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Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki ve kamuoyu oluşturmadaki etkileri 

bu araçların ortaya çıktığı günlerden, günümüze dek iletişim alanındaki araştırmalara 

konu olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının herhangi bir konu veya olay üzerine 

oluşturduğu imajlar, bireylerin ve kitlelerin zihinlerinde oluşan imajiara da 

yardımcı /etkili olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının bu özelliği dolayısıyla bir ülke 

basınının bir diğer ülke/yabancı ülke hakkında yayın yoluyla oluşturduğu haber 

gündemi, sözü edilen ilk ülkedeki kamuoyunun ve kamuoyu gündeminin 

oluşturmasında etkili olmaktadır. Dolayısıyla bir ülke basınında yer alan haberler 

incelenerek, o ülke ve haberlerin yayınlandığı ülke arasındaki ilişkilerin boyutunu 

anlamak ve kavramak mümkün olabilmektedir. Bu anlayıştan hareketle" 1990-1992 ve 

1996 Yıllarında Ti.irk Basınında Alman imajı: Karşılaştırmalı İçerik Analizi" adlı bu 

çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Bilindiği gibi kitle iletişim araçlarının etkileri konusundaki yaklaşınılardan birisi 

"gündem belirleme" modelidir. Bu yaklaşım kısaca şöyle ifade edilebilir: Kitle iletişim 

araçları bazı haber konularını seçip, gündemlerinde bu konulara yer verirken 

izleyicilerin bu konuları ne derecede önemseyeceklerini de (önemsemeleri gerektiğini 
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de) belirlemiş olurlar. Bir başka deyişle, kitle iletişim araçlarının konulara verdiği önem 

ile, aynı konulara kamunun verdiği önem arasında nedensel bir ilişki olduğu 

varsayılabilir. Sonuç olarak kitle iletişim araçlarının dünyada gelişen tiinı olayları 

iletmeleri zaman ve kapasite açısından mümkün olmadığı için belli olaylar eşik bekçisi 

konumunda çalışan bireyler tarafından seçilerek gündeme getirilnıekte bu seçını 

sırasında da bazı haber değerleri (konulaştırma, çatışma vb.) etkili olmaktadır. 

Bireyler ve/veya kamu da gündemdeki konuların neler olduğunu ve hangi önem 

sırasında düzenlendiklerini kitle iletişim araçlarıdan öğrenmektedir. 

Kitle iletişim araçlarının etkileri konusundaki diğer bir yaklaşım ise "suskunluk 

sarmalı" modelidir. Sözü edilen modele göre, bireylerin doğasında toplumsal yalnızlık 

korkusu vardır. Düşüncelerinin azınlıkta kaldığını algılayan/hisseden bireyler toplumun 

çoğunluğu tarafından dışlanmamak için davranışlarını açıkça dışavurıııaktan 

çekinmektedirler. Düşünceler ortaya konulurken genellikle çoğunluğun görüşü 

oybirliği ile kabul edilmektedir. Tüm bunlara rağmen suskunluk sarmalı yaklaşımında 

bireyin algısı tek güç değildir. Kitle iletişim araçları da bu gücün diğer parçasını 

oluşturmakta, günün baskın görüşününne olduğu sık sık bu araçlarla gündeme 

getirilmektedir. Sonuç olarak kitle iletişim araçları tarafından çevreye iletilen düşünceler 

ne denli kuvvetli/yoğun ise bireysel görüşler o denli sessiz kalmakta dolayısıyla iletişim 

araçlarını etkisi daha da baskın olmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında Türk basınında farklı kuruluşlara ait dört gazete (Milliyet, 

Sabah, Türkiye ve Zaman) içerik analizi yöntemiyle araştırılmıştır. İki ülke arasındaki 

sorunlu ve sorunsuz dönemler gözönünde tutularak yapılan bu araştırmada gazetelerin 

Almanya ile ilgili olarak hangi haberlere nasıl yer verdikleri ve gündeme getirdikleri 

dolayısıyla nasıl bir imaj oluşturdukları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

The effects of mass media on public opinion and on public have become a 

subject of research in the area of communication since the mass media came in to being 

to up to today. The images about subjects and events which are constituted by mass 

media assist/effective on the images which take shape in our minds. So the news 

agenda which constituted by the mass media of a country, influence the agenda of 

public opinion in the country. By this way when we reseaı·ch the news which exits on 

the press of a country, about other definite country, it is possible to understand the 

dimensions of relations between this country and the other one. In conclusion we 

researched "The Images of Germany in Turkish Press in ı 990- ı 992 and 1996 by 

Content Analysis." 

One of the approaches about the effects of mass media is the model of agenda

setting. We can define this approach as "when mass media selects subjects of news 

and put them on their agenda they also determine what audience find important." In 

other words it is possible suppose that there is a causal relation between the importance 

w~ich is considered by mass media and the importance which is considered by the 

public or the audience. Mass media have not enough time and capacity to state all 

events and subjects which occur in the world, so the special events are selected to 

bring into agenda, in this selection the people working for mass media instutions act as 

gate keepers and select the news/events according to subject: conflicts and ete. 

Audience learns which issues will take in the agenda and their importance by means of 

mass media. 

Another approach about the effects of mass media is ·'spiral of silence" . 

According to this approach people have a fear of social isolation in their nature. So the 

individual who percepts that his/her thoughts are different than the thoughts of masses 
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and take place in between the thoughts of minority, he/she tries to hide his/her attitudes 

as a result of isolation. Also the mass media is another force and superiorlsurpossing 

ideas also take place on the news agenda of the mass media. When the thoughts are 

published in media, they become stronger and the thoughts of the individual become 

\Veaker consequently the effects of mass increases and become stronger. 

On the enlightment of these knowledges four newspapers (Milliyet , Sabah. 

Türkiye and Zaman) from Türkiye which belong to different press institutions were 

selected and studied by using the method of content analysis. Both the peacefull and 

problem periods between two countries-Türkiye and Germany- were taken int o 

consideration in this research. It was researched that how the news were taken place in 

different periods about Germany and it was tried to determine the image of Germany 

which was constituted by Turkish press in the periods that were mentioneel above. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Çalışmanın genel amacı, Türk basınının Almanların konulaştırılması ile ilgili 

olarak ne tür bir etkiye sahip olduğunu tespit etmeye çalışmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda yapılan çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışınanın 

problemi, amacı, önem, varsayımları, sınırlılıkları ve yöntemi açıklanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle kitle iletişiminin fonksiyonianna ve temel 

yaklaşımiara değinilmiş daha sonra haber değerleri, eşik bekçiliği, gündem belirleme 

ve suskunluk sarmalı yaklaşımları ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Kitle 

iletişim araçlarının okuyucularıniizleyicilerin düşüncelerini şekillendirıne, tutum ve 

davranışlarını etkileme yeteneği bu araçların ortaya çıktığı ilk günden bugüne kadar 

çeşitli biçimlerde ifade edilmiştir. İletişim bilimleri alanında yapılan çalışmaların büyük 

bir bölümünü de iletişim araçlarının izleyiciler üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. 

Değişen toplumsal yapı içinde bu araçlar farklı zaman dilimlerinde ve düzeylerde etkili 

olabilmektedirler. İletişim araçlarının olayları haber yapmada etkili olan kriterleri 

(dikkat kuralları ya da haber değerleri), eşik bekçiliği, gündem belirleme ve suskunluk 

sarmalı yaklaşımları ile bu araçların hangi konuları ön plana çıkardığı, bunu 

gerçekleştirirken hangi ölçürlerin etkili olduğunu ve kamuoyu oluşturmadaki etkileri 

konusuna açıklık getirilmeye çalışılmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının dünyada gelişen tüm olayları iletmesi ne zaman. ne ele 

kapasite bakımından olanaksızdır. Bu nedenle; kitle iletişim çalışanlarındun bir bölümü 

(eşik bekçileri) gelişen olaylardan önemli gördükleri konuları ya da sorunları belirli 

gazetecilik kuralları çerçevesinde seçerek iletmektedirler. Eşik bekçi! i ği kavramı. 

iletişim alanında çalışan bazı bireylerin her türlü haberi, mesajı seçme ve değiştirmede 

ı 



sahip oldukları rolü ifade etmektedir. Galtung ve Ruge' a göre de dikkat kuralları seçme 

görevini yerine getirmekte ve bu kurallar ile ilişkilendirilmeyen hiçbir olay gündeme 

gelmemektedir. 

Gündem belirleme ise iletişim araçlarının bireylerin ne hakkında düşüncelerini, 

neyi önemli olarak algılayacaklarını zamanla etkilemesidir. Bu yaklaşıma göre. iletişim 

araçlarının seçtiği ve gündeminde yer verdiği haberlerin önemlilik sırası ile 

okuyucuların/dinleyicilerin bu haberlere verdiği önem arasında bir paralellik 

sözkonusudur. Suskunluk sarmalı yaklaşımı da kamuoyunun nasıl oluşuğu konusuyla 

ilgilenmektedir. Yaklaşıma göre iletişim araçlarının toplumda baskın olan düşünceyi 

ifade etmeleri karşıt görüş için bireylerarası desteğinartan sınırlılığı ile birleşmekte ve 

baskın düşünceyi savunan ya da savunmayanların çoğalan sayısı suskunluk sarmalını 

oluşturmaktadır. 

Çalışmamn üçüncü bölümünde; kitle iletişim araçlarının kanaat oluşturmadaki 

fonksiyonuna yer verilmiştir. Bu amaçla öncelikle kanaat. tutum. kamuoyu kavramları 

açıklanınaya çalışılmış ve bunların oluşumunda etkili olan kişisel nedenler. grup 

bağlılıkları, kişilerarası ilişkiler, düşünce önderleri ve iletişim araç I arını n rol Li üzeri nde 

durulmuştur. 

Dışımızdaki gelişen olaylardan haberdar olmamızı sağlayan iletişim araçları 

bireylerin düşüncelerini ve tutumlarını biçimlendirmede önemli bir etkiye sahiptirler. 

Siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkilerden kaynaklanan bazı nedenlerle iletişim 

araçlarının bir ülke hakkında izlediği yayın politikası zamanla değişim gösterse de 

bireylerin o ülke hakkında önceden yayınlanmış haberler nedeniyle sahip oldukları 

tutumlar, izienimler kolaylıkla değişmemektedir. Gerçekten ele iletişim araçları 

zihnimizdeki resimlerin oluşmasında etkin bir rol oynamaktadırlar. İletişim araçlarının 

diğer ülkeler hakkında izledikleri yayın politikaları yalnızca o ülkede bulunan bireyleri 

cıkilememekte aynı zamanda iletişim araçlarının hakkında yazdığı ülke içinde önem 

taşımaktadır. Bir ülke hakkmda oluşturulan olumsuz bir imaj, o ülkenin eliğer ülkelerle 

olan ilişkilerinide olumsuz yönde etkilemektedir. 

Dördüncü bölümde bu çalışmanın görgül bölümünde araştırma yöntemi olarak 

kullanılan içerik analizi hakkında açıklamalara yer verilmiştir. İçerik analizi sosyal 



bilimlerde ve onun alt dalı olan iletişim bilimlerinde en çok kullanılan yöntemlerden 

biridir ve günümüze kadar çeşitli tanımJan yapılmıştır. 

Çalışmanın son bölümünde teorik olarak ele alınan konular uygulamalı bir 

çalışma ile pekiştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla içerik çözümlemesi yöntemi 

kullanılarak ulusal boyutlarda yayın yapan Sabah, Milliyet, Türkiye ve Zaman 

gazetelerinin 1990-1992 ve 1996 yıllarında Almanya ile ilgili yayınlad ıkları haberler 

incelenmiştir. Bir ülkenin, diğer bir ülkenin iletişim araçlarında nasıl yansırıldığını 

anlamak uzun yıllardan beri iletişim alanında araştırma yapanların ilgi odağı haline 

gelmiştir. Bu çalışmayla saptanmaya çalı~ılan da Türk basınında Alımın imajının nasıl 

yansıtıldığıdır. Haberlerin incelenmesi sonucunda elde edilen veriler değerlendirildikten 

sonra bu verilerin tablolar ve şekiller biçiminde dökümü yapılarak sonuca ula~ılnıaya 

çalışılmıştır. 

l. PROBLEM 

Bir ülke basınında yabancı bir ülke hakkında yer verilen haberlerin o ülke 

insanlarının düşüncelerini etkilediği ve sözkonusu olan ülkeye yönelik olumlu ya da 

olumsuz imajların oluşmasına neden olduğu genellikle kabul gören bir yakla~ınıclır. 

Dikkat kurallarının Türk basınında Almanların konulaştırılması ile ilgili olarak ne 

tür etkiye sahip oldukları bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu amaçla Türk 

basınında Almanların hangi konular çerçevesinde gündeme geririldiği ve 

değerlendirmelerin hangi yönde olduğu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. 

2. AMAÇ 

Çalışmanın temel amacı, Türk basınında Alman imajını saptamaktır. Bu amaca 

ula~mak için ~u sorulara yanıt aranacaktır: 

A- Almanlar hangi bağlanı - konıekst (konular/olaylar/sorunlar) çerçe\'t:-sinck 

gündeme gelmektedirler? 

• Hangi olaylarikonular ile ilişkilendirilmektedir? 

• Hangi sorunlar ile ilişkilendirilmektedir? 
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B- Almanlar nasıl değerlendirilnıektedirler? 

• Değerlendinneler hangi yönde (olumlu/olumsuz) olmaktadır? 

• Basm değerlendirmede gerçeği çarpıtn1akta mıdır? 

• Hangi stereotipler kullanılmaktadır? 

