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S U N U Ş 



Son dönemlerini yaşamakta olduğumuz 20. yüzyıl tek
noloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Yüzyılımızın özel
likle ikinci yarısında büyük bir hız kazanan teknolojik ge
lişmeler insanların yaşamını, toplumsal yapıları değişik 
ve geniş boyutlarda etkilemektedir. Teknolojik gelişim di
ğer pek çok alanda olduğu gibi iletişim alanında da öneın

li değişiklik ve gelişmelere neden olmuştur. Teknolojik 

olanaklar, günümüzde kitle iletişimi olarak adlandırılan, 
yüzyılımıza özgü, oldukça yaygın ve önemli bir iletişim 
türünü ortaya çıkarmıştır. Bu iletişim türü günümüzün çok 
geniş ve karınaşık örgütlenme biçimlerinde insanları olan 
bitenden bilgili kılma, başka kültürler, başka çevre ve 
toplumlar hakkı nda bilgilendirme, i nsanları belli amaçlar 
etrafında bütünleştirme gibi görevler üstlenmiş durumda
dır. Kısaca kitle iletişim araçları adını verdiğimiz ba

sın, radyo, televizyon, sinema, video gibi araçlar, geniş 
kitlelere ulaştırdıkları iletilerle kitleleri etkilemek
te, bu etkileri evrensel düzeyde oluşturınakta ve yayınak
tadırlar. Öyle ki iletişim alanındaki gelişıneler karşısın
da Dünyanın "evrensel bir köye" dönüştüğü ileri sürülınek
tedir(ı). Sürmekte olan teknolojik gelişmeler kitle ileti-

(ı) 
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şim araçlarının etkinlik boyutlarını sürekli arttırmakta

dırlar. Bu araçlar günümüzde bireyler arası ilişkilerden 

başlayarak, bölgesel, ulusal ve hatta evrensel örgütlen
meler, ilişkiler içindeki yerini almıştır. Artık gündem
de kitle iletişim araçlarının öneminden çok bu araçların 
nasıl kullanıldığı, nasıl kullanılması gerektiği gibi tar
tışma ve araştırmalar vardır. 

Kitle iletişim araçlarının işlevlerini belirlemede, 
içinde bulundukları toplumların ekonomik, sosyo-kültürel 
ve politik yapıları etkin rol oynamaktadır. Ulusal hedef
ler ve politikaların yanısıra uluslararası ekonomik, kül
türel ilişkiler, anlaşmalar kitle iletişim araçlarının 
yüklerıeceği görev ve sorumlulukların saptanmasında belir
leyici unsurlardır. Çeşitli yöntemlerle kitle iletişim 
araçlarının denetimini elinde tutan devlet, temelde bu 
araçların ulusal çıkar ve amaçlar doğrultusunda kullanıl
masını gözetir. Sözkonusu ulusal çıkar ve amaçların kim
ler tarafından, neye göre ve hangi koşullarda saptandığı, 
uluslararası yayın ağını elinde tutan tekellerin ulusal 
çıkar ve amaçlarla nasıl bir uzlaşmaya vardıkları ayrıca 
incelenmesi gereken konulardır. 

Bir teknoloji ürünü olarak ortaya çıkan kitle ile
tişim araçlarının, teknolojisinin üretildigi ülkelerde, 
geniş kapsamlı kullanım beçimleri vardır: öncelikle, tüm 
ülkelerde olduğu gibi, var olan sistemi meşru kılmak, ha
ber vermek; Toplumun eğitim, eğlence gibi gereksinimleri
ni karşılamak, toplumsal yapının pekiştirilmesine katkıda 
bulunmak ve benzeri amaçlarla kullanılmakt adırlar. Ge li ş
miş ülkelerde sistemin gereği olarak kitle iletişim araç
ları da birer endüstriyel Urün olarak değerlendirilmekte
dir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere kitle ile
tişimin hem teknolojisi, hem de ürünleri pazarlanmaktadır. 
Başka deyişle, bu araçları edinen azgelişmiş ülkeler araç

larla yayınıayacakları iletilerin büyük bir bölümünü yine 
gelişmiş ülkelerden almak durumundadırlar. Günümüzde A.P., 

U.P.İ., A • .E"'.P., Reuter, T.A.s.s. gibi büyük ajanslar ulus-
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lararası haber akışının% 80-97'sini ellerinde tutmaktadır
lar(2) • .li'ilm dışsatımından elde· edilen gösteri hakkı ve 

harç gelirleri Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve 
diğer ticaret gelirlerinden daha fazla olabilmektedir(3). 
Amerika Birleşik Devletleri yılda tek başına ıoo.ooo-
200.000 saatlık televizyon programı satabilmekte; Onu Ja
ponya, İngiltere, Almanya, li'ransa gibi_diğer gelişmiş ül
keler izlemektedir(4). Bu durum azgelişmiş ülkelerin gerek 

kitle iletişim teknolojisi olarak, gerek haber ve program 
gibi ileti ediniminde gelişmiş ülkelere bağımlılığını gös
termektedir. 

Konunun, üzerinde önemle durulan bir başka yönü de 
kitle iletiçimi alanında gerek teknoloji, gerek ileti ola
rak gelişmişlerden azgelişmişlere doğru gerçekleşen, bu 

tek yönlü işleyişin yarattığı kültürel sorunlardır. 

Tartışılan sorun, haber üreten büyük merkezlerin 
oluşturdukları külterel değerlerin de iletimidir. Dolayı
sıyla sorun ister istemez çağdaş teknikler yardımıyla bel
li ideolojileri oluşturan düşüncelerinde tek yanlı olarak 
yayılmasıdır(s). Böylece, alıcı konumundaki toplumların 
kendi kültürleri ne yabancılaşması, giderek terketmesi gibi 
bir durumun ortaya çıkması olasıdır. 

Kitle iletişiminin kısaca özetiediğimiz bu gelişi
mine karşılık, azgelişmiş ülkelerin kitle iletişim araç-

HIFZI TOP~Z, ,Uluslararası İletişim, Anadolu üniversite
si Yay., No:85, Bskişehir, 1984, s.ll 
!11"''İN KAZANCI, 11 İletişimde İdeolojik Yönlendirme", A... 
ü. SBJ!;BYYO.Yıllık 1981, Ankara, 1982, s.423 
NERt.ÜN ABADAN UNAT 11 Tek Yönlü İletişime Karşı Görüş
ler ve Duşünceler": Ankara ü. SB.l!\BYYO. Yıllık 1974-
1976, Ankara, 1977, s.427 
A.g.k. , s.432 
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larını edinirkan güddükleri hedeflerin a~ırlıklı olarak 

kalkınmaya, gelişmeye yönelik oldu~u söylenebilir. Kitle 
iletişim araçlarının kalkınmadaki, modernleşmedeki katkı

sını olduğundan fazla değerlendiren azgelişmiş ülkelerin 
yönetimleri hızla bu araçlardan edinme yoluna gitmişler
dir. Oysa kitle iletişim araçları değiştirici değil yön
lendiricidirler. Kitle iletişim araçlarının etkileri an
cak; içinde bulundukları toplumların ekonomik, sosyal, 
kiiltürel amaç ve hedefleriyle eşgüdümlü olarak düzenlen
me leri durumunda deği şt iri ci niteliği ne kavuşabilir ler ( 6). 

Buraya kadar kitle iletişim araçlarının önem ve iş
levleri üzerinde yönetimler ve genel politikalar bağlamın
da bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Kitle ileti
şimi konusunda ele alınması gereken bir diğer konu da in
san unsurudur. Kitle iletişim araçlarının hedefi ve temel 
varlık nedeni insanlardır. Buaraçlardan sUrekli ileti yağ
muruna tutulan bireylerin tepkileri, davranışları ne olmak
tadır? Başka deyişle insanlar bu iletilerden ne kadar, na

sıl, niçin etkilenmektedirler? 

İletinin bireye ulaştırılmasıyla iletişim surecinin 
ilk adımı atılmış olmaktadır. İletişim diliyle açıklamaya 
çalışırsak, iletiyi ileten konumundaki kitle iletişim araç
ları, buraya kadar saydığınuz ilişkiler ve kendisine yük
lenilen görevlere uygun olarak kodlanmış, iletiyi bireye 

ulaştırmıştır. 

Bu varış noktası aynı zamanda başka bir dizi sUrecin

de başlama noktasıdır: Seçici algı, seçici bellek, seçici 
anlama gibi ••• löyle ki izleyicinin kitlesel iletimden çı
kardığı içerik bu iletimin ilk amaçlandığı şeklinden çok 

farklı olabilir. Bu gibi filtreden geçirme olguları ise, ge

lişi güzel olmayıp da sistemli bir biçimde, kişi ve onun 

(6) Bu konuda bilgi için bkz. ÜNSAL OSKAY Toplumsal Geliş-: 
mede Radyo-Televizyon, Ankara ü. SBF yay., No: 410, An-
kara, 1978, s.33-34,65-Bl · 
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sosyal çevresiyle doğrudan ilgilidir(?). Bu sistemli filt
releme olguları bireyin içinde bulunduğu ekonomik, toplum~ 

sal yapı ve kültür süreçlerinden oluşmaktadır. İleti, top
lumun busaydığımız özelliklerine uygun olarak düzenlenir 
ve kitleye aktarılırsa, Nazi Almanyası 1 nda Hitler 1 in pro
paganda bakanı Goebbels 1in başardığı gibi, bir ulusun bile 

belli hedeflere yöneltilebilmesi olasıdır. İletinin, ulaş

tırılacak kitlenin özelliklerine uygun olmaması durumunda 
ise insanlar iletilere ilgisiz kalabilirler. 

Görüldüğü gibi iletişim, uluslararası ilişkilerden, 

örgütlenmelerden bireye ulaşan iletiye kadar bir çok hal
kadan oluşmaktadır. Ayrıca iletişim iletinin bireye ulaş
masıyla sona ermemekte, bireyin iletiyi almasıyla yeni bir 

iletişim süreci başlamaktadır. Ülkemizdeki iletişim yöntem 
ve modellerinin, insanların iletişimle olan ilgilerinin 
bir değerlendirmesini yapabilmek için iletişim tarihimizi 

kısaca değerlendirmekte yarar vardır. Böylece günümUzdeki 
iletişim biçimlerinin, iletişimde bulunan insanların durum

larının objektif bir temele oturtulması mümkun olabilecek

tir. 

Ülkemizde Cumhuriyet dönemi ile birlikte yapısal ni
telikleri bakımından çağdaş, batılı anlamda bir yönetim mo
deli oluşturulmuştur. TUrkiye Cumhuriyetinin yeni yapısının 

ve amaçlarının tanımını çok öz biçimde Atatürk'ün altı ilke

sinde bulmak mümkündür. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte ya

sama, yürütme, yargı organları çağdaş biçimde düzenlenmiş 

üretim ilişkileri, eğitim modeli, toplumsal statülerin be
lirlenmesi Cumhuriyetin gereklerine uygun hale getirilmiş
tir. Bütün bu düzenleme ve değişikliklerin Türk toplumuna 
benimsetilmesinde kitle iletişim araçlarına önemli görev
ler düşmüştür. Bilindiği gibi Osmanlı yönetimi döneminde, 

(7) SEVAL GUREL, "Kitle İletiminde Sosyal Psikolojinin öne
mi, y A.U./S.B.l?./B.Y.Y.O. 1974-1976 Ankara 1977 s. 
332 ' ' ' 
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batıda ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler çeşitli nedenler
le topluma oldukça geç ve sınırlı şekillerde yansımıştır 

(s). Cumhuriyet dönem~nde özellikle ilk yıllarda oldukça 
kısıtlı olanaklar ve sıthrlı çevrelerde etkinlik göste-
ren araçların, Ataturk Deviimine önemli katkılarının ol
duğunu söylemek mümkün değildir. Gazetenin etkin olamayı
şının önemli nedenlerinden bir tanesi, toplumda o dönemler
de okuma-yazma oranının çok düşük olmasıdır. Cumhuriyet yö
netiminin öngördüğü yeni yönetim modeli, bu nedenlerle top
lumda sınırlı da olsa dirençle karşılaşmıştır. Bu direncin 
somut olarak doğuda Seyh Sait isyanıyla, batıda ise Menemen 
olayıyla ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tür karşı çıkış
lar sonucunda devlet birtakım önlemler almak durumunda kal
mıştır. Toplumsal iletişim alanında bir kesinti oluşturan 

Takrir-i Sükun yasası böyle bir önlem gereksiniminin sonu
cudurC9). Cumhuriyetin ilk yıllarında gazetenin geniş kit
lelere ulaşabilme olanaklarından yoksunluk, okuma-yazma 
oranının düşüklüğü gibi nedenlerle etkin olamadığı; buna 
karşılık radyonun, teknik olanaklarının artışıyla parelel 
olarak önemli bir konuma geldiği görülmektedir. Bu önem 
aynı zamanda Cumhuriyetin Türk toplumuna tanıtılması, be
nimsetilmesi gibi bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. 

20. y.y.'ın ikinci yarısında çok büyük gelişmeler 
gösteren teknoloji ve aynı yıllarda demokratik yönetime 

Cs) Batıda ilk gazete, Nieuwe Tydinghen a9ı ile, 1605 yı
lında Hollanda da çıkmıştır. Osmanlı Imparatorluğunda 
Ti.irkçe olarak ilk gazete 1S31 yılında Takvim-i Vekayi 
adıyla ortaya çıkmaktadır. Demiryolu 1S66, telgraf 1855 
yıllarında 0smanlılarda gelişmeye başlamıştır. 
KO~KHAZ ALEMDAR, Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri A.İ. 
T.I.A. Yay. No: 165, Ankara, 19Sl, s.9s-10S ' 

(9) 4 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Takrir-i Sükun yasası 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. 
AHMET HUMCU, Tarih Acısından TUrk Devriminin Temelleri 
ve Gelişimi, Inkilap ve Aka yayınevi, Istanbul, 19S2, 
s.l29-132. 
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geçişte çok partili dönemin TUrkiye'de başlamış olması, kit

le iletişim araçlarının giderek etkin bir konuma gelmeleri

ni olanaklı kılmıştır. özellikle 1961 anayasasıyla geniş 
özgUrlükler elde eden basın, 1968 yılında deneme yayınıa
rına başlayan televizyon, kısa sayılabilecek bir sürede 
büyük aşamalar kaydetmişlerdir. GünUmüzde, kitle iletişim 
araçları demokratik rejimin vazgeçilmez denge unsurları 
olarak, sistemdeki yerlerini almışlardır. 

Bilindiği gibi bireylerin ve ortak yaşantılara, de

ğerlere sahip grupların, bireysel ve kümeli amaçları var
dır. örneğin bireyin, içinde bulunduğu toplumun geçerli 
değer ve kurallarına göre bir eğitim alma, belirli bir ge

lir dUzeyine ulaşma isteği gibi beklentileri bireysel ni
telikli amaçlardır. Aynı şekilde toplumun, içinde yer alan 

bireyden kendi değer ve yaşantı biçimlerine uyum sağlaması 

isteği ve bireyi bu doğrultuda yönlendirmesi, grup amaçları 
kapsamında yer alır. öte yandan ulus biçiminde örgütlenen 
toplumlar başka ulus lar arasında varlıkları nı sUrdürebi ı

rnek, kendilerine yer edinebilmek gibi amaçlara da sahiptir

ler. Toplumun bütUn katmanları, ulusal yönetimce, bireysel 

amaçlarının yanısıra; bu amaca da ulaşmak Uzere yönlendi
rilmeye çalışılır. Gerek toplum içi düzenlemeler ve bütün
leştirme çabaları, gerek uluslararası ilişkilerde varolma 
mücadelesi içinde kitle iletişim araçlarına çok önemli gö
revler düşer. Bu görevler, eğitme, haber verme, tanıtma, 

kamuoyu yaratma gibi görevlerdir. özellikle demokratik re
jimlerde yönetime katılma işlevinin gerçekleştirilmesi, 
toplum içi, toplum dışı olaylar ve gelişmeler karşısında 
ortak diişünce ve davranış kalıpları oluşturulması süreci
ne önemli katkılarda bulunurlar. Ülkemizde gazete, dergi 
gibi basılı materyalıerin çeşitlilikleri ve tirajları sı
nırlı da olsa bir okuyucu kitlesinin varlığının kanıtı sa
yılabilirler. Televizyon izleme alışkanlığının ise toplu
mumuzda ötedenberi yaygın bir yerinin olduğu bilinmektedir. 
Kitle iletişim araçlarının toplumumuzda genel kabul görme

si ve önemi sonucu üniversitelerimiz de batıda bir bilim 

haline gelen iletişim, özellilde kitle iletişimi alanına 
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ilgisiz kalmamışlardır. önceleri basın-yayın, daha sonra da 

sinema televizyon gibi görsel sanatlar.alanında öğretim ya

pan yüksek olcul ve fakülteler açılmıştır~ıo). Bu okulların 
ve bünyelerinde yer alan öğretim görevlilerinin, üyelerinin 
öğretim faaliyetleri yanında alana katkıda bulunmak, yeni 
toplum kesimlerini bilgilendirmek amaçlarıyla bilimsel ma
kaleler, kitaplar, çeviriler, araştırmalar yayınladıkları 

göriilmekt edir ( ı.ı). 

Gerek teknoloji gerek toplumsal yapılar devingen bir 
özellik gösterir. Buna ba~lı olarak dünya, sürekli değişen 
bir ortam görUntUsUne sahiptir. Bu değişen ortam görüntüsü 

içerisinde yönlendirici, bütünleştirici niteliklere sahip 
kitle iletişim araçlarının da giderek daha faydalı kulla

nımlarını sa,:3:lamak amacıyla sUrekli gözlenmesi, değerlen

dirilmesi gereklidir. Böylece varsa eksiklik ve yanılgılar 

Cıo) GUnUmüzde iletişim alanında Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Eskişehir'de üniversitelere bagıı olarak eğitim; 
Basın Yayın yüksek okulları Sinema-Televizyon ve di
~er iletişim alanlarında sürdürülmektedir. Eskişehir' 
de kitle iletişim alanındaki yüksek öğretim 1977 yı
lında Sinema-'relevizyon Yuksak Okulu ile başlamış, 
okul s~rasıyla Televizyo nla Öğretim ve Eğitim J.:'akül
tesi, Iletişim bilimleri fakültesi aşamalarından geç
miştir. Son olarak Açıkö,ç;retim .l!'akiiltesinin örgün bö
lümleri ni oluşturmak Uz ere yeı:ü bir örgüt le nıneye yö
nelen okul Sinema-Televizy?n Iletişim sanatları, Ba
sım ve Yayımcılık, Eğitim Iletişimi Planlaması olmak 
Uzere dört böltim halinde eğitimini sUrdUrmektedir. 24. 
8.1977 tarih ve 16037 sayılı resmi gazetede yayınıa
nan Sinema-Televizyon Yüksek Okulu yönetmeliğinin ama
cında belirtildiği gibi Okul İletişim alanında bilim 
yoluyla uzman elemanlar yetiştirmeyi planlamıştır. 
INAL CEH AÇKUN, 11 Türk Kültür ve Sanat Yaşamının yeni 
bi~ ku~umu: Sinema-Televizyon YUksak Okulu", .Kurgu:ı, 
E.I.T.I.A. T.ö.E.F. yay., No:l, Eskişehir, 1979, Si3 

Cıı) İletişim alanında öğretim yapan fakülteler Yıllıklar 
çıkartarak alanla ilgili bilimsel araştırma, makale 
ve incelemeler yayınlamaktadır. Ayrıca bu fakülteler
de ö~retim görevlisi olarak çalışan bilim adamları 
alanla ilgili kitap, makale, araştırma v.b. çalışma
ları çeşitli yollarla yayınlamaktadır. 
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ortaya çıkarılabilecek ve yeni düzenlemelere gidilebilecek

tir. Sorunun bu şekilde tanımlanmasından da anlaşılabile

ceği gibi bu çalışmada; ülkemizde etkin, özellikle televiz
yon ile iletişim alanında yaygın biçimde kullanılan kitle 
iletişim araçlarının insanlarımızca kullanım amaç ve biçim
lerine ilişkin bir değerlendirme yapılmaya çalışılmaktadır. 
Böyle bir de~erlendirmenin ortaya çıkabilmesi ise, ancak 

bu araçlarla ilişki halinde bulunan insanların; kitle ile

tişim araçlarını ne zaman, nasıl, ne amaçla kullanıldıkla
rının araştırılması ve ortaya çıkarılması ile olanaklıdır. 

Kitle iletişim araçlarının, belirlenen amaçlarına ulaşıp 
ulaşamadıkları; yapmak istedikleriyle değ·il, hedef konum
daki kitlelerin araçları ve iletileri algılayış biçimleri

ni kavrayabilmekle saptanabilir. 

Ülkemizde bu güne kadar kitle iletişim araçlarının 
toplumda nasıl algılandı~ına ilişkin bir araştırma yapıl
mamıştır. Kaldı ki böylesine genel amaçlı bir araştırmanın 
yapılması, işe yarama, zaman harcama ve ekip sorunları gibi 
sebeplerden dolayı gereksizdir. Sınırlı ama çok sayıda ya

pılan ve yapılacak değişik çalışmaların bütünleştirilmesi 
ile gerekli olduğunda bir takım genel yargılara ulaşabil

mek olanaklıdır. 

Kitle iletişimi alanında en fazla bilgi sahibi ola
cakları varsayımdan yola çıkılarak bu alanda öğretim yapan 
Anadolu üniversitesi Açıkögretim fakültesi öğrencil~rini 
kapsayan bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada amaçla
nan; öğrencilerin kitle iletişim araçları ile ilişkileri
nin saptanması ve dolayısıyla ülkemizdeki kitle iletişim 

araçlarının algılanış ve kullanılışı konusunda bir değer
lendirme yapmaktır. Böyle bir çalışmanın ikinci derecede 

bir yararı da, alanda öğretim yapan fakültenin öğrencile
rinin, verilen eğitimle beklenen amaçlara ulaşıp- ulaşame

dıklarının sınanması olacaktır. 

Araştırmada yukarıda belirtilen amaca ulaşabilmek 

için bazı sınırlılıklar konulmuştur. Daha önce de belir-
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tildiği gibi araştırma Açıköğretim E'akültesi örgün bölüm 

öğrencileriyle sınırlıdır. Çalışmamız, öğrenciler üzerin

de uygulanan bir anket temel alınarak gerçekleştirilmiş

tir. Anket, fakültenin hazırlık, ikinci sınıf ve dördun
cü sınıflarının uygulama sırasında okulda bulunan tüm öğ
rencilerine uygulanmıştır. Öğrencilerin bu şekilde seçil
mesindeki en önemli etken anket çalışmasının yapıldığı 

1986-1987 öğrenim yılında fakültelerin üçüncü sınıf öğren
cilerinin olmayışıdır. Bu sebeple dengeli bir ortalama el

de edebilmek için birinci sınıflar uygulama kapsamından 
çıkarılmış, henüz mesleki hiçbir bilgi almamış olan hazır
lık sınıfları, fakültenin öngördüğü eğitim programının ya

rısını tamamlamış ikinci sınıflar ve mezuniyet aşamasına 

gelmiş olmaları sebebiyle fakültenin planladığı nitelikle

re sahip oldukları varsayılan dördüncü sınıflar uygulama 
kapsamına alınmışlardır. 

Araştırmanın sınırlılıklarından bir tanesi de 11 boş 

zamanlar" olarak belirlenmiştir. Böyle bir sınırlılık oluş

turulmasının nedeni, bireyin istekli olarak kitle iletişim 

araçlarıyla ilişki kurabilmesinin boş zamanlarla sınırlı 
oluşudur. Bireyin boş zamanı içinde kitle iletişim araçla

rına ayırdığı zaman, bu amaçların başarısının olduğu ka

dar, kişi açısından bu etkinliğin öneminin bir göstergesi 
sayılabilir. Bir di~er neden de kitle iletişim araçlarının 
yapısından kaynaklanmaktadır. Kitle iletişim araçları, sa

hip oldukları teknik olanaklarla; insana yaşamının her anın
da ve her yerde ulaşabilmektedirler. Dolayısıyla birey, kit
le iletişim araçlarıyla ilişkilerinde, zaman zaman etken, 
zaman zaman da edilgen konumda olabilmektedir. örneğin; 
radyo, iletileri gerektirditi zorunluluk halleri dışında, 
her ortamda bireye ulaşabilmektedir. Topluluk içinde bir 

başkasıyla konuşan, bir iş yapan insan, göril.ş alanındaki 

bir televizyondan, radyodan, başkalarının okumakta olduğu 
gazeteden dergiden, bir anda bilinçsizce de olsa ileti ala

bilmektedir. Bu tur edilgen ortamlarda oluşan kitle iletişi
mini konu dışı tutmak, bireyin gerçekten etken olarak kit
le iletişim·aracına yöneldiği, ilişki kurduğu andaki algı-
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layışını saptayabilmek için, kişinin boş zamanırda kitle 

ileşitim araçlarıyla ilişkisinin değerlendirilmesinin doğ

ru olacağı varsayılmaktadır. Doğru sonuçların ancak bu tür 

ilişkilerden çıkabileceği kanısına ulaşabilir. 

Öğrencilere uyguladığımız anket aracılığıyla edini
len bilgiler anketin uygulandıı~ı zaman dilimi ile sınır
lıdır. Denekıerin kitle iletişim araçları hakkında fakül
te ö,sre nci li ği öncesi nde de yaşantıları ve bilgileri çer

çevesinde bin anlayışa sahip oldukları gözönüne alınmalı
dır. Fakültedeki edinimleri onların önceki anlayışlarını 

bir ölçüde değiştirmiş olmalıdır. Bu alanda ağitim görme
leri sebebiyle kitle iletişim araçları ile ilgili bilgile

ri artmıştır. Ayrıca yaşam deneyimleri de fakülte öğrenci
liği öncesine gijre daha fazladır. Başka deyişle görüşle

rindeki olası değişikliklerin bir diğer nedeni kendileri
nin değişmiş olmasıdır. Aynı şekilde kitle iletişim araç

larının da zaman ve teknolojik gelişme süreçleri içinde 
bünyelerinde oluşan değişiklikler, onları algılanışında da 

farklılıklara yol açacaktır. Bu iki yönlü değişim süreci

nin böylece sürüp gideceği düşünUlUrse, neden-sonuç iliş

kileri bağlamında algılamanın da sürekli değişim göstere

ceği ileri sürülebilir. Gelecek için bu konuda söylenecek
ler varsayımdan öteye gidemezler. Çünkü denenmemişlerdir. 
Oysa geçmişin gerçeklik boyutu vardır. Yaşanmış gerçekler 
ve bunlardan kaynaklanan bir bilgi birikimi sözkonusudur. 
Dolayısıyla öğrencilerin, anketi uyguladığımız andaki, kit

le iletişim araçlarıyla ilgili görüş ve değerlendirmeleri, 

geçmişlerinde edindikleri birikimlere de bağlıdır. Öğren
cilerin kitle iletişim araçlarını nasıl algıladıklarının 

" 11 saptar@asından sonra gelecek neden böyle algılıyorlar so-
rusunun yanıtı biraz da onların geçmiş yaşantılarında aran

malıdır. Bu düşüncelerle çalışmamızın sunuştan sonraki ilk 

bölünde, kişilik ve kimliğin oluşum sürecinde etken olan 
faktörlere yer verilmektedir. Bu bölünde kişinin algılama 
ve buna baglı olarak bir dünya görüşü oluşturma sürecinde 

ailenin, okulun, yakın çevrenin ve kitle iletişim araçları

nın etkilerine değinilmektedir. 
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Bireyin yönlendirilmesi nde, başka bir deyişle top

lumsallaştırılmasında ilk bilgi ve değerleri aktaran aile, 
okul, kitle iletişim araçları gibi kurum ve kuruluşlar, 

aynı zamanda toplumsal yapının birimlerini oluşturmakta
dırlar. Bireyi toplum adına eğiten kurumlar olarak da ta
nımlanabilir ler. Bu durumda, bu birimleri oluşturan ve yön

lendiren toplumsal yapının, toplumsal yapıya bağlı olarak 
oluşan kUltUrUn de bilinmesi gereklidir. Çalışmamızın ikin

ci bölümünde bu görüş açısından hareketle, toplumsal yapı 
ve kültüre ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yer almış
tır. 

Çalışma nı n kapsadığı Açıköğret im ]'ak U lt esi örgü n bö
lüm ö:?:rencileri toplumun birer üyesi olmalarının yanısıra 

Üniversite ö~renciliğinin sağladığı bir takım özelliklere 

de sahiptirler. Bilim kurumu olarak örgütlenmiş üniversite 

ortamı, öğrencilerin toplumsal kişilik geliştirmelerine 
birtakım katkılarda bulunmakta; sahip oldukları genel top
lumsal kişilik özellikleri ne farklı ve özgUn bir boyut ka

zandırmaktadır. Çalışmamızın üçUncü bölümünde bu görüş açı

sından hareket ederek toplumsal kişilik oluşturma sürecin

de üniversitenin işlevi Uzerinde durulmakta; çalışmanın sı

nırlılıklarından biri olarak daha önce de belirtilen boş 

zaman ve kullanılışı konusunda üniversite öğrencilerinin 
eğilimleri değerlendirilmektedir. Böylece uygulanan anket

le elde edilen sonuçların, çalışmanın hedeflediği üniversi
te ortamı sınırları içinde de~erlendirilebilmesi, öğrenci

lerin diğer toplumsal çerverelere göre farklılıklarının 

gözönUne alınması ile mümkün olabilir. 

Çalışmanın dörduncU bölümünde kitle iletişim araçla

rının toplumsal işlevleri ve zaman değerlendirmede üstlen
dikleri yer Uz eri nde durulmaktadır. Beşinci bölüm Açıkö&,

ret im .FalcUl t esi örgun bölüm öğrencileri ne uygulanan anket 
çalışması değerlendirilmektedir. 

Ara0tırmanın temelini oluşturan kitle iletişim araç

ları, toplumun b~ kesiti olması nedeni ile öğrenciler ve 
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boş zaman unsurlarının çok yönlü özellikler göstermesi her 
üç öge için de farklı yaklaşımlar geliştirilmesini olanak

lı kılmaktadır. Bir başka deyişle kitle iletişim araçları, 
öğrenci ve boş zaman kavramları, bu alanlarda çalışacak ki
şilerin yaklaşımıarına göre değerlendirilebilecek açık uç
lu kavramlardır. Dolayısıyla tartışılabilme boyutları ol
dukça geniştir. Bu çalışmada yukarıda kısaca açıklanmaya 

çalışılan bir düzenleme içinde, kitle iletişim araçlarının 

bu alanda eğitim gören öğrencilerin boş zaman etkinlikle

rindeki yeri saptanmaya çalışılacaktır. 



I - KİŞİLİK KAVRAHI 



1- Kİ~·İLİ<1İN TANIMI ve BOY0TLARI 

Canlılar içinde, kendine yetebilmek için en fazla 

süreye, ilgiye ve bakıma gereksinim duyan varlık insandır. 
İnsanın kendi ihtiyaçlarını giderebilecek duruma gelmesi, 

içinde yaşadı~?:;ı toplumun tam bir üyesi kabul edilebilmesi 
için geçen süre yaklaşık yirmi yıl kadardır. Bu sürede bi

reyin yetişmekte olduğu kabul edilir ve ondan tam anlamı 
ile bir yetişkinin davranış ve sorumlulukları yerine getir

mesi beklenmez. Bireyin bir yetişkin olarak kabul edilince

ye kadar geçirdiği bu gelişim süreci, kişiliğin oluşum sü
reci olarak da tanımlanabilir. 

Kişilik sözcüğü halk dilinde oldukça geniş bir anlam 
yelpazesi içinde kullanılmaktadır. Karakter, huy, mizaç gi

bi kişilik özelliklerinin, eş anlamlı olarak kişilik sözcü~·· 
~ü ile birlikte kullanıldığı sıkça görülmektedir. Halk di
linde, insanların olumsuz değerlendirilişi kişiliksiz, ka
raktersiz, zayıf karakterli; olumlu değerlendirmelerde ki
şilikli, karakter sahibi gibi tanımlamalar yapıldığı bilin

mektedir. Hatta bu tanımlamaların soyluluk, soysuzluk, kanı 

bozukluk gibi ifadelerle kalıtımsal kökenlerle dayandırıl
dığı da görülmektedir(~2). 

(ı2) ÖZCAN KöKNEL, Kisilik, Altın Kitaplar Yayınevi, İstan
bul, 1982, s.21 
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Kişilik, tarihsel sUreç içinde bilimin de her zaman 

yakından ilgilendi~i bir konu olmuştur. Bir sosyal bilim 

dalı olan psikolojinin temel konusu insandır ve insanın 

tanımlanması ba~lamında kişilik konusu da ele alınır. Bu 
gUne kadar kişilik üzerinde pek çok bilim adamı, psikolog 
çalışmış, tarum ve görUşler ileriye sUrmüşlerdir. Böylece 

çok çeşitli ve farklı kişilik tanımları, kişilik görUşleri 

ortaya çıkmıştır. Ancak bu tanımlamaların hemen hepsi nde 

iki temel özellik göze çarpmaktadır. Kişilik oluşumunda 

iki temel faktör vardır ve kalıtımsal, çevresel faktörler 
olarak adlandırılmaktadırlar. Bazılarına göre kişilik oluş

masında, kalıtımsal etkenler ağır basmaktadır. Kalıtımsal 
etkenlere öncelik tanıyan uzmanlara göre çocuğun ana kah

minde oluşumundan başlayarak, yaşamı boyunca sahip olduğu 

fiziksel, bedensel, ruhsal özellikler; onun kişiliğini 
oluşturmasında rol oynayan başlıca etmenlerdir. Kişilik 
üzerine bilinen en eski çalışmaları yapan Hippocrates'in 

sınıflaması, Freud'un ve daha pek çok bilim adamının, psi

koloğun kişiliği tanımlama çabaları, hep kalıtsal nitelik

ler temel alınarak yapılmış çalışmalardır. önceleri, kişi

lik tanımlanıasında oldukça etkin olan bu yaklaşım biçimi, 

gUnUmUzde çağdaş psikologlarca birtakım değişikliklere uğ

ratılmıştır{l3). Çağdaş psikologlar, kalıtımsal etkenlerin 
kişilik oluşumunda ki önemini reddetmemekle beraber, çev-

re faktörlerinin önemini de vurgulayarak, kalıtım ve çevre 

faktörlerinin dengelendiği, kişilik yaklaşımları üzerinde 

durmaktadırC14). 

~3) Kişilik konusundaki çalışmalar ve tarihsel gelişim hak
kında bilgi için bkz. 

ÖZCAN KöiCI'JEL .Kişilik. Altın Kitap Yayınevi İstanbul, 
1982 ' ' ' 

LÜT.b,İ ÖZTAJ?AG, P§i.l;olojide İlk Adım, İnkilap ve Aka 
Kitapevi, Istanbul, 1983 

.E'E~İH~ BAYHUR, Genel PsikoJoji, İnkilap ve Aka Kitap
evı, Istanbul, 1983 
ARTHUR T.$ERSİLD .QQ.gjJk . . ' -

( ) 
çe, Anlmra Vniversitesi 

14 ÖZTABAG, s.l87 

Pi§i ko.1ojişj,_, Çev. Gülsere n Gün
Eğ.Fak.Yay., No:4,Ankara, 1983 
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Bir yoruma göre; Çocuğun temel yapısı ne olursa ol

sun, zaman geçtikçe ortaya çıkan huy ve özelliklerinin, 

do~rudan do~ruya kalıtımla geçti~ini öne sUrrnek do~ru de

~ildir. Bunlar bir yaşa ve öerenme sonucu yerleşirler. 
İşte bu nedenle de kişilik gelişiminde, kalıtımın ve çev

renin pa~rlarını kesin bir biçimde ayırıp göstermek mümkün 

deıildir(l5). Bir başka çagdaş kişilik tanımlamasına göre; 

kalıtımla kuşaktan kuşa~a aktarılan, kişilik yapısı ve dav
ranışın kendisi olmayıp, bu üst yapıların üzerinde gelişip 
oluşacağı merkezi sinir sistemidir. Bu sistem, insanın 
içinde yaşadığı çevreyle durmaksızın sürüp giden etkileşim

leri sonucunda ortaya çıkan davranışın niteli~ini ve nice

li~ini saptar. Bu davranışların yinelenmesi, pekişmesi, bi
rikimi, kişilik yapısını oluşturur. Başka bir deyişle üs
tünde kişiliğin oluştuğu, insanın doğuştan getirdiği temel 
yapı (genotype) kalıtıınla geçer. Kişilik bu temel yapı~la 
çevrenin sürekli etkileşimi sonucu oluşur(l6). 

(15) ARTHUR T. JERS~LDt. 
Gülçe, Ankara O.Eei 
1983, s.619 

( 16) KöKNEL, s. 32 

• 

Çev. Gülseren 
No:4, Ankara, 
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2- KİŞİLİÖ.İN OLUŞUM SüRECİ 

Kişilikle ilgili tanımların çeşitliliğine karşılık, 
kişilik oluşumunun bir süreç içinde gerçekleştiği, ilgili 
pek çok psikolog ve bilim adamının bu görüşte birleştiği 
görülmektedir. Kalıtsal etkenlerin durağan bir yapıya sa
hip oldukları gözönüne alınırsai süreç içinde, kişilikte

ki değişim ve oluşumları çevre faktörlerinin önemli ölçü

de etkilediği savunulabilir. Kitle iletişim araçları ve 
insan ilişkileri boyutunda, konunun çevre faktörleri ve 
kişilik ilişkileri şeklinde incelenmesi, bu durumda yerin
de olacaktır. İnsan ve çevre ilişkilerini aşa~ıdaki şekil

de bölümlayerek incelemek, kişiliğin gelişim ve oluşum sü
recini daha açık ortaya koyabilecektir. 

Kişiliğin Oluşum Süreci 

-~I ~I ·31 
Çevresel Faktörler 

A- İNSAN-AİLE İLİŞKİLERİ 

İnsanın gözlerini dünyaya açtığında kendisini için
de buldugu ilk toplumsal yapı birimi ailedir. Çocuk ilk de
~erleri, davranış biçimlerini, sen-ben ayrımını, insanlar 
arası ilişkileri ailede görür ve öğrenir. Anne ve babalar 
çocukların ilk ve en önemli özdeşim kaynaklarıdır. İnsan 

olma yolundaki ilk bilgileri ailesinden alan çocuğun kişi
liğinin oluşumu bakımından ailenin yapısı, değerleri, yaşa

yış biçimi oldukça önemli ve yönlendiricidir. Ailenin bu 

saydığımız özelliklerini belirleyen ve çocuğun kişiliğine 

yansıyan bazı nitelikler vardır. Bu nitelikler şöylece sı

ralanabilir: 

a) Ailenin Konumu 
Ailenin konumunu, ailenin yaşam biçimi ve amaçları 

belirler. İçinde bulunduğu çevre ailenin amaçlarını belir

leyebilece,Ci gibi ailenin yönetim, yetki ve sorumluluğunu. 

elinde tutan bireyleri, özel amaçlarına uygun olarak bulun-
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J 
dukları çevreyi seçebilirler. Her iki durumda da çevre fak-
törleri çocuğa verilenleri ve ondan beklenilenleri etkile

yicidir. Tarıma dayalı sosyo-ekonomik yapının hüküm sürdü~~
ğü kırsal alanlarda, çocuğun küçük yaşlarda üretime katıı
dığı bilinmektedir. Bu sebeple, daha fazla çalışanı bir 
arada bulundurmaya yarayan ataerkil aile tipi, kırsal alan
da kentsel bölgelere oranla daha yaygındır(ı7). üretim esas 
amaç olduğundan, kişilik oluşumunda büyük önemi bulunan eği
time, kırsal kesimlerde fazla önem verilmemektedir. Böyle
ce çocuk, oldukça dar kalıplar içerisinde, basit bir kişi
lik yapısı geliştirme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmak
tadır. Bu durum Eğitim sosyolojisi açısından; gelişmemiş 
toplumlarda basit ve ilkel bir sosyal etkileşim süreci, ge
lişmiş toplumlarda ise karmaşık ve ileri bir sosyal etkile
şim vardır. Başka deyişle, birey içinde yaşadığı toplumun 
gelişim düzeyi ne uygun bir sosyal etkileşim süreci içi ne 
girmekte ve ona göre sosyalleşmektedir. İlkel sosyal çev
relerin ilkel insanlar yetişti:rmeleri, gelişmiş sosyal çev
relerin de uygar insanlar yetiştirmeleri bu söyledikleri
mizin doğal bir sonucudur şeklinde açıklanmaktadır(ıs). 

Kentsel alanda çocuğun üretime katılması daha geç 
yaşlarda beklendiğinden; kişilik oluşturma süreci daha 
uzun, olanakları kırsal kesime oranla daha fazladır. Çağ

daş bir yaşam biçiminin sunduğu geniş olanaklar, kentsel 
bölgelerde yaşayanların eğitim hizmetlerinden daha fazla 
yararlandığını ortaya koymaktadır(ıg)., Örgütlü eğitim hiz
metlerinin yanısıra, diğer bilgi edinme kaynakları olarak 
tanımlanabilecek gazete~ dergi, sinema, televizyon gibi 

olanaklardan, kentsel bölge insanı daha fazla yararlanmak-

{ı?) SERİl'~1 TİlmR, Türkiye'de Aile Yapısı, Hacettepe üni
versitesi Yayınları, No: D-15, Ankara, 1973, s.30 

(ıs) HÜSEYİN ÖZTÜRK, Eğ·itim Sosyolojisi, Utku Yayınevi, 
Ankara, 1983, s.l02 

(ıg) TİMUR, s.61 
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tadır. İnsanın kendini değerlendirmesi, çevre ile ilişkile

rinin düzenleyebilmesi, eğitilmesi ve belgelendirilmesiyle 

mümkün olabilir. Bu anlamda çevrenin bireye sunduğu olanak
lar, onun kişiliğini oluşturmasında önemli etkenler olarak 
değerlendirilmelidir. 

· ... '· 

b) Ailenin Ekonomik Yapısı 

Çocuğun kişiliğinin oluşum ve gelişimindeki en önem
li etmenlerden biri ailenin ekonomik yapısıdır. Günümüze 
değin ekonomik yapının aileye yaptığı etkiler konusunda çe
şitli görüşler ileri sUrUlmektedir(2o). Toplumların üretim 
biçimleri ekonomik örgüt lennıe şekilleri ailenin yaşadığı 
çevreyi aile i çi ilişkileri bireyleri aile de üst le ndikle ri 
görev ve statüleri doğrudan etkilemektedir. Modern endüst
riyel toplumlarda üretim ilişkilerinin uzmanlaş~ası sebe
biyle netleşmesi, sanayileşme sonucu az gelişınişlere oran
la kişi başına düşen gelirin çok daha yüksek oluşu, aile 
içindeki ilişkilerin rol ve statülerin belirginleşmesi gi
bi bir sonucu ortaya çıkmıştır. Sanayi toplumunun gereği 
olarak erkek gibi, kadında çalışmaktadır. Gelir düzeyinin 
yü~sekli~i ve kadının da erkekle beraber çalışması az ge
lişmiş toplumlarda kadının üstlendiği ev işlerini yapma, 
çocuğa yada çocuklara bakma gibi birtakım görevleri önemli 
değişiklilclere uğratmışt ır. Gelişmiş toplumlarda gerek üre
timin biçiminin getirdiği zorunluluk, gerek maddi olanalc
ların sa[tlanabilmesigibi sebeplerle toplumsal hizmet ku-:
rumları oldukça gelişmiştir. Çocuklar kreş, çocuk bakım ev
leri, ana okulları ve benzeri kurumlarda bakılmakta, alan
da uzman elemanlarca yetiştirilmektedir. Aile içinde ihti
yaçların giderilmesi için kullanılacak pek çok hizmet, o
luşturmuş kurumlar eliyle hazır olarak sunulmaktadır. Ha-

(2o) Bilgi ıçın bkz. DENİZ KA1"DİYOTİ, 11 Aile Yapısında Değiş
me ve SUrekli lik: Karşılaştırmalı-Bir Yaklaşım" Tiirkj
ye' de Ai ı eni n Da;'!,i şi mi, TUrk Sosyal Bilimler Derneği 
yayını, Ankara, 1984, s.15-30 
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zır giyim, hazır yemek fabrikaları, ev hizmetlerinde kulla
nılacak araç ve malzemelerin etkin ve yaygın kullanımı, in

sa nlara l~e ndileri i çi n daha faz la zama n ayırmaları şansı nı 
yaratmaktadır. 

