’ı diğer araştırmacılardan farklı kılan, haber çözümlemelerini ele alış 

biçimidir. Haberleri yalnızca metinsel ve yapısal açıdan incelememiş, anlama ve üretim 

düzeylerinde çözümleme ve açıklama getirmiştir. Çeşitli düzeylerdeki yapıların 

betimlenmesinden söz edildiğinde, bu, dilbilgisel düzey ötesinde bağdaşıklık, haber 

metinlerinin genel tema ve konularıyla birlikte şematik yapı ve retorik boyutları gibi üst 

düzey nitelikleri de kapsamaktadır. Van Dijk’a göre, bu yapısal çözümleme yeterli 

değildir, çünkü söylem bağımsız bir yapıya sahip olmaması nedeniyle, üretim ve 

yorumlama süreçleri açısından da sosyal bir bağlam içerisinde incelenmesi gereken 

karmaşık bir iletişim olgusudur. Haber bilgisinin anlamlandırılması, ezberlenmesi ve 
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yeniden üretimi okuyucu açısından ele alınmakta ve haber metni üretimi yapısal, üretim 

ve anlama düzeylerinde çözümlenmektedir. Bütün bu ilişkilerin daha geniş bir sosyal 

bağlam içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde, van Dijk’ın çözümlemelerinde küçük 

ölçekli ve büyük ölçekli yapıların yer alması olağandır. Küçük ölçekli yapı düzeyinde 

çözümleme, bağdaşıklığı sağlayan tümceler arasındaki anlamsal ilişkiler, sözdizim ve 

sözcük düzeyinde, alıntılar ve haberlerin gerçekliğini ortaya koyan, doğrudan ya da 

doğrudan olmayan bilgi sunumu gibi retoriği sağlayan birimler üzerinde yoğunlaşırken, 

büyük ölçekli yapı çözümlemesi, haber metinlerinin konusal yapısı ve bunların 

kategorisel şeması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Konu, en belirgin biçimde haber başlığı 

ve başlangıç paragrafında yer alır. Söylemin anlamsal bütünlüğünü yansıtan haber 

başlıkları ve ilk paragraf, van Dijk tarafından öznel olarak değerlendirilmektedir. Bir 

olayda en önemli sunulan bilgi, gazetecinin zihinsel modelinde en önemli olandır. 

Tersine bir bilgi ya da inanca sahip olmayan okuyucu, bu haber olayını gazetecinin 

gördüğü ve tanımladığı biçimde kabul edecektir. Haber metninin iskeletini teşkil eden 

üst yapı, yani haber şeması, anlatı kalıbının kategorilerinden oluşmaktadır. En genel 

bilgiler özet, başlık ve giriş paragraflarında yer almaktadır. Van Dijk’a göre, 

okuyucuların en iyi hatırladıkları bilgiler bu kategorilerde yer almaktadır.  

           Söylem, toplum gibi daha geniş bir bağlam içinde düşünüldüğünde van Dijk’ın 

sosyal eylem ve iletişim içindeki bireylerin zihinsel temsilleri olarak tanımladığı 

modellerin işlevi açıkça görülebilmektedir. Söylemin sosyal boyutu işin içine girdiğinde, 

bir topluluktaki grup üyelerinin zihinsel temsilleri ve süreçlerinden oluşan bir sistem 

anlamlandırmada etkili rol oynayacaktır. Modeller, kişilerin konuşma, eylem, yazma ve 

diğerlerinin sosyal uygulamalarını anlamalarında kontrol mekanizması işlevi 

üstlenmişlerdir.  

           Söylem çalışmalarında, metin dışında bilişsel bir boyut çerçevesinde 

değerlendirilen söylem, politik düzey dışındaki kullanımıyla ideoloji ya da dünya görüşü 

ile sarmalanmış durumdadır. Medya söylemini metne dayalı yorumsal ve bağlama 

dayalı sosyal gelenek biçimindeki geleneksel yaklaşımların harmanlandığı analitik bir 

çerçevede ele alan van Dijk, ideolojinin söylemde ifade edildiğini ve yeniden üretildiğini 

ileri sürer. Biz ve onlar gibi iki grubun birbirlerini farklı tanıtmalarının çıkış noktasının 

oluşturduğu söylem çalışmaları, söylemdeki çatışmanın tarihsel, politik ve sosyal 

geçmişinin oluşturduğu bağlamın, çatışmaların, güç ilişkilerinin ve grupların 

çözümlenmesini, biz ve onlara ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerin belirlenmesini, ön 

varsayılan ve sezdirilen (ima edilen) bilgilerin açık hale getirilmesini ve kutuplaşmış 
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grupların görüşlerini vurgulayan sözcük seçimi ve sözdizimsel yapının incelenmesini 

gerektirmektedir (Ülkü, 2004:  376).  

           Kavramsal ilişkilerin kurulmasını ve metinde sunulan bilgiyle, önceki bilginin 

sürekli etkileşimini gerektiren metin bağdaşıklığı, sınıflandırma ve nedensellik gibi 

mantıksal ilişkiler, olayların, eylemlerin, nesne ve durumların hangi biçimlerde 

düzenlenebileceği ve deneyimlerimizin sürekli kılınmasına ilişkin bir çaba sonucunda 

oluşur. Bireyin bir durumu anlamlandırması, dünyada nelerin olabileceği hakkında bilgi 

ve inançlarına bağlıdır. Metin anlamlandırma, iletişimsel ve bilişsel boyutlar taşır. Metni 

anlamlandırma sırasında oluşabilecek herhangi bir belirsizlik ya metinden ya da metnin 

canlandırdığı bilgiyle giderilir. Bağdaşıklığı bir söylemin özü, teması olarak niteleyen 

van Dijk, bunun büyük ölçekli yapılar yoluyla belirgin hale getirileceğini savunmaktadır. 

Bu yapılar, gereksiz bilgilerin ayıklanması, genelleme ve yapılandırma olarak 

adlandırılabilecek büyük ölçekli kuralların etkin biçimde uygulanması ile oluşur. Dünya 

bilgisinin yardımı ile oluşturulan ve van Dijk tarafından işlevsel bağdaşıklık olarak 

adlandırılan bu ilişki özel (detay) bilgi verme, genelleme, koşul, karşıtlık vb. biçiminde 

gerçekleşmektedir (Ülkü,  2004: 376).     

           Haber söylemi, öyküden farklı olarak zamansal bir sıralamaya değil, bağıntıya 

dayalı, kategorisel, en önemlinin en üst bilgi olarak yer aldığı bir söylem türüdür. 

Öyküde neden sonuç ilişkisi baskınken, haber söyleminde özel bilgi verme, genelleme, 

zıtlıklar, açıklama, zamansal, nedensel ve koşulsal olan işlevsel bağlar yoğun olarak 

kullanım bulmaktadır. İletişimin alt yapısı olan oluşturulmuş bilgi ve inançlar bütünü, 

önermeler arasındaki ilişkilerin konu bütünlüğünü sağlamadaki rolüne önemli ölçüde 

katkıda bulunur. Kalıplaşmış bilgiler ve senaryolar biçiminde zihinde temsil edilen bu 

bilgiler, uzun süreli bellekte yer almakta ve gerektiğinde canlanıp kullanıcının bağıntı 

süzgecinden geçerek aktif hale gelmektedir. Bir olayı oluşturan seri eylemler olan 

scriptler, van Dijk tarafından soyut, şematik ve hiyerarşik olarak düzenlenmiş, değişik 

durumlara uyarlanabilecek biçimde özel bilgiyle tamamlanabilecek ve metin 

yorumlarken başvurulabilecek bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu bilgi, okuyucu ile yazarın, 

dinleyici ile konuşmacının paylaştığı bilginin önemli bir kısmını oluşturur. Sosyal olay ve 

yapıları değerlendirici inançların şematik temellerini tutum olarak niteleyen van Dijk, 

bunun uzun süreli bellekte düzenlenmiş bilgiyle ilişkilendirilerek girdi olan metnin 

anlamlandırılmasının yapıldığını, bu kısa süreli belleğin kontrolündeki işlemin daha 

sonra uzun süreli bellekte bağıntılı olabileceği yerde temsili olarak yer alacağını ileri 

sürmektedir. Bunun sonucu olarak her olay ya da durum, öznel bir model olarak temsil 
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edilir. Bu model, dil kullanıcıları tarafından metnin yorumunun bilişsel boyutunda temel 

dayanak olarak rol alır. Söylemin planlama, uygulama, anlama, saklama ve yeniden 

oluşturulmasını sağlayan bilişsel şema büyük ölçekli yapıların psikolojik bir karşılığıdır. 

Çerçeve bilgi, genel bilginin kavramsal sistemlerin düzenlenmesi sonucu oluşmuş 

dünya bilgisinin de yer aldığı metindeki önermelerin yorumlandığı son derece karmaşık 

bir süreç ürünü, ait olduğu kültüre ilişkin bilgiler taşıyan zihinsel temsillerdir (Ülkü,  

2004: 377–378). 

            Bu kuralların küçük ölçekli yapılara tekrar tekrar uygulanması ile elde edilen 

büyük ölçekli yapılar, çeşitli hiyerarşik yapıları en üst düzeyde metnin özü olarak temsil 

etmektedir. Bu hiyerarşik yapıda en üst bilginin en fazla kalıcı olduğu ve en kolay 

hatırlandığı deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Büyük ölçekli kurallar, gereksiz bilgileri 

eleyerek, genelleyerek ya da yapılandırarak ve karmaşık olanları işleyerek -alt düzey 

önermeleri üst düzey ana önermelerle ilişkilendirerek- üretimde planlama, uygulama ve 

söylem kontrolü biçiminde, yorumlamada, anlama, bellekte tutma, anımsama ve 

yeniden üretim biçiminde kullanılır. Büyük ölçekli yapılar olmaksızın karmaşık bilgilerin 

anlamlandırılması mümkün olmayacaktır. Bilgi düzenlemesinde etkin rolü olan çerçeve 

bilgi ve şema, içsel düzenlemeden sorumlu iken, plan ve scriptler ( bir olayı oluşturan 

seri eylemler) insanların gereksinimlerini gidermedeki eylemlerini yansıtır (Ülkü,  2004: 

379). Metnin konusal olarak düzeninden sorumlu olan hiyerarşik yapı, bağıntıya dayalı 

ve neden/koşul, önceki olaylar ya da sonuçlardan oluşan belirli sayıdaki kategorilerin 

ilişkileri sonucu düzenlenir. Metinsel yapılar ve büyük ölçekli yapılardaki düzenlenmiş 

bilginin konusal düzene katkıları, okuyucunun yeni bir model oluşturmasını ya da var 

olan durum modelini güncellemesini sağlayacaktır (Ülkü,  2004: 382–383).      

 Fairclough’un temsilcisi olduğu eleştirel söylem çalışmalarında analitik olarak 

odaklanılan üç boyut vardır. Bunlar; 1. Metin, 2. Söylem uygulaması (üretim ve tüketim 

süreçleri), 3. Sosyokültürel uygulamalardır. Bu sınıflama, van Dijk’ın ideolojik 

çözümlemesindeki, söylem, sosyo bilişim ve sosyal çözümleme (sosyal yapıların 

çözümlenmesi) boyutlarına benzerlik gösterse de, van Dijk, söylem ve sosyal boyutu 

arasındaki ilişkinin zihinsel modellerce gerçekleştirildiğini savunmaktadır. Buna karşılık 

Fairclough, bu görevin söylem uygulamaları (metin üretimi ve tüketimi) tarafından yerine 

getirildiğini ileri sürmektedir.  

Neyin haber olarak seçileceğine ve nasıl yayımlanacağına karar veren medya, 

diğer kâr amaçlı kurumlardan farklı değildir. Onun da satacağı bir ürün vardır. Hiçbir 

gücün sonsuza kadar zor kullanarak devam edemeyeceğini ve yönetici sınıfın iktidarını 
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ve gücünü sürdürmek için kamu rızasının ancak ikna yoluyla alınacağını savunan 

Hackett ve diğer araştırmacılar, medyanın bu rızayı üreten en önemli kurum olduğu 

üzerinde uzlaşmaktadırlar. Medya metin üretimi aşamasında haber toplama, haber 

seçimi, yazımı gibi boyutları kurumsal kararlar çerçevesinde değerlendirilir. Haber 

olarak seçilmesindeki tek ölçüt nesnellik olmayan olaylar, dünyayı olduğu gibi yansıtma 

kaygısından uzak, oluşturulmak istenen dünyayı resmeden, duyurulan olaya ilişkin belli 

bilgi ve inancı oluşturmak amacıyla üretim sürecine alınmaktadır.  

Söylem çözümlemecilerinin çalışmalarını kendi yorumlamalarına 

dayandırmalarına karşın eleştirel söylem çözümlemesi uygulamacıları, medya 

söyleminin kitleler üzerindeki etkilerini de çalışmalarına yansıtmışlardır. Benzer 

metinleri farklı okuyucuların farklı biçimlerde okuyacaklarını savunan araştırmacılardan 

Fairclough, okuyucunun yorumu olmaksızın metinlerin kendi başlarına bir anlamları 

olmadığını ileri sürmektedir. Van Dijk ise, metin yorumlarının bu konuda daha önceden 

edinilmiş bilgiye dayandığını ileri sürse de bazı sosyal ve politik olayların 

yorumlanmasında ve bazı inançların yerleşmesinde haber medyasının birincil derecede 

etkili olduğunu belirtmektedir (Ülkü, 2004: 384- 385). Dil, toplumsal ve sistematik bir 

olgu olarak, geniş toplumsal simgesel düzenin bir parçasıdır. Ancak, dil ve ideolojik 

sistem birbiri ile etkileşen, birbirini oluşturan bir döngü içinde bulunmaktadır. Bu 

nedenle, dil incelemelerinde toplumsal, toplum incelemelerinde de dilsel öğelerin 

vazgeçilmez önemi vardır.  

İdeolojiler bütününden oluşan simgesel düzen kendini dil yolu ile ifade etmekte, 

böylece dilin kullanımı ile oluşan söylemin çözümlenmesi sonucu bu toplumsal simgesel 

düzenin ayrıntılarına varılabilmektedir. Eleştirel söylem çözümlemesi olarak adlandırılan 

bu yöntemle bireyi imgesel evreninden koparıp, simgesel düzeni benimsemeye 

koşullayan güç ilişkileri, değerler, ideolojiler, kimlik tanımlamaları gibi çeşitli toplumsal 

olguların dilsel kurgulamalar yoluyla yansıması belirlenebilmektedir. Bu söylem 

alanlarını van Dijk, kendi adıyla da anılan bir metodla analiz etmektedir. Van Dijk’a 

göre, kitle iletişim araçlarının ve mesajlarının rolünü anlamak için söylem stratejilerine 

ve yapılarına bakmak gereklidir. Ona göre; iktidar, söylem içinde ve söylem tarafından 

hem harekete geçirilip hem de yeniden üretildiğinden, iletişim - metin ve konuşma - 

olmaksızın iktidarın toplum içinde uygulanması mümkün değildir.  

Söylem analizi, dil gibi anlamsal eylemleri incelemek için bilimsel bir yöntemdir 

ve toplumsal sorunları ve siyasal meseleleri araştırmada önemli bir yere sahiptir (Mora,  

2006: 328). 
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           Sonuç olarak söylem çözümlemesi / Eleştirel söylem çözümlemesi 
1.Bir metnin gerisinde saklı güdülere ya da bir metnin yorumundaki araştırma 

yönteminin seçimine ilişkin bilgileri açığa çıkarmayı sağlar.  

2.Söylem çözümlemecileri, çalışmalarını kendi yorumlamalarına dayandırır. 

3.Sorunlar tartışıldığında, belli bir yöntem önerilmeyip, bir soruna ilişkin 

yaklaşımlardan söz edilebilir.  

4.Söylem çözümlemesinde ana amaç, anlamlandırma ya da yorumlamadır. 

Belirli bir soruyla ilgili kesin yanıtlar verme yerine ufkumuzu genişletmek, inanç, tutum 

ve eylemlerimizi belirleyen söylemlerin varlığı ve iletisini tarihi ve sosyal bir bağlam 

içinde değerlendirmek amaçlanmaktadır.  

5.Eleştirel söylem çözümlemesi uygulamacıları, medya söyleminin kitleler 

üzerindeki etkilerini de çalışmalarına yansıtmışlardır.  

6.Eleştirel söylem çözümlemesinde, söylemin dünyayı temsil eden bir sosyal 

uygulama olması; zaman yer, sosyal, kültürel ve ideolojik bağlam içinde anlam 

kazanması dilbilgisel özellikler ve yapıların bilinçli seçilmiş ya da seçilmemiş olmasına 

bağlı olmaksızın amaçlı olmasıdır. Yanlılık, güç, direnme gibi sosyal uygulamaların 

temsil edilmesi yanı sıra bunların oluşumunu sağlaması, güç ilişkilerinin üretimi 

uygulanması ve söylem yoluyla yeniden üretilmesi nedeniyle yorumlama düzeyinin 

ötesine geçilip, sözü edilen faktörler değerlendirilmeye alınarak açıklanmalıdır.  

7.Eleştirel söylem çözümlemesinde, en güçlü anlam kavramlarından biri imadır. 

8.Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel açıklamalar, bilginin haberdeki gösteren 

kavramları ya da önermeleri ima etmektedir. İma ediş, ideolojik etki açısından çok 

önemlidir.  
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MEDYADA GÜÇ VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ 
            Kitle medyası, izleyicilerin dikkatini, her kesin ilgisini çekbilecek, hiç kimseyi 

şaşırtmayan, hiçbir tercih içermeyen, bölmeyen, ne suya ne sabuna dokunan türden 

“omnibüs” olaylara yönlendirmektedir. Böylece medya, insanları oyalayarak dikkatlerini 

dağıtmakta ve demokratik haklarını kullanmaları için gerekli olan bilgiyi vermemektedir.  

            Haber Güç Ve İktidar 
           Toplumda güç ve iktidar sorununun tartışılmasında ortaya çıkan farklı 

yaklaşımlar, haberi bir söylem olarak ele almayı zorunlu kılmıştır. Dilin ardında her 

zaman bir yapı olduğunu benimseyen yapısalcı anlayış, söylemi bir inceleme nesnesi 

olarak gören yaklaşımlardan ilkidir. Güç, iktidar sorununu yapısalcı bir anlayışla ele alan 

iki farklı yaklaşım vardır. Bunlardan ilki, gücü, iktidarı topluma yayılmış ve dağılmış 

olarak ele alma eğilimi, diğeri ise yönetici sınıf veya küçük bir elit grubun elinde 

toplanmış olarak görme eğilimidir (Sözen, 1999: 45). Güç ve iktidar, haberde söylem 

olarak kurulur ve topluma yayılır. Böylece haber, kurulu düzenin devamından yana bir 

işlev görür. 

           Haber Kaynakları 
           Rigel (2000: 177)’e göre, haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirerek, 

dönüştürecek, gerçekliğin kurgusal olarak yayımlanacak medya organizasyonunun 

yapısına, teknolojisine ve ideolojisine göre yeniden kurgulanmasıdır. İletişim sürecinde, 

haber toplama, kurgulama, dağıtma ve alımlama ile ortaya çıkan etki tepki aşamaları 

mikro düzeyde haberi, makro düzeyde ise gazeteciliği ilgilendirir.  

           Eşik bekçiliği uygulamasında birçok süzgeçten geçen haber, eşik bekçilerinin 

bireysel özellikleri ve çıkarlarının yanında, ait oldukları kurumun yayın kimliği, yayın 

politikası, ekonomik ve siyasal çıkar ilişkilerine göre dolayımlanmış ve medyanın 

teknolojik özelliklerine uygun olarak formatlanmış bir biçimde hedef kitleye sunulur. 

Haberin dolayımlanması, haber kaynağından başlayarak, medya kuruluşunda devam 

eden bir süreçtir.  

            Haber, tematik ve şematik olmak üzere iki yapılıdır. Haberin tematik kurgusu için 

çeşitli kişi ve kurumlardan bilgi toplayan gazeteci, haberin şematik yapısını oluşturmak 

için haber olabilecek olay ve sorunları, haber kaynaklarından öğrendiklerini, haber dili 

ve tekniği ile enformasyona dönüştürür. Haber kaynakları özelliklerine göre 

güvenirlilikleri açısından belli hiyerarşilere ve derecelendirmelere tabi tutulurlar. Seçkin 

kaynaklar, sadece haber değeri taşımazlar, aynı zamanda kanaat önderi ve gözlemci 

olarak da güvenilir kabul edilirler. Sosyal hiyerarşi, haberlerde güvenilirlik ve geçerlilik 
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hiyerarşisi olarak yeniden üretilir. Haber kaynakları ikiye ayrılır. Birinci el kaynaklar 

olarak tanımlanan siyaset ve ekonomide önemli görevlerdeki bürokratlar, emniyet 

mensupları, belediye yetkilileri, görgü tanıkları, uzmanlar, sağlık personeli benzeri 

kurum ve kuruluşlarda habere konu olay, olgu ya da fikirler konusunda bilgi sahibi 

kişilerdir. İkinci el kaynaklar ise, raporlar, belgeler, arşiv verileri benzeri, daha çok yazılı 

dokümanlardır. Haber kaynakları, haberin tematik yapısını kuran ve bilgi/enformasyon 

veren kişi ve kurumlardır. Görsellin ön plana çıkması nedeniyle haber kaynağının 

dışında, haberi pazarlayan, kişi, kurum, ülkeler ve mekânlar olarak haber aktörleri 

bulunmaktadır. Bunlar görselliği ön planda tutup, kamusal bellekteki verileri canlandırıp, 

haberi pazarlamaktadırlar. Haber söylem olarak ele alındığında, eşik bekçileri ve 

haberde kaynak ya da haber aktörü konumunda olanlar, söylemi üretenlerdir. Haber 

söylemi üretilirken haberin tematik yapısının oluşumunu sağlayan haber kaynakları ya 

da haber aktörleri söylem seçkinleri ve söylem düşkünleri olarak ikiye ayrılırlar. Böylece 

haber içinde iktidarın kurulmasına hizmet ederler. İktidarın söylem yoluyla toplumsal 

denetim uygulamasının önemli bir koşulu olan söylemin denetimi ve üretimi haber 

içeriğinde uygulanır. Reklâma bağımlı özel mülkiyete ait medyada, iktidar, büyük 

şirketler tarafından ya da haber kaynakları ve haber aktörleri tarafından dolaylı olarak 

denetlenebilirler. Bunlar, özellikle kitle medyasında söylemin çeşitli dağılım tarzlarını da 

denetleyebilmektedirler (Rigel, 2000: 187–189, 191). Mills (1974: 378)’e göre iktidar 

seçkinleri, politikadan, ekonomik çevrelerden ve askeri üst çevrelerden gelen 

kimselerden oluşmaktadır. Bu kurumsallaşmış seçkinler topluluğu içinde her an gergin 

bir hava esmektedir. Seçkinler, ancak bazı ortak çıkarları söz konusu olduğunda işbirliği 

içine girmektedirler. 

           Bourdieu ise, söylem üretiminin temelinde iktidar uygulayanların, gazeteciler, 

yazarlar, sanatçılar, yönetmenler, akademisyenler gibi “sembolik seçkin” denilen grubun 

olduğunu söylemiştir. Sembolik seçkinlerle iktidar seçkinleri, haber içerikleri ve 

yapılarında söylemin üretim ve denetimini elinde bulunduranlar olarak söylem 

seçkinlerine dönüşürler (Rigel, 2000: 192). Söylem üretiminde haberin tematik yapısını 

oluşturan sembolik seçkinler, haber kaynağı olarak sıklıkla medyada yer alan askeri, 

ekonomik ve siyasi seçkinlerin toplumsal iktidarın kurulmasında ve yeniden üretiminde 

önemli rol oynarlar. Söylem düşkünleri olarak adlandırılan sıradan insanlar ise, 

medyada ancak mağdur ya da fail olduğunda yer alırlar. Freire (1995: 31), “ezen hale 

gelen bir gerçeklik, insanların ezenler ve ezilenler olarak farklılaşmasına yol açar” 

demiştir. Medyada, gücü, erki elinde bulunduranların başarılı, iyi, dürüst, yardımsever, 
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çalışkan benzeri olumlu ifadelerle temsil edilmelerine rağmen, halkı oluşturan 

çoğunluğun ancak zavallı, acınacak, yardıma muhtaç konumda ya da cani, suçlu olarak 

fail konumunda temsil edilmeleri toplumsal bellekte yöneten ve yönetilen ya da 

seçkinler ve sıradan halk ayrımcılığının nasıl kurulduğunu gösterir.  

           Schiller (1993: 39), medyanın, gelirini reklâmlardan karşıladığını, ticari işletme 

mantığı ile çalıştığını ve bu nedenle amacının azami kâr etmek olduğunu belirtmiştir. 

Özel mülkiyet esasına dayalı, genel ekonomiye bağlı olan medya, statükonun 

devamından yana davranmasının kendi çıkarları açısından çok önemli bulmaktadır.  

           Medyada Sembolik Seçkinlerin Rolü 
           Weber ve Mosca gücün devlet içinde dağılımı üzerinde durmuşlardır. 

Schumpeter ise, devlet yapısı dışındaki güçlerin dağılımı konusu üzerinde de durarak, 

seçilmiş politikacıları kontrol edebilmesi için bağımsız elitlerin dengeleyici gücünün çok 

büyük önem taşıdığını vurgulamıştır. Bu nedenle seçimle iş başına gelmiş olanlar ancak 

bağımsız elitler tarafından kontrol edilebilmektedir. Bu kontrol edici ve dengeleyici 

elitlerin başında ise bağımsız akademik, yargı, bürokrasi ve medya elitleri gelmektedir. 

Schumpeter halkın karar verme sürecine katılımı konusuna da değinmiş, halkın karar 

verme sürecine yaygın ve etkin olarak katılımının gerçekçi olmayan bir varsayımdan 

ibaret olduğunu belirtmiştir. Ona göre, demokrasi, halk tarafından değil, seçilmiş elitler 

tarafından yönetim esasına dayanan bir rejimdir (Arslan, 2003: 11). 

            Bourdieu (2000: 19–20), medyada görünmenin bir bedeli olduğunu belirtmiştir. 

Ona göre, televizyonda görünerek insanların zihinlerinde yer etmeyi isteyenlerin, 

kendisine konunun dayatılmasını, zaman sınırlamasını, yönlendirilmeyi peşinen kabul 

etmelidir. Davetli konuşmacılar üzerinde olduğu kadar, uygulanmasına katkıda bulunan 

gazeteciler üzerinde de etkisini gösteren bu sansür, siyasal denetim ve diğer talepte 

bulunanların yarattığı rekabet duygusu nedeniyle sahip olduğunu kaybetme endişesi, 

siyasal uydumculuğa (conformisme) zemin hazırlamaktadır. İnsanlar, kendilerinden 

hiçbir şey istenmeden bilinçli ya da bilinçsiz bir otosansür uygulayarak mevcut sistemle 

uyumlu hale gelmektedir ( Bourdieu, 2000: 20). Ayrıca medyayı ayakta tutan reklâm/ilan 

verenlerin ve yasal yaptırım gücü olanların yarattığı ekonomik baskı da sözü edilmeyen, 

fakat hissettirilen simgesel kuralların içselleştirilerek işlemesini sağlamaktadır. Bourdieu 

(2000: 22), medyatik iletişim aracılığıyla ortaya çıkan simgesel şiddetin, hem ona maruz 

kalanların hem de onu uygulayanların sessizce göz yumdukları ve işbirliği içinde 

oldukları bir şiddet türü olduğunu belirtmiştir. Kitle medyası, izleyicilerin dikkatini, her 

kesin ilgisini çekebilecek “omnibüs” olaylara (hiç kimseyi şaşırtmayan, hiçbir tercih 
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içermeyen, bölmeyen, ne suya ne sabuna dokunan ve herkesin ilgisini çekebilecek 

türden) yönlendirmektedir. Böylece medya, insanları oyalayarak dikkatlerini dağıtmakta 

ve demokratik haklarını kullanmaları için gerekli olan bilgiyi vermemektedir. 

            Bourdieu (2000: 24)’a göre, gazeteciler, genellikle sıra dışı olaylarla ilgilenirler. 

Olaylar yeterince sıra dışı değilse, onlar tarafından yeniden kurgulanarak trajik ve 

dramatik yanları ortaya çıkarılır. Ona göre, gazetecilerin özel gözlükleri vardır ve 

olaylara o gözlüklerle bakarlar ve görmek istediklerini görürler ve bunları ayırarak, 

sansasyon ve gösteri niteliği taşıyanları yeniden kurgulayarak haberleştirirler. Örneğin 

varoşlardaki ayaklanmalar ilgi çeker. Sıra dışı sözcükler kullanarak ilgi çekmeye 

çalışılır. Örneğin, İslam, İslami terör, fundamentalizm vb. böylece neden olabilecekleri 

yıkımları düşünmezler ve neden oldukları yıkım olursa bu da onların çok işine yarar. 

Medyanın sıradan ve sıra dışı bir şekilde kullanılması sıradan olayların yeniden 

kurgulanarak sıra dışı bir şekilde temsil edilmesi, kazalar, yabancı düşmanlığı, korku-

nefret gibi duyguların ayaklandırılmasına ya da alevlendirilmesine neden olabilmektedir 

(Bourdieu, 2000: 25–26). Medyadaki tekelleşme, tekbiçimliliği, rekabet ise çoksesliliği 

getirir.    