C- Bu haber yapısı ile basın, okuyucu üzerinde nasıl bir imaj olu~turmakıadır? 

• Hangi haber değerleri etkin olmaktadır? 

D- Araştırmanın amacı doğrultusunda yirmidokuz kategori ,·e bunu 

clestekJeyecek alt smıflamalar belirlenmiştir. Bunlar: 

• Boneeker ' ın Sağlık Durumuna, Yönetimine ve Partisine Yöneltilen 

Tepkiler 

-Honecker"ın sağlık durumu 

-Honecker yönetimine yönelik tepkiler 

-Komünist partiye yönelik tepkiler 

• Doğu Alnıanya'da Siyasi Ortam, Seçimler ve Koalisyon Hükümetine 

İlişkin Konular: 

-Siyasi ortam 

-Seçimler 

-Koalisyon hükümetinin durumu 

• Batı Almanya' da Siyasi Ortam ve Seçimler 

-Siyasi ortam 

-Seçimler 

• İki Almanya'nın Birleşmesine Yönelik Yapılan Girişim ve Yaklaşımlar 

• Berlin Duvarının Yıkılmasmın Sonuçlan 

• Birleşik Almanya'nın Askeri Yönünü Belirlemeye Yönelik. YakJa~ımlar: 

-Birleşik Almanya ' nın tarafsız kalmasına yönelik yaklaşımlar 

-Birleşik Almanya'nın NATO'da kalmasına yönelik. yaklaşıml:ır 

• İki Almanva'nın Biriesmesinin Sonucları: J > > 

-Siyasi sonuçlan 

-Ekonomik sonuçları 

-Top! umsal sonuçları 

-Askeri sonuçları 
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• Birleşik Almanya' da Genel Seçimler, Ey alet Seçimleri. Koalisyon 

Hükümetinin Durumu ve Gizli Servise Yönelik Tepkiler: 

-Genel seçimler 

tutumu 

tutumu 

-Eyalet seçimleri 

-Koalisyon hükümetinin durumu 

-Gizli servise yönelik tepkiler 

• Almanya'nın Ekonomisi: 

-Doğu Almanya' nın ekonomisi 

-Batı Almanya'nın ekonomisi 

-Birleşik Almanya'nın ekonomisi 

• Almanların Sosyal Yaşamı 

• Almanya·nın Türkiye ile İlişkileri: 

-Normal ilişkiler çerçevesinde Almanya'nın Türkiye·ye yönelik turuımı 

-Alman medyasının Türkiye'ye yönelik tutumu 

-Gerginleşen ilişkiler çerçevesinde Almanya ' nın Türkiye·ye yönelik 

• Türkiye'nin Almanya ile İlişkileri: 

-Normal ilişkiler çerçevesinde Türkiye'nin Alınanya'ya yönelik tutumu 

-Gerginleşen ilişkiler çerçevesinde Türkiye'nin Alıııanya·ya yönelik 

• Alman Hükümetinin Türkiye'ye Silah Ambargosu Uygulama Kararına 

Diger Ülkelerin Tepkisi 

• İki Ülke Arasında Gerginleşen İlişkileri Düzeltmeye Yönelik Yaklaşımlar 

• Almanya'nın Diğer Ülkelerle İlişkileri 

• Almanya-AT İlişkileri: 

- Doğu Almanya'nın A T"na girmesine yönelik yaklaşımlar 

-Birleşik Almanya'nın AT ile ilişkileri 

• Almanya'da Çalışan Türklerin Durumu 

• Irkçı Almanların Yabancılara Yönelik Turuımı 

• Irkçılığa Yönelik Tepkiler: 
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-Almanya'nın tepkisi 

-Türkiye ve diğer ülkelerin tepkisi 

• Almanya'nın Göç ve İltica Başvurularına Yaklaşımı 

• Yabancılar Aleyhindeki Yeni Yasa Tasarısına Yönelik Tepkjler 

• Yabancılar Aleyhindeki Yasa Tasarısının Sonuçları 

• Yabancılara Seçme ve Seçilme Hakkı Tanıyan Kanunun Kabulli ne Yönelik 

Tepkiler 

• Yabancılara Seçme ve Seçilme Hakkı Tanıyan Kanunun İptaline Yönelik 

Tepkiler 

• İnsan Hakları Konusunda Almanya'ya Yöneltilen Tepkiler 

• Almanya'da İslam Dinine Yönelik Tepkiler 

• PKK-Almanya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler: 

-PKK'nın Almanya'da faaliyetleri 

-PKK' nın Almanya'ya yönelik turuımı 

-Almanya' da PKK'ya yönelik tepkiler 

-Almanya'da faaliyet gösteren PKK'ya yönelik olarak Almanya ' ya 

yöneltilen tepkiler 

-Terörizme destek vermenin Alnıanya ' ya yönelik sonuçları 

• Almanya'nın PKK Dışındaki Terör Faaliyetlerine Yönelik Tepkisi 

• Almanya'nın Kuzey Irak Kürtlerine Gönderdiği Askeri Yardıma Tepkiler: 

3." ÖNEM 

Araştırmanın kuramsal bölümünde yer verilen bilgiler kitle ileti)im araçlarının 

fonksiyonlarını ve kamuoyu oluşturmadaki etkilerini güneleme getirmesi ~ıçısınclan 

önemlidir. Görgül araştırma bölümü ise Türk basınının Almanya ile ilgili olu)turcluğu 

imajııı göstergesi olması açısından önem ta)ınıaktadır. 

Bir ülke basınında yabancı bir ülke hakkında yer verilen haberlerin ülke 

insanlarının düşüncelerini etkilediği ve o ülke hakkında olumlu ya da olumsuz imajların 

oluşmasına neden olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla basın - yayın kurulu~larının 

haberleri seçmesi, hakkında haber verilen ülkenin imajını etkilemektedir. Bu nedenle 
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çalışma, basın-yayın kuruluşlarının seçim işlemlerini gerçekleşiirirken konunun önemi 

doğrultusunda daha etkili olmalarını göstermesi açısından önemli görülebilir. 

Çalışma bir kitle iletişim aracı olarak basının etkilerini konu edinen ve ileride 

gerçekleştirilecek benzeri çaiışmalara ışık tutması, kaynaklık edebilmesi ve model 

oluşturabilmesi açısından önemlidir. 

Bu çalışma iletişim bilimi ile ilgilenen öğrenci ve araştırmacı Lı ra varar i ı 

olabileceği açısından da önemlidir. 

-L V ARSA YIMLAR 

Kitle iletişim araçlarının toplumsal yapı içinde farklı grup ve kitleler arasında 

bütünleşmeyi sağlayıcı bir işlev görmesi gerekmektedir. Ancak çoğu zaman bu özellik 

tam tersi yönde olmakta, iletişim araçları toplumsal katınanlar arasında varolan 

farlılıkları kesin sınırlar bicimine dönüstürmektedir. Bu noktadan hareketle asai!ıclaki 
.> 5 ,) .._ 

\arsayıın geliştirilmjştir: 

.. Türk basını Alman imajını olumsuz yönde etkilemektedir.·· 

Bu temel varsayıma bağlı olarak şu alt varsayımlar geliştirilmiştir: 

Almanlar özellikle sosyal davranışa aykırı düşen olaylarla ilişkili olarak 

konulaştırılmaktadır. (Adi suçlara ilişkin olaylar, içki ve uyuşturucu kullanımı 

vb.) 

Alınanlar Türklere yönelik saldırgan tutumlarıyla gündeme gelmektedirler 

(kundaklama. sokak çatışmaları vb.) 

Almanlar ekonomik problemleriyle ilişkili olarak gündeme gelmektedirler. 

Almanlar terörizme destek verdiklerinde haber konusu olmaktadırlar. 

Alman Hükümeti Türkiye'ye yönelik aldığı olumsuz yaptırımlar ile gi.indeme • 

gelmektedir (silah ambargosu, çeşitli suçlamalar vb.) 

Almanlar siyasi problemleriyle ilişkili olarak gündeme gelmekteclirkr. 

Almanlar genellikle diğer ülkelerle olan ilişkilerinele olumsuz olaY lar 

çerçevesinde gündeme gelmektedirler. 
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5. SINIRLILIKLAR 

Araştırma aşağıdaki sınırlılıkları taşımaktadır : 

Araştırma 1990, 1992 ve 1996 yıllarında Sabah. MilliyeL Türkiye ,.e Zaman 

gazetelerinde yer alan haberlerle sınırlıdır. 

Köşe yazıları ve spor sayfaları araştırma kapsamı dışında tutulmu~aur. 

Gazetelerin bazı sayıları bulunamadığı için araştırma kapsamı dışında 

tutulmuştur. Bulunamayan gazete sayıları EK-2'de verilmiştir. 

Çalışma bir tez çalışması olması nedeni ile tez iislubu . zamanı ve y azım 

ilkeleri ile sınırlıdır. 

6. YÖNTEM 

6.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışma görgül araştırmaya elestek olacak kuramsal bölüm ve görgül araştırma 

bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kuramsal bölümde yazılı kaynaklara 

dayanılarak kitle iletişiminin fonksiyonları, bu alanda temel olan yaklaşımlar ,.e iletişim 

araç larının kamuoyu oluşturmadaki etkilerine yer verilmiştir. 

Çalışmanın görgül bölümü içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir . 

Niteliksel ve niceliksel içerik analizi yöntemi kullanılarak Türk basınının Alman imajı 

konusunda sergilediği tutumun saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ti.irk basınından 

seçilen örnekler, belirlenen ölçütler çerçevesinele incelenıniştir. 

6.2. Evren ve Örnekleın 

Çalışmanın evrenini Türk basını oluşnırmakadır . Örneklemini ise Türk basınında 

farklı okur kitlelerine Lılusal düzeyde seslenen. farklı yayın kuruluşlarına ait dört gazete 

seçilmiştir. İki ülke arasındaki sorunlu ve sorunsuz dönemler gi)zönünde 

bulundurularak 1990-1992 ve 1996 yıllarında Sabah. MilliyeL Türkiye ,.e Zaman 

gazetelerinde Almanya ile ilgili olarak yayınlanan tüm haberlerin başlıkları. (köşe 

yazıları ve spor haberleri dışında) örnekleme dahil edilmiştir. 
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6.3. Veriler ve Toplanması 

Çalışma amaçlarının gerçekleştirilmesi için örnekleme dahil edilen gazetelerde üç 

yıllık süre içinde Almanya'ya ilişkin olarak yayınlanan haberler kaydeJilıni~tir. Daha 

sonra oluşturulan kategoriler çerçevesinde her bir haber araştırma birimi olarak ele 

alınıp incelenmiştir. 

Belirlenen sınıflamalar doğrultusunda amaca uygun. varsayımların sıııanmasına 

elverişli olarak önceden hazırlanan kodlama forımı (EK-I ' de sunulmuştur) öl<;menin 

sağlıklı olabilmesi için ön denemeden geçirilmişrir. Görülen haralar ve cl\.sil\.likler 

çerçevesinde yeniden düzenlenen kodlama formu her bir haber metnine (araştırma 

birimine) uygulanmış, elde edilen bulgular kodlama kılavuzuna geçirilmiştir. Böylelil\.le 

sınıflamaların metine uygulanabilmesi sağlanmıştır. 

Elde edilen bulgular kodlama kılavuzundan yola çıkılarak tablolara \·e grafiklere 

al\.rarılmış, buradan da yoruma gidilmiştir. Daha sonra çalışmanın özeti verilerek 

vargıya vanlmıstır. J '- ... > 

7. TANIMLAR 

Çalışmada sıklıkla kullanılan kavramJar aşağıda tanımlanmıştır: 

Eşik Bekçiliği: Bilgi ya da haberlerin bir kurumdaki önemli kişiler tarafından 

süzgeçten geçirilmesi ve seçilmesini ifade eder. 1 

Gündem Oluşturma:Kitle iletişim araçlannın belirli konuları süreçli olarak 

seçerek hangi konuların (gündem) alıcı konumundaki bireylerin ilgilendiği !\.onu olması 

gerektiğine karar verıne sürecini ifade eder.2 

Haber Değeri: Haber öykülerinin seçiminde . kurulmasında ve sunumunda 

1\.ullanılan profesyonel kodlan ifade eder.3 

Kamuoyu:Genel olarak kamu Liyelerinin siyasal !\.onular ya da güncel olaylar 

hakkındaki tutumlarının anlatımlarını ifade eder.-+ 

Gracnıe Burıon . Görünenden Fazlası (Çev: Nel'iıı DİNÇ). ( İ :-; ı;ıııhul: Alan 

Yay ıncılık. 1995). s.219. 

2 Burıon. a.g.k., s.22 I. 

Erol Muılu. İletişim Sözlüğü (Ankara : Ark Yayıııe\'i . 1 00-i ı . :-;.X5. 

Muılu . a .g.k. , s. ll7 . 
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Suskunluk Sarmalı:Bireylerin yalıtılma endişesi ile gereksinimini açıklayıcı 

temel etken olduğunu ileri süren yaklaşım.5 

Tutum, Tutum Oluşturma:Kitle iletişim araçlarında sunulan bir konuya ya da 

bireye karşı olan düşmanca ya da dostça tavrı ifade eder. Tutum oluşturma iletişim 

Jraçlannın herhangi bir konuda alıcı konuımındaki bireylerin görüşlerini biçiııılenclirnıe 

yollarını ifade eder.6 

5 A.g.k., s.209. 
6 B u rıo n, a.g.k., s.226. 



BÖLÜM II 

KiTLE İLETiŞiMİNİN FONKSİYONLARI VE KiTLE İLETiŞiMiNDE 

TEMEL YAKLAŞlMLAR 

Bu bölümde öncelikle kitle iletişiminin tanımı , özellikleri ve fonksiyonianna 

(haber verme, toplumsallaştırma, eğlendirme vb.) yer verildikten sonra kitle 

iletişiminin etkileri genel çerçevede değerlendirilecektir. Bu alanda yapılan çalışınaları 

·'güçlü etkiler dönemi", "sınırlı etkiler dönemi" ve "güçlü etkilere geri dönüş dönemi" ' 

olarak üç dönemde incelemek mümkündür. 