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan tilkalerde ekonomik 
yapı nı n aileye, dolayısıyla çocuğun J.üşili,ği ni n o luşturul
ması ve geliştirilmesi çabalarına katkısı,gelişmiş Ulkeler
den oldukça farklı bir göriintUye sahiptir. Bu ülkelerin eko
nomik yapıları agırlıklı olarak tarım Uzerine kurulmuş olup, 
sanayileşme çabaları gelişmiş ülkelerden endüstri ithalatı 
biçiminde gelişmektedir. Ekonomik alanda yeterli kaynak bu
lunamayışı, sosyal hizmet kurumlarının gelişrn.esini engelle
mekte, hızlı nUfus artışları hizmet götürülmesini olumsuz 
yönde etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Yuka

rıda saydığımız tUrden özellikler aile yapısını da doğrudan 
etkileyen unsurlar olarak nitelenebilirler. Gelişmekte olan 
ülke ler grubunda sayabilece,;(:imiz ülkemizde de, yapılan bir 
takım araştırmalar ekonomik özelliklerin aile yapısı üze-
ri nde ki etkileri ni ort aya koymuştur ( 21). Çocuğun kişilik 
geliştirmesine önemli katkılar sa~layabilecek toplumsal hiz
met kurumlarının yetersizliği, eğitim olanaklarının ekono-

mik olanaksızlıklar nedeniyle yeterince sa?~lanamaması, ço
cuğun bakım ve gelişiminde etkin unsurların, birinci dere
cede aile içindeki kişiler ve yakın çevre olması sonucunu 
doğurmaktadır. Çocuklar, ev kadını olması halinde anne,anne ve 
babanın çalışması dv.rumunda bUyUkanne, hala, teyze ve bu 
gibi yakın akraba veya komşular tarafından bakılmakta ve 
büyUtUlmektedir. Kreş, ana okulu, bakım evleri henüz yuka-

(21) Bilgi iç:in bkz. SERİ!-.. 1 TİtmR, Tijrkiye'de Aile Ya;pısı, 
Hacettepe Üniversitesi Yay. No: D-15~ Ankara, 1972, 
s.ll7 
MtffiBECCEL KIRAY, Ere~li A~ır Sanayiden önce Bir Sahil 
KasalJc:.sı,DPT Ankara, 1964, s.57-131 
.D1 .8RHUlJD.G öZBAY, ~-:K::trsal Kesimde Tophuıısal ve Ek o no mik 
Yapı Dei;işmelerini n Aile İşlevleri ne Ya nş ıma sı," ];iirlQ..
ye'de Ailenin Değisimi; To;olum Bilimsel Incelemeler, 
Türk Sosyal Bilimler Derneği Yay., Ankara, 1984, s. 35-
65 
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rıda saydı~ımız bakıcı kişilerin yerını alabilecek düzeyde 

değildirler. Çocuğun ilk toplumsal değerıeri edinmesinde 
yardırncı olan kişilerin eıitim durumu; ailenin, kişiliğini 
oluşturabilmesi için çocuğa sağlayabildiği naddi olanaklar 
ve bu olanaleların sağlanış biçimi çocuğun kişilik geliştir
mesinde önemli faktörlerdir. Ailenin geçimini sağlayabil
mek için babanın yanısıra annenin de çalışıyor olması, iş 

hayatı dışında çocuğa a;yrılan zama nı n azlığı veya çokluğu, 
babanın ve annenin yaptıkları işlerin nitelikleri gibi un

surlar çocukların kişilik gelişt irnıes i nde önemli et ke nıer
dirC22). 

Kırsal alanda iş zamanı ve kişinin kendisine ayıra
bileceği zamanın belirgin biçimde ayrılamamı~ olması, üre+,~i.-: 

tim biçiminden ve geleneksel toplum yapısının ağırlıklı ola
rak sürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu uratim biçimi içinde 
çocuklar da çalışanlar olarak yer almaktadırlar. Teknoloji
nin tarımsal tiretim biçimlerini de etkilernesiyle birlikte, 
gerek sürr.:ıekte olan geleneksel yapı, gerek bu tür üretimin 
kapsamlı bir eğitim sürecini ge:ç-ektirmemesi ve içinde bulu
nulan kırsal alanın,kişilik oluşturma çabası içindeki çocu

ğa kentsel bölgelere oranla daha dar olanaklar sağlaMması 
basit bir kişilik yapısının oluşmasına yol açmaktadır. 
Kentsel bö~gelerde ise ailelerin pek çoğunun çalışma karşı
lı~ı ücret alarak geçimini saglaması ve ailede yaygın ola
rak bir kişinin çalışması aile liyelerinin ekonomik anlamda 
bu kişiye bagımlılığını ortaya koymaktadırC23). Çalışan 
kişi aile reisi ko nurnundaki babadır. Anne gerek t öre ve 
gelenaklere baglılığı, gerek ekonomik bağımlılığı sebebiy
le hacaya karşı boyun egen ve silik bir kişilik sahibi ol
malda, çocul: bir özdeşleşim kaynağı olarak anne kişiliğin
den etkilerı..mektedir. Gelenek ve görenelderin desteği yanın-

İBRAEİU ETHEH BAŞARAN, E.sj tim Psilm1ojisj, Ankara, 1974, 
s.203 
TÜSİAD, Tiirldye'de Sosyo-Ekanomjlı- DncelikJer Hane Ge
lirleri, Harcamaları ve Sosyo-Ekapomik İhtiv~çlar Uze-
rine Araştırma DizisiA Ya;L~n r_:ıo: TÜSİAD-T/86.92, İstani-,, .... 
bul, 1986, Cilt 2 s.2v 
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da ekonomik gücü elinde bulundurınası, babayı ailenin tek 

söz sahibi yapmakta ve baskıcı bir aile tipinin ortaya çık
tığı görülmektedir. Bir kişinin gelir sağladığı ve baba 

egemenliğinin olduğu aile tipinde çocuk, gerek ekonomik 
olanakların azlığından, gerek aile tipi ve aile içi iliş
kiler nedeniyle, boyuneğen bir kişilik geliştirmesinden do
layı özerk davranış, kendine güven, sorumluluk alma gibi 
unsurları içine alan olumlu bir kişilik geliştirme yolun
da önemli engellerle karşılaşmaktadır. 

c) Aile Üyelerinin Eğitim Durumu 

Çocuğun kişiliğinin oluşması aşamasındaki en önemli 
faktörlerden bir diğeri de aile üyelerinin eğitim durumu
dur. Anne-babanın ve varsa diğer aile üyelerinin Cgeniş 
aile ortamında büyükbaba, büyükanne, hala, dayı, amca, tey
ze, v.b.) eğitim durumu, çocuğa karşı takınılan tutum ve 
davranış biçimlerini etkiler. Çocuğun yönlendirilmesi, ona 
kazandırılmak istenilen davranış ve değerlerin türü,doğru
dan aile üyelerinin eğitim durumuyla ilişkilidir. Anne-baba 
ilişkileri, aile içinde kişilerin üstlendikleri rol ve sta
tülerin belirlenmesinde eğitim düzeyinin önemli payı var
dır. 

Çocuğun kişiliğinin oluşturulması için verilen eği
tim ilk aşamalarının aile içinde gerçekleşmesi; geçerli ve 
gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi bakımından aile üyele
rinin yeterli birikime, eğitime sahip olmalarını zorunlu 
kılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde daha önce de belirttiğimiz 
gibi toplumsal hizmet kurumlarının gelişmiş ve yaygın olu
şu; gerek eğitim çağındaki çocuklara, gerek örgün eğitim 
sonrası yetişkinlere etkin eğitim hizmetlerini.n götürülebil

mesi ni sal~:layabilmiştir. Böylece çocuğun yet i ştirilrilestiılde 
aileye düşen görevler, sözkonusu toplumsal hizmet kuruluş

larınca da üstlenilerek hafifletilmekte ve gerekli, yararlı 
bir eğitim uygulanabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelere ör
nek gösterilebilecek ülkemizde ise çocuğun eğitim yoluyla 
kişiliğin oluşturulmasında, yük ağırlıklı olarak aileye 
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düşmektedir. Yetersiz eğitim görllliı5.ş ya da örgün eğitimini 

tamamladıktan sonra kendi haline bırakılmış ve dolayısıyla 
günümüz eğitim düzeyinin gerisinde kalmış aile üyeleri çocu
ğun eğitimine katkılarını okul masraflarını karşılamak sı
nırları içinde algılamaktadırlar. Bu türden olumsuzluklar 
çocuğun kişiliğinin oluşturulmasında ve toplumsal kimlik 
edinme çabalarında olumsuz fakt örler olarak değerle ndir i
lebilir. 

Aile üyelerinin eğitim durumları, ailenin gelenek
sel değerlere bağlı olup olmaması, tutucu, yasakçı, emredi
ci tutumların ailede yer alıp almaması gibi özellikleri de 
belirleyici unsurlardan biridir. Ekonomik yapı ve kültüre 

bağlı olarak biçimlenen aile yapısı içinde, ailenin türü-
ne göre üstlenilen roller değişmekte, aile bireyleriyle öz
deşim içindeki çocuk da aile yapısından etkilenmektedir(24). 
örneğin toplumumuzda kolayca gözlenebilen kız ve erkek ço
cuklarına farklı özerklik tanıma anlayışı geleneksel top
lum yapısının bir kalıntısı olarak sürmektedir. Bu farklı
lık kırsal alanlarda kent bölgelerine oranla daha yoğun-
dur ve bu yoğunluğun nedenlerinden birisi kırsal alandaki 
düşük eğitim düzeyi olarak gösterilebilir. Dikkate alınma

sı gereken bir di~er özellik de, ailenin eğitim ve ekono
mik düzeyine benzer özellikler gösteren yakın çevrenin ço
cuğun kişiliğinin oluşumu sürecindeki olumlu-olumsuz kat
kılarıdır. İnsan-aile ilişkileri içinde, yukarıda sözünü 

ettiğimiz tüm nitelikler, birbirinden ba;i~ımsız düşünülme
melidir. Her bir nitelik, di~erlerinin bağımlı değişkeni 

olarak ele alınmalıdır. 

B- OKUL 

Aile ortamından sonra, bireyin içinde yer aldığı di
ğer bir örgütlenmiş kurum okuldur. Ailenin, içinde yaşadı
ğı çevrenin değerlerine kendi ekonomik, kültürel yapısına 
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ve yeteneklerine göre yönlendirdiği birey, okulda çok daha 
geniş boyutta toplumsallaştırılır. Ulusal nitelik taşıyan 
eğitim politikaları doğrultusunda e~j,tilen birey, bu aşama
da toplumun istediği bilgi ve değerlerle donatıl~r ve on
dan, beklenilen davranışları göstermesi istenirC25). Okul
da çocuğa verilmek istenen biçim, ailenin okul öncesinde 
verdiği biçime, benimsettiği değer ve davranış kalıpları
na paralel olabileceği gibi, farklı ya da çocuğun ailesin
den aldıklarıyla çelişir nitelikte olabilir. Ailenin yön
lendirmedeki amaçlarıyla, okulda benimsetilenlerin çalişma
si; küçük topluluk olarak nitelenebilecek aile-yakın çevre 
amaçlarıyla geniş toplumsal amaç ve hedeflerin çelişınesi 
şeklinde tanımlanabilir. Ancak toplumun amaç ve beklenti
leri, daha geniş bir kapsama ve güce sahip olduğundan, bu 
çelişkiler toplumsal değerlerin baskınlığı ya da en azın
dan küçük topluluk amaçlarının asgari müştereklerde toplum
sal amaçlara uyum sağlaması şeklinde giderilirC26). 

öte yandan daha geniş kapsamlı bir yönlendirmenin 
yanısıra, çocuk kendi yakın çevresinden daha geniş bir çev
reyle tanışır. Kendi yaşıtlarıyla geniş boyutlarda ve daha 
fazla ilişki kurma fırsatını bulur. Bütün bunlar onun kişi
lik oluşturma çabalarına yeni boyutlar eklerC27). Çocuğun 
kişilik geliştirme çabalarına okulun katkısı, çocuk okula 
devam ettiği sürece, yetişkin bir birey oluncaya kadar sü

rer. 

C- KİT LE İLETİ ŞİH ARAÇLAR I ve KİŞİLİK GELİŞİ tÜ 

Şimdiye kadar sözUnU ettiğimiz gelişim süreci ve çev
relerinin tUmU.nde yer alan, bireyi doğrudan etkileyerek yön
lendiren bir etken daha vardır. Kitle iletişim araçları baş-

C25) BAŞARAN, s.ll 
C26) Yazar bu durumu 11 alt kUltUr yarımlarının baskın kUltü

re uyacak şekilde törpülenmesi 11 biçiminde açıklıyor. 
Bkz./ ZILLIO~LU, s. 34-35 

C27) BAŞARAN, s.l98 
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lığı altında toplanan televizyon, radyo, sinema, video, ga
zete, dergi gibi araçlar insanları çeşitli şekillerde etki
lenmektedir. Bu etkiler değişik boyutlarda tartışma, araş

tırma ve incelemelere konu olmaktadır. 

Gelişim sırasına göre önce basılı yayınlar, insanıa

rın doğrudan ilişki kurabildikleri çevrelerden çıkmasını, 
daha geniş bir çevreyle ilişki kurabilmesini sağlamış, ar
dından film ve elektronik alanındaki gelişmelerle ortaya 
çıkan sinema, radyo, televizyon, bu ufku daha da geliştir
miş, çeşitlendirmiş, etki boyutlarını yoğunlaştırmıştır. 
İnsanları etkileme boyutunda öncelik sırasına göre, bire
ye en çabuk ulaşan kitle iletişim araçları olarak, televiz
yon ve radyo görülmektedir. Radyonun yalnızca kulağa hitap 
etmesi, onun çocuklar için soyut bir iletişim aracı olması 
sonucunu doğurmaktadırC2a). Okuma-yazma bilmemeleri, dil 
yeteneklerinin fazla gelişmemiş olması gibi sebepler, ço
cukların neden daha fazla televizyon yöneldiklerinin; ya 
da televizyonun neden daha etkili olduğunu ortaya koyucu 
nitelikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kişili
ğin oluşumunun ilk evrelerinde çocuğun karşılaştığı en 

önemli kitle iletişim aracı televizyondur. Bir bakıma aile
nin bireyi olarak nitelenen televizyonun, çocuğun kişilik 

geliştirmesinde, ruh sağlığında, eğitiminde oynadığı:rol; 

pek çok araştırma ve tartışma konusu olmaktadırC29). Tele
vizyonun çocuklar üzerindeki etkileri konusunda yapılan 
araştırmalarda en kısa iletilerin bile ölçülebilir. tutum 
değişmelerine yol açtığı gösterilmiştirC3o). Bir yoruma 
göre; değer, tutum ve davranış modelleri olarak aile, öğ-

(2g) KAMURAN ÇİLENTİ, 11 Çocuk ve Kitle İletişim Araçları" 
Qocuk ye Eğitim, Türk Eğitim Derneği Yayınları No:3 
Ankara, 1980, s.61 ' ' 

( 29) B\1 l~C?,n\lda ör ne k o larak bkz: Z ILLIO ~LU, s. 48-53 
ÇILENTI .. A~g.k., sn45-94 
ATA1fAY. YORÜ~OC:L~,. Televizyon, Çocuklar ve Saldırgan
lık lli..le Iletısım Aracısarı ye §iddet Hürriyet Vakfı 
Eğitim Yayınları, No: 8, İstanbul, 1985, s.6?-74 _, ' 

(30) ZILLIO~LU, s.52 
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retmen ve bunun gibi gerçek kişiler televizyonun sunduğu 

simgesel modeller yanında giderek etkilerini yitirmekte
dirler(31). Dergi, _gazete gibi diğer basılı kitle iletişim 
araçları ise daha çok yetişkinlere hitap etmekte, çocukla
rın ilgisini fazla çekmemektedir. Ancak çocuklar için ya
pılan çizgi, macera romanlarının, onların önemli ölçüde 
ilgisini çektiği bilinmektedir(32). 

Etkili bir inandırıcılığa sahip televizyonun özel
likle ülkemizde, okuma-yazma alışkanlığının geniş kitleler
ce benimsenmemiş oluşundan dolayı, insan yaşamındaki önemi 
daha da fazladır. Televizyonun yanısıra gör-işit nitelikli 
sinema ve video da kişilik oluşumu üzeri nde etkili ola bi
lecek kitle il et i şim araçlarıdır. Ancak televizyonun ev 
ortamında izlenebilir olması ve filmler de yayınlanması 
sinemaya gitme isteğini olumsuz yönde etkilemekte, başka 
deyişle sinema ihtiyacını kısmen de olsa karşılamaktadır 
( 33). Video ise toplumumuzda, yeni s.a~rılabilecek bir zaman 
dilimi içinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden video 
izleyicileri çeşitli türden program bulmakta zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar(34). Öğrenciler üzerinde uyguladığımız 
sormaca sonuçlarına göre, videonun en fazla konulu film iz
lemek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Gerek geniş bir 
kullanım alanının olmayışı, gerek sınırlı program türleri 
yüzünden videonun toplumsal kişilik oluşturma sürecinde 
önemli bir yerinin olmadığı söylenebilir. 

Kitle iletişim araçlarının insanları etkileme, yön
lendirme konusundaki başarıları; kullanım amaçlarına, bi
reyin bu araçlarla kurduğu iletişirnin sıklığına, yapılan 
yayın ve yayımların niteliğine, çeşitliliğine bağlıdır. Ki

şilik gelişimi ne katkıları da, bu bağlamda ele alı nma lı dır. 

(31) 
(32) 
(33) 
(34) 

A.g.k. 
ÇİLENTİ, s.62 

k.g.k., s.60 
Bilgi için bkz. Xeni Bir KjtJe İJetisjm Aracı OJarak 
)[j deamaı Tjirk TapJıımunda İnsan HaklatJ AçJsJ ndan !nce-
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Kitle iletişim araçlarının bu konuda üstlendikleri görev 

ve sorumluluklarına sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak 
değinilecektir. 



II. TOPLUMSAL YAPI, KÜLTUR ve TOPLUlVISAL 

KİŞİLİK 



3- TOPLUMSAL YAPI KAVRM1I 

Türk Dil Kurumunca yayınlanan toplumbilim terimleri 

sözlü~ünde toplum şöyle tanımlanmaktadır: Yaşamlarını sür
dürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için iş

birli~i yapan, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşa
yan ve ortak bir ekini olan insan kümesi. 

Tanımdan da anlaşılaca~ı gibi temel çıkarlar do~

rultusunda bir işbirligi, dolayısıyla örgütlenme toplum 

olabilmenin gereklerindendir. üstelik temel çıkarlarda bir

leşimin sa'l;lanabilmesi için de, insanların ortak değer, dü

şünce ve davranış özelliklerine, başka deyişle ortak bir 
kUltitre sahip olmaları gerekmektedir. Ortak bir kültürün 

oluşturulması ve sürdürülmesi ancak belli bir örgütlenme 

ile olasıdır. İşte bu örgütlenme biçiminin ortaya çıkar
dığı kurum ve kuruluşların birbirleriyle ilişkileri, bun

ların belirlediği değerler ve insanlarınbu değerler çer

çevesinde aralarında oluşturdukları ilişkilerin biitUnU 

toplumsal yapıyı oluştururlar. Toplumsal yapıda yer alan 

kurum ve kuruluşlar, toplum liyelerinin yaşantı biçimleri, 

def!,erleri ve benzeri, kuşaktan kuşağa aktarılma yoluyla 

gelen ortak özelliklerine göre şekil alırlar. örneğin hu
kuk, adalet gibi kavramlar evrenseldir ve her toplumda yer 

aldıkları görülebilir. Ancak uygulama sözkonusu olduğunda, 
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toplumların özelliklerine göre farklı şekiller aldığı ko

layca gözlenebilir. Dini ideolojilerin hakim olduğu yöne
timlerde şeriat mahkemeleri yoluyla adalet dağıtılınaya ça

lışılırken, laik toplumlarda ussal yöntemlerle oluşturuı
muş anayasalara dayalı olarak kurulmuş mahkemelerin, aynı 

işlevi yerine getirdikleri görülmektedir. Toplumların yö
netilmesi gibi geniş bir boyutta açıklayacak olursak, o 

toplumda; hakim olan ideolojinin öngördüğü toplumsal yapı
nın oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde hüküm 

süren Demokratik, Sosyalist, Teokratik, Monarşist yönetim 
biçimleri, toplumların farklı ideolojileri benimsemesinin, 
ya da ideolojilerinin toplurnlara benimsetilmesinin doğal 
bir sonucudur. 

Ülkemizde Toplumsal yapılanma cumhuriyet yönetiminin 

benimsenmesiyle, demokrasi rejiminin gereklerinin büyük öl
çüde batıdan alınarak toplumumuza uygun biçimde düzenlenme

si yoluyla gerçekleştirilmiştir. Günümüzde yönetim, eğitim, 

yargı gibi örgütlenmeler cumhuriyet yönetiminin gereklerine 

göre oluşturulmuştur. Ancak bilindiği gibi toplumsal yapı 
~e ba~lı olarak kültür, bir süreç içinde biçimlenir ve yer

leşir. Tiirk toplumu, cumhuriyet yönetiminin gelmesinden 
önce altı asır teokratik bir yönetim ve yapılanma içinde 

yaşamış, bu yaşanti ve yönetim biçimi kültürel değerler 
üzerinde günUmUzde bile surmekte olan derin izler bırak
mıştır. Gerek bu etkiler, gerek ça~ımızın insanlarımıza 

sunduğu yeni olanaklar ve yaşam biçimleri sonucunda günu
mUz toplumunun özelliklerini ekonomik yapı, aile yapısı, 
eğitim, kentleşme ve nufus gibi olguların incelenmesiyle 
görmek miimkUn olacaktır. 

A- EKONOHİK YAPI . 

Osmanlılar'ın çöküşUyle kurulan TUrkiye Cumhuriyeti 
kuruluş yıllarında ekonomik yönden oldukça güçsüz bir ya
pıya sahiptir. Bu yüzden cumhuriyetin kuruluşundan hemen 
sonra ekonomik bağımsızlığın elde edilmesi için çalışmala
ra başlanmıştır. Ekonomik yapıyı ve gelişmeyi belirlemek 
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ıçın 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. 
M,KEMAL ATATÜRK bu kongrede yaptığı konuşmada ekonomik 

gUçlUlüğün önemini şöyle vurgulamıştır. 

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyUk olursa olsun, 
ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa, kazanılacak başa

rılar yaşayamaz ve surekli olamaz(35). 

Ekonomik düzenlemeler için atılan bu ilk adımdan bu 
yana TUrk ekonomisi birçok dUzenlemeler ve uygulamalar ge
çirmiştir. GUnümüz Türkiye 1 si ekonomik alanda yoğun bir sa
nayileşme çabası içindedir. Kalkınmada esas alınan üretim, 
ihracat gibi hedeflerde sanayi UrUnleri a~ırlıklı bir plan
lama mevcutturC36). Bu yöneliş sanayi kesiminin hızla ge
lişmesine ve gayri safi milli hasıladaki (asr-m) ı:ayının art
masını, buna karşılık tarım sektörUnUn GSMH içindeki payı
nın giderek düşmesine yol açmıştır. Ancak bu yöneliş sıra
sı nda hizrne t sektörUnUn de biiyUmesi ni sUrdürerek G-SHH i çi n
de en yiiksek paya sahip olduğu göriUrrıektedirC37). GünümUz 
ekonomik yapısı içinde insanlarımızın çalışma biçimleri, 

gelir türleri gibi özelliklerin belirlemesinde yerleşim, 

nüfus, e~itim, sahip olunan ekonomik ve sosyal değerlerin 
gerekçelerini ortaya koyabilecektir. Bu anlamda son olarak 
yapılan bir araştırmanın ortaya koyduğu veriler konu hak
kında anlamlı ve aydınlatıcı bilgiler vermektedir. 

Çalışan insanlarımızın bUyUk bir kısmı gelirlerini 

(35) AJ?ET İNAN, Tiirkiye Cumhuriyeti ve TUrk Devrimi, TTK 
Basımevi Ankara, 1977, s.l04 

(36) 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı, "Ekonomik Sektörlerde 
:telişme Hedef ve Politikaları" Başbakanlık Basımevi, 
Yayın No. DPT 1974, Ankara, 1985, s.38-39 

(37) EHRE KONGAR, Türkiye' nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitap
evi, istanbul 1981, s.250 
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ticret yoluyla temin etmektedirlerC3s). Buna karşılık gelir 
dtizeyi sıralamasında ticret karşılıgı çalışanlar olarak sayı

labilecek işçi, devlet memuru, çiftçi gibi gruplar alt dü
zey gelir grubunu oluşturmaktadırlar(3g). Ayrıca eğitim 
durumunun yüksekliği gelir düzeyinin artışına olumlu katkı

da bulunmaktadırC4o). Yerleşim yerlerine göre gelir dağılı
mına bakıldı~ında ise büytik kentlerden kırsal alana doğru 

gelir düzeyinde dUştiş olduğu gözlenmektedirC41). Son ola
rak genel gelir dağılımına bakıldığında en list dUzey ge-
lir grubunda yer alan% 20 1 lik bir kesimin toplam gelirin 
% 55.9'luk bir kısmını elde edebildiği görtilmektedirC42). 

Ortaya çıkan tablo Ulkemizde ekonomik yapının insan
larımızda oluşturduğu ekonomik-kültürel değerlere ışık tut
maktadır. Gelir dUseyinin kent bölgelerine doğru giderek 

z 
artışı köyden kente göçlin ekonomik sebeplerini açıklar ni-
teliktedir. Ayrıca e~itime olan aşırı talep, özellikle yük
sek ögrenimdeki yoğun birikim eğitim ve gelir düzeyi arasın
daki doğru orantılı bağı göstermesi açısından önemlidir. Ge
nel gelir da~ılımında en üst düzeyde yer alan % 20 1 lik gru

bun toplam gelirin büyük bir kısmını alması gelir dağılı
mındaki dengesizliği göstermekte ve alt gruptakilerin iyi 
bir eğitim alarak nitelikli eleman olma, list düzey ücretli

ler grubuna girebilma çabalarını açıklamaktadır. Ekonomik 
yapının göstergelerinden biri olan istihdam durumuna bakıl

dığında nüfusun% 32.6 1 sının çalışmakta olduğu, % 66'lık 
bir kesimin ise çalışmayanların oluşturduğu görülmektedir 
(43). Bu grubun içinde işsiz olarak nitelendirilenler% 

14.8 1 lik bir kesimi oluşturmaktadır. İşsiz grubun% 64.3'U 

(3g) 

C4o) 
(41) 
(42) 
(4."5) 

TfİSİAD, TUrkiye'de Sosyo-Ekonomik öncelikler Hane Ge
lirleri,_~arca~?ları ve Sos o-Ekonomik Ihti a lar Üze
rine Ar.:.§.§tırma Dizisi, Yayın No. TÜSIAD-T 86.92, Is
tanbul, 1986, Cilt II, s.? 

A.g.k, s.l4 
A.g.k, s.l5 
A.g.k, s.l3 
A.g.k, s.l6 
A6.a6k r.iıt. J ~- ~() 
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kadın olarak belirlenmiştir(44). Ayrıca işsizliğin kırsal 
alanda kente oranla daha fazla olduğu gözlenmektedir(45). 

B- AİLE 

Toplumun temel taşı sayılan aile, Ulkemizde kuruluş 
aşamasından başlayarak evlenecek bireylerin aileleri ve ya
kın çevreleri tarafından denetlenir, yönlendirilir. Er~eğe 
oranla ailesine daha bağımlı durumda bulunan kadının aile 
kurmasında karar verenler büyük çoğunlukla kadının ailesi 

olmaktadır(46). Erkeklerde evlenme, aile kurma konusunda 
ana-babanı n ve yakın çevre ni n et ki si kent lerde n kırsal ala
na doğru bir artış göstermektedir(47). Ayrıca aile türü, 
yerleşim yeri gibi nitelikler evlilik aşamasında etken ol
maktadır. Kırsal alanda akraba ve yakın çevre evlilikleri 
kente oranla daha fazla olmakta, erkeğin evlenmesi kara
rını verenlerin ana-baba ve yakın çevresi olması durumuna 
geniş aile tiplerinde daha fazla rastlanmaktadır(4s). 

Aile tipleri açısından bakıldığında tarımsal üretim 

biçiminin hUkiim sürdüğü kırsal alanda tarım işçilerinin en 
yUksek oranda (7b 79) çekirdek aile biçiminde örgütlendiği, 
çiftçilerin ise ancak% 44 1 ünün çekirdek aile olduğu görül
mektedir(4g). Bunun sebebi kendi toprağı olan ailelerin 
fazla sayıda insan gücüne ihtiyaç duymalarıdır. Ancak top

rağı olmayan tarım işçileri Ucret karşılığı çalıştığından 
düşük ücret nedeniyle çekirdek aileler oluşturmaktadırlar. 
Aynı şekilde kentte ücret karşığılı çalışan memur ve işçi
nin büyük oranda çekirdek aile olarak örgütlendiği, oysa 

(44) A.g.k, s.33 
(45) A.g.k. 
(46) SERİM TİMUR, Türkiye'de Aile Ya:pısı, HU Yayınları, No. 

D-15, Ankara,l972, s.71 
(47) A.g.k, s.72-73 
t4s) A.g.k, s.74-75 
(49) A.g.k, s.ll7 
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tücc~r ve sanayici grubunda bu oranın kent bölgesindeki 
en düşük yüzdey~ sahip olduğu görülmektedir(50). Bu du
rum gelir düzeyinin aile biçimini doğrudan etkilayişinin 
bir göstergesi sayılabilir. öte yandan aile gelirini sağ
layan kişi ya da kişiler açısından duruma bakıldığında 
tek kişinin gelir sa~ladı~ı aile tipinin en fazla kentte 
olduğu (% 53.6), kırsal kesimde üç ve daha fazla sayıda 
gelir sa~layanların% 30,9'a ulaştı~ı görülmektedir(51). 
Kırsal kesimde gelir sağlayanların birden fazla oluşu 
doğrudan üretim biçiminden kaynaklanmaktadır. Eve tek ba
şına gelir sa~layanların oranı % 46.4 olarak görülmekte
dirC52). 

Ailede hüküm süren sosyal, kültürel değerler ve ai
le içi ilişkiler incelendi~inde ise ilk göze çarpan özel
lik erke~in egemenliği buyurganlığıdır. Bu konuda yapılan 

b~r tanımlamaya göre: 

11 Tiirkler hal~ erkekleri n hakim olduğu bir toplum gö
rünüşündedirler ••• Erkek ve kadın cinsleri arasında görünür 
bir eşitsizlik mevcuttur. Erkegin en önemli ilişkileri hala 
başka erkeklerledir. Arkadaşlık çok önemli bir ilişkidir. 
Arkadaşlıklar daima erkekler arasındadır ••• En sa~lam arka
daşlıkları nı da askerli.k görevleri sırasında kurarlar" ( 53). 

Toplumumuzda önemli bir yeri olan kahvehane olgusu 
bu tanırula gerçekçi bir tabana oturmaktadır. 

Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra kadın 

hakları oldukça kısıtlanmış, kadın erkeğin gölgesinde ya-

C5o) A.g.k, 

(51) TÜSİAD, Cilt II, s.28 
(52) A.g.k, 

( 53) MAHMUT TEZCA~, .T.Urklerle İlp:ili Streotipler ve Türk 
Değerleri, AU Eğitim JJ'ak. Yay, No.44, Ankara, 1974, 
s.84 
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şar duruma gelmiştir(54). İslam1 kurallarla yönetilen Os

ınanlılar döneminde bu uygulama sürmüş, cumhuriyetin ilt\

nı nda n sonra At at ürk İ nkılapları ve yasal d Uz enlemeler le 

çağdaş bir toplumun oluşturulmasına ve kadının toplum ya

şamına erkekle eşit oranda katılması sağlanmaya çalışıl
mıştır. Ancak kadının toplumdaki ikinci sınıf insan konu
mu azalarak da olsa sUrmüştür. özellikle kırsal kesimde 
kadının çağdaş niteliklere kavuşması için harcanan çaba

lar kağıt üzerinde kalmıştır(55). Kadının erkeğe oranla 

geri kalmışlığı bir toplumsallaşma aracı olan eğitimde 

kadın ~rkek farklarında da açıkça görUlmektedir. Eğitim 
görmuş.kadın oranı erkeğe göre daha düşüktür. Bu fark or
taöğrenim ve sonrasında daha daha da belirginleşmektedir 

(56). ~te yandan işsizler içerisinde kadınların ağırlıklı 
bir orana sahip oluşu, bu durumun bir başka göstergesidir. 
İşsizlerin dışında çalışmayan grup içinde ev kadınlarının 
% 18.4 1 lük bir oranasahip olmaları kadınlarımızın önemli 
bir kısmının ev ortamında yaşadıklarının bir göstergesi 
sayılabilir(57). 

Böylece toplumumuzda hükU.m sU.ren yaygın aile tipin

de, erkek çalışan ve evin ekonomik ihtiyaçlarını karşıla

yan, kadın ev işlerini gören kişi konumundadır. Bu durum

da kadına çocuğun bakım ve yetiştirilmesi gibi önemli bir 

görev daha yüklenmektedir. E~itim seviyesi düşük, evine ve 
erkeğine ekonomik ve kU.ltürel değerler açısından bağimlı 
kadının, çocuğun kişiliğinin oluşum sürecinde ona atak, gi
rişken, araştırıcı ve özgür davranış türlerini aşılaması, 
bu tür kişilik özelliklerinin gelişimini desteklemesi bek
le nmemeli,dir. Kadı n kendi si özgür bir ort arndan yoksun o ı
duğundan gelenekçi, ba~ımlı, itaatkar bir kişilik tipini 

benimsayecek ve çocuğuna da bu tür kişilik özelliklerini 

(54) 
(55) 

(56) 
( 57) 

A.g.k, s.85 
ATALAY YöRÜKO~LU, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Ay
dın Kit. Yay, Ankara, 1984, s.56 
TÜSİAD, Cilt I, s.35 
A. g. k, s. 30 
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aşılayacaktır. Nitekim çizilen dogulu tipinde kişiler şöy
le tanımlanmaktadır: 

11 
•••• Ölçülü ve sınırlı davranışlarıyla dikkat çe

ken, girişkan olmayan, geleneldere ba1ğlı, kararsız ve ai
le bağları güçlü ••• "(ss). 

Çocuğun okul yaşamında da disiplin altında bir eği

tim görmesi, ailedeki yetiştiriliş biçiminin benzeri bir 

uygulamanın okulda da sürmesi söz konusudur. Halk arasın
da yaygın bir deyiş olan "eti senin, kemi;?;i benim" sözü 
aile ve okulun eğitim konusundaki uyurnun bir ifadesidir. 
Ancak burada hemen şunu belirtmek gerekir. Sözünü ettiğimiz 

aile içi sosyal-kültürel değerler ve ilişkiler sürekli bir 

gelişim ve de~işim içindedir. özellikle kentsel yörelerde 
kadının iş hayatına girmiş oluşu, eğitim düzeyinin sürekli 

yükselişi, gelenekçi değerlerin giderek azalması sonucunu 

doğurmaktadır. Ailedeki otorite örüntüsü daha yumuşak, aile 

i~ilişkiler daha demokratik bir hal almaktadır(s9). 

c- EliİTİH 

Nüfusumuzun oldukça genç bir yapıya sahip olması ne

deniyle ülkemizde eğitimin yeri ve önemi oldukça büyüktiir. 
1980 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusumuzun ~ SO.l' 
i yirmi yaş grubunun altındadır. ön yaşın altındaki nufusu~:} 

muz 7'~ 26.7'dir(Go). Bilindiği gibi eğitim bir sosyalizas

yon aracıdır. İnsanlara toplumsal değerlerin benimsetilme

si, istendik davranışların oluşturulabilmesi için en etki

li araç eğitimdir. Bu açıdan toplumsal yapının oluşturuı
ması pekiştirilmesi için eğitime büyük görevler düşmekte
dir. Ülkemizde agitimin toplumsal yapı içindeki yerinin 
saptanabilmesi için öncelikle insanların eğitim düzeyini 

(ss) OYA TUNCER, 11 Çocuk ve Aile Çevresi" Çocuk ve Eğitim, 
TED Yayınıarı Bilim Dizisi No.3, Ankara, 1980, s.l4 

(s9) YöRüKO~LU, s.3S-36 
(Go) TÜSİAD, s.29 
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incelemek gerekir. 

TABLO: I 

Eğitim Düzeyi ve Cinsiyet 

Eeitim Erkek Kadın Toplam 
DUzeyi % % % 

Diplomas ız 18.8 34.2 26.9 
İlkokul 57.1 51.3 54.1 
Ortaokul 9.0 4.8 6.8 
Lise 9.8 7.6 8.7 
U niversite 5.4 ı. o 3.5 

,. --
TÜSİAD Ara~;~tırması, Cilt I, s.35'den alınmışt ır. 

Görüldüğü gibi ülkemizde okullaşma oranı en yoğun 
biçimde ilkokul düzeyindedir. Kadınlar e~itim dUzeyi açı
sından erkeklerden daha geridir. Ayrıca okullaşma oranı 

kırsal alanda kente göre daha dü~üktür. Aradaki fark orta 
ve yUksak öğrenimde daha da açılmaktadır(61). 

E~itim yapısının bir başka boyutu verilen eğitimin 

içeriğiyle ilgilidir. §öyleki; 

" •••• eğitim bir yandan toplumun yararlı ve yerle
şik kültürel değerlerini genç kuşaklara aktarmakla, bir 
yandan da ça~ın koşullarına göre toplumsal gelişmelere ve 

değişmelere yardımcı olmakla yükümlüdür."(62) 

Ülkemizde verilen eğitimin bu yUkUmlülükleri yerine 
getirip getiremediği eğitim amaçları, verilen eğitimin tü
rü, eğitim olanakları gibi niteliklerin incelenmesiyle an

laşılabilir, İlköğretim düzeyinde eğitimin nitelik yönun

den yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu durum, eğitim prog-

C6ı) A.g.k, s.36 
(62) HÜSEYİN ÖZTÜRK, Eğitim Sosyolojisi, Utku Yayınları, 

Ankara, 1983, s.l5 
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ramlarının amaçlara uygun oluşturulamamış olması, araç-ge
reç eksiklikleri, okul ve derslik sayılarının yetersizliği, 
öğretmen dağılımındaki dengesizliklerle açıklanmaktadır(63). 
Benzer sorunlar ortaöğretimda de yaşanmaktadır. Lise düze
yinde genel eğitim veren liseler ağırlıklı bir yere sahip
tir ve bu yönelişin gerekçesi olarak genel lise mezunları
nın tüm fakülte ve yüksek okullarca kabul edilmesi göste
rilmektedir(64). Teknik lise ve endüstri meslek liselerin

de bir talep artışı olmasına karşılık gerekli eğitim ola

naklarının saclanamaması, öğretmen sayısındaki yetersizlik 
ve endüstri kesiminin öğretmenlere daha iyi olanaklar sağ
laması gibi sebeplerle beklenen gelişme sağlanamamış, eği

tim niteliG:inde düşUş görUlmüştür(65). Diğer mesleki alan
larda eğitim veren okulların sorunları da benzer nitelik
te sorunlardır. Yalnızca imam hatip liselerinde plan hedef
lerinin çok Uzerinde bir gelişme göriilmektedir(66). Bu çar
pık ve kalkınma hedefine hiçbir şekilde uymayan gelişme iş 
çevrelerince 11 ara kademe personel sıkıntısı 11 nın sebebi ola
rak görülmektedir(67). Ortaöğrenimi tamamlayıp üniversite 
kapısına gelen öğrencileri, burada üniversite sor.unları 
karşılamaktadır. 

Ülkemizde her yıl üniversitelere girerneyen öğrenci 
sayısının çığ gibi büyümesi ülke çapında bir sorun halini 
alırken, hazırlıksız bUyüyen üniversite ve yüksek okulla
rın artık gerekli eğitim standardını veremez duruma gelme

leri bir başka büyük sorun olmaktadır(6s). 

Üniversite ve yüksek okullarımızın bu sorunların 

(63) DPT, IV.Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı, Yayın No. 1664, 
Ankara, 1979, s.436 

(64) A.g.k, s.437-439 
(65) A.g.k, s.442-443 
(66) A.g.k, s.447 
(67) TÜSİAD, s.35 

(6s) AYSEL ~KŞİ, Gençlerimiz ve Sorunları, İÜ Yayınları, No.: r:. 
2790, Istanbul, 1982, s.339 · 



38 

temelinde ortaö~renimdeki amaçsızlık, düzensizlik yatmakta- · 

dır. Üni versiteye girmeye çalışan adaylar için yükseköğre
nim meslek kazanmak, yüksek statüye, iyi bir yaşam düzeyi

ne ıwvuşabilme anlamına gelmektedir. Oysa; 

~Üniversiteler genellikle soyut nitelikte, daha uzun 
bir öğrenim veren, ya da sınırlı bazı mesleklere hazırla
yan bilim dalları ekseninde kabul edilmektedi~'(6g). 

B,ğitimimize sıkı bir disiplin ve ezbere dayalı bir 
sistem hakim durumdadırC?o). Verilen bilgiler ise, işe ya

ramaktan, kullanılır olmaktan uzaktır. Bu yüzden de ö~renci-
1erin zorunlu okudukları ders kitaplarından başka kitap oku

ma alışkanlıkları yokturC71). Sistemin açıklanan yapı ve iş
leyiş biçimi ö,~rencileri bir yarış havasına sakmuş, öğrenci

ler ortaögrenim düzeyinden Universiteye kadar okullarda iyi 
bir yer bulabilma telaşına dUşmiişlerdir. Bu durum yaklaşık 
on yıldır yaygın biçimde uygulanan dersaneciliğin gelişimin
den de anlaşılabilir. Hedeflenen yalnızca başarılı olmaktır 
denilebilir. Nitekim yapılan bazı araştırmalar da başarı te
masının toplumumuzda list düzeyde işlendi,ğini ortaya koymuş

turC72). Ancak başarının nasıl saglanacağı konusunda bir bi

linç yoksunlu~u da öğrencilerin başarılı alamayacaklarını 

düşünmelerine yol açmaktadırC73). 