           Liberal anlayış, rekabeti körükleyerek, daha nitelikli yayıncılık anlayışının ortaya 

çıkacağını ummasına rağmen, görünen durum bunun hiç de böyle olmadığını ortaya 

koymaktadır. Kitle medyası, kâr amaçlı bir yayıncılık anlayışına sahip olduğundan 

tiraj/reyting getirecek toplumun en alt beğeni düzeyine uygun belli klişelerde yayınlara 

yer vermektedir. Farklı özgün yazıların medyada yer alması pek mümkün 

olmamaktadır. Medyada yer alabilmesi için altında ünlü birinin imzasının olması, ya 

yazarın ya da yazının medyatik bir özelliğe sahip olmasını gerektirmektedir. Medyada, 

neyin, nasıl, nerede yayımlanacağına karar verenler, belli standartların ortaya 

çıkmasına neden olarak yaratıcılığın, özgünlüğün önüne ket vurmaktadırlar. Flaubert’in 

deyimi ile buyur edilmiş fikirler, herkesçe kabul edilmiş, sıradan, üzerinde toplumsal 

uzlaşma sağlanmış fikirlerdir. Bourdieu (2000: 33–34), “fast thinking”, “fast thinker” ve 

bunların ortaya çıkardığı ürünlere de kültürel “fast food” kavramları ile tanımlamaktadır. 

Medyadaki “sembolik seçkinleri” “fast thinker” olarak tanımlayan Bourdieu, bunların 

özgür ve özgün olamadıklarını, söyleceklerinin daha ağızlarından çıkmadan 

çerçevesinin çizildiğini, ne kadar, ne hakkında, hangi sınırlar içinde konuşacaklarının 

belirlendiğini, bu beklentilere uygun olarak kendilerinin çağrılı konuşmacılar olduğunu 

belirtmiştir (Bourdieu, 2000: 34). 
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          Sembolik Seçkinlerin Topluma Etkileri 
           Birçok ülkede görülen yabancı düşmanlığı ve milliyetçilik gibi olumsuz 

patlamalara neden olan tutkular, modern iletişim araçlarının bu tutkuları sömürerek 

halkı kışkırtmalarından kaynaklanmaktadır ( Bourdieu, 2000: 14). Medyada, uzman, 

bilirkişi konumunda yer alan sembolik seçkinler, tematik yapının çerçevesini çizerler, 

editörler ise şematik yapının çerçevesini çizerler. Medyanın temel işlevi haber ve bilgi 

vermektir. Böylece izler kitlenin yakın ve uzak çevre hakkında bir vizyon edinmesine 

katkıda bulunur. Bunun için medyanın doğru ve tarafsız olarak gerçekleri duyurması 

gerekmektedir. Ne yazık ki uygulamada işler farklı yürümektedir. Medya mülkiyeti, 

siyasi ve ekonomik çıkar ilişkileri, yayın politikası, ulusal çıkarlar, uluslar arası ilişkiler, 

hedef kitlenin sosyo-demokrafik özellikleri, haber kaynaklarının mesleki ve kişisel 

çıkarları, benzeri nedenlerden dolayı haber,, “yanlış bilgi” ( “missinformation”), “eksik 

bilgi” (“disinformation”) ve “yönlendirme” (“manipulation”) şeklinde “dolayımlanarak”, 

“dünyasal gerçek”, “medyatik gerçeğe” dönüştürülür. Bu nedenle medyada haberin 

dolayımlanması, kaynaktan itibaren başlayan, muhabirin ve haberin yayımlanacağı 

kurumun özelliğine göre formatlanarak kitleye sunulmasına kadar çeşitli aşamalarda ve 

farklı nedenlerle gelişen bir süreçtir. 

          Sonuç 
           Kitle medyası, günümüzde toplumları enformasyon bombardımanına tutan bir 

işleyiş yapısına sahiptir. Kitle medyası ya da diğer bir ifade ile holding medyası, gerek 

ulusal, gerekse uluslararası siyasette belirleyici bir etken olmaya başlamıştır. Ayrıca 

medya organlarının mülkiyetinin büyük sermaye gruplarının eline geçmiş olması, bazı 

iktidar odaklarının lehine kampanyalar yürütmesi ve onlarla çıkar birliği içine girmesi 

günümüzde açıkça görülebilmektedir. Bu nedenle halk için hayati öneme sahip olan 

iletişim alanı, bu alanda çalışan profesyonellerin inisiyatifine terk edilmemelidir.  
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MEDYA VE SİYASET 
 
 

KATILIMCI DEMOKRASİ AÇISINDAN YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ 
 

  Demokratik yönetimlerde medya, yasama, yürütme ve yargı güçlerinden sonra 

gelen dördüncü güç olarak kamusal bir işlevi yerine getirmektedir. Demokratik 

toplumlarda, yönetilenlerle yönetenler arasında bir köprü işlevi görmesi gereken medya, 

yöneticilerin yanlış politikalarını, kararlarını, ihmallerini, yolsuzluklarını ortaya çıkarmaya 

çalışarak, kamu adına denetim görevini yerine getirmelidir. Bu bağlamda medya;  

           1. Haber verme, 

2. Denetim ve eleştiri,  

3. Kamuoyu açıklama ve oluşturmakla yükümlüdür. 

Demokrasinin kabaca iki farklı boyutu vardır. Bunlardan biri içselleştirilmiş 

katılımcı demokrasi anlayışı, diğeri ise biçimsel olan temsili demokrasi anlayışıdır. 

Toplumun kamu toplumu ya da kitle toplumu olması ile de ilgili olan bu durum, 

medyanın yayıncılık anlayışına yansımaktadır. 

Ticari medyanın en önemli gelir kaynağı ilân ve reklâm gelirleridir. Reklam ve 

ilân gelirleri de tiraj ve izlenme oranlarına göre dağıtılmaktadır. Özellikle, televizyonlar 

daha yüksek izlenme oranlarına ulaşabilmek için toplumun ortalamasını hedefleyen 

yayınlar yapma durumundadır. Bu, popüler kültürün gelişmesine yol açar ve tek 

tipleştirici bir kültürün yerleşmesine neden olur. Medya, kültür sunumu işlevinin yerine, 

evrensel kültür adı altında belli bir kültür ve hayat tarzının dünyada yaygınlaşmasının 

aracısı görevini üstlenmiştir. 

Haberin sıradan bir meta olarak kabulü gazetecilik mesleğinin farklı bir kamusal 

hizmet olma özelliğini de ortadan kaldırmaya başlamıştır. Medyanın kamuyu 

bilgilendirerek aydınlatması ve özgürce kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmasını 

sağlayan işlevi habercilik yerini haber ve eğlence sözcüklerinden türetilen habeğlence 

işlevine bırakmıştır. Habercilik abartılı, sansasyona dönük sunuşlarla 

gerçekleştirilmektedir. Bu da basit bir kültürün yeniden üretiminde önemli rol 

oynamaktadır. Kısacası medyada kamusal yayıncılık, bir kamu hizmeti olarak 

gazetecilik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yara almaktadır. Bilginin 

magazinleşmesi, bilginin eğlenceli metotlarla verilmesi, kitle iletişim araçlarında 
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eğlendirmenin, örneğin, “Oryantal Star”, “Son Ütücü” benzeri programlarla giderek 

basitleşmesine neden olmaktadır. Ayrıca medya endüstrisinin - özellikle ABD’nin - 

üretip dünyaya dağıttığı paket programlar, halkın bilinçaltına etki ederek sadece 

yayınların değil, insanlarında tek tipleşmesine yol açmaktadır. “Oryantal Show”, “Top 

Model Günlüğü”, “Pop Star”, “Benimle Dans Eder misin?” Benzeri programlarla 

gençlerin kolay yoldan ve kısa süreli de olsa şöhrete ve paraya ulaşabilmeleri cazip 

hale getirilmektedir.  

Bunun dışında haberlerdeki politika ve savaşın, daha çok izleyici kitlesi uğruna 

medyatik gösteri şekline dönüştürülmesi ve savaş filmlerindeki dramaturji kurallarına 

uydurulmaya çalışılması ile halk/yurttaş, bir film izler gibi başkalarının acılarını 

izleyerek, sıradan günlük yaşamını sürdürebilecek kadar gerçek yaşamın dışına itilip, 

duyarsızlaştırılmaktadır. Şiddet, cinsellik, sansasyon, entrika içeren dizilerle 

halkı/yurttaşı ekran karşısına bağlayan medya, bu arada iki, üç kuşak reklam 

yayımlayarak oldukça kârlı çıkmaktadır. 

Aşırı medyalaşma ve medyanın kazanç sağlama aracı olarak algılanmaya 

başlaması nedeniyle haberin her şeyden önce mal olarak ele alındığı ve verilen haberin 

yanlış, yetersiz ya da söylenti olmasının önemini yitirdiği, önemli olanın kurulan bağlantı 

ve bunun yarattığı gerçeklik etkisi anlayışı ile araştırmacı gazeteciliğin yıkıldığı, hızlı, 

çok hızlı olmak gerektiğinin dayatıldığı bir gazetecilik anlayışı yerleşmiştir.  

Ekonomik küreselleşme, üç farklı alan olan haberleşme, kültür ve iletişim 

alanlarında -halkla ilişkiler, reklâmlar, bildiriler, politik pazarlama, girişim medyası- çok 

etkili olmuştur. Birbirinden özerk olan bu üç alanın kendine özgü gelişme sistemi 

bulunmasına rağmen, ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik devrimler, iletişim alanının 

bunları, kendi içine alarak eritmesine ve tek bir alan yaratmasına doğru hızla 

gelişmektedir. 

Reklâm pastasından alınan payın giderek azalması ve medyadaki tekelleşme ve 

tek tipleşme eğilimi -doğan medya grubu örneğinde olduğu gibi- farklı araçların aynı 

söylemle yayın yapmaları, karşılaştırma olanağı kalmayan halkın doğru bilgiye ulaşma 

şansını da giderek azaltmaktadır. Diğer yandan geleneksel habercilik anlayışındaki 

olay, yurttaş, gazeteci üçgeninde, yurttaşın yeri, sadece tüketici konumuna 

indirgenmektedir.  

Medya, tiraj ve reyting kaybına uğramamak için hedef kitlesini hedonistik açıdan 

çekmeye çalışmaktadır. Özellikle belli gelir düzeyinin altında olan ve toplumun 

çoğunluğunu oluşturan kesim için habeğlence, görsel-işitsel ve yazılı medya 
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tamamlayıcılığı açısından hafifleme, rahatlatma işlevi görmektedir. Bütün gün çalışıp 

yorulan düşük gelir grubuna sahip bu kişiler, akşam eve geldiklerinde, bilgi birikimi ve 

dikkat gerektiren bir açık oturum yerine dizilere, eğlence programlarına, dizilerin perde 

arkasını deşen ya da kalburüstü kesimin yaşam ve eğlencesini konu alan magazinlere 

yönelmektedir. 

Haberi söylem olarak ele aldığımızda, üretim sürecinde iki kademeli yapının 

içinde söylem üreten, sembolik seçkinler ve haberde kaynak ya da aktör durumunda 

olan iktidar seçkinleri, haberin şematik ve tematik kurgusunu yaratırlar. Şematik yapıyı, 

eşik bekçileri kurarken, tematik yapı haber kaynağı ya da haber aktörü tarafından 

oluşturulur. İktidar seçkinleri ve sembolik seçkinler, söylemin üretimini ve denetimini 

üstlendikleri için haber içerikleri ve yapıları söz konusu olduğunda söylem seçkinlerine 

dönüşürler. İktidarın söylem yoluyla toplumsal denetim uygulamasının önemli bir koşulu 

söylemin denetimi ve bizzat üretimidir.  

İktidar seçkinleri, kitle medyası söylemini, haber kaynakları, haber aktörleri, 

haber çarpıtma, haber gizleme ve yanlış yönlendirme yöntemleri gibi çeşitli yollarla 

denetleyebilirler. Ayrıca geleneksel gazetecilik anlayışında habere konu olan haber 

aktörleri, medyada nitelik ve nicelik açısından hiyerarşik sıraya göre yer alırlar. Haberin 

dolayımlanması, haberde yer alan mitler, seçkinlerin olumlu, haber düşkünlerinin ise 

olumsuz ya da zavallı olarak temsil edilmesi şeklindedir. Böylece, egemen gücü ve 

iktidarı elinde bulunduran seçkinlerin, çalışkan, girişimci, kahraman, iyiliksever 

vatansever oldukları mitleri, halkın/yurttaşın ise, onlara, minnettar olması, tembellik, 

nankörlük, hilekârlık etmemesi, onların üstünlüğünü kabul etmesi, medya tarafından 

yaygınlaştırılarak içselleştirilir. Böylece onların itaat etmesi sağlanır. Medyada kitleyi 

oluşturan, söylem düşkünleri konumundaki, alımlayan, suskun, görünmez olan 

halk/yurttaş, haber de ancak suç seçkinleri ya da kurban konumunda olduklarında 

haber aktörü olarak yer alırlar. 

Kitle toplumlarında başat haberleşme biçimi, eşit tartışmanın dışında biçimsel 

bildirişim araçları ile yapılan ve kamuyu sadece bir kitle haberleşme tüketicisi ve 

kendisine verilenlerin alıcısı sayan kitle haberleşmesidir. Kamu bu kitle haberleşme 

araçları kendisine ne veriyorsa sadece onları öğrenebilme durumundadır. Edilgen ve 

etkiye açık konumdadır. Kendilerinin pasif bir biçimde karşı karşıya bırakıldıkları kitle 

iletişim araçlarında verilen telkin ve güdülenmeye uymak zorunda bırakılan bireyler 

topluluğuna indirgenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla medyanın tek yönlü ve tek yanlı 

olarak egemen gücü ve iktidarı elinde bulunduran anlayışa hizmet ettiği kitle 
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toplumlarında temsili demokrasi geçerlidir. Halk, demokratik eylem olarak sadece 

medyanın yönlendirmesi ile kendisinden seçmesini istediği parti ve liderlerini iktidara 

taşımak için sandık başına gider. Kamulardan oluşan bir toplumda ise, en önemli 

haberleşme biçimi tarafların görüş, düşünce ve kanaatlerini eşit koşullarda ifade 

edebildikleri bir tartışma ortamı bildirişimidir. Kitle haberleşme araçları ise böyle bir 

toplumda, birincil kamuları birbirine bağlayarak toplumdaki tartışma ortamını 

genişletmek ve canlı tutmakla görevlidirler. Kamu temeline dayalı toplumlarda, 

kanaatlerin serbestçe oluşumuna olanak sağlanan katılımcı demokrasi süreci yaşanır. 

Yurttaş gazeteciliği, haber toplamada özellikle yurttaşa başvuran, habere onların 

gözüyle bakan, habere konu olan olayın/sorunun yurttaş lehine sonuçlanmasına kadar 

yayınına devam eden, yurttaşı haberin yapım ve yazım sürecine dahil eden bir 

gazetecilik uygulamasıdır. Bu nedenle, yurttaş gazeteciliği kavramı, haber değerlerinin 

yeniden tanımlanması, okurların etken hale getirilmesi ve gazetecilik mesleğinin 

yeniden halkın güvenini kazanmaya yönelik bir yayıncılık anlayışı ile uygulanması 

olarak tanımlanabilir.  

Yurttaş gazeteciliği, ABD’de egemen medyanın uygulamalarına tepki olarak 

gelişmiştir. Eski değerlere dönüş sloganı ile 1950’lerde 1960’larda iktidara karşı 

toplumu, halkı, yurttaşları temsil eden gazetecilik anlayışına geri dönülmesini 

savunmaktadır.  

Bu anlayış kuramsal alt yapısını Denis Mcquail’in “Katılımcı Demokratik Medya 

Kuramı”nda bulmuştur. Doksanların başında vatandaş gazeteciliği, kamu gazeteciliği, 

yurttaş gazeteciliği kavramına değinen Noam Chomsky, Immediast bildirgesinde 

halkı/yurttaşı, medyaya karşı tepki oluşturmaya ve denetimi eline almaya davet etmiştir. 

Ayrıca 1998 yılında, 31 Mayıs–3 Haziran tarihleri Arasında WEF (World Editors 

Forum) toplantısında insanların giderek daha az gazete okuması ve daha az televizyon 

izlemesi ve önceleri reyting getiren cinayet, skandal, sansasyona dayalı haberlere ilgisiz 

ve tepkisiz kalması sorununa ortak çare olarak haberleri yeniden tanımlama, hedef 

kitleyi harekete geçirme ve farkındalık yaratmaya yönelik bir gazetecilik anlayışının 

yaşama geçirilmesi üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Bu toplantıda özellikle yurttaş 

gazeteciliği kavramı öne çıkarılmıştır. Böylece okurlara yurttaş olarak görevlerini yerine 

getirebilmeleri için gerekli bilgi altyapısını sağlayacak gazetecilik anlayışı ile yurttaş 

gazeteciliği yapanların, haberleri oluştururken, yurttaşların görüşlerinden 

yararlanmasının, onların medyaya karşı duydukları güvensizlik ve yabancılaşma 

sorununa da çözüm getireceği görüşü benimsenmiştir. 

 www.altkitap.com 34



Medya Çalışmaları – Necla Mora 

Bu nedenle medya, Denis Mcquail’in ortaya attığı katılımcı demokratik medya 

kuramında belirtildiği gibi, sosyal yaşamla iç içe olmalı, eşit katılım için halka fırsatlar 

sunmalıdır. Medya, yüksek değerli profesyonelleştirilmiş, tarafsızlaştırılmış, iktidar-

sermaye kontrolü yerine, halkın etkin katılımının mümkün olabileceği, yerelleşmiş, 

etkileşimci ve katılımcı kamu hizmeti yayıncılığı anlayışını savunan sisteme dönmelidir. 

Böylece halkın yönetime katılmasının yolu açılırken, meydanın gruplar arasında 

etkileşimi sağlamak için aracı olması mümkün olabilecektir. Küreselleşmenin olmazsa 

olmaz araçlarından medyanın sunduğu birçok bilgi ve kavram artık kuşku ile 

karşılandığından medyaya inanırlık kaybolmaktadır. Birçok kişi, kendinden uzak, iktidar 

ve sermayenin hizmetinde olan ve ayrıca kendileri üzerinden bu işi yerine getiren 

medyanın yerine kendi medyalarını oluşturma yoluna gitmektedir.  

Bunun dışında, Bianet, Dördüncü Kuvvet Medya benzeri online gazeteler, 

interaktif olarak gerçekleştirilen internet gazeteciliği denilen gazetecilik türü ile 

okurlarının habere katkıda bulunmalarına, eleştirmelerine, fahri gazetecilik yapmalarına 

olanak sağlaması açısından mesleğe yeni bir açılım getirmiştir. Dağıtım maliyeti ve 

sorunu olmadan çok daha hızlı ve ucuza gerçekleştirilen internet ortamında yapılan 

gazetecilik, internet kullanma olanağı olan kesim için çok yönlü bilgilenme ve farklı 

konularda kamuoyu oluşturma ve toplumsal dayanışma amacıyla da kullanılmaktadır.  

Teknolojik bilgi ve ekonomik olarak yeterli donanıma sahip olanların ulaşabildiği 

internet ortamında iletişim özgürlüğü sağlayan bu gazetecilik türü de suiistimale açıktır. 

Denetim olanağı olmadığından yanlış bilgilendirmeye de neden olabilmektedir. 

 Ayrıca toplumun önemli bir kesimini oluşturan alım gücü düşük ve yaşlı 

halk/yurttaş, bu olanaktan ekonomik ve teknolojik donanım eksikliği nedeniyle 

yararlanamamaktadır. Dolayısıyla alternatif medya da, egemen medyanın 

uygulamalarına alternatif olmakla birlikte farklı yeni sorunları içinde barındırmaktadır. Bu 

nedenle demokrasinin içselleştirilmesini sağlayacak, katılımcı demokratik anlayışın 

yerleşmesi açısından daha geniş bir kesimi kapsayıcı olan yurttaş gazeteciliği 

uygulaması, hem medya, hem de yurttaş için zorunlu hale gelmiştir. 

Medya açısından bakıldığında ise, kamu hizmeti yayıncılığı anlayışına dayalı, 

yurttaş gazeteciliğine geçiş için iki temel gereklilik dikkati çekmektedir. Birincisi, eğitimli 

kesim arasında, gazete okuyup, televizyon izleyenlerin oranında düşüş gözlenmektedir.  

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan ekonomik gelir düzeyi düşük, teknolojik 

bilgi donanımı eksik, yoksul ve yaşlı halk/yurttaş, internetten yararlanma olanağına 

sahip olmadığı için özellikle televizyona yönelmektedir. İkincisi, magazinleşen ve 
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ticarileşen yayıncılık demokrasiye zarar vermektedir. Ayrıca halk, haberlerde cinsellik 

suç, skandal ve şiddet içeren enformasyon bombardımanına maruz kaldığından giderek 

duyarsızlaşıp, tepkisizleşmektedir. 

Katılımcı demokratik medya kuramının yaşama geçirilmesi ile katılımcı 

demokrasi anlayışı da yaşama geçirilebilecektir. Denis Mcquail kuramında, yurttaşların 

en temel hakkı olan bilgi edinme özgürlüğünün önünde engel oluşturan tekellere karşı, 

küçük ölçekli, yerelleşmiş ve etkileşimci iletişim araçlarının halkın katılımını sağlamada 

daha etkili olacağını savunmaktadır. Bu kuramın temel hareket noktası, kaynak 

konumundaki kitle iletişim araçlarını değil, okuyucu, izleyici, dinleyici olan hedef kitleyi 

ön plana almaktır. Bu bağlamda kuramın önermelerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

1.Medyanın var oluş nedeni şirketler ya da müşteriler değil, halktır.  

            2.Medyanın örgütlenmesine ve içeriğinin belirlenmesine siyasi otorite etki 

etmemelidir. 

            3.İletişim, bu alanda çalışanların inisiyatifine terk edilemeyecek kadar önemlidir.  

            4.Gruplara, örgütlere ve yerel topluluklara kendi medyalarına sahip olma hakkı 

tanınmalıdır.  

            5.Yurttaşlar ve azınlık grupları, medyaya erişme ve gereksinim doğrultusunda 

bilgilendirilme ve hizmet edilme hakkına sahip olmalıdırlar.  

 

            Kitle iletişim araçları, yerelleşmiş ve etkileşimci bir araç olarak, varlık nedeni 

olan halkın denetimi ve hizmetinde olmalı, onlara görüş ve düşüncelerini özgürce 

açıklama olanağı vermelidir. Bu nedenle yurttaş gazeteciliği kavramının yaşama 

geçirilmesinde yaygın/makro medyadan çok yerel/mikro medyanın yurttaşlık gazeteciliği 

anlayışı için daha uygun bir zemin yaratacağı açıktır. 

Böylece halk/yurttaş, geleneksel gazetecilik anlayışında olduğu gibi, sadece 

reklâm ve ilân verenler için potansiyel müşteri olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun 

yerine, kendini ilgilendiren, sorularına yanıt, sorunlarına çözüm arayan ve seçtiği 

yöneticileri uyaran, harekete geçiren ve onların yapmak zorunda olduğu ve yapmadığı 

icraatları sorgulayan, takip eden ve bu konuda bilgi verip, fikir soran bir gazetecilik olan 

yurttaş gazeteciliği ile kendini yurttaş olarak hissedecektir. Dolayısıyla medya, yurttaşlık 

bilincinin oluşmasında katkıda bulunacaktır. Halk/yurttaş, medya aracılığıyla katılımcı 

demokrasinin gereklerinden olan kendi sorunlarına sahip çıkmayı, çözümler üretmeyi, 

örgütlenmeyi ve özgürce kanaatlerini oluşturup, açıklayabilmeyi öğrenecektir. 
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Dolayısıyla yerel medya, asli görevi olan, yörede ve yurtta gelişen toplumsal, 

siyasal, ekonomik ve kültürel olaylar hakkında yöre halkını haberdar ederek, yerel 

yöneticileri aksayan konularda uyaracak, yapılan olumlu işleri halka duyuracak, yurt 

basının ve yurttaşların yöredeki olaylardan haber almasına katkıda bulunacaktır. 

Yurttaş gazeteciliği anlayışı, medyanın, hedef kitleyi, kurban ya da izleyici durumuna 

sokmaktan kaçınıp, kendi kendini yöneten bir toplumda rol oynayan gerçek katılımcılar 

olarak değerlendirmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda yurttaşlara, gazete sayfalarında, 

TV ekranlarında forumlarda, şehir toplantılarında söz hakkı verilip, görüşleri alınacak ve 

değerlendirilecektir. Böylece medya, yerelden/mikrodan yaygına/makroya doğru 

yeniden halkın güven ve ilgisini kazanacak, ayrıca katılımcı demokratik anlayışın 

yaşama geçirilmesine katkıda bulunacaktır.  
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YURTTAŞ GAZETECİ VE YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ 
 

Yurttaş Gazeteci 
Kurumsal medyadaki tekelleşme ve tektipleşme eğilimine bir tepki olarak gelişen 

internet gazeteciliğine paralel olarak ortaya çıkan, webloglarda/videobloglarda, yazılı ve 

görüntülü bilgi aktaran yurttaşlar, yurttaş gazeteci olarak tanımlanabilir. Kurumsal 

medyadan farklı olarak, hiçbir denetimden geçmeden ve ücretini ödeyebilen herkesin, -

farklı eğitim düzeylerinde ve farklı uğraşları olan bireylerin- sahip olabileceği sitelerde 

gerçekleştirilen blog ya da vlog (videoblog) haberciliğinin dezavantajı, tamamen 

suiistimale açık bir haberleşme türü olmasıdır.  

 bloggerler/vloggerler; 

1. Muhabir olarak kurumsal bir medyada deneyimi olan ve gerçekten iyi niyetle, 

daha özgür çalışma ortamı sağladığı için çalışanlar,  

2. Günlük yaşamda şahit olduğu bir olayı görüntüleyip, buna, olayla ilgili bir yazı da 

ekleyerek kendi sayfasına koyanlar ya da diğer bloglara gönderenler,  

3. İnternet ortamında yayın yapan medyadan, ilgisini çeken haberleri kopyala-kes-

yapıştır yöntemi ile hiçbir zahmete ve masrafa girmeden kendi sayfasına 

taşıyanlar, olmak üzere farklı uygulamalar göze çarpmaktadır. 

Noam Chomsky, medya denetimi (Immediast Bildirgesi) adlı kitabında, medya 

denetiminin devlet ve şirketlerin elinden halkın eline geçmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu 

bildirgeye göre Chomsky, medya karşıtlarına;  

1. Şirket, devlet ve medya denetiminin temel kaynaklarını, dinamiklerini ve 

etkilerini belgelemek. Akıl denetimi, davranış değiştirme ve imaj yaratımı yöntemlerini 

teşhir etmek. 

2. Aldatıcı, bilgisizleştirici ve bilinçaltı medya etkisine karşı bağışıklık kazanmayı 

ve kurtulmayı güçlendiren araç ve yöntemleri açıkça tartışmak. Tüm iletişim medyasını 

da çözmek, üretmek ve yayımlamak üzere kamunun medya okuryazarlığını artırmak. 

3. Kültürel anlatımlar, eğitim, şebeke çalışması ve direnişi yaratmak. 

4. Radyo ve TV yayınlarında kamu egemenliğini ilân etmek. 

5. Tüm kamu alanlarını, hükümet, şirket ve iş dünyasının mesajlarından 

kurtarmak için tüm ticari yayın medyasının halka devredilmesini ve halk üretim 

kütüphanelerinin oluşturulmasını, böylece demokratik halk kitle iletişim araçlarının ve 

medya ağının ortaya çıkışını sağlamayı önermiştir (Chomsky, 1995: 19).  
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Böylece Chomsky, halkı/yurttaşı, medyaya karşı tepki oluşturmaya, yurttaş gazeteci 

olarak denetimi eline almaya davet etmektedir. Uzman gazeteciler tarafından, 

kurumsallaşmış medyada uygulanacak yurttaş gazeteciliği ise, medyaya tekrar 

halkın/yurttaşın yanında yer almasının yolunu göstermektedir. 

  Yurttaş Gazeteciliği 
1998 yılında, 31 Mayıs–3 Haziran tarihleri arasında WEF (World Editors Forum) 

toplantısında insanların giderek daha az gazete okuması ve daha az televizyon izlemesi 

ve önceleri reyting getiren cinayet, skandal, sansasyona dayalı haberlere ilgisiz ve 

tepkisiz kalması sorununa ortak çare olarak haberleri yeniden tanımlama, hedef kitleyi 

harekete geçirme ve farkındalık yaratmaya yönelik bir gazetecilik anlayışının yaşama 

geçirilmesi üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Bu toplantıda özellikle yurttaş gazeteciliği 

kavramı öne çıkarılmıştır. Böylece okurlara yurttaş olarak görevlerini yerine 

getirebilmeleri için gerekli bilgi altyapısını sağlayacak gazetecilik anlayışı ile yurttaş 

gazeteciliği yapanların, haberleri oluştururken, yurttaşların görüşlerinden 

yararlanmasının, onların medyaya karşı duydukları güvensizlik ve yabancılaşma 

sorununa da çözüm getireceği görüşü benimsenmiştir (Sazak, 16.06.1998: 

http://www.milliyet.com.tr).  

Yurttaş gazeteciliğinde, medya, Denis Mcquail’in ortaya attığı katılımcı 

demokratik medya kuramında belirtildiği gibi, sosyal yaşamla iç içe olmalı, eşit katılım 

için halka fırsatlar sunmalıdır. Medya, yüksek değerli profesyonelleştirilmiş, 

tarafsızlaştırılmış, iktidar-sermaye kontrolü yerine, halkın etkin katılımının mümkün 

olabileceği, yerelleşmiş, etkileşimci ve katılımcı kamu hizmeti yayıncılığı anlayışını 

savunan sisteme dönmelidir. Böylece halkın yönetime katılmasının yolu açılırken, 

medyanın gruplar arasında etkileşimi sağlamak için aracı olması mümkün olabilecektir.     