Bu bölümde daha sonra klasik eşik bekçiliği yaklaşımı, gündem belirleme ve 

saprama yaklaşınu, suskunluk sarmalı yaklaşımı ile Galtung ve Ruge ·ın haber değerleri 

konusundaki yaklaşımiarına yer verilecektir. Bu yaklaşımlar anlamları, önemleri ve 

eksik yönleri çerçevesinde değerlendirilecektir. 

1. KiTLE İLETİŞİMİ 

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan iletişim, insanlararası etkileşimin 

bir sonucudur. İnsanlar sürekli çevrelerine ileti gönderip, çevrelerinden ileti aldıkları 

için hem kendileri etkilenmekte hem de diğerlerini etkilemektedirler. İnsanların 

düşünebilme, düşündüğünü karşısındakine anlatabilme yeteneği, onlar.ın ancak 

toplumsal ilişkiler içinde varolabilen canlılar olduklarını ve toplumsal ya~amın temelini 

oluşturduklarını göstermektedir. Bunun sonucunda iletişimin temel fonksiyonu 

insanlar arasında bir ortaklık oluşturmaktır. Bu ortaklık ileti alışverişiyle oluştuğu için 

Kaya ' nın da beliriği gibi iletişim, "belirli kişilerin , belirli bilgilere, düşüncelere ve 

tutumlara sahip olması için düşünce ve duyguların bir olay, bir durum üzerine bilgilerin 

ı ı 
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aktarılması sürecidir."7 Bilgi, düşünce ve tutumların aktarılması sonucunda ise belirli 

bir insan topluluğu içinde benzeşme ve birlik taşıyan bir ortaklık oluşacaktır. 

İnsanların düşünce ve duygu alışverişine bazı sınırlılıklar getirmek va da 

genişletmek onların yaşam biçimini de değiştirmektedir. Çağımız bu tür bir deği~imin 

en güzel örneğini oluşturmaktadır. Bu değişim, simgelerin ve iletilerin yoğun bir 

biçimde üretilmesinden ve çok geniş bir alana yayılabilmesinden kaynaklanm~ıktadır. 

İletişim teknolojisindeki gelişmeler kadar hiçbir teknolojik buluş i nsanların yaşam 

biç i mini, onların bilinçlenmesini ve top! umsal davranışi arıııı et k i lenıemi~t ir. 

Yüzyüze iletişim sürecinde yer alan öğeler kitle iletişim sürecinde de yer almasına 

rağmen kitle iletişiminde kullanılan araçlar. iletilen haber ve bilgilerin içeriği ve 

seslenilen bireyler farklı özelliklere sahiptir. Bu farklılık ise özellikle kitle kavramında 

ortaya çıkmaktadır. 8 Diğer iletişim biçimlerinden kitlesel olmasıyla ayrılan kitle 

iletisiminin acıklanabilmesi icin öncelikle kitle kavramının acıklı§a kavusturulması 
:, ::> ::> .> .._ .> 

gerekmektedir. Sosyolojik anlamdaki kitle kavramı ile ile geniş anlamdaki kitle kavramı 

!'arklı özellikler taşımaktadır. Sosyolojide, sosyal grupların öğelerine sahip olmayan \T 

sürekli nitelik göstermeyen. kendisini oluşturan bireyler arasında kar~ılıklı bağlılık. 

tavır ve davranışlarda aynı standartların paylaşılması, aynı normların uygulanması 

özelliklerinden yoksun kümelere ·'kitle" adı verilmektedir. Geniş anlamda kitle ise 

belirli bir ortamda bulundukları varsayılan çok sayıdaki bireylerin o l uşturclukları her 

çeşit topluluktur. Kitle iletişimi de geniş anlamda kitlelere yönelik bir iletişim 

biçimidiı·.9 

Kitle kavramının iletişim bağiamındaki bir başka tanımı da J. Mousseau 

tarafından yapılm1ştır. Ona göre kitle ·'çok çeşitli bir nüfus meydana getiren . toplumsal 

örgütlenmesi olmayan, buna karşılık belli uyanlara ortak tepkiler veren ç·ok sayıda 

bireydir." 10 

7 A.Raşit Kaya. Kitle İletişim Sistemleri (Ankara: Teori Y~ı\ınları. ILJX:'iı. ~.ı. 

Orhan Gökçe. İletişim Bilimine Giriş (Ankara: Turhan Kit~ıhC\ i. Jl)lJ:ı ı. '. 77 . 

Kayıhan İçel. Kitle Haberleşme Hukuku (İstanbul: Bcta B~ı~ıııı ·y ~ l\ ıııı D~ı~ıtıııı 

A.Ş .. 1990). s.7-8 . 

ı o Ertuğrul Özkök. İletişim Kuramiarı Açısından Kitlelerin Çiiziilii~ii (;\ııLır~ı: 

T<ııı Yayınları . 1985), s.94. 
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Kitle ileişim araçlarının izleyici kitlesi olan kitle, grup, kalabalık ve kamudan 

farklı özelliklere sahiptir. McQuail, bu özellikleri şu şekilde sıralamaktadır: 

• Kitle kalabalık ve kamudan daha büyük bir yapıya sahiptir. 

• Kitle dağınık bir yapı göstermektedir. Bu nedenle üyeler birbirini tanımaz. 

• 

aynı zamanda izleyicileri biraraya getiren kişi de üyeleri tanımaz. 

Kitle belirli amaçlar için biraraya gelip birlikte karar ve rme ve evkmde 

bulunabilme gücünden yoksundur. 

Kitleyi oluşturan birimler farklı sınırlar içinde farklı yapılar göstermektedir. 

• Kitle kendi kendisine eylemele bulunamadığı halde kitle üzerinde ey lemde 

bulunulmaktadır. 11 

Kitle iletişiminde kitle, alıcı tarafı belirtmekte ve toplumsal açıdan farklı olmayan. 

heterojen, birbiriyle bağıntısız, sınıf, ırk ve cinsiyet bakımından kesin farklılıklar 

göstermeyen geniş bir nüfus anlamına gelmektedir. Bu süreçte gönclerici açıkça 

belirtilmemiş olmasına rağmen genellikle kitlelere ileti gönderen siyasal. ekonomik \·e 

kültürel elit olarak kabul edilmektedir. 12 Geleneksel iletişim biçiminde insanlar 

birbirleriyle yüzyüze iletişim kurarken , kitle iletişiminde toplumun büyük bölümüne 

ulaşılmaktadır. Bu süreçte bir ya da birkaç kişi çok sayıdaki heterojen ve ~ınoniın olan 

alıcı kitlesine mesaJ'lar göndermektedir. 13 Kitle iletisiminde !!enis halk kitlesine ......... ~ .._ .) 

mesajları ulaştırmak için kullanılan araçlara da ·'Kitle İletişim Araçları· · adı 

verilmektedir. Bunlar, toplumların yapısına göre farklı düzlem ve yoğunlukta 

kullanılan gazete, kitap, radyo, televizyon vb. araçlardır. 14 Bu araçlar herhangi bir 

konu hakkmdaki bilgiyi ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelen önemli 

bir olayı geniş kitlelere hızla ulaşurabildikleri için günlük yaşamda oldukça etkili bir 

konuma sahiptirler. 

ll 

12 

1990). s.54. 
13 

1-1 

Konca Yumlu. Kitle İletişim Kuranı Ye Anıştırmala rı cizıııir : ISILJ-1). ~. 1 7. 

iri'an Erdoğan. Korkmaz Alcıııd<ır. İletişim Ye Toplum d~ı<ınhul : Bil~i Y:ı, · ınc, · i. 

Gökçe. a.g .k., s.79. 

A.Haluk Yüksel. Atatüı·kçii Düşünce Sisteminde Kiiltiirel İleti~iınin 

1\lodele Dayalı Boyutları (Eskişehir : Anadolu Üni\'ersiıcsi Yayınları. 19X7). s.I06. 
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Kitle iletişimi, hızlı, kamusal ve geçici olarak tanımlanmaktadır. ileti halkın 

izlemesine açık olduğu için kamusaldır, ileti alıcı konumundaki bireylere kısa sürede ya 

da aynı zamanda ulaşması için hazırlandığından hızlıdır, aynı zamanda ileti alındığı an 

tüketilmesi amaçlandığı için geçicidir. 15 Kitle iletişimi ayrıca simetri k bir i !eti~ im 

olmayıp yukarıdan aşağıya doğru tek yönlü bir iletişim sürecidir. 

Küle iletişiminde kaynak, tek bir birey olmayıp resınİ bir örgütü ifade etmdteclir. 

ileti çe~itliclir ve önceden bilinmez ancak tek tipe indirilebilir ve herhangi bir biçimele 

çoğa1tı1abilir. 16 Standartıaşmış ve çoğaltılım~ bir çalışma ürüni..i olan mesajlar deği~ 

toku~ değeri olan bir mal olarak değerlendirilebilir. Kaynağın hedef kitle üzerinde 

biçimsel bir gücü sözkonusu olmasa da kaynak. uzmanlığa ve yetkiye sahiptir. Hedef 

kitle ise büyük bir kitlenin üyesi olarak ve deneyimlerini diğerleriyle ıxıyla~;ırak belirli 

ölçülerde de olsa tepkisini gösterebilir. 17 Hedef kitlenin beklentileri bynağın 

hedeflerine neden olmaktadır. Bu nedenle kaynak, alıcının ihtiyaçlarını ve ilgilerini 

gideren bir aracı rolündedir. 18 

Bir başka görüş de kitle iletişiminin özelliklerini şu şekilde ifade etmektedir: 

• 

• 

1) 

J(ı 

Kitle iletişiminde kaynak, iletisini alıcısına ula~tırırken çeşitli güçlliklerle kar~ı 

karşıya kalmaktadır. Alıcı bireyler konusuda ortalama yaş. sosyo-ekonomik 

konum ortalaması gibi demografik istatistiksel bilgilere sahip olsa bile tek tek 

her alıcının göstereceği bireysel tepkileri bilemez. 

Kitle iletişimi, kişilerarası iletişim sistemlerine göre oldukça zayıf geri 

besleme olanaklanna sahiptir. 

Kitle iletişiminde alıcılar, kişilerarası iletişimdeki alıcıya göre aldığı ileriyi 

daha fazla saptırma eğilimi göstermektedir. 

Erdoğan. Alemdar. a.g.k., s.540. 

Dcııis McQuail. Kitle İletişim Kıır:ınıı ıÇc1 : A.Haluk Ylibcl ). ([, 1-;i~clıir: 

Aıı~ıdolu Üııi l · crs itesi Yayınları. Kibcle s~ııı~ıt ;,krkezi. J')l)-! ). ,,.)50 . 

ı 7 

Jl)l)ü). s .54. 

lö 

Ayseli Us luata. Korkmaz Alemdar. İletişim ve Toplum r i~ıanhul: 13il~i Y~ı, · ınc, · i. 

Deııis McQuail. Sven Wiııdalıl. Kitle İletişim Ç:ılışnıaları İçin İletişim 

l\todelleri (Yayına Hazırlayan: Banu Dağta~. Uğur Deıııiray) iı;indc "Giri~: İkıi~iıııdc Kiılc 

İkti ş iıııiııe". (Çev: U.Deıııiray) . (Eskişeh ir : Anado lu Üııiv. Eğitim Sağ. 1c Bil. ,\ra~. Çılı~ııwları 

V ~ık !'ı Yayı n ları No: 92. 1994 ). s. 1 1. 
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Önemli farklılılardan biri de kitle iletisim sistemlerinin kisilerarası ileti~im 
> , -

sistemlerinden çok daha karma)ık bir yapıya sahip ol nı:ısıclır. Kitle 

iletişiminin birçok kaynağı bulunablir. Aynı zamanda kanal da görüş ve 

amaçları birbirinden farklı çok sayıda kişinin biraraya gelmesiyle oluşan 

karmaşık bir örgüt karakterindedir. l9 

İ Jetişimin kitlesel bir özellik kazanmasından sonra yapılan siyasal 'e Uiltürel 

~ııılamdaki tanıınına göre iletişim ·'insanların clavranı)larına nec..kn olan dl.iııy:ıy:ı dair 

imajlarını oluşturan anlamların meydana getirildiği ve bu inıajLırııı seıııbolkr 

:ıracılığıyla değiş tokuş edildiği sosyal bir süreçtir.··. Bu nedenle iletişiııı herhangi bir 

duruma tepki olarak meydana gelen ve karşılıklı bir etkileşime dayanan bir si.ireç 

olmaktan çok bireyin kendi isteklerini yerine getirebilmek için çeşitli durumlara ilişkin 

anlamlar oluşturduğu ve ona kendi bakış açısına göre anlamlar ve rdiği bir lı:ıreket 

şe klidir. Sonuç olarak iletişim, mesajın kaynaktan alıcıya iletilmesinden ibaret olmayıp 

ona bir anlam veren semboller. sloganlar ya da temalar aracılığıyLı tekrar 

üreti lınesidir. 20 

Melvin Defleur ve Everette Dennis ele, kitle iletişiminin bir sl.ireç olarak 

tanımlanması gerektiğini ve süreci beş ayrı aşamanın oluşturduğunu belirtmekıeclirler: 

Profesyonel iletişimciler sunum için değişik içerikli iletiler olu~tururl~ır: 

Bu iletiler mekanik araçlar aracılığında hızlı ve sürekli dağıtılır ya da yayın l;1n ırl ~ ır: 

İleti çok sayıda ve çeşitli izleyici ye ulaş ır: 

Kitle içindeki bireyler iletiyi kendi deneyimlerindeki anlamlara göre yorumlarl~ır: 

Sonuçta bireyler şu ya da bu biçimde eıkilenirler. 21 

Bu nedenle kitle iletişimi , kaynak konuımındaki profesyonel iletişimcilerin hedef 

kitleyi etkilemek, istenilen anlamları yaratmak amacıyla mesaj oluşturma. mesajları 

yaygın . hızlı ve devamlı bir şekilde dağıtmak üzere kitle iletişim araçlarını UıiLmmayı 

ka psamaktaclır. 

il) 

:: o 
Öneler Şenyap ılı. Toplum ve İletişim (A nLıra: Turh~ın Kiıahe1 · i. ll) X 1 ). > . .:'0-.:' 1. 