Eğitim sistemimizin buraya kadar sözünü ettiğimiz 

sorunları, özgün, ulusal eğitim sistemimizi halS oluştu

ramamış olmamızdan kaynaklanmaktadır. Eğitimde başka ulus
ların eğitim sistemlerini taklit edişimiz eğitim sorunla-

(69) A.g.k, s.337 
(70) TUNCER, s.l4 

( 71) EKŞİ , s • 3 6 2 

(72) ÇİÖDE1·1 KAÖITÇIBAŞI, Sosval D~R:işmenin Psikolojik B.Q
yutları Sosyal Bilimler Derne~i Yay., A-5, Ankara, 
1972, s. 26-27 

(73) A.g.k, 
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rımızın nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir(74). Bir 
başka sorun ise doğrudan kendi yapımızla ilgilidir. Sanayi
leşmeye yönelen bir toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz eği
tim düzenlemeleri yapılamamıştır(75). Ezbere dayalı eğitim 
uygulaması sürdürUlmektedir, ihtiyaç duyulan öğretmen sa
yısı yetersiz ve eğitim niteliği düşüktür. 

örg;ın e ği tim çalışmaları nın yanı sıra değinilmesi 
gereken bir başka eğitim türü de yaygın eğitim ve halk eği

timidir. Ülkemizde yaygın eğitim, mektupla ö~retim çalışma
ları şeklinde 1961 yılında başlamıştır(76). Amaç örgün eği
tim kurumlarında yararlanma olanağı bulamamış kişilere eği
tim olanağı sağlamak olarak belirlenmiştir. Hektupla öğre
tim çeşitli aşamalar geçirdikten sonra 1974 yılında YAYKUR 
uygulamasıyla yeniden örgütlenmiş, başlangıçta teknik öğ
retim ağırlıklı uygulamalar YAYKUR 1 la birlikte yükseköğre
nime yönelmiştir(77). Bu uygulama beklenen oranda başarılı 
olamamış ve sona erdirilmi:ştir. Yiiksekö:ğrenimde yaygın eği

tim 1982 yılında çok geniş ve kapsamlı bir uygulama ile Ana

dolu Üniversitesi Açıkö~retim Fakültesi tarafından yeniden 

başlat ılmı§t ır. 

Bütün bu uygulamalar dışında Hilli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 1 na bağlı olan halk eğitim merkezleri aracı

lı~ıyla halka eğitim hizmetleri verilmekt~, gezici mesleki 
eğitim kursları diizenlennıektedir. Ancak bu tür eğitim hiz

metleri de gerek eğitim niteliği gerekse hizmetin geniş 

kitlelere ulaştırılabilmesi ve amacın gerçekleştirilmesi 
alanında bekleneni veremez şeklinde değerlendirilmektedir 
( 78). 

(74) ÖZTÜRK, s.l6 
( 7 5) KO NGAR, s. 3 3 l 
(76) CEVAT GERAY, Halk E,Q:itimi, AÜ E.iıitim .l?ak.Yay, No.73 

Ankara, 1978, s.314 
(77) A.g.k, s.315-318 
(78) DPT, s.453 



D- KENTLEŞ-ME 

Toplt~sal yapının değerlendirilebilmesi için üzerin~ 

de durulması gerekli önemli olgulardan bir tanesi de kent

leşmedir. Sanayileşmenin doğal sonucu olarak kente güç ol

gusu günümüzde yoğun olarak yaşanmaktadır. Kente göçün ne
denlerinden birisi ekonomik yapıda gösterdi~i gibi gelir 

düzeyinin kentlerde daha yüksek oluşudur. Bundan başka eği

tim, sağlık gibi sosyal hizmetlerin kentlerde daha yoğun 

oluş~ göçün önemli sebeplerinden bir digeri hızlı nüfus 
artışıdır. Kırsal kesimde nüfusun artışı ile giderek daha 

küçük mUlkiyet ler e bölüne n toprak i nsanların ihtiyaçlarını 
karşılayamaz duruma gelmekte, insanlar kente göçü bir çö

züm olarak de~erlendirmektedirler. Ayrıca tarımda makina

laşma, teknolojinin tarımsal üretime destek sağlaması, faz

la sayıda insan gücünü gereksiz kılmaktadır. Böylece tarım
da makinalaşma kente göçü hızlandıran etmenlerden biri ol
maktadır. 

Kırdan kente göç bu akışa hazır olmayan kent or

tamında önemli sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunların başın

da konut gelmektedir. İhtiyaca cevap vermeyen konutlar yü

zUnden özellikle bü;;.rük kentlerde belirgin biçimde gecekon

du olgusu ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı yaşam koşullarına : 
uymayan gecekondular, gecekondu bölgelerine çeşitli sebep
lerle göt i.irUlemeyen ya da yetersiz götürülen hizmet ler i n
sanların sosyal hayatlarını da olumsuz yönde etkilemekte
dir. Bugün arabask kültür olarak nitelenen kır-kent karışımı 

yaşam biçiminde, kentleşmedeki düzensizliğin, çarpıklığın 

önemli payı vardır. 

E- NUltıJS 

Toplumsal yapıya oluşturan unsurlar arasında nüfus 

oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde özellikle son 
birkaç yıldır üzerinde önemle durulan nüfus planıarnası kal

kınma amaç ve hedeflerine uygun bir toplum ~rapısı oluştura
bilme çabalarının göstergesidir. Nüfus yapımızın gözden ge-
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çirilmesi durumunda toplumsal yapımızın olumsuz yönlerinde 
önemli pay sahibi oldu~u kolaylıkla görülebilmektedir. Nu
fusumuz ortalama binde 21.6 hızla artmaktadır(7g). Bu ar
tışın yarattı~ı sorunlar şöylece sıralanabilir. 

Ekonomik alanda, kalkınma hızı ve kişi başına düşen 

gelirin artış oranının çok üzerinde bir artışa sahip olma
sı sebebiyle kişi başına düşen gelirin azalmasında önemli 
rol oynamaktadır. Hızlı artış nedeni ile oldukça genç bir 
nüfusa sahip olmamız istihdam sorununun giderek büyümesine 

yol açmaktadır. 1984 yılında nüfusumuz tahmini 48.8 milyon
dur ve 0-17 yaş grubunun nüfus içindeki payı% 43.9'durCso). 
Bu durumun ekonomik yapımızdaki olumsuz görUnUmil daha önce 
ekonomik yapı başlığı aıtında incelenmişti. 

Nüfusun yerleşme biçimine bakıldığında kırsal alan
da yerleşik köylerin yanısıra mezra, mahalle gibi küçük 
yerleşim biçimlerinin varlığı dikkati çekmektedir(sl). Bu 

küçük yerle şim birimleri ni n dı :>ı nda Doğu Ana do lu, Güneydo
ğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde göçebe yaşantısının sür
düğü de bilinmektedir. Küçiik yerleşim birimlerine ve göçe

belere e~itim, sağlık, ulaşım, haberleşme gibi sosyal hiz
metleri götürebilmak oldukça zordur. Sanayileşme, sosyal 
hizmetlerin yoğunluğu ve yerleşim bölgelerinin elverişlili
ği gibi sebepler yüzünden nUfus yoğunluğu batı bölgelerinde 
fazla, doğuya doğru giderek daha az olmaktadır. 

öte yandan hızlı nüfus artışı daha önceki böltimler
de değinildiği gibi, köyden kente göçüşün önemli sebeplerin
den birini oluşturmaktadır. Bu yüzden kent bölgelerinde de 

C79) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı, DPT, Yayın No:l974, 
Ankara, 1985, s.l26 

(go) A.g.k, s.l27 

(gı) Bilgi için bkz. İBRAHİM YASA, Tnrlüye'nin Toplumsal 
Yapısı ve Temel Sorunları, T.O.D.A.I.E. Yay. No:l36 
Ankara, 1973, s.s0-82 ' 
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e~itim, sa~lık ve di~er hizmetlerin sa~lanması gUçleşmekte, 

yerleşim sorunu gecekondu gibi saglıksız çözümlerle gide
rilınektedir, 
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4. TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ ve TOPLUHSAL KİŞİLİK 

Ülkemizde bugün varolan toplumsal yapının temelleri 

cumhuriyet döneminin başlamasıyla atılmıştır. Bu yeni top
lumsal yapının oluşturulması gereği Osmanlılar'ca oluştu

rulmuş ve altı asır sürmüş ümmetçi toplum yapısının çağın 
beklentilerine uymamasından kaynaklanmıştır. Ancak bu yapı

nın kültUrel değerleri günümüz toplumunda da özellikle kır

sal alanlarda kente göre daha fazla olmak üzere, sürmekte
dir. Toplumsal değişim bir sUreç içinde gerçekleşir ve de
ğişim için zorlayan nedenler olmalıdır. Osmanlılarda çağa 
uyum için yapılan batı taklitçili~i batının sömürüsüne dö

nUşünce imparatorluğun yıkılınası kaçınılmaz hale gelmiş ve 

I. Dünya Savaşı ile ülke toprakları batılı güçlerce fiilen 
işgal edilmiştir. Toplumsal yapının değişmesi, yeni bir 
toplum oluşturulması zorunluluğu bu durumda ortaya çıkmış, 
kurtuluş mücadelesi şeklinde başlamıştır. Büyük önder Ata-
t .. rk 

u ' devrini tamamlamış Ummetçi bir toplum yapısı yerine 

halka dayalı, laik bir toplum yapısının gereğini kavramış 
ve bu anlayışı Anadolu'ya çıktıktan sonra kurtuluş mücade
lesini halka malederek başlatmıştır. 

Kurtuluş Savaşı' nın başarıyla sonuçlandırılmasından 

sonra yeni toplı.-ım yapısının oluşturulması için yeni düzen
lemelere gidilmiş, ilk olarak cumhuriyet il~n edilmiştir. 
Bu değişinin özUnü Atatürk'Un altı ilkesiyle belirlemek 

mümkündUr. öncelikle insanlara ümmet bilinci yerine Türk 
olma, ulus olma bilincinin aşılanması gerekmiştir. Atatürk 

bu hedefi "Ne Mutlu TürkUm Diyene" sözü ile göstermiştir. 

Cumhuriyetin ille uygulamalarından biri eski ile bağların 

kopartılr:ıası ba~lamında hilafet ve saltanatın kaldırılma

sı, bu unsurları temsil edenlerin yurt dışına sürülmesi ol
muştur. Daha sonra içe döndürülen reformcu hareket, dil, 
şapka, kılık-kıyafet devrimi gibi uygulamalarla toplum gö
rUntUsünUn ça~daş bir şekle bUründürülmesini sağlamaya yö

nelmiştir. Ekonomik bağmıksızlık için devletçi bir ekonomi 
politikası izlenmiş, büyük kamu yatırımları gerçekleştiril

miştir. 
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Ancak bUtUn bu uygulamaların göz önüne alınması gere
ken bir yönü vardır. Bunlar halkın itici gücüyle değil, üst 
yönetimin istek ve yönlendirmeleriyle yapılan uygulamalar
dır. AtatUrk'den sonra da tek parti yönetiminde aynı hedef 
ve politikalar sürdürülmüştür. Çok partili rejime geçişle 
bu hareket yön değiştirmiş, demokrat parti uygulaması ile 
liberal bir yönetim anlayışı hakim olmuştur. Burada vurgu
lanması gereken bir nokta demokrat partinin iktidara gel
mek için dini öğeleri de kullanmış olmasıdır. Din,Osmanlı 
Toplum yapısının birleştirici unsurudur. Osmanlı düzenin
den gUçlU bir şekilde cumhuriyet toplumuna da atıayan din
sel ögeler etkisini göstermiş ve yeni yapılanma içinde si
yasal tercih sebebi olarak ortaya çıkınıştır(s2). Günümüz-
de de islami kurallar insan yaşamının yönlendiricisi ol
makta devam etmektedirler(s3). Çok partili dönemde başla
yan yeni ekonomik düzenlemeler ve politik yönelimler cum
huriyetin bekçisi, Atatürk ilkelerinin koruyucusu olarak 
görille n ordu tarafından birkaç kez e ngellanmiştir. 1960 
hareketinde parlamento feshedilmiş, 1961 Anayasası yapıla
rak yönetim yeniden sivillere devredilmiştir. TUrkiye'nin 

batı ile yoğunlaşan ilişkisi insanıarın sosyal-kültürel 

de~erlerini, beklentilerini önemli ölçilde etkilemiştir. 
l97l'de yeniden ihtiyaç duyulan c;.skeri müdahale sırasın-
da "sosyal uyanış, ekonomik kalkınma;yı aştı: Bastırılması 
gerekir ••• (s4)" şeklinde ortaya çıkan bir görüş ekonomik 
ve kültürel delsişimin yorumlanması şeklinde nitelenebilir. 
Son olarak 12 EylUl 1980 askeri müdahalesi demokrasiye ye
niden işlerlik kazandırmak gerekçesiyle yapılmış ve 1983 
yılında yapılan genel seçimlerle yönetim tekrar sivillere 
devredilmiştir. 

EHRE KONGAR, To:plumsal De~isme Kuramıarı :v.e Tiirkiye 
Gerçeği, Rernzi Kitabevi, Istanbul 1981, s.333 
.Frey tarafında n yapıla n bir araşt ırınada "e n çok de(fer 
verilen bir kişiyi belirtma eğiliminde" kırsal alanda 
yaşayanların kent bölgesine göre daha fazla olmak üze
re dinl~ ilgili kişilerin de belirtildiği gözlenmiş
tir, KA~ITÇIBAŞI, A.g.k, s.l5 
KO NGAR, s. 335 
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Cumhuriyet dönemiyle başlayan yeni toplumsalıaşma 

sUreci içinde, toplumumuz liyelerinin toplumsal kişilik e
dinme konusundaki inanç, tutum ve değer yargıları da ol
dukça önemli değişmeler göstermiştir. Osmanlı toplumsal 
dUzeni içinde köklü bir yer edinen toplumsal de~erler; 
Laik Cumhuriyet yönetimi ile birlikte kısmen değişmiş, ba..,., .. 
zı toplumsal değerler ise eskiyle yeni ni n s e nt ez i bi çimi n

de yeni şekiller almıştır. Bu lwnudaki bazı değer değişim
lerini inceleyerek yeni toplumsalıaşma sUreci içinde top

ı umumuz Liye leri ni n gelişt irdi;(!;i toplumsal ki ş ilik özellik
lerini daha belirgin ortaya koymak olasıdır. 

Osmanlı döneminde toprak mUlkiyetinin yönetime ait 
oluşu ve balkın bir çeşit kiralama yöntemi ile toprakta ça
lışması devlet ve birey mülkiyetinin farklı algılanması so

nucunu doğurmuştur. Cumhuriyet yönetiminde ise yönetimi 
toplum oluşturmaktadır ve bu anlamda mUlkiyet sahibi top
lumdur. Oysa gerçekte toplum bu farkın ayırdığında değil 
gibi görii nınektedir. GiiniimUzUn önemli s oru n ları nda n birisi 
olan vergi kaçakçılığı, halk dilinde yaygın bir deyim ola
rak kullanı la n "Devlet malı de niz, yemeyen domuz 11 gibi an

layışlar, toplumun Osmanlı döneminden kalma mülkiyet ayrı
lığı anlayışının sUrmekte olduğu kanısını pekiştirınektedir. 
Türk toplumuna ait olumlu bir gelenek olarak kabul ve ifa
de edilen misafir severlik ve yardımlaşma, gUnümüz toplu
munda geçerliğ~ni yitirmiş kavramlardır. ııEv alma komşu aı': 

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" gibi birlikteliği, 
dayanışmayı ifade eden toplumsal değerler günümüzde hızla 
bireyselli~e doğru bir dönüşüm içindedir. Bu dönüşüm "Her 
koyun kendi bacağından asılır", "Bana dokunmayan yılan bin 
yaşasın" gibi dayişlerle ortaya çıkmaktadır. Bu dönüşümde 
etkili olan faktörlerden birisi; insanların yaşamlarını sur
dürmelerinde kendini hissettiren ekonomik zorluklardır. Bir 
ba ka faktör ise yönetimin bireyselliğe yöneltici anlayış 
ve sınırlamaları olarak tanımlanabilir. Osmanlı döneminde 

zaman zaman görülen, toplumun örgütlenme çabalarını engel
leme uygulamaları, günümüz koşullarında sistem ve şekil de
ğişmelerine uyum sağlayarak sürmektedir. Toplumumuzda çeşit-



46 

li meslek ve çıkar grupların örgütlenmeleri kanunlarla sı
nırlanmakta; ya da yasaklanmaktadır. Çalışan kesim içinde 
önemli yer tutan memurların sendika, dernek ve benzeri yol
larla örgütlenmeleri yasaktır. İşçilerin örgütlendikleri 
sendikaların çalışmalarına önemli sınırlamalar getirilmiş, 
genç bir nüfusa sahip olmamız sebebiyle toplumumuzda önem
li bir yUzdeye sahip gençlitJ;i n, öğrencileri n örgüt le nınele
ri yasaklanmıştır. Burada hemen vurgulanmasında yarar olan 

nokta; bu engellemelerde, toplumun çeşitli kesimlerini tem
sil eden örgütlerin 12 Eylül öncesi toplumu büyük bir kar
gaşaya, hatta dağılınaya doğru sürükleyen çalışma ve uygu
lamalarının önemli payının olduğudur. Ancak bu örgütlene
meme sorunun yarattığı önemli zararlar da vardır. Ülkemiz
de yaygın bir yer ve konuma sahip kahvehaneler bir alter

natif örgütlenme şekli olarak görülebilir. Kahvehanelerin 
yaratıcı ve olumlu toplumsal kişilik geliştirmeye, zamanın 

işe yarar biçimde kullanılmasını sağlamaya engel oluşturdu
ğu, zarar verdiği de kuşkusuzdur. 

Toplum adına yararlı sayılabilecek örgütlenmelerin 

olmayışı, ya da çok az oluşu insanlarımızı bireyselliğe, 
bencilliğe itmekte toplumumuz ü~releri çıkarcı, fırsatçı, 

köşedön ücü ki şi lik özellikleri edi nmekt edir. İ ş ve e ko no
mik olanaklara sahip olanların vergi kaçırmaları, gazete 
manşetlerinden imneyen hayali ihracat uygulamaları, emek 
gücüyle yaşayanların toto-loto, at yarışları, piyango gibi 
gerçekçi olmayan çözümlere olaganüstü sayılabilecek ilgi
leri, toplumsal yapılanma içinde kendilerine çıkış yolu 
bulamayan insanların olumsuz kişilik özellikleri kazandık
larının göstergesi sayılabilirler. 

Toplumsalıaşma süreci içinde ele alınması gereken 
bir başka l<::onu da insanlarımızın toplumsal yapıyı oluştu
ran kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileridir. Çağdaş, sos
yal hukuk devleti olarak tanımlanan ülkemizde, demokratik 
yapının gerektirdiği kurumlar vardır. Ancak bu kurum[.arda 
çalışacak elemanların gerekli niteliklere sahip oldukları 



47 

kuşkuludurCs5). özerk davranma, karar verme, sorumluluk yük

lenma gibi kişilik özelliklerinden yoksun insanlar eliyle 
işlerin görülme;sre çalışılması, içinden kimsenin çıkamadı,ğı 
bir bürokrasi çarkı yaratmıştır. Devlet dairelerinden alın
ması gereken herhangi bir resmi evrakı en az birkaç kişinin 
imzalaması, sorumluluktan kaçma; insanların "bugün git, ya
rın gel" zihniyetiyle oyalanması, iş yapanıarın özerk dav
ranamaması, bir üst yetkiliye danışma, bağımlı olma anlayı
şı olarak tanımlanabilir. öte yandan gerek aynı toplumsal 
kişilik özelliklerine sahip olması dolayısıyla, gerek kar
şılaştı~ı tiygulamalara bir tepki olarak ya da itilip kakıl
dığı duyguşuyla, değersizli.ğine karar veren kişi kendisinin 
yapması gereken işlerde de benzer şekillerde davranmakta
dır. Bu davranış türü aynı zamanda kendi varlığını, kişili

~ini ispatlama gereksiniminden doğmaktadır. Bürokrasinin 
yar at tıp; ı karmaşıklığın pratik çeıZUJnü ise, sorunların tes
bit edilip çözümlenmesi yerine, başka olanakların yaratıı
~ası yoluyla gerçekleştirilmektedir. Böylece, iş yaptırıla

cak kurumlarda adam bulma uygulaması gUndeme gelmektedir. 

Yaptırılacak iş, kurumda çalışan kapıcı, odacı, çaycı gibi 

kurum hiyerarşisinde yetkili olmayan insanlar eliyle gördü
rUlmeye çalışılmakta, ya da halk dilindeki yaygın deyişle '· 
11 torpil 11 yoluyla halledilmektedir. 

Batıdan alınan toplumsal yapı kurumlarının toplumu
muza bu şekildeki adaptasyonu ve bu ortama uygun kişilik
ler geliştiren insanlarımızın yanısıra, bölgeler arası ge
lişmişlik farklarından dolayı bu kurumların işlevsiz kaldı~ı, 
dolayısıyla toplumsal kişiliklerin geleneksel yapı içinde ~ 

gelişimini sUrdürdü~ü bölgelerimiz vardır. özellikle do~u 
ve güneydo8~ Anadolu bölgelerinde ekonomik yapının değişme
mesi, e~itim olanaklarının ;ıreterince sa;~lanamaması ve ben-

Geniş bilgi için bkz. İNAL CEH AŞKüN, 11 AtatUrk İlke
leri Işı~~ında Ekonomik Kamu DUzenimiz 11

, TUrk Deyrim 
Tarihi, seçme yazılar(teksir), E.İ.T.İ.A. Kütahya 
Yönetim Bilimleri Fakültesi, s.212-218 
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zeri sebeplerle demokratik toplum yapısı içinde bir yere 

oturtulamayacak a~alık düzeni, aşiret örgütlenmeleri ve 
göçebe yaşantıları gibi feodal yapı kalıntıları varlıkla
rını sürdürmektedir. Bu yapı içinde gelişen ve kimlik oluş
turan insanlar, çağdaş toplumsal ~rumların yetersizliği 
ve etkisizli{fi sebebiyle sağlık sorunlarını geleneksel yön
temlerle çözmeye çalışmakta, kendi kanun ve adalet anlayış
larının gerektirdiği biçimde ilişkilerini sürdürmektedir

ler. Kan davası gibi çağdışı bir adalet anlayışının günUmuz
de varlığını sUrdUrUyor olması bu durumun önemli bir kanı
tıdır. 

Cumhuriyet yönetimiyle yeniden örgütlenen toplum ya
pısı i çi nde, şimdiye kadar üzeri nde durduğumuz sapma ve 
uyuşmazlıkların ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle ya

pılması gereken e~itim sistemimizin toplum üyelerini bu top
lum yapısıyla kaynaştıracak bir işleve sahip kılmak olmalı
dır. Gerek toplumsal yapı kurumlarıyla iletişim kuran top
lum üyeleri, gerek bu kurumlarda görev yapan kişiler, kuru
mun amaç ve işlevini bilerek, anıayarak iletişim kurdukları 

takdirde uyum sağlayabileceklerdir(s6). 

(s6). Bu konuda çöztim önerileri için bkz.: AŞKUN, s.212-218 
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5. KÜLTÜREL YAPI ve TOPLUMSAL KİŞİLİK 

Sosyal bilimlerin ilgi alanına giren kUltUr konusun
da, ve çok sayıda tanım vardır. Ancak butun yaklaşım biçim .... 
lerinin oda~ını oluşturabilecek; ya da böyle bir çabanın 
tirUnU sayılabilecek bir kiiltUr tanımı şöyle yapılmıştır. 

Kültür, ya da uygarlık, bir toplumun üyesi olarak, 
insano~lunun ögrendigi Ckazandıgı) bilgi, sanat, gelenek
göranak ve benzeri yetenek beceri ve alışkanlıkları içine 
alan karmaşık bir bUtündurCs7). 

KUltür tanımlarındaki farklılıklar, onun pek çok 
niteli;'te sahip olmasından kaynaklanmalctadır. Bu nitelik

ler kısaca şöyle sıralanabilirler. Kültür; ö~renilir, tari

hidir ve s Uralelidir, toplumsaldır, değişir, büt Unleşt iri
cidirCss). KültUr tanımı, toplumlar, uluslar adına kullanı
lırsa da (ulusal-milli kUltUr gibi) cografi sınırları aşan 
bir yapıya sahiptir. Bu yüzden geleneksel olarak doga kUl
tUrU, batı kUltUrU gibi bir ayrımın genel kullanım özelli

ginin olduğu görülebilir. Ülkemiz açısından kUltUra baktı
ğımızda, ulusal kUltUr anlayışını belli kalıplara yerleşti
rebilmenin zorluğu ortaya çıkmaktadır. 

Tarih ve dil bakımından, Türkiye bir doğu (Asya) kUl
tUrüdUr. Türk Tarihinin ve Türk Dilinin kaynakları doğu'da
dır. TUrklar, bin yıla yaklaşan bir süredir Anadoluya yer
leştikle ri için Ortadoğu kUltUr alanına girmişlerdir. Akde
niz kıyısındaki yerleşmeleriyle Akdeniz kültUrünUn; Müslü
man oldukları için İsl~m kUltürünün bir üyesi sayılırlar. 
Nüfusun biiyUk çoğunluğu köylerde yaşadığı ve tarım tekno
lojisiyle hayatını kazandığı için, Türkiye bir tarım ülke
siCkultiirü)dir. öte yandan, Avrupa konseyine Uye olan ve 

Cs7) BOZKURT GÜVENÇ, İnsan ve Kjiltür, Remzi Kitabevi, İs
tanbul, 1979, s.l02 

Css) Geniş bilgi için bkz.: A.g.k., s.103-107 
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ortak pazara girmek isteyen Türkiye, ekonomik bakımdan, 
Batı Avrupa Kiiltürüne katılmaya hazırlanmaktadır. Bunlar
dan hangisi asıl Türk kültürüdür? Hepsi ve tek tek hiçbi
risi ••• (gg). 

Yukarıda sayılan özelliklerin tamamı Türk toplumun
da süreç içinde yer edinmişlerdir. Sonradan gelen her özeı
lik önceki kiiltiir oluşumu üzerinde etkiler yaratmış, kül

tür degişimlerinde rol oynamıştır. Ça~lar boyu sUren degi
şimlerle bu gUne ulaşmış bulunan kUltürümUzUn durumunu sap
tayabilmelq toplumumuz liyelerinin bu kültürel yapıya kat
tıklarını ve aldıklarını degerlendirebilmek için öncelik
le kültiirü hangi ölçütler içinde yorumlamak gerektiği dU
Şünülmelidir. Ülkemizde kUltürle ilgili kuruluşların, bu 
kuruluşları temsil eden yetkililerin kültüre yaklaşımları; 
basın ve yayın kuruluşları yoluyla yapılan açıklamalardan, 
yayımlanan lcitap ve benzeri yayınlardan anlaşılabilmekte·.; 

dir. K ii lt Ur konusuyla ilgili resmi kurultışların, ilgili ve 
yetkili kişilerin kültür anlayışlarının; eski eserler, mü
zeler, sit alanları gibi geçmişi simgeleyen kültUr UrUnle
ri; kii.tUphanecilik, el sanatları, falklor araştırma-g@liş
tirme çalışmaları ve diğer kUltUr UrUnlerinin korunması sı
nırları içinde olduğu savunulabilir(go). Oysa kUltUr, yaşa
mın her alanında ve anında yer alan geniş kapsamlı bir kav

ramdır. Toplumumuzun sahip olduğu kiiltürel yapı ve kUltUr 
özelliklerini, sığ bir yaklaşımdan kurtarmak ve sağlıklı 

bir analiz yapabilmek için, kUltUrel değerlerin ve yapının 
tanımlanmasında temel belirleyiciler olanak gösterebilece
ğimiz; dil, ilGtişim, sanat, bilim ve teknolojinin yüklen
dikleri sorumluluk ve işlevlerini araştırmak gerekir. 

(gg) A.g.k, s.ll5 

(go) Bilgi edinmek ~çin bkz.: Kalkınma Planları, Yıllık 
;pro,gramla.r ye Icra PJanlarında Ki.iltjjr, Kiiltür ve Tu
rizm Bakanııgı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Ba]kanlığı, 1982, Ankara 

IV. B.Y.K.P., D.P.T. Yay.No:l664,s.l49-153, 283-284 
TI ·u· TT "'1'"'\ 
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İnsanları toplum haline getiren, onları ortak amaç
lar değerler etrafında birleştiren ilk unsur dil'dir. Ül
kemizde Atatürk tarafından gerçekleştirilen dil devrimi 
ile yapılmak istenen, özgün kültürel yapımızı oluşturmak 
ve başka kültürlerin etkisini en aza indirmek şeklinde ta
nımlanabilir. Atatürk, genellikle saray ve çevresinde kul
lanılan, halkımızın anlamadığı ve arap, acem kültürünü kül
ttirUmüze taşıyarak yozlaştıran eski yazıyı kaldırarak öz 
kUltUrtimüze dönüşü öncelikle yazı devrimi ile başlatmış
tır(gl). Ancak bu de~işimin içeri~i günümüze de~in anlaşı
lamamış, gerici çevreler yazı devrimini bir harf de~işimi 
olarak niteleyerek sürekli karşı çıkmışlardır. Gerici çev
relerin bu karşı çıkışında Atatürk'ün yaptı~ı ve söyledik
lerinin bir tabu gibi değerlendirilmesinin, içerikli ilgi
li çalışmaların yapılmayışının da önemli payı vardır. Ata

türk devrimlerini benimseyenlerde; AtatUrk'ün yaptıkları
nın sınırlarını aşma, sanki Atatürk'ün izinden ayrılma teh
likesi yaratacakmış gibi çekingenlik yaratmıştır(g2). Bu 

yüzden, gelişen ve de~işen toplumsal yapıyla uyum içinde 
gelişmesi beklenen Türk dilinde günümüzde de bir kargaşa

nın sürüp gitti~ini ileri sürmek olanakladır. Osmanlıcadan 

kalma, Arap, J?ars kökenli sözcükler yaygın biçimde kullanı

lagelmekle, ek olarak batılılaşma çabası sonucu batı köken
li sözcüklerin kullanımı da giderek artmaktadır. Dilbilim 
alanında tutarlı bir politika oluşturacak kurumların çeşit
li sebeplerle işlevlerini yerine getirememeleri, kişi ve 
kurumları kendileri için çözUm aramaya yöneltmektedir(g3). 
Basın kuruluşlarının da sözkonusu boşluktan dolayı hedef 
kitlelerinin özelliklerine göre farklı yayın dilleri kullan-

(gl) İNAL CEH AŞKUN, 11 At~tUrk'ün İletişim Devrimi", Yeni İş 
Dunyası, Sayı: 37, Istanbul, 1982, s.?O 

(g2) A.g.k., s.69 
Cg3) örnek bir uygulama TRT'nin bazı sözcüklere yayın yasa

ğı koymasıdır. Kurum taraf~ndaç. oluşturulan bir komis
yon tarafından belirle9en l200) ikiyüz sözcüğ'i,i.t;ı kulla
nımı TRl Genel Müdürlügühün 20.12.1984 tarih ~üzel Ka
lem Hd.) 565 sayılı yazısı ile yasakla nmıştır. 
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dıkları kolayca görülmektedir. TercUman, Türkiye gibi ga

zeteler eski Türkçeden esintiler taşıyan bir dil kullanır
ken; Cumhuriyet, Milliyet, HUrriyet, Güneş gibi gazetele
ri n günümUz Türk dili ne daha yalnn sayılabilecek bir dil 
kullandıkları söylenebilir. Bu tür farklılıkların, Türk 
dili konusundaki boşlukların politik amaçla istismar edil
mesi olarak de~~rlendirilmesi de olasıdır. Ancak hertürlü 
olumsuzluğa karşılık toplumumuzda yaşayan ve kullanılan 
bir Türk dili vardır. Yapılması gereken bu dilin gerçekten 

yetkili ve sorumlu kurumlar aracılı(iı ile düzenlenmesini 
ve yönlendirilmesini sağlamaktadır. 

özellikle son yirmi yıl içinde giderek hız kazanan 
gelişme ve değişme, kültür ortamında önemli kopukluk ve 
karmaşalara neden olmaktadır. Bu ortam içinde kültürel bir
likteliği sağlamak açısından iletişim örgüt ve ortamları
nın işlevsel yönde oluşturulmaları oldukça önem kazanmak
tadır. Daha önce de sözü edildiği gibi toplumumuz, toplum
sa'l örgütlenme açısından oldukça zayıf ve geri bir düzeyde
dir. Bu durumda, merkezcil bir örgütlenme yapısı oluşturan 
ve iletişim gereksinimini resmi haberleşme sınırları için

de algılayan Osmanlı yönetiminin de önemli rolü vardır. Os
manlılarda halkın haber gereksinimi için bir düzenleme söz
konusu değildir. Yönetimin halktan beklediği, üretim, ver
gi, askerlik gibi yönetim için gerekli hizmetlerdir. Hal
kın e~itilmesi, bilgilendirilmesi ve belli bir dünya görü
Şü oluşturması için yönetime düşen görevler tekke, medrese 
gibi kurumlar eliyle yerine getirilmiştir. Bu yüzden; Osman
lı toplumu, gezmeyen, yabancılarla ilişki kurmayan, kısır 

bir bilgi qerçevesi içinde kalmış, ülkede, hatta kentte ne 
olp.p bittiğinden habersiz bir toplum olarak tanımlanmakta
dır(94). Desişen koşullar ve teknoloji günümüzde toplumu

muzun görüntüsUnU bir hayli değiştirmiş olmakla birlikte, 

( 94) KORKr-1AZ ALEMDAR Haberleşme Tarihi Ders Not ları A. İ. T. 
. ' . ' I.A.Gazetecilik ve Halkla Ilişkiler Y.o., Ankara, 1980, 
s. 63 
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yukarıda belirtilen Osmanlı toplum yapısının özellikleri-
ni n bir kısmı günümUz de de geçerlidir. il et i şim; öze Ilik

le ça~ımızın en önemli iletişim olayı olarak nitelenebi
lecek kitle iletişimi, günümüzde de merkezi yapısını koru
maktadır. İletişim örgütlenmelerinin içinde yer almayan 
halk, iletişimin yalnızca tüketicisi durumundadır. Basın 
ve yayın kuruluşlarının etkin halkla ilişkiler uygulama
larının olmayışı, gazetelerin okuyucu köşeleri v. b. gibi 
u~rgulamalarla yetinmeleri, radyo ve televizyonun posta ku
tusu ilan ederek dinleyici, izleyici mektupları aracılı
~ıyla halkla ilişki kurma çabaları, merkezcil kitle ileti
şim örgütlenmesini ortaya koyucu uygulamalar olarak yorum
lanabilir. Toplumun geniş kesiminin katılımının olmayışı 
sebebiyle kitle iletişim araçlarının yayın amaç ve poli
tikaları toplumsal yarar sa~lama açısından tutarlı biçimde '· 
belirlenememektedir. TRT sık sık siyasal iktida~ın propa
ganda aracı olarak suçlanmakta; basın, magazin yayın anla
yışına yöneldigi için yararsız ve işlevsiz anlamına gelen 
"boyalı basın" ta nımlamasıyla e le şt iri lmekt edir. Kültürün 

süreklili2ini ve kalıcılı~ını sa~lamakta önemli bir yeri 
bulunan kitap, çeşitli sebeplerle toplumda yaygınlık kaza
namamakta, en fazla satabilan kitapların basım sayıları 
beş-on bini geçememektedir. Toplumumuzda iletişimin bugün
kü konumuna gelmesinde teknolojik degişmeyle külttiral de
~işim arasındaki önemli hız farkının payı büyüktür. Tekno

loji, üretim biçimlerinde önemli degişikliklere yol açar

ken, geleneksel tarım kUltürü özelliklerinin agır bastıgı 
kUltUr el de S:erlerimiz aynı hız la değişmemekt e, deği şeme

mektedir. Teknolojinin oluşturduğu yeni değer ve yaşayış 
kalıplarının geleneksel de~erlerle ortak bir kültür taba
nında buluşamaması, külttiral yozlaşmaya neden olmakta; bi
rer teknoloji ürünü olan kitle iletişim araçları ise poli
tikasızlık, amaçsızlık sonucu bu yozlaşmaya hizmet eden, 
hızlandıran unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. TRT tara

fından yayını yasaklanan arabask müziğin günümüzdeki etkin
li~i ve yaygırılığı yine de kitle iletişim araçları eliyle 
gerçekleşt iriimiştir. Toplumumuzun tabanına yayılmamış ör-
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gütlenme yapısı içinde iletişim araçları birer aktarıcı araç 
kimli:?;ine bürünmüşlerdir. Bu durum Türk toplumunun yönetim 
kademelerince de bilinmekte ve sorun şöyle tanımlanmaktadır: 
Toplumun kırsal alanlarında ve gerice yörelerindeki kültür 
de~erlerinde durağanlık yaygınken, toplumsal devinimin en 
üst düzeye çıktıgı yörelerde de kültür açısından aktarmacı

lık, topluma mal edilmeyen yaratıcılık, kültürel degerleri 

yok eden bir Gelişim kendini göstermektedir(g5). 

Daha öncede sözünü ettiğimiz toplumsal örgütlenme 
alanlarından birisi de sanatsal örgütlenmelerdir. Toplumu
muzdaki sanatsal çabaların yoğunluğuna ve tUrlerine baktı

ğımızda, sanatsal etkinliklerin bireysel ya da küçük grup

lar halinde sürdürüldüğünü görmekteyiz. Bireysel ya da kü
çük grupsal etkinliklerin daeınıklığı sanat alanında bir 

amaçsızlığa ve keşmekeşe neden olmaktadır. Burada hemen 

akla 11 kim için sanat" gibi klasik ve uzun zamandır tartı
şılan bir soru gelmektedir. "sanat sanat içindir", "sanat 
toplum içindir" ikileminin çıkmazına düşmeden sanat etkin

lerinin sanattan anlayan toplum üyelerinin sayısının çokluğu 

oranında anlamlı ve etkili olacağını belirtmek gerekir. 

Başka deyişle sanatta da toplumsal yarar ilkesi dikkate 
alınmalıdır. Toplumumuzun geçmişini oluşturan Osmanlı Top
lum yapısı içinde dine dayalı bir devlet yapısının oluşun
dan dolayı bazı sanat alanlarında etkinlikte bulunulması 

yasaklanmış, devlet desteğinde mimari ve hat sanatları ge

lişme olanağı bulmuşlardır. Ancak Cumhuriyet yönetimi ile 
beraber toplumsal yapı kurumları, toplumsal değerler önem

li ölçüde değişmiştir. Çağdaş toplumsal yapı ve değerler-

le uyuşmayan Osmanlı sanatı günümüzde terk edilmiş ve res
mi kültür politikası eliyle müzecilik anlayışı içinde ko

rumaya alınmıştır. Cumhuriyet döneminde batıya yöneliş, 
batı sanat anlayışının ülkemize aktarılma çabalarını baş

latmış, opera, bale, batı kültUrU anlayışı içinde tiya~ro 

(g5) KUltUr ve Turi~m Bakanlıeı, Kalkınma Planları, Yıllık 
Programlar ve Icra Planlarında Kültür, Araştırma Plan
lama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1982, s •. 75 
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gibi sanat türleri toplumumuz kUltürüne adapte edilmeye ça

lışılmıştır. Devletin doğrudan desteği altında oluşturulan 
Devlet opera ve balesi, Devlet tiyatroları neyazıkki yete

rince yaygınlaşamamıştır. Yukarıda saydıgımız türden sa

natsal et;.dnlikler Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kent

lerdeki uyGulamalarla sınırlı kalmıştır. Ancak,müzik, si
nema gibi toplumun geniş kesimlerine ulaşabilen şanat tür
leri büyük ölçüde öze~ .:girişimci kişi ve kuruluşların 
elinde kalmış, denetimsizlik, bilgisizlik, hepsinden önem
lisi ticari kazanç amaçları nedeniyle niteliksiz, yoz bir 
kiilt uru n yayıcısı durumu na gelmişlerdir. 

Devletin sanatla ilişkileri ağırlıklı olarak sansur
sanatçı ilişkileri biçiminde ortaya çıkmaktadır. Sanat, var 

olan kültürün bir görünümüdür ve bir kültür politikasından 
yoksun devletin sansür sınırlamaları da daha çok iktidar
daki siyasi gücün dünya görüşü paralelinde olmaktadır. Sa
natçılar siyasal iktidarların çeşitli baskıları lfarşısın-
da özgün, yaratıcı ve verimli eserler ortaya koymaınaktadır 
(g6). Bu ortamda niteliksiz, yoz eserler :piyasaya rahatça 

hakim olabilmekte, sanatçılar nitelikli eserler verme ça

balarından vazgeçmekte, kalitesiz sanatsal Uretim ortamıa

rına uymaya zorlanmaktadırlar. Böylece her tUrlU karşı çı
kışa rağmen arabesk tür müzik gelişebilmekte, bUyük bir 
pazara sahip olabilmekte, bindokuzyUzyetmişli yılların seks 
çılgınlı;ğından kurtulabilen sinema, arabask turun egemen
liğine boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Alanda kişisel ça
balarla gerçekleştirilen nitelikli filmlerin gösterime çık
ması ise önemli zorlukların aşılmasını gerektirmekte, za-
man zaman bu zorlukların aşılamaması söz konusu olmaktadır. 
Sanatın gelişmesi ve uygulamadaki zorlukların giderilmesi 
yönetim kadeoelerinde de ele alınan sorunlar arasındadır. 
Bu konuda çe §it li önlemleri n alınması yıllık kültür plan
larında yer almaktadır(g7). Ancak günümüze kadar süren uygu-, 

~eniş bilgi.için bkz.: ANIL ÇEÇEN, Kiiltjir ye Politika, 
Idil Yay., Istanbul, 1984, s.55 
Bkz. Kultür ve Turizm Bakanlığı, A.g.k., s.33-75 
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lamalar bu önlemlerin dileklerden ileriye gidemediğini gös
termektedir. 

Kültürel yapının belirleyici unsurlarından biri ola
rak ele alınması gereken bir başka alan da bilimdir. Bilim

den beklenen toplumsal değişim ve kallcınma çabalarına olum

lu yönde ışık tutmasıdır. Konuya böyle yaklaş~ldı~ında, bi

limin, toplumun derinliklerine nüfus edebilmesi, yani eği

tim yoluyla bilimsel dUşUnce ve davranışın olabildiğince yay

gıtı.lık kazanabilmesi çabalarının, hangi durunda olduğu-
nun tart ış ılınası gerekir. Cıımhuriyet yönetimi ni n kuruluşu n
dan sonra, çağdaş bir toplum yaratılması çabalarının, ilk 

tirUnU olarak ö~renimin birleştirilmesi kanununun çıkarıl

dığı, bilimsel yöntemlerle .laik bir eğitim sisteminin yay
gınlaştırılma;3ının amaçlandı{;ı bilinmektedir. Ancak eğitim 

sistemimiz güntimüze kadar bu amaçlara ulaşınayı başaramamış
tır. E~itim kurumlarında insanların hangi amaçlarla eğiti

leceği, hangi bilgilerle donatılacağı tartışma konusu ol

maya devam etmektedir. Toplumsal gerçeklerle bağdaşmayan 

eğitim sistemi sebebi~rle eğitim toplumdaki işlevselliğini 
önemli ölçüde yitirmiştir. 

Toplumu n eğit ilmesi s orurııJ. uluğunu n dışı nda, ülkemiz
deki b ilim kurumları nı n diğer işlevleri ni yeri ne get irebil

diklerini söylemekte olanaklı görUlrııemektedir. Bilimin oda
ğı konumundaki Universitelerimize baktığımızda öncelikle 
bilim adamı yetiştirilmesinin önünde önemli engeller oldu

su görülmektedir. Araştırma geliştirme çalışmaları için 
bütçedan Universitelere ayrılan pay kUçUk bir miktardır(gs). 