 Küreselleşmenin olmazsa olmaz araçlarından medyanın sunduğu birçok bilgi ve 

kavram artık kuşku ile karşılandığından medyaya inanırlık kaybolmaktadır. Birçok kişi, 

kendinden uzak, iktidar ve sermayenin hizmetinde olan ve ayrıca kendileri üzerinden bu 

işi yerine getiren medyanın yerine kendi medyalarını oluşturma yoluna gitmektedir. 

 Medya açısından bakıldığında, kamu hizmeti yayıncılığı anlayışına dayalı, yurttaş 

gazeteciliğine geçiş için iki temel gereklilik dikkati çekmektedir. Birincisi, eğitimli kesim 

arasında, gazete okuyup, televizyon izleyenlerin oranında düşüş gözlenmektedir. 

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan ekonomik gelir düzeyi düşük, teknolojik bilgi 

donanımı eksik, yoksul ve yaşlı halk/yurttaş, internetten yararlanma olanağına sahip 
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olmadığı için özellikle televizyona yönelmektedir. İkincisi, magazinleşen ve ticarileşen 

yayıncılık demokrasiye zarar vermektedir.  

Denis Mcquail, kuramında, yurttaşların en temel hakkı olan bilgi edinme 

özgürlüğünün önünde engel oluşturan tekellere karşı, küçük ölçekli, yerelleşmiş ve 

etkileşimci iletişim araçlarının halkın katılımını sağlamada daha etkili olacağını 

savunmaktadır. Bu kuramın temel hareket noktası, kaynak konumundaki kitle iletişim 

araçlarını değil, okuyucu, izleyici, dinleyici olan hedef kitleyi ön plana almaktır. Bu 

bağlamda kuramın önermelerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

          1.  Medyanın var oluş nedeni şirketler ya da müşteriler değil, halktır. 

 2. Medyanın örgütlenmesine ve içeriğinin belirlenmesine siyasi otorite etki 

etmemelidir.  

3. İletişim, bu alanda çalışanların inisiyatifine terk edilemeyecek kadar önemlidir.  

4. Gruplara, örgütlere ve yerel topluluklara kendi medyalarına sahip olma hakkı 

tanınmalıdır. 

 5. Yurttaşlar ve azınlık grupları, medyaya erişme ve gereksinim doğrultusunda 

bilgilendirilme ve hizmet edilme hakkına sahip olmalıdırlar (Mutlu, 2002: 42).  

Kitle iletişim araçları, yerelleşmiş ve etkileşimci bir araç olarak, varlık nedeni olan 

halkın denetimi ve hizmetinde olmalı, onlara görüş ve düşüncelerini özgürce açıklama 

olanağı vermelidir. Katılımcı demokratik medya kuramının yaşama geçirilmesi ile 

katılımcı demokrasi anlayışı da yaşama geçirilebilecektir. Böylece halk/yurttaş, 

geleneksel gazetecilik anlayışında olduğu gibi, sadece reklâm ve ilân verenler için 

potansiyel müşteri olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun yerine, kendini ilgilendiren, 

sorularına yanıt, sorunlarına çözüm arayan ve seçtiği yöneticileri uyaran, harekete 

geçiren ve onların yapmak zorunda olduğu ve yapmadığı icraatları sorgulayan, takip 

eden ve bu konuda bilgi verip, fikir soran bir gazetecilik olan yurttaş gazeteciliği ile 

kendini yurttaş olarak hissedecektir. Dolayısıyla medya, yurttaşlık bilincinin oluşmasına 

ve katılımcı demokrasinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.  
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SİYASAL TOPLUMSALLAŞMADA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ 

 

           Giriş 
           Toplumsallaşma sürecinde bireyin öğrendikleri, hayata bakış açısı, olayları ve 

insanları değerlendirmesi, değişen koşullar ve yeni öğrenilenler nedeniyle değişime 

uğramaktadır. Değişim süreci içinde, bireyin siyasal dünyaya ait anlamlandırmaları da 

farklılaşmaktadır. Siyasal hayata ait düşünceler ve yargılardan oluşan siyasal inanç 

sistemi, insanın bütün hayatını kapsayan bir etkileşim süreci sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Siyasal kültürün aktarıldığı bir süreç olarak siyasal toplumsallaşma, bir 

yandan kişinin yaşadığı tüm kültürel değerlerin içselleştirildiği, diğer yandan farklılıkların 

ve aynılıkların belirginleştiği bir değişim sürecidir. Siyasal dünyaya bakış, bu süreç 

sonunda belirginleşmektedir. Bu çalışmada, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturma 

ve buna bağlı olarak siyasal toplumsallaşma konusundaki rolü, gündem kurma ve 

suskunluk sarmalı kuramları bağlamında irdelenmektedir. 

           Kamuoyu Oluşturma 
           Kamuoyu kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Genel olarak kamuoyu, belli 

bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna 

veya gruplarına hâkim olan kanaattir (Mutlu, 2003: 27). Kamuoyu kavramı, 20. yüzyılda 

siyasal propaganda ve kitlelerin yönetiminde artan bir şekilde önem kazanmıştır. 

1990’lara gelindiğinde bilinç ve siyasal yönetim politikalarında yasal olmayanı yasal 

göstermek ve belli çıkar gruplarının yararına olan karar ve uygulamaları herkese mal 

etme aracı olarak yoğun bir şekilde kamuoyu kavramına başvurulmaya başlanmıştır 

(Erdoğan, 2000: 22). 

            Kamuoyunu ilgilendiren konularda halkın en önemli enformasyon kaynağı kitle 

iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarının kamuoyunu oluşturmak ve yansıtmak gibi iki 

önemli işlevi vardır. Kitle iletişim araçları verdikleri haberler, yaptıkları yorumlarla 

sadece düşünce ve kanaatlerin açıklanmasına yardımcı olmakla kalmazlar, aynı 

zamanda kişi ve toplumları inandırma ve seferber etme görevlerini de üstlenirler. Kitle 

iletişim araçları; gündemi tayin ederek, tartışma ortamı yaratarak, bilgi akışını 

sağlayarak meşru olanla olmayanın sınırını çizerek toplumun talep ve beklentileri 

konusunda fikir vererek sağlıklı bir kamuoyu oluşumunda büyük rol oynarlar (Mutlu, 

2003: 26).  

          Kitle iletişim araçları, bireylere enformasyon, kişisel kimlik, entegrasyon, sosyal 

etkileşim ve eğlence hizmetleri verir. Bireyler, kitle iletişim araçlarından dünya hakkında 
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bilgi almak, problemlerle karşılaştıklarında ve karar verme aşamalarında tavsiye 

aramak, merak ve ilgilerini tatmin etmek, kendilerini eğitmek, davranış modelleri 

bulmak, bireysel değerleri pekiştirmek, sosyal empati kurmak ve etkileşimde bulunmak, 

başkalarıyla özdeşleşmek, rahatlamak, sorunlardan kaçmak, zaman doldurmak, 

duygusal yönden rahatlamak gibi amaçlarla kitle iletişim araçlarından yararlanırlar 

(Kalender, 2000: 116). Kamuoyunun oluşumu ve gelişmesi büyük ölçüde kitle iletişim 

araçları aracılığı ile gerçekleşir. Kamuoyunun sağlıklı gelişmesi için kitle iletişim 

araçlarına büyük görev düşmektedir. Demokratik ülkelerde dördüncü erk görevini 

üstlenmiş olan kitle iletişim araçları bilgilendirme ve denetim görevlerini tarafsız ve 

doğru bir anlayışla yerine getirmeleri durumunda sağlıklı ve bilinçli kamuoyu 

oluşmasında çok önemli görev üstlenmişlerdir (Gezgin, 2002: 17). 

Kamuoyu ancak bilgiye dayalı olarak oluşabilir. Kamuoyunun oluşumunda, bilgi iletme 

işlevini yerine getiren araçlar olan kitle iletişim araçları ve bu araçları kullananların, 

bilgilerin alınması ve algılanması aşamasında kullandıkları yöntem ve teknikler 

kamuoyunu yönlendirmek isteyenler için çok önemlidir. Belli çıkarları olan birey ve 

gruplar kişi ve grupların kanılarını ve davranışlarını etkilemek amacıyla kitle iletişim 

araçları aracılığıyla ikna ve telkin tekniklerini kullanarak toplumu etkilemeye çalışırlar.  

           Gündem Kurma Kuramı 
           1972 yılında Mc Combs Ve Shaw tarafından ortaya atılan gündem kurma 

kuramı, kitle iletişim araçlarının haberleri sunuş biçimi yoluyla bazı konulara ağırlık 

vererek, kamuoyunun gündemini oluşturduğu görüşüne dayanmaktadır. Bu kurama 

göre, kitle iletişim araçları, haber ve bilgilerin önem sıralamasını belirleyerek, toplumun 

neyi ne kadar bilmesi gerektiğine onlar adına karar vermektedir. Kitle iletişim araçlarının 

gündemine alarak verdiği haberler toplum tarafından önemli olarak algılanmakta diğer 

konular ise önemsiz kabul edilmektedir. Kitle iletişim araçlarının gündemi 

belirleyebilmesinin temelinde ise; bireylerin yaşamlarında kendilerine bir dayanak 

aramasından kaynaklanmaktadır (Işık, 2002: 74–75). Kitle iletişim araçlarında en fazla 

yer alan konu, kamuoyu tarafından da en önemli konu olarak algılanmaktadır. Kitle 

iletişim araçları içerikleri ile insanların ne düşüneceğine değil, ne hakkında 

düşüneceğine etki ettiği görüşü ileri sürülmektedir (Yumlu, 1994: 93). İnsanlar, kitle 

iletişim araçlarında yayınlanan haberleri okuyarak ya da izleyerek dünyada neler olup 

bittiği konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Hangi konuların gündemin ilk sıralarında 

oldukları, hangi konuların önemsiz kabul edildiğini kitle iletişim araçlarının o konulara, 

nerede, ne kadar ve nasıl, yer verdiği ile belirlenmektedir (Yüksel, 2001: 22–23). 
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Yukarıda açıkladığımız durum, yüksek öğrenim görmüş kişilerde siyasal bilincin üst 

düzeyde olması ve daha az yönelime ihtiyaç hissetmeleri nedeniyle fazla olmamaktadır 

(Yumlu, 1994: 96).  

            Kitle iletişim araçlarının, ülke ve dünya sorunları hakkında kamuoyuna bilgi 

sunması, bu konuların hangisinin kamuoyunda önceliğe sahip olması gerektiği, ilgili kitle 

iletişim aracının yayın politikası ve belirlediği gündemden neler beklediği ile bağlantılı 

olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının gündemine aldığı, büyük ağırlık ve yer verdiği 

konuların önemli olarak algılanması, gündemine alınmayan konuların ise; önemsiz 

olarak algılanmasının etkili olmasında, bireyin yaşamına ilişkin düzenlemeler yaparken 

kendisine referans ve dayanak noktası aramasından kaynaklanmaktadır. Gündem 

kurma konusunda yapılan araştırmalar daha çok seçim kampanyaları ile ilgili 

olmaktadır. Bunun nedeni seçim kampanyaları döneminde seçmenlerin etkilenmeye 

açık hale gelmeleri nedeni ile basın organlarının etkileme olasılığının artmasıdır. 

Bireylerin kitle iletişim araçlarından etkilenmelerinde; eğitim, gelir, toplumsal ve 

ekonomik olaylara duyarlılık düzeyleri ile yaş, okuma, izleme alışkanlıkları gibi birçok 

faktör önemli rol oynamaktadır. 

          Suskunluk Sarmalı Kuramı 
          Gündem koyma ve saptama araştırmalarının ortaya çıkardığı kuramlardan olan 

Suskunluk Sarmalı Kuramı 1974 Yılında Elisabeth Noelle-Neumann tarafından ortaya 

atılmıştır. Bu kurama göre; insanlar, toplumun çoğunluğu tarafından dışlanmak korkusu 

ile fikirlerini açığa vurmaktan çekinirler. Bu nedenle oybirliğine ulaşmada toplumun 

temel enformasyon kaynağı kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadırlar. Kitle iletişim 

araçlarında yer alan görüşler ne kadar baskınsa, bireysel karşıt görüşlerini açıklamakta 

o kadar sessiz kalmaktadırlar. Bunun nedeni toplumsal dışlanma korkusu ve yönelim 

gereksinimidir (Yumlu, 1994: 102–103). Bu kurama göre, toplumun baskısından 

uzaklaşmak için bireyin, toplumla ve diğer bireylerle bütünleşmek ihtiyacı hissetmesi, 

diğerlerine benzemesine ve benzer şekilde davranmaya çalışmasına neden olmaktadır 

(Işık, 2002, 92). Birey, toplumda hangi görüşlerin kabul göreceğini kitle iletişim 

araçlarının gündemine aldığı haberler yoluyla öğrenmektedir. Kitle iletişim araçlarında 

az yer alan görüşler, daha az kişi tarafından kabul görmekte, çok yer bulan fikir ve 

görüşler, kişilerin çoğunluğun yanında yer almaları ihtiyacı ile hareket etmeleri 

sonucunda daha fazla kabul görmekte ve yeni taraftarlar kazandırmaktadır. Bireyler 

suskun kaldıklarından, bu görüşler, giderek daha az yaygın ve geçerli görüleceği için 

giderek bir suskunluk sarmalı oluşmaktadır. Bu nedenle, toplumda yaygın görüşe sahip 
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olan kişilerin görüşlerinin dışında görüşe sahip olan bireyler giderek suskunlaşmakta ve 

kitle iletişim araçları tarafından ifade edilen görüşler baskın ve doğru görüş olarak kabul 

edilmektedir. 

          Siyasal Toplumsallaşma 
          Toplumsal-siyasal çevre ile birey arasında yaşam boyu süren dolaylı ve doğrudan 

etkileşim sonucunda, bireyde siyasal sistemle ilgili görüş, davranış, tutum ve değerlerin 

gelişmesine siyasal toplumsallaşma denir (Alkan, 1989: 8). Kişi, bu etkileşim esnasında 

toplumun parçası haline gelmekte ve bu süreçte siyasal anlamda da bir kimlik 

oluşturmaktadır. 

           Toplumsal ve siyasal olanın içselleştirilmesi süreci olan siyasal toplumsallaşma, 

bireye, kültür tarafından anlamlandırılmış siyasal sembolleri sunmakta veya 

dayatmaktadır. Böylece yetişkin bireylerin siyasal inanç sistemleri, çoğunluk tarafından 

kabul edilmiş kültürel normların normal ve olağan olduğu şeklinde biçimlenmiştir. 

Değişim ise, her şeyi değiştirirken bu normalleri ve olağanları da değiştirmektedir. Bunu 

karşılayan kavramlaştırma yeniden siyasal toplumsallaşmadır. Öncelikle siyasal 

toplumsallaşma, bireyin toplumsallaşma sürecinin bir parçasıdır. Birey içinde bulunduğu 

grubun kültürünü toplumsallaşma sayesinde şu iki bölümde elde eder: İlk olarak 

toplumdaki kabul görmüş geleneksel rol dağılımını anlayıp, kendini tanımlamayı ve 

sosyal yapı içinde diğer bireyler arasında edinebileceği yeri anlamasını sağlar. İkinci 

olarak da sahip olduğu rolün gereklerini ve davranışlarını, duygularıyla ilişkilendirmeyi 

öğrenir (Sertaç, Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü). Kamuoyu 

oluşumunda önemli rol oynayan siyasal değerlerin, kanıların biçimlenmesinde siyasal 

toplumsallaşma büyük önem taşımaktadır. Bireyin kanaatleri, içinde bulunduğu çevrenin 

karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşur. 

           Siyasal toplumsallaşma, siyasal kültürün sürekliliğini ve değişimini sağlayan bir 

öğrenme sürecidir. Siyasal partilerin, seçim kampanyaları esnasında kitle iletişim 

araçları kanalı ile yaptıkları konuşmalar, bireyleri siyasal katılmaya yöneltmekte, siyasal 

sistemle güçlü ve sürekli bir ilişki içine sokmaktadır. Bu ilişki ile gerçekleşen etkileşim 

sonucunda bireylerde yeni tutum ve inançlar gelişmekte ya da var olan inançlar 

pekiştirilmektedir. 

           Siyasal Toplumsallaşmada Kitle İletişim Araçlarının Rolü 
           İnsanın, siyasal değer, inanç ve tutumları zaman içinde oluşmakta ve kendisi de 

bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Bir anlamda, birey, içinde yaşadığı siyasal 

kültürün içerdiği değer yargıları, anlayışlar, davranış kuralları çerçevesinde siyasal bir 
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insan olarak biçimlenmektedir. Birey, doğuştan sahip olmadığı siyasal değer yargılarını, 

inançlarını ve tutumlarını bir öğrenme süreci içerisinde zamanla geliştirmektedir 

(Bektaş, 1996: 69). Bu duruma siyasal sistemler açısından bakıldığında ise, sistemlerin 

varlıklarını sürdürebilmek için kendilerine ait düşünce, değer yargıları ve tutumları 

yaymak ve bunları benimsetmek zorunda oldukları görülmektedir. Bunu gerçekleştirmek 

için genellikle yaygın bir şekilde kitle iletişim araçları kullanılmaktadır. Siyaset giderek 

medya aracılığı ile kurulmaktadır. Siyasi partiler, bu çalışmaları çeşitli kitle iletişim 

araçları vasıtası ile yürütmektedir. Bu çalışmalar için elektronik medya (televizyon, 

radyo), basılı medya (gazeteler, dergiler), gösterge medyası (bilboardlar, işaretler, 

posterler), kişisel temaslar ve diğer medya(posta, telefon) yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır (Fidan, 2000: 37, 68). 

           Günümüzde kitle iletişim araçları, bireyin etkin olarak siyasal sisteme ilişkin 

inanç, değer ve bilgileri öğrenmesi ve benimsemesi ile siyasal-ideolojik kimliğinin 

biçimlenmesi bağlamında en etkin araçlardandır. Kitle iletişim araçları etkili bir siyasal 

toplumsallaşma aracına dönüşmesi ile birlikte siyasetin düşünce ve algılama biçimleri, 

ilişkileri, aktörleri ve kurumları kitle iletişim araçları yoluyla değişime uğramıştır. Siyasal 

güç/iktidarın elde edilmesi ve korunması, siyasal rızanın sağlanması için basın, siyasal 

aktörlerin teşhir edildiği, sunulduğu, yaşadığı, sığındığı, mücadele ettiği ve korunduğu 

arenalara dönüşmüştür. Böylece siyasal iletişim, sorunların ve çözümlerinin toplumsal 

alanda tartışılmasından, siyasal aktör, süreç, olgu, olay, konu ve sorunları eğlence 

amaçlı magazin formatında basında sunulmasına kaymıştır (Çebi, 2002-Yaz: 1–2). 

Mekân ve zamanda çok geniş bir etkileme olanağına sahip olan kitle iletişim araçları 

aynı zamanda bu araçların yanlış ellerde yanlış olarak kullanılma tehlikesini de 

beraberinde getirmektedir. Halk kitlesi için şimdiye kadar alışılmış kurallara göre yapılan 

gerçeğe sadık sunum şekilleri, haberlerdeki politika ve savaşın, daha çok izleyici kitlesi 

uğruna medyatik gösteri şekline dönüştürülmesi için bilgisayar oyunları ve savaş 

filmlerindeki dramaturgi kurallarına uydurulmaya çalışıldığı durumlarla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Kitle iletişim araçları, halk kitlesinin dünyasının ve çevresinin fotoğrafını, 

kendi deneyimleri, okulları ve eğitim kurumlarından çok yönlü ve daha güçlü bir şekilde 

oluştururlar. 

 

Sonuç 
Kitle iletişim araçları, halkın sosyalleşmesinde, siyasal ve sosyal kararlara varmasında, 

günlük bilgi ihtiyacını karşılamasında önemli rol oynar. Kitle iletişim araçlarının, 
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toplumun siyasal yönden olgunlaşmasında, demokratik davranışı ve temel hakları 

içselleştirerek karar verme sürecinde, doğru etkilenmesinde büyük bir önemi vardır. 

Kitle iletişim araçlarının ülke ve dünya sorunları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi ve 

bu konulardan hangisinin kamuoyunda önceliğe sahip olması gerektiği konusunda etkili 

olduğu görüşü kabul edilmektedir. Toplumda, kitle iletişim araçlarının gündemine aldığı, 

büyük ağırlık ve yer verdiği konular önemli olarak algılanmaktadır. Gündem kurma ve 

saptama araştırmaları sonucunda, kitle iletişim araçlarının toplumsallaşma ve siyasal 

toplumsallaşmada etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle kitle iletişim araçlarına, 

birçok konuda olduğu gibi siyasal toplumsallaşma konusunda da büyük sorumluluk 

düşmektedir. 
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KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMSAL SORUMLULUK 
           İletişim, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bir ihtiyaçtır. İnsanlar birlikte 

yaşayabilmek, yaşamlarını sürdürebilmek, işlerini gördürebilmek, ihtiyaçlarını satın 

almak, eğlenmek, dinlenmek, herhangi bir aracı gereci harekete geçirebilmek, duygu ve 

düşüncelerini anlatabilmek için iletişim kurmak zorundadırlar. İletişim karmaşık bir 

olgudur. İnsanlar, dinledikleri müzik, beslenme alışkanlıkları, giyim tarzları, beden dilleri, 

yaşadıkları, çalıştıkları ortamla, diğer insanlara mesaj göndererek, kendileri hakkında 

bilgi verirler. Örnek verecek olursak, birinden istediğimiz herhangi bir şey olduğunda 

konuşarak dilimizi, makinemizin çamaşırı yıkamasını istediğimizde parmağımızı, 

hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız biri ile birlikteyken beden duruşumuzu, 

bakışlarımızı, mimik ve jestlerimizi kullanırız. Hiç tanımadığımız bir insan hakkında 

onun giyim kuşamı, tavır ve davranışları, o insanın nasıl biri olduğu hakkında bize 

birçok mesaj verir. İletişim, aynı zamanda, bilimsel, kültürel, teknolojik yönleri olan, 

insanların,  toplumların, belli hedeflere doğru gelişme isteklerini ve içinde bulundukları 

durumu gösteren bir olgudur.  

          Gelişen teknoloji sayesinde insanların, birbirleriyle rahatça iletişim kurduğu 

dünyada, iletişim, herkese açık bilgi pazarı ve kâr kapısı haline gelmiştir. Günümüzde 

medya patronları basın dünyasından çok, girişim dünyasından gelmekte ya da girişimci 

gibi davranmaktadırlar. Hedef kitlenin ilgisini çekebilmek ve rakiplerinden daima bir 

adım önde olmak ihtiyacı ile gelir düzeyi düşük halka, kolayca ulaşamayacağı markalı 

valizlerden, mutfak eşyasına kadar farklı türde malları, adeta günlük taksitlerle vererek, 

gazeteyi rüşvet karşılığı satabilmektedirler.   

           Türk toplumunun genel yapısını anlamak istiyorsak, yayımlanan gazete, dergi, 

radyo ve televizyon programlarına şöyle bir göz atmak bize önemli ipuçları verebilir. 

Gazete ve dergilerde, şiddet, cinsellik, futbol ve değişik şekillerde duygu sömürüsü yer 

almakta, Medyum Memiş, manken Deniz Akkaya gibi gazetecilikle uzaktan yakından 

ilgisi olmayan insanlar, sadece medyatik oldukları için gazetecilik yapmakta, köşe 

yazıları yazmakta, kendi ilgi alanlarına göre ahkâm kesmektedirler. Televizyon 

kanallarında ise, mankenler ve güzellik yarışmalarında derece almış kadınlar, program 

sunmakta,  haber okumaktadırlar. Bunların, örneğin, “teşekkül yerine teşekkür, 

meşruiyet yerine meşrutiyet, asgari ücret yerine askeri ücret demelerinin hiç önemi 

yoktur, çünkü görüntüleri ile bu işi kurtarmaktadırlar!  “İbo Show”, “Hülya Avşar Show” 

gibi, bayağı ifadelerle sunulan, dışı kalaylı, içi alaylı şarkıcı ve türkücülerin Türkçeyi 

katlederek, ya kendilerini ya da programda yer verdikleri dansözlerle, cinsellik 
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sergiledikleri showlar ”Ağırlığınca Altın” vb. Yarışma programları, televole benzeri spor-

magazin programları ve haberlerin kısa metrajlı film gibi, ayrıntılı biçimde sunulduğu, 

bilgi vermekten çok insanların duygu ve tatminsizliklerine hitap eden, değer yargılarının 

çarpıtıldığı, ne yaparsan yap, fakat gündemde kal, izlen, okun, dinlen mantığı ile yapılan 

kitle iletişimi bireylerarası iletişime ve toplumun yapısına ayna tutmaktadır.  

            Haberciliğin mahalle dedikodusu düzeyine düşürülmesini, halkın yalan yanlış 

bilgilendirilmesini, kültürel yönden yozlaşmasını umursayan yoktur. Medya, pazar 

ekonomisi mantığı ile çalışmakta, arz ve talep durumuna göre radyo ve televizyon 

programları yapılmakta, gazete ve dergiler basılmaktadır. Bu konuda, eğitim almamış 

ve emek vermemiş şahsiyetler, yüksek maaşlarla, köşe başlarını işgal ederek, bozuk 

düzenin borazancıbaşılığını yaparken,   toplumun bu yapısına ve medya patronlarının 

yayın polikasına ters düşen iletişimciler, işten atılmaktadırlar. Örneğin, Sabah gazetesi 

çalışanlarının internette yaptıkları çağrı, işten çıkarılan, maaşları ödenmeyen basın 

emekçilerinin ne kadar zor durumda olduğunu gösteren bir örnektir.  

 Tüm bunlar, medyanın kalitesini olumsuz olarak etkilemekte ve bilgilendirme, eğitme, 

kamuoyu oluşturma, eğlendirme temel görevlerini yerine getirmemesine ve 

demokrasinin dördüncü erki olma niteliğini kaybetmesine neden olmaktadır.  

Bu duruma, artık dur demenin zamanı gelmiştir. Daha fazla gecikmeden medyanın asli 

görevine dönmesi gerekmektedir. Medya, halkın, dünyaya açılan gözü ve kulağıdır. Bu 

nedenle, doğru haber ve bilgi sağlama, toplumsallaştırma, kamuoyu oluşturma, eğitme, 

eğlendirme gibi temel görevlerini unutmamalı, tiraj ve reyting kaygısına düşerek, halk 

böyle istiyor kolaycılığına kaçmadan, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir. 
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MEDYA VE ETKİLERİ 
 

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI İLETİŞİMSİZLİK SORUNU 

 

           Giriş 
           İnsanoğlu, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar gerçekleştirdiği 

gelişmesini iletişime borçludur. İnsanlar birbirleri ile iletişim kurmasını başaramasaydı, 

birlikte üretim yapamayacak, ürettiklerini paylaşamayacak, diğerlerinin bilgi birikiminden 

yararlanamayacaktı. Savaşta, barışta, ekonomide, sanatta, hayatın her alanında iletişim 

vardır. İletişimin nasıl kurulduğu, iletişimin sürecini ve sonucunu belirler. İletişimin doğru 

kurulamaması, insanları birbirinden ayırır, ülkeleri birbirine düşman eder. İnsanlık için 

bu kadar önemli olan iletişim kavramının anlamına baktığımızda birçok farklı tanım 

buluruz. 

            İletişim  
            İletişim kavramının çeşitli tanımları vardır. Bunlara birkaç örnek verecek olursak, 

iletişim, düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşudur. İletişim, iki kişinin birbirini 

anlaması, insanın karşısındakine kendini anlatabilmesidir. İletişim, duyguların, 

düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma sürecidir. İletişim, insanlığın keşfettiği her 

türlü yolla, başkalarına, duygu, düşünce ya da bilgilerini aktarması, bilgi vermesi, 

haberleşmesidir. Tüm bu tanımlara baktığımızda iletişim deyince karşımıza insan 

faktörü çıkıyor (Zıllıoğlu, 2003:  4–6). Bu bağlamda iletişim, önce insanın var oluşunu 

gerektirir. Var olan insan kendi varlığının bilincine vardığı andan itibaren kendisiyle ve 

dış dünya ile ilişki kurmak ve bu ilişkiyi yürütebilmek için iletişim kurmaya başlar. 

İletişimi iki ana gruba ayırabiliriz: 1. Kendi kendimizle kurduğumuz; iç iletişim. 2. 

Dışımızdaki dünya ile kurduğumuz; dış iletişim. 

 Bir insanın düşünmesine, duygulanmasına, kişisel ihtiyaçlarının farkına 

varmasına, iç gözlem yapmasına, rüya görerek kendi içinden mesaj almasına, kendi 

içinde sorular sorarak, yanıtlar aramasına iç iletişim denir. İnsanın çevresi ile kuracağı 

iletişim, iç iletişimle başlar (Dökmen, 2000: 21). İletişim süreci esnasında insan, bazen 

alıcı bazen kaynak olma durumundadır. Bu süreç öncesi ve esnasında dışıyla iletişim 

kurarken, aynı zamanda kendi içinde de iletişimini sürdürür.  

İnsanın kendisi ile olan iletişimi, bu ilişkide içsel sistemi oluşturur. Bu içsel sistem, 

insanın yaşadığı toplumsal ve fiziksel çevreden bağımsız bir niteliğe sahip değildir. 
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İnsan, insan olarak kendini biçimlendirirken bunu içine doğduğu koşullardan bağımsız 

olarak gerçekleştiremez. Bu koşulları, içinde yaşadığı kültürel çevre, ideolojik yapı, 

dünya görüşleri, inançlar, gelenek ve görenekler, yaşam koşulları ve bunun yarattığı 

psikoloji olarak ele alırsak, insanın içsel sistemi, diğer insanlardan tümüyle ayrı, kendine 

özgü bir yapıya sahip değildir. Birey dış dünya ile ilişkide bulunurken zorunlu olarak 

kendi içinde kendi kendisi ile iletişim halindedir. Böyle olmazsa diğer insanlarla ilişki 

kuramaz ve ilişkilerini yürütemez (Erdoğan, 2002: 153–154). Dışımızla kurduğumuz 

iletişimi dörde ayırabiliriz. Bunlar: 1. Kişilerarası iletişim, 2. Grup iletişimi, 3. Örgüt 

iletişimi, 4. Kitle iletişimi. Ayrıca iletişimde bulunduğumuz kişi ve ortama göre iletişimi: 1. 