Zeynep Oktay. ··uluslararası İletişiınin Sosyo-Kültürel Etkileri··. U luslararası 

İletişim (Hazırlayan: Gürse l Öngören). (İstan bul: Dcr Yayınbrı). s.760. 

2 ı Usluata, a.g.k., s.73. 
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Bu süreçte ileti, kitlesel olarak üretilmekte, çoğaltılmakta ve hedef kitle tarafından 

seçici bir dikkat ve algılamaya tabi tutulmaktadır. Hedef kitleye ula~an ileti . alıcı 

t~ırafından yeniden üretilebilecek bir yapıya salıiptir. 22 Kaynak ile hedef kitle arasında 

ileti~imin gerçekleşebilmesi ise anianı payla~ınıına ve etkilenmenin ol:ıbilmesine 

bağlıdır. Etki türleri ise tavır ve düşünce değişiklikleri : toplu ve ki~isel tepkiler: 

gündem belirleme, topluınsallaşma ; denetim. gerçeği tammlama ve egemen ideo lojinin 

de vam ettirilmesi olarak özetlenebilir. Bunlar aynı zamancia kitle iletişiminin 

fonksiyonlarını da belirleyen öğelerdiı· . 23 

2. İLETİŞİMİN İŞLEVLERi 

Genel olarak bakıldığında iletişimin işlevleri bir diğer ifadeyle fonksiyonları 

erkilenme, etkileme , bilgilendirme, yönlendirme, denetleme, bilgi ve beceri i !etme. 

eğitme, öğretme, ikna etme, önern1e. duygular uyandırma , toplumsal ilişki h:tırma 

toplumun birlikteliğini ve devamıııı sağlama, sorun çözüp kaygı azalrnıa . eğlcndirnıe, 

gerekli rolleri üstlenme, toplum yapısını düzenleme. kültlirlenıe ve kLiltürleııme olarak 

sayılabilir. 

İletişim alanında UNESCO Komisyonu'nca hazırlanan ve kısaca ''vLıc Sriele 

raporu olarak bilinen çalışmada iletişimin fonksiyonları sekiz başlık :ıltında 

top !anmaktadır: 

Haber ve Bilgi Sağlama işlevi 

Top! um sal 1 aştırma 

Güdüleıııe 

Tartışına Ortamı Hazırlama 

Eğitim 

Kültürün Gelişmesine Katkı 

Eğlendirme 

B .. .. ı . ' -+ 
utuıı c~tırmc .-

\V crner J. Severi n. James W . Tan h: ard . \Vr. Com nı ıınica tion Theoı· ies: O rigi n s. 

\lethods and Uscs in the Mass l\Iedia (3.Edition. New York: Longnı~ııı Puhlislıiııg ( irnup. 

1922 ). (Çe\: Ali Atıf Bir-Serdar Se ver) İleti~inı Kııranılan: Kökeni cı-i. Yünteıııler 'l' Kitle 

İletişim Araçlarında Kullanımları (Eskişehir : Anadolu Üııiv. Kihele Sanat Merk . ll.Jl.J-+ı. s.l.J. 
1 ' - ·' 
24 

Usluata. a.g.k., s.79-85. 

Kaya , a.g.k., s.60. 
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Kitle iletişim araçları haber ve bilgi sağlama işlevi sayesinde dün yada gelişen 

olaylar hakkında haber ve bilgi ileterek ulusal ve uluslararası haberlerin. bilgilerin, 

görüş ve yorumların toplanmasını ve işlem görmesini kapsamaktadır. 

Haber ve bilgi sağlama işlevi sayesinde kentte yaşayanlar kırsal kesimde 

yaşayanlara, kırsal kesimde yaşayanlar da kentliye ilgi göstermeye ba~larlar. Kentli . 

toplumsal kalkınmanm gerekli olduğunu , köylü de insanca koşullarda yaş~ıyabilıııek 

için kentli insanların sahip olduğu yol, su, elekrik gibi olanaklara sahip olması 

gerektiğini anlar. Devletin varlığını yalnızca vergi memuru ve j:ıııclarm:ıııın köye 

uğraınasıyla hatırlayan kırsal kesim insanları. böylece siyasal yaşamla d:ılı~ ı y;ıkıncLın 

ilgilenmeye başlarlar. Uluslararası alanda da geli şmekte olan ülkeler kendi ~·ıkarlarını 

güçlü devletler karşısında daha iyi koruyabilek amacıyla Üçüncü Dünya De' !etleri gibi 

topluluklar oluşturmaya başlamışlardır. Böylece daha önce pasif konumda olan 

devletler yerine aktif olarak dünya siyasal yaşamına giren devletlere bırakırlar. 25 

Kitle iletişim araçları topluma siyasal, ekonomik, toplumsal. sanatsal ve bilimsel 

bilgiyi güncel ya da genel nitelikte çeşitli olgular arasında ilişkiler kurarak iletirler. 

Bazen uyumlu bazen de eleştiri yüklü ol arak olguların ve değerlerin toplumda 

yerleşmelerine neden olurlar. Kitle iletişim araçlarının bu işlevi y le bilgi verme yanında 

fikirlerin, değerlerin iletimini gerçekleştirmeleri bu araçların eğitim i ş leviyle 

birleşmektdir. Bir başka deyişle, haber vermenin toplumsallaşmadaki rollinü ifade 

etmektedir. 26 

Bu işlev aynı zamanda dünyanın coğrafi, toplumsal ve po litik yapısının 

anJaşılmasına yardım etmekte, alıcı kitlenin dünyaya ilişkin belli bir bakış açısı 

olusturmasına katkıda bulunmaktadır.27 Bu nedenle kitle iletisim araciarı temel işlevi .> :) ~ J 

olan haber verme ile toplumu bilgilendirerek, olgular ve değer y argıları arasında çeşitli 

bağlantılar kurarak sürekli mesajlar iletirler. 28 Ayrıca bazı fikirlerin sa\'Lınuculuğunu 

yaparak toplumda belirli yönde fikir değişikliğinin oluşmasına neden olurLtr. Böylece 

25 Doğan Cüccloğlu. İnsan İnsana (Altın Kitaplar Yayın~\i. 11)82 ). <r~:; . 

26 Oya Tokgöz. Temel Gazetecilik (Ankara: Anbra ÜniY. B;ısın Yay ın Ytibd;okulu 

Yayınları). s.45. 

27 Burıon , a.g.k ., s.84. 

Oya Tokgöz. İletişim Ye Toplum So runları (UNESCO/Türk s' "' · ıi 13iliıııkr 

Derneği Yayınları . 1983). s.45. 
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yeni tutumların kazanılmasına yardımcı olurlar. Bununla birlikte siyasal kar~ır alma 

açısından ikna etmeye yönelerek bazı fikirlerin değiştirilmesinde etkili olurlar. 

Kitle iletişim araçlarının bu işlevi, zaman zaman hem gazetecilik ıııesleğincle 

ı;alı~anlar hem de toplumdaki birçok kişi tarafından ele~tirilere maruz blın~ıktadır. Bu 

ele)tiriler genellikle bazı haberlerin tam olarak verilmediği ya da hatalı olarak 't'rildiği 

biçimindedir. Bazı ele~tiriler ise kitle iletişim araçlarının bir problemi çok ;ıh;ırıtığı ya da 

hiç önemsemediği yolunda olabilmektedir. 

Bir görüşe göre haber programlarının fonksiyonları )Unlar olmalıdır: 

Siyasi partileri kontrol etmek w siyasi iktidarları dcııctkmek. 

Halkı sağduyulu . aydın bir karara sevketmek . 

Halka siyasi kararlara katılımı imkanlarını sağlamak.29 

Bu ilkelere uyulduğunda halk kendi kararını kendisi verebilmekreve ckınokratik 

karar verme sürecine akılcı ve sorumlu bir biçimde katılma imkanı bulabilınektecl i r. 

Aksi taktirde kitle iletişim araçları ile iletilen haberler ülke içinele ya cia dışında 

meydana gelen olayların tekrar kurgulanması olarak yorumlanacaktır. Gerçeğin 

kurgulanmasında ise o kitle iletişim aracının sahip olduğu politik çizgi iinenıli rol 

oynayacağı için farklı kitle iletişim araçları arklı haber gündemleri olu~turacaklardır. 30 

Kitle iletişim araçları, haber verme i)levini yerine getirirken siyas<ıl iktidariara da 

önemli görevler düşmektedir. Haberlerin özgür olması ve özgi.ir!Uğli engelleyen 

unsurların ortadan kaldırılması, haberlerin dolaşımının sağlanması siyasal ikidarlada 

yakından ilişkilidir. Siyasi iktidarlar haber kaynaklarına ulaşılmasında engelleri 

kaldırmalıdırlar. Ayrıca tekelleşmenin önlenmesi ve basın kuruluşları içerisinde öz 

denetimin bulunması haber verme işlevinin sağlıklı bir bçimde gerçekle~ebilmöi için 

üzerinde durulması gereken önemli unsurlar ar~ısıncla sayılabilir. 

Demokratik ülkelerde bir ba)ka önemli konuda ki)ilik hakLırının konınıııasıdır. 

Bu ülkelerde toplumun bilgilenme hakkı kadar ki)i!ik hakları da ~ınay;ı:-;a ~liwııcesi 

29 Orhan Gökçe. ··Kamu Hizmetinin Gi"ircvi ,.c Sınırı ··. İletişim Diiııy;ısı 1 U:---JESCO 

Türkiye Milli Komisyonu İletişim Komitesi Yayını. Sayı : 17). s.l.:l . 

Nazife Güngör. F.Mutlu Bin~ır~ . ··TV \C B<ıs ı mLı H~ıhcrlcr : K:ır~ı l :ı~ıııııı~ılı İ<;·crik 

Çözümlemesi·· . Amme İdaı·esi Dergisi (Cilt.6. Say ı .3. 1993). s. 125. 
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altına alınmı~tır. Küle ileti~im araçlarıyla iletilen haberler güncel olmak )<trtıyLı gerçeğe 

uygunsa ve uygun biçimde iletilmi~se toplumun yararı sözkonusu olur. Aksi t~ıkdirde 

iletilen haber halkın bilgilendirilmesi amacından uzak.la~mı)tır. Ama<; . ki) inin 

yıpratılması olduğu için ki~inin korunması gündeme gelecektir.-' 1 

Kitle iletişim araçlarının politikalarında yer alması gereken kamu hizmeti anlayı)ı 

~üni.imüzde verini ekonomik cıkariara bırakmıstır. Daha fazla izlcvicinin. okunıcunun 
.._ '"' :. j, "" ~ 

elde edilmesi için her türlü yola başvurulmaktadıı; .. Kamu hizmeti anlayı)ı yerini patron 

~·ıkan anlayı~ına bıraktığı için. kitle ileti~inı araçlarının temel i)levi olan haber wrme. 

bilgilendirme, eğitime yardımcı olma i~levi yerini eğlenceye ve içeriği yoğun olmayan 

mesajiara bırakmıştır. Bütün bunların sonucunda kitle ileti~im araçlarının klasik 

işlevleri ve bu işlevlere bağlı olarak yaptıkları hizmetler. iki unsuru önem li hale 

getirmi~tir. Bunlar siyasi ve ekonomik unsurlardır. 

Günümüzde bu unsurlar kitle iletişim araçlarının işlevleri ile birey hak ve 

özgürlükleri arasında çelişkiler oluşturmaya başlamıştır. Haber verme . bilgiJendirme. 

eğitme, kamuoyu oluşturma, gündem belirleme gibi klasik işlevler daha farklı i~levlere 

dönüşmeye başlamıştır. Kitle iletişim araçlarının toplumdaki konuımı klasik ~ınlayı~ta 

dördüncü güç olarak kabul edilirken kısacası bu araçlar devlet güç·leri ile toplum 

arasında bir köprü görevini yerine getirirken, bu görev diğer üç görev o lan yasama. 

yürütme ve yargıyı etkilemeye dönü~müştür. Hem patronların bireysel ya da grupsal 

çıkarları hem de temsil ettikleri ideolojilerin sesi olarak kamuoyu olu)turmak için 

bireysel hak ve özgürlükleri önemsemeyen mesajlar iletilmeye ba)lanmı ) tır. \ ,1eclya 

ııatronları bir siyasal güç gibi yasama "e iktidardaki siyasal gü~· lere ~-e ) itli c·tkilercle 

bulunabilmek.edirler. Daha önceleri de var olan ancak. toplu ın un yararına k ull~ın ı Jan bu 

etki . günümüzde ekonomik çıkarlar ve kamusal düzeni bozmak için b~ıskı \C tehdit 

aracı gibi uygulanmaya başlanmı~tır. Siyasal güçler de kitle ileti~im ~ıraç· Jarının 

topluıniarı etkileme gücünden faydalanarak bu araçların istekleri doğrultusunda hareket 

ı.:-ıme vansına ~irmislerdir.-' 2 _, ~ ~ ;} 

31 Nc1. ih Dcınirkcnı. '"Medyanın Kaıııu Giirc ' i Nedir ) ~c Dc·~ildir ) '". ill-ıi~inı Diinyası 

t UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İlcıi ~ iııı Klııııiıcsi Y~ıyını. Sa: ı. 17 ı. ~.x 

Ayscl ALİZ . Kitle İletişim Araı;Jarının Kamuoyunu Etl,ikıııe Gücü 

dsıanhul : İkıis;ıdi Ar;ı~ıırına Vakfı. 1994). s.20. 
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Kitle iletişim araçlarının bir başka işlevi ele .. toplumscıll:.ışıırııı:ı··dır. 