Üniversitelerin yeterli ekonomik güce sahip olmama

ları, ekorıonülc gUcU olanların bilim adamı olmaya yönelme
sine yol açınakta; zeka ve yetenekleriyle bilim adamı nite

liklerine sahip olabilecek kişiler, mali imkansızlıklar se-

(gs) Bkz. IV B.Y.K.P., D.P.T. Yay. No: 1664, s.48 
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bebiyle bu yolu seçememektedirler(gg). Ayrıca üniversite

deki mali olanaksızlıklar yetişmiş bilim adamlarının da 

üniversiteden ayrılarak başka işlere yönelmelerine ya da 

yurt dışına gitmelerine yol açmaktadır. 

Üniversiteleri bilimsel araştırma ve geliştirme ça

lışmalarından uzaklaştıran bir dieer unsur da, üniversite 

e~itimine toplumdan gelen yo~un taleptir. Üniversite agi

timi almak isteyenlerin, varolan kontenjanların çok üzerin

de oluşu, üniversite önünde önemli yı~ılmaya neden olmak

ta; bu yo~un talebi karşılamak için sUrekli kontenjan art

tıran ve başka çareler arayan üniversiteler, ortaö~retiın

den sonra devam edilen yüksek meslek okulları kiınli~ine 

biirUnınektedir. 

Toplumumuzun kültUrel yapısında buraya kadar saydı

gıınız tanıınlayıcı, belirleyici unsurların hepsi ile iç içe 

olan bir başka belirleyici unsur da teknolojidir. Teknik 

ve teknik gelişme bagımsız bir güç ve herşeyden önce başlı

başına bir amaç değil, bir bUtUn olan toplumsal yaşantıya 

ve gelişıneye yardımcı bir araçtır. Bu nedenle geliştiril

miş ileri bir teknik, yerinde ve uyumlu bir biçimde kulla

nılırsa yararlı olabilir ve aksi durumda yarar yerine za

rar sas:laınası kaçınılmazdır. Ülkemizdeki teknolojik geliş
meye baktığımızda, ekonomimizin gereksindiği teknolojinin 

transfer yoluyla karşılandığı göriHmekt e dir ( 100). Bu yüz

den teknolojinin diğer kUltUr unsurlarıyla olan ilişkisi 

rastlantısal istenmeyen, beklenmeyen kUltUrel gelişmeleri 

ortaya çıkarmaktadır. örnekle açıklarsak; batı uygarlı~ın 

Urünü olan kamyonları alıp önlerine ve iç leri ne 11 Maşaallah 11 

yazıp 11Bismillahirrahmanirrahim11 asarak, gerekli e.l:r,itiın

den geçmemiş sUrüciilerin eline verince bu ulaşım araçları, 

ölUm araçları nitelitine bUrünmektedir(loı). 

(gg) 

( 1oo) . 

( 101). 

ADİ 1 İZVEREN, To:r;ılums al Törebilim, A. İ. T. İ. A. Yay. 
No: 130, Ankara, 1980, s.l47-148 

IV B.Y.K.P., s.49 
EHRE KONGAR, KUltUr Uzerine, Çağdaş Yayınları, İstan-
ı.....,,, '1fi~A - "7JI 
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Hızlı nUfus artışının yanısıra teknoloji ile ortaya 

çıkan otomasyon, işsizliği körüklemekte, sanayileşme ken-

te göçü hızlandırmakta, teknolojinin gereksinimlerine uy
mayan eğitim politikaları ve uygulamaları vasıfsız, eıe-

ınan sayısını giderek artırmaktadır. BUtUn bu olumsuzluk-

lar düzensiz kentleşmeyi, kültürel yazıaşmayı ve kültürel 
de~erlerdeki aşınınayı hızlandırıcı etkenler olmaktadır. öte 

yandan, yine birer teknoloji ürünü olan kitle iletişim araç

ları teknolojinin ürettiği tüketim mallarını pazarlaması ve 

sistemin kendini yeniden üretmesi amacıyla k~llanılmakta, 

teknolojinin kendisi ve ürettikleri toplum üyelerine, ya
bancı oldukları bir yaşantı biçimini ve kültUrunu aşılamak

tadır. Hangi teknolojinin ve hangi urunun kullanılmasının 

gerekti~i tartışma konusu olmaktan çıkmakta, insanlar dUz

gUn bir Türkdili ö~renmeden yabancı dil ö~renmeye, kullanım 

alanları henüz çok kısıtlı olmasına karşın bilgisayar kurs

ıarına devam etmeye çalışmaktadır. Öyleki bu tüketici kül

tür ortamına resmi kurumlar dahi uymaktadır. Gerekli ve ni

telikli bir eğitim sistemi oluşturmak gibi önemli bir eği

tim sorunu çözüm beklerken okullara hazırlıksız ve alt ya

pısız bir girişimle bilgisayar konulması planlanabilmekte

dir. Teknoloji ve_ kUltürel yapı etkileşimi konusunun çerçe

vesini daha da genişletmek ve örneklendirrnek olasıdır. An

cak bu konuda öz olarak batı toplum yapısının ve kültUrünün 

idealize edilmesi sonucu toplumsal yapının ve kültür değer

lerinin dikkate alınrrıadı,ğı bir aktarmacılık politikasının 

kültürel çelişkilere neden olduğu; uygulamada bir tüketim 

ve savurganlık eğilimi ni köriiklediği savunulabilir. 

Kısa başlıklar altında ortaya koymaya çalıştığımız 

kUltürel yapımızın toplumsal kişilik edinme çabasındaki 

toplumumuz üye leri ne ya pt ıtğı et kileri de şöyle özet lamek 

olasıdır. Toplumsal yapı~a ekonomi başlığı altında vurgu

ladığımız gibi çalışan kesimi n büyük çoğunluğu ücret kar

şılığı ge çimi ni sağlamaktadır. Gelir da.ğılımı na b akıldığı n

da en dUşiik payın çalışan kesime dUştüğü görülmektedir. Bu 
çelişkili durumda tUketim isteği uyandırılmış ancak ekono

mik engeller sebebiyle tüketerneyen toplum iiyeleri piyango, 
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lotaryacılık gibi gerçekçi olmayan çözümlere bel bağlamış

lardır. Devlet eliyle de sürdürülen (milli piyango, spor
toto, spor-loto) lotaryacılık, birer teknoloji ürünü olan 

kitle iletişim araçları eliyle körüklenmekte, lotaryacılı

ğa inanan toplumumuz üyelerinin çalışarak bir yerlere gel

me, başarma inançları körelmektedir. Güvensiz, ihmalci, 
kurnazlığa, köşe dönüciilUğe yönelmiş toplumsal kişilik 
özellikleri yaygınlık kazanmaktadır(lQ2). RUşvet, sahte

karlık, dolandırıcılık gibi toplumsal sorunlar giderek bU
yUmekte ve kanıksanmaktadır. 

Bilim kurumlarının toplum hayatına etkin biçimde 
girernemiş olmaları toplumda gelenekçi, manevi kUltUr öge

lerinin yo,ğun olarak sürmesine neden olmaktadır. İnsanlar 

sağlık sorunlarını halletmek için doktora gitmeyi öğrenmiş

lerdir, ancak kent ortamında bile varlıklarını sUrdürebi

lan kırık-çıkıkçılar, üfürükçüler toplumun yaşam felsefe
sinde bilimden başka unsurlarında varlığını kanıtlamakta
dırlar. 

Devlet desteğinde oluşturulan bale, opera, tiyatro 

gibi kurumlar gerek yeterince yaygın olmadığından, gerek 

toplumun geniş kesimlerinin kültürü içinde yer almadığın

dan elit tabakanın sanat anlayış ve zevklerine seslenebil
mektedir. Toplumda yaygın kabul gören ve geniş kesimlere 

ulaşılabilen müzik, sinema gibi sanat dalları desteksiz

lik, başıboşluk ve denetimsizlik sebebiyle yoz kültürel 

oluşumlarının önemli sebepler~nden olmaktadır. 

özellikle son yıllarda ortaya çıkan hızlı gelişme 
ve yoğun kültürel değişim, kiiltür sürecinin olağan hızını 
değiştirmiş ve toplumun bu değişimi özümleyememiş olması 
kUltilral bUtUnlüğü bozmuştur. Oluşan kültilral yapı içinde 

eski ve yeni değerler iç içe yaşamaya başlamışlar, kültür 

(lQ2). Geniş bilgi için bkz: MAHMUT TEZCAN, TUrk~erle İlgi
li Streotipler ve Türk De~erleri, Ankara Universitesi 
E~itim Fak. Yay. No: 44, Ankara, 1974, s.105-122 
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sisteminin iç tutarlılığını yitirmesini kiiltUrel da,ğılma 

ve yozlaşma sorunlarını gündeme getirmiştir. Bu kültürel 

yapı içinde toplum üyelerinin herbiri, yaşantı biçimine 
göre kendini doğulu ya da batılı kabul etmekte, bir kıs

mı kırsal kesim kültürünün gereklerini yerine getirmeye 
çabalarken kent bölgesi insanları sanayi toplumunun üye
si bireyler olma yolunda toplumsal kişilik oluşturmaya 
çalışmaktadırlar. Toplumda azımsanamayacak bir kitlenin

se kır ve kent kültürü arasında bocaladıgı, arabesk kül
tur olarak adlandırılan kır-kent karışımı bir kültur sen
tezi içinde toplumsal kişilik edinme çabalarını sUrdur

dUkleri görülmektedir. 
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6. TüRKİYE'DE ATATURK•ÇU TOPLUMSAL KİŞİLİK 

Güniimüz toplumsal yapısı ve kültürel görünümü ıçın
de ortaya çıkan toplumsal kişilik özelliklerinin temeli; 
Cumhuriyetin kurulması ile oluşturulması hedeflenen toplum
sal yapı ve kültür anlayışına dayanmaktadır. Altmış yedi 
yıllık gelişim çizgisi içinde oluşan toplumsal yapının, 
kültürel ortamın ve bu unsurlara bağlı olarak belirgin
leşen toplumsal kişilik özelliklerinin, Cumhuriyetin kuru

cusu, büyük önder Atatürk'ün amaçladığı hedeflere paralel 
bir gelişim çizgisini sürdiirüp sürdürmedi~ini saptayabil
mek için; AtatUrk'ün kültür ve kişilik konularındaki gö
rüş ve uygulamalarını ortaya koymak yerinde olacaktır. 

"Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kiiltürdür 11 sözüyle, 

kültüre verdiği önemi çok açık biçimde vurgulayan Atatürk; 
bağımsızlığın temel gereği olarak, her zaman özgün ve ulu
s al bir kültUr ii savunmuştur. Evre nse ı kU lt ürün çeşit li u n
surlarıyla de~işik şekillerde etkileşim içinde bulunan kül
türün ulusallık sınırlarını çizerken de, dogmatik bir kül
tür anlayışından özenle kaçınmış, çağın gereklerine uygun, 
işlevsel bir kU lt Ur yaklaşımı nı benimsemiştir. AtatUrk, 
kiiltiire yaklaşımını şöyle bir tanımla açıklarnaktadır; Ulu
sal kUltUrle, eski dönemin uydurma masallarından ve doğuş
tan var olan özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yaban
cı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen bUtUn etkilerden 
tamamen uzak, ulusal ve tarihsel seviyernizle orantılı bir 
kiiltilr kastediyorum. ÇünkU ulusal davamızın gelişimi an
cak böyle bir kUltürle sağlanabilir(l03). AtatUrk, tanım
dan da anlaşılabileceği gibi, Türk toplumuna birtakım ni
telikler yakıştırarak bir kUltUr tanıını yapmak yerine, kUl
tUrün temelini oluşturacak unsurları belirtmiş, türk toplu
munun sahip olması gereken kültürel altyapıyı göstermiştir. 

(103) ADİL İZVEREŞ, Toplumsal törebilim, A.İ.T.İ.A. yayın
ları, No: 130, Ankara: 1980, s.l38 
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Atatürk'Un amaçladığı,Türk toplumsal yapısının ve 
kiiltUrel ortamının gereksinim duyduğu Atatürk' çü toplum

sal kişilik özellikleri, altı Atatürk ilkesinden yola çı
kılarak aşağıdaki biçimde ortaya konulmuşturCıo4). 

a) Cumhuriyetçi kişilik özellikleri: 

ı- Demokratik tutumlu. 
2- özgUr dUşUnce ve tutum sahibi. 
3- Adaletli ve barışçı. 

4- Erdemli ve uygar. 
5- Topluma ve kurumlarına saygılı 
6- Yasalara uyan, disiplinli, dengeli, sabırlı. 

7- HoşgöriilU ve insancıl. 
s- Kişi, örgUt ve toplum çıkarlarını dengeleyen. 

g- Görev ve sorumluluk bilinci olan. 
10- Sorunlara dönlik ve gelişmeye inançlı. 

b) Ulusçu kişilik özellikleri: 

ı~ Bağımsızlık düşUnce ve tutum sahibi. 
2- Toplumsal yapıyı ve amaçlarını bilen. 

3- Geçmişi inkar etmeyen, ancak özeleştiri gUcU 
olan 

4- Geleceğe dö~ik amaçları bulunan ve bunları 
toplumsallaştırabilen. 

5- Araştırıcı, gerçekçi, yaratıcı olan, taklitçi
likten kaçınan. 

6- Ulusu temsil eden sirngelere ve biiyüklere say
gılı. 

7- Ulusun çıkarlarını kollayan ve geliştiren. 
s- Evrensel kUltUr ve görüş sahibi, diğer ulus

lara saygılı 
g- Tartışmaya açık, :peşin yargılı olmayan 

10- Cesaret sahibi, işbirliğine yatkın, birleşti

rici. 

C104) İNAL CEH AŞKüN, "Yönetici Kişiliğin AtatUrk İlkeleri
ne göre geliştirilmesi" ESADER, cilt XVI, Sayı:l, 
Eskişehir, 19S0, s.22-25 
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c) Devletçi kişilik özellikleri : 

ı- Devletin, toplum dUzeninin temeli olduğuna 
inanma. 

2- Devletin çıkarlarını koruma ve geliştirme. 

3- Devletin toplumsal sorumlulugunu bilme. 
4- Milli, demokratik, hukuk, sosya·l, layik, çağ

daş devlet anlayışını taşıma. 
5- Katı bürokrat davranışlarından uzak kalma. 
6- Devlet ilişkilerinde ussal davranış anlayı

şında olma. 
7- DürUst, eşitçi, dengeli ve gerçekçi olma. 
s- Devletin yanında, ona uygun, toplumsal sorum

luluk duygusunu taşıma 
9- Toplumda devlete düşen başlıca görevler hak

kında bilgili olma ve amaçlarını bilme. 

10- Devletin; toplumun bireyleri, di~er kurum ve 
örgUtleri ile devletler arası ilişkilerinde 

derin kültUr ve sagduyu sahibi olma. 

d) Halkçı kişilik özellikleri: 

ı- Halka karşı saygılı ve kamuoyu duyarlığına sa

hip olma. 
2- Halkın sorunlarını bilme ve kendi çapında çöz

me çabalarına katılma. 

3- Halka karşı adil, dengeli, gerçekçi tutum gös
terebilme. 

4- Halkı sevme ve ona inanma. 
5- Halkın kUltUrUyle etkileşim sağlayabilme ve 

onun kiUtiirUne katkıda bulunabilme. 
6- Halka karşı toplumsal sorumluluk duyma ve top

lumsal bir kişilik geliştirme. 
7- Kişisel, grupsal, sınıfsal, örgütsel vb. amaç

lar için halkı araç olarak kullanıp, onu zor 

duruma sokarak, çıkar sa~lama anla~ış~ndan 

uzak kalma. 
s- Halkı bütün olarak görüp; çeşitli ırk, din, 

mezhep, meslek, sınıf vb. açılarından bölme 
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ve ayrıcalı tutum gösterme düşüncesini taşı
mama. 

g- Halka karşı di.irUst olma, yalan söyleyip, sah
teci davranışlarda bulur~ama. 

10- Birey, örgüt, kurum, yöre, bölge, ulus amaç
ları ile evrensel amaç ve davranışlar içinde 
belli bir halkçı yaklaşımı gösterebilme. 

e) Layik kişilik özellikleri: 

1~-Cumhuriyetçi, ulusçu, devletçi, halkçı, dev
rimci kişilik özelliklerini taşıma. 

2- Bireysel din anlayış ve tutumuna sahip olma. 

3- Gelenekçi kalıpların dışında davranış yete
neği gösterme, gerçekçi olma. 

4- Ussal davranış alışkanlığı bulunma; bilimin 
UstUnlüğü ve kılavuzluğunu benimseme. 

5- Başkalarının görUş ve inançlarına karşı hoş-
görü sahibi olma, sabırlı davranma. 

6- Bağımsız düŞünebilme. 

7- Uygarca tutum ve davranışları benimseyebilme. 

s- Peşin yargılardan uzak, tarafsız görüş ve dav-
ranış özellikleri taşıma. 

g- İnançları ussallaştırabilme, ussal niteliği 
olmayanları toplumsal davranış kalıplarına 
sokmama. 

10- Devlet ve diğer örgütlerin işlerini, başta din 
olmak üzere, benzeri kurumların düşünce ve i
nanç sistemlerinin etkisi dışında görUp yorum

layabilma. 

f) Devrimci Cinkillpçı) kişilik özellikleri; 

ı- Cumhuriyetçi, ulusçu, devletçi, halkçı, layik 

kişilik özelliklerini taşıma. 
2- Baskıcı, tepeden inmeci olmayıp, başkalarını 

anlayışla karşılayabilme. 

3- özgür düşünce ve davranış sahibi olma. 

4- Çağdaş tutumları benimseyebilme. 
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5- Amaç ve hareketlerinde bilimi temel alma. 

6- Davranışlarını gelişi güzel, duygusal tapki
lere değil, planlı tutuma dayandırma. 

7- Amaçları ve ulaşma yollarını önce belli araş
tırma süreçleri sonucu saptayabilme. 

s- Geliştirmeyi, planlı ve araştırmaya dayanan 
değişme aşamalarında geçerek sağlamaya inanma. 

9- Araştırma, değişme ve geliştirmeyi, kesinlik
le uyarlamada (intibak ettirmede) görebilme; 
bunun içinde başkalarına gelişmeyi inanç ola
rak aşılayabilme gücünde olma. 

10- Gerek bireyde, gerek kurum veya örgütleriyle 
bütün toplumda devrim anlayışını 11 devirmek 11

, 

11 yıkmak11 çabalarına değil, sürekli ve aşama

lı gelişme anlamını içeren evrimleşme düşün

cesine bağlayabilme. 

Ki.iltürel yapı ve toplumsal kişilik alt bölümünde in
celediğimiz; günUmUz toplumsal kişilik özellikleri ile Ata
tUrk' çU kL;ilik özelliklerinin öngördUğU toplumsa).. kişilik 
yaklaşımı arşsında önemli farkların olduğu, ya da başka de
yişle toplumsal kişilik oluşumunun Atatürk'ün amaçladığın

dan olrlukça değişik bir çizgide geliştiği kolayca görülmek
tedir. Atatürk'çü kişilik özellikleri aslında çağdaş ve bağ
lı olarak modern bir insanın özelliklerinin neler olması ge
rektiği konusunda önemli bir bakış açısı getirmektedir. An
cak, ilk bakışta, sıralanan bu özellikler, ideal ve bu an
lamda da ulaşılması zor bir yapı göstermektedir(l05). Bura
da ayrıca, toplumsal bir varlık olarak insanın, çevreden ge
len etkilere sürekli açık olduğunu da anımsamak gerekmekte
dir. Çevre faktörlerinin yoğun etkisi altında kalan: özel-

(105) AHMET HAL\JK YÜKSEL, AtatUrk' çii DUşUnce Sisteminde 
Kiiltiirel Iliteşim, Yayınlanmamış doktora tezi, Es
kişehir, 1986, s.423-424 
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likle gUnUmtizde, kitle iletişim araçlarının aktardı~ı çe

şitli kUltUr unsurları ile iç içe yaşayan bireyin, özgUn 
bir yapı gösteren AtatUrkçU kişilik özelliklerini edine
bilmesi oldukça zor görUlmektedir(lQ6). 

(106) Geniş bilei için bkz: A.g.k., s.422-430 



III- ÜNİVERSİTE ve TOPLUlllSAL KİŞİLİK GELİŞTİRHE ORTAl'1I 



7- ÜNİVERSİTE ve TOPLUHSAL ORTAHI: 

Bilim, uluslaşma sürecine girebiimiş toplumların hep
sinde görülen, toplumsal ve kültürel yapıyı etkileyen, önemli 
bir kurum.dur. Tekelci bir yaklaşımla toplum içindeki tüm bi
limsel araştırma, geliştirme ve e~itim etkinliklerini kendi
sine maletmemekle birlikte; ilgi alanını ve kuruluş amaçları
nı do~Tudan bilime dayayan üniversiteleri, bilimin yapıldığı 
geliştirildiği merkez kuruluşlar olarak tanımlamak olasıdır. 

Bilim kurumları olarak üniversiteler, Yunan ve Roma 
öğretim felsefelerine kadar uzanan, derin bir tarihsel geç
mişe sahiptirlerCıo7). Bilimsel çalışmalar ve örgütlenmeler, 
endüstri devrimi öncesinde, Hıristiyanlık ve Hüslümanlık 
gibi dini kurum ve yapılar içinde sürmüşlerdir. Günümüz üni
versite anlayışının ve kurumlarının temelleri, endüstri dev
rimini gerçekleştiren Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülke~ 
lerce atılmıştırCıos). Bilimin ve teknolojinin toplumsal kül

türel hayatta giderek a~ırlık kazanmasıyla üniversiteler ge-

C107) ijE:NRI JAN~E Üniversite ve a!rda To lurnun İhti a ları, 
(. CEV .BEDRI İ<ARA.lPAKIOuLU Uluslararası Uni versiteler Bir
liği Yay: No:lO, İstanbul, 1973, s.5 

(lOs) A.g.k., s.6-ll 
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lişmiş ve çağımızda; başlangıçta da belirttiğimiz gibi-tüm 

toplumlarda yerlerini almışlardır. 

Günümüz toplumlarında üniversitelerin toplumsal or
tam içindeki yerlerinin en önemli belirleyicisi toplumsal. 
gereksinmelerdir. Burada toplumsal gereksinimden anlaşılma

sı gereken; toplumun sosyo-ekonom:\-k durumu ve bağlı bulun

duğu değerler sistemidir. Gelişmişlik düzeylerinin farklı

lıkları ve toplumdan topluma çeşitlilik gösteren değerler, 

toplumların gereksinimlerini de farklı kılmaktadır. Tüm 

farklılıklara karşılık hemen her topluında görülen ortru( 
özellik; gelişim ve nüfus artışı gibi nedenlerle açıklana

bilecek toplumsal gereksinimlerin yoiSLJ.n artışıdır. Gelişmiş 

ülkelere oranla her alanda geri kalmış, aradaki uçurumu ka

patma t eıa~şındaki azgelişmiş toplumlarda; ça1ğdaş toplum ola
bilme yönünde hızlı değişim ve gelişim iste~i daha da yoğun 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden artan toplumsal gerek

siniınıerin hızla karşılanması beklenmektedir. Zaman zaman 
hızlı bir değişim sa~lamak için, çabuk ve kökten değişimle

re~ gerekirse kuvvet kullanarak, tahrip ederek, engelleri or
tadan kaldırma çabalarına yönelinmektedir(log). Hızlı bir 

değişim ve toplumsal gereksinimlerin karşılanması isteği yö
nünde, birer toplumsal kurum olan üniversitelerden; hergün 
biraz daha artan sayıdaki toplum üyelerini beklentiler doğ
rultusunda eğitmeleri; konuların yoğunlaşmasına, uzmanlık yö

nünde derinleşmesine, üstelik bilim alanlarının giderek çe

şitlenmesine rağmen, bilimin gelişmesinde birinci planda yer 

alma ları; dU~ er toplumsal kurum ve kuruluşlar ı n gelişmesi ne, 

başka değişle toplumsal gelişmeye destek olmaları, yön verme

leri beklenmektedir. 

Böylesine çok yönlü işlevleri yüklenmesi istenen üni
versitenin, kendisinden beklenenleri yerine getirabilmesi 

(log) A.g.k., s.XVII 
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için aşması gereken sorunlarsa bir hayli fazladır. Bu sorun

lardan bir böltimU ekonomik yetersizlikler, gerekli altyapı 

hizmetlerinin geliştirilmesi, yeterli sayıda ö~retim liyesi

nin olmayışı, fazla sayıda ö2~rencinin e~itim isteğinde bulun

ması gibi herkesçe bilinen sorunlardır. Üniversitenin, yuka
rıda saydığımız sorunlar kadar gündeme gelmeyen, ancak en az 

onlar kadar, belki de daha önemli bir sorunu, toplumsal yapı

daki konumunun ne olması gerektiğidir. Bilindiği gibi toplum

larda genel olarak kurulu düzenin korunması yöntinde bir eğilim 

vardır. Toplumdaki değişim hızını etkileyen denetleyen pek çok 
unsur vardır. Toplumsal kültürel yapıyı ortaya koyan unsurlar 

olarak önceld böltimlerde değindiltimiz bu unsurların, hepsinin 
değişimi kabullenir duruma gelmeleri, değişim açısından gerek

lidir. Oysa üniversitenin değişim gerekliliğinin tek dayanağı 

bilindir. Bilimin, dolayısıyla üniversitenin değişim hızı, 
toplumsal değişim hızından daha dinamik bir yapıya sahiptir. 

Bu durumda üniversite, toplumsal dUzenin savunucusu mu olma

lıdır, yolcsa bilimi n gerektirdiği Yönde değişme ilkelerini, 

gerekliliğini ortaya koyarak toplumu eleştirmali ve böylece 

toplumla çatışmalı mıdır? Toplum ve üniversite arasında yu

karıdaki tUrden çatışmaların ortaya çıkması ile üniversite

lerin baskı altına alınmaması amacıyla; demokratik yönetimle

rin egemen olduğu toplumlarda Universitelere özerklik tanın

mıştır. Ancak uygulamada özerkliğin çöztim olmadığı -en azın

dan UlkeQiz4e- bir takım sorunların özerklikle ortaya çıktı

ğı gözle~~iştir. 1960'lı yıllarda Avrupa'da, 1970'li yıllar
da ülkemizde, Universite özerkliğinin, bilimin öz~ürce yapıl
ması amacından saptırıldığı, üniversitenin çeşitli baskı grup
larında toplumsal yapıya karşı başlatılan direnişierin merke

zi durumuna getirildiği görUlmUştUr. 

Ülkemizdeki üniversitelerin toplumsal ortam içindeki 

konuınıarına ve yüklendikleri işlevlere bakıldığında, genel 
olarak tüm üniversitelerin karşılaştığı sorunları bünyesin

de taşıdıgı, ek olarak toplum yapısı ve kültürel nitelikle
rin yarattığı özgün sorunlarla uğraştığı görülmektedir. Üni

versitelerimizin toplumsal ortamını değerlendirmek için ön-
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celikle, üniversitenin tarihsel gelişimine değinmek gerek

mektedir. Toplumumuzda üniversite kurumunun varlığının te
melleri Osmanlıların son dönemlerine kadar uzanmaktadır 

(ııo). Cumhuriyet dönemine 11 bilimsel özerk 11 bir yapı için

de katılan üniversite, kendisinden beklenen toplumsal ge-. 
lişme ve de1işmeyi yönlendirme çabalarına yeterince katıı
madığı gerekçesi ile 1933 yılı nda bir müdahaleye uğramış, 

1946 yılında çıl(artılan Türk fjniversiteler kanunu ile özerk

liG:e kavuşturulmuştur(ııı). 1970' li yıllarda üniversiteye 

olan talebin giderek yoğunlaşması akademi ve üniversitele

rin hızla bUyiimelerine, artan e}titim talebini karşılama ça

balarına yönelmelerine yol açmıştır. Bu yöneliş, ülkenin 
insangücü gereksinimleri açısından tutarsız, kurumlararası 

dağılım açısından dengesiz bir yUksek öğrenim ortamı görün

tüsü yaratmıştır(ıı2). Bu dururnun başlıca sebebi, ortaöğre
nim aşamasında çözülmesi gereken meslek elemanı yetiştirme 

görevinin üniversitelere aktarılmış olmasıdır. Öğrencile

rin yoğun yüksek ö~renim talebinin ardında iyi bir eğitim 

ve diploma alarak, üst düzey gelir gruplarında yer alma is

teği vardır. Oysa üniversiteler genellikle soyut nitelikte, 

daha uzun bir öğrenim veren, ya da sınırlı bazı mesleklere 

hazırlayan bilim dalları ek$eninde kabul edilmektedir(ıı3). 

Bu gelişme karşısında: 

a) Üniversitelerimiz, dUşük e~itirn standardında öğrenim sağ
layan meslek yüksek okullarına dönüşmüşlerdir. 

~) Toplumda, üniversite eğitimi almanın üstün bir statü ve 

(ııo) Üniversitenin tarihsel gelişim süreci için bkz. H.ALİ 
KO ÇER, 11 TUrk Üni versit e leri nde Örgütse 1 Gelişme 11

, Üni
versi.:t.sLYön-stirnirıin Uluslararası Sorunları Semlozyumu, 
Ankara Üniversitesi Eğ.li,ak.Yay. No:sö, Ankara: 979, 
s.3-34 

(ııı) A.g.k., s. 21-25 

(ıı2) IV B.Y.K.P., D.P.T. Yay. No: 1664, s.449 
(ıl3) AYSEL EKŞİ, Gençlerimiz ve Sorunları, İstanbul Üniver

sitesi, Yay. No: 2790, Istanbul: 1982, s.337 
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gelir dUzeyi sa~layaca~ına olan inanç sUrmektedir. Univer
site kapısındaki yılfılmanın her yıl artmakta oluşu bu inan

cın somut bir göstergesidir. Ayrıca orta ö~renim aşamasında 

meslek edinemeyen ö~rencilerin, Universiteye yönelmekten 

başka şansları da yok gibidir. 

c) DU~ük e.»·itim standardıyla diplama alıp, Universite mezunu 

olanlar, diplamalı işsiz durumuna dUşmalete; ya da U ni ver
site mezunu olmanın gerekmedigi, düşük nitelikli işlerde 
çalışmak durumunda kalabilmekdedirler. 

d) Yogun e~itim talebi, üniversitenin bilimsel araştırma ve 
çalışmalar yapmasını engelleyici bir faktör olmaktadır. 

Günümüzde üniversitelerin içinde bulunduğu durum; 

toplumsal ihtiyaçlar açısından üniversitelerden beklenen en 

önemli hizmetin yiiksek ö,~ırenim talebini karşılaması olduğu 
görülmektedir. Üniversitelerin çeşitli sınırlayıcı nedenler
le bu hizmeti yeterince yerine getiremedikleri gibi, di~er 

üniversite etkinliklerine de yeterince eğilemedikleri, en 
azından toplumun üniversiteden bu yönde beklentilerinin pek 

az olduğu savunulabilir. 

12 Eylül 1980 öncesi, anarşi ortamının merkezine çe

kilen üniversitelerimiz, günümüzde bu görünümden kurtulmuş-::
lar, e~itim ve ö~retim etkinlerine yöneltilebilmişlerdir. 
Görünüşte devlet kurumları üniversiteden danışmanlar iste

mekte, özel sektör, onlardan yararlanmakta, yargı organıa-
rı hukuk fakültelerinin içtihatlarına başvurrnakta, siyasiler 
onları aralarına almak istemektedirler(ll4). Ancak kendi so

runlarına çözüm arayan üniversitenin eğitim ö~ğretim etkinlik

leri dışında toplumsal ortama yeterince katılabildiğini söy

lemek pek olanaklı görülı:rıemektedir. 

(114) İLBER ORTAYLI, Gelenekten Geleceğe, Hil yay., İstanbul, 
1982, s.31 
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s- ÜNİVERSİTE Ö~RENCİLİÖ.İ VE TOPLUMSAL KİŞİLİK 

Yüksek öğrenim gençliği, gençlik kesimleri içinde en 

fazla yatırım yapılan kesim olarak tanımlanabilir. Yüksek 

öğrenim öğrencisi, yaşamının bu döneminde; kendi kişiliği

ni ve kimliğini bulmaya, yaşamın anlamını algılayıp yorum

lamada, çok çeşitli yaklaşımların sunulduğu akademik bir 

çevrede yaşamaktadır. Üniversite, kişilik gelişiminin büyük 

ölçüde biçimlendiği, yetişkinlik modelinin kurulduğu bir ge

çiş dönemi olarak da nitelenebilir. Ancak üniversite orta

mında geliştirilen kişiliğin, daha önceki toplumsal çevre 

içinde geliştirilen kişili~in üzerinde oluşturulduğu, baş

ka deyişle üniversite öncesine dayanan bir temelinin oldu
ğu hatırlanmalıdır. 

Bir yaklaşıma göre, bireyin kendisini gerçekleştir
mesinin göstergeleri(ll5); 

a) Gerçeği algılayabilmesi 
b) Kendi dışındaki sorunlara dönük olabilmesi 
c) Yeteneklerini geliştirmesi 
d) Yeni yaşantılara açık olabilmesi 

e) Kendini tanımasıdır 

Yukarıda sayılan niteliklere sahip bir kişilik geliş

tirmek için gerekli ilk ön koşul, kuşkusuz iyi bir eğitim 

almaktır. B~itim sistemimize bakıldı~ında, daha önce de sözü 

edildi~i gibi, ezbere dayalı, işlevsiz bi! eğitim uygulama

sının sürdürüldüğü görülmektedir. Oysa eğitimde temel amaç 

öğretilenlerin en iyi şekilde nasıl kullanılabilece8ini, na

sıl işe yarayabileceğini aktarmak olmalıdır. Gerçeğin algı

lanabilmesi için öğrenciye, her sorunun nedeni ile sonucunu 

ayırdedebilme ve birbiriyle anlamlı ilişkiler üzerinde dUşü-

( 115) HÜLYA GÖKHBN, AYTAÇ AÇIKALil~, NGR KOY0NCU, z·JH~L ~AYDA~, 
Yi.iksekö.?lTe ni m öi:5;re ne i ler i ni n serbest zama n et kı nlıkler.ı 
k e ndileri ni gerçekleştirme d Uzeyleri, l'hlli Bğ. Gençlik 
ve Spor B. Yay., No: 456/34 Ankara, 1985, s.82 
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oluşturma çabalarına üniversite ortamının yaptığı etkilerin 

yanısıra, üniversite aşamasında da varlı~ını sUrdUran geç

mişe dayalı kişilik özelliklerinin payına da değinmek gere

kir. Yapılan bir a raştırmaya göre; üniversitelerin ileri 
sınıflarında bile gençlerin kendi gelecekleri konusunda bel

li bir planlarının, hazırlıklarının olmadı~ı gözlenmiştir 

( 120). Bu olumsuz durumun tek nedeni olarak üni ver si te or

tamında öğrenciye sunulan olanakların ve yönlendirme çaba

larının yetersizli(ği gibi bir gerekçe gösterilemez. Öğren

cinin iiniversite öncesi geliştirdiği kişilik yapısını etki

leyen toplumsal çevre, aile, çocuk yetiştirme düzenimiz gibi 
unsurlar da bu durumun belirleyicisi olarak de~erlendiril

melidir. Ayrıca yapılan bazı araştırmalarda ö,ğrenimin bağım

sız kişilik geliştirmeda yapının olduğu ortaya çıkarılmış

tır ve bu payın bir kısmı üniversitelerimize aittirC121). 

Üniversite ortamında olumlu kişilik geliştiren öğren

ciler de kuşkusuz vardır. Ancak bu ö}~renciler Universite ön

cesinde de o1·0.mlu kişilik geliştirebilme ortamı bulabilmiş 
olanlardır. Ekonomik ve eğitim dUzeyi yüksek ailelerden ge

len çocukların çevre ve aile desteği ile olum.suz koşullar

dan en az düzeyde etkilanıneleri mUmkUn olabilir. Oysa gerek 

öğrencilere uyguladığımız anket sonuçları, gerek büyük örnek

lemli araştırmaların verileri, üniversite ö~rencilerinin ai

lelerinin eğitim dUzeylerinin -özellikle anneler açısından-

(120) EKŞİ, s.l51 

C121) NİHAT NİRUN(Editör), 12-24 yaş gençelerin sosyo-ekono
mik Sorunlarık (öZKAN UNV.ı.i:R, BARLAS TOLAN, IŞIL AKBU
tOT, CAVIT DAuDAŞ) M.E.G.S.B. Gençlik hizmetleri ve 
Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı, Ankara: 1986, s.361 
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öğrenciye oranla daha düşük olduğunu göstermektedir(l22). 
Bu durumda öğrencilerin olumlu toplumsal kişilik gelişti
rebilmeleri için üniversitelerimize önemli görevler düşmek
tedir. 

( 122) HÜLYA GÖKHEN, AYTAÇ AÇIKALIN, Nim KOYUNCU, ZUHAL SAYDAR, 
Geniş bilgi için Bkz. YUkseköğre):ıim öf'-Tencilerinin şer
best zaman etkinlikleri Kendilerini gerçekleştirme d,
zeyleri Milli E~. ~ençlik ve Spor Bak. Yay. No: 456 32 
Ankara,' 1985, s. 3s ve U;:1UR DBHİHAY, ~~ıköğret im öğrenci
lerinin boş zamanlarını De~erlendirme e~ilimleri, Anado
ru·trnı.-:A.o. Pa:Küitesi Yay.No:l21, Eskişehir,l987, s.32 
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9- TOPLut·1SAL KİŞİLİtiİ GBLİ~·TİRME VE ZAivlANIN İŞLEVİ 

Zamanın önemi, zamanın kullanılışı, iş zamanı, boş 

zaman gibi kavramlar, gUniimUz toplumsal ortamı içinde gU.n

delik hayatta sık sık işitilmekte; zaman kavramının, çeşit

li yönleriyle araştırma ve incelemelere konu oldu~u görül

mektedir. Kısaca, zaman kavramı, güniimüze özgU bir kavram 

olarak toplumsal hayatta, bireysel yaşantılarda yer edil

miş görünmektedir. 

Insan yaşamında zaman kavramının önemini ortaya çı

karan en önemli unsur, yirminci yüzyılın özellikle ikinci 

yarısındaki teknolojik gelişmeler olmuştur. Teknolojik ge

lişmeler insanıarın yaşam biçimlerinde önemli bir standart

ıaşmayı beraberinde getirmiştir denilebilir. Sanayi devri

mi nde n sonraki ge li ş me lerde, i nsa nlar biiyUk u ret im birim

lerinde bireysel üretimi bir yana bırakarak ortak üretime 

yenilmişlerdir. Bu Uratim örgUt le nme leri ni n sonucu olarak 

iş alanlarında ayrımlaşma, uzmanıaşma ortaya çıkmış, iş 

saatleri belirli ölçülere dayandırılarak düzenlenmiş, kısa

ca örgütler insan yaşamının belirleyicisi, yönlendiricisi 

olmuşlardır. 

Yeni toplumsal örgUtlenme biçimleri içinde, insanla

rın toplumsal yapıya uygun kişilikler geliştirmeleri de yine 

toplumsal kurumlar eliyle (örgun-yaygın e~itim kurumları, 
kitle iletişim araçları v.b. gibi) ya da toplumsal çevre 

tarafından (aile, yakın çevre v.b.) gerçekleştirilmektedir. 
Ancak gUnUmUzdeki hızlı teknolojik ve toplumsal değişmeler 

toplumsal kişilik edinme çabasındaki insanın zamanını da ol

dukça de~erli bir duruma getirmiştir. Toplumsal yapı içinde 

bir yer edinmek isteyen insan, bu durumda zamanını kendisi

ne e n fazla yarar sağlayacak bi çim de k...ı lla nma k zoru ndadır • 

.8rıdUstrileşmiş ya da endUstrileşme surecine girmiş 

toplumlarda, uratim biçiminin ortaya çıkardı~ı toplumsal ya

pının getirdi~i bir zorunluluk olarak bireyin zamanı da bö

lUnmslere uğramış ve bu bölUnme çeşitli sınıflama yöntemle-
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riyle tanımlanmıştır(l23). Bireyin zamanını genel olarak 

iki böltirnde ele almak olasıdır. İlk olarak bireyin yaşamı

nı sürdürmek i çi n harcadıf;tı, zoru n lu t iiketile n zama nlar söz

konusudur. İş zamanı olarak belirlenen bu zaman, ö~renciler 

için de okul zamanı olarak tanımlanabilir. Bu tür harcanan 

zamanın dışında, uyku, temizlik, beslenme, çalışanlar için 

gerekiyorsa işle ilgili hazırlıklar, öğrenciler için ders 

çalışma gibi, zorunlu zaman sırurları içinde yer alan et

kinlikler vardır. Kısaca bireyin, varlığını sürdürebilmek 

ve kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirebilmek 

için harcadıgı zorunlu zamanın dışındai hiçbir bağımlılık 

ya da zorunluluk duymaksızın kullanabilece~i zaman, boş za

man olarak nitelenir. Zorunlu ya da bağımlı kullanılan za

manlar ve boş zamanlar olarak iki temel bJlüme ayırdı~ımız 

zamanlardan, zorunlu kullanılan zamanlar 'toplumun yapısı 

ve sürekliliği ile ilgili oldugundan tüm toplumlarda, top

lumsal yapılara uygun biçimde düzenlenmişlerdir. 

Toplum üyelerinin boş zamanlarını olumlu yönde de~er

lendirebilmeleri için gerekli örgütlenmelerin gelişmiş ül

kelerde önemli ölçüde gerçekleştirildi~i bilinmektedir(l24). 

Ancak, azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, toplum 

üyelerinin boş zamanlarının olumlu yönde değerlendiriletilme

si için yeterli örgütlenmeler gerçekleşmemiştir. Bu türden 

ülkelere örnek olarak ülkemizdeki gelişmeleri gözden geçir

di~imizde; boş zaman etkinliklerinin öneminin, en azından 

bazı çevrelerce yıllarca önce anlaşılmış oldu~u ve bu yönde 

girişimlerde bulunulduğu görülmektedir. Ülkemizde boş zaman

ların de.?ferlendirilmesi konusunda ilk seminer 1964'de İstan

bul'da dUzenlenmiştirll25). Boş zamanlar konusuna verilen 

(123) Bkz. MAHMJT TEZCAN, Boş Zamanlar Sosyolojisi, Ankara, 
1977, s.l 

(124) Geniş Bilgi için bkz.: H.RAUJ!1 İNAN, Orta, Avrupada Ge
lişmenin ve Demokrasirün Temeli Eğitim, Iş Bankası Kul
tür Yay. No:9, Ankara, s.325-356 

(125) Bkz. A.g.k. s.330 
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ö nemin, gUniimUze kadar giderek arttığı, bu alanda araştır

ma, inceleme ve kurumlaşma yönlinde bilimsel kur~mların ve 

kişilerin çeşitli çalışmalar yaptıkları görlilmektedir. Üni

versiteler bUnyesinde oluşturulan tiyatro, folklor, kitap, 

sinema, havacılık, do~a kultipleri gibi uygulamalar; Milli 
E~itim Gençlik ve Spor Bakanlı~ına ba~lı Halk Eğitim Mer

kezlerince açılan çeşitli kurslar ve benzerleri boş zaman

ların dUzenlenmesi amacına da hizmet eden kuruluşlar olarak 
nitelenebilirler. 