Formel iletişim, 2. İnformel iletişim olarak ikiye ayırabiliriz.  

           İletişimsizlik 
           İletişimin iki düzeyi vardır. Olayların algılandığı, yorumlanıp anlamlandırıldığı 

bireylerin öznel iç dünyaları ve bireylerin o durumda göstermek veya söylemek istediği 

mesajlardan oluşan sosyal dış dünyaları. İletişim durumlarında karşımızdaki bireyin 

gösterdiği sosyal dış dünyayı görürüz, gösterilen o yüzden mesaj alırız. Fakat gösterilen 

o sosyal yüzün arkasında, gerçekte bir öznel iç dünya vardır ve mesajın gerçek anlamı 

bu iç dünyada oluşur. Gösterdiğimiz yüzler sosyal ortama uygun yüzlerdir. Birey, kendi 

öznel iç dünyasının doğrudan farkındadır. Öznel iç dünya bizim mahrem dünyamızdır, 

ancak bizim tarafımızdan gözlemlenebilir. İletişim anlamını ve anlamsızlığını bu iç 

dünyadaki algı ve yorumlarda bulur (Cüceloğlu, 2002: 66–67). İç ve dış dünya 

arasındaki fark iç çatışma yaşanmasına neden olur. İç dünyasını, yani gerçek duygu ve 

düşüncelerini ifade edebilen bireyin, iç dünyası ile dış dünyası arasındaki fark fazla 

olmadığından iç çatışması azdır. Bu birey sosyal yaşamında da kendidir. Sosyal yaşamı 

özgündür. Özgün yaşamı olmayan insan, iç dünyasında hissettikleri ve düşündüklerini 

davranışına yansıtamaz, bu insanın söyledikleri ve yaptıkları kendi iç dünyasının değil, 

başkalarının ondan beklentilerinden kaynaklanır. Bu birey, başkalarının kendisinden 

duymak istediklerini söyler, onların beklentilerine uygun davranır. Kendini yalnız 

hisseder (Cüceloğlu, 2002: 79). Bu durumdan tüm metabolizması olumsuz etkilenir. Dış 

dünya ile iletişim çatışması devam ettiği sürece, iç çatışması devam eder ve bu kısır 

döngü artarak sürer.  

            İnsanların birbirine güven duymadığı toplumlarda, kişilerarası, grup, örgüt 

ilişkilerinde, büyük-küçük, ast-üst, memur-amir gibi itaat ve tahakküm kurma anlayışına 

dayalı ortamlarda bireylerin iç çatışmaları fazladır. Tahakküm ve itaat kültüründe ezenle 
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ve ezilenler vardır. Birey sürekli denetlenerek istenilen kalıba uygun davranması 

sağlanmaya çalışılır. 

            İnsan bir yandan iletişim kurar, sosyaldir. Diğer yandan bencildir, 

benmerkezcidir. olayları karşısındakinin bakış açısı ile değil, kendi ben merkezci bakış 

açısı ile algıladığından empati kuramaz. İletişim çatışmalarında bireylerin benmerkezci 

davrandıkları çok net olmamakla birlikte genellikle fark edilir (Dökmen, 2005: 42–43). 

Karşımızdaki bireylerin dünyayı ve olayları algılama ve düşünme biçimlerinin yanlış 

olduğunu, bizim algılama ve düşünme biçimimizin ise tek doğru olduğunu düşünmek 

zihinsel benmerkezciliktir. Zihinsel benmerkezcilik fiziksel benmerkezciliği besler. 

Zihinsel benmerkezcilik bireylere özgü değildir. İçine doğduğumuz toplum sosyalleşme 

süreci içerisinde bize bunu öğretir (Dökmen, 2005: 47). İletişim kurarken aldığımız 

bilgiyi yorumlamak için olaylar, objeler ve insanlar hakkında kalıplaşmış, önceden 

saptanmış görüşler kullanılır. Bu görüşler, algısal kalıpları kullanmış olur. Olayları, 

objeleri ve insanları bu algısal kalıplara göre sınıflandırma işlemine önyargı oluşturma 

denir. Önyargı bireye özgü değildir. Sosyal olanın bireyden geçerek biçimlenmesi ve 

yeniden üretilmesidir. Önyargı kalıcıdır. Çünkü insanlar psikolojik olarak bilgiyi 

sınıflandırmaya ve kategoriler içine yerleştirmeye sosyalleşirler. Sosyal çevreden 

geçerek insanın fiziksel özellikleri ile algısal farklılıkları arasında ilişki kurulur. İnsanların 

ağırlıkları, boyları, vücut biçimleri, güçleri, sağlıkları ve beş duyularını kullanma 

becerileri belli yorum kalıpları içine yerleştirilir. Yerleştirme nesnel ve masum biçimde 

yapılmaz, çünkü yerleştirmenin temelinde daima belli amaçlar ve çıkarlar yatar. Bu 

amaç ve çıkarlar siyasal, kültürel, ekonomik biçimler içinde şekillendirilir. Algıların 

oluşumu sosyal deneyimler sırasındaki öğrenmeler ve öğretmenlerle oluşur ve değişir ( 

Erdoğan, 2002: 163–164). Modern kitle iletişim araçları, kişilerarası ilişkilerden geçerek, 

algılar üzerinde önemli etkide bulunur. Farklıklar vurgulanırken aslında periyodik bir 

şekilde biçimsel olarak değiştirilen, yenilenen veya tekrarlanan benzerlikler sürekli 

teşvik edilir. Kitle iletişimi ile gelen bilgi, tüketimden geçerek, amaçlı olarak algıları 

etkilemek için seçilmiş ve biçimlendirilmiştir (Erdoğan, 2002: 165). Kitle iletişim araçları, 

haber, yorum, film, reklâm gibi gönderdiği mesajlarla dış dünyayı algılamamız üzerinde 

çok etkilidir. olayları, olguları, kavramları iyi ve kötü kategorisinde bize empoze eder. 

Toplumsal değer yargılarımızın oluşmasında etkili olur. Bu değer yargıları ile dış dünya 

ile ilişkilerimizi yürütmeye çalışırız. Kitle iletişim araçlarının gönderdiği mesajları 

algılamamızda bizim kendi kendimizi gerçekleştirdiğimiz süreç - kişisel tarihimiz - bunda 

çok etkilidir.  

 www.altkitap.com 54



Medya Çalışmaları – Necla Mora 

            Empati 
            Davranışlarımızın ve duygularımızın nedenlerini, kendi dışımızda oluşan 

olaylarda, başkalarının davranışlarında aramak, duygu ve davranışlarımızın kendi 

kontrolümüzde olmadığı anlamına gelir. Genelde insan ilişkilerinde, özelde iletişim 

sürecinde, iletişim çatışmasına neden olan bu yanılgıdır. İletişimde yaşanan çatışma, 

bizim dış dünyamızda dile dökülen sözcüklerde ya da sergilenen davranışlarda değil, 

bu söz ve davranışlarla ilgili geliştirdiğimiz düşüncelerde, yorumlarda ve anlamlardadır. 

Her birey, kendi davranışlarının mimarıdır. Bu nedenle davranış değişikliğinin gerçek 

anahtarı dışımızda kurduğumuz iletişimde, karşımızdaki kişinin davranışlarındaki 

değişimde değil, içimizde kendimizle kurduğumuz iletişimdedir (Özer, 1998: 10, 19). 

İçinde yetiştiğimiz aile, komşularımız, arkadaş çevremiz, cinsel kimliğimiz, dini 

inançlarımız, aldığımız eğitim, mesleğimiz, sosyal çevremiz, bizim dış dünyayı 

algılamamızda etkilidir. Toplumsallaşma dediğimiz bu süreçte, bilişsel haritamız iki 

kutuplu olarak, olumlu ve olumsuz değerlendirmeye göre oluşur. Biz dış dünyayı bu 

kendi bilişsel haritamızdaki olumlu ve olumsuz değerlendirmelerimize göre algılarız. 

Algılarımız bizim kendi doğrularımıza göredir. Her insanı farklı bir dünya olarak kabul 

edersek, onların algılamaları da kendi bilişsel haritalarındaki değerlere göre olacaktır. 

Bu nedenle iletişim kurmak, karşımızdakinin farklılıklarını anlamaya çalışmakla ilgilidir.  

           Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun 

duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Bu bağlamda empati tanımının 

üç öğeden oluştuğu görülür. Bunlar: 1. Her insan hem kendisini hem de çevresini 

kendine özgü bir biçimde algılar. Bu nedenle empati kurmak, karşımızdaki insanı 

anlamak istiyorsak, onun rolüne girmeli dünyaya ve olaylara onun gözünden 

bakmalıyız. Buna bilişsel rol alma diyoruz. 2. Empati kurmak için karşımızdaki insanın 

düşüncelerini anlamamızın yanında, onun ne hissettiğini de anlamamız gerekir. Buna 

da duygusal rol alma diyoruz. 3. Son olarak empati kuran kişinin zihninde oluşan 

empatik anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır. Karşımızdaki insanlara 

empatik tepki vermenin; yüzümüzü ve bedenimizi kullanarak onu anladığımızı ifade 

etmek ve sözlü olarak onu anladığımızı ifade etmek olmak üzere iki yolu vardır 

(Dökmen, 2000: 135–137). Empatik tepki vermenin en etkili yolu her ikisini de 

kullanmaktır. 
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           Sonuç 
            İnsanlar hem kendileri ile hem de sosyal yaşamda diğer insanlarla iletişim 

kurarlar. İç iletişimimizi nasıl kurduğumuz dış iletişimimizi etkiler ya da dış iletişimimizi 

nasıl kurduğumuz iç iletişimimizi etkiler. Bizim birey olarak kendi kendimizle 

kurduğumuz iç iletişim, kendi yaşamsal birikimlerimizle bağlantılıdır. Nasıl bir ailede 

yetiştiğimiz, nasıl bir eğitim aldığımız, dünyaya bakış açımızı, insanları, olayları, olguları 

nasıl algıladığımızı belirler. Bu nedenle, her birey kendi başına bir dünyadır, fakat 

yaşadığı dünyanın içinde bir dünyadır. Bir çok farklı özelliklere, bilgi birikimine, cinsel ve 

kültürel kimliğe sahip insanın birbiri ile iletişim kurabilmesi, anlaşabilmesi için empati 

kurma becerisine sahip olması ve insanlarla kurduğu iletişimde bu becerisini kullanmayı 

istemesi ve uygulaması, iletişimle ilgili sorunların azalmasına yardımcı olacaktır.  
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ÇOCUKLAR VE ONLARA SUNULAN DÜNYA İMAJI 
           Günümüzde yaşadığımız ortam veya süreç, yani elektronik teknolojisi, toplumsal 

hayatımızdaki karşılıklı bağıntılı ilişki kalıplarımızı ve kişisel hayatımızın her yanını yeni 

baştan biçimlendirip yeni baştan inşa ediyor (McLuhan, 2005:  8). 

Kitle iletişim araçları (medya), yaydıkları tek yönlü iletişimle, zihinleri yeniden 

kurguluyor. İnsanları robotlaştırarak, tüm değer yargılarını, davranışlarını, düşüncelerini, 

ilişkilerini altüst ediyor.  

            Nelerin okunacağını, nelerin yazılacağını, nerede ne yenileceğini, nerede ne 

içileceğini, nerede nasıl eğlenileceğini, nasıl ve nereden giyinileceğini, neyin nasıl 

düşünüleceğini, nerede nasıl davranılacağını dikte ediyor. 

Kitle İletişimin İnşa Ettiği Değerler  
İnsanlar, birbiri ile reklâm dilinde konuşuyor. Reklâmların melodisini mırıldanıyor. 

Kitle iletişim araçlarının önerdiği kitaplar üzerinden sohbet ediyor, önerdiği yerlere 

gidiyor. Gelişmiş ülkelerin bulup, geliştirdiği cep telefonu ile tüketici kredisi 

kullanabilmeyi marifet olarak algılıyor. 

 Bazı artistleri •  (sanatçı değil), kitle iletişim araçlarında, bayağı ve basit ilişkiler 

içinde izleyerek, erkeğin kadına, sözel ya da fiziksel şiddet uygulamasını, aşağılamasını 

meşru görmeye başlıyor.  

 Olumlu olumsuz değer yargılarını oluşturmasına bilerek ya da bilmeyerek izin 

veriyor. Kitle iletişim araçlarının inşa ettiği değer yargılarından hareket ederek birbirini 

değerlendiriyor. 

           Kitle İletişim Araçlarının Çocuklara Etkisi 
           Yapılan son araştırmalarda kitle iletişim araçlarının alımlayıcılar üzerindeki 

etkilerine yönelik olarak şu soruya yanıt aranmaya çalışılıyor: Dünyanın bugün ki 

durumu ortadadır. Geleceğin yetişkinlerini oluşturacak ve dünyanın kaderi üzerinde rol 

oynayacak, çocukları ve gençleri kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korumak 

ve sağlıklı bir kimlik edinmelerini sağlamak için özel bir eğitim verilmeli midir?  

Bunun nedeni kitle iletişim araçlarından alınan mesajların pek masum olmaması, belirli 

                                              
•  19.yy. Sanatçılar yalnızca zanaatçılardan değil, aynı zamanda aşağı toplumsal ve 

entelektüel düzeye sahip artistlerden de ayrıldılar. James Monaco, Bir Film Nasıl 

Okunur?, Oğlak Yayıncık Ve Reklamcılık LTD. 2001, İstanbul, S. 28. 
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amaç ve niyetlerle üretilerek gönderilmesidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

*Kitle iletişim araçlarının mesajları, ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik 

bağlamlar içinde üretilir. 

*Kitle iletişim araçlarının mesajları dolayımlanır.  

*Mesajlar, kitle iletişim araçlarının, kurum kimliğine, yayın politikasına, hedef kitlesine, 

ekonomik ve siyasi ilişkilerine uygun olarak kendi araçsal özelliklerine göre formatlanır.  

*Kitle iletişim araçlarının gerçeği nasıl temsil ettiği, alımlayıcıların dünyayı 

algılamalarında etkilidir.  

*Mesaj, iletişim sürecinde, (kodaçma-yorumlama-kodlama) okuyucunun ( izleyicinin ya 

da dinleyicinin ) kültürel birikimi, dış dünyayı nasıl algıladığı, ihtiyaç ve beklentilerine 

göre alımlanır.  

            Bu bağlamda, kitle iletişim araçları verdiği mesajlarla, çocuğun, neyi nasıl 

düşüneceğini, nerede nasıl davranacağını, kendini nasıl görüp değerlendireceğini, diğer 

insanları nasıl görüp değerlendireceğini, adalet, özgürlük, kadın, erkek, gelecek, 

namus, töre, insan onuru, insan hakkı gibi birçok kavramı öğrenmesinde doğrudan 

etkilidir.  

           Çocuk, Güçsüz Olanı Ezer  
           Kitle iletişim araçlarında, şiddeti meşru olarak görüp, algılayan çocuk, şiddet 

uygulamakta bir sakınca görmez. Kendinden güçsüz olanların ezilip horlanacağını 

doğru olarak algılayan bir çocuk, kendinden güçsüz olanı ezer, hırpalar.  

Güçlü olmanın, değerli olmakla eş tutulduğu bir dünya temsil eden kitle iletişim araçları, 

güçlü olmak için her yolun meşru olduğu mesajını da vermiş olur.  

Bu yollar için kitle iletişim araçlarında yararlanılacak örnek bol miktarda vardır. Mafya 

dizileri, kolay yoldan şöhret olma olanakları, her türlü bayağılığın, laubaliliğin 

özendirildiği, insan onuru, dürüstlük, sevgi, saygı, güven, çalışma, çaba, emek gibi 

kavramların hiç yer almadığı ya da olumsuz kodlandığı mesaj bombardımanı içinde 

yetişen çocuklara ve gençlere tutunacakları hiçbir olumlu değer verilmiyor. 

           Yeni Teknoloji İle Uyum Yetersiz  
           Hırsın, sahip olmanın, sahip olduklarının değerini bilmemenin, sürekli daha fazla, 

daha yeni, daha iyilerine sahip olmanın ve böylece değerli olacağı anlayışının 

pompalandığı enformasyon ortamında bocalayan çocukların zihinleri karmaşa içinde.  

           Eski eğitim sistemi, yeni teknoloji ile uyumsuz ve yetersiz. Çocuk kitle iletişim 

araçlarından çok daha fazla ve çok daha etkili bir öğrenme süreci içinde olduğundan 

sınıftaki öğretmenini yetersiz ve zamanın dışında kalmış olarak görüyor.  
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          Teknolojinin ona sundukları ile anne ve babasının ve öğretmeninin ona vermeye 

çalıştığı bilgiler birbiri ile örtüşmüyor. Bu nedenle de teknolojinin ona sundukları hiçbir 

filtreden geçmeden doğrudan zihnine yerleşiyor. 

          Kitle İletişim Araçlarına Eleştirel Bakış  
          Onları bu yanlış algılamalardan korumak, olumlu ve olumsuz kavramlarını doğru 

oturtmalarını sağlamak için kitle iletişim araçlarından eleştirel bakış açısı ile 

yararlanmaları sağlanmalıdır. Bunun için kitle iletişim araçlarını nasıl okuyacaklarını 

onlara öğretmenin yolları aranmalıdır. 

          Türkiye'de halen yirmi sekiz üniversitede ( bu sayı önümüzdeki günlerde artacak 

gibi görünüyor) yetişen iletişim fakültesi mezunu gençlerden bu konuda yararlanılabilir. 

Bu durum hem mezun olan öğrencilere iş olanağı sağlar, hem de yeni yetişen 

çocukların eğitimi için yararlı olur.  

 

Kaynakça 

McLuhan, M. (2005), Yaradanımız Medya, Çev. Ünsal Oskay, MK Yayıncılık. 
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UYGARLIKLAR ÇATIŞMASI KİME NE YARAR SAĞLAR? 

             

Danimarka Gazetesi Jyllands-Posten’de yayımlanan Hazreti Muhammed’i konu 

alan karikatürlerin İslam dünyasında yarattığı tepkiler artarak sürdü. Hazreti 

Muhammet’i çok eşli ve saldırgan bir barbar olarak betimleyen karikatürler, İslam 

dünyasında tam da istendiği gibi infiale yol açtı. Danimarka elçiliklerine saldıran 

Müslüman kesim, karikatürün gerçeğe yansımış temsili olarak dünya basınında 

günlerce yer aldı. 

Müslümanların yoğunluklu olarak yaşadığı ülkelerde Danimarka konsoloslukları 

saldırıya uğrayıp yakıldı. Trabzon'da Santa Maria Katolik Kilisesi'nin Rahibi Andrea 

Sentore, kilisede öldürüldü. Henüz cinayetin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte 

Hz. Muhammed karikatürüne tepki olarak provokasyon amacıyla işlenmiş olması 

muhtemeldir.  

Amerika’da Ve Avrupa’da Yaşanan Diğer Olaylar  
11 Eylül saldırısından bu yana olan gelişmeleri kronolojik sıraya göre hatırlarsak 

Huntington’un kuramı uygulanmaya mı çalışılıyor? Sorusunu sormakta pek haksızlık 

etmeyiz. Hollanda’da yönetmen Theo Van Gogh'un öldürülmesi ve sonrasında gelişen 

olaylar. Fransa’da Müslüman göçmenlerin yaşadığı banliyölerdeki olaylar ve bunların 

medyada yansıması, İslam kültürünün vahşi, barbarlar olarak yazılı ve görsel medyada 

yer alışı ve tam olaylar yatıştı derken karikatür olayı ile yeniden olayların tırmandırılması 

ve Trabzon’da Katolik kilisesi rahibinin öldürülmesi, olayların giderek kasıtlı bir biçimde 

tırmandırıldığını gösteriyor.  

Daha önceleri de Yahudi-Katolik Hıristiyan çatışmasına neden olan olayları 

hatırlarsak -Dan Brown’un yazdığı ‘Da Vinci Şifresi’ adlı kitapta Hz. İsa’nın evlenip 

çocuk sahibi olduğu ve soyunun hala sürdüğü iddia edildi. Bu kitapta Yahudilerin, Hz. 

İsa’yı aşağıladıkları gerekçesi ile Hıristiyanlar arasında Yahudilere karşı olumsuz tepki 

oluştu. Buna karşılık ‘Hz. İsa’nın çilesi’ adlı film çevrilerek İsa’yı Yahudilerin öldürdüğü 

gündeme getirildi- Müslüman-Katolik Hıristiyan-Yahudi çatışmasının medya kanalı ile 

harekete geçirilmesi ve tarihsel düşmanlıkların yeniden üretilmesi küresel iktidarını 

kaybetmek istemeyen kapitalizmin (iyi Hıristiyanları Protestanların yolunu açmak için) 

yeni bir oyunu düşüncesini aklımıza getiriyor.  
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Uygarlıklar Çatışması Kuramı  
Uygarlıklar çatışması kuramı, Harvard üniversitesi siyaset bilimi profesörü 

Samuel P. Huntington tarafından 1993 yılında ortaya atılmıştır. Bu kurama göre, soğuk 

savaş’ın bitiminden sonra halklar arasındaki en önemli farklar artık ideolojik, politik ya 

da ekonomik değil, sadece kültürel türden farklardır. Bunun sonucu olarak en önemli 

devlet gruplaşmaları Doğu-Batı veya Kuzey-Güney ekseni yerine, yedi büyük kültür 

bölgesini esas alacaktır. Böylece ortaya çıkan ve büyük ölçüde dinlerin belirlediği yedi 

kültür çevresinin -Çin, Japon, Hindu, İslam, Batı, Latin Amerika Ve Afrika- 

merkezlerinde çekirdek devletler bulunmaktadır. Ona göre, milli devletler önemini 

sürdürecektir, fakat çıkarları, paktları ve çatışkıları kültürel etmenlerin damgasını 

taşıyacaktır.  

            Huntington’a göre, bu yedi kültür çevresi arasındaki güç kaymaları nedeniyle en 

çok Batı kültür çevresi tehlike altındadır. Demografik, ekonomik ve politik gelişme Asya 

ve İslam uygarlıklarının kuvvetlenmesine yol açmakta, Batı dışındaki uygarlıklar 

üzerinde geçerli olan modernleşme ve Batı ile bütünleşme baskısı, uzun vadede sürekli 

batılılaşma getirmemektedir (Türk-Alman Sempozyumu 1996: 1997: 227).  

           Sonuç Ve Değerlendirme  
           Paulo Freire, “İnsan zihninin manipülasyonu bir çeşit fetih aracıdır” der. 

Toplumsal güç ve iktidarı elinde bulunduran seçkinler, kitleleri kendi amaçları 

doğrultusunda kullanmak amacı ile bu yönteme sıklıkla başvururlar.  

           Gelişen son olaylar bağlamında, Batı basınında, İslam kültürü ile ilgili mesajları 

incelediğimizde verilmek istenen imajın genellikle vahşi, barbar, ilkel, saldırgan, sürü 

halinde hareket eden gibi belli klişelere göre olduğunu ve Müslümanların Hıristiyanlar 

için tehlikeli olduğu imajı oluşturulmaya çalışıldığı görülür. Bu klişeler Danimarka 

basınında yayımlanan karikatürlerden pek farklı değildir.  

           Emperyalist amaçlarını sürdürmek isteyen kapitalist zihniyet, Batı insanına İslami 

tehdit olarak algılatıp, yeni çıkarları için zemin hazırlıyor olabilir mi? Kapitalizmin bu 

oyununa gelmemek için, sağduyulu olmak ve olayları eleştirel gözle değerlendirmek 

gerektiği kanısındayım.  
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MANİPÜLASYON VE RIZA ÜRETİMİ 
           Giriş 
            Amerikan kültür endüstrisi, Amerikan kültürünü dünyaya pazarlayarak, hem 

ticari anlamda kazanç sağlamakta, hem de kendi ideolojisinin propagandasını 

yapmaktadır. Çıkar uyuşmazlığı olan durumlarda ise, ihtilaflı olunan ülkedeki farklılıklar 

öne çıkarılmakta ve taraflar kışkırtılmaktadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan çatışmaya, 

demokrasi adına müdahale edilerek denetim ele geçirilmektedir. Örneğin Irak’ta olduğu 

gibi. Böylece ABD, -ekonomisi, hükümeti ve ordusu işbirliği içinde- dünya hâkimiyetini 

sürdürmeye devam etmektedir. Amerika’da medya menajerleri, imajların ve haberlerin 

yaratılmasında, işlenmesinde, filtre edilmesinde ve bunların hedef kitleye 

ulaştırılmasında aktif rol oynarlar. Dolayısıyla insanların inançlarını ve tutumlarını, 

sonuç itibariyle davranışlarını belirleme işini kendilerine iş edinmişlerdir. Medya 

menajerleri, sosyal gerçekle örtüşmeyen mesajlar ürettiklerinde, zihin menajerleri olup 

çıkmaktadırlar. Gerçeğin farklı algılanmasına, yaşamın gerçeklerinden yoksun 

bırakılmış zihinlerin oluşmasına neden olan mesajlar zihin menajerleri tarafından kasıtlı 

olarak üretilirler. Bunlar manipülasyon amaçlı mesajlardır. Paulo Freire, “insan zihninin 

manipülasyonu bir çeşit fetih aracıdır” der. Toplumsal güç ve iktidarı elinde bulunduran 

seçkinler, kitleleri kendi amaçları doğrultusunda kullanmak amacı ile bu yönteme sürekli 

başvururlar.  

          Egemen düzenin koşullarını açıklayan, meşruiyet kazandıran, bazen methiyeler 

döktüren mitleri kullanan bu manipülatörler, seçkin azınlığın çıkarları doğrultusunda 

düzenin devamını sağlamak için halkın rızasını alırlar.  Bunun için fark ettirmeden onları 

manipüle ederek rızasız rıza üretimini gerçekleştirirler. Manipülasyon, baskı yöntemleri 

ile istenilen sonuçların alınmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılan bir 

yöntemdir. Bu durum genellikle eşitsiz sosyal bölüşümün bir sonucudur. 

           ABD’de manipülasyon bir numaralı sosyal kontrol aracıdır. Manipülasyon işinde 

çalışacaklar toplumun en akıllıları arasından seçilir, bunlara yüksek ücretler ödenir. Bu 

gelişmeler, ‘serbest pazar’ ekonomisinin ilkeleri ile uyum içindedir. Manipülasyonla bir 

yandan çoğunluğa, olup bitenlerde kendisinin de aktif bir şekilde yer aldığı duygusu 

aşılanır, diğer yandan ise, bu insanların, gelişmenin imkânlarından yeterince 

faydalanmasının- rıza üretimi ile- önü kesilmeye çalışılır. 

           Manipülasyonun pek çok yolu vardır. Haber akışının kontrol altında tutması, 

beyinlerin amaca uygun ideallerle doldurulması, bu yollardan en etkin olanıdır. Pazar 
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ekonomisinin prensipleri bu alanda çok işe yaramaktadır. Kitle iletişim araçlarına sahip 

olmak bu nedenle çok önemlidir. Bunlar, manipülasyon sürecinde aktif olarak kullanılan 

araç ve gereçlerdir. Sahip oldukları kitle iletişim araçları kendi çıkarları doğrultusunda 

çalışmak zorundadır. Bu kitle iletişim araçları, -televizyon kanalları, gazeteler, radyolar, 

yayınevleri vb- ya holdinglere bağlı ya da bunlara aittirler. 

          Sovyetler Birliği’ne, Pepsi Cola’nın Varışı, Kuzey Amerika’nın tüketim ideolojisinin 

en son semptomlarından birisidir. Amerikan kültür endüstrinin ürünleri, kendilerine özgü 

spesifikasyonlarla donatılmış, öğeleri, kültürün motifleri ile süslenmiştir. ABD içinde ve 

dışında, okuyan, izleyen, dinleyen, insanlar, bu süslenmiş kültürel öğelere özendirilirler. 

          Zihin yönetimi endüstrisi, bilinç denetleme işi ile insanları, ikna etme yoluyla 

kontrol ve yönlendirme tekniğini çok iyi kullanmaktadır. Bunun için beş temel mitten 

yararlanılır. Bunlar: 1. Bireyselcilik ve kişisel tercih miti, 2. Yansızlık miti (manipüle 

edilenlerin olayları doğal akışında gidiyor sanması gerekir), 3. Değişmeyen insan 

doğası miti (insan doğasının saldırgan yanının ve değişmezliğinin ön plana çıkarılması), 

4. Sosyal çatışmanın olmadığı miti, 5. Medya pluralizmi miti (enformasyon seçimi ile 

ilgili yanılgının sürdürülmesi). 

 George Gerbner’a göre, esas mesele kitle iletişim organlarının özgür olup 

olmama meselesi değildir. Esas mesele kim tarafından? Nasıl? Hangi amaçla? Kontrol 

mekanizmasının uygulandığı ve bunun etkisinin ne olduğudur?  Çünkü seçkinlerin 

çıkarı, sosyal gerçeğin göz ardı edilmesini ve statükonun sürdürülmesini gerektirir. Kitle 

iletişim araçlarının birbirinden bağımsız olarak ilettikleri enformasyonel malzemenin ve 

kültürel mesajların benzerliği, iletişim sistemlerinin bir bütün olarak ele alınıp 

incelenmesini gerektirir.  