Toplumsallaşma. toplumun madi ve manevi öğelerinin toplumun Liyelerine :ıkıarılnıası 

'e onlar tarafından bu öğelerin öğrenilmesini kapsamaktadır. Bu aklarım SLireci ilerişim 

süreci içinde gerçekleştiği için toplumsallaşmanın en temel öğelerinden birisi de iletişim 

olmaktadır. 33 Toplumsaliaşma birçok kişiyle etkileşim sonucu oluştuğu i~·in ç·eşiıli 

kurumlar (aile, okul vb.) ile çevreler toplumsallaşma araçları olar;ık kabul 

edilmektedir.34 

Bireylerin toplumları hakkında genel bilgi ve değerleri öğ~·enebilmeleri ve 

toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmelerinde kitle iletişim araçlarının yeri oldukça 

önemlidir. Kitle iletişim araçlarının bu süreçte etkili olduğu kabul edilmektedir. Bir 

başka ifadeyle bu araçlar bireylerin çağdaşlaşmadan yana yeni tutumlar kazanmalarında 

ve yeni bir yaşam biçimine istek duymalarında etkili olabilirler. 35 Ekonomik açıdan 

gelişmiş ülkelere ait olayları ileterek bu ülkelerin siyasal, ekonomik. toplumsal ve 

kültürel yaşantıianna ilişkin bilgiler vererek. gelişmekte olan ülkelerin kendi gelenekleri 

hakkında farklı açılardan düşünmelerine neden olabilirler. 

Ayrıca kırsal kesimin toplunısallaşmasında bu araçlar çok önemli bir konuma 

sahiptir. Bu bölgelerde yaşayan insanların çoğu televizyon ekranında gördük lerini fazla 

sorgulamadan kabul etmektedirler. Bir dezavantaj gibi görünen bu gerçek . bazen bölge 

insaniarına yeni olanaklar sağlamaktadır. Çünkü uydulardan gelen TV dalgalarının tüm 

coğrafi engelleri aşıp her bölgeye ulaşabilmesi bu insanların eğit ilmelerine \ 'C g:Linlük 

gelişmelerden haberdar olmalarına yardımcı olmaktadır. -' 6 Bununla hirlikıe kitle 

iletişim araçları siyasal etkileme aracı olarakda bireyleri birtakım orı:ık aın:ı~·Jara 

ulaşmaları için glidüleyebilmektedirler. 

Kitle iletisim araciarının bir baska isievi ise ıartısma ortamı h:ızırLım~ılarıclır. Bu 
:. > ;, :. > 

:ıraçlar toplumun değerleri n i iletme ve onları toplumsal ama~·lar a~·ısınd~ın h:ırekete 

~eçirmeııin :;/anında sağlayabilecekler i bir tarıı~ıııa orı:ınıı ilc ıoplums:ıl Lk ~ e r ve 

·' _., K~ıy~ı . a.g.k .. ~-I 7. 

Ro~cr L. Browıı . "TV ilc s~ıııaı". TcleYizyoıııııı Etkikri ı UcT H;ıll,ıı ;ı rı. \l;r,~\lll. 

13n1\\n. McQuail) (Çev: Ayseli Usl uata). (İsıaııhul: İst;ınhul Rckl~ıııı Y;ıyıııl;ırı. Nu . .::' Sı. .s. i-l 

A.Haluk Yüksel. a.g.k., 19X7. s.ll-1 . 

Eıııir Turaııı. Medyanın Siyasi Hayata Etkileı· i ıisı~ıııhul: İrl~ııı Y;ı' ııncılık. 

ll)').+). ~.-ll. 
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amaçlara açıklık kazandırıp gelişmelerine katkıda bulunabilirler.·~n Bireylerin ve 

grupların katılımları ile gerçekleşecek bir tarıı~ma ortamı bu ki)ilerin belirlenen amaç 

doğrultusunda harekete geçmelerine yardımcı olacaktır. 

Kitle iletişim araçları aynı zamanda iletiği mesajlarla ulusal ya d~ı ulusl<ırarası 

sorunlarla ilgili toplumun ilgisini çekecek biçimde bir tarıı~ma tırt<ımı lıazırbyıp hu 

alanda bir çeşit uzanlaşmanın elde edilmesine de yardımcı olabilirler. .iX 

Bu araçlar bilgileri iletirken toplum üyele,rinin bilgi düzeylerinin . yetenek ve 

becerilerinin de daha üst düzeye ulaşmasında etkili olurlar. Bu özellik. kitle iletişim 

araçlanmn eğitim işlevinin de olduğunun bir göstergesidir. 39 Bu işlev <ıy nı zamancia 

çağdaş nitelikte insanlarm yaratılmasına katkı olarak da tanımlanabilir.40 Bilgi verme 

yanında, bireylerin eğitimine katkıda bulunma özellikle az geli~miş ve gelişmekte olan 

ülkelerde bu araçlarm birinci işlevi haline gelmektedir. 

Toplumsal kalkmma çabasına giren toplumun her üyesi yeni bilgileri öğrenmek 

durumundadır. Toplumda yaşanan tüm gelişmeler, her bireyin ya)ammda cia 

değişikliklere neden olacaktır. Kitle iletişim araçlan da tüm bireyleri içeren büyük çaplı 

eğitiminin başlatıcısı, geliştiricİsİ ve yol gösterici si olma duruımındaclır..:ı 1 İlk kez 

1960 yılında Amerikalı sosyolog Wilbur Schramm'ın savunuculuğunu yaptığı görüşe 

göre kitle iletişim araçları eğitime yardımcı olabilir hatta ilk. orta i.i ğrcniın \C [ "ıni ve rsire 

düzeyinde klasik eğitimin yerine geçebilir. 

Kültürün hem tammı hem ele kültür mirasının korunmasında da kitle ileti~im 

araçlarının önemli görevleri sözkonusudur. Bu araçlar kültürü yansıtan m~ıteryalleri 

sağlayarak onun bir parçası haline gelmesine neden olurlar. Bu m~ııeryaller biltürü 

yansıtır ve devam ettirir böylece kültür süreklilik kazanmış olur.42 CJ[inl"ımü zde bu 

araç· lar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve kültür transferi işle vini 

K~ıya. a.g.k .. s.l6. 

Gülgün Tosun . '"Kamuoyunun Olu~unıunda Kitk lkıi~iınınin l~()lti \c" Bır Kiık 

ikıi ~ iın Arau Olar~ık Basının Etkisi ... Anadolu Cı ııin:rsiksi :\ÖF o~r;..:isi ıı : ~ki"·lıır : Cilı.l. 

s~ıyı.l. IYIJ-t ). s. l67. 

.ı ı 

Kaya. a.g.k., s, 16. 

Aziz. a.g.k .. J\)1)4 . s.26 . 

Cüccloğlu . a.g.k., s . .32.:1. 

Burton. a.g.k ., s.X4. 
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\·erıne getirmeye başlamışlardır.·<Li Kültür ileticisi olarak toplumsal değerleri \~ 

1-.:uralları bir kuşaktan diğerine ya da toplumun bireylerinden topluma yeni 1-.:atı lanlara 

iletirler. Böylece bu araçlar deneyim alanını genişleterek ~o~y;ıl birlil-.:teliği 

arttırabilirler.44 Ayrıca mesajlarda yer verdikleri Uiltürel ve sanatsal f;ıaliyetler ile 

bireylerin estetik ihtiyaçlarını karşılayıp . kişisel görüşlerinin gelişmesine bt!-.:ıcla 

h u 1 unu bi !ir ler. 45 

Kitle iletişim araçları toplumsal yaşamın ba~kısındun kurtulnı~ık isteyen bireylere 

hoş vakit geçinme ve dinlendirme olanaklarını daha ucuz biçimde '>LHımal-.:t~ıdırlar . Bu 

da iletişim araçlarının "eğlendirme"" işlevi olduğunu gösıermdtedirkr. Bu işlev 

sayesinde izleyicinin dikkati önemli toplumsal sorunlardan başka bir vöne 

yönelebilmektedir. 

Genellikle kitle iletişim araçlarındaki birçok konu eğlendirici özellikler 

taşımaktadır. Eğlendirici öğeler günlük yaşamın problemlerinden bırıulma ve boş 

zamanları doldurma işlevini yerine getirmektedir. Bu araçlar bireyleri kitle UiltürLine. 

sanata ve müziğe maruz bıraktığı için bazı kişiler iletişim araçlarının sanara ve müziğe 

maruz bıraktığı için bazı kişiler iletişim araçlarının sanatta kitlelerin zevkini arttırdığını 

kabul etmektedirler. Bununla birlikte iletişim araçlarının kötü sanatı. düşük kamu 

beğeni düzeyini desteklediğini ve gerçek sanatın gelişmesini engellediğini savunanlar 

da vardır.46 

Bu işlev tarihsel gelişimi içerisinde önemli gelişmeler gösteren.:~ !-.: i)ze l 1-.:e~im 

elinde bulunan kitle iletişim araçlarının temel işlevi haline dönüşmüştür. Y:ıpıl~ın ~·eşitli 

~ıraştırmalar da alıcı konumundaki bireylerin eğlendirici hizmetten y<ma oldul-.:larını 

göstermektedir. Örneğin.Türkiye"deki televizyon izleyicilerinin - ~,;·e~itli yayın 

organlarının yaptıkları kamuoyu araştırmaları sonucunda- eğlendirici nitelikteki 

programları tercih ettikleri bulunnıuşıur.47 Eğlenclirici yayınl<ır ~~ıvc~iııde haber. 

reklam . malın tanıtımı ya da satımı daha kolay hale gelmektedir. 

-i6 

. n 

Gtikçc. a.g.k., ı993. s.X7. 

Sc,· criıı-Taııbrd. a.g.k., s.514 . 

Tosun. a .g.ın. , s. 168. 

Severi ıı-Tank:ırd. a.g.k., s.5 ı 4 . 

Şenyapı ı ı. a.g.k .. s.6 ı. 



Burada bütün sorun, iletşim araçlannın halkı eğlendirme işle v ini yerine getirirken 

kamusal bir görev yapıklarını unutmamaları \'e eğlendirmenin toplum eğitimine yönelik 

olması ilkesine ba§:lı kalmalarıdır.4 R Bu nedenle iletisim araciarı öi!retici. beııiııısetici 
..... 5 :. .._ 

\'c birleştirici yapılarıyla belirli bir nitelik taşı)' an eğlenceyi kitlelere iletebilir. İletişim 

örgütlerinin amacı. kültürün bozulmasını önleyici ve kültürel değerlerin konııımasına 

elestek veren bir yayın politikası olmalıdır. 40 Aksi takdirde eğitici nitelikler taşıyan 

programlar sayesinde aktif konumda olan heclef kitle pasif konuma gc~·ecek ve 

öğrendiği konular üzerinde çözümleme yapmak ve çaba göstermek gibi çeşitli 

!.!irisimleri 2:erceklestirenıez olacaktır. 
....... 5 '"-"' :. .> 

Kitle iletişim araçlarının çeşitli işlevleri amacına uygun bir biçimde 

gerçekleştirmesi sayesinde, toplumdaki bireyler arasında ilişkiler gelişip. bireylerin 

toplumlarını ve birbirlerini tanıması ve anlaması için bir ortam hazırlanmış olacaktır. 

Böylece iletişim araçları "bütünleştirici'' bir işlevi de yerine getirmiş ol<~caklarclır. Bu 

işlev sayesinde bireyler siyaset, savaş, ekonomik gelişme ve toplumsal hedefler gibi 

çeşitli alanlarda biraraya gelerek ortak bir yol çizebileceklerdir.50 Bununla birlikte kitle 

iletişim araçlarından yararlanma her toplumsal yapı için bazı farklılılar gösıerebileceği 

gibi aynı toplum içinde de farklılıklar sözkonusu olabilir. 

Bir başka görüşe göre kitle iletişim araçlarının işlevleri şunlardır: 

4 ') 

Haber verir. eğitir. eğlendirir. 

Dışımı zd::ıki şeyleri görmemize yardım eder. 

Dı~ıınızda olu~~ın fırsat ve çağrılara kar~ılık Ycrıııc ile topluıııs:ıl lı:ırckctkrdc )CCııcl rı1.aya 

ub~ma arasında bağ kurınaınıza yardım eder. 

İlcti~iııı olgusunun genel işleYine paralel olar~ık kültürün ıopluıııuıııu;.dan hi;dcn ~onr:ıki 

ıopluınbr;ı nesilden nesile geçi~ini ~ağl:ır. 