Toplumumuzda boş zamanıarın kullanımına baktığımızda; 

yukarıda saydığımız tUrden örgUtlenmelerin toplumsal yaşam 

üzerinde etkin olabilecek bir seviyede olmadığını söylemek 

olanaklı görülmektedir. Boş zamanların kullanımı genel ola

rak iki sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflamaya göre serbest 

zamanın kullanımı, etkin-edilgen ya da sert-yumuşak şekilde 

tanımlanmaktadırC126). Bireyin katılarak bulunduğu serbest 
zaman etkinlikleri etkin/sert, izleyici durumunda katıldığı 

serbest zaman etkinlikleri ise edilgen/yumuşak etkinlikler

dir. Toplumumuzda zamanın kullanılışının, yaşanılan yer ve 

cinsiyet özelliklerine göre farklılıklar gösterdiği ortaya 

konulmuştur(l27). Geleneksel çevre ve tarım kUltürünün ege

men olduğu bölgelerde bir zaman sınıflaması net olarak or

taya çıkmamıştır. İş zamanı ve boş zaman iç içe durumdadır. 

Ortaya çıkan boş zamanlar ise yoğun olarak edilgen biçimde 

kullanılmaktadır. Brkeklerin biiyUk bölUmU boş zamarıını kahve

de geçirirken kadınlar komşu ziyaretleri, sohbet gibi yöntem

lerle serbest zamanlarını kullanmaktadırlar. BiiyUk yerleşme 

merkezlerinde zorunlu kullanılan zamanlar ve boş zamanların 

(126) Geniş bilgi için bk~. ÖZCAN KöKNEL, İnsanı Anlamak, Al~ 
t~n ~itaplar Yay., Istanbul, 1986, s.422 
NERMIN ABADAN, Üniversite Ö.f5:rencilerinin Serbest Zaman 
Faalivetleri, Ankara Uni. S~B.F.yay. No: 135-117, Ankara, 
1961, s. 23 

C127) TBZCAN, s.l77 
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ayrılması, kırsal alana göre daha belirgin durumdadır. An

cak zamanların kullanılması yönünden kırsal alanla önemli 

benzerlikler vardır. Kahveye gitmenin bir boş zaman değer

lendirme etkinliği olarak kentsel bölgelerde de yaygın ol

duğu bilinmektedir. Öyleki, kentsel bölgelerde kahveye de

vam bakımından farklılaşmalar oluşmuş gençlerin yaşlıların 

ve meslek gruplarına göre kişilerin devam ettiği kahveler 

ortaya çıkmıştır(ı2s). Kentsel bölgelerde kadınların zaman 

kullanımı da kırsal alanlardakinden bazı noktalarda ayrıl

maktadır. Kent bölgesi kadını çalışıp çalışmama, gelir ve 

kültür düzeyi farklılıklarına göre değişik etkinliklerde bu

lunabilmektedir. Kadınlar arasında yapılan toplantılar kabul 

gUnleri şeklinde düzenlenmekte; kent bölgesi kadını sinema

ya, tiyatroya gidabilme seçeneklerine sahip bulunmakta, gö

nüllü kuruluş ve derneklere üye olarak, olanakları ölçüsün

de sosyal etkinliklere katılabilmektedirCı2g). Boş zaman 

önemini yeterince kavranmadığı ve gerekli değerlendirme ön

lemlerinin alınmadığı toplumumuzda, boş zamanı değersiz ve 

zararlı uğraşılarla dolduran girişim ve örgütlenmelerin de 

geliştiği görülmektedir. özellikle arayışlar içindeki genç

lik kesimi için bu durum üzerinde önemle durulması gerek

mektedir. Kentsel bölgelerde, iş ya da okuldan arta kalan 

zamanların gençliği çeken bilardo, bilgisayar oyun salonla

rı gibi örgütlenmiş yapıların; gençliğin kimli,ğini bulmasın

da yararlı etkinliklerin düzenlenmesi ile etkilerinin en aza 

indirilmesi toplumun geleceği açısından önemlidir. Kahve, 

oyun salonları gibi organizasyonlar içinde bırakılan toplu

mumuz üyeleri olumlu toplumsal kişilik geliştirmeda sorunlar

la karşılaşmaktadır. Bir edilgen boş zaman etkinliği olan 

futbol maçlarındaki kötü tezahuratlar, çıkan kavgalar, genç

lik kesiminde giderek yaygınlaşan sigara kullanma alışkanıı

ğı gibi olumsuz toplumsal göstergeler, bu so~unu ortaya ko-

(128) A.g.k. s.l80 

C129) Geniş bilgi için bkz.: A.g.k., s.l77-178 
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yan unsurlar olarak değerlendirilebilirler. Toplumumuzda yay
gın bir boş zaman değerlendirme etkinliği olarak televizyon 

izlemenin de önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Televiz

yon yayınlarının toplumsal gereksinimler gözönüne alınarak 
düzenlenmesi durumunda, olumlu toplumsal kişilik geliştirme 
yönUnde de,ğerli katkıları olabilir. Ancak ülkemizde televiz
yon yayınlarının kültUrel, toplumsal ve ekonomik alanlarda 
bir e~itim aracı olarak beklenen düzeye henuz ulaşamadığı 

söylenebilirC130). 

Genel olarak ortaya çıkan sonuç; topl~mumuzda bağım

lı zamanların toplumsal yapının gereklerine uygun olarak dU
zenlendi<'fi, ancak boş zamanların gerekli önlemler alınmaması 

nedeniyle edilgen Ustelik zararlı yönleri a~ır basan bir top
lumsal ortam içinde tükeltildi~Q;i yöniindedir. Boş zaman etkin

likleri ile ilgili kurumların yeterince güçlü olmaması, zama
nın olumlu toplumsal kişilik oluşturmadaki öneminin toplumun 

geniş kesimlerince anlaşılmamış olması gibi sebepler, ortaya 

çıkan olumsuz tablonun belirleyici nedenleridir. 

C130) NİHAT NİRUN (.Ed~~ör), ~2-~4 Yaş Gençlerin Sosyo-~k?no~ 
mik SorunlarJ, \öZKAN UlWER, BARLAS TOLAN, IŞIL BULvT, 
CAVIT DAGDAi , M.E.G.S.B. Gençlik Hizmetleri ve Faali
yetleri Dairesi Başkanlığı, Ankara: 1986, s.214 
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10- UNİVBRSİTB öÖRENCİLİÖ.İ VB BO~ ZAHAN DE:1BRLENDİRME 

Üniversite ortamında ö~rencilerin zaman kullanımı ve 

boş zamanları de~erlendirmelerini, toplumun genel zaman kul
lanma eğilimleri ile birlikte ele almak, öğrencilerin zaman 

de~erlendirme yönelimlerini nedenleriyle açıklamak açısın
dan yararlı olacaktır. Kişilik oluşturma sürecinde ilk bil

gi ve de~erleri ailesinden alan çocu~un, aile üyelerinin boş 

zaman de~erlendirme eğilimlerinden etkilanınesi ve benzer eği

lirnlara kişilik yapısında yer vermesi olağan sayılabilir. 
A~le ve yakın çevre ortamından sonra okul kurumuyla karşıla

şan çocuğun zamanını pratik yaşamda kullanılabilecek biçimde 

deterlendirmesi için okulların, genel anlamda eğitimcilerin 

eline önemli bir fırsat geçmektedir. Ancak gUnUmüz ilk ve 

orta öğretim basamaklarında bu olanaktan yararlanma eğilim

lerini ya da çalışmalarını görmek pek olası değildir. önce

likle orta öğrenimdeki yüklU müfredat programları öğrenci

lerin kendisine pek zaman bırakmamaktadır(ı3ı). Okullar 11 gös

termelik11 bazı çabalar dışında, boş zamanların de?;erlendiril

mesi konusunda, gençlere çok az yardımcı olmakta, olanak ta

nımamaktadırlar(l32). Ortaöğrenim dönemi gençliği boş zaman

larında sinemaya, maça, gezmeye gitmekte, mahalle arasında 
maç yapmakta, gazete kitap dergi okumakta, televizyon izle- · 

mekte, bu tiir faaliyetlerin yanında kahveye, oyun salonları

na, biiyiik kentlerde diskoteklere gitmeldedirler. Bilimsel ve 
ciddi nitelikli boş zaman etkinliklerinde bulunan gençlerin 

oranı~ 10 1 u geçmemektedir(l33). Daha önce sözünü etti~imiz 
toplumun genel zaman kullanma eğilimlerini, toplumun bir üye

si olması sebebiyle benimseyen; öğrenim surecinin ilk aşa
malarında da en azından olumsuz zaman kullanma ya da zamanı

nı bilinçsizce tUketme eğilimlerinden caydırıcı bir eğitim 

(131) NİRUN, s.242 

(132) öZCAN KöKNB~, Cumhurivet Gençli~i ve Sorunları, Cem 
Yayınları, Istanbul, 1979, s.BO 

<133) A.g.k., s.l68 
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yapısı ile karşılaşmayan ö~renci; üniversite ortamında da 

zamanını a~ırlıklı olarak edilgen boş zaman etkinlikleri 

ile geçirmektedir. Üniversite ö~rencilerinin ~ 70 1 den fazıa

sı zamanını edilgen etkinlikLerle tüketirken ancak 7; 30'luk 

bir kısmı aktif zaman kullanma etkinliklerine yönelmekte
dir(l34). 

Üniversite öğrencilerinin zamanlarını kullanma e~ilim

lerini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Boş zaman değer

lendirme eğilimlerini belirleyen, yönlendiren önemli faktör

lerden bir tanesi ö~rencinin sahip oldu~u ekonomik nitelik

lerdir. Bir araştırmaya göre yüksek öğrenim ö~rencilerinin 

yaklaşık ~ 60'ının ailelerinin ekonomik düzeyi orta seviye

dedir ve ö-~rencilerin ancak 76 5'i yılın büyük bir çoğunluğun

da gelir sa~layan bir işte çalışmaktadır(l35). Bu durumda 

gelir dUzeyi ve edilgen boş zanan etkinliklerine yönelim ara

sında bir paralellik kurulabilir. Nitekim aynı araştırmanın 

bulgularına göre öğrencilerin tercih ettikleri boş zaman et

kinliklerinde di~er belirleyici unsurların yanısıra, fazla 

harcama gerektirmemenin boş zaman etkinliklerine yönalınede ro

lünün olduğu vurgulanmıştır(l36). öte yandan boş zaman et

kinliklerine yönalınede ö~renim düzeyinin de önemli rolü var

dır. Çeşitli gençlik kesimleri üzerinde yapılan bir araştır

ma sonuçlarına göre; okuma, sanat ve kültür etkinliklerine . 

katılma oranının en yUksak olduğu kesim yilksek öğrenim genç

li~idir(l37). ö~rencilerin serbest zaman etkinliklerini yön

lendiren bir başka unsur da boş zamanlarını de~erlendirebi

lecekleri kurum ve örgütlerin varlığı, çeşitliliği ve olanak 

sağlama kapasiteleridir. Daha önce de değinildiği gibi genel 

(134) A.g.k. 
(135) HÜLYA .f.i-ÖKNEN, AYTAÇ AÇIKALIN, NUR KOYUNCU, ZUHAL SAYDAR, 

Yiiksek f17renim Ö2:rencilerinin Serbest Zaman Etkinlikle
ri Kendilerini Gerçekleştirme DUzeyleri~ M.E.G.s.B. Yay., 
No: 456/34, Ankara, 1985, s.43 

(136) A.g.k, s.52-53 

(137) NİRUN, s.218 
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toplumsal ortam içinde yararlı boş zaman etkinliklerine yön

lendirecek kurum ve örgUtlerin sayısı ve kapasiteleri pek 

fazla de~ildir. Genel toplumsal ortamdan farklı olarak Uni

versitelerde, bu alana biraz daha fazla önem verilmekte, kı
sıtlı olanakların zorlanması ile öğrencilerin çeşitli etkin
liklere yöneltilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır, örneğin Ana

dolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Halkbilim Merkezi ara
cılığıyla tiyatro, falklor gibi etkinliklere öğrencilerin 
yöneltilmesine çalışılmış, bunların yanısıra sinema, fotoğ

rafçılık havacılık, doığa kultipleri kurularak etkinlik tür
leri genişletilmiştir. Aynı şekilde İstanbul üniversitesi 

Mediko-Sosyal merkezi aracılığı ile benzer sosyal kUltUrel 
etkinliklere öğrencilerin katılımı sağlamaya çalışılmış

tır(l38). Ancak bu tür girişimler sınırlı olanaklar nede
niyle çok sayıda öğrenciyi kapsayamamakta, yaygın ve işler 

bir dUzenlemeye dönUşmeyip, sadece birer iyi niyet simge-
si olarak kalmaktadır(l39). 

üniversite öğrencilerinin sözUnU ettiğimiz üniversi
te ortamı içinde katıldıkları serbest zaman etkinliklerinin 
tiirü daha çok edilgen boş zaman etkinlikleri tUrUnde olmak

tadır. Bir araştırmaya göre yükseköğrenim öğrencilerinin en 
fazla katıldıkları serbest zaman etkinlikleri müzik dinleme, 
arkadaş toplantıları, okuma, sinema, konuşma-sohbet, tele
vizyon izleme, futbol, yürüme ve radyo dinleme olarak be
lirlenmiştir(l40). Araştırmamızın konusu açısından sinema, 
televizyon iz le me ve radyo dinleme etkinlikleri ni n yoğun

luğu; kitle iletişim araçlarının boş zaman etkinliklerinde
ki önemli yerini, bu tür çalışmaların gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. 

(138) KÖKNEL, s.l69 

(139) A.g.k. 
(140) GÖKHBN ve diğerleri, s.45 
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Öğrencilerin boş zaman etkinliklerine ayırdıkıarı za
man aynı araştırmaya göre günde 70 dakika olarak saptanmış
tırCı4ı). Benzer konuda yapılan bir başka araştırmada boş 
zaman etkinliklerine ayrılan zaman yoğunıugu 1-2 saat ara

sında toplanmıştırC142). Öğrencilerin boş zamanlarında katıı
mak istedikleri etkinlik türleri soruşturulduğunda beklenti
lerin etkinlik türlerinin artması yönünde olduğu ve katılmak 

istenilen etkinliklerin, katılınılan etkinliklerden farklı 
olduğu ortaya çıkmıştırC143). Bu değişim, katılınan etkin

liklerin öğrencilerde doyum sağlamadığı biçiminde yorumlana

bileceği gibi; öğrencilerin bazı etkinliklere alternatifle

ri olmadığı için katıldıkları ve koşulların değişmesi duru
munda boş zaman etkinliklerine katılma eğilimlerini değiş

tirebilecekleri şekilde de yorumlanabilir. 

Toplumun geleceğini belirlemede, tartışmasız söz sa
hibi olan gençlerin; çağa uygun ortamlar içinde bulundurul

maması, ya da bu ortamın onlara hazırlanmaması, olumlu top
lumsal kişilikler geliştirme yönünde tek tek öğrencileri, ge

nel boyutlarıyla toplumu olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

Toplumsal kişilik geliştirme ortamında boş zamanları olumsuz 

yönde kullanmanın toplum üyelerine zararlı nitelikler kazan
dıracağı; bu durumun birey bazında içki, kumar, sigara v.b. 
olumsuz alışkanlıklar kazandıracağı, toplumda iletişimsiz

lik, toph.ımsal şiddet olayları, saldırganlık eğilimlerinin 

başgöstereceği iddia edilmektedirC144). 

Kalkınmakta olan bir ülkenin insanlarının zamanların 

boşa harcamaları, özellikle yeni ~etişen gençliğin bu tür 
eğilimlere yönelmesinin engellenmemesi, toplumsal kalkınma 
ve gelişme açısından onemli bir kayıp olarak nitelenmelidir. 

C141) A.g.k, s.56 
( 142) DE:IÜRAY, s. 40 

( 143) GöKt·1BN ve diğer leri, s. 61-62 
Cı44) Geniş bilgi için bkz., ÖZCAN KöKNEL, İnsanı Anlamak, 

Altın Kitaplar yay., Istanbul, 1986, s.421-433 
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Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını toplumsal kişilik 

geliştirme ve toplum amaçlarına hizmet edecek yetenekleri 

kazanmaları için olumlu etkinliklerle doldurmalarının btiytik 

önemi vardır. Öğrencilerin bu şekilde yönlendirilebilmeleri 

için geniş kapsamda içinde bulundukları toplumun zararlı za

man kullanma eğilim ve uygulamalarının ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. üniversite boyutunda ise ö~rencilerin boş za

manlarını de~erlendirebilecekleri örgUtlenmelere gidilmeli, 

var olanların kapasitelerini geliştirici önlemler alınmalı

dır. Bu çabalar için Universiteye dUşen görevlerin yanısıra 

devlet politikalarının da oluşturulup uygulamaya konulması ik

tidarların Universitelere destek ve kolaylıklar sağlaması 

gereklidir. 



IV- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZAMANI DEı1ERLENDİRl1E 



11- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ve TOPLUMSAL İŞLEVLERİ 

Günümüz toplumlarında gelişmişlik ve kalkırıma düzeyi
ne paralel olarak yaygınlık ve önem kazanan kitle iletişim 
araçlarının, toplum içinde yüklendiği işlevlerin yoğunluğu 
ve nitelikleri, içinde bulunduğu toplumun özgün koşulları ve 
toplumsal gereksinimleri ile belirlenmektedir. Ancak toplum 
içindeki konumu ve işlevleri ne olursa olsun, kitle ileti~ 
şim araçların toplumsal yapı unsurları arasında birleşti

rici, bütUnleştirici bir işlDvinin olduğu ya da olabileceği, 
ilgili çevrelerde yaygın bir kanı olarak yer edinmektedir. 
Bir kitle iletişim araştırmacısı bu kanıyı şu şekilde ifa
de etmektedir: Şimdiye değin hiç bir zaman, bütün sınıflar, 
kümeler Cve çağiar) aynı kültürün ve aynı çerçevelerin bu 
kadar bUyük bir bölümünü.paylaşmadılar~l45). 

Kitle iletişim araçları çoğunlukla gelişmiş ülkeler
ce üretilen ve pek çok değişik işlev gören araçlardır. Bu 
işlevler temel• olarak bilgi verme, ikna etme, toplumsallaş

tırma, eğlendirme ve malları tanıtma gibi başlıklar altında 

(145) JAMES D.HALLORAN (Çev. RUŞEN KELEŞ), 11 Kitle Iletişimi: 
Şiddetin Belirtişi mi_, Yoksa Nedeni mi?" İletişim ve 
To~lum Sorunıarı, TürK Sosyal Bilimler Derneği yay. 
1983, s.81 
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toplanabilir(l46). Ancak bu tür toplumsal işievlerin yerine 
getirilmesinde kitle iletişim araçlarını yönlendiren, yöne
ten, denetleyen, içinde bulundukları toplumsal yapı ve onun 
kurumlarıdır. Kitle iletişim araçlarının üreticisi durumun
daki gelişmiş kapitalist sistemlerde, bu araçlar özel kişi 
ve kurumlar elinde arz~talep sistemine bağlı olarak çalış
maktadırlar. Başka deyişle kitle iletişim araçları ve üret
tikleri, mal kapsamında değerlendirilmekte, alınıp satılmak

tadır. Sosyalist yönetim sistemlerinin oldu~u toplumlarda 
ise piyasa ekonomisi yoktur ve kitle iletişim araçlarının 
işlevleri arz-talep dengesiyle değil yönetim kademelerince 
belirlenmektedir(l47). Bu sistemler dışında gelişmekte olan 
ülkelerde kitle iletişim araçları kalkınmada önemli bir güç 
olarak görüldüğünden devlet eliyle yada yo~un devlet dene
timinde işletilmekte ve önemli toplumsal işlevleri yerine 
getirmekle görevlendirilmektedirler. Gelişmekte olan ülke
lerde, gerekli endüstrinin olmayışı nedeniyle, kendilerin
den çok şeyler beklenilen kitle iletişim araçlarının tekno
lojisi ve hatta ürünleri ithal yoluyla edinilmektedir. 

Kitle iletişim araçlarının toplumda yüklendikleri iş

levler iletişim kurarncıları tarafından çeşitli şekillerde 
ele alınarak incelenmiş ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar
la bu alandaki görüşler sürekli değişerek ve gelişerek günü
müze değin gelmişlerdir. Bu konudaki kuramsal bir görüş 
"kültiirün yansıması" adıyla ortaya konmuş, kuramın genelli
ği sonucu uuyarı-tepki-etki 11 temeline dayanan ve kitle ile
ti şim araçları karşı sı nda "atomizen0lmuş toplum üyeleri ni n 

( 146) OYA TOKGöZ, 11 Türkiye 'de Ki tl e Haberleşme Araçları ve Ço
cuklar", Ank ü,/ S.B~JP.{B,Y. Y.O Yıllık 1977-78, Ankara, 
1979, s,l86 

( 14 7) J?ANİEL 11"'RNŞR ( Çei{• NABİ AVC~), '.' Çağdı;wlaşma Sürecinde 
Iletişimin Işlevi' KURGU, E.I.T.I.A. Iletişim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi~ Yay., No~3, Eskişehir, 1980,s.ll9. 
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ortaya çıktığını savunan kurarn geliştirilmiştir(l48). Daha 
ll . k. ı k ll dl d ı ı· t . . ı . ll t sonra ı ı aşama ı a ış a ı mo e ge ış ırı mış ve op-

lumsal denetim" görüşü örtaya atılmıştır(l49). Kitle ile
tişim araçlarının işlevleri ile ilgili kuramsal gelişmeler 
sonucu, gi.inümUzde kitle iletişim araçlarının işlevlerinin 
ortaya çıkardığı zararlı ve yararlı etkiler gibi genel bir sı 
sınıflama altında, araçlar ve etkileri incelenmektedir. Kit
le iletişim araçlarının olanakları açısından olumlu yanları
nı savunan iletişimciler, bu araçların işlevlerini şu şekil
de sınıflamaktadırlar(ıso); 

Kitle iletişim araçları, 
a) Toplumun ufkunu gözetler 
b) Dikkati odaklaştırır 
c) Halkın yenileşmeden yana yeni tutumlar kazanması

nı sağlar. 

Bazı iletişim kurarncıları ise kitle iletişim araçları
nın etki:erinin sınırlı olduğunu, araçların tek başlarına de
ğiştirici gücü olmadığını, aksine toplumsal ve ekenomik ku
rulu düzenin pekiştirilmesi, ya da güçlendirilmesi biçimin
de etkilerinin olduğunu savunmaktadırlar(ısı). 

(149) AYSEL AZİZ, Toplums~llasma ve Kitlesel İletişim, Anka
ra Uni./ B.Y.Y.O. Yay. No:2, Ankara: 1982, s.49 

( l 50 ) A. g. k • 

(ısı) Kitle iletişim araçlarının işlev ve etkileri konusun
daki farklı yaklaşımlar günümüzde de snrmektedir. Hazı 
iletişimbilimciler bir adım daha atarak iletişimi bir 
baş~a toplumşal ~urum olarak nitelemektedirler. Bkz. 
DENIS MC QUAIL, The influence and Effects of Mass 
Media 11 Ma~s COIIL'Tlunication and Society Editeu by: 
J AHES CURRAN 11ICHAJ!JL GUR.(\VITCH, JANET WOOLACOTT. 
ED',ı/ ARD ARNOLD \Publishers) Ltd. in association w ith 
the Open University Pre~ş. Grea~ Britain: 1977, s.70-
75 HARSHALL HC LUHAN, Ileti, Iletişim Aracınıçı Ken
di~idir11 Kitle İleti§iminde)Temel Yaklaşımlar. ~Der. 
KORKHAZ ALEHDAR, RAŞIT KAYA Savaş yay. Ankara: 1983, 
s .8s-ıoı. 
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Toplum açısından, kitle iletişim araçlarının yüklen
dikleri işlevler ve bu işlevleri yerine getirirken iletişim 
araçlarının yarattıkları olumlu, olumsuz etkilerinin a~ırlık 
yönünü belirleyen; toplumun özgün ortam ve koşullarıdır. 
Geli~~miş iilkeler ve sosyalist grup içinde yer alan toplum
larda kitle iletişim araçlarının işlevleri ve topluma etki
leri oldukça açıktır. Gelişmiş ülkelerde gerek kitle ileti-,.' .,.. 

şim aracının kendisi, gerek topluma yansıtılan iletiler, top-

lunun gereksinimlerine, ekonomik, kültürel, sosyal yapısına 
uygun olarak biçimlendirilmektedir. Dolayısıyla kitle ile
tişim araçlarının ürettikleri ve yansıttıkları, toplum için 
ekonomik, kültürel, sosyal sorunlar çıkarma gibi olumsuz ni
telikler taşımamaktadır. Sosyalist ülkelerde kitle iletişim 

araçlarının işlevleri, kullanım biçim ve yogunlukları yöne

tim tarafından belirlendiğinden, yönetim politikaları ile 

kitle iletişim araçlarının işlevleri çakışmaktadır. Toplu
mun kitle iletişim araçlarını yönlendirme gibi bir şansı 
yoktur. 

Uçüncii grupta yer alan gelişmekte olan ülkelerde, kit

le iletişim araçlarının konumu gelişmiş ve sosyalist ülkelere 

göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Gelişmekte olan ülke

lerin hızlı kalkınma istekleri ve bu amaçla her olanaktan 
olabildi~ince fazla yararlanma egilimleri, kitle iletişim 
araçlarına olduğundan fazla önem vermeleri ve çeşitli iş

levleri yerine getirmekle görevlendirmeleri sonucunu doğur~ 
maktadır. Gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinin kalkınma, 
gelişme yolunda benzer sorunlarla karşılaştıkları bilinmek
tedir. Gelişme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağı inan
cı ile bUyUk önem verdikleri kitle iletişim araçlarıyla il
gili'.sorunlarının da ortak noktaları vardır. 

Gelişmekte olan ülkeler, öncelikle kitle iletişim 
araçlarını gelişmiş ülkelerden ithal etmelerinin yarattığı 
sorunlarla karşı karşıyadırlar. Bu araçları üretmek için ge
rekli ekonomik niteliklerin, teknolojinin ve yetişmiş insan

gücUnUn olmayışı, gelişmiş ülkelere bağımlılığın başlıca ne
deni olmakta; ayrıca kitle iletişim araçları ile topluma su-
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nulacak iletilerin üretilmesi ve yayılmasında da benzer so

runlarla karşılaşıldığından, ileti akımında da gelişmiş ül

kelere ba~ımlılık sUrmektedir.Gerek iletişim araçlarının 

kurulup örgüt le nrnesi, gerek il et i leri n dUzenle nınesi nde ge
lişmiş ülkelere bağımlılık; ulusal ya da toplumsal gerek
sinimler doğrultusunda bağımsız olarak kitle iletişim araç

larının işlevlerini belirleme sınırlarını ortadan kaldırmak

tadır. Böylece toplumun özgün kUltürünü oluşturması ve geliş

tirmesi olanakları önemli ölçüde engellenmekte; yeni kültü
rel realiteleri belirleyenler ve toplumsal de~işimi belli öl
çüde kontrol altında tutanlar da dış güçler olmakta, böyle 
bir toplumsal değişim sürecinde, azgelişmiş ülkenin kültürü 
11 ikinci derecede 11 bir faktör olmaktadır(l52). Bu görüş açı
sına göre; kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevleri 
toplumsal gelişmeyi değil, fakat azgelişmiş ülkelerde bazı 

yenileşmeleri gerçekleştirmek; böylece, bu toplumlarla ile
ri sinai kapitalist ülkeler arasında daha etkin bağlantılar 
kurmak olduğu savu rıulmakt adır ( 153). 

Kitle iletişim araçlarının uluslararası tek yönlü iş

leyişinin yarattığı kültür akışı, kimilerince kültür emper

yalizmi olarak niteJ.enmekte, iletişim düzenindeki çarpıklık

lar gelişmiş i.ilkelerden olan li'ransa'nın kültUr bakanınca; 
"Bu kültUrel emperyalizm, do[!al olarak, ulusların toprakla

rını tehdit etmiyor. Ama bilinçlerini, düşünme, yaşama ve 
dü~ündüklerini uygulama biçimlerini tehdit ediyor" şeklinde 

ifade edilmektedir(l54). 

Gelişmekte olan ülkelerde, uluslararası tek yönlü 
iletişim akışının yarattığı; kitle ileti0im araçlarının 

işlevlerini belirleme sorunlarının yanında, toplumsal yapı-

(152) OSKAY, s.71 

(153) A.g.k., s.70 
(154) ZILLIOdLU, s.42 
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nın gelişmemişliğinin ortaya çıkardığı sorunlar vardır. Ge
lişmekte olan ülkelerin sınırlı ekonomik ko~~u.lları, eğitim

sizlik, hızlı nUfus art ışı v. b. gibi olumsuz özellikleri, bi
raz da yukarıda açıklamaya çalıştığımız uluslararası ileti

şim akışının, topluma sunulan ileti~eri belirlenen işlevle
rin sınırları dışına çıkarması gibi olumsuz gelişmeler, kit
le iletişim araçlarından beklenenin aksine sonuçların orta
ya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durumda kitle ileti

şim araçları şöyle ya da böyle, dünya nimetleri ve daha iyi 
yaşam konusunda halkı dürtiilemek gibi bir işlev sahibi ola

bilmektedir. Toplumun kitle iletişim araçlarının etkisiyle 
artan gereksinimlerinin az gelişmişligin kısıtlı olanakları 

ile karşılanamaması ve bu tUr bir probleme karşı önlem alı

namaması; toplumun elde edebileceğinden fazlasını istemesi, 
beklernesi ve öz~emlerinin giderilememesiyle dUş kırıklıkla
rına uğraması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun so

mut bir örneği azgelişmiş Ulkeler grubundan Mısır da yaşan

mış, çağdaş bir toplum yaratma çabasına giren Nasır, bu ko

nuda radyodan umduğu büyük desteği sağlayamamamıştır(l55). 
öte yandan azgelişmiş ülkelerde kitle iletişim araçlarına 
verilen büyük önem siyasi iktidarlarca araçların çeşitli yön
temlerle denetlenmesi sonucunu doğurmaktadır. İletişim araç
larının denetlenmesi ve zaman zaman ınUdahalelere uğraması, 

özgür iletişim ortaınının doğmasını önlemekte, toplumun de

netlenen ortamdan kendisine iletilenlerle yetinınesi, şart

lanması zorunluluklarını ortaya koymaktadır(l56). 

Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan ülkemizde 
kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevlerine baktığımız

da diğer gelişmekte olan ülkeler için geçerli olan sorunla-

( 155) Ge ni ş bilgi içi n bkz. : LBRNER, s. 127-129. 
(156) Bu konuda bilgi için. bkz.: İNAL CEM AŞl):UN, UJ,uslarara

~ı Ayla~ış ve Kitle Iletişim Araçları (seminer tartış
~ası UNESCO, Hacettepe Üniversitesi, 1980, s.68-71. 
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rın toplumumuz için de varlığını sürdürdüğiinü savunmak ola
naklı göri..ilmektedir. Toplumumuzdaki kitle iletişim araçla
rının toplumsal işlevlerine iki farklı noktadan yaklaşmak ~ 

gereklidir. Bu iki farklı nokta: 

a) Kitle iletişim araçlarından beklenen ve yUklerıme
leri istenilen toplumsal işlevler. 

b) Kitle iletişim araçlarının uygulamada izledikleri 

yol ve ortaya çıkan durum. 
şeklinde belirlenebilir. 

Ülkemizde kitle iletişim araçlarından beklenen toplum

sal işlevler di:ğer azgelişmiş ülkelerde olduğu gibi kalkın

ma araç ve hedeflerine hizmet etmek şeklinde özetlenebilir. 

Ülkemizdeki kitle iletişim araçlarını sahiplik ve yö

netim açısından iki grupta ele almak gerekmektedir. Basın, 
sinema, son yıllarda ortaya çıkan ve gelişen video gibi kit

le iletişim araçlarının yönetimi, iletilerin hazırlanış ve 

sunuluşu, özel sektöre ait kişi vB kurumların elindedir. Ba

sının toplumsal görevleri; 

a) Haber verme 
b) Den.·::ıtim-eleştiri 
c) Kamuoyunu açıklama ve oluşturma, gibi üç temel baş

lık altında toplanmaktadır(l57). özel sektör elinde bulunan 

sinema, video gibi kitle iletişim araçlarının toplumsal iş
levleri ise daha çok kamu kuruluşları eliyle yapılan denet

leme ve kontrol sistemlerinin ilkeleri ve sınırları içinde 
belirlenmektedir. Başka deyişle bu araçların çeşitli dUzen

ler oluşturarak ortaya koydukları, belirgin görev ve işlev 

sınıflamaları olmayıp, sundukları iletilerin kamu yararı 

adına denetlenmesiyle belirlenen sınırları vardır. Bu araç-

( ) N . " ·" 157 KAYIHA I ÇEL, GünUmOzde Basının Kamusal Görevlerı , 
Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, Gazeteciler Cemiyeti 

Yay. Istanbul: 1985, s.l?-20 
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lar da bir kitle iletişim aracı olan basınla birlikte piya
sa koşullarında arz-talep kuralı etkinlikte bulunmaktadır
lar. 

Radyo ve televizyon gibi, etkin iki kitle iletişim 
aracı ise TRT kurumu adı altında bir kamu kuruluşu olarak, 

devlet denetiminde etkinliklerini siirdUrmektedirler. Bir 

kamu kuruluşu olması nedeniyle TRT'nin toplumsal işlevleri 
diğer kitle iletişim araçlarına oranla daha biçimsel şekilı-_ 

de yasalarla düzenlenmiştir. Kuruluş aşamasından başlayarak 

radyo ve televizyonun yUklerıeceği toplumsal işlevler belir

lenmiş ve kapsam oldukça gerıiş_tutulmuştur(ı5s). Amaç, di
ğer gelişmekte oları ülkelerde 'olduğu gibi radyo ve televiz

yondan toplumsaliaşma etmeni olarak ve kalkınma yolunda en 

büyük faydayı sa~layabilmektir~-. 

GünUmüz toplumsal ortamında kitle iletişim araçları
nın işleyiş biçiminin, ortaya koyduğu işlevlere bakıldığın

da hedeflenenlerden oldukça farklı bir yapının ortaya çık

tıgı görülmektedir. özel sektör elindeki kitle iletişim araç

larının işleyiş biçimleri kapitalist sistemlerdeki arz-talep 

temeline uygun olarak sürmektedir. Toplumun e~itim seviyesi

nin dü$iikliiğü ve ekonomik nedenler yUzUnden gazeteler kamu 

yararından çok ticari hedeflerine ulaşmayı yağlamişler ve 
basın, magazin yönü ağır basan bir yapıya kavuşmuştur. Gaze
te satışını artırabilmek için, kupon dağıtarak toplum Uyele

rine ev, araba, dayanıklı tUketim malları, tatiller turlar 

vaad edilmekte ve insanlar bu nedenlerle de gazete alabil
mektedirler. Böylece basın kUçUmsenmeyecek biçimde lotarya
cılığı körtildemekte ve bu tUr eğilimlerin insanların toplum
sal kişiliklerinde 11 köşe dönücUlük 11 anlayışı şeklinde yer 

edinmesini pekiştirmektedir. Basın lotaryacı yönelişini ku

ruQsallaştırarak bu tür etkinliklerini, oluşturduğu pazarla-

(ı5s) Geniş bilgi için bkz.: OSKAY, s.47-48 
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ma birimleri eliyle yiirütmektedir, Ortaya çıkan durum, bazı 

kişilere e 11 piyango kültUrü" olarak ni telenan bir oluşum ya

ratmıştır(l59). Bu uygulamaların yanısıra gelir artırmak 
için büyük gazeteler yo~un bir reklam yayını politikasını 

da sUrdUrmekt edir ler, Gazete leri n ekonomik güçleri ni sağla

mada reklam gelirlerinin de önemli payının olduğu bilinmek

tedir(l60). 

Gazetelerin yayınıarına içerik olarak bakıldıgında, 

ortaya şöyle bir görUntii çıkmaktadır. Ulusal nitelikli ga
zetelerimizin pek çoğu renkli olarak basılmakta ve görUntu 

unsuru oldukça önemli bir yere sahip bulunmaktadır(l61). 
Son yıllarda basınımızda yer alan bir önemli tirajlar sağ

layan Tan ve Sabah gibi gazeteler bu görüşü destekleyen so

mut birer örnek olarak gösterilebilirler. Ayrıca yayınlanan 

haberlerin sansasyonel, haber niteliği diişUk olaylar arasın

dan seçilmesi magazin gazetecilik anlayışının giderek hakim 

olduğunun ve yayıldığının kanıtı sayılabilir~l62). Bu yöne

lişin itici gUçlerinden bir tanesi, TUrkiye 1 de televizyon 

yayınlarının başlaması olarak gösterilebilir, Televizyon 

yayınlarının sinema ve tiyatroda olduğu gibi basına olan il

giyi de azaltıcı bir rol aynaması ve telavizyanda reklam ya

yını yapılması; basin, reklam gelirlerinin bUyük bir düşüş 

göstermesine; basının duygu, inanç seks sömiJrüsUne ve san

sasyanal habercili~e yönelmesine sebep olmuştur(l63). Ülke-

(159) Geniş bilgi için bkz.: İSMAİL CEM İPBKÇİ, TUrki~~ 
Geri kalmıslıpın tarihi, Cem yayınevi, tstanbul:l979, 
s.482 

(160) YAZGÜLÜ ALDOÖANı. 11 GiiniimUz Tiirk Basını", Ankara Univer
§..itesi/ S 1 B,I!',/.ı:s.Y,Y,O, 1977-1978 yıllı,!!.ı, Ankara:l979, 
s.8 

YAZGÜLÜ ALDOÖAN, "Unumuz TUrk Basını III 11 Ankara Uni./ 
S.B •. l!'.j B,Y,Y,O 1981 yıllıP.ı, Ankara:l982, s.274 

Magazin ~azeteciliti hakkında geniş bilgi için bkz.: 
OYA TOKGOZ, Temel Gazetecilik,Ankara Un./S,B.F,yay. 
No:476, Ankara:l981, s438-146 
ÖZBR OZANKAYA, 11 Tiirkiye' de YıK~ın iletişimi n Demokratik 
Siy<3.sal Kiiltür Gelişimindeki yeri ve önemi" Ankara ttn,/ 
s.B.F, Dergisi. No:l-4. Ankara: ıqRO 
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mizde okuma yazma bilmesine rağmen ciddi, çağdaş metinleri 

de,l:'erlendirebilme düzeyinden yoksun bir kitlenin varlığı 

sözkonusudur(l64). Bu kitlenin varlıf,ı,basınımızın yukarıda 
sözUnU etti~imiz yönelişini destekleyen unsurlardan biri ola

rak değerlendirilebilir. Gelenekçi toplum yapısı nedeniyle 

bugUne kadar giindeme gelmemiş, üstii kapalı kalmış sorunlar, 
okuyucu kitlesin de gazeteyi alarak desteklemesiyle gUnlük 

basın tarafından sömiiriilmeye başlanmıştır. Bol bol çıplak 

kadın fotoğrafları basan Tan gazetesi bir ara en fazla ti

raj yapan gazete olmuştur. Gi~nlük gazetelerin yanısıra haf

talık çıkan Ayna, Haftanın sesi gibi gazeteler; Erkekçe, 

Kadınca, Playmen gibi aylık dergiler, halkın önceleri tar

tışılmayan seks sorunlarını alabildi~ince sömürme, yayın 

hayatında yer tutabilma şansına sahip olmuşlardır. 

Gazetelerin magazin haber anlayışına yönelmesindeki 

nedenleri şöylece ortaya koymak olasıdır: Bu yöneliş önce

likle ticari başarı sa~lamıştır. Bir kamu kuruluşu olan tels

vizyannn uzanamadığı alanlara el atılarak, televizyonla 

rekabetten kurtulunmuştur. Belli politik görüşleri yansıtan 

fikir gazetelerinin zaman zaman kapatıldı~ına tanık olunmak

tadır(l65). İzlenen magazin yayın politikası ile yürürlükte

ki yönetim politikaları ile çatışma, dolayısıyla kapatılma 

ya da soruşturmaya uğrama tehlikesi azaltılmıştır. 

Gazete ve dergilerin dış dünyaya ilişkin haberlerine 

bakıldı~ında ise bu konuda bir politikalarının olmadığını 

söylemek olasıdır. Basınımız uluslararası alanda haber top

layabilecek, yada yayabilecek gi:ice sahip olmadığından, dUrı

ya çapında ha·:.ıer tekelini ellerinde tutarı A.P., U.P.İ, A.F. 

P., Reuter gibi haber ajansıarına bağımlı olarak çalışmakta-

(164) A.g.k., 

(165) ALDO~AN, ~.270 
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dır ( 166). Bu durt:ım toplumumuza ulusal çıkarlar doğrul tusun

da, do~ru haberler ulaştırabilme olana~ını engeller nitelik

tedir. Sonuç orlarak basının 11 Ulkenin toplumsal ve kültUrel 
kalkınmasına yararlı olmaktah uzak 11 bir yapıya sahip olduğu 

savları bugünku yayın uygulamalarına bakılarak haklı g~rüle
bilir(l67). 

özel sektörlin elinde etkinliğini surdilren bir başka 

kitle iletişim aracı da sinemadır. TUrk sinemasının toplum

daki işlevselli~ini de~erlendirebilmek için toplum içinde 

bulundu~u konuma ve tarihsel gelişim surecine de~inmek ge

reklidir. TUrk sinema tarihi kapsamında bilinen ilk film

ler, birinci dUnya savaşı sırasırıda çekilerı Ayastefonos 

Abidesinin Yıkılışı (1914) adlı belgesel film ve sonraki 

yıllarda dramatize olarak çekilen,Pençe (1917), Casus (1917), 

MUrebbiye (1919), Binnaz (1919) gibi filmlerdir. Bu ilk gi

rişimlerden sonra sinarnada Muhsin Brtuğrutla birlikte ti

yatrocuların egemen olduğu uzunca bir dönem gelmektedir(l68). 

Muhsin Ertuğrul'la birlikte sinemamıza,yabancı filmlerden 

uyarlama yoluyla film yapma uygulaması girmiştir(l69). Ti

yatrocuların sinema Uzerindeki egemenliği son bulduktan son

ra da TUrk Sinemasırıda batı kopyacılığı sUrmUş,Amerikan sine

macılı~ınırı yarattı~ı yıldızcılık sistemi sirıemamıza aktarıl
mıştır. Kısaca sirıemamız batı kopyacılığı biçiminde doğmuş

tur ve bu yapı yak ı n zama na kadar var lı(: ını sUrdUrmUştUr. 