           Medya iki yönlü ve sürekli olarak gelişmektedir. Ticari kurallara göre 

çalışmaktadır ve geliri itibari ile de reklâmlara bağımlıdır. Gerek yapısı, gerekse 

destekçileri itibari ile genel ekonomiye bağlıdır. Medya, başlı başına bir endüstridir. Biri 

diğerinden bağımsız çalışan birimler bütünü değildir. Farklı ürünler sunmaz. Verdikleri 

imajlar ve mesajlar, tasarımları ve hedefleri itibari ile amaçları diğer işletmelerden 

farksızdır. Bu amaçlar, kârlılık ve özel mülkiyet esasına dayalı tüketim düzeninin 

kabulünü ve devamlılığını sağlamaktadır. 

           Televizyonun en etkili yayın organı olduğu ve toplumun değer yargıları üzerinde 

etkisi olduğu bilinmektedir. Diğer medya araçları gibi statükonun güçlendirilmesine de 

katkıda bulunmaktadır. Doğumundan itibaren her Amerikalı, bu araçlardan kendisine 

verilen ülkesi ile ilgili enformasyon akışını, bilinçli ya da bilinçsiz olarak adeta 
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emmektedir. Bu enformasyon onun referans çerçevesini oluşturur. Ülkesi ile ilgili her 

türlü değerlendirmesini bu referans çerçevesine göre yapmaktadır. İletişimin iddia 

edildiği gibi çoğulcu olması halinde, bu referans çerçevenin olmaması ve sokaktaki 

Amerikalı tarafından güvenilir bulunmaması gerekirdi.  

           Bilinci Biçimlendiren Teknikler 
           Bilinci biçimlendirirken iki teknikten yararlanılmaktadır. Bunlardan birincisi, 

iletişim formudur. Mitler, insanlara hükmetmek için kullanılmaktadır. Kültürel mitler, 

halkın bilincine ustaca yerleştirildiğinde insanlar manipüle edildiklerinin farkına bile 

varamamaktadır. Bölünmüşlük ya da odaklama terimi olarak da adlandırılan bu teknik, 

ABD’de enformasyon ve haber akışında çok sık kullanılan bir formattır. Enformasyon 

iletiminde görülen bölünmüşlük, tüketim ekonomisinin her bir boşluğu reklâmlarla 

doldurma ihtiyacının bir sonucu olarak yoğunluk kazanmaktadır. Her türlü haberin, her 

türlü enformasyon akışının arasına reklâmların sokulması, halkın bütünü kavramasını 

zorlaştırmakta, böylece rahatça manipülasyon yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. 

İkincisi ise, enformasyonun güncelliğidir. Güncellik olgusu bölünmüşlüğe hız 

kazandırmaktadır. olup bitenlerden anında haberdar kılma olgusu, enformasyon 

sisteminin manipülasyon gücünü artırmaktadır. Haberlerin güncel olması, ömrünün 

uzun olamaması, olayların kavranmasını güçleştiren bir başka faktördür. Haber, 

geçimini bu işten temin edenler için bir emtiadır. Bu nedenle haberi ilk iletip yayına 

sokan bu işten kazançlı çıkar. Zihin menajerlerinin nihai hedefi izleyiciyi (okuru ya da 

dinleyiciyi) pasifize etmektir. Pasiflik eyleme geçmeyi engelleyen bir durumdur. Bu 

medyanın ve düzenin düzenbazlarının ulaşmak için uğraştıkları bir durumdur. Çünkü 

pasiflik, statükoyu sürekli kılacaktır. Pasiflik, kendi kendini besleyen, katılımcılığı 

engelleyen, bir durumdur. Gelişmiş pazar ekonomilerinde pasifliğin bir fiziksel, birde 

entelektüel olmak üzere iki boyutu vardır. Bunların her ikisi de zihin yönetim sisteminin 

menajerleri tarafından sömürülmektedir. Özellikle televizyon yayınları zihin yönetimi ve 

bireylerin pasifize edilmesi konusunda çok etkilidir. Özü kasıtlı olarak emilip alınmış 

programlarla ve araya sıklıkla giren reklâmlarla bireyin zihni uyuşturulmaktadır. 

           Manipülasyonun Enformasyona Yansıması 
           Manipülasyonun enformasyona yansıtılmasının çeşitli boyutları vardır. Bunlar: 1. 

Bilgi endüstrisinin hükümet boyutu: Hükümetler enformasyon yapımcısıdırlar ve yerine 

getirmekle yükümlü oldukları görevlerin doğal sonucu yapıp ettikleri enformasyon olarak 

medyaya kaynak teşkil etmektedir. Bu nedenle devlet, kendi mesajlarını, kendi çıkarları 

doğrultusunda ve kendi çizdiği çerçeve içinde basın kuruluşları aracılığı kamuya 
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iletmektedir. 

           2. Bilgi endüstrisinin ordu-şirketler ilişkisi boyutu: Hızla büyüyen bilgi pazarı 

kendisini sömürecek birçok uzmanın, özel sektörün ve askeri kurumların işbirliği ile 

hareket etmektedir. Amerikan askeri, amerikan ekonomisinin hamisi konumundadır. 

Amerika, kendi çıkarları ile çatışan ülkelerdeki farklılıkları kışkırtarak iç çatışmayı 

alevlendirir. Daha sonrada demokrasi adına müdahalede bulunarak kontrolü eline 

geçirir. Bu durum amerikan ekonomisinin çıkarları doğrultusunda işleyen bir anlayışa 

sahiptir.  

           3. Eğlence ve rekreasyon (eğlendinlen) yoluyla statükonun güçlendirilmesi 

boyutu: Rekreasyon yoluyla iletilen mesajlar, bir yandan biçim ve içerik yönünden hoş 

ve eğlendirici olmaları nedeniyle yoğun izleyici çekerek ticari kazanç sağlarken, diğer 

yandan bilinçli bir şekilde statükonun devamını sağlamayı amaç edinmiş şekilde 

kodlanmış propaganda araçlarıdır. Amerikan kültür endüstrisi, tüm dünyaya pazarladığı 

paket programlarla hem para kazanmakta, hem de Amerikan ideolojisinin 

propagandasını yapmaktadır. 

           4. Seçim endüstrisi ve kamuoyu oluşturma ve araştırma boyutu: İster siyasi 

isterse ticari amaçlarla yapılıyor olsun, kamuoyu araştırmaları, insanların tercihleri ve 

alışkanlıkları hakkında güç ve iktidarı elinde bulunduranlara bilgi temin etmeye 

yaramaktadır. Kamuoyu araştırmaları, uygulama esnasında uygulanan bireyi, daha 

sonra ise, kamuoyuna açıklanması ile kamuoyunu manipüle etme fonksiyonu işlevi 

görmektedir. Ayrıca, egemen güç ve iktidarın hoşuna gitmeyen aykırılıkların ortaya 

çıkmasında da önemli rol oynamaktadır. 

 5. İkna teknikleri ihracatı boyutu: Medyanın kontrolü az sayıda kuruluşun 

elindedir. Bu şirketler aynı zamanda elektronik ürün pazarını da ellerinde bulundururlar. 

Enformasyon sürecinin hemen hemen tamamı reklâm endüstrisi tarafından 

yönetilmektedir. Reklâm endüstrisi ise, tüketim maddesi ve hizmet üreten belli başlı 

ulusal şirketler tarafından desteklenmektedir. 

          6. Yeni bir zihin yönetim boyutu: Amerikan yerel kuruluşları, dünyanın her tarafına 

el atarak dev büyük şirketler şeklinde küresel ekonomiyi kendi denetimleri altına 

almışlardır. Uluslararası iletişimin ve enformasyon akışının hem üretimini hem de 

dağıtımını ellerinde bulundurarak, zihinlerin şekillenmesinde, dünya fotoğrafının 

oluşmasında etkili olmaktadırlar. 
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          Sonuç Ve Değerlendirme 
          Dünya ekonomik yapısının işleyiş şekline bakarsak; Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri 

ürettikleri malları ABD’ye ihraç etmekte, buna karşılık ABD, bu ülkelerin başka büyük 

pazarlara açılmasına engel olarak, dünyada enerji kaynaklarını kendi denetiminde 

tutmaktadır. Amerikan medya menajerleri, ülke içinde ve dışında istedikleri etkiyi 

yaratabilmek için yoğun ve bilinçli bir çaba içinde çalışmaktadır. Amerikan kültür 

endüstrisi, amerikan kültürünü dünyaya pazarlayarak, hem ticari anlamda kazanç 

sağlamakta, hem de kendi ideolojisinin propagandasını yapmaktadır. Çıkar uyuşmazlığı 

olan durumlarda ise, ihtilaflı olunan ülkedeki farklılıklar öne çıkarılmakta ve taraflar 

kışkırtılmaktadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan çatışmaya, demokrasi adına müdahale 

edilerek denetim ele geçirilmektedir. Örneğin Irak’ta olduğu gibi. Böylece ABD, -

ekonomisi, hükümeti ve ordusu işbirliği içinde- dünya hâkimiyetini sürdürmeye devam 

etmektedir.  

 

Kaynakça 
Schiller, H. (1993), Zihin Yönlendirenler, Çev. Cevdet Cerit, İstanbul, Pınar Yayınları. 
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MEDYA VE ÇOCUK 

                                                                                                                          
           Ulusal yasalarca daha erken yaşta ergin sayılma hariç, 18 yaşın altındaki her 

birey çocuk sayılır. Ergin yaşı kavramı, hem ülkeler arasında hem de belirli bir ülkedeki 

hukuksal, siyasal, toplumsal ve diğer kurallara göre değişiklik göstermektedir.  

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Çocuk 

Hakları Sözleşmesi, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, taraf 

devletleri kendi hukuksal düzenlemelerini Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan 

konulara uygun düzenlemeye ve uygulamaya şekil vermekle sorumlu tutmuştur. 

           Çağdaş toplumların çocuk paradigması, üç temel ilkeyi benimser: Birincisi; her 

doğan çocuğun hayata iyi bir başlangıç yapması. İkincisi; nitelikli eğitim alması. 

Üçüncüsü ise; her çocuğun yeteneği doğrultusunda potansiyellerinin geliştirilmesi, 

sosyalleştirilmesidir  (http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukhaklarishu.htm 

(10.08.2007). 

Küreselleşme ve bunun medya üzerinden yansımaları olarak, değişen ve 

dönüşen ilişkiler nedeniyle aile yapısının, sosyal yapının bozulması en fazla yetişmekte 

olan çocukları olumsuz etkilemektedir. Örneğin artan ihtiyaçlar ve annenin de çalışıyor 

olması, çiftlerin boşanmaları ve çocukların ebeveynlerini kaybetmeleri benzeri 

nedenlerle çocuğun toplumsallaşmasında temel olan aile ortamından mahrum kalması 

medya üzerinden toplumsallaşmasına neden olmaktadır. Medyanın yapısı 

düşünüldüğünde bunun çocuk için istenilen sonucu getirmeyeceği ortadadır. 

“Çocukluğun Yokoluşu” adlı eserinde Neil Postman (1995: 13), Amerika’da oniki,  onüç 

yaşlarındaki kız çocuklarının yüksek ücretli modeller arasında yer aldığını ve bu kızların 

tüm görsel iletişim araçlarındaki reklâmlarda, bilmiş ve cinsel çekiciliğe sahip 

yetişkinlerin kılığında giysiler içinde gayet rahat erotik bir hava içinde halka 

sunulduğunu belirtmiştir. 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi çocuk, medyada temsil edilirken, sıradan 

biri ise, suçlu ya da mağdur olarak gösterilmekte ya da reklâmlarda arzu nesnesi olarak 

hedonist bir anlayışla sunulmaktadır.  Her iki durumda da medya, çocuğu hedef haline 

getirmektedir. Diğer insanların ona nasıl baktıkları, nasıl davrandıkları ruhunun 

yaralanmasına, benliğinin zarar görmesine neden olmaktadır. Zarar gören bir insanın 

tepkisi ise, ya kendine bir şekilde zarar vermek ya da kendisini damgalayan, dışlayan, 

suçlayan, toplumun fertlerine zarar vermek biçiminde dışa vurmaktadır. Toplumun 
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dışına atılan ve toplum tarafından sıra dışı olarak kabul edilen biri, bir süre sonra 

topluma zarar veren biri olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle çocukları damgalamak, 

dışlamak, suçlamak yerine onları anlamak, kazanmak ve eğitmek ülkenin geleceği 

açısından çok önemlidir. 

Kitle Kültürü Ve Kitle Gazeteciliği 
Sanayileşme, kentleşme, modernleşme süreçlerine bağlı olarak gelişen ve kitle 

toplumlarına özgü olan kitle kültürü, modernleşme sürecini tamamlamış toplumlarda, 

folk kültürden popüler kültüre ve sonuçta da kitle kültürüne geçiş aşamalarını takip eden 

ve buna bağlı olarak postmodern kültür, tüketim kültürü, enformasyon kültürü 

kavramları ile kültürde çoğulcu bir süreçtir (Güneş, 2006: 127). Müzikte, edebiyatta, 

giyimde, beslenmede, yaşamın hemen her alanında geniş yığınların anlık tüketimine 

elverişli bir özellik taşıyan kitle kültürü, büyük sermayenin endüstriyel ortamlarda ürettiği 

tek tip, kolay tüketilen, sürekli yeni ve farklı olma özelliği taşıması beklenen, tüketicisine 

geçici tatminler sunan ve medya tarafından biçimlenen enformasyona dayalı bir 

kültürdür (Güneş, 2006: 128). Böylece kapitalist üretim tarzı, kültürü sürekli olarak 

kökten değiştirip, toplumsal ilişkileri ve siyasal yapıları dönüştürüp, toplumsal oluşum 

içinde birçok kültürel düzey yaratır. Yirminci yüzyılda ticari kültürün aşırı yayılması ile 

kapitalist pazar güçleri ve kapitalizmle bağlantılı ideolojilerin de yayılmasını sağlamıştır. 

Birçok toplumda radyo ve televizyon, film üretimi ve her düzeyde dağıtım ve basım, dev 

tekeller ve çokuluslu şirketlerin denetimi altındadır. Bu eğilimin en belirgin sonucu, 

reklâm gelirlerini artırmak için tirajı/reytingi yükseltecek toplumun çoğunluğunu 

oluşturan kitlenin ilgisini çekecek düzeysiz, içi boş yayınların çoğaltılmasıdır. Kapitalist 

üretim anlayışı ile medya, ticari başarının peşinde hızlı bir değişme göstererek, asal 

işlevi ekonomik çıkarları tatmin etmek olan programlarla kitle kültürüne hizmet eden bir 

yapıya bürünmüştür (Swingewood, 1996: 165, 170).  

Bourdieu (2000: 22), medyatik iletişim aracılığıyla ortaya çıkan simgesel 

şiddetin, hem ona maruz kalanların hem de onu uygulayanların sessizce göz 

yumdukları ve işbirliği içinde oldukları bir şiddet türü olduğunu belirtmiştir. Kitle 

medyası, izleyicilerin dikkatini, herkesin ilgisini çekebilecek, hiç kimseyi şaşırtmayan, 

hiçbir tercih içermeyen, bölmeyen, ne suya ne sabuna dokunan, “omnibüs” olaylara 

yönlendirmektedir. Böylece kitle medyası, insanları oyalayarak dikkatlerini dağıtmakta 

ve demokratik haklarını kullanmaları için gerekli olan bilgiyi vermek yerine, zamanlarını 

alarak onları etkilemekte ve reklâm ürünlerini pazarlamaktadır. 
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Bourdieu (2000: 24)’a göre, gazeteciler, genellikle sıra dışı olaylarla ilgilenirler. 

Olaylar yeterince sıra dışı değilse, onlar tarafından trajik ve dramatik yanları ortaya 

çıkarılarak yeniden kurgulanır. Ona göre, gazetecilerin özel gözlükleri vardır ve olaylara 

o gözlüklerle bakarlar ve görmek istediklerini görürler ve bunları ayırarak, sansasyon ve 

gösteri niteliği taşıyanları yeniden kurgulayarak haberleştirirler. Örneğin varoşlardaki sel 

felaketi ya da bir babanın cinnet getirip, eşini ve çocuklarını öldürmesi, alt sosyal grupta 

olan bu insanların haber değeri taşımasına ve medyada yer almasına olanak sağlar. 

Sıra dışı sözcükler kullanarak ilgi çekerler (Bourdieu, 2000: 25–26). Örneğin, “porno”, 

“fuhuş”,  “hırsız”, “tinerci” vb. Böylece neden olabilecekleri yıkımları düşünmezler ve 

neden oldukları yıkım olursa bu da onların çok işine yarar. Medyanın sıradan ve sıra 

dışı bir şekilde kullanılması, sıradan olayların yeniden kurgulanarak sıra dışı bir şekilde 

temsil edilmesi, bazı insanların maddi ve manevi zarar görmesine neden olabilmektedir. 

Örneğin, medyada suçlu olarak teşhir edilip, sokağa çıkamayan, okuluna gidemeyen, 

damgalanan çocuklar söz konusudur. 

Medyada Çocuk  
Çocuklar medyada tüketim nesnesi olarak temsil edilmekte, teşhir edilmekte, 

damgalanmakta ya da dışlanmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, medyanın erkek 

egemen bakış açısına sahip olmasıdır. Diğeri ise,  çocukların,  egemen ideolojinin 

onlara biçtiği role göre kategorize edilmesinden kaynaklanır. Medyada, statükonun 

devamını sağlayacak değer yargılarını yeniden üreten egemen anlayış, haberlerde yer 

alacak toplumsal kavramları iyi/kötü üzerinden kurgular. Kitle medyasında, ya 

ünlü/popüler ya da marjinal olan yer alabildiğinden, sıradan bir çocuğun medyada yer 

alabilmesi, ya mağdur ya da suçlu olduğunda mümkün olabilmektedir. Bu durumun 

ortaya çıkmasında, medyanın ekonomi-politiği, profesyonel gazetecilik kodları, medya 

üretiminin hiyerarşik yapılanması ve kaynak kullanımında gücü/erki elinde 

bulunduranlara bağımlı kalması ve toplumsal cinsiyet faktörü etkili olmaktadır. 

Böylece medyada, gücü/erki elinde bulunduranlar daha fazla, daha olumlu ve hiyerarşik 

sıralamada daha avantajlı konumda temsil edilirler. Medyada, kamusal alanda üretilen 

bu temsiller ise, toplumsal birer anlama dönüşerek gündelik yaşamda etkili olur. Bu 

nedenle medyada kimin nasıl temsil edildiği ve temsil olarak nelerin seçildiği ve nasıl 

aktarıldığı çok önemlidir.  

Çocuğun medyada tüketim nesnesi/arzu nesnesi, suçlu ve mağdur olarak temsil 

edilmesi, teşhir edilmesi, medya tarafından damgalanması ve bunun toplumsal 

damgalanma ve dışlanmaya neden olması çocuğun çocuk olma hakkını elinden 
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almaktadır. Örneğin medyada “hırsız” olarak teşhir edilip, damgalanan çocuk okuluna 

gidemeyecek, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden belki de işlemediği bir suç 

yüzünden utanacaktır.  

Küresel medya ağının piyasaya sunduğu, günümüz tüketim söylemi, bireye “işte, 

kim olduğunu belirleyen ve istediğin zaman sahip olabileceğin nesne” diye 

seslenmektedir. Bunlar sadece zihinsel kategoriler değildir, fiziksel bir varlıktan 

türetilirler ve temel özellikleri kültürel bir üretimin nesnesi olmaları; yani meta karakteri 

taşımalarıdır. Tüketim nesneleri, geçici tatminler sağlayan, elde edildiği anda tükenen, 

geçici bir mutluluk hissi yaratır. Kitle medyası, ikiyüzlülükle, sanki çocuk pornosu ile ilgili 

olay hakkında haber veriyor gibi başlık atarak, diğer yandan çocukların mağduriyetini ve 

masumiyetini hedonist bir anlayışla, cinsel haz uyandıracak şekilde pazarlamaktadır. 

Çocukların kitle medyasında nasıl temsil edildiği sorunsalına örnek araştırma 

olarak 12 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasındaki “Star”, “Akşam” ve “Hürriyet” 

gazetelerinde çocuklarla ilgili haberlerin içerik analizi yapılarak, aşağıdaki sorular 

çerçevesinde çocukların medyada nasıl temsil edildiği sorunsalına yanıt aranmıştır: 

1. Çocuklar medyada ne kadar temsil ediliyor? 

2. Çocuklar medyada nasıl temsil ediliyor? 

3. Çocuklar haber içeriğinde hiyerarşik olarak hangi sırada veriliyor? 

İçerik analizi sonucunda, 128 haberden 114 tanesinin çocuk mağduriyeti ile ilgili 

olduğu tespit edilmiştir. Çocuk haberlerinden 6 tanesinde çocuk faildir. Ünlü çocukları ile 

ilgili haber sayısı 6’dır. Başarı öyküsü haberi 1 tanedir. Genel çocuk haberi 1 tanedir. 

Şiddet uygulayanların dışında çocuklar, haberlerde edilgen bir konumda, şiddete maruz 

kalan ya da afet, kaza, trajediden zarar gören konumunda temsil edilmiştir. 

Aynı şekilde eğitim haberlerinde, sistemin işleyişinden ya da yanlış soru, hatalı puan 

hesaplama benzeri durumlar nedeniyle mağdur olan konumundadır. 

Sağlık haberlerinde, çocuklar hasta, mağdur olarak temsil edilmiştir. 

Haber içindeki hiyerarşide, çocuklar üzerinde iktidar/şiddet uygulanan -tecavüz, dayak, 

kaza, afet, yakınını kaybetme, hastalıktan mağdur olma, yanlış tedavi, yanlış ameliyat, 

hastane masraflarını ödeyemeyen ailenin onu terk etmesi, puan hesaplama hatası- 

mağduriyet haberleri ağırlıktadır. 

Ayrıca alt gelir grubu ve kız çocukları, şiddet, kaza, hastalık, trajedi benzeri 

olaylarla haberde mağdur olarak temsil edilmiştir. Buradan gelir düzeyleri ve cinsiyet 

faktörünün medyada temsil edilmede önemli bir gösterge olduğu söylenebilir. Gelir 

grubu sınıflandırmasında, haber aktörleri arasında, memur ve esnaf çocuğu orta gelir 
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grubu, işçi ve seyyar satıcı çocuğu alt gelir grubu, ünlü ve tanınmış insanların çocukları 

üst gelir grubunda gösterilmiştir. 

12 Temmuz–12 Ağustos tarihleri arasındaki “Hürriyet”, “Akşam” ve “Star” 

gazetelerinde yaptığımız bu inceleme sonucunda sıradan çocukların medyada, mağdur 

ya da suçlu olduğunda temsil edildiği söylenebilir. 

  Ayrıca çalışma esnasında, hiç gereği ve ilgisi olmamasına rağmen haberlerde, 

kucağa alınmış küçük çocuk ya da haber aktörünün yanında bulunan çocuk görüntüleri 

olan fotoğraflar görülmüştür. “Haz”, “eğlence”, “duygusallık” üçlemesiyle, kitleyi 

oluşturan bireylerin ortak özelliklerine hitap eden kitle medyası, çocuğun masumiyetini 

ve mağduriyetini haberde tüketim nesnesi olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla, çocuğun 

haberin pazarlanmasında, hedef kitle üzerinde çekici etkisi olduğu söylenebilir. 

Medya Okuryazarlığı 
İletişim Bilimci İnceoğlu (2006: 11), medya okuryazarlığını, yazılı ve yazılı 

olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklâmlar, 

internet v.s) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği 

olarak tanımlamıştır. Hıfzı Topuz (2006: 3)’a göre, dünyada medya okuryazarlığı 

eğitimi, 1970’li yıllardan sonra gelişmiştir.  

 RTÜK Üyesi Prof. Dr. Yerlikaya’ya göre, Türkiye’de, 2006–2007 öğretim yılında 

beş pilot ilde ilköğretim okullarında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde medya 

okuryazarlığı dersleri başlatılmıştır. Yerlikaya’ya göre, bu uygulama 2007–2008 öğretim 

yılından itibaren bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılacaktır.  Ayrıca, 23 Nisan 2006 

tarihinden itibaren medya programları konusunda uyarıcı “Akıllı İşaretler Sembol 

Sistemi” hayata geçirilmiştir. 

Sonuç  
Kitle medyası, gücü/erki elinde bulunduranlardan yana bir yayıncılık anlayışı 

benimsemiştir. Bunun nedeni hem haber kaynağı olarak onlara bağımlı olması, hem de 

siyasi ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle onlarla çıkar birliği içinde olmasından 

kaynaklanmaktadır. Kitle medyasında, sıradan çoğunluk ve gücü/erki elinde bulunduran 

seçkin azınlık, farklı temsil edilirler. Sıradan çoğunluğun medyada temsili, zavallı, aciz, 

yardıma muhtaç olarak ya da cani, ahlaksız, insanlık düşmanı olarak, teşhir, sosyal 

dışlama, damgalama (stigma) oluşturacak biçimdedir.  

Çocuklar için de aynı durum söz konusudur. Sıradan bir çocuk, medyada ya bir 

suç işlediğinde ya da zavallı, aciz, yardıma muhtaç duruma düştüğünde temsil 
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edilmektedir. Bu biçimde temsil edilmesi ise, çocuğun zarar görmesine neden 

olmaktadır. 

12 Temmuz–12 Ağustos tarihleri arasındaki “Hürriyet”, “Akşam” ve “Star” gazetelerinde 

yapılan içerik analizi sonucunda, sıradan çocukların medyada, mağdur ya da suçlu 

olduğunda temsil edildiği saptanmıştır.  

İçerik analizi sonucuna göre, afet, kaza trajedi mağdurları, suç şiddet 

mağdurları, sağlık mağdurları, eğitim mağdurları olmak üzere 128 haberden 114 tanesi 

çocuk mağduriyeti ile ilgilidir. Çocuk haberlerinden 6 tanesinde çocuk faildir. Ünlü 

çocukları ile ilgili haber sayısı 6’dır. Başarı öyküsü haberi 1 tanedir. Genel çocuk haberi 

1 tanedir.  

Araştırma sonucunda, şiddet uygulayanların dışında çocuklar, haberlerde 

edilgen bir konumda, şiddete maruz kalan ya da afet, kaza, trajediden zarar gören 

konumunda temsil edilmektedir. 

Aynı şekilde eğitim haberlerinde, sistemin işleyişinden ya da yanlış soru, hatalı 

puan hesaplama benzeri durumlar nedeniyle mağdur olan konumundadır. 

Sağlık haberlerinde, çocuklar hasta, mağdur olarak temsil edilmektedir. 

Haber içindeki hiyerarşide, çocuklar üzerinde iktidar/şiddet uygulanan -tecavüz, 

dayak, kaza, afet, yakınını kaybetme, hastalıktan mağdur olma, yanlış tedavi, yanlış 

ameliyat, hastane masraflarını ödeyemeyen ailenin onu terk etmesi, puan hesaplama 

hatası- mağduriyet haberleri ağırlıktadır. 

Ayrıca alt gelir grubu ve kız çocukları, şiddet, kaza, hastalık, trajedi benzeri 

olaylarla ilgili haberlerde mağdur olarak temsil edilmektedir. Buradan gelir düzeyleri ve 

cinsiyet faktörünün medyada temsil edilmede önemli bir gösterge olduğu söylenebilir.  

“Haz”, “eğlence”, “duygusallık” üçlemesiyle, kitleyi oluşturan bireylerin ortak özelliklerine 

hitap eden kitle medyası, çocuğun masumiyetini ve mağduriyetini haberde tüketim 

nesnesi olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla, çocuğun haberin pazarlanmasında, hedef 

kitle üzerinde çekici etkisi olduğu söylenebilir. Bu nedenle çocukları, hem medya 

tüketicisi olarak, hem de medya malzemesi olarak, medyanın olumsuz etkilerinden 

korumak için önlem alınması gerekmektedir. Bu konuda çocuğa medyanın nasıl işlediği, 

haberin oluşumunda nelerin etkili olduğu, haberde sunulan gerçek ile dünyasal gerçek 

arasında fark olup olmadığı, fark varsa bunun nedeninin ne olduğu, kendisini nasıl 

koruyacağı konularında “Medya Okuryazarlığı” eğitimi verilmelidir.  
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Medyanın, çocukların seslerini duyurabilmesi için sosyal sorumluluğu vardır.  

Çocuklar gelecek demektir. Bu nedenle onlara medyada, hem kendi gelecekleri, hem 

de toplumun ve dünyanın geleceği için “doğru temsil edilme hakkı” verilmelidir. 

 
Kaynakça 
Bourdieu,  P. (2000), Televizyon Üzerine, İstanbul: Yapı Kredi yayınları. 

Postman, N. (1995), Çocukluğun Yokoluşu, Ankara: İmge Yayınevi. 

Swingewood, A. (1996), Kitle Kültürü Efsanesi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. 

Güneş, S. (2006), “Kitle Kültürü Demokrasi ve Medya”, Enformasyon Toplumunun 

Putları, Ankara: Hece Yayıncılık, s.127. 

Çocuk Haklari Ve Sosyal Hizmet Mesleği, 

http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukhaklarishu.htm (10.08.2007) 

RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/(13.08.2007). 

İnceoğlu, Y. (2006), Medyayı Doğru Okumak”, Medya Okuryazarlığı, 23–25 Mayıs 2005 

tarihleri arasında düzenlenen, I. Uluslararası Medya 

Okuryazarlığı Konferansı bildirileri, İstanbul,  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Yayını,  s. 11. 