E~ya ve hizmetlerin ıanıtılıp s ;ııılıııasına yardım cdcr5 1 

i~·cl. a.g.k., s.l2. 

s~·dat Ccreci . Biiyülü Kutu Biiyiilcıınıi~ Toplum d~Lıııhul: )ıık 'ı" : " ıııl:ırı. 

]l)\) ::ı ). ~...ı ı . 
)() 

l'vlcQuail. a.g.k., 1 Y9-+. s. ı 1 ::ı. 

Yüksel. a.g.k., ısıg7_ s.! ı :::ı. :'il 
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İleti~im araçları toplumun bilmediği ve gitmediği yerler ile nesneler hakkında 

bilgi iletme özelliğine sahiptir. Bunun y a nında ayrıca toplumun ufkunu geli~tirirler. 

Böylece kitle iletişimi gözelilük i~leviyle toplumdaki yeni fırsatlar ,.e tehlikeler 

konusunda, geleneksel bir yapıya sahip olan toplumun yeni ileti ve bilgiler Lizerincle 

elikkatinin toplanmasına neden olurlar. 52 Toplumdaki tehlikeler. ol~ınaklar 'e nlguLır 

hakkıncia farklı iletişim araçlarına yönelen geleneksel topulımın kitle ileti~inı ~ıra~larıııa 

uelaklanmasına neden olurlar. Bu araclar 2:elismis ülkelerdeki vasanı bicimlerini 
:. ._.. :, :. "" ;, :. 

göstererek siyasal. ekonomik, sosyal ve kültürel konularda bilgiler vererek. geli~mekte 
< 

olan ülkelerin kendi gelenekleri konusunda değişik açıl ardan dü~ünnıelerini sağlayarak 

toplumların gelişmesine katkıda bulunurlar.53 Çevreyi gözleme i~le v i aynı zamancia 

cesitli olumsuzluklara da neden olabilir. Tehlike va da tehditierin !"azlaca ~i.inclenıe 
.) .) .. .._ 

gelmesi toplumda paniğe yol açabilir. Ayrıca çok fazla ileriye maruz kalımı toplumda 

neyin normal olduğuna dair sınırlı bir perspektif ele yaratabilir. 54 

Kitle iletişim araçlarımn toplumu karar olmaya katma işlev inde ise bu araçların 

hiçbir dönem toplumsal geleneklerde, tutumlarda ve değerlerde köklli değişiklikler 

oluşturabilecek kadar güçlü olduğu kabul edilmemiştir. Bu nedenle iktişim araçları 

ancak dolaylı etkide bulunabilmektc ve toplumun kalkınmasında yöneticilerle 

yönetilenler arasındaki ilişkiyi sağlamaktadırlar. Aynı zamanda ulus olnı;ının gerekleri 

konusunda topluımı bilgilendirmektedirler.55 

İlerisim araciarının bir baska iş· levi de esva ve hizmetlerin tanıtılıj) s~ııılmasına 
.) :. .> ::..,; 

yardımcı olmasıdır. Reklamcılığın büyük bir böllimi.ini.i oluşturduğu bu i)lcv özellikle 

radyo ve televizyon kuruluşlarının özel girişimin elinde bulunduğu ülkelerde daha çok 

gelişnıi~tir. Yayınlarında reklama yer Yermeyen iletişim örgi.itlerinde de bu i~lc\" önemli 

bir yere sahiptir. çünkü haber ve diğer programların içeriğinde de hu i~Je, · yerine 

getirilebilir. Bir toplantının yapılması ile ilgili bir haber ya cb yeni ~ıbn bir kiı~ıhın 

ı.ınıtııııı bu isle\in kapsaımna ~irıııektedir. 56 Ancak i !et isimin ar~ıcl~ırının isln lerini . 
;, -- ;) ;, .) 

a.g.k. 

Ü ıı~~ıl Oskay. Toplumsal Gclişın~de Radyo n· TcleYizyon ı .-\ıık~ır~ı: .\ıık;ır~ı 

Ü ııiq:rsiıcsi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay ıııLırı !\'o. :ll 6 . 1'071 l. s.7~-7-l. 

Sc\criıı-Taııkard. a.g.k., Çe\: Bir-Sever. a.g.k .. s.:' ll. 

Yüksel. a.g.k. , 1987. s. 1 13. 

Ayscl Aziz. Rad~· o n TcleYizyoııa (;iı·i~ (f\ıı~~ır~ı: .-\ıı~~ır:ı (! ııi\ Si1 : ı,;ıl 13ıl:,;ikr 

ı :~ ık. Yayınları Nu.-+60. ILJ81). s.55. 



yerıne getirebilmesi için iletinin ilgiyi çekmesi, alıcının ileriyi onaylaması. bunu 

istenilen yönde yorumlaması ve daha sonra kullanılmak üzere saklaması 

gerekmektedir. 

Bir başka görüş de kitle iletişiminin işlevlerini üç ana başlık altında incelenıi~tir: 

SOSYAL 

• Sosyalizasyon işlevi 

• Sosyal Yönlendirme işlevi 

• Dinlenme ve Günlük Stresi 

Unutturma İş. 

• Eğitim işlevi 

SiYASİ 

• Kamuoyu Oluşturma 

işlevi 

• Sözelilük işlevi 

• Siyasi Sosyalizasyon 

İşievi 

• Eleştiri ve Kontrol İş. 

EKONOMİK 

• Para ve Mal İliskisini 
> 

Güçlendirme işlevi 

Şekil!: Kitle İletişiminin Sosyal, Siyasi ve Ekonomik İşlevleri 

Kaynak: Orhan Gökçe, İletişim Bilimine Giriş, (Ankara: Turhan Kiıahevi. 1993 ). 

Sosyalizasyon, insanın yaşamı boyunca devam eden bir süreç olarak 

değerlendirilebilir. Bu süreçte kitle iletişim araçlarının rolü ise oldukça önemli . Çünkü 

ku~aklararası ve toplumlararası kültür transferi bu araçlar sayesinde 

gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca dü~üncelerin iletilmesinde ve kamuoyunun 

oluşturulmasında da etkin bir rol oynamaktadırlar. Bu çerçevede kitle ileti~im 

araçlarının bir başka fonksiyonu da sosyal yönlendirmedir. İnsanlara görmedikleri. 

bilmedikleri yerler hakkında bilgi veren yine bu araçlardır. Bunun yanısıra insanların 

günlük sıkıntı ve sorunlarından geçici bir süre de olsa uzaklaşmalarında ve eğitimlerine 

katkıda bulunmada bu araçların rolü büyüktür.57 

Kitle iletişim araçlarının siyasi işlevlerinin başında ise kamuoyu olu~nırma göre' i 

gelmektedir. Demokratik ülkelerde halk, kamusal problemler hakkındaki görüşünü 

5 7 Gök~·e. a.g.k .. 1993. s.87. 
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seçimler yoluyla açıklayabilme olanağına sahiptir. Anayasalar da halkın kamusal 

problemlere dair görüşünü açıklamasına olanak tanımaktadır. Bu çerçevede seçmen. 

görüşünü belirli milletvekilierini ya da partiyi seçerek açıklama ol anağı bulur. Kitle 

iletisim araciarı da kanıusal konular hakkında halkın sesini duvurarak önemli bir isievi .;ı .;ı .) ,!) 

gerçekleştirirler. 58 Kamuoyunun sesini duyurma işlevi a y nı zamanda yönetim 

açısından da bir emniyet niteliği taşımaktadır. Böylece halktan gelen bütün tepkiler 

zamanında elde edilerek devlet yönetiminden sorumlu olan makamlar uyarılmış olur. 

Bütün bunların gerçekleşebilmesi ise öncelikle iletişim araçlarının tarafsız ve özgür 

olmasını gerektirmektedir. 

İletişim araçları kamuoyunu yönlendirme gücüne sahiptir. Bu nedenle toplumun 

daha önce düşünmediği bir konuyu gündeme getirerek o konuya ilişkin bir bakış açısı 

geliştirebilirler ve halkın siyasi olaylar ya da konular hakkındaki düşüncelerini 

şekillendirebilirler. 59 Ancak bu noktada iletişim araçlarına bazı sorumluluklar 

düşmektedir. Bunların en önemlisi ise bu araçların toplumda var olan tüm görüş ve 

düşünceleri ayırım yapmaksızın iletme sorumluluğudur. Bu sorumluluk yerine 

getirildiği takdirde iletişim araçlarının bu görevi sağlıklı bir biçimde yerine getirdiği 

söyle ne bilir. 60 

Kamuoyu etkinliğinin bir yönü iç kamuoyu oluşturmaksadiğer önemli yönü de 

dış kamuoyunu hazırlamaktır. Dış kamuoyunu hazırlamak bir tür halkla ilişkiler 

çalışması olarak değerlendirilebilir. Bir konunun kamuoyuna mal edilmesi , desteğinin 

sağlanması, diğer ülkelerde kabul edilme şansını arttırmaktadır. Ulusal konularda 

devletin halkı arkasına alması dış siyasette kararlarını uygulamasında kendisine destek 

olmaktadır. Demokrasi ile yönetilen birçok ülkede dış siyasetin oluşması. hükümet. 

parlamento ve kamuoyunun katılımı ile gerçekleşmektedir. 

Kitle iletisim araci arının sözelilük isievi ise bu kurumlarda calısanların. cesitli 
:, .;ı :. .:> .) ) .;ı 

~örüslerin aktancısı durumunda olduklarını !:!Östermektedir. iletisim araciarının bir 
.._ .) ...... .) .;ı 

baska isievi de siyasi sosvalizasvondur. Bu islev. sivasi sistemi ah~ılanabilir bir .) .) .) J .:> • .) ._ 

duruma getirmek ve siyasi bilinçlenmeyi sağlamayı ifade etmekıeclir. 6 1 Siyasal 

59 

60 

61 

İ<;cl. a.g.k., s.93. 

Burıon. a.g.k., s.84 . 

Gök<;e. a.g.k., 1993. s.89. 

Gök<;e. a.g.k., 1993 .. s. 89. 



sisteme ili~kin değer, inanç, tuunı ve davranı~Jarın yaygınlaştırılnıasını kapsayan bu 

işlev. toplumsallaşmada olduğu gibi siyasal toplunısallaşmada da ileti~inı olgusunu 

kar~ıımza çıkartmaktadır. 

Kitle iletişim araçhırı ile gerçekleşen kitle iletişim süreci . siyasal sürecin temel bir 

i)ğesi olarak karşıımza çıkmaktadır. Siyasal sistem. toplumsal yaşamın ~~ok geniş bir 

höli.imlinün düzenlenmesi olduğu için bu dlizenlemede iletişim önemli bir role sahiptir. 

Siyasal yaşamı belirleyen bir girişim olarak, iktidara ulaşma girişiminin iletişim yoluyla 

iletiJip öğrenilmesi gerekli olmaktadır. Siyasal sistem varlığını devanı ettirebilnıek ya da 

sistemin karşıtları onu değiştirebilmek ıçın iletişinıin inıkanbrını kullanmak 

cl urumundaci ır. 62 

İletişim araçlarının halkı siyasalla~tırması, bir başka ifadeyle siyasal bilgi verme. 

siyasal ilgi uyandırma ve siyasal katılmayı sağlaması genellikle haber ve siyasal 

programlar ya da propaganda yayınlarıyla gerçekleşmektedir. Özellikle seçim 

kampanyaları dönemlerinde yayınlanan bu tür programlar halkın ilgisini çekmektedir. 

Programların izlenme nedenleri kişiden kişiye değişiklikler göstermekle birlikte genel 

olarak bazı kişiler rehber bilgi edinme ya da var olan siyasal bilgilerini pekiştirmek için 

programları takip etmektedirler.63 İletişim araçlarının bireylerin siyasal 

toplunısallaşmasındaki etkilerinin güçlü olmadığını savunan görüş de . iletişim 

<~raçlarının var olan siyasal tutumları güçlendirdiğini ancak değiştirmediğini 

savunmaktadır. Bu görüşe göre birey, kendi inanç ve siyasal tutumlarını gliçlendirici 

mesajları seçmekte bu nedenle onaylayıcı nitelikteki mesajlar birey için önem 

kazanmaktadır. Siyasal toplumsallaşmada aile, okul ve arkadaş çevresinin iletişim 

araçlarına göre daha fazla etkili olduğunu savunan bu görüş, yayınların herkese yönelik 

olmasını dezavantaj olarak değerlendirmekteclir. Ayrıca eğitim düzeyinin dli:;;Liklüğli ve 

okuma-yazma bilmeyenierin say ısının fazla olması bu bireylerin yazılı iktişim 

araçlarından yararlanmaianna engel olmaktadır. Bununla birlikte Lırklı dillerin 

konuşulduğu Lilkelerde tek dilele yayın yapılması da iletişim ara~larıııın istenilen etkiyi 

ol u:;;wramamasına neden ol maktaci ır. 64 

Kaya . a.g.k. , s.26. 
(ı:; Ayscl A ziz. · Tcle\'izyoııuıı Türk Toplumuna EıJ.; i si ... Hazırl~ıy~ııı: Sc "iın (i[irhliz. l~itlc 

lbhcrlcşmcsi (İ~ıaııhul: Filiz Kiıabe\ i ). s.2-+0. 

M.Eıncl Yükselmiş ... Kitle İlcıi~iın Ara\· Lırıııııı Topluııı Ü ;criııddi J\,ıJicri ... 