Sinemamızın gelişmeye başladığı yıllarda ortaya çıkan sansür 

uygulaması da (1939), sinemamızın yönlenişinde etkisini gös-

(166) Hili'ZI TOPUZ, ~ararası İletişim,. Anadolu Uni.Yay. 
No: 85, Eskişehir, 1985, s.l91-213 

(167) YAZGÜLÜ AtDOÖAN, 11 GUnUınUz Türk Basını" Ank. Ün,/S,B,li',[ 
B. Y. Y_,~~_Q.. 1977-1978 Yıllı.?-ı, Ankara: 1979, s .ı o 

(168) NİJA'r öZöN, TUrk Sineması Kronolojisi, Bilgi Yayınevi, 
Ankara: l968j s.l7 

(169) A.g.k., s,l8 
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teren önemli bir unsur olmuştur. 1960 yılından sorıra gerçek

leştirilen anayasanın tarııdı~ı geniş özgürlüklerin yanında, 

sansUr kuruınıaşmış olarak yerini korumuştur. 1948 yılında 
yerli filmleri korumak için çıkarılan rUsum indirimi kanunu 

ve 1950 yılın da Demokrat Partinin iktidara gelişiyle iç pi
yasada gelişen hareketlilik, sinemanın bir kaç merkezde su
ren etkinliklerini ülke düzeyine yaygınlaştırmasını sa~layan 
önemli etkenler olmuştur. Ancak sinemanın bu gelişimi ticari 
anlamda iyi bir yatırım alanı olarak görülmesine ve konuyla 

ilgili ilgisiz, parası olan bir çok kişinin bu alana el at

masına yol açmıştır(l70). Böylece; bir senoryocunun aynı yıl 
Uç dUzine senaryo yazdı~ı, bir oyuncunun aynı yıl iki dUzine 
filmde oynadı~ı, bir yönetmenin aynı yıl bir buçuk dUzine 

film imza ladı{!,ı; klasikleri n, piyasa roma nlar ı nı n, yabancı 

filmlerin, eskiden çevrilmiş yerli filmlerin yağmalandığı; 

din ve şehvet sömUrcUlU~Unün alabildigina hız ve etiret ka
zandığı,dolayısıyla bir zamanlar yerli filmlere kazanılmış 

seyircilerin yerli sinemadan itildi~i, geniş seyirci yı~ın
larının ise korkunç bir "zevk tahribatı"na,· sömUrülmeye uğ

radığı bir ortam doğmuştur(l71). "Kozmopolit" olarak adlan

dırılan bu sinemanın yanında, özgUn Türk sinemasının oluştu

rulması içinde çeşitli çabaların harcandığı, özellikle yönet

menlerin dünya görUşleri do~rultusunda TUrk toplum gerçekle
rine yönelik filmler yaptıkları da gözlenınektedir(l72). An

cak gUnUınUzde sinernamazın 1970'li yıllardaki seks furyasına 
benzer biçimde şarkıcı tUrkUeti yıldızlara dayalı arabask kö

kenli filmlerin etkisinde kaldığı; son zamanlarda giderek ar

tan nitelikli filmlerin yanısıra bu tur filmlerin de yoğun 
olarak uretildiği göriilınekteair(l73). 

(ı 70) 

(ı?l) 
(ı72) 

(173) 

M.8SUT 
No: 2, 
··z"N o o ' 

~ÇAKAN, Türk Sinemasında İdeoloji, Düşünce Yay. 
Istanbul:l977, s.20, 

s. 34. 
Geniş bilgi için bkz.: UÇAKAN, s.23-40-71-137. 
Geniş bilgi için bkz.: NESRİN TAN, TUrk Sinemasında 
Arabesk, Yilksek Lisans Tezi, An. ün.Sos.Bil..t:ns. 1987 
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TUrk sinemasının tutarlı bir gelişim çizgisinin ol

mayışı, topluma olumlu katkılarda bulunmasını zorlaştırıcı 

bir etken olmaktadır. Toplumsal yarar sa~lama açısından ye

tersiz olarak nitelenebilecek TUrk sinemasının bu durumunda 
rol oynayan etkenler bir kaç başlık altında şöylece ortaya 
konulabilir(l74). 

Bkonomik yetersizliklerden dolayı TUrk sineması bir 

endUstri haline gelememiş; yalnızca ticari başarıyı amaçla

yan işletmecilerin baskısıyla içeriksiz, salt e~lendirme 

amacına yönelik bir sinema görUnUmil a:!?:ırlık kazanmıştır. 

Ekonomik yiiniiyle bölge sinema işletmecilerine bağımlılığı

nın yanısıra di~er olumsuz etkiler nedeniyle sinema ayakta 

ka1abilmek, finans sağlayabilmek için geçmişte pornografik; 

giinUmiizde arabeks içerikli film yapımına yönalıneyi bir çı

kış noktası olarak görmüştür. Sinemanın ticari yönU bu alan

da bilgisiz, eğitimsiz kişilerin film yapımına yönelmesine 

neden olmuş, bu durum niteliksiz sinema görünümünü güçlen
dirmiştir. 

Batı kopyacılıgı biçiminde gelişen sinema, gelişim sU

reci içinde özgUn bir yapıya kavuşamamıştır. Gelişmiş tilkaler

de bir endListri haline gelmiş; giiçlii ekonomik olanaklarla da

ha kaliteli filmler Uraten yabancı sinemalar karşısında reka

bet edemeyişi, sinemamızı iç piyasayı yabancı sinemalarla 

paylaşmak zor~nda bırakmıştır. 

1939' dan günilmiize kadar var lığını sürdi.iren sansür, si

nemanın toplumsal gerçekiere yönelmesini zorlaştırıcı bir rol 

oynamakta ve ticari amaçların da yönlendirmesiyle sinemamız 

içeriksiz zayıf komediler, macera, arabask tiirii filmler üret

meye yönelmektedir. 

(174) Geniş bilgi için bkz. MAHMUT TALİ öNGöREN, "Turk Sine
·masının Sorunları" Kurgn, E.İ.T.İ.A./T.ö.B.F., sayı:l 
Eskişehir: 1979, s.23-79 
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Sinemacılık konusunda yetişmiş eleman sorunu geçmiş

te olduğu gibi, günümüzde de sUrmektedir. Uzman eleman yetiş

tirme amacıyla kurulmuş sinema okulları ile sinema piyasası 

arasında organik bağlar kurulamamaktadır. Okuldan yetişmiş 

elemanların sinema piyasasında yer almaları yine usta-çırak 

ili~kileri biçiminde sürmektedir. Ancak gerek okulluların 

sinema piyasasına girmeleri, gerek sinemanın gelişimini sür

dürmesi, sinemada nitelikli eleman sayısının sUrekli arttı

ğı bir ortam yaratmaktadır. Bu durum Tii.rk sinemasının gele

ceği açısından umut verici bir gelişme olarak görülebilir. 

İlk çıkış yıllarında daha açık görülmekle birlikte, 

televizyonun sinema seyircisini azaltına yönUndeki olumsuz 

etkileri sinemanın gelişimini engelleyici bir unsur olmuş

tur. Sinemamımın seks ve arabask tUr filmlere yönelişinde 

diğer olumsuz nitelikler kadar televizyonun da katkısı ol

muş; sinema,televizyonla rekabet edebilmek için televizyo

nun ulaşamadığı alanlara yönelmiştir. 

Yukarıda sıralanan olJmsuz koşullar altında günümüz 

Türk sinemasının toplumsal işlevinin a~ıklıklı olarak ağıen

dirrnek oldu~u söylenilebilir. Her tUrlU olumsuz koşullara 

karşılık zaman zaman ortaya çıkan nitelikli ve özgün film

ler ise sinemamızın genel film üretim rakamları arasında faz

la bir sayı tutmamakta, başarıları yurtdışında katıldıkları 

festival ve şenliklerde duyulmaktadır. 

Ülkemizde özel sektör tarafından yönlandirilen en 

yeni kitle iletişim aracı video 1 dur. Video'nun toplumsal 
işlevleri konusunda veri saglayacak yönde araştırmalar he

nUz yaygınlaşmamıştır. Bu konuda ileriye sürtUen görüş ve 

dUşüneeler genel olarak gözlemlere dayanmaktadır. Video 

kullanımı konusunda yaygın kanı, bu aracın bir eğlence ara

cı olarak algılandı~ı ve kullanım amaçlarının da bu kanı yö

nUnde oldu,~udur. Video kaset dağıtımım.:n yapıldığı video klUp

lerde daha çok konulu film ve benzeri,eğlenceye yönelik prog

ramların bulunması, aracın eğlence amacıyla kullanıldığı gö-
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rüşiinii desteklemektedir. Ayrı ca Anadolu Üniversitesi Açıköğ
retim li'akiiltesi elemanları nca, Eskişehir 'de video ile ilgili 
olarak yapılan bir araştırmanın sonuçları da, video kullanım 
nedenleri arasında en önemli faktörleri; televizyon program

larının yetersiz bulunması (~~ 42.2), sinema, tiyatro, kon

ser gibi etkinliklere yeterince gidilemeyişi (% 40.5), eğ
lendirme özelliği (% 3s.s) olarak ortaya çıkarmıştırC175). 
Video cihazına sahip olanların bUyük bir kısmının iist düzey 
gelir grubundan oldukları yine bu araştırmanın bulguları 
arasındadırC176). Kısaca toplumumuzda videonun yeterince 
yaygın olmadığı ve şimdilik kaydıyla kullanım amaçlarının, 
dolayısıyla işlevinin eğlendirme ile sınırlı olduğu söyle

nebilir. 

Gerek ulaştıkları izleyici sayısı ve alan açısından, 

gerek azgelişmişlik nedeniyle e~itim düzeyinin, okuma yazma 

oranının diişükliiğiinden dolayı, etkinliği diğer kitle ileti

şim araçlarına oranla çok daha fazla olan radyo ve televiz

yon, kamu kuruluşu olarak örgütlendirilmişlerdi. Toplumsal 

kalkınma ve gelişme yolunda önemli araçlar olarak görülen 
radyo ve rel..;vizyonun yayın amaç ve ilkeleri, bu görüş açısın
dan hareketle kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Anayasa

nın 133'UncU maddesi ile radyo ve televizyon yayınlarının; 
devletin ba0;ımsızlık ve bütnnlüğünü, toplumun huzurunu, ge

nel ahlakı ve Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyacak 

tarzda yayın yapacak, milli kiiltiir ve eğitime yardımcı ola
cak şekilde diizenleneceği belirtilmiştir. Anayasanın ilgili 

biikUmleri ne dayanılarak çıkart ılan 2954 sayılı Türkiye rad
yo-televizyon yasasına bakıldığında; Anayasa hUkümlerine uy-

(175) H';RAT BAı:tKAN, AY~B M.BAYRAKTAR, AJ?DÜLKADİR CANDBHİR, 
U~UR DJ?HIRAY, NAZLI KIRMIZI, NAZMI ULUTAK, Yeni Bir 
Kitle Iletişim Aracı Olarak V ideonu n ':ÇUrk Top~umu nda 
İnsan Hakları Aç ıs ı ndan I nceTeninesi, C Çoğalma .8skı
şehir, 1985, s.76 

C176) A.g.k., s.65 
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gun yayın amaç ve ilkelerinin belirlendiği görülmektedir(l77). 

Ancak radyo-televizyon yayınlarının yasalarla öngörü

len amaçlara yönelik yayınlar yapmasında bir takım sorunlar

la karşılaşılmakta, uygulamada farklı sonuçların ortaya çık
tığı gözlenmektedir. TRT kurumunun oluşturulmasından gUnUmU
ze, konumunun ne olması gerektiai konusundaki tartışma ve uy
gulamalar bu sorunların temelini oluşturmaktadır. özerk bir 

yapıda kurulan TRT'nin bu statUsU bilindi~i gibi 1972 yılın

da anayasada yapılan bazı de~işikliklerle tarafsızlık statü

stine döniiştiiriilmliştur(l78). Tarafsızlık statiisli ortaya çık
tığı günden bugUne kadar siirekli eleştirilere neden olmuş

tur. Radyo ve televizyonun, toplumun siyasal, ekonomik kUl

tUrel tut__;m ve beğenilerini etkileme gücUnUn çok yüksek ol

dufJ:u göriildiiğU için, siyasal değişikliklerin TRT yayınları

nın içerik ve niteli~ini önemli ölçilde değiştirebildiği; ya

yınların Anayasa ve Atatürk ilkelerine uygunluğunun, çoğun

lukla yayı n ları n bu ilke ler e aykırı dU~~meme si ne bakılarak 

sa~lanmaya çalışıldı~ı; bu ilkelerin gerçekleşmesine olumlu 

katkı niteliğinde yayınlar yapılınası yolunun kullanılmadığı; 

ilkelere aykırı sayılmamak koşulu ile ne olursa olsun yayın

landığı savunulmaktadır(l79). 

Yayın tUrlerinin dağılımına göre toplumun, radyo ve 

televizyonu algılayışı farklılık göstermektedir. Uzunca bir 

geçmişe sahip, kururolaşmış yapısıyla, radyonun televizyona 

oranla daha ulusal bir görünUm içi nde olduğu söyle ne bilir. 

Birkaç kanaldan uzun sürelerle yayın yapılabilen radyo, ol

dukça geniş ve değişik toplum kesimlerine seslenebilmekte, 

(177) Geniş bilgi için bkz.:, AYSEL ~ZİZ, 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo-Televizyon Yasası, Amme Idaresi Dergisi, Cilt:l7, 
Sayı 1 den ayrı bası, Ankara: 1984 

( 178) Ge ni ş bi lgi i çi n bkz., OYA TOKGöZ, TUrkiye ve Ort ad oğu 
:tl.ıkelerinde Radyo-Televizyon Sistemleri, A. TJ./S.B.1'. 
Yay.No:343, Ankara 1972, s.l34 

(179) OZANKAYA, sJ65-l66 
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toplLmsal gereksinimlere daha fazla yönel~bilmektedirCıao). 
Yapılan bazı araştırmalar, özellikle kırsal kesimde radyo
nun, topl~mun dışa açılmasında, yenilikleri öğrenmesinde, 
haber gereksinimlerinin karşılanmasında önemli yer tuttuğu
nu göstermiştirCısl). 

Televiz;yon yayınlarının tiirlere göre da:~ılımına ba

kıldığında, yoğunluğun film, dizi film, sinema, mUzik prog
ram tUrlerinin genel yayın silresi içinde geniş bir yer kapla
dıkları görUlmektedir(la2). Programların yapım özellikleri 
incelendi~inde, dış kaynaklı program oranının % 50-60 gibi 
rakamlara ulaştı~ı anlaşılmaktadırCla3). Gelişmekte olan uı
keler grub~nda yer alan ülkemizde, kendisinden kalkınma he
defleri do~rultusunda çok şeyler beklenilen televizyonun bu 

durumu, genel yayın hedeflerinden sapma olarak değerlendiri
lebilir. B~lendirme amacı, televizyonun yayın amaçlarından 
yalnızca bir tanesidir. Bu amacın yanısıra, bilgilendirme, 

e ği tme, toplum.sallaştırma, kamuoyuttı oluşturma gibi işlevle
ri n yerine getirilmesine yeterli zaman ayrılmaması; tele

vizyonun toplumsal işlevlerini dengeli biçimde yerine getire

medi~i inancını pekiştirmektedir. Televizyon yayınlarının 
topluma ne kazardırdığı şeklindeki bir soruyu, eski TRr spi
kerlerinden biri şöyle yanıtıayarak bu dengesizliği ortaya 

koymaktadır: "Televizyon, pek çok yabancı dizi getirdi, pek 

çok deterjan getirdi, pek çok margarin getirdi, pek çok şam

puan getirdi, pek çok kolonya, biskUvi, meşrubat, pek çok 

Cıeo) 
(ısı) 

C1s2) 

TOKGÖZ , s • ı 1 ı 

AYSEL AZİZ, "Radyo ve Televizyon İzleyici Araştırmala
rı" AıU./S.B,.l?,/B.Y.Y.O. 1974-1976 YıllıP'ı, Ankara: 
1977, s.295 
AYS~L AZİZ, Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri 
ve önemi, T.O.D,A.I,E. yay.No:ı4s, Ankara:l975, s.55, 
Tablo V 

MEr:tı~ İNCEOÖLIJ 11 İdeolojik Bir Aygıt Olarak Televiz
yon" A.tJ./s.BJ1 ./S.Y.Y.o. 1977-1978 Yıılığı, Ankara: 
1979, s.62 
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reklam çocugu getirdi •••• ~(ıs4). 

Televizyon yayınlarının toplumsal işlevlerini yerine 
getirebilmesinde ortaya çıkan önemli bir sorun da, dış kay

naklı programlardan kaynaklanmaktadır. Az gelişmiş ülkelere sa
tılmak amacıyla yapılan ve televiz.yonuınuzda % 50-60 oranın-

ı 

da yer tutan bu programların ulusal kUltUr iizerinde yapacağı 

varsayılan olumsuz etkiler önemli bir tartışma konusu olmak
tadır. Bazı çevrelerce 11 kUltiir emperyalizmi" olarak adlandı

rılan tek yönlU iletit;ıim akımının, toplumumuzt.ı.n kUltiirel de

ğerleri Uz eri nde olumsuz etki yapması bekle ne n bir sonuç 

olarak nitelendirilebilir. Nitekim bu sorun, TUrkiye'nin de 

temsil edildifo:i, bir Avrupa Konseyi Bakanlar Komisyonunda 

gündeme getirilmişi ABD ve Japon kültUrline karşı Avrupa kül
tUri:nü korumak için Avrupa televizyonlarının ortak yapımıa
rının çoğaltılmasına karar verilmiştirCıs5). Ancak benzeri 
gelişmelerin, özgün kUltürümUzü kor~mak için ülkemizde ger

çekleştirildi~i pek görülememektedir. Aksine televizyon ka
nal ve yayın saatlerinin artışı; bu artışın yerli yapımıar

la karşılanamaması, televizyonumuzdaki yabancı program sayı 

ve sUrelerini giderek artırmaktadır. öte yandan alınan yaban

cı programların seçiminde de belirli bir politikanın izlen

ınediği görüşü savunulmaktadır. Yayınlanacak yabancı kaynak
lı programlar görevli birkaç kişi eliyle seçilmekte, bu ko
nuda kamuoyunun görüşlerine başvurulmamaktadırCls6). Tele

vizyonda dış kaynaklı program yayını, her Ulke televizyonu
nun uyguladığı bir yöntemdir. Gerek program çeşitliliği ve 
zenginliği, gerek kUltUrel zenginlik sa.??;lamak ve toplumun 
dUnya görUşU ufuklarını genişletmek için gerekli bir uygu
lamadır. Ancak dış kaynaklı programların seçiminde ve yayın-

C1s4) JÜLİDB GÜLİZAR, "Televizyon üzerine Bir Söyleşi" Tur
kive Yazıları, Televizyon özel Sayısı, Aylık Dergı,
Sayı: 32, Ankara: 1979, s.l4 

C1s5) "ABD ve Japon KUltUrline karşı Avrupa Kiiltiirü 11 Cumhuri
~ 25 Aralık 1986, Sayı: 22390, s.4 

Cıs6) ERNAN ŞBNER, "Televizyon Dizileri", Milliyet, 13 Şubat 
1981, Sayı: 11957, s.B 
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lanmasında, toplumsal yarar ilkesine uygun bir politikanın 
benimsenmesi, program içerik ve yayın sürelerinin belirlen
mesinde bu ilkenin dikkate alınması zorunludur. 

Televizyonun, di~er bir toplumsal işievi olan e~iti-
me yönelişi ise gerçekten gereksinimleri karşılamaya yönelik 

ve araştırma sonucu değil~gereksiz bir atış biçiminde yapıl
maktadır(ıs?). Bu tür programlar genel yayın suresi içinde 

az bir yer tutmakta, sürekli olamamakta, hepsinden önemlisi 
gereksinimler belirlenmeden, uygulanıp uygulanamayacağı araş
tırılınadan yayınlanmaktadır. Oysa, eğitilmek istenen kitle
nin olanaklarının, zamanının ve diğer koşullarının verilmek 

istenen eğitimin gerektirdiği koşullara uygun olması gerekli

dir~ıss). Örnetin Açıkö~retim FakUltesi uygulamasıyla önemli 

bir toplumsal gereksinimi karşılayan televizyonla öğretim, ya

yın saatlerinin uygunsuzluğu gibi bir sorunla karşılaşmakta, 

sabahın erken saatlerinde, ya da öğrencilerin çalışan kesim

den olmasına ra~~en zorunluluk nedeniyle, çalışma saatlerin
de yayınlanmakta böylece girişimin başarıya ulaşmasında en

gelleyici sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Kitle iletişim araçları, özetlemeye çalıştığımız yayın 

politika ve içeriği ile topluma katkılarda bulunmaktadır. TUr~ 
lü olumsuz koşullar, topl~msal yarar ilkesini ikinci, hatta 

üçüncü sıradaki amaçlar konumuna düşiiren yayın ve yayım uygu

lamalarına rağmen toplumun kitle iletişim araçlarından, geli

şen, ça~daş bir dünyadan haberdar olma gibi,sağladığı yarar
lar vardır. Tartışılması gereken kitle iletişim araçlarının 
kullanım amaç ve yöntemlerinin ne olması gerektiği sorunudur. 
Toplum, magazin, hasın uygulamasında da, eğlence yönü ağır 

basan televizyonda da, sinemada da kendini geliştirebilecek, 

(ıs?) AYSBL AZİZ, "Televizyon ve Eğitim İç.leviıı Mj ll i yet, 
1 Şubat 1981, Sayı 11946, s.2 

(ıss) Geniş bilgi için bkz.: OSKAY, s.79 
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yarar sağlayabilecek unsurları bulmakta ve almaktadır. An

cak hallun kUltür d Uzeyine uygun basın budur, televizyon 

halkın isteklerine göre yönlendirilmektedir, burada sinema 

için de aynı şeyler sözkonusudur gibi savunmaların doğrulu

ğu ve geçerlili~i şüpheyle karşılanmalı, geçerlilik ve doğ
ruluk dereceleri araştırılmalıdır, 

"Kitle iletişim araçları kendi pazarlarını kendileri 

yaratmaktadırlar, Daha sonra da bupazarın isteklerine karşı
lık vermek durumundadırlar. Dolayısıyla kendi pazarını ken

disi için yaratmış olup 11 sözde 11 bu pazarın isteğine uymakta

dırlar, Bu uyum sonunda da demokratik sürecin önemli bir aşa
ması ya da gereği yine "sözde" yerine getirilmiş olmaktadır, 

Yığınlar öyle oluşturulmuştur ki, bu pazarın isteği ile kit
le iletişim araçlarının tirettikleri arasında btiyUk bir uyum 
vardır"(lgg). 

(lgg) Geniş bilgi için bkz.: HBTİN KAZANCI, 11 İletişimde İdeo
lojik Yönlendirme 11 A.tt./s,B.~'./B,Y.Y,O •. 1981 Yıllı.ğı, 
AtatUrk'e arma,ğan dizisi: 28. Ankara: 1982, s.423-426 
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12- ZAHANI DEt1ERLBNDİRME KARŞISINDA KİTLE İLBTİŞİH 
ARAÇLARI 

Bireylerin kitle iletişim araçlarına ayırdıkıarı za

man ve kitle iletişim araçlarını kullanma nedenleri araştırı

lırken, toplumun diğer zaman kullanım özelliklerini; zamanı 

değerlendirme konusundaki gelenek ve eğilimlerini dikkate 

almak gereklidir. Başka deyişle toplumun boş zamanlarını 

değerlendirmek için, ne gibi alternatiflere sahip olduğu ve 

bu alternatifler içinde kitle iletişim araçlarının hangi yere 

sahip bulunduğu öncelikle ele alınması gerekli sorundur. Kit

le iletişim araçlarının zamanı değerlendirme karşısındaki ko

num ve işlevlerinin içeriği, bu yerin saptanmasından sonra 

ele alınmalıdır. ~aha önce ilgili bölümlerde değinildiği gi

bi, toplumumuzda bflinçli bir boş zaman değerlendirme anlayı

şının olmadığı, ya da bu anlayışın yerleştirilmediği; gerek

li ortam ve eğitimin sağlanamadığı hatırıanacak olursa, kit

le iletişim araçlarının boş zaman de~erlendirmede kullanılış 

biçimlerinin nedenleriyle anlaşılması daha kolay olacaktır. 

Ülkemizde toplumun geniş bir kesimine ulaşabilen en 

az bir k~tle iletişim aracının oldunu, etkin bir ileti§im 

a~ının varlığı söz konusudur. Başka deyişle, toplumumuzun bU

yük bir kesimi şöyle ya da böyle bir kitle iletişim aracı ile 

ilişki kurabilme şansına sahiptir. Bu durum aynı zamanda, kit

le iletişim araçlarının ve iletilerinin toplum tarafından is

tendiğini ve tiiketildi~·ini; kitle iletişim araçlarının geli

şiminde bu istem ve tilketimin de bir etken olduğunu göstermek

tedir. 

Toplumumuzda yaygın olarak etki nli,~i ni sürdiiren kitle 

iletişim araçlarının kullanım amaç ve özelliklerine bakıldı

ğında, birtakım unsurların ileti tüketiminde yönlendirici iş

levlere sahip oldukları görülmektedir. Yapılan çeşitli araş

tırmalarla Uzarinde durulan bu etmenleri kabaca, bölgesel ni

telikler, e~itim durumu, ekonomik nitelikler, cinsiyet, yaş 

gibi başlıklar altında toplamak olasıdır. Toplumun çeşitli 
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katmanları arasında, bu niteliklerin iletişim araçlarına 

yönaliş ve iletilerin tüketimindeki işlevselligi, kitle ile

tişim araçlarının tek tek ele alınması ile daha açık ortaya 
çıkabilecektir. 

Toplumumuzda gazete-dergi gibi basılı iletilerin tü

ketiminin genel nüfusa oranla oldukça düşük düzeyde olduğu 

ve basınra_magazin yayın poliiikasının agırlıklı oldugu bi

linmektedir. İletilerin içeriği, yayın politika ve hedefle

ri tartışılabilir. Ancak günümüz toplumsal ortamında gazete

dergi gibi basılı iletişim araçlarının, toplumun haber ge

reksinimini karşılamaya yönelik bir çaba içinde olduğunu; 

radyo-televizyon gibi elektronik ve daha da önemlisi devlet 

tekelindeki kitle iletişim araçlarına karşı alternatif ha

ber kaynakları olduğunu; kamuoyu oluşturma, toplum üyeleri

nin dünya görUşU oluşturmalarına katkıda bulunma gibi işlev

leri ile toplumsal denetim ve demokratik toplum gereği ola

rak yönetime katılma etkinliklerine yardımcı olduğunu ileri 

siirmek olanaklıdır. 

Ulkemizde, gazete-dergi gibi basılı iletilere olan ta

lep daha çok kentsel bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Kırsal alan

da basılı ileti ttiketiminin kent 'bölgelerine oranla daha az 

oluşunda, eğitim diizeyinin dUş;;klüğü, ba:ğlı olarak okuma 

alışkanlı~ının olmayışı ve gazete-dergi gibi iletilerin yete

rince ulaşamaması gibi nedenlerin önemli payı vardır. Kır-kent 

bölgeleri arasındaki basılı ileti tüketiminin farklılığı böl
geler arasında da göriilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, 

en fazla gazete okunan bölge metropolitan şehirlerin yer al

dı~ı batı Anadolu bölgesi; en az gazete okunan bölge Doğu 
Abadolu bölgesidir(l90). Aynı araştırmanın sonuçlarına göre 

eğitim durumu, cinsiyet gibi özellikler gazete okuma ve okuma 

( 190) CAHİT ALİ CAN, 11Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Gazete 
ve Halk Eğitimi 11 A.ü./S.B.E'./B.Y.Y.O. 1973 yıllıP,ı, 
Ankara: 1974, s.230 
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sıklı~ı Uzarinde belirleyici etkenler olmaktadır(lgl). Gaze

te-dergi gibi basılı iletişim araçları, di~er kitle iletişim 

araçlarından farklı olarak bireyin yalnız katıldıgı etkinlik 

tUrlerindendir. İişinin okumayı istemesi, gazete veya dergi

yi elde etmesi gerekmektedir. Bilinçli bir yönelişin oluşun

dan kaynaklanarak; yapılan bir araştırmada okuma eylemi, ak

tif etkinlikler sınıfında kabul edilmiştirCl92). Nitekim eği
t im d iizeyi ni n gaz et e-: d ergi ok:Jrnada b e lirleyici bir etme n olu

şu bu görüşü destekler gibi görUlmektedir. Ülke genelinde 

basılı ileti tüketimi diişiik göriilUrken, Universite öğrenci

lerine uygulanan bazı araştırmalar, gazete-dergi gibi kitle 

iletişim araçlarına topL..ımun genel basılı ileti tüketimirı

den daha fazla ilgi ve tilketim eğiliminin duyulduğunu gös

termektedir. Açıköğretim ..l!'akiiltesi yaygın böliim öğrencileri 

ilierinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenci

lerin ~~ 60 1 ı he rgUn, ~·~ 28 1 i haftada birkaç gUn gazete okumak

tadırlarC193). 

Ege üniversitesi öğrencileri Uzarinde yapılan benzeri 

bir araştırmada hergiirı gazete okuyanların oranı % 95 olarak 

belirlenmiştirCl94). Gazete okuma nedenlerinin de soruşturul
duğu aynı araştırmada, öğrencilerin % 55.7'sinin haberleri 

için, % 28.6 1 sının kUltUrU artırmak için gazete okudukları 
saptanmıştırC195). 

Toplumsal yaşamda uzun bir geçmişe sahip olan radyo

nun oldukça geniş bir dinleyici kitlesi vardır. Televizyon 

yayınlarının başlamasından önce, özellikle kırsal alanda rad

yo, yararlanılan tek kitle iletişim kaynağı gibidir. Televiz-

C191) Geniş bilgi için A.g.k. s.226-236 

C192) ABADAN, s.26 

( 193) DEl'lİRAY, s. 7 6 
C194) OKAY GÖNENSİN, "Gençler Şaşırtmasın 11 Cumhuriyet, 15 

Aralık 1986,. S. 22380, s.2 

(195) A.g.k. 
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yon yayınlarının kırsal alanda henuz çok yaygınlaşamadığı 
1975 yılında yapılan bir araştırmada, radyo dinleme oranı
nın% 78.3 oldu~unu ortaya çıkarmıştır(l96). Televizyon ya
yınlarının Ulke dUzeyinde yaygınlaşmasından sonra, radyonun 
toplumsal işlevlerinden ikisi, eğlendirme ve haber verme 
işlevleri ağırlık kazanmı:~tır. Eğlence programıarı tUrUnde 
sayılabilecek mUzik, programlarda en fazla yer alan tUr ol
muştur, 1980 yılı radyo programlarında müzik, birinci kanaı
da ~ 46, ikinci kanalda %70 oranında, oldukça geniş yer tut
maktadır(l97). Radyo yayınlarının ağırlık noktasının dinle
yicilere de paralel biçimde yansıdığı görülmektedir. Günü
mlizde tüm coğrafi bölgelerde, en çok dinlanilen radyo prog
ramları 11 mUzik 11 ve 11 haberler 11 dir(l98). TRT tarafından 1976 
yılında yapılan bir araştırmaya göre radyo dinleme neden

leri; % 37 eğlendirip-eğittiği için, ~~ 21 eğlendirdiği için, 
% 19 haber verdiği için, % 12 vakit geçirmek için, şeklinde 
belirlenmiştirCl99). YUksek öğrenim öğrencileri üzerinde ya
pılan araştırmalarda da radyo kullanımına ilişkin benzer bul
gular elde edilmiştir. Açıköğretim fakültesi yaygın bölüm öğ
rencilerinin radyoda dinledikleri program tUrlerinin başında 
% 53 ile mUzik dinlemek gelmekte; program ayırımı yapmayan
lar% 24, haber programları dinleyenler % ll'lik bir kesimi 
oluşturmaktadırlar(200), Radyo dinleme sıklığının soruşturul-

ması sonucu % 57'lik bir kesimin 1-2 saat, 7b l9'unun 3-4 saat, 

( 19 6) AY~ BL AZİZ, 11
Radyo ve Televizyon İz leyici Araşt ırmaları 11 

A,fJ,/S,B,F,/ B,Y,Y,O, 1974-1976 Yıllığı, Ankara:l977, 
s.294 

(197) AYSEL AZİZ~. Radyo ve Televizyonla Eğitim, A,Ü.E.~itim 
Fak, Efam ray. No: 2, Ankara: 1982, s.93 

(198) MAHMUT TEZCAN, Boş Zamanlar Sosyolojisi, Ankara;l977, 
sl32 

C199) AYSE~ AZİZ, "Kadınların TRT Radyolarından Yararlanma
ları A. ü,zs,B.F./B. Y, Y.0~~7l~l978 Yıllı.9:ı, Ankara: 
1979, s.50 · 

(200) DEMİRAY, s.~5 
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% l2 1sinin hiç radyo dinlamediği saptanmıştırC20l). Yapılan 
benzer bir araştırmada yalnız katılınılan etkinlik türleri 
içinde radyo dinlemek % 83 oranında yer tutmakta; müzik din
lemek % 45'lik bir ögrenci kesiminin en fazla katıldıkları 
etkinlik tUrlerine girmektedirC202). Müzik programıarına gös
terilen yoğun ilginin yanısıra, haberlerin de önemli bir din
leyici kitlesi bulmasında radyonun, bireyleri okuma zahmetin
den kurtarması, kırsal alanda basılı iletişim olanaklarının 
çok sınırlı oluşu ve devletin resmi iletişim organı oluşu 
nedeniyle inandırıcılık yönUnUn güçlü olması gibi etkenle
rin rol oynadıtı düşiinülebilir. 

Toplumumuzun gündelik yaşantısı içinde kuşkusuz en 
önemli yeri tutan kitle iletişim aracı televizyondur. Top

lumun zaman de~erlendirmede yo~un olarak kullandı~ı televiz
yon 11 halkı n ;yegane boş zama n değerlendirme aracı" şekli nde 
nitelendirilmektedir(203). Televizyona olan yoğun ilginin 
nedeni, TRT tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları
na göre 7b 30.7 "ucuz eğlence" aracı olduğu, 'ib 29.9 "ailenin 

istediği", ?~ 21.1 11 gUnlük kültürlerini artırma" şeklinde or
taya çıkmıştırC204). Bir başlee araştırmada izleme nedenleri 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi saptanmıştır, 
Tablo : 2 

Yayınların İzlenrne Nedenleri C205) 

İzleme Nedeni 

Eğlenme, meşgul olma 

Haber alma, ösrenme, 
eğitilme 

Bğlenme, haber alma, 
öğrenme 

Başka 

C2oı) A.g.k. 

~~ 

Kadın 

43.5 

11.8 

39.9 
3.5 

Kentte .. " 

Erkek 
~& 31.3 

17.0 

46.5 
4.5 

C202) GöKHEN ve diğerleri, s.54-56 
C203) TEZCAN, s.l27 

" --~~~·--···-···~ 
Kıadın E;ı;:kek 

c·l ;o 22.4 ~~ 12.6 

29.0 40.0 

33.0 56.1 
5.0 

C204) AZİZ, "Radyo ve Televizyon İzleyici Araştırmaları",s.298 
(205) AYŞ.EL AZİZ, "Kadın Eğitiminde Televizyondan Yararlanma" 

A. U. /s , B • l!'. /B , Y. Y, O, ı 9 7 9- 1 9 8 O yı ı ı ı ,9-ı , A nkara : ı 9 8 ı , s • 3 6 
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Görüldüğü gibi televizyonun eğlence amacı ile kullanı
lışı, kent bölgelerinde, kadınlarda yogunlaşmakta, erkekler

de eğlencenin yanısıra haber alma ve öğrenme unsurları da 

önem kazanmaktadır. Kırsal alanda eğlenceden başka haber 

alına ve öğrenme kadın ve erkek için en önemli izleme nedeni 
olarak göriJlmektedir. Bu durumda, kent bölgesinde yaşayanıa
rın basılı iletişim araçlarıyla haber gereksinimlerinin bir 
kısmını karşıladıkları; kırsal alanda televizyonun diğer ile

tişim olanaklarının azlığından ya da yokluğundan dolayı, ha

ber ve e~itim özelliklerinin, kent bölgelerine oranla daha 
da önem kazandığı savunulabilir. 

Yayınları n izle nme sıklı 1~ını n soru şt urulması sonucu 

ortaya çıkan tablo ise, televizyonun toplumumuzda en önemli 

kitle iletişim aracı olarak göriUdüğü ve kullanıldığı yolun
daki görı:şleri doğrulamaktadır. 

Sıklık 

Her gece 

Haftada 3-4 gece 
Haftada 1-2 gece 
Daha seyrek 

Tablo . 3 . 
Yayınların İzlenme Sıklığı ( 20 6) 

Kentte Köyde 

Kadın Erkek Kadın 

% 67.1 ib 48.0 
c/ 70 66 % 

14.5 19.4 16 

16.7 26.7 9 
1.7 5.5. 10 

Erkek 

58.5 
29.2 
2.8 

9.4 

Tablodan görUldüPU gibi, toplumumuzun geniş bir kesi

mi gecelerini televizyon izleyerek de~erlendirmektedirler. 
Televizyon izleme sıklığının kadınlarda erkeklere göre daha 
yoğun oluşu, kadının erke~e oranla daha fazla eve bağımlı
lığıyla açıklanabilir. Kırsal alanda, kent bölgelerine göre 
daha yoğun görülen televizyon izleme etkinliği, diger etkin

lik tUrlerinin sınırlılı~ı ve basılı iletişim olanaklarının 

azlığı ile açıklanabilir. 
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Gençlik kesimi üzerinde yapılan bir araştırmada da, 
toplumun genel televizyon izleme eğilimlerine benzer bul
gular elde edilmiştir. ö~renim düzeyi, yaş, cinsiyet gibi 
niteliklerin telavizyanda izlenen program türlerini etki
lediEi görülmekle birlikte, genel olarak televizyonun bir 

eğlence aracı olarak görUldUğU ve en fazla bu tür program

ların izlendi[ti belirlenmiştirC207). YUksek öğrenim öğren
cileri üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre 
televizyon izleme en fazla katılınılan etkinlik türlerin

dendir ve ö~rencilerin etkinliklere katılma nedenlerinde 
ilk üç sırayı "eğlenceli ve zevkli buluyorum", "eğitici ve 

yararlı buluyorum", 11 yapabileceğim başka etkinlik yok" ya

nıtları almıştır(2os). Televizyon izleme, aynı grup öğren
cilerin en fazla katılmak istedikleri etkinlik türlerinin 
içinde yer almamaktadırC209). Öğrencilerin katılma neden

lerine verdikleri yanıtıara ve en fazla katılmak istedik
leri etkinlik tUrleri içinde televizyon izlemenin yer alına

yışına bakılarak, televizyon izleme yoğunluğunun alterna

tifsizlikten kaynaklandığı savunulabilir. Açıköğretim ~'a

kültesi yaygın bölüm ö~rencileri üzerinde yapılan araştır

mada; öğrencilerin% 35'inin film, dizi film, spor, eğlen
ce ve magazin programları, % 18'inin belgesel ve döküman
ter, % 14'Unün haber ve haber program, % 3l'inin de her 
programı izledilderi anlaşılrnıştırC2ıo). Bu gruptaki öğren
cilerin ~6 40'ının günde 1-2 saat,~(; 40'ının giinde 3-4 saat·, 

t e 1 e vi z y o n iz 1 e d i k ı e ri sap t a nını ş t ır ( 2 1 1 ) • 

C207) Geniş bilgi için bkz.: NİRUN, s.26S-277 
(2os) GöKHBN ve di.ğerleri, s.56-57 
C2og) A.g.k., s.61-62 

(210) DBMİRAY, s.74 
(211) A.g.k. 
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Toplumun çeşitli kesimlerinde farklı zamanlarda ya

pılan araştırmaların ortaya koydu~u sonuçlar kısaca şöyle 
özetlenebilir: 

a) Televizyon, toplumun zaman kullanımında önemli bir 
yere sahiptir. 

b) Televizyonun e~lence işlevinin yanısıra haberci

lik işlevine de toplumca önem verilmekte, kırsal 
alanda habereilik işlevine olan ilgi daha da art
maktadır. 

c) Televizyon izleme sıklı~ı ve e~lence turu prog

ramlara ilgi kadınlarda erkeklerden fazladır. 

d) Öğrenim düzeyi, yaş, cinsiyet gibi nitelikler te

levizyon izleme sıklığını ve program seçimini et

kileyen unsurlar olmaktadır. 

Toplum yaşamına en son giren kitle iletişim aracı 

olan video'nun kullanım amaçlarının ve yaygınlı~ının boyut

larını ortaya koyan geniş kapsamlı bir ara~_~tırmanın günlimii

ze de~in yapılmamış oluşundan dolayıi ülke düzeyinde video 

kullanımına ili:şkin de~erlendirme ve yargılara varılabilme

si henüz olası görUlmemektedir. Ancak, Bskişehir bölgesini 

kapsayan bir video araştırmasının ortaya koydu~u bulgular, 

video kullanımı konusunda fikir vermesi açısından yararlı 

olabilecektir. 

Geçerli asgari ücret ve video cihazı fiyatları dik

kate alınacak olursa, video'nun pahalı bir kitle iletişim 

aracı olduğu ve list dUzey gelir grubunda bulunan toplum ta

bakaları tarafından kullanıldığı savunulabilir(212). Ancak 
video cihazı üretici firmalar, video player (gösterici) üre

timiyle video alım zorluklarını bir ölçüde gidererek video 
piyasasını genişletme çabalarını sUrdurmektedirler. GünUmuz

de, videonun çok yaygın olmasa da toplumun küçümsenemeyecek 

C212) BARKAN ve diğerleri, s.28 
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bir kesimine ulaştığı, bu alanda etkinlik gösteren video 

klliplerin ve üretici firmaların sayılarına bakılarak söy

lenebilir. Tiirkiye pazarına sokulan video'nun kullanım 

amaçlarına bakıldığında, daha çok eğlence amaçlı bir kulla

nırnın oldugu, bireylerin video'da film, dizi film, müzik 

tUrU programlar izledikleri görülmektedir. Yukarıda sözUnU 

ettiğimiz video araştırmasının bulgularına göre video alım 

nedenleri; ~ 23.3 rahatça film izlemek için, % 15.0 televiz

yon yayınları yetersiz bulunduğu için, %15.5 ailenin arzu

suyla, % 12,7 boş zamanları deEerlendirmek için, % 12.2 eğ
lendirici olduğundan, % 11.1 gereksinim oldu~undan şeklinde 
belirlenmiştir(213). Video kullanma olanağına sahip denek

lerin, di~er kitle iletişim araçlarıyla olan ilişkilerinde 

değişiklik olup olmadığının araştırılması sonucu, sinema 

hariç di~er kitle iletişim araçlarıyla ilişkilerinde önemli 

deği~ikliklerin olmadığı; ancak sinemaya gitme oranında 

7~ 41.2 'li k bir azalma nı n o lduğu saptanmıştır ( 214). GöriildU

ğü gibi video, toplumumuza bir eğlence aracı olarak girmiş 

ve yoğunlukla evde film izlemeye yönelik bir araç durumuna 

gelmiştir. Video izleyen toplum katmanlarının bu yönelişin

de, kendilerine sunulan programların turu ve yoğunluğunun 

da belirleyici olduğu söylenebilir. 

Oldukça eski bir geçmişe sahip bulunan sinemanın top

lumumuzdaki yeri, eğlence gereksiniminin karşılanması yönünde,.:. 

dir. 1970'li yıllarda televizyonun Ulke düzeyinde yaygınlaş

ması ile önemli ölçUde izleyici kaybına uğ-rayan ve bu yUzden 

ekonomik sıkıntılar yaşayan sinemanın günümUzdeki yeni rakibi 

olarak video görülmektedir. Ancak, kitle iletişim araçlarının 

toplumsal işlevleri bölUmilnde değindif.~imiz gibi; sinema her 

yeni gelişim karşısında kendisine bir çıkış yolu bularak var

ıı,~ını siirdUrmiiştür. Güntımüzde de video' nun rekabeti te h li-

(213) A.g.k., s. 68 

(214) Geniş bilgi için bkz., A.g.k., s.l?S-198 
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kesine karşı, sinema filmlerinin video bantlara aktarıla
rak pazarlanması gibi bir yöntemle sinema, video pazarını 

bir ölçüde kontrolline almış, yeni bir gelir kayna~ı duru
~una getirmiştir. Bu durumun yanısıra görsel avantajları, 
bireylerin sinemaya gitme alışkanlıklarının katkısı ve öz
gUn yapısı ile sinema, di~er kitle iletişim araçlarının 
yanısıra varlı,l;f;ını sUrdUrmekte; topL.ı.mun ilişki kurduğu 

önemli bir kitle iletişim aracı olma özelliğini korumakta-

dır. Elde edilebilen son verilere göre; yılda altmış iki 

milyon beşyüzbin kişi, dokuz yliz otuz sekiz kapalı sine
maya giderek film izlemektedir(215). Kırsal alanda, ge
zici sinemalar aracılığıyla film izleyebilenler bu sa-
y :ı._ nı n dı ş :ı. tıdadJ.:r •. . 