Topuz, H. (2006), “Medya Eğitimi: Medya Çözümlemesi”, Medya Okuryazarlığı, 23–25 

Mayıs 2005 tarihleri arasında düzenlenen, I. Uluslararası Medya 

Okuryazarlığı Konferansı bildirileri, İstanbul,  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Yayını, s. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.altkitap.com 73

http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukhaklarishu.htm
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/


Medya Çalışmaları – Necla Mora 

 

MUSTAFA KEMAL VE BASIN 

 
“Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, 

bir millete muhtaç olduğu düşünce besinini vermekte, özetle bir ulusun mutluluk amacı 

olan ortak yöne yürümesini sağlamakta, basın başlı başına bir güç, bir okul, bir 

rehberdir”. 

1 Mart 1922 

Mustafa Kemal 

 
Kitle iletişim araçları içinde en etkilisi olan yazılı basın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşundan çok önce, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yaklaşık yüz yıl kadar sivil 

toplum ve demokratikleşme savaşı vermiştir. Toplumun değişim ve dönüşümü için 

gerekli olan yenidünya görüşü çerçevesinde sivil/siyasal toplum koşullarını tartışmış, 

ideolojik, kültürel, etik alanlarda özlenen sivil toplumun ilk düşünsel üstyapısını 

oluşturmuştur (Gevgilili, 1990: 124). Bu oluşturulan üstyapı, parçalanmakta olan 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan yepyeni, dinamik, güçlü ve mücadeleci bir milletin 

doğmasını sağlayacak azmin ve isteğin tohumlarını ekmiştir. 

Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal, basının gücünden, kamuoyu yaratmak 

amacı ile yararlanmasını bilmiştir. İstanbul’da Mustafa Kemal’in parasal katılımı ile 

çıkarılan Minber gazetesi, savaşta uğranılan yenilgiye karşın, halka moral vermek ve bir 

an önce halkı mücadele etmeye yönlendirmek için yayınlanmıştır. 

Celal Nuri İleri ve Suphi Nuri İleri kardeşlerin çıkardığı,  “İleri gazetesi”, Milli 

Mücadelenin İstanbul sözcüsü olmuştur. Mustafa Kemal, duyurmak istediği haberleri 

İleri gazetesinde farklı adlarla halka duyurmuştur. Böylece halk, Kuvay-ı Milliye ve 

Ankara hükümetinin çalışmaları ve cepheden haber almıştır (Topuz,  2003: 102).  

Anadolu’da da bir Milli Mücadele basını doğmuştur. Bunlardan Ankara’da Mustafa 

Kemal’in isteği üzerine kurulan “Hâkimiyet-i Milliye” gazetesi, Kurtuluş hareketinin resmi 

gazetesi niteliğindeydi.  

Bu gazetenin dışında Sivas’ta “İrade-i Milliye”, Balıkesir’de “İzmir’e Doğru”, 

Kastamonu’da  “Açık Söz”, Adana’da “Yeni Adana”, Erzurum’da “Albayrak” ve 

Anadolu’nun diğer birçok ilinde çıkarılan gazeteler, Kuvay-ı Milliye’nin sözcüleri 

durumundaydılar. 
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Ayrıca 6 Nisan 1920’de Mustafa Kemal’in isteği ile Ankara’da halkın Kurtuluş 

Savaşı konusunda iç ve dış haberlerle aydınlatılması amacı ile “Anadolu Ajansı” 

kurulmuştur (Topuz,  2003: 138–139). Kurtuluş Savaşı’nın kazanılarak ulusun tekrar 

ayağa kalkması için iletişimin ikna gücünü birçok alanda kullanmıştır. 

Türk toplumunun kaderine damgasını vuran ve çağının akışına yön veren Mustafa 

Kemal, boyunduruk altında olan diğer ulusların kurtuluş hareketleri içinde bir önder, bir 

yol gösterici,  bir umut olmuştur.  

Kendi ulusuna güveni olan bir önder olan Mustafa Kemal, ülkeyi işgal eden 

düşman askerlerini gördüğünde “ Geldikleri gibi giderler”, düşman ordularının hem 

teçhizat hem de sayı olarak üstünlüğünü gördüğünde “Ya istiklâl, ya ölüm”,  halkı 

motive etmek istediğinde “ Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir” diyerek kesin, 

kararlı ve  pozitif ikna stratejilerinden yararlanmıştır. 

Mustafa Kemal, ulusal bütünleşme olmaksızın cumhuriyet rejimine katılımın çok 

güç olacağını ve rejimin sağlam temellere oturtulamayacağını bildiğinden kamuoyunun 

nabzını tutmaya özen göstererek halkın ne zaman ve hangi konuda ikna olabileceğine 

dair çok hassas davranmıştır. O’nun devrimleri incelendiğinde, neyin, neden, kim 

tarafından, ne zaman, nasıl yapılacağının çok iyi analiz edilerek kararlaştırıldığı görülür. 

Mustafa Kemal, hedef kitleyi motive etmek konusunda büyük başarı sağlamıştır. Yazılı 

basın ve sanat, edebiyatın yanı sıra, nutukları, halka hitapları ile profesyonel anlamda 

bir ikna stratejisi kullanmıştır (Cinman Şimşek,  2001: 220–221) 

Sonuç 
Mustafa Kemal, iletişimi sadece yurt içindeki faaliyetlerinde değil, yurt dışında da 

kurtuluş mücadelesinin haklılığını ve gerekliliğini anlatmak için kullanmıştır. O’nun bu 

çabası Türkiye’nin dünyadaki imajını da olumlu etkilemiştir. 

İletişimin önemini ve gücünü çok iyi kavrayan, ileri görüşlü bir Türk aydını olarak, hem 

Kurtuluş mücadelesi için halkı aydınlatmak ve harekete geçirmek, hem de Türk 

ulusunun haklılığını dünya kamuoyuna anlatmak için kitle iletişim araçlarını ve özellikle 

yazılı basını kullanmıştır. 

Mustafa Kemal’in onurlu kişilik yapısı ve çizdiği imaj ve bu konuda iletişimin her 

türünden akıllıca yararlanması,  liderlik özelliklerinden en önemlisidir. O’nun bu özelliği 

Türk halkının özgüvenini kazanarak kendi geleceğine sahip çıkmak için mücadele 

etmesini sağlamıştır.  
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KÜRESELLEŞME VE MEDYA 
 

KÜRESELLEŞME VE MEDYA EMPERYALİZMİ 
 

          Giriş 
          Toplumların ortak kültürel kimlikleri, toplum tanımının belkemiğidir. 

Toplumsallaşma, bireyin grup faaliyetlerine katılması, kendinden beklenen rolüne uygun 

davranış ve normlardan haberdar olmasıdır. Bireyin toplumsallaşmasında en önemli 

faktör, toplumsal yapının kendisidir. Toplum, geleneksel bir davranışla toplumsallaşma 

sürecine girmiş bireyi uygulana gelen toplumsal kuralların içine çeker. Böylece birey, 

öğrenmesi gerekenleri, öğrenme şartları oluşmuş bir ortamda öğrenme sürecine girer.  

Bireylerin yoğun olarak medyanın etkisinde olduğu bir toplumda, en yaygın kabul gören 

değerlerin belirleyicisi medyadır. 

           Medyanın denetiminde gelişen kitle kültürü, kültürün üreticisi ve koruyucusu olan 

toplumun denetiminden çıkmış ve tamamen ticari amaçlı olarak kültür endüstrisi 

tarafından yapay, tek tip ve seri olarak üretilmeye başlanmıştır.  

            Medyanın temel taşıyıcılığını üstlendiği kitle kültürü bombardımanı, toplumu 

ayrıştırıp parçalamakta ve kendi geleneksel kültürüne yabancılaştırmaktadır. Toplumsal 

çözülme, bireyleri birbirine bağlayan ortak değerlerin -törelerin, geleneklerin, 

göreneklerin çarpıtılması ya da aşırı abartılarak eğlencelik hale getirilmesi- erozyona 

uğraması, içinin boşaltılması ile kendini göstermektedir.  

           Kültürel Kimlik Ve Toplumsallaşma 
           Kültürel kimliğe, özcü ve tarihsel olmak üzere iki farklı açıdan bakılabilir. Kapalı 

ve dar bir algılama olan özcü algılamaya göre, kültürel kimlik tamamlanmış bir olgu, 

oluşmuş bir öz olarak değerlendirilmektedir. Kapsayıcı ve açık bir algılama olan tarihsel 

algılamaya göre ise, kültürel kimlik, üretilen, sürekli bu üretim sürecinin içinde olan, 

hiçbir zaman tümüyle tamamlanmamış, gelişmeye ve değişmeye açık bir olgu olarak 

kabul edilmektedir. Ulusal kimlik, ulusal kültürün yaratılmış olması ile ulusal devletin 

yönetiminde, belirli coğrafya sınırları içinde yaşayan tüm bireylerin ortaklaşa 

yaşadıkları, hissettikleri tarihsel/kültürel kimlik (bizlik ) duygusudur. Uluslaşma süreci ya 

da ulusal kültürün oluşumu iki düzeyde incelenebilir; birincisi ulusal devletin doğuşu, 

ikincisi ulusal ideolojinin egemen hale gelmesidir. Ulusal ideoloji, bir yandan toplum için 

ortak “biz” olgusu yaratırken aynı zamanda bunun çevresinde ortak dünya görüşü 
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sağlamaktadır. Ulusal devlet, ulusal ideolojinin kendini gerçekleştirme aracı olarak işlev 

görmektedir. Ortak bir coğrafyada, ortak idealler etrafında toplanmış, ortak tarihe ve 

ortak geleceğe yönelik birliktelikle oluşan ortak kültür, o ulusun kültürel kimliğini 

oluşturur. Toplumlar, kültürel aidiyetlerine göre düşünür, davranır, yer, içer, kutlamaları, 

yasları, bayramları ait oldukları kültürün kodlarına göre tanımlanır ve paylaşılır. Kültürel 

kodların, süreç içinde toplumsal uzlaşma ile içselleştirilerek ve o topluma ait statik 

değerlere tutundurularak değişmesi ve dönüşmesi normaldir. Bu da toplumsallaşma ile 

gerçekleşir. 

           Toplumsallaşma, toplumdaki değerlerin, inançların, davranışların birey 

tarafından benimsenme sürecidir. Toplumsallaşma süreci,  bireyin, yaşamdaki rol ve 

görevlerini, aile, okul, çalışma ortamı, medya benzeri kurumlardan öğrenerek yaşama 

uyum sağlaması ve geçmişte yaşanmış, şimdi yaşanmakta olan ve gelecekte 

yaşanacaklar için bir dünya görüşü kazanması olarak tanımlanabilir. Toplumsallaşmada 

dilin ayrı bir önemi vardır. Örneğin, dünyaya küreselleşmeyi dayatan ABD’de, eğitim 

kurumlarında İngilizce eğitim verilmektedir. Mahkemelerde kullanılan dil İngilizcedir. 

Tatil günleri miladi takvime göredir. Ayrıca, ABD’ye gelen göçmenlerden topluma 

entegre olmaları için öncelikle İngilizce öğrenmeleri istenir. Almanya, Fransa ve 

İngiltere’de de durum farklı değildir.  Kamusal alan ve kamuya ait kurumlarda o ülkenin 

dili ve kuralları geçerlidir.  

           Toplumu birbirine, geçmişe ve geleceğe bağlayan en önemli unsur dildir. Dil ile 

geçmişimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, bizi biz yapan ortak değerlerimizi öğrenir 

ve bir sonraki kuşaklara aktarabiliriz. Dil ile düşünür, dil ile üretebiliriz.  

Bir kuşaktan diğerine düzenli bilgi akışı olmazsa, insanların bireysel ve toplumsal 

yaşamı tam anlamı ile olumsuz etkilenebilir. Çünkü toplumu birleştiren, bütünleştiren 

kültürel değerler ve karşılıklı bağlardır. 

           Medya 
           Medya, her çeşit mesajı, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip kitleye, kendi 

yayın politikasına göre dolayımlayarak ve aracın özelliklerine göre formatlayarak, tek 

yönlü yayan, kitle iletişim aracıdır.  

           Medyanın giderek etki alanını genişletmesi ve insan yaşamının hemen her 

alanına ve anına nüfuz etmesi ile birey/toplum üzerindeki etkisi de artmaktadır.     

Günümüzde medya, özellikle televizyon, yeniden üreten, şekillendiren, yöneten, kontrol 

eden ve hatta yargılayıp, infaz eden bir iktidar aracına dönüşmüştür. Küreselleşme ve 

bunun yarattığı değişim ve dönüşümler, aile yapısına ve ebeveyn çocuk ilişkisine de 
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yansımıştır. Artan ekonomik ihtiyaçlar, hem annenin hem de babanın çalışıyor olması, 

çocukların başıboş kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca aile fertlerinin bir arada 

olabildiği saatlerde de genellikle televizyon izlendiğinden aile içi etkileşim giderek 

zayıflamaktadır. Bu durum gençlerin toplumsallaşmasına olumsuz etki etmekte ve 

onların kendilerini güvensiz ve değersiz hissetmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle 

kendilerini kanıtlamak ya da özgüven eksikliğini giderebilmek için şiddet ve uyuşturucu 

benzeri olumsuz yollara yönelebilmektedirler. Bu konuda, medya kendilerine rol model 

oluşturacak birçok program ve dizi ile olumsuz hizmet sunmaktadır. 

           Medyanın İşlevleri 
           Daniel Katz,  Graeme Burton ve Denis McQuail’e göre, medyanın beş temel 

işlevi vardır. Bunlar; bilgilendirme, kültürel devamlılık, toplumsallaştırma, kamuoyu 

yaratma,  eğlendirmedir. 

           Eleştirel görüşlere göre medyanın işlevi, yukarıda verdiğimiz egemen 

tanımlardan tamamen farklıdır. Buna göre,  medya, ekonomik sistemin ve bilinç 

yönetiminin satışını yapmaktadır.  

           Küreselleşmenin temel aracı olan medyanın eleştirel işlevlerine baktığımızda, 

genel olarak, pazar ekonomisi mantığına göre yayın yaptığını ve toplumda yarattığı 

etkinin, yönlendirme, kullanma, pasifize etme, aktifleştirme, değiştirme, parçalama, 

birleştirme eylemlerine yönelik olduğu görülmektedir.  

           Kültürel emperyalizm/medya emperyalizmi kuramına göre, gelişmiş ülkelerin 

egemen kültür ve değerlerinin medya yardımı ile diğer ülkelere empoze edildiği, 

özellikle televizyon programlarının, Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin kültürel değerlerinin 

tahrip edilerek, Amerikan/Batılı kültürel değerlerinin egemen kılınması amacıyla kültür 

endüstrisi tarafından, bilinçli bir şekilde, seri, tek tip ve yapay olarak ürettiği ürünlerin, 

tek yönlü olarak akmasıyla, o ülke vatandaşlarının kapitalist değer ve amaçlarını 

benimsemesine ve kendi değerlerine yabancılaşmasına neden olduğu varsayılmaktadır.    

          Küreselleşme kapsamında, kapitalist üretim anlayışı çerçevesinde gelişen 

çokuluslu şirketler, ürettikleri ürünler aracılığı ile tüketimi pompalamakta, kendi 

ideolojilerini, yaşam ve eğlence kültürlerini tek yönlü ve kendi çıkarları doğrultusunda az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru akıtmaktadırlar. Haberleşmenin yanında 

eğlence kültürünün de bu sektörler tarafından şekillendirilmesi dünyayı onların 

penceresinden görmemize ve kendimize de onların penceresinden bakmamıza neden 

olmaktadır.   
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           Küreselleşme Ve Medyaya Etkileri  
           Teknolojik gelişmeler ve iletişimin kolaylaşması ile dünya giderek küresel 

anlamda küçülmektedir. Toplumsal, kültürel, ticari, ekonomik ve siyasal değişim ve 

dönüşümler medya aracılığı ile yayılmakta ve tüm dünyayı etkilemektedir.  

           Küreselleşmenin yararlı mı? Zararlı mı? Olduğu konusunda karar verebilmek için 

söylemde neler sunduğu ile eylemde nelerin olduğuna bakmak, sağlıklı karar 

verebilmek açısından gereklidir. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı iki boyutlu bir yok 

olma süreci söz konusudur. Birincisi, tek tipleşme nedeniyle kültürel erozyona uğrama 

ve yok olmadır. İkincisi ise, ulus devlet olarak dağılma ve yok olmadır. Ayrıca 

ABD/Batı’nın dünyanın güney yarıküresinde bulunan ülkelere yaklaşımı ele alındığında, 

görüldüğü gibi bu ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal olarak geri kalmışlığının 

vurgulanması, demokrasiyi yerleştirememiş olmaları nedeniyle suçlanmaları, kardeşlik, 

eşitlik ve demokrasi getirmek adına kendi yarattıkları diktatörlerden kurtarmak argümanı 

ile askeri müdahalede bulunmaları sonucunda ortaya çıkan manzaraların, hiçte eşitlik, 

kardeşlik demokrasi getirmediği tam tersine kaos ve parçalanmayı sağladığı örnekleri 

ile görülmektedir.   

           Amerikan medya yöneticileri, ülke içinde ve dışında istedikleri etkiyi yaratabilmek 

için yoğun ve bilinçli bir çaba içinde çalışmaktadır. Amerikan kültür endüstrisi, amerikan 

kültürünü dünyaya pazarlayarak, hem ticari anlamda kazanç sağlamakta, hem de kendi 

ideolojisinin propagandasını yapmaktadır. Çıkar uyuşmazlığı olan durumlarda ise, 

ihtilaflı olunan ülkedeki farklılıklar öne çıkarılmakta ve taraflar kışkırtılmaktadır. Bunun 

sonucunda ortaya çıkan çatışmaya, demokrasi adına müdahale edilerek denetim ele 

geçirilmektedir. 

            Bu bağlamda, dünya ekonomik yapısının işleyiş şekline baktığımızda; Avrupa ve 

Ortadoğu ülkelerinin ürettikleri malları ABD’ye ihraç ettiklerini, buna karşılık ABD’nin, bu 

ülkelerin başka büyük pazarlara açılmasına engel olduğu ve dünyadaki enerji 

kaynaklarını kendi denetiminde tutmak için ekonomisi, hükümeti ve ordusu işbirliği 

içinde dünya egemenliğini sürdürmeye çalıştığı görülmektedir.  

            Küreselleşmenin Türk medyası üzerindeki etkilerine baktığımızda, 1980’li yılların 

başından itibaren medyanın büyük sermayenin ilgi odağı haline geldiği görülür. 

1990’dan itibaren özel televizyonların ve peşinden özel radyoların yayın hayatına 

başlaması, serbest pazar ekonomisinin, eğlencenin, çok sesliliğin, tüketimin ve tecimsel 
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yayıncılık anlayışının enformasyon düzenini de magazinleşmeye yönlendirmesi ve 

tekelleşme eğilimine girmesi ile medya tek hâkim güç haline gelmiştir.   

          Kitle Kültürü Ve Kültür Endüstrisi 

          Sanayileşme, kentleşme, modernleşme süreçlerine bağlı olarak gelişen ve kitle 

toplumlarına özgü olan kitle kültürü,  büyük sermayenin endüstriyel ortamlarda ürettiği 

tek tip, kolay tüketilen, sürekli yeni ve farklı olma özelliği taşıması beklenen, tüketicisine 

geçici tatminler sunan ve kitle iletişim araçları tarafından biçimlenen enformasyona 

dayalı bir kültürdür. Kapitalist üretim anlayışı ile medya, ticari başarının peşinde hızlı bir 

değişme göstererek, asal işlevi ekonomik çıkarları tatmin etmek olan programlarla kitle 

kültürüne hizmet eden bir yapıya bürünmüştür. Kültür endüstrisi, kültürel ürünlerin 

teknolojik ortamda seri, tek tip ve hızlı bir şekilde üretilerek yayımlanması ile işlevini 

sürdürür. Üretilen ürünler aslına yabancılaşmış tep tipleşmiş ve yapaydır.  Bunlar maddi 

varlıklarını medya aracılığı ile sürdürmekte ve yaymaktadır.  

          Medyatik Kültür Ve Etkileri 
          Aşırı ticarileşme ve kültürel ürünlerin çokuluslu şirketler tarafından seri, tek tip ve 

yapay üretimi ile kültürel doku ile uyuşmayan ürünlerin medyada yer alması, yetişen 

kuşak ve eğitim düzeyi düşük olan kitlede toplumsallaşma açısından olumsuz etki 

yapmaktadır. 

Medyatik gerçek, yaşanan gerçeği etkilemekte ve giderek değiştirerek onunla yer 

değiştirmektedir. Bu da kültürel yabancılaşmaya, aidiyet duygusun zayıflamasına, 

topluma yabancılaşma ve toplumsal çözülmeye neden olmaktadır.  

          Eleştirel ekolün kültür emperyalizmi kuramını doğrulayan kültür endüstrisinin en 

etkin silahı olan medya, toplumun kültürel yapısını kendi ihtiyacı ve çıkarı 

doğrultusunda, kendi koşullarında üreterek, kendi işleyiş mantığına göre 

pazarlamaktadır. Geniş kitlelere hitap eden formlar üreterek, bu formlara uygun 

davranış kalıpları geliştirmektedir. Bu davranış kalıplarını gündelik yaşamın akışı içinde 

önümüze konulan hedonist anlayışla üretilmiş “çalış, ye, iç, oyna, dünya boş, yaşam 

hoş” türü programlarda görülmektedir. 

           Sonuç 
           Liberal/çoğulcu anlayış ve Neo-liberalizmin medyada yansıması, haberin meta 

olarak algılanmasına neden olmaktadır. Ayrıca medyanın holding patronlarının eline 

geçmesi nedeniyle ticari işletme gibi görülen medya, daha fazla reklâm/ilan çekebilmek 

için reyting/tirajı yükseltmeye ve izleyici kitlesini artırmaya çalıştığından, kalite seviyesini 
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düşürerek daha geniş yığınlara hitap etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle sosyo-

demografik açıdan toplumun en alt sevisinde bulunan kitlenin beğenisine göre bir 

yayıncılık anlayışı benimsenmektedir. Ayrıca medyada, daha ucuza mal edilen kültür 

endüstrisinin ürettiği ürünler, özellikle de ABD ürünleri yayımlanmaktadır. Bu ürünlerin 

Türk kültürü ile örtüşmemesi giderek kavramların içinin boşalmasına, bayağı zevklerin 

yerleşmesine, kültürel yozlaşmaya ve yabancılaşmaya neden olmaktadır. Tecimsel 

anlayışla yayın yapan liberal/çoğulcu medya, bir yandan olayları, toplumu hezeyana 

getirecek şekilde sürekli gündeme taşıyarak kışkırtmakta, diğer yandan ise, şık düşmedi 

vb. yayınlar yaparak durumu eleştirmektedir. Bunun dışında dini ağırlıklı ve 

muhafazakâr kesime hitap eden kanallarla, “Sırlar Dünyası”, “Kalp Gözü” vb. 

programlarla toplum pasifize edilmektedir.  Ayrıca, tecimsel kanallar, aşırı milliyetçi 

söylemi kullanan “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi Terör” benzeri dizilerle toplumu 

şiddete ve milliyetçilik duygularının tepkisel dışa vurumuna yönlendirmektedir.  Bununla 

birlikte,”Avrupa Yakası” benzeri dizilerle, kent kültürü tamamen farklı temsil edilerek, 

medyatik kentli tipleri ve söylemi üretilmektedir. Ayrıca “Sıla” benzeri dizilerle, 

güneydoğu’da geçen, aşiret yaşamı ve töreler, yeniden üretilerek, töre cinayetleri 

doğallaştırılmaktadır.  

           Bunun sonucunda gelişen toplumsal olaylara baktığımızda ise; ortaöğretim 

kurumlarında yaşanan şiddet olayları, şehirlerde yaşanan kapkaç olayları, töre 

cinayetleri ya da intihar ettirilen kadınlar, kolay para kazanma yollarının meşru hale 

gelmesi, bilinçsiz tüketim artışı, aile yapısının bozulması, gençlerin medyatik kültürle 

etkileşimi nedeniyle medyatik toplumsallaşmanın giderek yaygınlaşması,  kültürel 

yabancılaşma, aidiyet bağlarının değerini yitirmesi, ahlak değerlerinin erozyona 

uğraması benzeri olumsuz etkileri günümüz Türk toplumunda görülmektedir. 

           Sonuç olarak, medyanın gücü ya da erki elinde bulunduranlardan yana olması, 

tecimsel/endüstriyel kurumların denetimine geçişi ve tiraj/reyting kaygısı ile yaptığı 

yayınlar, kültürel kimliği olumsuz etkileyerek, ahlaki yozlaşma, şiddet, pasifize etme, 

kültürel yabancılaşma ve toplumsal parçalanmaya yönelik etki yapmakta olduğu 

söylenebilir. 

           Medyanın yayınlarında toplumsal sorumluluk ilkesine göre hareket etmesi, basın 

ahlakı ve basın meslek ilkeleri açısından yerine getirmekle yükümlü olduğu görevidir. 

Medya, demokrasinin işlemesi için yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç 

olarak asli görevine dönmek zorundadır. Bu nedenle medya, yayınların 

hazırlanmasında ve sunumunda toplumsal sorumluluk ilkesi ile hareket etmeli, 
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toplumsal, siyasal ve kültürel yapının sağlıklı bir şekilde değişimi ve dönüşümünün 

yanında, ulusal bütünlüğü korumak için üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 
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KÜRESEL MEDYADA ÖTEKİNİN TEMSİLİ 
        Giriş 
         Batı’ya hükümran özne konumunu sağlayan söylemsel dinamikler ve Batı’nın 

ötekinden dolayımla kendini, kendisine ve dışarıya kültürel olarak nasıl temsil ettiği, 

kendi/öteki, içerisi/dışarısı, ait olan/ait olmayan ayrımcılığıyla, ötekini, dışarısını, ait 

olmayanı tehdit olarak görmesi ve göstermesiyle, ayırıcı kriterlere göre belirlemesiyle 

ve stereotipileştirmesiyle tanımlanmaktadır.  

         Ortaçağda içeriye veya dışarıya ait olma, din tarafından düzenlenmiştir. 

Endüstrileşme ve kolonicilik çağında ise, ırk ayrımcılığı belirleyici olmuştur. 19. ve 20. 

yüzyılda, içerisi/dışarısı ayrımında halk/ulus kavramı öne geçmiştir. 20. yüzyılın 

sonunda modern devletler kendi ve yabancı arasındaki ayrımı kültürel farklılıklara 

dayandırmışlardır. 21. yüzyılda ise, halklar arasındaki en önemli farklılıklar artık 

ideolojik, politik ya da ekonomik değil, dinlerin belirlediği kültürel farklılıklardır. 

Emperyalist amaçlarını sürdürmek isteyen kapitalist zihniyet, Hıristiyan Batı’ya, 

Müslüman Doğu’yu tehdit olarak işaret etmekte ve yeni çıkarları için meşru bir zemin 

sağlamaya yönelik planlarını uygulamaktadır. 

         Küresel haber medyası, ötekini, dışarıdakini, ait olmayanın imajını sürekli 

çatışma ve kalabalık kitleler halinde, tehdit unsuru olarak algılatacak imgeyi 

oluşturacak şekilde temsil ederek, potansiyel tehlike olarak göstermektedir. Böylece 

dünyayı tekrar iki kutupluluğa iterek, küresel medya propagandası ile Hıristiyan-

Batı/Müslüman-Doğu ayrımcılığını inşa etmekte ve emperyalist amaçlarını 

meşrulaştırmak için küresel kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır.  

        Ötekileştirme Süreci  
        Asya kıtasının güneybatı köşesi, Ortadoğu, üç büyük dinin; Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve İslâm dinlerinin ortaya çıktığı yerdir. Her üç dinde, özellikle Hıristiyanlık 

ve İslâm dünya çapında olmasına rağmen, Hıristiyanlığı Batı ve İslâmi ise Doğu diye 

birbirine karşıt iki din ve medeniyet olarak düşünme eğilimi olmuştur. Bu durum, 

Huntington’un “medeniyetler çatışması” kuramında olduğu gibi Edward Said’in, 

Şarkiyatçılık adlı çalışmasında da görülmektedir. Said, Şarkiyatçılığın (Oryantalizmin), 

Batı dünyası tarafından ideolojik nedenlerle inşa edilmiş, hem yaygın hem de zararlı 

sonuçları olan yanlış bir kurgu olduğunu savunmaktadır. Hıristiyan/İslâm karşıtlığının 

arkasında, dini nedenlerin dışında, kaynak ve iktidarla ilgili nedenlerde bulunmaktadır. 

Bütün bunlar, modern dünya sistemini ve Batı Avrupa’da kapitalist bir dünya 
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ekonomisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu sistemin çekirdeğini Batı 

Avrupalı Hıristiyanlar oluşturmuştur. 

         II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere, Almanya ve Japonya’nın yenilgisi ve 

Sovyetler Birliği’ne karşı soğuk savaş yürüten Kuzey Amerika, uluslararası yardım ve 

destek karşılığında sömürge sisteminin sona erdirilmesini istemiştir. Bu dönemden 

sonra o tarihe kadar dünyanın öncü gücünü oluşturan İngiltere’nin yerini alan Kuzey 

Amerika, dünyanın ekonomik ve askeri açıdan en güçlü ulusu olarak özgürlük ve 

adaletin savunucu bir Amerika kimliğine bürünmüştür. Böylece dünya, İngiltere’den 

sonra Amerika’nın emperyalist amaçlarına hizmet etmeye başlamıştır. Dünya 

ekonomik yapısının işleyiş şekline bakıldığında, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ürettikleri 

malları ABD’ye ihraç etmektedir. Buna karşılık ABD, bu ülkelerin başka büyük 

pazarlara açılmasına engel olarak, dünyada enerji kaynaklarını kendi denetiminde 

tutmaktadır.      