1\ larıııara ' nın Scsi (Sayı.7 . Ekim l'::lS-l) . s. i :'i . 
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Si\1asi i~Jevler cercevesinde dei!erlendirilebilecek bir baska ü2:e de ileti~im .J ·s :o :o ._ :> ..__ ~ 

araciarının elestiri ve kontrol 2öreviclir. Bu görev. iletisim araciarına dördi..inci..i 2Lic 
:> .) - - • .) :> ._ :> 

olımı olanağı kazandırdığı için araçların etkinliğini artırmaktadır. 6 :'i İleti~iın araçlarının 

ele~tiri ve kontrola gücü yeten bir araç olması yalnızca toplumsal ya)antıclaki hatalı 

cla\'ranışları etkili biçimde gözler önüne gelirebilmesinin bir sonucu olmayıp aynı 

zamanda devlet mekanizmasının üzerinde ve ekonomik yaşamda bir anlamda bilirkişilik 

faaliyeti yapabilmesinden kaynaklanmaktadır.66 

İletişim araçlarının ekonomik işlevi ise kar sağlamaya yönelik i)lev olarak 

tanımlanabilir. Bu çerçevede iletişim araçları reklamlar yoluyla mal -para ilişkisinin 

canlılık kazanmasına neden olmaktadırlar. Hangi ürünlerin var old uğu ve hangi 

ihtiyaçları karşıladığı konusundaki mesajlar sürekli topluma iletilmekteclir.67 Bu işlev 

özellikle iletişim araçlarının özel kesim elinde bulunduğu ülkelerde temel işlev olarak 

kabul edilmektedir. 

Kitle iletişim araçlannın işlevleri konusunda başka göri.i~ler de bulunmaktadır. 

McQuail işlevleri şu şekilde sıralanuştır: 

(ı (1 

(ı 7 

Enformasyon 

Toplumdaki ve dünyadaki olaylar ve şanlar hakkında bilgi sağlam;ık 

Güç ilişkilerine işaret etme 

Yenilik . uyum ve ilerlemeyi kolaylaştırmak 

Korelasyon !Bağıntı) 

Olay l arın ve enformasyonun anlam ını açıklamak ve yorumlamal-. 

Kurulu otorite ve normlar için destck ;;ağlamak 

Sosyalize etmek 

Ayrı etkin likleri koordine etmek 

Payla)ma olu~ıurmak 

Öncelik ve belli göreli statüleri diizen lcıııck 

Dc\'aml ı lı k 

Ba;.kın kültürü ifade etmek \ 'C al ı kliltlirlcri ve yeni kliltlircl gdi~ıııdcri t;ınıııı;ık 

Değerle rin y <ı ygınlığ ın ı ilerietmek \ 'C ;;ürdürıııck 

Giikçe. a.g.k .. 1993. s.YO. 

İçel. a.g.k., s.92. 

Gök çe. a.g.k., 1993. ;;.91. 



Eğlence 

Zevk. oyalanma sağlama \'c r~ıhatl~ııııa aracı 

Sosy~ıl tansiyonu azaltına 

Seferherlik 

29 

Siy~ısel. sa, · aş. ekonomik gcli~ınc. ~,·alı~ın~ı \ 'C h;ı;cn din kürc~indc topluııı~;ıl lıcclci"lcr 

için savaşınak.6g 

Bir ba~ka görüş de işlevleri eğlendirici, bilgilendirici. ki.ilıi.irel. ıoplum~al ve 

siyasal olmak üzere beş ana başlıkta sınıtlandırmı~tır: 

Eğlenclirici: Toplumsal deği~ikliklcrin getirdiği gcriliınlcrdcn uz;ıklaşın;ık ı çın -eğlence 

programlarıyla. uizilcrle- düş dünyası yaraurl~ır: 

Bilgilendirici: Çevrede olanlar üzerine haber \ 'C günün olayları pnıgraııılarıyla hilgilcnclirirler 

ve dünyanın coğrafya, politika ve toplumlar açısından görüntüsünün olu~ıııasına yardım 

ederler: 

Kültürel: Toplumsal gerçekleri -kültür programlarıyla- yeniden kurarak. grup kimliğini 

oluşturur. kültürel sürekliliği sağlar, ayrıca toplumu değişikliğe hazırlayahilirler: 

Toplumsal: Toplumdan topluma gruplar arasındaki etkik~imlcrclen iirııek ler ,·crcrek 

topluııısallaşıııayt sağlar. değişen çevre içinele anlama düzeyini \ ' C uyarianma becerilerini-

örgün ve yaygın eğitimle- yükseltirler: 

Siyasal: Siyasal olayları. konuları ve etkinlikleri ~ergileycrek kamuoyu olu~turur: katılını 

için -gerihildirinıe gereli - iletişim kurallarını kullandırırlar.69 

İletişimin işlevlerini toplumsal ve bireysel açıdan değerlendiren görLiŞ ıse 

sövledir: 
' -' 

Ortanı hakkında orıak bilgilerin paylaşımı 

Toplumun yeni üyelerinin topluııısalla ~ ıııa~ı yoluyLı o\ · ıı~ı, · ;ıcık ları rolleri iiğrctıııck. 

normların \'C geleneklerin korunması 

Üyelerin cğ l cnclirilıııesi. tatminsizlik \'L' dcrılcrclcn uz;ık tutulması. ~~ın~ıts~ı l hi,·iııılc ri n 

yaratılması 

izlenecek yol konusunda kamusal onay elde cclilıııcsi talcpt;i 'C\'a dcsıck,;i ka;~ıııılııı~ısı. 

dananı~ların kontrolü ve kayndkların istenilen yiiııd c kullaıııııııııın s;ığl~ıııııı;ısı 

8ircyscl .A.~·ıdan 

Gerçeğin giirüııtüsünün kontrolü \ ' C\'~1 y;ıygıııla~t ı rılııı;ı~ı. rırs;ıtl~ırın \ ' l' IL'iılikclcrin 

iiğrcnilıııc~i 

Topluında r;ıhat ya~aııı;,ıyı sağla~~ıcık bilgi \ 'C hcccrilcrin elde edilmesi 

McQuail. a.g.k., 1994. ~.76 . 

Usluaa. a.g.k., s.76. 
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Eğkıııııc. clinlcııme b;.ızen gerçek sorunLırcLııı kaçı~ bazı ~oruııLıra i~iııc geldiği gihi h<ıkma 

Sc~· mc ~ansı n ı ıı \·arolcluğ:u yerlerde !-: arariara ,·~ırı lma sı. hi lgi cd i ıı i Idi k ten soıır~ı (ı :ıl~ıııda 

eylemde bulunma. toplumsal bakıınelaıı istenilirliği y[iksck olan yiiııdc daw:ınııı:ı 70 

Michael Gurevitch ve Jay G. Blumler ele i~levleri sekiz ba~lık altında 

toplamı~lardır: 

Toplumsal ve siyasal çevrenin gözetimi. yurıta~ların rci"ahıııı olumlu , · ~ı da ()luııısu; 

hi~·imde etkileyecek gelişmelerin haber verilmesi 

Anlamlı günelem koyma. günün önemli son;nlarıııı bu soruııl~ırı gündeme getiren \C 

çözchilecek olan güçleri ele içerecek biçimde s~qıtaına 

Siyasetçilcrin ve eliğer baskı ve çıkar gruplarının siizcülcriniıı aııla~ılır ,.c :ıydınl~ıtıcı 

görü~lcrini aktannaları için bir platform görevi görme 

Hem ~·eşitli görüş açıları arasında hem de iktidarı ellerinde hulundur~ınlarla ki~iler arcı~ ında 

diyalog sağlama 

Resmi görevli lerin ellerindeki gücü nasıl kullandıkianna ili~kin hesap verıne leri ıçın 

mekanizmalar sağlama 

Yurıtaşları. siyasal süreçleri yalnızca izlemek ve hakkında konuşmaktan çok. öğrenmel eri . 

tercih yapmaları ve katılmaları için tqvik etme 

Medya dışındaki güçlerin. kendi bağımsızlıklarını dürüstl üklerini ve izleyici !ere hizmet ctıııe 

yeteneklerini yok etme çabalarına ilkeli biçimde karşı koyma 

izleyicileri kendi siyasal çvrelerini anlaınlandırahilen vve potansiyel olarak duyarlı da,Tanan 

ki~ilcr olarak gömıe ve onlara saygı gösterıneJ ı 

Çe~itli görü~lerin de belirttiği gibi kitle ileti~im araçlarının temel i~ln · i .. haber 

verme·· olmakla birlikte günümüzde bu i~lev içinde diğer i~levler ele verıne 

getirilmektedir. Bu nedenle gazetecilik yapan ilerişim araçlarının hangisi olursa olsun 

bir yandan i~lev gördükleri toplumsal yapı içinele bireylere ~-e~itli yararlar s;ığlanıakta 

diğer yandan bireylerin üzerinde düşünmelerini sağlama açısından ~·eşitli sonıniarı 

gündeme getirmektcdirler. 

Basl~ın2ıctan g:Linümi.ize kadar ··kitle iletisim araciarının bire\'ler (i zerincleki etkisi ·· 
:. ....... :ı ....... :ı ;) -

üzerinde en fazla g:örüs bildirilen konulardan birisi olmustur. Cc:-;itli döneınierde farklı 
._ ::. ::. :ı :. 

70 A.Haluk Yüksei - U.Deıııir~ıy. Basının Toplumsal İlcti~iındeki İ~Je\leri 

1 E~ki~clıir: /\ııad()lu Üııiv . Eğitim Tekııoıoji~i ,.c Yaygın Eğitim V~ıfJı Eğitim :\r:ı~ıırııı:ı 'c 13iliııı~cl 

Y :ıyı n lar Dizisi No: 002. ı 988. s.45-46. 

71 Michael Gurevitclı - .lay G. Bluınlcr . .. Siyas ~ıl llctı~im Si~tcınlcri \C DcınoJ..:ratiJ..: 

Değerler ... i\ledya, Kültür, Siyaset (Der. \·e Çe,·: Siileym~ın in ~ın ı. ( Aııbr:ı: Bilim s~ın~ıt 

Y:ı\ · ıııl~ırı . ılJ<.J7ı. , .200. 
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görli~ler öne sürülmüştür. Bu görü~leri dönemsel olarak üç bölümde incelemek 

mümkündür. 

3. KiTLE İLETİŞİlVIİNİN ETKİLERİ KONUSUNDAKi TEMEL 

YAKLAŞlMLAR 

Etki arastırmaları . kitle iletisim araciarının inancları . tutumları . de!!erleri \e 
.) !) > > ._ 

da\Tanı~ları doJaylı ya da dolaysız etkilediği varsayımına dayandırılmaktadır. Bu 

varsayıınla hedef kitlenin erkilenişine dair başlangıçtan günümüze kadar olan süreçte 

~·ok sayıda ara~tırma yapılmıştır. Değişik kuranılar da etkilere temel oluşturmaktadır. 

Bu alanda yapılan çalışmaJan üç ayrı dönemde incelemek mümkündür. Bunlar: 

··güçlü etkiler dönemi", "sınırlı etkiler dönemi'' ve "gi.içli.i erkilere geri dönüş dönemi·· 

olarak tanımlanmaktadır. 

3.1. Güçlü Etkiler Dönemi 

1 9.yi.izyı1ın sonundan 1930'lara kadar devam eden bu dönemele kitle iletişim 

araçları Avrupa ve Kuzey Amerika'da görüş ve dü~ünceleri belirleyen . yaşam 

alışkanlıklarını değişirebilen . her türlü koşLılda siyasal sistenıleri belirleyebilen önemli 

\C' etkili araclar olarak kabul edilnıisJerdi. Bu !!Örlisleri bilimsel arasıırmalar verine 
> .3 ._ ::. .) • 

izleyici topluluklarının sinema. asın ve raclyoya gösterdiği yoğun ilginin 

gözleınlenmesine dayandırılmaktayclı. 72 Yapılan bu çalışmalar genellikle izleyiciye 

yönelik olduğu için izleyicinin kim olduğu. iletişim araçlarından yararlanmak için ne 

yaptığı. ne istediği ve ne elde ettiği gibi sorular önem taşımaktaydı. 

İlk kez Walter Lippmann'ın · ·Ltfamızın içindeki resimler" ' kuramı ile b;ışlayan 

iletişim araçlarının güçlü erkilere sahip olduğuna dair görüşler Harold D. Lısswell"in 

··cıki .. kuramı ile gliçlenmi~rir. Lippmann·ın kur;ııııına göre bireyler dış dLiny;ı 

konusunda kafalarının içinde bazı resimler y;ır;ıtırl;ır. bu resimler ise bnwoyudur. 

Ancak bu resimler yanlış ve önyargılı olabileceği i~·in bireyin dış dünya hakkında yanlış 

72 Korkmat Alcındar- Ra~it Ka va. hi tic İletişiminde Temel Yalda!'iımlar t AııLır~ı: 

s~ı , ~ı~ Yayınları . 10X3). sA~. 



cli.isi.inmesine de neden olabilirler. Lasswell ise iletisimi. "" kim. nevi. hanS!i k~ınal ile. 
> .) ' .. "-

kimi . ne gibi bir etki ile sağlar .. biçminele tanınılamı~tır. Kitle ileti:;ıiminin etkileri 

konusunda ilk modellerden biri olan "'deri altı sırın~a modeli"" ile LasswelL ilerisim , ~ > 

araçlarıyla bireylerin damarlarına mesajların enjekte edildiğini. bunun sonucunda da 

~ıl ı cı kitleele beklenen belirli bir tepkinin olustui'!unu savunımıstLir. 73 > ~ > 

Kuramın temelinde bulunan iki düşünce :;;öyledir: 

Çağda~ toplumun kendi kişisel ilgilerine göre hareket eden \C ıop luın sal hağl;ır ncctcni ilc 

;.orlam~ılara fazlahağlı olmayan göreec · · aıomi;c o lmu ~ hircylcrdcn·· uı:ı~ıuğu vaı·~ayılır. 