(215) 11 Ulusal İstatistikler" Ana Britannica(ek), !stanbul, 
1986, s.140-141. 



V- AöF ö~RENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ~JLLANIMINDA KİTLE 
İLETİŞİM ARAÇLARININ YERİNİN BULGULAR IŞI~INDA 
DE~ERLENDİRİil~ESİ 



Çalışmanın bu bölümünde Anadolu Üniversitesi Açıköğ
retim FakUltesi örgUn bölüm öl3;rencilerine uygulanan sorma
canın sonuçlarına ve değerlendirmelere yer verilmektedir. 

Yöneltilen sorular, öğrencilerin doğal, toplumsal ve eko
nomik yapılarını ortaya koyucu, kitle iletişim araçlarıy
la ilişkilerini belirleyici ve boş zaman etkinlikleri ko

nusunda bilgi toplamaya yönelik olmak üzere üç bölümde top-

lanmıştır. Bulguların değerlendirilmesi aşamasında da, anı

lan gruplamaya paralel bir yöntem izlenecek, sözkonusu üç 
grubun verileri ar~sında bağlantı kurularak sonuçların de
ğerlendirilmesine çalışılacaktır. 

13- ö?1RENCİLh'RİN DOC1AL, TOPLUMSAL ve EKONOHİK YAPI7 '· 

LARI 

Bu grupta yer alan sorular, öğrencilerin kitle ile
tişim araçlarıyla olan ilişkilerinin ve boş zamanları ko
nusunda uygulama ve beklentilerinin anlaşılınasına yardımcı 
olacağı varsayımıyla konulmuştur. Öğrencilerin doğal, top

lumsal ve ekonomik nitelikleri başka bir yaklaşımla; onla
rın toplamsal kişilik geliştirme ortamları hakkında fikir 

vermesi açısından da önemli görülmüştür. 

Elde edilen verilere göre, sormaca uygulanan öğren
cilerin % 4l'i kız, % 5B.9'u erkektir. Üniversite öğrenci
leri Uzerinde yapılan bir başka araştırmada da, bu oran kız 
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öğrenciler için % 40, erkek öğrenciler için % 60 olarak sap~ 
tanmıştırC216). Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin aileleri
nin bulundukları yerleşim merkezleri araştırıldığında, büyük 

bir kesimin metropolitan iller . (Ankara, İstanbul, İzmir) ve 
diğer il merkezlerinde yaşadıkları belirlenmiştirCBkz.Tablo 
4). 

-
Genel 

Kız 

Erkek 

Tablo: 4 
Öğrenci Ailelerinin Yerleşim Merkezlerine Göre Dağı

lımı 

BUyük I ller Il Ilçe Kasaba Köy Boş 

Ank.İst.İzm. Merkezi Merkezi 

% 28.7 53.4 12.8 0.4 4.4 -
o; 22.8 66.2 7.2 1.2 2.4 -
ro 32.7 44.5 16.8 - 5.8 

Tabloda da görüldüğü gibi kız öğrencilerin aileleri 
il merkezlerinde yoğunlaşırken erkek öğrenci ailelerinin 

kız öğrenci ailelerinden daha fazla büyük il merkezlerinde 
yaşadıkları görülmektedir. 

Öğrenim gördükleri ilde nerede kaldıklarına ilişkin 
bir soruya öğrencilerin verdikleri yanıtlar aşağıdaki tab

loda görüldüğü gibidir. 

Ailemle 

Genel % 37.6 

Kız % 48.1 

Erkek tO 30 o 2 

Tablo: 5 
Öğrencileri n Kaldıkları Ye,rler 

Devlet özel Be kar Akrabaları-
Yurdunda Yurtta Evinde mı n-Yanında 

10.8 4.4 38.1 7.9 

16.8 6.0 15.6 10.8 

6. 7 . 3.3 53.7 5.8 

(216) GöKMEN ve diğerleri, s.37 

Boş 

o,g 

2.4 

-
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Tablo 4'teki dağılımla birlikte tablo 5 değerlendi
rildiğinde kız öğrencilerin önemli bir kesiminin Eskişehir' 
de yaşayan ailelerin çocukları olduğu ya da öğrenim için 
aileleriyle birlikte EskiŞehir'e geldikleri veya akraba

larının yanında kaldıkları görUlmektedir. Kız ö~rencilerin 
akrabalarının da aile oldukları varsayılırsa, yaklaşık ~-b 60' 

ı öğrenimlerini aile ortamında sUrdUrmektedirler. Buna kar
şılık erkek öğrencilerin kızlara oranla daha fazla Eskişe
hir dışındaki yerleşim merkezlerinden, yalnız geldikleri ve 
aile ortamından bağımsız yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin toplumsal kişilik geliştirmesinde aile
nin önemli payı olduğu gözönUne alınarak, anne ve babanın 
ö~renim dUzeyini belirlemeye yönelik sorulara ankette yer 
verilmiştir. Elde edilen veriler aşağıdaki tabloda gösteril
mektedir. 

Genel 

Kız 

B rkek 

"--·· 

Tablo : 6 
AÖE' Öğrencilerinin Anne ve Babalarının Öğrenim Duzeyi 

Okur-Yazar Qkur-Yaz. ve yı:: Or. Ok. Lise YUk. Ok. 
Mezunu Değil Ilkok.Mez. Mezunu veya Boş 

Den.O.M 

Anne-Baba Anıne Baba IAnn.Bab .~nn.Bab, Anne-Ba. An.Ba. 

% 8.9 1.4 46.0 29.7 17;3_ıı.;3 16.8 26.7 ıo.8 30J. - 0.4 

% 4.8 1.2 48.1 28.9 ı 2 .o- 8. 4 2 L6 2 6 .5 ı 3 • 2 3 3. 7 - ı. 2 

%ıı.7 1.6 44.5 30.2 2 ı. o 13 4 13.4 2 6 .8 9. 2 2 7. 7 -

Anne ve babaların eğitim dUzeyi konusunda, erkeklerin daha 
yUksek eğitim gördtikleri anlaşılmaktadır. Ülke genelindeki 

kadın-erkek eğitim eşitsizli,ğine benzer bir sonuç çıkması
na karşılık, Açıköğretim Faki.Utesi öığrencilerinin anne ve 
babalarının eğitim dUzeyi başka araştırmalarda elde edilen 

sonuçlardan daha yUksek görUlmektedirC2ı7)# Öğrencilerin 

C2ı7) GöKHEN ve diğerleri, s.38 ve 

DEMİRAY, s.32 
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cinsiyeti açısından anne ve babaların öğrenim düzeyi kar

şılaşt ırıldı>::ında, kız öğre ncilGri n an ne ve babaları nı n, 
erkek öğrencilerin anne ve babalarından daha yüksek düzey
de eğitim gördükleri anlaşılmaktadır. 

Bir işte çalışıp çalışmadıklarına ilişkin bir soru

ya kız öğrencilerin% 85.5'i, erkek öğrencilerin% 48.7'si 
"çalışmıyorum" şeklinde yanıt vermişlerdir. Erkek öğrenci
lerin % 31.9'u yaz tatillerinde çalıştıklarını belirtmiş
lerdir. Bu durum, öğrencilerin yUksek öğrenimlerini sur
dUrrnek için ekonomik yönden ailelerine bağımlı oldukla
rını göstermektedir. Ailelerin ekonomik yapıları konusunda 

bilgi edinmek için konulan sorulara verilen yanıtlardan 
anlaşıldığına göre; aileye gelir sağlayan kişi sayısı, % 
56.9 bir kişi, % 32.1 iki kişi olarak ortaya çıkmaktadır. 
Yapılan bir başka araştırmada saptanan, kent bölgesi aile
lerinde gelir sağlayan bir kişi oranı (% 53.6) ile öğren
cilerden edinilen,aileye gelir sağlayan kişi sayısı veri
leri birbirine oldukça yakındır(2ıs). Daha önce ortaya 

konulduğu gibi, denek grubunun biiyük bir kısmı kent kö

kenlidir. Öğrenci ailelerinin toplam aylık gelirlerini 
belirlemeye yönelik bir soruya verilen yanıtıara göre, 
ailelerin % 58.8'i orta düzey gelirlidir. Gelir durumu ıyı 
olarak nitelenebilecek ailelerin oranı % 37.1 olarak görül
mektedir. Kız ve erkek öğrencilerin gelir durumları karşı
laştırıldığında; orta düzey gelirli erkek ö~renci ailele
rinin % 60.4, kız öğrenci ailelerinin% 56.5, gelir durumu 

iyi olarak nitelenebilecek erkek öğrenci ailelerinin ora
nı % 36.1, kız ögrenci ailelerinin oranı % 38.5, olarak 
ortaya çıkmaktadır. Göri.ildüğü gibi kız ö}frenci aileleri

nin ekonomik durumları, erkek ö:ğrenci ailelerine oranla 
biraz daha iyidir. 

(218) TUSİAD araştırması, cilt:2, s.28 
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Oturmakta oldu~unuz konutta kendinize ait bir oda

nız varını sorusuna erkek ö~renciler % 71.4, kız ö~renciler 

7o 65. O o ra n ında 11 var 11 ya nı t ı vermişlerdir. Erkek ö~re nci
leri n oranının kızlara göre biraz daha yüksek oluşu, bekar 
evinde kalan erkeklerin kızlara oranla daha kabarık bir 
yüzdeye sahip olmalarıyla açıklanabilir. 

Açıkö?'i:retim I·'akiiltesi örgün bölUm öP:rencilerinin do
~al, toplumsal ve ekonomik özelliklerinin toplu olarak de
Perlendirilmesi durumunda ortaya çıkan tablo şöylece özet

lenebilir. ö~rencilerin önemli bir kısmı kent kökenlidir. 

Kız ö~renciler, erkek ö~rencilere oranla daha denetimli 
ve koruyucu bir ortamda yüksek öğrenimlerini sürdürmek

tedir. Bu durum, toplumda kızların korunması ve gözetil
mesi gibi yaygın bir inanış ve uygulamanın Universite or

tamındaki uzantısı olarak değerlendirilebilir. Öğrenciler 

ekonomik olanaklar açısından ailelerine bağımlıdırlar. 

Bu bal?'ımlılık kız öğrencilerde daha yoğun olarak görülmek

tedir. Ailelerin sosyo-ekonomik durumlarına bakıldığında; 

kadınların eğitim düzeylerinin erkeklere oranla daha dU

şUk ve bir kişinin gelir sa~ladı~ı aile turunun ağırlıklı 
olduğu görülmektedir. Anne ve baba olarak tanımlanabile

cek iki kişinin gelir sağladığı aile tipi, kız öğrencile

rin ailelerinde,erkek ö~renci ailelerine oranla daha ge
niş yer tutmaktadır. Ayrıca gelir seviyesi ve eğitim düze

yi açısından kız öğrencilerin aileleri erkek öğrenci aile

lerinden daha iyi durumdadırlar. Elde edilen veriler genel 

toplumsal aile yapılarına benzer niteliktedir. Ancak anne 

ve babaların eğitim düzeyleri genel toplumsal bulguların 
üzerinde ortaya çıkmıştır. Bu durumun, ailelerin önemli 

bir kısmının kent kökenli oluşundan kaynaklandığı düşü

nülebilir. 
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14- AÖF ö~RENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN DE~ERL8NDİRMBLBRİ 

Üniversite öğrencilerinin boş zaman değerlendirme 
eğilimlerini, toplumun boş zaman değerlendirme eğilim ve 
alışkanlıkları ile birlikte ele almak gereklidir. Öğrenci

lerin, üniversite öğrencili~inin yanısıra toplumun bir liye

si olarak, genel boş zaman değerlendirme eğilimlerinden 

etkilanıneleri beklenilebilecek bir durumdur. Böyle bir 
yaklaşımla, boş zaman kullanımında toplum için geçerli 
olan zaman kullanma sınır ve olanaklarının öğrenciler için 
de geçerli olacağını ileri sürmek olasıdır. 

Uni versit e ö,"1;rencileri ni n boş zaman kullanma biçim

lerini belirleyen çeşitli unsurlar vardır. Öğrencilerin 

boş zaman kullanma biçimlerini değerlendirirken, konuya 
bu unsurların hazırladığı boş zaman kullanım ortamını da 

gözönüne alarak yaklaşılması, sağlıklı sonuçlara ulaşıl
masını kolaylaştıracaktır. Sözkonusu belirleyici unsur

lar kabaca şu başlıklar altında toplanabilir. 

a) Öğrencilerin ekonomik olanakları. 
b) Öğrenim ve di~er zorunlu kullanılan zamanlardan 

artakalan zaman. 
c) İçinde bulundukları çevrenin, boş zamanlarını 

değerlendirebilmek için öğrencilere sağladığı 

olanaklar 
d) Zaman kullanma konusunda, toplumsal çevreden öğ

rencilere yansıyan eğilimler 

Açıkö.Q:ret im ~,akUlt esi öğre ne ileri ni n önemli bir kıs

mının orta düzey gelirli, yaklaşık l/3'ünün ekonomik duru
mu iyi ailelerden geldiği; biiyUk bir kesiminin çalışmadı

ğı, dolayısıyla ekonomik açıdan ailelerine bağımlı olduk
ları hatırıanacak olursa, boş zaman etkinliklerine katıl
mak için ekonomik sorunlarının varlı~ından söz edilebilir. 
Öğrencilerin önemli bir kısmının öğrenim için il dışından 

geldikleri; barınma, beslenme, öğrenim giderleri gibi har-
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camaları ailelerinden elde ettikleri gelirle karşılamak 

zorunda oldukları da dikkate alınırsa, boş zaman etkinlik
lerinde karşılaştıkları ekonomik sınırlılıklar daha da iyi 
anlaşılabilecektir. 

Öğrenci leri n, öğrenim ve di.ğer zoru n lu gereksinim
leri için kullandıkları zamanlar, boş zaman etkinlikleri
ni belirleyen önemli unsurlar arasında sayılabilir. Yapı

lan çeşitli araştırmalar, öğrencilerin zorunlu kullandık
ları zamanlardan artakalan boş zamanlarının pek fazla ol

madığını göstermektedir. Yi.iksek ö,ğrenim ötğrencileri Uze
rinde yapılan iki değişik araştırmada, öğrencilerin kendi

lerine ayırabildikleri ve özgürce kullanabildikleri zama
nın 1-2 saat arasında değiştiği ortaya çıkarılmıştır(219). 
Açıkö,ğretim l;'akUltesi örgün bölüm ö.ğrencilerine uyguladığı
mız sormacada "zorunlu uyku, temizlik, beslenme, iş ve ders 
çalışma saatleri dışında, günde ortalama kaç saat boş zama

nınız kalmaktadır 11 sorusuna verilen yanıtlar aşağıdaki tab

loda gösterilmektedir. 

Tablo: 7 
AöF öğrencilerinin boş zamanları 

Boş zamanım 1-2 1-3 5-6 7 saat ve 
yok saat saat saat daha faz. Boş 

Genel % 12.3 42.5 33. ı. 9.4 - 2.4 

Kız % 10.s 50.6 28.9 6.0 - 3.6 

Erkek r~ 13.4 36.9 36.1 ll. 7 - 1.6 
.:.,"', 

GörUldü~ü gibi öğrencilerin boş zamanları, diğer 

araştırmalarda ortaya çıkan bulgulara yakındır. Öğrencile
rin boş zaman yoğunluğu 1-2 saat arasındadır. ö~rencilerin 

(219) GöKMEN ve diğerleri, s.56 ve 

DE~1İRAY, s. 42 
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Uçte biri gtinde 3-4 saat arasında boş zamana sahiptir. Er
kek ö~:rencilerin kız ö.~rencilere göre daha fazla boş zaman
ları bulunmaktadır. Aradaki bu farklılık,-kız öğrencilerin 

daha fazla aile ortamında yaşadıkları hatırıanacak olursa, 
kız öğrencilerin ev işlerine yardımcı olmalarından kaynak
lanıyor olabilir. 

Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlen
dirme eğilimlerini saptamaya yönelik çeşitli araştırma ve 
incelemelerde; bulunulan serbest zaman etkinliklerinin pa
sif/yumuşak serbest zaman etkinlikleri olduğu ortaya çı
karılmıştır(220). üniversite ortamındaki pasif boş zaman 

değerlendirme etkinliklerinin Açıköğretim l!'akUltesi öğren

cileri için geçerlilik derecesini saptamaya yönelik 11 boş 

zamanınız olduğunda, arkadaş toplantılarına veya kahveya 
gitmek için zaman ayırırmısınız 11 sorusuna verilen yanıt
lar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo: 8 
Kahve-Arkadaş Toplantılarına Ayrılan Zaman 

ı---· 

Hiç zaman Arada bir za- Genellikle Zamanımı 
ayırmam man ayırırım za.ayırırırn bu tür 

Boş etki n. 
ayırma m 

Genel "' 7.9 59.9 23.7 5.9 2.4 1 ---
Kız 

c' ;c 4.8 69.8 19.2 2.4 3.6 

Erkek c' 
/ ıo.o 52.9 2 6. 8 8.4 1.6 -

Görüldüğü gibi verilen yanıt lar, 11 arada bir 11 ve 11 ge
nellikle11 maddelerinde toplanmaktadır. ~nellikle ve arada 

bir yanıtları arasındaki fark, denaklerin bu kavramları 

algılayışında görecelilik olabilece~inden, kesin sınırlar-

(220) GÖKMEN ve di~erleri, s.45-46 ve 
öZCAN KöKNE:):ı, Cumhuriyet Gençli.X;i ve Sorunları, Cem 
Yayınları, Istanbul: 1981, s.l80 
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la belirlenememektedir. Ancak genel olarak, bu tUr pasif 

zaman etkinliklerinin öğrenciler arasında yaygın olduğu 

ileri siirtilebilir ve genellikle yanıtı verenlerin, arada 

bir yanıtı verenlerden daha fazla bu tur etkinliklerde bu

lundukları söylenebilir. Öğrencilerin bu tUr etkinliklere 

yönelmelerinde daha önce de belirtti~imiz ekonomik sınır

lılıklar, başka etkinliklerde bulunabilme olanaklarının 

azlığı, alışkanlık gibi unsurlar etken olmaktadır. Cinsi

yet açısından bu tür etkinliklerde bulunma eğilimlerine 

bakıldıgında; kız ötrencilerin pasif etkinliklerde bulun

mama oranının erkek öğrencilere göre daha az oluşuna kar

şılık, sUre olarak pasif et~dnliklerde bulunma yoğunluğu

nun erkek öğrencilerde daha fazla olduğu göriUmektedir. 

Bu durum, erkek öğ:rencilerin kız öJtre nciler e oranla daha 

fazla boş zamanlarının oluşu ve toplumsal ortam içinde, 

hareket özgürlUklerinin kız öi1:rencilere göre daha geniş 
oluşuyla açıklanabilir. 

11 Boş zamanın.ızda en fazla hangi tür etkinliklerde 
bulunmayı isterdiniz 11 şeklindeki bir soruyu, öğrenciler 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yanıtlamışlardır. 

Tablo: 9 
Katılmak istenilen boş zaman etkinlikleri 

Kahve, arka- Spor etki n- Kitap rr _,_ A , 
.• l. • . Kul tü-

da ş topl. likleri Okuma ile il- rel et- Boş 
gilenmE kinlik-

ler 

Genel ol ,, 8.4 16.3 24.2 17.3 29.7 3.9 
-

Kız 5~ 2.4 9.6 28.9 12.0 43.3 3.6 

Erkel\: 
c::-/ 
!0 12.6 21.0 21.0 21. o 20.1 4.2 

-
Açıkö~retim Fakültesi öğrencilerinin daha çok kül

tural etlcinliklere katılmak istedikleri görülmektedir. Kah

ve ve arkadaş toplantıları gibi etkinliklere katılma iste

ği, katılma oranının oldukça altındadır. Kız öğrencilerin 

yaklaşık altı katı fazla olan bu tür etkinliklere katılma 
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iste~i, erkek ö~rencilerin kahve olgusuna kız ögrenciler

den çok daha fazla e~ilimli olduklarını göstermektedir. 

Kız ö~rencilerin katılmak istedikleri etkinlik tUrlerinin 

da~ılımına bakıldıgında, yaklaşık yarısının külttiral et
kinliklere katılma istetinde oldukları anlaşılmaktadır. 

Kız ö~rencilerin di~er katılmak istedikleri etkinlik tUrU 

kitap okumaktır. Bu durum, yetiştirilme biçimlerinin, çev

relerinin kendilerine sundukları olanakların ve toplumca 

kabul görebilecek boş zaman etkinli~i türlerinin, kız 

ögrencilerin katılma isteklerine yansıması olarak deter

lendirilebilir. Sportif etkinliklere katılma istegindeki 

kız-erkek ö~renci oranı farklılıgının, cinsiyet ve ba~lı 

o larak yet işt irilma biçimleri nde n kaynak la ndı~ı dUşUniile

bilir. Açıköğretim }'al->:iilt esi yaygın böl Um öğrencileri ni n 

sportif boş zaman etkinliklerinde de benzer sonuçlar el
de edilmiştir(22ı). Ayrıca sportif etkinliklerde buluna

bilmek için gerekli tesislerin sağlanması da, bu tür et'":" 

kinliklere yönelişi etkileyici bir unsurglarak değerlen

dirilebilir. 

Boş zamanlarda kitle iletişim araçlarıyla ilgilan

me. isteği erkek ö,~~rencilerde, kız öğrencilerden daha faz
ladır. Bir başka araştırmada, ö,srencilerin en fazla katıı

dıkları etkinlik tUrleri içinde kitle iletişim araçlarıyla 

ilgilenrrıenin de olduğu saptanmış (okuma, televizyon izle

me, radyo dinleme), ancak katılınmak istenilen etkinlikler

de, en çok katılınmak istenilen etkinlik türlerine girme

dik! eri ort aya çıkarılmıştır ( 222). Açıköğret im .E'akiilt esi öğ
rencilerinin kitle iletişim araçlarıyla ilgilenme istekle

rinin, iletişim alanında e~itim görmekte oluşlarıyla açık

lanması olanaklıdır. 

(221) DEMİRAY, s.47 

(222) GÖKMEN ve diğerleri, s.45-60-6l 
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Ö:ğre nci ler e yöne lt ile n "Boş zamanlarınızı değerle n

direbilmek için, kütüphane, spor ve kültürel etkinlik hiz
met leri ni yeteri ne e bulabi liyormusunuz 11 şekli n deki bir so
ruya verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo: 10 
Boş zaman etkinlik hizmetlerinin yeterlili~i 

Evet Hayır .l?ikrim yok Boş 

Gl e ne 1 ~~ 25.7 63.3 7.9 2.9 

Kız 
,,t 
p 26.5 59.0 8.4 6.0 

Br k ek 
(I.r ;o 25.2 66.3 7.5 0.8 

GörüldU~ti gibi, ö~rencilerin önemli bir kısmı boş 
zamanlarını değerlendirebilmek için kendilerine yeterli 

hizmetin sa(lanamadığını düşUnmektedirler. Bu tür hizmet

lerin yeterince sanlanamadıgı inancı, erkek ö~rencilerde 

kız öğrencilerden daha fazladır. Kız ö~trenciler, boş zaman

ları de.t::erlendirme konusunda sağlanan hizmetleri erkek öğ

rencilere oranla daha yeterli bulurlarken, bu konuda fikri 
o lmadığını belirt e n leri n yUz des i de, erkek öt;re nci leri n 

yüzdesinden fazladır. 

Açıkö~retim Fakültesi ö2rencilerinin boş zaman de
~erlendirmeleri konusunda elde edilen bulgular kısaca şu 
şekilde özetlenebilir. Öğrencilerin kendilerine ayırabildik

leri, özgürce kullanabildikleri zamanlar, kız öğrenciler 

için günde 1-2 saat, erkek ötrenciler için günde 1-4 saat 
ile sınırlıdır. ögrencilerin boş zaman etkinliklerinde, 
kahve, artadaş toplantıları gibi pasif boş zaman etkinlik
leri önemli bir yer tutmaktadır. Katıl~ak istedikleri et

kinlik tUrleri nde pasif etki nliklere, aktif etlü nliklere 
verdiklerinden daha az yer vermeleri, ö~rencilerin kahve, 
arkadaş toplantıları gibi etkinliklere isteyerek katılma

dıklarını göstermektedir. Öğrenciler bu tur etkinliklere 

başka seçenekleri olmadığı ~çin katılmaktadırlar. Bu du
rum, yapıla n bir başka araşt ırma da da benzer şekilde or-
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taya konmuştur(223). Boş zaman etkinliklerinde bulunabil

mek için ö~rencilere sa~lanan olanaklar, ö~renciler tara

fından yetersiz görUlmektedir. 

(223) NERHİN ABADAN, Üniversite Öğrencilerinin Serbest Za
man i'aali;yetleri, A.ü./S.B •. l?. yayınları, No: 135-117, 
Ankara: 1961, s.ao 
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15. AÖ], ÖGRENCİLERİNİN KİTLE İLETİŞİH ARAÇLARI İLE 

ZAHANI DEii.ı.mLBNDİRHBLERİ 

Bu kısımda, Açıkö,~retim .E'akUltesi ö}";rencilerinin 

kitle iletişim araçlarıyla olan ilişkileri Uzarinde duruı

maktadır. Ö,ğrencilere, radyo, televizyon, video, sinema, 

gazete gibi kitle iletişim araçları ile ilgilerini belir

lemeye yönelik sorular sorulmuştur. 

0 .. ~ . ı lt . ı ll d d . ı. ll srencı ere yöne ı en ra yo ın ıyormusunuz soru-

suna % 90 oranında "evet" yanıtı verilmiştir. Kız öğrenci
lerin )b 90.3 'ü erkek öğrencilerin ~b 89.9 'u radyo dinlemek

tedirler. 'Y:Günde kaç saat radyo dinliyorsunuz" sorusuna 

verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

ı 
az -

Genel 
c·l ;o 

Kız 
c,~ 
1 

Erkek 
cl 
io 

Tablo: ll 

Radyo dinleme sUreleri 

saatten 1-2 saat 3-4 saat 

38.9 43.1 14.2 
.. 

34.2 42.1 19.7 

42 .ı 43.8 10.5 

5-6 saat daha faz-
la 

3.1 0.5 .. 

3.9 -
2.6 o. s 

Ö}!,rencilerin radyo dinleme siireleri, bir saat'ten 

az ve bir iki saat dilimleri arasında toplanmaktadır. Kız 

ö~rencilerin radyo dinleme sUrelerinin erkek ö~rencilere 

oranla daha fazla olduğu görtHmektedir. 

11 Radyoda en çok hangi programları dirılersiniz 11 

şeklindeki bir soruyu, ö~rerıciler aşa2ıdaki tabloda gö

rüldU.>tü gibi yanıtlamışlardır. 

ögrencilerin en fazla dinledikleri program türü ge

nel da~ılımda spor, egıence, magazin programlar olarak or

t aya çı1::::makt ad ır. Ancak cinsiyet açı s ı nda n program se çme 

eğilimleri rı de önemli farklılıkları n oldusu görı:..tlmel:t edir. 
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Tab lo: 12 

Radyo'da dinlerıilen program tiirleri 
-··--.. ·--~ ·--r--···-··--- --S ror-e~':le n-- Tiyatro Haber Her tUrli5 

B erit im ce,rı::.agazin program 
--· ·--· 

Ge ne ı ~~ 41.7 4.7 14.2 38.6 0,5 

Kız ?'; 26.6 8.0 14.6 50. 6 -
r--·-· ·- ·-
.:;rkek ~o 49.5 2.5 13.4 29.4 0,8 ...._ .• 

Kız ögrenciler, erkek ö~rencilerden daha uzun sUreli rad

yo dinlemekte, buna karşılık program seçiminde erkek ö~ren

ciler kadar titiz davranmamaktadırlar. Radyonun, yasalarla 

belirlenen 11 e:?;itime yardımcı olma" işlevinin yerine geti

rilemedi~i, ö~rencilerin e~itim programıarına gösterdikle

ri ilgisizli!:e dayanılarak ileri siiriilebilir. Öğrencile

rin, e?Uence, magazin tilrii programlara yönelmelerinde, mu

zipin bu tur programlarda yoğun olarak yer almasının payı 

ıd ~ 1 t·ı· 11 H t·· ı·· d. ı· 11 o UljU savunv. a, ı ır. sr ıır ıı program ın ıyorum yanı-

tındaki yo~unıugun, radyonun başka etkinliklerde bulunur

ken de dinlenilebilir bir kitle iletişim aracı oluşundan 

kaynaklandığı diişiiniilebilir. 

Genel 
,.1 ;o 

Kız ~:Q 

-· 
B rkek /'-

r--· 

Ta~lo 13 

Radyo dinleme nedenleri 

haber al- bilgi edin- e0-lenmel ~boş zaman alışkarı
dol.için lıktan Tıak için rnek için için 

-· 

22.2 16.9 24.3 22.7 13.7 

18.9 21.6 20.2 22.9 16.2 

2.4-. 3 13.9 26.9 22.6 12.1 
__ .._ _____ ,_ 

ö~rencilerin radyo dinleme nedenlerine bakıldı~ında, 

radyonun birbirine yakın oranlarda çeşitli amaçlar için din

lendi~i görUlmektedir. Erkek ö~rencilerin radyo dinleme ne

denlerinin başında e~lence amacı gelirken, kız ö~renciler

de boş zaman doldurmak için radyo dinleme e~ilimi daha 

fazladır. Kız ö~rencilerin boş zamanları doldurma ve alış-
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kanlıktan dolayı radyo dinleme e~ilimleri, erkeklere göre 

daha az program seçmelerini açıklayıcı olarak göriilebilir .. 

Ayrıca boş zamanlarını erkeklere oranla daha pasif olarak 

geçirdikleri, radyo dinleme sUresine, dinlenan program 

tUrlerindaki seçiciliklerinin azlıltına ve dinleme neden

lerine bakılarak söylenilebilir. Genel de~erlendirme so

nuçlarına bakılarak, radyoyu amaçsız dinledikleri söyleni

lecek ö~renci oranı% 36.4'e ulaşmaktadır. Bu oran, genel 

yUzde içinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Yaklaşık 

1/3 oranındaki ö~renci grubu, radyo dinlemeyi pasif boş 

zaman de~erlendirme etkinli~i olarak algılamakta ve de~er

lendirmektedir. 

ö~rencilerin radyoyu nasıl dinlediklarine ilişkin 

bir soruya verdikleri yanıtlar tablo: 14'de gösterilmek

tedir. 

Teblo:l4 

Radyo dinleme koşulları 

kendim radyo varsa boş önemli 

açarak ve açıksa za:narılarır:nda olaylarda --r--··------·- . 

Genel 
c.:."' 
;v 49.4 28.9 13.1 8.4 

. -
Kız ); 43.4 39.4 11.8 5.2 ----------- ·- -
Brkek c:: 

53. 5 21.9 14.0 10.5 ;~ 

-----
ö~rencilerin radyo dinleme etkinliklerinde yo~unlu

ğun 11 ilgimi çeken programların yayın saatlerinde kendim 

açarak" maddesinde toplandığı görülmektedir. Rastlantısal 

o larak radyo dinleyen ö~re nci leri rı, kız ö.f:re nci grubu nda 

daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, kız öğrenci

lerin her programı dinleme e~ilimleri ile uyumludur. 

Radyo dinlememe nedenlerinin saptanmasına yönelik 

"Radyo di nlemiyorsanız sizce en önemli sebebi nedir" so

rusunu, ö~rencilerin% 31.6'sı yanıtlamıştır. ö~rencile
rin bu soruya verdikleri yanıtların dağılımı aşa~ıdaki 

tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo: 15 
Radyo dinlememe nedenleri 

yayın saat- programları za8anım radyo m Başka et ki rı-
leri uygun b e.:-:·e nmiyorum yok yok lik te bu lu-
de.zil nuyarum 

Genel 
c;! 
;o 37.5 17. ı. 6.2 9.3 29.6 

-
Kız 7b 31.4 11.4 8.5 8.5 40.0 

-· -
ferkek 7~ 44.8 24.1 3.4 10.3 17.2 

Radyo dinlememenin en örıeôli nedeni, ö~renciler tara

fından yayın saatlerinin uygunsuzlu~u olarak belirtilmiştir. 

Birkaç kanal üzerinden yayın yapmasına karşılık radyonun, 

Açıkö~retim .J.ı'akiiltesi ö::7rencilerirıirı önemli bir kesiminin 

beklentilerine uygun bir program dii.zenlemesinin olmadı,<;ı gö

rUlmelctedir. Toplurnun çeşitli kesimlerinin beklentilerini 

karşılamak durumunda bulunan radyonun, bu tUr sorunlarla 

karşılaşması do~aldır. En azından örneklem grubuna dahil 

ö~rerıcilerin sayısı, program düzenlenmesinde sorunlar oldu

ğu şeklindeki bir yargıya ulaşılmasını olanaksız kılacak ka

dar kUçiiktür. 

Di2er dinlememe nedenleri yotunluk sırasına göre, 

başka etkinliklerde bulunmayı tercih etme, programları be

.~·enmeme, radyonun btı.lunmayışı ve zaman yokluğu olarak belir

tilmiştir. Programları be~enmeme, erkek ö.C:renciler için önem

li bir dinlememe nedeni olarak göriilmektedir. Kız ö>rencile

ri n e n önemli di nlemerne nede ni 11 başka et kinliklerde bul un-

m ayı tercih etme 11 olarak ortaya çıkmaktadır. Gerek dinleme

me nedenleri, gerek dinlerıilen program türleri ve dinleme 

nedenlerinden çıkarılabilecek ortak bir sonuç; kız öğrenci

lerin, erkek öFrencilerden daha pasif olarak radyo dinleme 

etkinliklerine katıldıkları biçiminde özetlenebilir. 

ö~rencilerin, bir başka elektronik kitle iletişim 

aracı olan televizyona gösterdikleri ilgi,gijnel toplum-

sal eğilimlere paralel olarak oldukça yüksek görülmektedir. 
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ci 
Öğrencilerin ;o 91.5'i televizyon izliyormusunuz sorusuna 
11 evet 11 yanıtı vermişlerdir. Televizyon izledif':ini belir

ten erkek ö~renci oranı % 93.2, kız ö~renci oranı % 89.1' 
dir. Günde kaç saat televizyon izlediklerine ilişkin bir 

•A 

soru~~' ö2renciler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yanıt-
lamışlardır. 

Genel % 

Kız r~ 

~rkek 1~ 

Tablo: 16 
Televizyon izleme sıklığı 

1 saatten az 1-2 saat 3-4 saat 

12.3 50.8 35.8 

10.5 52.6 34.2 

13.5 49.5 36.9 

başından 
~nnıını::ı kı::ıilı::ır 

ı. o 
2.6 

--
ücrencilerin televizyon izleme sıklığı 1-2 saat ara

sında yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin% 36'sının da 3-4 sa

at siireyle televizyon izlediklerine dikkat edilirse öğren

cilerin çok büyük bir bölümUnUn günlUk yaşamında televiz
yonun oldukça önemli yer tuttuğu görülmektedir. Televizyon 

programları a~ırlıklı olarak geceleri yayınlanmaktadır. ö~ 
rencilerin gündüzleri öğrenim etkinliklerinde bulundukları, 
diper boş zaman etkinliklerini gündüzleri gerçekleştirdik

leri (özellikle kız öğrenciler için bu durum erkek öğren
ciler için olduğundan daha geçerlidir) düşünülürse, yarı
sının gece boş zamanlarının önemli bir kısmını, 1/3'ünün 

de gece boş zamanlarının hemen tumunu televizyon karşı

sında geçirdikleri söylenebilir. Cinsiyet açısından tele
vizyon izleme süreleri arasında önemli bir farklılık yok

tur. 

öğrencileri n, televizyon izleme nedenleri nin saptan-

l .k ll d t ı . . ı· ll masına yöne ı ne en e evızyon ız ıyorsunuz sorusuna 
verdikleri yanıtlar tablo: 17'de gösterilmektedir. 



Genel 

Kız 

.t;rkek 

. . ll 
ıçın 

Erkek 

Tablo: 17 
Televizyon izleme nedenleri 

Haber bilgi eğlence alışkanlık 

için için için tan dolayı 

% 20.7 34.5 10.1 20.2 
-

% 14.2 33.7 6.4 29.8 
ı;; b 
1 25.2 35.1 12.6 13.5 
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boş zamanları 

doldurmak için 

14.3 

15.5 

13.5 

D,ğrencilerin televizyon izleme nedenlerinde "bilgi 

izleme, di~er izleme nedenlerine göre daha fazladır. 
ö~renciler için, haber gereksinimlerinin karşılanma-

sında televizyonun önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 

Kız ö3re ne i leri n izleme nede rileri nde, 11 alışkanJ.ıkta n do la
yı" ve 11 boş zamanları doldurmak için" izleme oranları top

lamı ~0 45.3 olmakta, bu oran erkek ö~};rencilerde % 27'ye 
ulaşmaktadır. Bu durumda ö~rencilerin önemli bir kesiminin 
başka etkinlikte bulunma olanaklarının sırıırlılığı nedeniy

le televizyon izleme etkinli~ine yöneldikleri söylenebilir. 

U~rencilerin telavizyanda hangi tür programları iz
lediklerine ilişkin soruya verdikleri yanıtlar aşağıdaki 

tablodadır. 

Tablo: 18 
İzlenen program türleri 

film spor,eğlen- belgesel haber her türlü 

dizi-film ce magazin dökümanter eğitim program 
-

Genel % 14.7 10.0 17.3 16.8 41.0 

Kız 1b 17.7 5.0 7.5 20.2 49.3 -
o·' Erkek 1° 12.6 13.5 24.3 14.4 35.1 

Öğrencilerin izleme için program seçme eğilimlerinin 
yoğun olmadığı görülmektedir. İZleme için program seçimi ya

pan öğrenciler, yoğunluk sırasına göre, belgesel-dökümanter, 
haber e~itim ve film-dizi film izlediklerini belirtmekte-' ·-' 

dirler. Kız ö<;J;rencilerin izledikleri program tUrlerinde ha-



134 

ber, egitim, film-dizi film turu programlar daha fazla yer 

tutarken, erkek öğrencileri n be lges el-dökUmanter türd.e 
programları daha çok izledikleri görülmektedir. 

Televizyon izlememe nedenlerinin araştırılmasına yö
nelik bir soruya ö~frencilerin% 27.7'si yanıt vermiştir. 

Genel % 

Kız % 

Erkek % 

Tablo: 19 
Televizyon izlememe nedenleri 

programları yayın saatleri boş zamanım 

be~;enmiyorum uygun değil yok 

57.1 10.7 10.7 

56.5 13.0 13.0 
·-

--

televiz-
yonum yok 

21.4 

24.2 

Öğrenciler, en önemli izlememe nedeni olarak televiz
yon programlarını beğenmediklerini belirtmektedirler. Diğer 
izlememe nedeni olarak, televizyonlarının olmadığını belir
ten ö~renciler % 21.4'lük bir kesimi oluşturmaktadırlar. 
Bu oranın önemli bir izlememe nedeni olarak ortaya çıkışı, 
diğer yerleşim merkezlerinden gelen öğrencilerin televiz
yonu olmayan ortamlarda barı nmalarından kaynaklanmaktadır.·. 
denilebilir. Hatırıanacak olursa, erkek ö~rencilerin yarı
sından fazlası bekar evinde kalmaktadır. 

öğrencileri n televizyondan etki le nip et ki le nınedik
leri ni belirlemek amacıyla soru lan 11 televizyon programları 
hayatınızın çeşitli alanlarını düzenlemenizde etkili olu
yor mu" sorusuna verilen yanıtların dağılımı tablo:20'de 

gösterilmektedir. 

Genel % 
Kız ~" 
Erkek ~o 

Tablo: 20 
Televizyondan etkilenme durumu 

Evet Hayır DüşUrunedim 

25.5 39.2 35.2 
24.6 39.5 35.8 
26.0 39.1 34.7 
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ö~rşncilerin, günlük yaşamlarında oldukça ~nemli 
yer tutan televizyondan etkilendiklerini; televizyonun, 
hayatlarını düzenlemelerinde y~nlendirici bir işlevi ol
duğunu dUşiinenlerinin oranı toplam denek grubu içinde 5b 25 

lik bir kesimi oluşturdu~u g~rülmektedir. Televizyon izle
yen ~ğrencilerin yaklaşık % 40'ı, televizyonun hayatlarını 
düzenleme de etkisini n olmadı,ğı g~rü:}Undedirler. Bu konuda 

fikrinin olmadı~ını belirten ~~renci oranı yaklaşık l/3' 

tür. Dikkat edilirse, izleme nedenleri ve izlenen program 
çf c/l 

tiirlerinde ayırım yapına~ranların oranı da 1° 30-7°40 arasın-

da de~işmektedir. Program seçimind~, izleme nedeni belirt

meda, kız ~1renciler erkek ~ğrencilere oranla daha pasif 

bir tutum içinde bulunınaktadırlar. Televizyonla ilgili ola

rak y~neltilen çeşitli sorularla elde edilen bulgulara da

yanılarak, Açık~,CZ;retiın FaktUtesi ~ğrencilerinin ~nemli bir 
kesiminin, bilinçsiz ve dolayısıyla televizyon karşısında 
savunmasız, çeşitli etkilere açık bir izleyici kitlesi 

oluşturduklarını ileri sürmek olanaklıdır. 

Toplumun günlük hayatında ~nemli bir yere sahip ol
duğu çeşitli araştırma ve inceleınelerle ortaya konulmuş 

bulunan televizyon, Açık~~retiın Fakültesi ~nrencilerinin 

günlUk yaşamlarında da ~nemli bir yere sahiptir. Öğrenci

lerin televizyon izlemeyle ilgili sorulara verdikleri ya
nıtlardan, televizyon izleme etkinliklerini, pasif zaman 
değerlendirme etkinliği biçiminde algıladıkları sonucunu 

çıkarmak olasıdır. ö~rencilerin, iletişim alanında eğitim 

g~rmekte oluşları nedeniyle, telavizyana daha bilinçli bir 
yaklaşımlar ı nı n o lması gerektiği dUşünü le bilir. Televizyon
la ilgili sorulara verilen yanıtıara bakılarak, ~ğrencile
rin aldıkları iletişim eğitimini günlük yaşamıarına yete

rince yansıtamadıkları gibi bir yargıya varılınası olası 

g~rülmektedir. Ancak, öğrencilerin telavizyana yaklaşım 
biçimlerinde; televizyonun yayın politikalarının, yayın

lanan programların tür ve ni taliklerini n de etkileyici 
unsurlar olabileceğini gözönUne almak gerekir. Başka tür 
etkinliklerde bulunma olanaklarının sınırlılığı nedeniy-
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le, öğrencilerin akşamları televizyon izlemeye yöneldik
leri, dolayısıyla televizyonu pasif boş zaman de~erlendir
me aracı olarak gördükleri dUşUnUlebilir. 

Açıkö;";;retim Io'akiiltesi öıSrencilerinin video ile iliş
kilerinin saptanmasına yönelik sorulara verilen yanıtlar

dan, ö:::Y:rencilerin 5~ 7.9'vnun video cihazına sahip oldukla

rı ya da kendilerinin kullanaoilecekleri bir video ciha
zının var olduğu anlaşılmıştır. Toplumun kullanımına sunu
lan en son kitle iletişim aracı olan video'nun, yukarıda
ki sonuca bakılarak öğrenciler arasında yaygın olmadığı 
söyleneoilir. Video kullanma olanağına sahip öğrencilerin 

yanıtları ile öğrencinin yaşamında video'nun yeri ve kul
lanım özelliklerine ilişkin bulgular aşağıda incelenmekte

dir. 