        Amerikan medya menajerleri, ülke içinde ve dışında istedikleri etkiyi yaratabilmek 

için yoğun ve bilinçli bir çaba içinde çalışmaktadır. Amerikan kültür endüstrisi, 

amerikan kültürünü dünyaya pazarlayarak, hem ticari anlamda kazanç sağlamakta, 

hem de kendi ideolojisinin propagandasını yapmaktadır. Çıkar uyuşmazlığı olan 

durumlarda ise, ihtilaflı olunan ülkedeki farklılıklar öne çıkarılarak taraflar 

kışkırtılmaktadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan çatışmaya, demokrasi adına 

müdahale edilerek denetim ele geçirilmektedir. Örneğin, Irak’ta olduğu gibi. Böylece 

ABD, -ekonomisi, hükümeti ve ordusu işbirliği içinde- dünya hâkimiyetini sürdürmeye 

devam etmektedir. 

         Dünya ekonomisi büyük birkaç şirketin hâkimiyeti altındadır. Bu şirketler, yeni 

teknolojileri de kontrolleri altına alarak ellerindeki pastayı kaptırmak istememektedir. 

Aşırı ticarileşme, şirketler arası evliliklerle süper tekelleşmeleri doğuran ve gittikçe 

yoğunlaşan sermayenin, alabildiğine güçlenen iktidarının aynı zamanda bir kültürel 

söylemle de korunduğunu ve buna ilişkin bir atmosfer yaratılmasının önemli 

görüldüğünü göstermektedir. Bugün emperyalizm, artık kolonyal dönemle ve söylemle 

birlikte düşünülen bir kavram olmuştur. Böylece, uygulamadaki bu durumun aksine, 

emperyalist ülkeler, kendi vatandaşlarına ve dünyaya, düzenli olarak diğer ülkelerden 

farklı oldukları ve görevlerinin, doğrudan veya dolaylı yollarla yönettiği halkları ve 

bölgeleri yağmalamak ve kontrol etmek değil, aksine onları eğitmek ve özgürleştirmek 

olduğu anlatılmaktadır. Kolonyalist dönemden bu yana aynı strateji ile çalışan kolonici 
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zihniyet, günümüzde medya aracılığıyla zihinleri çok daha rahat ve kolay denetleyerek 

amacına ulaşmaktadır. 

         Kolonyalizm ya da emperyalizm önceleri kaba güçle gerçekleştirilmiş olsa da 

varlığını “ötekini” nesneleştiren söylemler yoluyla sürdürebilmiştir. Kolonyalist 

söylemler, koloni halklarını yok saymış, yok sayamadıkları zamanlarda ise aşağılamış 

ve dışlamışlardır. Koloniciliğin tabanını oluşturan süreç, “ötekileştirme” ile kuvvetli 

olanın kendini “egemen özne” olarak yapılandırması ve diğerini “nesne” durumuna 

indirgemesiyle oluşturan söylemin kurulduğu süreçtir. 

         Medeniyet ve barbarlık kavramları “siyah” ve “beyaz”, “kendilik” ve “öteki” 

arasında uzlaşmaz bir farklılığın üretilmesine dayanmaktadır. Örneğin, 12. ve 13. 

yüzyıla ait imgeler, Said’in şarkiyatçılıkta saptadığı imgelerle hemen hemen aynıdır. 

Kolonileştirme, kültür, ideoloji ve ekonomi alanlarının incelenmesini gerektirmektedir. 

Foucault’a göre, bilgi, iktidarın uygulamaları ile yakından ilgilidir. Onun bu iç 

görüsünden yola çıkarak Avrupa’da, Şark hakkında üretilen ve dolaşıma sokulan 

bilginin ne ölçüde kolonyal iktidara eşlik ettiğini Edward Said, “kolonyal söylem” 

incelemelerinin temelini attığı “şarkiyatçılık” adlı çalışmasında incelemiştir. Buna göre, 

Batılı temsillerden, özellikle Şarkiyatçılık disiplini içerisinde üretilmiş temsillerde, 

Avrupa’nın “Yakın Doğu”ya nüfuz edişi sırasında yaratıldığını ve filoloji, tarih, 

antropoloji, felsefe, arkeoloji ve edebiyat tarafından beslenip desteklendiğini 

göstermiştir. Ona göre, Avrupa kökenli edebi metinlerin, seyahatnamelerin ve diğer 

yazıların Avrupa ile onun “ötekiler”i arasında bir ikilik (dichotomy) yaratmış ve bu ikilik, 

hem Avrupa kültürünün yaratılmasına hem de Avrupa’nın diğer ülkeler üzerinde 

kurduğu hegemonyanın sürdürülmesine hizmet eden merkezi bir anlayış olmuştur. 

Said, söylem analizi ile iktidara ilişkin kolonyal otoritenin şark hakkında bir söylem 

üreterek, edebi ve sanatsal üretimde, politik ve bilimsel eserlerde, Avrupa/Batı/Biz ile 

yabancı olan Şark/Doğu/Öteki arasında iki kutuplu bir dünya kurduğunu ortaya 

koymuştur. Buna göre, Avrupa, kendini rasyonel, beyaz, erkek olarak, Doğu’yu ise, 

irrasyonel, dişi, tembel olarak temsil etmektedir. 

         Avrupamerkezcilik 
         Rönesans’tan aydınlanma felsefesine kadar üç yüz yılda gelişen modern 

ideolojinin yarattığı bilinç, Avrupa’ya özgü, akılcı ve laik bir ideoloji olarak belirmiştir. 

19. yüzyıldan itibaren egemen ideoloji Avrupamerkezli kültürcü bakış, “Batı” 

kurmacasına başvurmuştur. Keyfi ve mitsel olan bu kurgu, keyfi bir “Doğu” 

kurmacasını yaratmıştır. Avrupamerkezci kültürcü sav, Batılı soyağacını, antik 
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Yunanistan, Roma, Hıristiyan, feodal Avrupa ve kapitalist Avrupa sıralamasına göre 

kurmuştur. 

            18. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan ve günümüzde hala devam eden, 

modern Batı’nın İslâmiyet’e duyduğu tepkilere “Oryantalist” olarak adlandırılan söylem 

hâkimdir. Oryantalist düşüncenin temelinde, hayali, ancak kesin çizgilerle ayrılmış iki 

coğrafi bölge yatmaktadır. Bu bölgelerden daha büyük ve farklı olanına Orient ya da 

Doğu, diğerine ise, Occident ya da Batı denir. Benzer bölünmeler, bir toplum, diğer bir 

toplum ya da kültür üzerinde düşünürken de olmuştur. Orient, hemen her zaman 

dünyanın daha seviyesiz bir parçası olarak düşünülmüş olmasına rağmen bölge, 

Batı’ya oranla hem daha geniş hem de daha büyük bir potansiyel güce sahip 

olmuştur. İslâmiyet Doğu’ya ait görüldüğünden Oryantalizm çerçevesi içinde bir bütün 

olarak değerlendirilmiştir. Dini, psikolojik ve siyasal nedenlerle düşmanlık ve korku ile 

izlenilmiştir. Ancak temel neden Batı’nın İslâmiyet’i, Hıristiyanlığın ciddi bir rakibi 

olarak görmesi ve Hıristiyanlığı tehdit ettiğini düşünmesidir.  

          Küresel Medya Ve Ötekiler 
          Huntington kuramında, yenidünya düzeninde, farklı medeniyetlerin devletleri ve 

grupları arasındaki ilişkilerin yakın olmayacağını ve genellikle düşmanca bir niteliğe 

bürüneceğini, bununla birlikte medeniyetler arasındaki ilişkilerin bazılarının diğerlerine 

göre daha düşmanca olacağını belirtmiştir. Ona göre, mikro düzeyde fay hattında yer 

alan ülkeler; İslâm, Ortodoks, Hindu, Afrikalı ve Batılı/Hıristiyanlar bulunmaktadır. 

Makro düzeyde ise, baskın bölünme bir tarafta Müslüman Asyalı toplumlar, diğer 

tarafta Batı arasında cereyan eden en şiddetli çatışmalarla “Batı ve diğerleri arasında 

olacaktır” demiştir. Daha sonraki gelişmeler ve bunların medyada yer alışı, 

Huntington’un kuramını doğrular nitelik kazanmaya başlamıştır. Örneğin, 11 Eylül 

2001’de ABD’de yaşanan saldırılardan sonra ABD’nin dış politikasında olduğu kadar, 

halkın başta Müslümanlar olmak üzere yabancılara karşı yaklaşımında köklü 

değişikliklere neden olmuştur. O tarihten sonra 7 Ekim 2001’de Afganistan 

operasyonu düzenlenmiştir. 20 Mart 2003’te ırak savaşı başlamıştır. ABD’nin dış 

politikası değişmiş ve yeni kavram “terör = İslam” özdeşleştirmesi olmuştur. Daha 

sonraki yıllarda Hıristiyan/İslâm krizine neden olan başka olaylar da medya aracılığı 

ile tırmandırılmıştır. Örneğin, Danimarka’da Jyllands-Posten adlı bir gazetede, 30 

Eylül 2005 günü yayımlanan Hz. Muhammed karikatürleri ile başlayan krizle birlikte 

Danimarka’nın, ardından Norveç basınının yayımladığı Hz. Muhammed 

karikatürlerinin yarattığı kriz, Fransız ve Alman basınının da müdahil olmasıyla 
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tırmanmıştır. Fransa'da France Soir, Almanya'da Die Welt gazetesi, “Laik Toplumda 

Dini Dogmalar Yıkılmalıdır” savıyla karikatürleri yeniden yayımlamışlardır. 12 

karikatürün hepsini basan France Soir, “İfade Özgürlüğü”, dört karikatür basan Die 

Welt, “Demokratik Özgürlüklere Kutsal Değerlere Küfretme Hakkı Dâhildir” savunması 

yapmıştır. Diğer bir örnek ise, Papa 16. Benedict'in, Almanya'da Regensburg 

Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmanın medyada -Bizans İmparatoru’nun, 

"Muhammed, vaat ettiği inancı kılıçla yayma emrinden başka hangi yeniliği getirmiştir, 

gösterin bana?" şeklindeki sözlerinden yola çıkarak, İslamiyet’te Cihad anlayışının 

Tanrı'nın doğasına aykırı olduğu mesajını vermiştir. Papa, Muhammed'in kılıcına karşı 

akıl denklemini kurarken, Bizans imparatoru ile Cihad karşılaştırmasını yapmıştır -yer 

alması ile olaylar tırmanmıştır. Batı medyası, bu olayların görüntülerini, Batının kolektif 

bilincindeki stereotipilerine gönderme yaparak, Müslümanları şiddet yanlısı, ilkel, 

tehlikeli kalabalıklar olarak yansıtmıştır. 

           Medyada yer alan ve peşinden yine üzücü olayların meydana geldiği, 

Hollanda'da Film Yapımcısı Theo Van Gogh'un radikal bir İslamcı olduğu söylenen bir 

Faslı tarafından öldürülmesi olayı olmuştur. Van Gogh'un imza attığı 'Teslimiyet' adlı 

filmde, görücü usulü ile evlenmeye zorlanan bir kadının öyküsü anlatılmaktadır. On 

dakikalık bu kısa filmin kahramanı, kocasının tacizine ve amcasının tecavüzüne 

uğramaktadır. Teslimiyet, içindeki çıplaklık sahneleri ve tartışmalı görüşler nedeniyle 

ülkede yaşayan Müslümanlardan büyük tepki almıştır. 

           Medyada yer alan bu olayların Avrupa’da sokaklara yansıması, Müslüman 

kesime yönelik çeşitli şekillerde baskı uygulanmasına neden olmuştur. Buna örnek 

olarak Paris’in kenar mahallelerinde 27 Ekim’de başlayan şiddet olayları gösterilebilir. 

11 Eylül’den itibaren Batılıların, İslâm dini ve medeniyetini hedef alması, sadece kendi 

çıkarlarının ve hegemonyalarının önündeki en büyük engel olarak İslâm’ı görmeleri ve 

bu nedenle ötekileştirmeye çalışmaları, sonunda patlamaya neden olmuştur. 

Kolonyalist dönemde gidip sömürdükleri yerli halkın kendi içlerine girmesine 

tahammül edemeyen Avrupalı, topraklarında ötekileştirip sömürdüklerini, yeniden 

ötekileştirerek dışlamaktadır.  

           Sonuç  
           Hıristiyan/Batılı/Avrupamerkezci kolonyalist hareketler, başlangıçta seyyahlar, 

kâşifler, misyonerler ve silah gücü sıralamasıyla gerçekleşmiş olmakla birlikte, ırkçılık 

gibi kolonyalizmin sürdürülmesi de ancak Doğu’yu nesneleştiren söylemler yoluyla 

mümkün olmuştur. Kolonyalist söylemler, sömürge halklarını yok sayarak ya da onları 

 www.altkitap.com 88



Medya Çalışmaları – Necla Mora 

insandışı yaratıklar olarak temsil ederek sömürmüşlerdir. Kolonyalizmin en geniş 

anlamıyla tabanını oluşturan süreç, yani  “ötekileştirme”, zayıf olanın önce “öteki” 

olarak tanımlanmasını öngörmüştür.  

            Emperyalist amaçlarını sürdürmek isteyen Hıristiyan/Batılı kapitalist zihniyet, 

Batı insanına İslami tehdit olarak algılatıp, yeni çıkarları için zemin hazırlamıştır.  

Batılıların kendi dışındakileri ötekileştirme ve diğer kültürleri asimile etme çabaları, 

günümüzde, medya üzerinden sanal ortamda Oryantalist söylemle, çok daha şiddetli 

ve şiddet üreten bir dille sürdürdüğü görülmektedir.  

 Gelişen son olaylar bağlamında, Batı basınında, İslam kültürü ile ilgili mesajlar 

incelendiğinde, medyada temsil edilen Doğu imajının, genellikle vahşi, barbar, ilkel, 

saldırgan, sürü halinde hareket eden kalabalıklar şeklinde, Batılının kolektif bilincinde 

yer alan belli stereotipileştirmelere göre olduğu görülmektedir. Müslümanların 

Hıristiyanlar için tehlikeli olduğu imajı oluşturulmaya çalışıldığı ve “İslâmi terör”, 

“radikal İslâm” sözcüklerinin sık kullanıldığı, bu stereotipileştirmelerin Danimarka 

basınında yayımlanan karikatürlerden pek farklı olmadığı görülmektedir.  

           Dünyanın gelişmiş ülkeleri, ekonomik, kültürel ve siyasal olarak kendilerinden 

geri buldukları ve doğal kaynak, insani güç ya da pazar olarak yararlanabilecekleri 

toplumları, tarihsel süreç içinde – Hıristiyanlığı yayma, uygarlaştırma, eşitlik, kardeşlik, 

özgürlük getirme ya da demokratikleştirme benzeri bahanelerle - farklı gerekçeler ileri 

sürerek sömürmüşlerdir. Bu kolonicilik, yarı kolonicilik, emperyalizm ya da yeni adı ile 

küreselleşme olarak tanımlanabilir. Günümüz dünyasında teknolojinin yaygınlaşması, 

dünyanın küresel anlamda küçülmesine ve sömürünün şeklinin değişmesine neden 

olmuştur. Artık sömürmek için koloniye gitmeye gerek kalmamıştır. Yeni kolonicilik 

düzeninde sömürü araçları değişmiş, fakat sömürenlerle sömürülenler aynı kalmıştır. 

Yeni sömürü düzeninde başrol medyaya verilmiştir. Medya, zihinleri hazırlamak, hem 

anakentte hem de kolonide kamuoyu oluşturmakla görevlendirilmiştir.  
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MEDYATİK TOPLUMSALLAŞMA VE MEDYA OKURYAZARLIĞI 
 

Giriş 
Dünyada küreselleşme ve bunun Türkiye’de yansıması, var olan değerleri 

değiştirip dönüştürmektedir. Bu değişim ve dönüşüm medya aracılığı ile gelişmiş 

ülkelerin, özellikle ABD’nin istek ve çıkarları doğrultusunda olmaktadır.   

Günümüzde medya, özellikle televizyon, yeniden üreten, şekillendiren, yöneten, 

kontrol eden ve hatta yargılayıp, infaz eden bir iktidar aracına dönüşmüştür. 

Küreselleşme ve bunun yarattığı değişim ve dönüşümler, aile yapısına ve ebeveyn 

çocuk ilişkisine de yansımıştır. Değişen aile yapısı, çocuğun medya üzerinden 

toplumsallaşmasına neden olmaktadır (Mora, 2007: 4). Medya okuryazarlığı 

uygulaması, çocukları ve gençleri medyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, 

medyaya eleştirel gözle bakmasını ve akılcı değerlendirme yapmasını sağlamaya 

yönelik bir eğitimdir.  

 

Medya 
Medya, her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren çok geniş 

iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın içine gazeteler, dergiler, 

kitaplar, broşürler gibi basılı, televizyon, sinema gibi görsel-işitsel ve radyo gibi işitsel 

kitle iletişim araçları girmektedir. Günümüzde bu kavrama internet, billboard benzeri 

yenileri de eklenmiştir (Nalçaoğlu, 2003: 44).  

Medyanın temel işlevi haber ve bilgi vermektir. Böylece izler kitlenin yakın ve 

uzak çevre hakkında bir vizyon edinmesine katkıda bulunur. Bunun için medyanın 

doğru ve tarafsız olarak gerçekleri duyurması gerekmektedir. Ne yazık ki uygulamada 

işler farklı yürümektedir. Medya mülkiyeti, siyasi ve ekonomik çıkar ilişkileri, yayın 

politikası, ulusal çıkarlar, uluslar arası ilişkiler, hedef kitlenin sosyo-demokrafik 

özellikleri, haber kaynaklarının mesleki ve kişisel çıkarları, benzeri nedenlerden dolayı 

haber, “yanlış bilgi” (“disinformation”), “eksik bilgi”  (“missinformation”) ve “yönlendirme” 

(“manipulation”) şeklinde “dolayımlanarak”, “dünyasal gerçek”, “medyatik gerçeğe” 

dönüştürülür. Bu nedenle medyada haberin dolayımlanması, kaynaktan itibaren 

başlayan, muhabirin ve haberin yayımlanacağı kurumun özelliğine göre formatlanarak 

kitleye sunulmasına kadar çeşitli aşamalarda ve farklı nedenlerle gelişen bir süreçtir. 

 Haberin sıradan bir meta olarak kabulü gazetecilik mesleğinin farklı bir kamusal hizmet 

olma özelliğini de ortadan kaldırmaya başlamıştır. Medyanın kamuyu bilgilendirerek 
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“aydınlatması” ve özgürce kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmasını sağlayan işlevi 

“habercilik” yerini “haber” ve “eğlence” sözcüklerinden türetilen (İngilizcede “information” 

ve “entertainment”) “habeğlence” (“infotainment”) işlevine bırakmıştır. Habercilik abartılı, 

sansasyona dönük sunuşlarla gerçekleştirilmektedir. Bu da “basit” (“mediocre”) bir 

kültürün yeniden üretiminde önemli rol oynamaktadır. (Kaya; 

http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/akaya.htm). Medyada kamusal yayıncılık, 

bir kamu hizmeti olarak gazetecilik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir 

deformasyon yaşamaktadır. Medyanın giderek etki alanını genişletmesi ve insan 

yaşamının hemen her alanına ve anına nüfuz etmesi ile birey/toplum üzerindeki etkisi 

de artmaktadır. İnsanı ilgilendiren her olay, medya için “medyatik malzeme” olarak 

kullanılmaktadır. 

Medyanın İşlevleri 
Liberal/çoğulcu görüşlere göre, medyanın beş temel işlevi vardır. Bunlar; 

bilgilendirme, kültürel devamlılık, toplumsallaştırma, kamuoyu yaratma,  eğlendirmedir. 

Eleştirel görüşlere göre medyanın işlevi ise, ekonomik sistemin ve bilinç yönetiminin 

satışını yapmaktır. Bunu medya ürünlerini dolayımlayarak ya da reklâm ve ilanların 

sunumu ile birlikte yapmaktadır. Medya ürünleri, egemen güç/iktidarın ve egemen 

kültürün devamını sağlamaya ve meşru kılmaya yönelik anlayışla üretilirler. 

Küreselleşme ile birlikte kültürel emperyalizm, medya üzerinden yürütülmektedir.    

    Kültürel emperyalizm/medya emperyalizmi kuramına göre, Gelişmiş Ülkelerin 

egemen kültür ve değerlerinin bu ülkelerin, kültür endüstrisi tarafından, bilinçli bir 

şekilde, ucuz, seri, tek tip ve yapay olarak ürettiği ürünlerin medya ve özellikle 

televizyon programları aracılığı ile Üçüncü Dünya Ülkeleri’ne tek yönlü olarak 

akmasıyla, o ülke vatandaşlarının kapitalist değer ve amaçlarını benimsemesine ve 

kendi değerlerine yabancılaşmasına neden olduğu varsayılmaktadır.  

Küreselleşme kapsamında, kapitalist üretim anlayışı çerçevesinde gelişen 

çokuluslu şirketler, ürettikleri ürünler aracılığı ile tüketimi pompalamakta, kendi 

ideolojilerini, yaşam ve eğlence kültürlerini tek yönlü ve kendi çıkarları doğrultusunda az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru akıtmaktadırlar. Haberleşmenin yanında 

eğlence kültürünün de bu sektörler tarafından şekillendirilmesi dünyayı onların 

penceresinden görmemize ve kendimize de onların penceresinden bakmamıza neden 

olmaktadır.   

Medyayı neden izleriz? Sorusuna birkaç ana kavram çerçevesinde bakarsak: 

• Bilgilendirme ve kültürel aktarım; 
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• Medya, yakın ve uzak çevrede neler olduğunu,  

• Siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin neler olduğu,  

• Ben kimim? Biz kimiz? Sorularının yanıtlarını, 

• Dünyadaki yerimiz hakkında bilgi, 

• Hava ve yol durumunun nasıl olacağını,  

• Eğlendirme, sosyalleşme ve kamuoyu oluşturma; 

• Eğlenceli vakit geçirme,  

• Nerede nasıl davranılır?  

• Hangi sinemada hangi film izlenir? 

• Toplumun geneli ne düşünüyor?  

Bizi ilgilendiren olaylar karşısında kamunun genel yaklaşımı nedir?  Benzeri olay, 

olgu ve fikirleri medyadan doğru bir şekilde edinmek isteriz.  

 

      Medya Okuryazarlığı  
Yasemin İnceoğlu ( 2006, 11), medya okuryazarlığını, “yazılı ve yazılı olmayan 

formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklâmlar, internet vs. ) iletilere erişim, onları 

çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği” olarak tanımlamıştır. 

Medya okuryazarlığı iki işlevi kapsamaktadır. Bunlar: 1. Bireyin medyadan gelen 

mesajları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilme ve süzebilme yetisi,  2. Bireyin 

kendi mesajlarını yaratacak biçimde medyayı, tanımak ve kullanmak yetisini edinmesini 

içeren bir kavramdır (Pekman,  2006: 24).  

Sonuç 
Yurttaş olma bilincinin gelişmesi, kendi geleceğine, yaşamına, ülkesine, 

toplumuna, kültürüne sahip çıkma bilincinin oluşması ile gerçekleşir. Bu nedenle doğru 

bilgilenmemiz ve medyadan doğru bilgiye ulaşmamız çok önemlidir. Küreselleşme ve 

medyanın şirketlerin eline geçmesi ve haberin meta olarak algılanması medyanın temel 

işlevlerinin değişmesine neden olmuştur. Ayrıca şirket medyalarının mülkiyetlerinin 

giderek tek elde toplanması ve tekelleşmenin yol açtığı ikinci olumsuz durum nedeniyle 

farklı kaynaklardan bilgi alarak sentez oluşturma olanağı da azalmaktadır.  

Buna karşılık internet ortamında yapılan medya faaliyetleri, alternatif olarak 

ufkumuzu açmasına ve birçok konuda farklı kaynaklardan bilgilenmemizi sağlamasına 

rağmen alınan bilgilerin doğruluğu konusunda dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Bu 

nedenle hem anaakım medyayı, hem de alternatif medyayı eleştirel bakış açısı ile 

değerlendirmek, aldığımız bilgilerin kaynağını sorgulamak ve akıl süzgecinden 
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geçirmek zorundayız. Bunu sadece yetişkinlerin yapması yeterli değil, bu sorgulamayı 

yeni yetişen kuşaklara öğretmemiz çok daha önemli ve gereklidir. Bu eğitimi verecek 

insanları da çok iyi ön eğitimden geçirerek durumun önemini kavramalarını 

sağlamalıyız. Ortaöğretim kurumlarında medya okuryazarlığı derslerini verenlerin ve 

verdirenlerin bu sorumluluğun farkında olmaları gerekmektedir. Medya hakkında bilgisi 

olmayan, medyanın nasıl işlediğini bilmeyen, şirket medyasının amacının halkı 

bilgilendirmek değil, malını daha fazla insana satmak felsefesi ile hareket ettiğinin 

bilincinde olmayanların bu konuda yarardan çok zarar vereceği açıktır.  
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KÜLTÜRLERARASI İLİŞKİLERİN MEDYADA YANSIMASI 
 
 

ALMANYA’DA TÜRK KARŞITLIĞINA DER SPIEGEL DERGİSİ’NDEN ÖRNEK 
HABER ANALİZİ 

 
 Giriş 
 Almanya’da Türk yabancıdır. Yabancılar bulundukları toplumda tanınmadıkları, 

bilinmedikleri için kuşku ile karşılanırlar. Her yeni yabancı, sahip olunanı paylaşacak bir 

tehlike olarak görülmektedir. Yabancı karşıtlığı, kendinden olmayan, dili, dini,  kültürü ve 

görüntüsü ile farklı olana gösterilen karşıtlıktır. Yabancı karşıtları, kendi grubunun daha 

iyi, daha üstün olduğunu göstermek için diğer grubu aşağılayarak, dışlayarak, biz ve 

onlar ayrımını yaparlar. Bu durum, özellikle biz grubunun kendini zayıf hissettiği 

dönemlerde artar. 

Almanya’da yabancı karşıtlığı, bazı dönemlerde şiddete ve kitlesel öldürmelere 

kadar vardırılmıştır. I. Dünya Şavaş’ı sonrası yaşanan ekonomik bunalımla birlikte 

Yahudileri hedef almış ve II. Dünya Savaş’ı sonuna kadar 6 milyon Yahudi Naziler 

tarafından yok edilmişlerdir. Federal Almanya’da, 1970’ li yıllarda başlayan ekonomik 

bunalım yabancı karşıtlığının yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, 

1980’li yıllardan itibaren özellikle Türk karşıtlığına dönüşmüştür. 

 Yabancı karşıtlığının başlamasında, yayılmasında,  yazılı basının etkisi,   büyük 

kitlelere ulaşması açısından çok önemlidir. Yazılı basının, ülkede kötü giden her 

olaydan yabancıları sorumlu göstermesi, onlara karşı olumsuz duyguları artırmaktadır. 

Bu konuyu araştırmak amacıyla,  169 ülkeye dağıtımı yapılan ve Almanya’da sadece 

basılmış olarak 6 110 000 kişi tarafından okunan Der Spiegel dergisi örnek yayın olarak 

seçilmiştir.  

 Almanya'da Türk Karşıtlığının Tarihsel Gelişimi  
  11. Yüzyılda Roma Katolik kilisesi, ekonomik zorluk içine giren Hıristiyan 

Avrupa’nın sorunlarını çözmek için İpek ve Baharat yollarını ellerinde bulunduran 

Türklere karşı Haçlı Seferlerini başlatmıştır. 
 Tutucu yapı içinde olan Hıristiyanları harekete geçirmek isteyen Papalık, 

Müslümanlığı antitez olarak kullanmıştır ( Onal, 1997: 3). Hıristiyanlara, İsa 

düşmanlarına karşı savaşmanın ve kan dökmenin tanrı isteği olduğu aşılanmıştır. 

Böylece, 1097–1270 yılları arasında kutsal toprakları Müslümanların elinden kurtarmak 
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için savaştığını sanan Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında yüzyıllar boyunca sürecek 

gizli nefretin tohumları ekilmiştir(Nomiku, 1997: 18,67,71). Hıristiyan halk üzerinde 

etkisini kaybetmeye başlayan papalık, İstanbul’un Türkler tarafından alınmasından 

sonra bu kez de kilisenin bölünmesini engellemek ve Hıristiyanları bir arada tutmak için 

Türk korkusunu yayma çalışmalarına başlamıştır. Kilisenin bu çalışmalarına 16. 

yüzyılda Türkiye ve Türkler hakkında çıkan kitaplarla türkendrucke diye adlandırılan 

gazetelerde katılmışlardır(Mora, 1999: 56–59). Türk karşıtlığı propagandası 1863 

yılında Türklerin II. Viyana kuşatması'nda yenilmelerine kadar sürdürülmüştür. Bu 

zamana kadar yapılan çalışmalar Hıristiyan Avrupalının bilinçaltına işlemiş edebiyattan 

müziğe onların yaptığı her işe yansımış ve günümüzde de yansımaktadır.  

 II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Federal Almanya, sanayide çalışacak işçi 

ihtiyacını doğu Almanya’dan gelen Almanlarla karşılıyordu. 1961 yılında Berlin 

duvarı'nın örülmesinden sonra Doğu Almanya ile ilişkisi tamamen kesilince diğer 

ülkelerden işçi alımına başladı. Türkiye’de bu ülkeler arasında bulunmaktaydı. 