Tablo: 21 
Video izleme sUresi (haftada) 

~- ~·· -· 
2-5 saat 6-10 saat 11-15 saat 16-20 saat 21-25 

saat 

Genel 7G 66.6 24.0 6.0 3.0 -
Kız 7b 66.6 22.2 11.1 - -·---· 
~rkek 

c· :i 
66.6 26.6 6.6 ;o - -

Öğrencilerin 2/3'1Uk bir kısmı video izleme etkin

li,~ine haftada beş saatten fazla zaman ayırmamakta, yakla

şık l/4'1Uk bir kısmı 6-10 saat arasında video izlemekte, 

daha uzun süre video izleyen ocrenciler ;yaklaşık 1/10 1 luk 
bir kesimi oluşturmaktadırla~ Öğrencilerin bu sürelerde iz. 
ledikleri video program tUrlerinin dağılımı aşağıdaki tab

loda görülmektedir. 

Tablo: 22 

Video'da izlenen program tUrleri 
r---·- - ·..--·-

ı . yabancı dini belgesel mUz ik, eğl.en-yer_ı 

film film program dökUma nt ex ce çizgi f. .. _ .... -
Genel % 2.9 91.1 - 5.8 -
Kız % 6.6 so.o - 13.3 -·-- ~-

ı:;ı.,... 1r ......... ı,.. % - .. '"'" ,... 
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Öğrencilerin video'da izledikleri program türle

rinin dağılımı, video'nun toplumdaki kullanım biçimleri-

ne ve video piyasasındaki program türlerinin datııımına 

uyum göstermektedir. Video klüpler, program tUrlerinin 

yoğunluğu açısında birer film kaset i dağıtım merkezi gibi 

çal:ışmaktadırlar. Bu durumun ö,~rencilere yansıması da vi

dedda film izlemek şeklinde olmaktadır. Öğrencilerin vi-

deo klUplerde istedikleri türde programları bulup-bulama-

d ıkıarını n soru::;: turulması so nucu, ?0 50 'si ni n i st e dikleri 

türde programları bulabilditq'i, 7:~ 50' sinin bulamadığı sonucu

na ulaşılmıştır. İstedikleri türde programları buldukları

nı belirten kız öğrencilerin oranı % 60, erek öğrencilerin 
oranı% 42.B'dir. İstedikleri türde programları bulamadığı
nı belirten kız ö~renciler % 40, erkek ö~renciler % 57.1 

olarak belirlenmiştir. Bu durumda, video'da çok yUksek 

oranda film ve dizi film izleyen ö{!;rencilerin önemli bir 

kısmının, başlca seçenekleri olmadığı için film dizi film 

izledikleri; başka tür programlar bulabilmeleri durumun-

da film-dizi film izlemenin yanısıra, buldukları değişik· 

programları da izleyecekleri şeklinde bir değerlendirme 

yapılabilir. 0Crencilerin izledikleri program türlerine, 

istedikleri programları bulup-bulamama durumlarına bakıla

rak, izlenen program tUrlerini piyasaya program arzını 

gerçekleştiren Uretici firmaların saSladığı; izleyici öğ

rencilerin taleplerinin arza göre belirlendiği, en azın

dan program taleplerinin sınırlı türdeki program arzına 

uymaya zorlandığı ileri sürUlebilir. Kısaca, teknolojisi 

halka yaygınlaştırılan video'nun, program hazırlama ve 

su nma o lana}:.:ları gelişt irilme de n hizmete sokuld uğu; tica

ri hedeflere ulaşabilmek için, kısa sUrede gerçekleştiril

mesi gereken programlara kaynak olarak, sinema filmleri

nin video kasetlere çekilerek da~ıtılmasına yönelindi2i 

savunulabilir. 

Bir başka görsel nitelikli kitle iletişim aracı olan 

sinemanın, Açıkö .. ~?retim .:i?alciiltesi ö[;rerıcilerinin yaşamında

ki yerini belirlemeye yönelik sorulara verilen yanıtlar 
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aşa~ıda ele alınmaktadır. 
~ . 

Tal::ılo: 23 

ı nemaya ,czı me s ı"<: ıP; ı s. . t ı ı ~ 

hiç haftada haftada ayda daha 
boş git:-v·sm bir kez iki l:ez bir kez az 

Genel cl o (1 52.9 p 7.9 23.7 13.8 0.4 ' --· __ , ......... -. -·- -· .. -··-~· 
Kız 

c/ 
2.4 4-0.9 19.2 28.9 ;o 8.4 -

prkek o"' 
61.3 0.8 ;o - 7.5 26.8 3.3 --

ct' Tabloda göriildü,ğü gibi sinemaya gitmeme oranı ;o l'den 

azdır. Bu durum, diger kitle iletişim araçlarının yanısıra 

sinemanın da ö2rencilerin yaşamında önemli bir kitle ileti

şim aracı konumunda bul1Jnduğunu göstermektedir. Öğrencile

rin yarıdan fazlası haftada bir kez sinemaya gitmektedir. 

Cinsiyet farklılı~ı açısından sinemaya gitme sıklıgına ba

kıldı~ında, kız ö~rencilerin erkek örrencilerden daha az 

sinemaya gittikleri anlaşılmaktadır. 

Tablo: 24 

Film izlemeyi etkileyen unsurlar 

basın ve ba§rol y8net- konu- bu ni te lik-
çevre tav. oyuncuları men su ler beni et- boş 

kilemez -
Genel 5·~ 43.5 4.4 13.5 29.7 3.4 3.4 

Kız 5~ 55.4 3.6 12.0 24.0 3.6 1.2 

Erkek 
c:l 70 35.2 5.0 17.6 33.6 3.3 5.0 

Ö1rencilerin izleyecekleri filmleri seçmelerinde etken 

olan unsurların b·3lirlenmesine yönelik "sinemaya gidiyorsanız, 
aşatıdakilerden hangisi filmi izlemeniz için sizi daha fazla 

etkiler 11 sorusuna verilen yanıtlar tablo:24'de gösterilmiş

tir. ö~rencilerin film izlemelerinde, basın ve çevrede filmin 

sözUnUn edilmesi ve tavsiyelerin etkili olduğu ortaya çıkmış

tır. Di~er yoEun etkileme nedeni olarak gösterilen filmin ko

nusunun ö~renilmesinde de, basın ve yakın çevrenin etkileri

nin olaca~ı gözönUne alınırsa, ö~rencilerin basın ve yakın 

çevreden film 
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iz le me konus').tıda yoğun olarak etki le ndi,Si ileri s iirülebi

lir. Ö(rencilerin başrol oyuncularını dikkate alarak film 

izlemeye yönelmelerinin azlı'~ırıa bakılarak, bu durumdan 

Türk Sineması için birtakım sonuçlar çıkarmak olasıdır. 

Bilindi,~;i gibi, Amerikan Sinemasının bir yansıması olarak 

Ti:rk Sinor:ı.asına uzunca bir süre hakim oları ve günUralizde 

de varıı~·;ını sürdüren "yıldız oyuncu" sistonü en azından 

Açıkör;retim l!'akiiltesi ö~~-rencilerinin sinema beklentilerine 

uymamaktadır. Buna karşılık, filmirı yönetmeninin film iz

lemeye yönelocde başrol oyuncularından daha fazla belirle

yici oluşu, ö~rencilerin başarılı yönetmenlerin nitelikli 

filmlerini izleı:ıe e(!;iliminde oldukları biçiminde yorumla

nabilir. Sinemaya herhangi bir bilgi ve egilimden uzak, 

rastgele giden ötrencilerin oranı % 3.4 gibi düşük bir 

orandadır. ö:~rencilere yöneltilen "sinemaya ;>reterince gi-

d o o b d o " o ı tl emıyorsanız sızce se ep ne ır sorusuna verı en yanı ar 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo: 25 

Yeterince film izleyerneme nedenleri 

kaliteli sine 
film gelmiyor ları ..-------1-·-------

56.7 6 
~-------·~-------------~----
Kız ~ 1 3 

Erkek 5° 65.8 9 

--r- --
r:ıa sa lo n-- boş zaman e ko nornik 

yc:ctersiz yok nedenlerden 
··-

.7 32.4 4.0 
·o-

.o 50.0 1.5 
·-

.7 18.2 6.0 
... -

Yeterli film izleyemediklerini dUşlinerek gerekçele

rini tablo: 25'teki gibi açıklayan öt!;rerıcilerin genel yiiz-
c::l 

de içinc:elci oranı JO 73.2'dir. Sinemaya hiç gitmeyen ö~~;renci 

oranının% l'in altında oldu2u hatırlanırsa, ögrencilerin 

çok büyük bir oranının çeşitli nedenlerle yeterli film iz

leyemediklori; film izlemeyi engelleyen sorunların orta

dan kalkması durumunda sinemaya çok daha fazla gidecekleri 

anlaşılmaktadır. önrencilerin yeterince film izleyemerne ne

denlerinin başında kaliteli film bulunamaması gelmektedir. 

Toplumun çeşitli kesimlerinin gereksinimlerini yanıtlayan 

sinema salonlarında gösterime sokulan filmierin nitelikle-
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ri, Açıkö?rotim ~akültesi ö2rencileri tarafından düşük ola
rak görUlmektedir. Di,::f:er izlememe nedenleri içinde, boş za
man bulunamayışının yeterince film izleyerneme nedeni olarak 

gösterilmesi yaklaşık 1/3 olarak ortaya çıkmaktadır. Radyo 

dinlememe/dinleyememe, televizyon izlememe/izleyeıneme ne

denleri nde z aL1a n yokluğu, film iz leyememe nedenleri içi n

de yer aldığı kadar yüksek değildir. Bu durum, sinema sa

lonlarında film izlemek için bilinçli bir zaman ayırımının 
söz konusu olmasına karşılık, radyo ve televizyon gibi kit

le ileti~im araçlarının günlük yaşam içinde izleyicinin ek 
çabasına gerek duyulmadan yer al.abilen araçlar olmasıyla 
açılclanabilir. 

Cinsiyet açısından yeterince film izleyerneme neden
leri karşılaştırıldı~ında, kız ö~renciler için en önemli 

izleyerneme nedeni olarak boş zaman yoklugunun, erkek ög

renciler için kaliteli filmlerin gelmeyişinin gerekçe 

göst erildi(~i göriHmekt edir. Öğrencileri n yerli -yabancı 

film ayırımlarına bakıldığında, % 53.9'luk bir ögrenci ke

siminin film ayırımı yapmadığı, % 42.0 oranındaki öğren
cilerin yabancı film izlemeyi tercih ettikleri görülmüş
tür. 

öğrencilerin basılı kitle iletişim aracı olan gaze

te ile i lgileri ni n belirlenmesi ne yönelik sorulara verdik

leri yanıtlardan elde edilen bulgular aşa~ıda değerlendi

rilmektedir. 

hiç 
ol.mmam 

Genel 
ct 
jO -

Kız 
o" ;o -

~rkek 
ci ;o -

Tablo: 26 

Gazete okuma sıklığı 

çolc s eyrek haftada haftada 
okurum bir gün birkaç 

4.9 1.4 33.1 

7.2 1.2 40.9 

3.3 1.6 27.7 

her boş 

gün gün 

58.9 1.4 

49.3 1.2 

65.5 1.6 
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Görtildti~ti gibi Açıkögretim Fal~iltesi ö~rencileri 

için gazete oldukça önemli bir kitle iletişim aracıdır. 

ö~rencilerin, toplumda gazeteye karşı olan ilgiden çok da

ha ytiksek sayılabilecek gazete okuma e~ilimleri, e~itim dU

zeylerinin yUksekli~i, önemli bir kesiminin kent kökenli 

oluşu, anne ve babalarının e~itim dtizeylerinin genel top

lumsal verilerin Uzarinde oluşu gibi nedenlere dayandırı

labilir. Ö:~re ncileri n gaz et ey i hangi olanaklarla okuduk

larını belirlemek için sorulan bir soruya verdikleri ya

nıtların dagılımı, gazete okuma sıklık ve e~ilimlerine 

ışık tutması bakımından önemli olabilir. 

Tablo : 27 
Gazete okuma olanakları 

-
kendim eve gelen arkadaşları- Rast lan- bay i 
alırım -gazeteyi mı n gazetesi- tısal önün- boş 

olrurum ni okurum okurum de göz 
gezdi. 

Genel % 45.5 35.1 9.4 7.9 - 1.9 

Kız % 32.5 46.9 9.6 9.6 - 1.2 

fE rkek % 54.6 26.8 9.2 6.7 - 2.5 
--· 

GöriildU,~;ü gibi öğrencilerin bUytik kısmı gazeteyi para 

ödeyerek almakta ve olrumaktadırlar. Kız ö(~rencilerin daha çok 

eve gelen gazeteyi okumaları, erkek öğrencilerden daha fazla 

ev ortarnında yaşamalarından ve eve gazete girdigi için ayrı

ca gazete alma gereği duymamalarından kaynaklanıyor olabilir. 

Erkek ö";renciler, kız öğrencilere göre aile ortamından daha 

ba~ımsız yaşamaktadırlar. Bu yUzden gazeteyi kız ögrenciler

den daha çok kendilerinin almaları dogal bir sonuç olarak 

karşılanmalıdır. Ayrıca ailelerin yanında kalan ö2renci ora

nı ile eve giren gazeteyi okuyan ö~renci oranı arasındaki pa

ralellik, öE;rencilerin çoğunun ailelerinin gazete okudukla

rı şeklinde yorumlanabilir. Arkadaşlarının gazetelerini oku

yan ya da gazeteyi raslantılara ba?lı okuyan ö~renciler ge

nel yi~de içinde dUşlik bir orana sahiptirler. Bu öğrencile

rin gazete okuma olanaklarını ekonomik nedenlerin sınırladı-
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ğı düşünülebileceği gibi, olanak bv.lduklarında bir zaman 
değerlendirme aracı olarak yararlandıkları olasılığı da 

gözönünde tutulmalıdır. ö~rencilerin gazete okuma nedenle
rini belirlemek için sorulan bir soruya alınan yanıtların 

dağılımı tablo: 2S'de verilmektedir. 

Genel 

Kız 

Erkek 

Tablo: 28 
Gazete o1mma nedenleri 

haberleri bilgi yorumları 
için için için 

c~ 
/• 42.5 34.6 20.7 -·-- ·-
% 33.7 37.3 27.7 

.. - ~-
c-J' /O ~1~8. 7 32.7 15.9 

. 
kupon ve zaman ge-
e kle ri çirmek boş 
için için 

- - 1.9 
·--· 

- - 1.2 

- - 2.5 
-· 

Ö[rencilerin gazete okuma nedenlerinde haber alma iş

levinin oldulrça önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Gaze

tenin haberleri oldukça geniş verebilma olanakları, tekrar 

okunabilmesi nedeniy-le bir sUre sınırının olmayışı gibi üs

tünliiklerinin öğrenciler için çekici olduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca verilen haberlere ilişkin görüş ve yorumların gaze

tede yer alması, ö~rencilerin gazete okuma nedenlerinde 
onemli bir yere sahiptir. ö~rencilerin bilgi edinmek için 

gazete okuma gerekçeleri, ikinci derecede önemli okuma ne
deni olarak ortaya çılrJnaktadır. Bu durum, gazetelerde yer 

alan röportaj, araştırma, inceleme gibi yayın türlerinin 
gazete ol.wmayı önemli oranda teşvik ettil:l;ini ortaya koy

maktadır. Radyo dinleme ve televizyon izleme nedenlerinde 
ortaya çıkan, zaman geçirmek için kitle iletişim aracından 
yararlanma e!-:!;ilimi gazetede görülmemektedir. Bu durumda 

gazete okuma eyleminin diter kitle iletişim araçları ile 

kurulan ilişl::iden daha bilinçli olduğu ve ilişki kurma ama
cının daha net belirdiği savunulabilir. Öğrencilerden edi
nilen verilere göre, günlük basında önemli bir yere sahip 

bulunan lotaryacılık, pazarlama gibi girişimler, Açıköğre

tim Fakültesi öğrencilerinin gazete okuma eğilimini hiç 

etkilememektedir. 



143 

Öğrencilerin "gazetede en çok hangi böliimü okuduk
n 

ları sorusuna verdikleri yanıtlar, aşagıdaki tabloda de-
ğerlendirilmektedir. 

Tablo: 29 
Gazetede en çok okunan bölümler 

haber spor makale röportaj farketmez boş 
i nceleme 

Genel 7~ 2 5. 2 6.9 23.2 18.3 23.7 2.4 -- 1--· 

Kız % 15.6 3.6 25.3 27.7 25.3 2.4 -f-----" H,,_, 

Erkek % 31.9 9.2 21.8 11.7 22.6 2.5 .....___ 

Gazeteyi haber almak amacıyla okuyan erkek ö[~renci

ler kız ö0;rerıcilerden daha fazladır. Spor bölüıniinü okuma 

eğilimleri erkek ö~rencilerde, kız ö~rencilerden yoğundur. 

Kız ögrencilerin röportaj-inceleme gibi yazı türlerine erkek 
öğrencilerden daha fazla önem vermeleri, gazete okuma ne

denlerinde ortaya çıkan, bilgi ve yorumlar için gazete oku
ma eğilimleriyle uyum göstermektedir. Gazetede herhangi bir 

bölümü olmmaya öncelik vermeyen öt;renciler, denek grubunun 

yaklaşık 1/4 ünü oluşturmaktadırlar. Bu durum radyo ve te
levizyonda program e;eçmeme eğilimleri kadar yüksek olmamak

la birlikte önemli bir oran olarak değerle ndirilebilir. 

öti:rencile.::~n, ilişkilerinin ar~ştırıldığı tüm kitle ileti
şim araçlarıyla ilişki kurmada,yaklaşık 1/3 oranında bilinç

siz ve rastlantısal ilişkiler kurdukları gözlenmektedir. İle
tişim alanında eğitim gören ö2renciler olmaları nedeniyle 

bu oran yüksek sayılabilir. 

ö~rencilerin, kitle iletişim araçlarına verdikleri 
önem konusundaki düşünce ve inançlarının, hangi kitle ile

tişim aracını daha etkili gördüklerinin saptanması amacıy
la 11 en etldli kitle iletişim aracının hangisi" olduğu so

rulmuştur. ö~rencilerin bu soruya verdikleri yanıtlar 

tablo: 30'da gösterilmektedir. 
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Tablo: 30 
En etkili kitle iletişim aracı 

Televizyon radyo sinema gazete video boş 

Genel % 82.1 2.4 - 12.8 0.4 1.9 

Kız % 78.3 2.4 - 16.8 - 2.4 

~rkek % 84.8 2.5 - 10.0 0.8 1.6 

ögr~ncilerin ~erhangi bir kitle iletişim aracını en 
etkili araç olarak göstermelerinde, söz konusu kitle ileti

şim aracıyla kendilerinin kurduğu ilişki kadar, kamuoyun

dan kendilerine yansıyan görUş ve tutumların etkileri de 

değerlendirilmelidir. GünUmüz toplumsal ortamında en aktu
el kitle iletişim aracının televizyon olduğu bilinmekte

dir. Gerek ulaştığı kitlenin büyüklüğü, gerek sahip oldu-
ğu teknik olaDaklar ve diğer kitle iletişim araçlarına 

oranla daha kolay, daha anlaşılabilir ilişki kurulabilme-

si gibi nitelikleri gözönüne alındığında, bu aktüelliğin 

ve do layısıyla etki lili:ğini n nedenleri ort aya çıkmaktadır. 

Açıkö~retim Fakültesi ö1rencilerinin en etkili buldukları 
kitle iletişim aracı televizyon olarak görUlmektedir. öğ
rencilerin bu aracı en etkili bulmalarında, çeşitli gereksi
nimleri ne yanıt verebilen bir iletişim aracı olmasının önem

li payı vardır. Televizyon haber gereksinimlerini karşıla
makta, e>::ıenme olanağı sa.?:i:laınakta, boş zaman geçirmede ya

rarlanıl::.c1akta olan bir kitle iletişim aracıdır. 

ö~rencilerin etkili buldukları di~er kitle iletişim 
aracı olarak gazete görülmektedir. Bu etkililik öğrencile

rin gazete ile ilgili sorulara verdikleri yanıtların değer
lendirilmesinde yer alan okuma için süre sınırının olmayı

şı, çok çeşitli konularda ayrıntılı bilgi ve haber verebili
yar olması, makale, yorum gibi ö~rencilerin aradıkları yazı 

türlerinin oluşu gibi medanıerden kaynaklanıyor olabilir. 

Elektronik bir kitle iletis?im aracı olan radyonun etkili 

bulun.rnayışında televizyonun oldukça önemli rolünün yanında, 
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ögrencilerin daha çok eglence-magazin tUrU programlar din

lemelerinin de rol oynadığıi radyonun bir eğ·lence ve boş 
zaman geçirme aracı olarak algılanmasının etkili olduğu 

düşUrıUlebilir. ö>~:rerıciler, daha çok birer eğlence aracı 

olarak yararlarıılan video ve sinarnayı etkili bulmamaktadır
lar. 

ö~rerıcilerin etkili buldukları televizyon ve ga
zetenin etkililik nedenleri, ö:GTencilere yöneltilen 11 ha
ber ve eğlence gereksinimlerinizi en fazla hangi kitle 

iletişim aracının karşıladığı 11 sorularına verilen yanıt

larla daha iyi anlaşılmaktadır. 11Haber gereksinimizi en 
f ı 1 " azla nangi ~-ci tle iletişim aracı karşılıyor sorusuna ve-

rilen yanıtların dağılımı tablo: 3l'de gösterilmektedir. 

Tablo: 31 

En fazla haber alınan kitle iletişim aracı 
ı-----·-· 

Televizyon radyo gazete boş 

-
Genel % 36.1 4.4 57.9 1.4 

Kız 7·b 39.7 2.4 56.6 1.2 ·---.. ··-
Erkek % 33.6 5.8 58.8 1.6 

Öğrencilerin haber gereksinimini en fazla karşılayan 

kitle iletişim aracı, gazete olarak ortaya çıkmaktadır. Te

levizyon, kız ö~rencilerde daha fazla olmak üzere, yaklaşık 

1/3 oranında ö~-rencinin haber kaynağı olarak göriilmektedir. 

Radyo, önemli bir haber kayna~ı olmamakla birlikte, erkek 
ö~rencilerin kız öğrencilerden daha fazla haber aldıkları 

bir kitle iletişim aracı konumundadır. Görtildü~U gibi ga

zete habereilik işlevinde di~er kitle iletişim araçların

da n daha et ki n bir görünümdedir. Bu durumda, gaz et e ni n et

kili bir kitle iletişim aracı olarak göriilınesinin temelin

de habereilik özelliğinin bulunduğu söylenebilir. 

"Eğlence gereksinimizi en fazla hangi kitle ileti

şim aracı karşılıyor? 11 sorusuna verilen yanıtlar tablo:32' 

de değerlendirilmektedir. 
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Tablo: 32 
E]1lence gereksinimini en fazla karşılayan k.i.a - --··· 
televizyon radyo sinema gazete video boş 

--
Genel % 55.4 7.4 19.8 4.4 10.3 2.4 

Kız % 55.4 8.4 19.2 3.6 12.0 1.2 
.. 

Erkek % 55.4 6.7 20.1 5.0 9.2 3.3 

G~rencilerin e~lence gereksinimini en fazla karşıla
yan kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkan araç, televiz
yondur. Gerek haber, gerele e~le ne e gereksinimleri ni karşıla

ma açısından önemli bir işlev görmesi, televizyonun en et

ki li lci t le iletişim aracı olarak algılanmasını açıklayıcı 
nitelikte görülmektedir. Etkili göriilen diger kitle ileti
şim aracı olan gazetenin öi1;rencilerin bUyük bir bölümünce 
eğlence aracı olarak görülniediği anlaşılmaktadır. Öğrenci
lerin eglence gereksinimini karşılayan diğer kitle iletişim 

araçları, sinema ve video olarak ortaya çıkmaktadır. Öğren

cilerin yaklaşık % lO'unun görüntü kayıt (video) cihazı 
kullanma olanaleları olduğu hatırlanırsa, video kullanımın

da eğlence amacının neredeyse tek amaç olarak ortaya çık

tığı savunulabilir. 

Açıkö2retim Fakültesi ö~rencilerinin kitle iletişim 

araçlarıyla olan ilişkilerini araştıran sorulardan elde 

edilen verilere dayanılarak; öğrencilerin kitle iletişim 
araçları ile yoğun ilişki içinde oldukları söylenebilir. 
Radyo, televizyonun etkisiyle önemini bir hayli yitirmiş, 
eğlence (bij_yük bir olasılıkla müzik dinleme) ve boş zaman 

geçirme aracı olarak kullanılan bir kitle iletişim aracı 

konumuna gelmiştir. Televizyon, ö2rencilerin en fazla iliş
ki kurdukları ve di~er kitle iletişim araçlarına oranla daha 
çeşitli gereksinimlerini karşıladıkları bir kitle iletişim 
aracıdır. Sinema, öcrencilerin hemen hepsinin ilişki kur

dukları, e~lence gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir 
kitle iletişim aracı görünümündedir. Gazete, öğrencilerin 
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önemli oranda ilişki kurdukları ve daha çok haber gereksi~ 

nimlerini karşılayan bir kitle iletişim aracı olarak algı

lanmaktadır. Video, öğrenciler arasında henUz çok yaygın 

olmamakla birlikte, e~lence eereksinimini karşılayan ve 
evde film izlemeye yarayan bir kitle iletişim aracı ola

rak tanımlanabilir. 



VI - SONUÇ ve ÖNERİLER 



Yapılan araştırma kapsamına alınarak incelenen ko

nular, ilk bakışta oldukça geniş ve herbiri diKerlerinden 

ba~ımsız pek çok araştırmanın yapılmasına olanak sa~laya

cak kadar çeşitli görülmektedir. Dolayısıyla ögrencilerin 

kitle iletişim araçlarıyla ilişkilerinin belirlenmesine 

y0nelik bu çalışmada, kapsarnın daha dar tutulması gerek

tiE;i diişUni!lebilir. Ancak ele alınan konuların tamamı, öğ 

rencilerin kitle iletişim araçları ile ilişkilerini belir

leyebilecek durumdadır. Bu yUzden ö~rencilerin toplumca 

gözlenebilecek tutum ve davranışlarını yönlendiren, biçim

lendiren unsurların incelenmesine yer verilmesi zorunlu gö

rUlmUştur. Baş1{a deyişle, öğrencilerin toplumsal kişilik 

geliştirmelerinde rol oynayan unsurlar, ö~rencilerin kit

le ileti~im araçlarıyla ilişkilerini de belirleyici oldu

ğundan çalışma kapsamına alınmışlardır. 

Açıkö~retim Fakültesi ö~rencilerinin toplumsal kişi

lik geliştirmelerinde en önemli yere sahip ailelerinin top

lumsal ve ekonomik yapıları, bilinen aile yapılarıyle bU

yUk bir benzerlik içindedir. öe;rencilerin önemli bir kısmı 

gelişmiş, kent kökenli ailelerin çocuklarıdır. Ailenin ge

liri daha çok baba tarafından satlanmakta, ö~renciler ö2-

renim için gerekli masrafları ailelerinden karşılamakta

dır. Ailelerin ekonomik durumları araştırıldı~ında 2/3'U

nun orta düzey gelirli ailelerden geldikleri görUlmUştUr. 

Anne ve babalarının e,:titim düzeyleri, toph1mdaki kadın-
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erkek eğitim düzeyleriyle benzer niteliktedir. Erkekler 

kadınlara oranla daha iyi eğitim görmüşlerdir. 

Açıkö ~-retim l!'akiil t esi ö:~re ncileri ni n, zorunlu kulla
nılan zamanlar dışında kendilerine ayırabildikleri boş za

manlar 1-2 saat arasındadır. Erkek ö~rencilerin boş zaman
ları kız ö~rencilere göre biraz daha fazladır. ö~rencile
rin kitle iletişim araçlarına ayırdıkıarı zamanlara bakıl

dığında; televizyon izleme, radyo dinleme, gazete okuma 

gibi etkinliklere ayırdıkıarı süreler, belirttikleri boş 
zaman sürelerini dolduracak kadar uzundur. Başka boş zaman 
etkinliklerine ayırılan sUreler de dikkate alınırsa, öğ

rencilerin boş zamanları konusunda yeterli bilince sahip 
olmadıkları sonucuna varılabilir. Bu durum boş zaman kav

ramının öneminin yeterince anlaşılamamış olması, dolayısıy

la toplumda bu yönde çalışma ve örgütlenmelerin olmayışından 
kaynaklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, boş zaman Uzarinde 

önemle durulmakta, toplum iiyelerinin zamanlarını gerek ken

dilE;ri, gerek toplum yararı açısından olumlu uğraşılarla 

geçirmeleri için çeşitli çalışma ve örgütlenıneler gerçek

leştirilmektedir. Bu tür çalışma ve örgütlenmelerin olma

yışı, toplumumuzun boş zamanlar konusunda bilinçsiz kalma
sı ve zamanlarını pasif, işe yaramayan etkinliklerle tüket

meleri sonucunu doi3;urmaktadır. Boş zamanların değerlendiril

mesi konusundaki bilinçsizlik ve olanaksızlıklar Açıkö~re-
t im .fa kU lt e si öğrencileri ni de o lu:nsuz yönde etkilemektedir. 
Kahvehane ve arkadaş toplantıları gibi etkinlikler öğrenci

lerin günlük yaşamında önemli bir yere sahiptir. öğrencile
rin 2/3'ü Üniversitenin saaladığı olanakların, gereksinim
lerinin karşılanmasında yetersiz kaldığını düşünmektedir

ler. 

Ugrencilerin boş zamanlarını bilinçli ve işe yarar 
biçimde geçirmeleri için alınması gerekli önl~mler, öğren

cilerin kendi olanakları ile etkinliklerde bulunabilme ça
balarından çok daha geniş kapsamlı dUçUnülınelidir. Toplu

mun ö0:rencileri sUrekli etkilediği göz önUne alınarak en ge
niş kapsr.ı.mıyla bu önlemler, toplumun boş zaman değerlendir-
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me konusunda bilinçlerıdirilmesi ve olanak sağlanması bi

çiminde planlanmalı ve uygulanmalıdır. ö~rencilerin boş 

zamanlarını deeerlendirme bilinç ve olanaklarına kavuş
turulmasında üniversiteye de onemli görevler düşmekte

dir. Öncelikle ö~rencilerin yararlı boş zaman etkinlikle
ri nde bulunabilecekleri örgüt ve hizmetlerin genişletil

mesi, üzerinde öneml~ durulması gereken önlemlerdir. Boy

lece ö~rencilerin üniversite ile derslere gelip gitme şek
lindeki ilişkilerinin sınırları daha da genişletilecek; 

gerek öBrencilere olanak saC;lama, gerek boş zaman konusun
da bilinçlendirilebilmeleri gibi sorunu çözücü önlemler 

gerçekleştirilebilecektir. üniversitenin bu tür hizmetle

ri gereğince yerine getirabilmesi için gerekli finans ve 

diğer destekleyici unsurlar devlet yönetimince karşılan

malı, böylece alınacak önlemlerin gerçekten sorunu çöz
meye yönelik ve sürekli olması sa~lanmalıdır. 

Açıkö~retim Fakültesi ö~rencilerinin kitle ileti~im 

araçlarıyla 1nırdukları i li şkileri n sıklığı na, tUrleri ne ve 

ogrencilerin bu araçlardan sa~ladıkları yararıara bakıldı

ğında, ort aya çıka n s onuçlar şöyle değerle nd irilebilir. 

ö~rencilerin kitle iletişim araçları ile yoğun iliş
kileri vardır. Yaklaşık % 90 oranında ö8renci radyo dinle

di~ini, televizyon izledi?ini belirtmektedir. Sinemaya gitme

di~ini belirten ogrenci oranı % l'in altındadır. Gazete o

kuma oranı % 59 her gün, % 33 haftada birkaç gün şeklinde 
belirlenmiştir. Toplumumuzun televizyona ve radyoya olan 
yoğun ilgileri, öğrencilerde de benzer biçimde ortaya çık
maktadır. Video'nun toplumumuzda olduğu gibi ö8renciler ara

sında da henüz yaygınlık kazanamamış bir kitle iletişim ara

cı olduğu eldeki verilerden anlaşılmaktadır. ö~rencilerin 
yarıdan fazlası haftada bir sinemaya gitmektedir. Oldukça 

0 nemli bir kısmı (%, ı73) yeteri nce si nep.ıaya gidemedikleri 

görüşündedirler. Bu durumda öğrencilerin sinemaya gitme 

eğilimlerinin belirlenenden çok daha fazla olduğu söyle
nebilir. Yeterince film izleyerneme gerekçesi olarak gos-
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Gazete, öğrencilerin diğer kitle iletişim araçları
na oranla daha bilinçli ilişki kurdukları bir kitle ileti
~:;.im aracı konumundadır. Öğrenciler radyo ve telavizyana 
oranla daha az, boş zaman doldurmak için ya da alışkanlık
tan dolayı eazete okumaktadırlar. DördUncU kuvvet olarak 
adlandırılan basının işlevlerinin daha belirgin olarak 
ortaya çıktıgı ve okuyucu kitlesince bu işlevlerin algı

lanarak amacına ulaştığı, elde edilen bulgulara dayanıla

rak savunulabilir. Basının eleştirilen yönleri olan lo
taryacılık, pazarlama gibi etkinliklerinin öğrencileri 
etkilemediği bulguillardan anlaşılmaktadır. 

Kuruluş aşamasından başlayarak bir takım toplumsal 
işlevleri karşılama amacıyla toplum hayatında yer alan 

1~itle iletişim araçlarının, savundukları işlevleri ne öl
çUde yerine getirebildikleri, izleyicilerin bu araçları 
kullanma biçim ve eğilimlerine bakılarak araştırılmalı
dır. Böylece kitle iletişim araçlarının yayın amaç ve po
litikalarının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeni dü
zenlemelere eidilebilmesi için hedef kitleler hakkında 
bilgi sahibi olmak mUmkün olabilecektir. Bu tur araştırma
ların çok daha fazla sayıda, geniş kapsamlı ve toplumun çe
şitli katmanlarını içine alacak biçimde gerçekleştirilme
si, sa~lıklı bir iletişim ortamının oluşturulmasında geri 
besleme (feed-back) işlevini yerine getirecektir. 



VII- E K 
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ı. Bölümünüz nedir? 
A) Sinema-Televizyon c) İletişim Sanatları 
B) Basın-Yayın n) Eğitim İletişimi ve Plan. 

2. Cinsiyetiniz nedir? 
A) Kadın B) Erkek 

3. Ailenizin bulunduğu 
A) BUyük il merkezi 
B) İl merkezi 
n) Kasaba 

yerin niteliği nedir? 
(Ankara, İstanbul, İzmir) 

c) İlçe merkezi 
E) Köy 

4. Bir işte çalışıyor musunuz? 
A) Çalışınıyorum 
B) Yaz talilinde çalışıyorum 
c) Hafta sonu veya yarım gün çalışıyorum 
n) Kısmen kendi işimde çalışıyorum 
E) Tam gün çalışıyorum 

5. Öğrenim gördüğümüz ilde 
A) Ailemle 
c) özel yurtta 
E) Akrabalarımın yanında 

nerede kalıyorsunuz? 
B) Devlet yurdunda 
n) Bekar evinde 

6. Annenizin öğrenim durumu nedir? 
A) Okur-yazar değil 
B) Okur-yazar veya ilkokul mezunu 
c) Ortaokul mezunu 
n) Lise veya dengi okul mezunu 
E) YUksekakul mezunu 

7. Babanızın öğrenim durumu nedir? 
A) Okur-yazar değil 
B) Okur-yazar veya ilkokul mezunu 

c) Ortaokul mezunu 



n) Lise veya dengi okul mezunu 
E) YUksekakul mezunu 

B. Aileniz kaç kişiden oluşuyor? 
A) 3 B) 4 c) 5 D) Daha fazla 

9. Ailenize gelir sağlayan kaç kişidir? 
A) l B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 ve daha fazla 
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ı o. Ailenizin toplam aylık 
A) 30.000 TL.den az 

geliri hangi dilim içindedir? 

c) 60.001-120.000 TL 
B) 30.000-60.000 TL. 

D) 120.001-230.000 TL 
E) 230.000 TL den fazla 

ll. Eskişehir'de oturmakta olduğunuz mekanda kendinize 
ait bir odanız var mı? 
A) Evet B) Hayır 

12. Radyo dinliyor musunuz'? 
A) Evet B) Hayır 

13. Günde kaç saat radyo 
A) ı saatten az 
n) 5-6 saat 

dinliyorsunuz'? 
B) 1-2 saat c) 3-4 saat 

E) 6 saatten fazla 

14. Radyoda ençok hangi tur programları dinlersiniz'i 
A) Spor-eğlence-magazin B) Tiyatro c) Haber 
D) Her tUr programı dinlerim E) Egitim 

15. Radyoyu hangi koşullarda dinliyorsunuz': 
A) İlgimi çeken programların yayın saatlerinde kendim 

açarak 
B) Bul·J.nduğum ortamda radyo varsa ve açıksa 
c) Boş zamanlarımda 
n) önemli olaylar olduğu zaman 
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16. Neden radyo dinliyorsunuz'( 
A) Haber almak için B) Bilgi edinrnek için 
c) Eğlenmek için D) Boş zamanlarıını doldurmak 

için 
E) Alışkanlıktan dolayı 

17. Radyo dinlemiyorsanız sizce en önemli sebebi nedir? 
A) İlgimi çeken programların yayın saatleri benim 

için uygun degil 
B) Programları beğenmiyoruın 
c) Boş zamanım yok 
D) Ragyom yok 
E) Başi-ca etkinliklerde bulunmayı tercih ediyorum. 

18. Televizyon izliyor musunuz? 
A) Evet B) Hayır 

19. Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? 
A) 1 saatten az B) 1-2 saat 
c) 3-4 saat D) Başlangıcından sonuna kadar 

20. Neden televizyon izliyors~nuz? 
A ) Haber almak i çi n 
B) Bilgi edinmek için 
c) Eğlenmek için 
D) Al~şkanlıktan dolayı 
E) Boş zamanlarımı doldurmak için 

21. Televizyonda en çok hangi tür programları izlersiniz? 
A) Film-dizi film B) Spor-e~lence-magazin 
c) Belgesel ve dökümanter D) Haber, eğitim 
E) Her tür programı izlerim 

22. Televizyon izlemiyorsanız sizce en önemli izlememe 

nedeni nedir? 
A) Programları beğenmiyorum. 
B) Yayın saatleri benim için uygun değil 
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c) Boş zaman bulamıyorum 
D) Televizyonuro yok 

Televizyon programları 

d Uz e nleme nizde etkili 
A) Evet B) Hayır 

hayatınızın çeşitli alanlarını 

oluyor mu? 
c) Düşünmedim 

24. Eskişehir'de oturmakta olduğunuz mekanda sizin kullana

bileceğiniz video var mı? 
A) Evet B) Hayır 

25. Videonuz varsa haftada ortalama kaç saatinizi video 
izlemekle geçirirsiniz? 
A) 2-5 saat B) 6-10 saat c) 11-15 saat 

D) 16-20 saat E) 21-25 saat 

26. Videonuz varsa en çok ne tür programlar izlersiniz'~ . 
A) Yerli film B) Yabancı film c) Dini programlar 

D) Belgesel-dökümanter E) Hüzik-e:S:lence-çizgi film 

27. Video klUplerinde istedi~iniz tUrde programlar bula

biliyor musu.nuz'? 
A) Evet B) Hayır 

28. Hangi sıklıkta sinemaya gi diyorsunuz. 
A) Hiç gitmiyorum B) Haftada bir kez 
c) Haftada iki kez D) Ayda bir kez E) Daha az 

29. Sinemaya gidiyorsanız, aşagıdakilerden hangisi filmi 

izle~eniz için sizi daha fazla etkiler? 
A) Basında çok sözünün edilmesi ve çevremdekilerin 

tavsiye si 
B) Başrol oyuncuları c) Yönetmeni 

D) Konusu E) Bu nitelikler beni etkilernez 
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30. Sinemaya yeterince gidemiyorsanız sizce sebep nediri 
A) Kaliteli filmler· gelmiyor 
B) Sinema salonları yetersiz 
c) Boş zaman bulamıyorum 
n) Ekonomik koşullarım elvermiyor 

31. Hangi tür yapımıarı tercih edersiniz? 

32. 

A) Yerli yapımlar B) Yabancı yapımlar c) Ayırınarn 

Hangi tUr 
A) Macera 
n) Xorku 

filmleri daha çok izlersiniz'i 
B) Komedi c) Sosyal içerikli 

E) Psikolojik nitelikle 

33. Hangi sıklıkta gazete okuyorsunuz? 
A) Hiç o kumu;~{ orum B) Çok s eyrek okuyorum 
c) Haftada bir gün D) Haftada birkaç gün e) Hergün 

34. Gazeteyi hangi imkanlarla okuyorsunuz? 
A) Kendim alıyorum B) Eve gelen gazeteyi okuyorum 

c) Arkadaşlarımın gazetelerini okuyorum 

D) Raslantıya ba~lı okuyorum 

E) Bayi önünde göz gazdiriyorum 

35. Niçin gazete okuyorsunuz? 
A) Haber almak için B) Bilgi edinmek için 
c) Yorumları için D) Kuponları ve eleleri için 
E) Zaman geçirmek için 

36. Gazete en çok hangi bölümü okumaya zaman ayırırsınız? 
A) Haber B) Spor c) Makale D) Röportaj-İnceleme 
E) l?arketmez 

37. ~izce en etkili kitle iletişim aracı hangisidir? 
A) Televizyon B) Radyo c) Sinema D) Gazete-Dergi 
E) Video 
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38. Haber gereksinimizi en fazla hangi kitle iletişim aracı 
karşı lıyor'? 

A) Televizyon B) Radyo c) Gazete-Dergi 

39. Eğlence gereksinirninizi en fazla hangi kitle iletişim : 

aracı karşılıyor? 

A) Televizyon B) Radyo c) Sinema n) Gazete-Dergi 
E) Video 

40. Zorunlu uyku, temizlik, beslenme, iş ve ders çalışma 
saatleri dışında, günde ortalama kaç saat boş zamanınız 
kalmaktadır'? 

A) Hiç boş zaman kalmıyor B) 1-2 saat c) 3-4 saat 
n) 5-6 saat E) 7 saat ve daha fazla 

41. Boş zamanımız olduğunda arkadaş toplantılarına veya 
kahveya gitmek için zaman ayırır mısınız? 
A) Hiç zaman ayırınarn B) Arada bir zaman ayırırım 
c) Genellikle zaman ayırırım 
n) Boş zaoanlarımı bu tür faaliyetlerle geçiririm 

42. Boş zamanlarınızda en fazla hangi tUr faaliyetlerde 
bulunmayı isterdiniz? 
A) Kahve, arkadaş toplantıları gibi faaliyetler 
B) Spor faaliyetleri c) Kitap okumak 
n) Kitle iletişim araçları;yla ilgilanrnek 
E) Kültürel faaliyetlerde bulunmak (Tiyatro, folklor 

vb.) 

43. Boş zamanlarınızı değerlendirebilmek için kütüphane, 
spor alanları, kültürel etkinlikler gibi hizmetleri 
yeterince bulabiliyor musunuz? 
A:.) Evet B) Hayır c) Fikrim yok 
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