Almanya’ya giden Türklerin çoğu köy kökenli insanlardı. Amaçları bir süre çalışıp para 

biriktirmek ve köylerine tekrar geri dönmekti. Bu dönemde Türkler, savaş şokunu henüz 

atlatamamış olan Almanlarla fazla sorun yaşamamışlardır. 1970'li yılların başında 

Almanya, ekonominin bozulmasını bahane ederek Türkiye’den işçi alımını 

durdurmuştur. Bununla beraber bu tarihe kadar gelmiş olanların ailelerini yanlarına 

almalarına izin verilmiştir. Eşlerini ve çocuklarını yanlarına aldıran Türklerin nüfusunun 

birden bire artması, tarihten gelen Türk korkusunun ortaya çıkmasına ve buna bağlı 

olarak Türk karşıtlığına neden olmuştur. Giderek artan ve şiddetlenen Türk karşıtlığı iki 

Almanya’nın birleşmesinden sonra had safhaya ulaşmıştır. 

Aşağıda iki Almanya’nın birleşmesinden sonra ölümle sonuçlanan saldırılar verilmektedir:  

                                             28.12.1990 tarihinde Hachenburg'da bir Türk boğularak, 

                                             27.10.1991  tarihinde Berlin'de bir Türk  dövülerek, 

                                             23.11.1992 tarihinde Mölln'de üç Türk yakılarak,  

                                             29.05.1993 tarihinde Solingen'de beş Türk yakılarak öldürülmüştür( Alman Haber 

Ajansı Arşivi, Hamburg).  

 

   Almanya'da Türk Karşıtlığına Yazılı Basının Etkisi  
Almanya’da yabancılar, burada bulunma nedenlerine göre sınıflandırılırlar. 

Sporcu, sanatçı ya da turistik amaçla gelenler Almanlar tarafından kabul gören, 

istenilen yabancılardır. İlticacılar ve işçiler ise istenmeyenler sınıfına girerler. Birçok 
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Türk vatandaşı da istenmeyenler grubundadır. Alman bulvar basını haberlerinde 

Türklere adi suç işlediklerinde yer verir. Suç işleyenin adı yerine Türk sözcüğü ile 

zanlıyı tanımlar. Diğer gazetelerde, yabancılar politikası konusunda tarafsız haberler 

verilmesine rağmen, konu Türkiye ve Türkler olduğunda tarafsız yayıncılık yapıldığını 

söylemek mümkün değildir. Günde ortalama 29 milyon gazetenin ve 20 bin derginin 

satıldığı Almanya’da yazılı basın, kamuoyunu bilgilendirmenin yanında yönlendirme 

görevini de yerine getirmektedir. Özellikle yerel basın halk üzerinde oldukça etkilidir 

(Yoloğlu, 1997:  111–112). Okuyucu üzerinde etkisi oldukça güçlü ve ikna edici olan 

yazılı basın, yaptığı yayınlarla halkı yönlendirmekte ve onlarda önyargıların oluşmasına 

ya da güçlenmesine neden olmaktadır. Alman yazılı basınının yukarıda verdiğimiz 

nedenlerden dolayı Türkiye’ye ve Türklere yaklaşımı önyargılı ve olumsuz olmaktadır. 

Tarihten gelen önyargıları yineleyici yayınlar yapması ve bunları güncel sorunlara 

yansıtması, alman halkı arasında Türk karşıtlığının artmasında önemli rol 

oynamaktadır. 

 1996–1998 Tarihleri Arasında Der Spiegel Dergisi'nde Yer Alan Türklerle 
İlgili Haberler 
 Örnek yayın olarak seçilen “Der Spiegel” dergisinin 1996–1998 yılları arasında 

yayınlanan sayıları incelendiğinde: Türkiye’deki Türkler hakkında yer alan haberlerin; 

“Şimşek Ve Gök Gürültüsü Gibi” ( Der Spiegel, Nr. 1, 1.1.1996: 108–110), 

“Fukaralara Umut” ( Der Spiegel, Nr. 24, 10.6.1996:  204-206),  

“İslamlaşmaya Doğru Güvenli Adım”    ( Der Spiegel, Nr. 1, 1.1.1996:  108-110.), 

“Katilin Önünde Saygı Duruşu” ( Der Spiegel, Nr. 5, 27.1.1997:  138-140),  “Karanlığa 

Düşme”  (Der Spiegel, Nr. 14, 31.3.1997: 146-149), 

 “İşkenceci Kulisi” (Der Spiegel Nr. 51, 15.12.1997:  154) başlıkları altında verildiği 

görülmektedir.   

 Yukarıda başlıkları verilen haberlerde, Türkiye ve Türkler, demokrasiye, insan 

haklarına önem vermeyen,  İslami fundamentalizm yanlısı olarak konu olmaktadır. 

Almanya’daki Türklerle ilgili haberler ise;  

“Tek Yol İslâm”( Der Spiegel,  Nr. 7, 12.2.1996: 44-49), 

 “Halifenin Ölümü” (Der Spiegel, Nr. 33, 11.8.1997:  44-45),  

“Öldürmeye Hazırlar” (Der Spiegel,  Nr. 36, 1.9.1997:  58-61),  

“Geçmişin Suçu Ve Cezası” (Der Spiegel, Nr.48, 23.11.1998: 22-23)  başlıkları altında 

verilmektedir. 

 Bu haberlerin içeriğine bakıldığında, buradaki Türklerin İslami fundamentalizme 
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eğilimli, şiddet yanlısı ve Almanlara uyum sağlamak istemeyen, kendi içlerine kapalı 

insanlar olarak basmakalıp, önyargılı ve olumsuz tasvir edilmektedirler( Mora,1999: 

139-143). 

 Yukarıda başlıkları verilen haberlerin değerlendirmelerinden yola çıkarak Der 

Spiegel dergisinin Türklerle ilgili daha çok olumsuz haberlere yer verdiği ve taraflı yayın 

yaptığı söylenebilir. 

  Der Spiegel Dergisi'nden Örnek Haber Analizi 
  Örnek yayın seçilen 14.4.1997 tarihli Der Spiegel dergisinin Almanya’daki Türkleri 

konu alan haber ve kapak Fotoğrafı incelendiğinde: fotoğrafta; Türkler hakkında 

olumsuz önyargı oluşturacak üç mesaj bulunmaktadır.  

1.Başları örtülü kız çocukları sınıfta toplu halde kuran okumaktadırlar.  

2. Ellerinde çakı, zincir gibi silahlarla yumruklarını sıkmış Türk gençleri görülmektedir.  

3.Önde, siyah saçlı, çağdaş görünümlü genç kız, elinde Türk bayrağı tutmaktadır. 

Fotoğrafta, önde dalgalanan Türk bayrağı, bir yerin işgalini ve Türkiye’yi 

simgelemektedir. Çağdaş görüntüsünün ardında Türklerin ve Türkiye’nin gerçek yüzü 

budur; İslami fundamentalizm, şiddet ve Türk yayılmacılığı mesajları verilmektedir. 
  Aynı zamanda bu fotoğraf, Almanya’da yaşayan Türkleri de simgelemektedir; 

onlar bizimle uyum sağlayamazlar. Çünkü dinleri, kültürleri ile bizden çok farklılar. 

Uyumsuz ve şiddet yanlısıdırlar mesajları verilmektedir. Fotoğraf, aşağıya doğru 

koyulaşmaktadır. Başlar öne eğik ve gençlerin yumrukları sıkılmış haldedir. Bu mesajlar 

ortaçağ'dan beri Hıristiyanların bilinçaltına işlenen Müslüman-Türk-şiddet yanlısı -
yayılmacı önyargılarına atıfta bulunmaktadır. Kapak fotoğrafında verilen mesajlar, 

haberin içeriğinde de yer almaktadır.  

        Aşağıda haberden bazı örnekler verilmektedir: 

 ...Orhan,16 yaşındayken, babasının alman kız arkadaşı olmasını 

kabullenememesi üzerine evinden kaçmıştır. Yakın zamana kadar Kreuzberg'deki Die 

Sterne adlı gençlik çetesinin üyesi olan bu genç, çalıştığı firmanın iflas etmekte 

olduğunu anlayınca, firmanın gönderdiği marangozluk eğitimine de son vermiştir. 

Berlin’in ortasında lüks bir dairede yaşayan Türk genci geçimini kaçak radyo ve silah 

satarak sağlamaktadır (Der Spiegel, Nr. 16, 14.4.1997:  88–89). 

        Yukarıda verilen örnekte Türkler; Almanlarla ilişkiye girmek istemeyen, kolay para 

kazanmak için yasa dışı yollara rahatlıkla başvurabilen, eğitime önem vermeyen 

insanlar olarak basmakalıp tasvir edilmektedirler. 
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   ........Türk çocukları birçok olayda geleneksel aile yapılarının kurbanı 

olmaktadır. Türk babalar, halâ kendilerine ve oğullarına Türkiye’den eş aramaktadır. bu 

gençlerin eşlerinin çoğu ve Türkiye’deki kadınların % 27'si, UNESCO istatistiklerine 

göre okuma-yazma bilmemektedir. Almanya’daki Türkler, ataerkil, aileyi birleştirici 

kurallardan yararlanarak, içinde iki dil bilen ile okuma-yazma bilmeyen çiftin 

yetiştirdikleri çocuklardan oluşan yeni aileyi kurmaktadırlar (Der Spiegel, Nr. 16, 

14.4.1997: 91). 

        Burada ise; Türkler, geleneklerine bağlılıkları nedeniyle Almanlarla evlilikten 

kaçınan, bulunduğu ülkenin yaşamına uyum sağlamak istemeyen, çağdaş eğitime, 

özellikle kadınların eğitimine önem vermeyen insanlar mesajı verilmektedir.  

 ......Türk geleneklerine göre; okul, orta Avrupa’daki gibi merkezi bir rol 

oynamamaktadır. Türk veliler, okullardaki veli görüşmelerine de pek rağbet 

etmemektedir. Birçok şehirde, milli görüş gibi grupların yönetimindeki kuran okullarına 

rağbet çok fazladır. bu okullarda, Türk çocuklarına, yaşam için gerekli olan bilgiden çok, 

Kuran’ı fundamentalizmin etkisi ile öğretmektedirler (Der Spiegel, Nr. 16, 14.4.1997: 

91). 

Bu örnekte; Türklerin, çocuklarının çağdaş eğitim almalarına değil, kuran bilgisi ile 

İslami fundamentalizmi öğrenmelerine önem verdikleri belirtilmektedir. 

Yukarıda haberden verilen örneklerde görüldüğü gibi, Türkler, olumsuz ve basmakalıp 

bir şekilde, sorun olarak okuyucuya sunulmaktadır. Eğitime önem vermeyen, 

geleneklerine bağlı, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayamayan ve sağlamak da 

istemeyen, kendi içine kapalı bir toplum olarak tasvir edilmektedirler. Biz ve onlar ayrımı 

yapılmaktadır. Verilen mesaj olumsuzdur. Onlar, bizden farklı, her zamanda farklı 

kalacaklar denilmektedir. Türkler, çağdaş yaşam için gerekli olan bilgileri öğrenmek 

yerine, fundamentalist din eğitimi alma eğiliminde olan insanlar olarak tasvir ediliyorlar. 

İçinde yaşadıkları Batılı topluma kapalı ve farklılar vurgulaması yapılıyor. Bu ifade 

Almanlarda ürkütücü ve olumsuz duygular uyandırmaktadır. Avrupa’da sayıları 3 

milyonu bulan, Almanya’da ise, yaklaşık 2,5 milyon olan Türkler, 4,5 milyon civarında 

insanın işsiz olduğu Almanya’ya bu kez de ekonomik yönden saldıran Müslümanlar 

olarak tasvir edilmektedir. Bu tasvirler, Batılı insanların kolektif bilincinde çağrıştırdığı 

imge, Viyana kapılarına dayanan, zalim, barbar, Müslüman Türk imgesi olmaktadır. 

Bu imgenin yarattığı korku ırkçılığı ya da etnik önyargıları körüklemektedir. 

 ...... Berlin'de aile terapisti ve bağımlı danışmanı gözetimi altındaki mihri kaya, 

son yıllarda uyuşturucu tüketiminin önemli ölçüde arttığını ve  Türk gençlerinin % 
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10'unun psikolojik ya da bedensel madde bağımlısı olduklarını belirtmektedir(Der 

Spiegel, Nr. 16, 14.4.1997: 91). 

 ..... mihri kaya, uyuşturucunun abd'deki siyahlar mahallesinde olduğu gibi türk 

gençlik çetelerinde de birleştirici rol oynadığını söylemektedir(Der Spiegel, Nr. 16, 

14.4.1997: 91). 

        Yukarıdaki örneklerde; Türk gençlerinin uyuşturucu madde bağımlısı çeteler 

oluşturdukları mesajı verilmektedir. Ayrıca burada Türkler, Amerika’daki zencilere 

benzetilmektedir. 

 ......Hamburg polisi gençlik sorumlusu Wollfgang Dürre, Türklerle göçmenler 

arasındaki kavganın bazen çok manasız durumlardan çıktığını bildirmektedir(Der 

Spiegel, Nr. 16, 14.4.1997: 79). 

 ..... Berlin Kreuzberg'deki Türk gençlik çetesinin üyesi ramazan, rahat bırakılmak 

istiyorsan, mümkün olduğunca önce ve sert davranmak zorundasın demektedir. 

Dövüşme onun için sıradan bir olay, bıçaklı döğüşe sık sık karışmış ve ateşli silahları da 

nasıl kullanılacağını bilmektedir. bıçak izlerini eski askerin savaş madalyaları gibi 

göstermektedir(Der Spiegel, Nr. 16, 14.4.1997: 87). 

...... bilim adamları, polisler ve sosyal danışmanlar, yaklaşık 600.000 ikinci ve üçüncü 

kuşak Türk genci ile 1990'dan beri dağılan Sovyetler Birliği'nden Almanya’ya gelen 

yarım milyon alman asıllı genç göçmenin kenar mahallelerin saatli bombaları 

olduğunu,belirtmektedir (Der Spiegel, Nr. 16, 14.4.1997: 84). 

          Yukarıda verilen haber örneklerinde; Türkler, potansiyel suçlu olarak okuyucuya 

sunulmakta ve Haçlı zihniyeti ile vahşi, kaba, zalim ve ilkel insanlar olarak tasvir 

edilmektedir. Böylece, tarihten gelen önyargılara atıfta bulunulmaktadır.  

 ..... ikinci, üçüncü kuşak Türkler Alman toplumuna karşı tepki olarak gittikçe 

daha fazla gruplaşmaktadır. Uygarlıklar çatışması kuramında ABD’deki bölünmüş 

toplum tezini işleyen Harvard üniversitesi, siyaset bilimcisi Samuel Huntington'un 

görüşleri• federal Almanya’da gerçekleşeceğe benzemektedir (Der Spiegel, Nr. 16, 

14.4.1997: 88). 

                                              
• Huntington'un kuramına göre; 21. yüzyılda dünya düzenini, farklı dinlere dayalı uygarlıklar arası 
çatışmalar belirleyecektir. Sovyetler Birliği'nin parçalanması ve Soğuk Savaşın bitmesi ile artık halklar 
arasındaki farklar ideolojik, siyasal ya da ekonomik değil, kültürel farklar olmuştur. Bunun sonucu olarak 
en önemli devlet gruplaşmaları dünyadaki yedi büyük kültür bölgesini esas alacaktır. Böylece ortaya çıkan 
ve büyük ölçüde dinlerin belirlediği yedi kültür, (Çin, Japon, Hindu, İslâm, Batı, Latin Amerika ve Afrika) 
bugünkü süper devletlerin dünya siyaset sahnesindeki yerini alarak birbirine rakip hale geleceklerdir. Bu 
gelişme uyarınca Avrupa'daki sınır çizgisi, Demir Perde’nin kalkmasından sonra yüzlerce kilometre daha 
doğuya kayarak, bir yanda Batılı Hıristiyan Kültürü’nün belirlediği halklar, öte yanda ise, Müslümanlık 
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 .....15-21 yaş arası, temsili seçilen gençlerden % 57'si, Türklük bizim bedenimiz, 

İslâm ruhumuzdur. Ruhsuz bir beden cesettir diyerek, Almanların kulağına yabancı 

gelen bu tezi onaylamaktadır. Bu gençlerin % 41'i militan Müslüman olarak, inançsızlara 

şiddet kullanmaya hazır olduklarını belirtmektedir (Der Spiegel, Nr. 16, 14.4.1997: 88). 

Verilen haber örneklerinde Müslüman Türklerin farklılığı ve şiddet yanlısı oldukları ve 

Hıristiyan Avrupalı için tehlike oluşturdukları vurgulanmaktadır. 

    Yukarıda verilen örneklerde; biz (Hıristiyan batılılar), onlardan farklıyız. Onlara 

karşı bir bütün olmalıyız mesajı verilmektedir. Haberin içerik analizinde, Huntington'un 

tezine atıfta bulunulmakta ve Emre Kongar'ın bu teze getirdiği yorum onaylanmaktadır. 

Türkler, Almanya’da yaşamalarına rağmen, Alman toplumuna ve Alman kültürüne 

kapalı, dil ve eğitim sorunları olan ve bunları çözümlemekten kaçınan, şiddet, 

saldırganlık ve uyuşturucu alışkanlığı olan, kendi içine kapalı, dinleri, kültürel 

gelenekleri, görüntüleri ile Almanya’da yaşayan diğer konuk işçilerden farklı ötekiler 

olarak basmakalıp önyargılarla tasvir edilmektedir. Haberde verilen mesaj olumsuzdur. 

Türkler, bize (Batılı Hıristiyanlara) uyum sağlayamazlar mesajı verilmektedir. Bu da 

ürkütücü olmakta, Almanlarda Türklere karşı düşmanca duygular uyandırarak, 

önyargıları olumsuz yönde artırmaktadır. 

  Der Spiegel dergisinde yer alan Almanya’daki Türklerle ilgili 17 sütunluk haberin 

içerik analizinde, 61 kez Türk, 5 kez Türkiye, 4 kez İslam, 2 kez de Kuran sözcüklerinin 

geçtiği saptanmıştır. Türk sözcüğü 29 kez şiddet ve suçla, 17 kez kültürel farklılıkla, 8 

kez de aşağılama ifadesi ile birlikte kullanılmıştır (Mora, 1999: 154–155).  
         Sonuç  
  Yapılan analiz sonucunda Der Spiegel dergisinde Almanya’da yaşayan Türkler, 

Alman kültürüne kapalı, dil ve eğitim sorunları olan, bu sorunları çözümlemekten 

kaçınan, saldırgan, uyuşturucu bağımlısı, dinleri, kültürel gelenekleri, görüntüleri ile 

Almanya’da yaşayan diğer işçilerden de farklı ötekiler olarak basmakalıp önyargılarla 

tanımlanmıştır.    
  Türk karşıtlığının Alman toplumunda oluşması ve yaygınlaşması konusunda kitle 

iletişim araçlarının büyük etkisi olduğu ve özel olarak incelenen yazılı basının Türkler 

söz konusu olduğunda önyargılı yayın yaptığı söylenebilir. 

                                                                                                                                     
yada Ortodoksluğun belirlediği halklar arasından geçmektedir (Türk Alman İlişkilerinde Din Tabu mu?, 
1997, ss. 227-228). Emre Kongar'a göre; Batı uygarlığının varlığını sürdürmesi, Amerika'nın Batılı 
kimliğini yeniden onaylamasına ve Batılıların uygarlıklarının evrensel değil, tek ve biricik nitelik taşıyan 
uygarlık olduğunu kabul ederek, onu Batılı olmayan toplumlardan gelen saldırılara karşı yenilemek ve 
korumak için birleşmelerine bağlıdır (Kongar, Cumhuriyet Gazetesi, 17.11.1997, 24.11.1997). 
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ALMAN DİLİNDE TÜRK KARŞITLIĞINA ETKİ EDEN DEYİM VE SÖZCÜKLER 
 Giriş 

Berlin duvarı'nın 1961 yılında örülmesinden sonra Federal Almanya’ya işçi 

olarak giden Türkler, dinlerinin ve kültürlerinin farklılığından kaynaklanan sorunların 

yanında, yüzyıllardır Almanların bilinçaltına işlenen önyargılarla da mücadele etmek 

zorunda kalmışlardır. Çoğunluğu kırsal kesimden olan Türk işçileri, Federal Almanya’da 

bir süre çalışıp, ekonomik durumlarını düzelttikten sonra geri dönmek amacındaydılar. 

Almanların istekleri de bu doğrultuda olduğundan 1970’li yıllara kadar önemli sorun 

yaşanmamıştır. Fakat bu tarihten sonra artan Türk nüfusu göze batmaya başlamıştır. 

Bu durum, bugün yaşanan Türk karşıtlığının altyapısını oluşturan tarihsel önyargıların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Almanya'da Türk Karşıtlığının Tarihsel Gelişimi 
  Türklerle Almanlar ilk kez yaklaşık bin yıl önce Haçlı Seferleri sırasında 

karşılaşmışlardır. Papalık, aslında ekonomik amaçlarla Haçlı Seferlerini hazırlarken 

tutucu bir yapı içinde bulunan yığınları harekete geçirmek için kamuoyu yaratmaya 

çalışmış, bu uğurda Müslümanlığı antitez olarak kullanmıştır(Onal, 1997: 3). İsa 

düşmanlarına karşı savaşmanın ve kan dökmenin tanrı isteği olduğu düşüncesinin 

Hıristiyanlara aşılanması ile Batı’nın Katolik dünyası İsa’nın mezarının bulunduğu 

Kudüs kentini Müslümanların elinden kurtarmak için Müslüman Doğu'ya kutsal din 

savaşlarını başlatmıştır (Nomiku, 1997: 18–37). Böylece, Hıristiyanlarla Müslümanlar 

arasında günümüzde de devam eden gizli nefretin tohumları ekilmiştir. 

11. yüzyılda Avrupa ülkelerinde kilisenin kullandığı ortak dil Latince olduğundan 

Haçlı Seferleri sırasında yazılan mektuplarda konu olan olay ve gelişmeler kilise yoluyla 

halka duyurulmuştur. Kiliseler bir anlamda mektuplarda öne sürülen iddiaların 

yayılmasını sağlamış, çoğu Avrupa halkları gibi, Almanlarda doğu'dan gelen tehlike 

olarak tanımlanan Türklere ilişkin ilk bilgi ve izlenimleri kilise üzerinden edinmişlerdir 

(Kula, 1992: 34). Hıristiyan halkı Türkler aleyhine kışkırtmak isteyen kilise, günümüzde 

de etkisini sürdüren önyargıların oluşmasını sağlamak için düşünce ve duygulara 

seslenerek, maddi ve manevi çıkar kaynakları gösteren çalışmalar yapmıştır. Türkler, 

dinsiz, hoşgörüsüz, kaba, hoyrat, yıkıcı, vicdansız, acımasız, ahlaksız, kişiler olarak 

kolayca önyargı oluşturacak şekilde basmakalıp tasvir edilmişlerdir.  

 Ortaçağ’da Almanların dışında, Alman kültüründe İslam ve Türk imgesinin 

belirginleşmesi sürecine en kalıcı katkıyı yapanların başında İtalyan rahip Ricoldo de 

Monte Croce gelmektedir. Ricoldo de Monte Croce'nin yapıtlarında sergilediği İslâm 
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imgesi özellikle Luther'i etkilemiştir. Luther, Ricoldo'nun İslâm ve Müslümanlar 

konusunda yazdıklarını üstlenerek Türklere uyarlanmıştır (Kula, 1993: 17).Türkleri, 

Avrupalının acımasız düşmanı olarak gösteren Luther, yaptığı çalışmaya yıllardan beri 

kilise tarafından kendi bilinçaltına işlenen önyargıları da eklemiştir.  

Katolik kilisesi, Hıristiyan Avrupalı üzerinde etkisini kaybetmeye ve parçalanmaya 

başlayınca, Haçlı Seferlerinde olduğu gibi, Hıristiyanları bir amaç doğrultusunda 

birleştirmek istemiş, İstanbul’u alarak Avrupa’ya doğru ilerleyen Türkleri hedef gösterip,  

yoğun bir Türk karşıtlığı propagandasına başlamıştır.  

  16.yüzyılda kilisenin Türk tehlikesini hedef göstererek yürüttüğü bu çalışmalara 

paralel olarak, Türkiye ve Türkler hakkında basılan kitap sayısı artmıştır. Bu yüzyılda 

Türkendrucke (Türk baskıları) adında, insanlara, savaşlar, istilalar, yapılan eziyetlerin 

yanısıra Türklerin örf ve adetlerini de anlatan bir gazete ortaya çıkmıştır. Bu gazetenin  

2460 nüshasından  1000 tanesi almanca olarak Almanya’da basılmıştır.  Dış düşman 

olarak gösterilen Türklerin üzerinde dikkatlerin toplanmasıyla iç dinsel ve siyasal 

gerilimler bir süre arka planda kalmıştır. Türkler bütün insanlığı tehdit eden bir unsur 

olarak ele alınmış (kıyamet günü anlamı) ve din adamları tarafından oluşturulan Türk 

imgesi belirlenerek Avrupalının bilinçaltına işlenmiştir. Türkler aleyhine yürütülen bu 

propaganda, Türklerin II. Viyana kuşatmasında başarısız olması ve yenilmez oldukları 

düşüncesinin ortadan kalkması ile sona ermiştir. Alman kültüründe, Türkler, ya 

Avrupa’yı tehdit eden kişiler ya da çaresiz yaratıklar olarak gösterilmişlerdir (Spohn, 

1996:  25, 54, 138). Türkler hakkında bu tarihe kadar olumsuz imge oluşturan şarkılara 

ve operalara, bu tarihten sonra kaba, barbar, zalim Türk önyargısının yanında Hıristiyan 

halkın kendini üstün gördüğü alaycı şarkılar eklenmiştir. 

Alman Dilinde Türk Karşıtlığına Etki Eden Deyim Ve Sözcükler  
 Türklerin İstanbul’u alması ile başlayan Türk korkusu birçok bilgin ve din 

adamını bu dönemde Türklerin kökenini araştırmaya yöneltmiştir. Önemli her şeyin 

İncil’de kaydedilmiş olması gerektiğini savunan bazı din adamları Türklerin örf ve 

adetlerinin Yahudilere benzediğini kanıt göstererek, İsrail kavminden geldiklerini ileri 

sürmüşlerdir.  Etimolojik araştırma yapan bilim adamları türk sözcüğünden yola çıkarak 

halkın kökenini araştırmışlardır. Etimolojik yönden Türk adı vahşi-kaba gibi özelliklerle 

bağdaştırılmıştır. Tarihsel-mitolojik yönden ise, Türklerin, Avrupa’da zalim bir halk 

olarak tanınan İskitlerden türediği ileri sürülmüştür. Tüm bu araştırmalar sonuçta Türk 

sözcüğünün askeri güç ve zulüm ile ilgili özelliklerle bağdaştırıldığını ortaya 

çıkarmaktadır. Türkler hakkında yazılan şarkılarda da Türk adının zulüm ve 

 www.altkitap.com 106



Medya Çalışmaları – Necla Mora 

acımasızlıkla eş anlama getirildiği görülür.  Türk gibi zalim, Türkler gibi konaklamak 
sabit deyimler halinde kullanılmaktadır. Alman dilinde Türklerle ilgili sözcüklere örnek 

olarak: einen türken bauen (bir Türk kurmak), gugelhupf  (Türk sarığı biçiminde bir 

şekerli çörek), kümmeltürke(çöreotu türkü), türk veya sultan( çok tehlikeli ve saldırgan 

saray köpeklerine verilen adlar), türken(türklemek), türkenblut (Türk kanı), 

türkenbund (Türk demeti), türkenmassig (Türk usulü), türkenstecher (Türk canisi) 

verilebilir(Mora, 1999: 59-62).  Yukarıda da belirtildiği gibi, alman dilinde kalan Türklerle 

ilgili deyim ve sözcüklere, Türk kimliği hakkında olumsuz çağrışımlar yapan anlamlar 

yüklenmiştir. Bunlar, yeni kuşaklara tarihten gelen önyargıları aktarmaya devam 

etmektedirler. Alman tarih derslerinde Türkler, İslâm ve Haçlı Seferleri konularında, 

Hıristiyanlarla dinsizlerin karşılaşması şeklinde verilmektedir. Türklerin ve onların dini 

Müslümanlığın Avrupa’yı, dolayısıyla Almanya’yı tehdit ettiği, onlara karşı kendilerini 

korumaları gerektiği öğretilmektedir.  

 Günümüzde, Türklerle Almanların farklılığı anlatılmak istendiğinde, camide 

namaz kılan insanlar ya da başları bağlı, kuran okuyan kızların görüntüsü verilmektedir. 

Türklerin Avrupa’yı istila edecek Müslümanlar oldukları önyargısı, bu basmakalıp 

tasvirlerle sürekli hatırlatılmaktadır. Böylece Türk tehlikesi korkusundan kaynaklanan 

karşıtlık canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Almanların bilinçaltına Türk kuran okur, 
operaya gitmez önyargısı yerleştirilmiştir. Almanlar, Türkleri kendi önyargıları ile 

algılamakta ve onlardan da önyargılarına uygun davranmalarını beklemektedirler.  

 Sonuç                                                                                                                               

 Yukarıda belirtilen nedenlerle, Almanya’da yabancı karşıtlığına ve saldırılara en 

fazla Türklerin hedef olmalarında, Almanların toplumsal bilinçaltına işlemiş önyargıları 

ile korkularının da rol oynadığı söylenebilir. Bu korku ve önyargılar, edebiyattan 

sinemaya, fıkra ve karikatürden yazılı basına sürekli yinelenerek, sonraki kuşaklara 

aktarılmaktadır. Türkler, burada sadece kültürel ve etnik kökenlerinin farklılıklarından 

dolayı aşağılayıcı ve ayırımcı davranışlara hedef olmamaktadırlar. Bu davranışların 

arkasında güncel sorunlar ve gelişmelerden başka, tarihsel birikimden kaynaklanan 

önyargılar ve korkular da bulunmaktadır.  
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