Kiıle iletişimi ile ilgili egemen görüş kiıle ileti ş im araçlarının kiılclcri gli~·lli kurumların 

isıekieri doğrultusunda harekete geçirmek için kullandığıdır ( rcklanıcılar. hükümet. 

bürokrasi . siyasi partiler vs . gibi)74 . 

Bu görüşlerin bildirilmesinden kısa bir süre sonra tek yönlü olan bu "etki-tepki"" 

modelinin yetersiz kaldığı ve tekrar düzenlenmesi gerektiği görüşü benimsendi. 

Düzenlemenin nedeni ise insan faktörüne dayanıyordu. ·'Etki -tepki"" modelinde 

bireylerin benzer uyaranlar karşısında benzer tepkiler vereceği ve kitle ilerişim 

araçlarının güçlü bir uyarıcı olduğu kabul edilirken bireyler pasif konuımı 

indirgeniyordu. 75 Ayrıca bireysel farklılıklara yeterince yer verilmiyordu. Oysa 

psikoloji alanında yapılan yeni çalışmalar insanların pasif değil aksine aktif bir varlık 

olduğunu ve bireyler arasında farklılıklardan söz edilmesi gerektiğini gösteriyordu. Bu 

da iletişim araçları ile kitle arasında bir diğer ifadeyle etki -tepki arasında ba~ka öğelerin 

de var olduğu anlamına geliyordu . 

.3.2. Sınırlı Etkiler Dönemi 

ı940"lardan l960"lı yılla rın başına kacLır uzanan ikinci dönemele y~ıpıl<.ın 

çalışmalar içinde önemli olanların sayısı az olmasına r~ığııı eıı . bu döııcımle nldu"ç·a 

iinemli etkilere sahip oldukları söylenebilir. ı 9-+0 ve ı 948 b~ı~bnlık seçimlerini 

:ır~ışııran Lızarsfeld"ııı (ı 944) çalışması. Bere i son ve d ibinin (ı 9)4 ) ~-~ılışm:ısı ik 

7 _, 
Yumlu . a.g.k., s.3lJ. 

McQuaii -Windahl. a.g.k .. (Yayına Hazırlay~ın: O;ığ ta)-Dc nıirayı . ,_6X. 

Ane İnal. Haberi Okumak (İstanbul: Tcıııuçin Yayınl:ırı. ILJLJ6ı. ~.137 . 



Ho\'land ve ekibince ( 1950) Amerikan askerleri Uzerine yapılan ı;alı~malar en etki li 

ara::;;rırmalar arasında sayılabilir. Bu dönemde kabul edilen genel görl.i~ . kitle iletişim 

<~raçlarının etkilerinin başka öğelere bağlı olduğudur. Özellikle Klapper"ın ( 1960) ··kitle 

ilcri~iminin olağan olarak izleyici aracılığıyla i~lev gördi.iğir · yolundaki çalı~maları 

dd!erlendiren düsüncesi bu dönemin sonuclarını özetlemektedir.76 Kla])]ler bu 
~ . , 

dü~üncesiyle kitle iletişiminin tek başına değişime neden olamayacağını ancak eliğer 

etmenlerle birlesirse de§:isime neden olabilecei'!ine-dikkat cekmektedir. 
,:, ._ ~ ...... .> 

Klapper, kitle iletişim araçlarının alıcı kitle üzerinde 'istenilen etkivi 

sağlayabilmesi için iletişim süreci başlamadan önce, iletişim araçlarına kitleye olan 

etkilerini engelieyebilecek eliğer öğelerin etkilerinin ortadan kaldırılması görüşünü 

savunmuştur. Bu ise ancak eliğer öğelerin toplumda varolan değerlerin. kurumların 

pekiştirilmesi yönündeki etkilerini, iletişim araçlarının savunduğu değişim yönünde 

değiştirmesini öngörmektedir. Varolan toplumsal yapı değişmediği sürece . iletişim 

araçlarıyla toplumların kalkınmasına, yenileşmesine yönelik progranılar izleyici kitleyi 

uyarmakta ancak onlara yeni beceriler öğretememekteclir.77 

Kitle iletişiminin etkileri konusunda Kl<ıpper· in öngördl.iğü i ki gene lle me 

~unlardır: 

1. Kitle iletişıııi genellikle izleyici cıkileri için gerekli ve yeterli neden ol<ırak hizmet etıııcz. 

Aksine daha ~·ok aracılık yapan etkenierin ar~ısıııda ya da hu etkenler ,.c etkiler ~~r~ıcılı ğ ıyla 

i~lcv güri.ir. 

Bu aracılık yapan etkenler öyle etkendirler ki kitle ileti~i ı ııini bir btkı clcııwn ı oldrak 

gösterir fakat \·arolan ko~ulların pcki~tiri l ınesi sürecinde ana neden ol<ırak giistcrınCI.Icr. 7 X 

:\racı etkenler ise secici süreeler (secici al~ı. secici maruz kalma \'C secici 
.> ;) .> ._ .> ;) 

~tlıkoyma) . grup süreçleri ve grup normları ile cllişünce önderleri olarak s~tyılabilir. 

Bu görüşe göre. iletişim araçlarının bireyi etkilerken onu bir ha~ka kişi yapma 

gi.ici.i sözkonusu değildir. Çünkü bu araçlar ~ıktif olan ki~iyi pasif. pasif olan kişiyi ise 

~ıktif yapamazlar. Ancak ilgili kişileri uy~ırabilir \'e etkileyebilirler. Bunun nedeniyle 

76 K<ıya - Aieındar. a.g.k .. s.-+9. 
77 O"by. a.g.k .. 1971. s.XO. 



bireylerin her iletilen mesajı alması değil ho~JandıkJarı, beğendikleri iletileri seçıcı 

olarak almasıdır. 

Hov]and ve arkadaşlarının II .Di..inya Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin 

Lizerinde propagandanın etkilerini ölçmeyi amaçLıyan çaJı~masının sonuçlarına göre ele 

hu tür filmleri izleyenıerin bilgi düzeyleri ve dü~Lincelerincle istenilen yönele b~ızı 

deği~meler olduğu ancak askerlerin sava~a yönelik duygularında (sava~<ı 1-;ar~ı duyulan 

istek ya da isteksizlik) değişmeJerin olmadığı sapranmı~tı. 79 

Kitle iletişiminin sınırlı etkilerine i1işki;1· bir başka ara~ıırma cia Lazersfeld 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Lazarsfeld çaJı~masıncla "uyarı -tepki -etki .. kuramı yerine 

.. iki asamalı'' modeli ~elistirmi.ştir. ' ·Düsünce önderleri "' adı verilen kisiler bu modelele 
:J - ~ :; :. 

önemli bir konuma sahiptir. Modelde iletişim araçlarına kapalı olan bireylerin dü~ünce 

önderlerinden etkilenmesi sözkonusudur. Ancak dü~ünce önderleri ileti~im 

araçlarından edindikleri bilgileri eliğer bireylere iletirken. öncelikle mesa_iları kendi 

si..izgeçlerinden geçim1ekte sonra iletmektedirler. 

1940 yılında yapılan Amerikan başkanlık seçimleri sırasında bu modeli gündeme 

getiren Lazersfeld, seçimler konusunda halkla konuşurken önemli gözlemlerde 

bulunmuştur. Seçimlerde insanların büyük bir bölümünün kampanya konusundaki 

bilgileri düşünce önderlerinden edindikleri resbit edilmiş ve bu önderlerin halkın 

h:ararları ve da\Tanısları üzerinde etkili oldukları bulunımıstur. ::\ 0 1 9-ıü arastırması ile "5 > > 

h:itle iletişim araçlarının yapacağı etkilerin sınırlı olduğu görü~ü bir kez daha 

desıeklenmisıir. Modelin temeli. alıcı kitlenin . kitle iletisim aracıarından do~rudan 
.) :. :. ...... 

erkilenmediklerini aksine cl üsünce önelerlerinin alıcı kitle ik iktisim araciarı arasında > , > 

h:öpri.i görevi gördüğü nü ve ileti~im araçlarını bu sayede etkili olabildiğini 

i"in~örmektedir. Di..isünce önderleri difrer kisilere ~öre kitle iletisim araciarını daha fazla 
'- :. .._ > ..... > > 

izledikleri için çeşitli bi lgiler eelinmekle sonra da bunları kendi dli~lincekrine göre 

yunımlay ıp yüzyüze ileri ~i nı le eliğer insanlara i Jeımekteclirler. :-: 1 

Geleneksel kitle i kr i~im modeli ile ih:i a~anıalı akı~ modeli arasındaki rarh:ı 

asa0.ıdaki sekilde 2örmek mümkündür: ) ._. !> ._... 

/l) 

Xl 

Yumlu. a.g.k., s .4 1. 

Nurdoğan Rigcl. Medya Çocul< Şiddet dsıaııhul: Dcr Y;ı: ıııl;ırı: IC1h. Jl.J<J:' ). '.1:' 7. 

Orhan Gök~· e. ··Kiıle İlcti ) iın Ar;ı.,:larının Eıkikri ,.c Teori Sorunu··. Hacettepe 

(; ııi, · ersitcsi Edebiyat F:1kiiltesi Dergisi (C ilı.h. S;ıyı.l-2. :\r;ılık ll.JX'Ji . -;.Jh2 . 



Geleneksel Kitle İletişim Modeli 
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O = Kitleyi Oluşturan Birbiıinden 
izole Bireyler 

İki .A~amalı Akış i\1odeli 

O= Fikir Önderleri 
Q =Fikir Önderleriyle Temas 

Halindeki Bireyler 

Şekil 2: İki Aşamalı Medya Etkisi Modelinin Geleneksel Kitle İlerişimi ~v1odeli ile 

Karşı J aştırılması 

ı..:aynak: Den is McQuaii-Sven Winclahl. iletişim Modelleı-i (Çe,·: Mchıııeı Kü~·Likkurı). 

(Ankara: imaj Yayınları, 1993). s.n. 

İki aşamalı akış modeline göre bilgi ve etki iki aşamadan geçerek ol u~maktadır. 

Di.işi.ince önderleri iletişim araçlarından öğrendikleri ileriyi toplum un dünya görüşüne 

göre yorumlayarak güven duyulan bir kişi olarak ilerirler. İletişimele önemli roller 

üstlenen bu kişiler her mesleki grup ve sosyo-ekonomik düzeyde bulunabilirler ve 

iletişim araçlarını eliğer kişilerden daha fazla kullanırlar.~2 

Düşünce önderlerinin etkisi konusunda yapılan çalışmalar KLıpper urafınclan ~u 

şek il ele ifade edilmiştir: 

Ki~isel etki k~ı,Taıııının ıeınelleri ıuıuııı d~ı\T~ını~Lırıııın ~·e~ iıli ~ıbnl~ırınd~ı ~ılın~ın J..:ır~ırLırla il~ilı 

llLırak insanların belirli ha/.1 bireyler t;ıral'ıııd;ın nıcdyanınkindcn ,·c: ;ı ıııcdy~ının c·ıJ..ikndi~indcn 

LLılıa ~Li <; ILi ol~ırak etkilendiği ~er~·eğinde y<ıl~ır. Bu ha~kabrı ~ıyrı :ı: rı dli ~ Lincc ii nLkrkri. lı:ıhcr 

ıuıunıbr. nüfuzlular. insiyatif s;ıhipkri \ 'C tercih y~ır~ıııcıl~ır \ıLır~ıı.. ~ ıdl:ındı rı lı rdı. Bununl~ı 

birlikte onlar ıaııı olarak siyasal i iderle r. iiğrcııncnk r. iirgliı \Cric·ikr: ~ı d~ı ' c\·J..inkr Lk~ ildik r. 

Dli~üııcc iiııdcrlcriııin ha~lıca iizelliklcri nelerdİr' ) Eıııc ra s:ııı oLır~ık kc·ndi ,(i;krini iinc·ıııseyen 

insanlar olmaları hari<;. ıaııı olar;ık ıanınıLın;ııııa l. l~ır . B<ı~lıe~ı ii; cllıklcri keııdikri ;cihi hirb~· 

iııs;ıııın ıuıuııı \'C davraııışlarıııı cıkileyehilıııcleridir. Bu dü1.cydc hik liderlikleri ıı:ıdirc·ıı .;ıııırlı 

Erdoğ~ın-Aieıııclar. a.g.k .. s. 74. 
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birkaç konunun iiıcsine geçer. Örneğin siyasi konularda si i ;_Jcri i i ncıııscncıı hir d ü ~ ün c c 

iinclcrinin b~ıya n ıııodası veya sanat üzerine siizlcriııin pek hir <ığırlık ıa~ııııay<ıcığı mı,ıd<ı d ır. 

D üsüncc ii ııdcrleriııin cıki s i aın <H:Iı ,.a da <ı nı < ıc s ı z ı ıla bilen \'Ü/\ 'ÜI.c -; ii , · lc ııı lcrd'-· ol'l < ı ' a 
} .> "' > ~ • • -

~-ıkıııakt<ıdır. Ki ş ise l etkinin bu süreci oy '- ' C rıııc . kamuoy u [i zcrine g ii ı · [ i ~ lcr. g(inlük ıııııd<ı ,.c 

l ı a zarLıın<ı kar<ı rları ~ibi konular l::ı il~ili oiar<ık iıı celc nıııi s ıir . K,ıcın ı Jııı,ı/ ııl a ral-- ı( i ııı hu 
...... ,_ ;) :> 

düzey lerde dü şünce önderl erinin lıarck c ılcri ya da ki ~ iscl c:ıki'->i kitle ilcı i ~ inı ' ır < r ~·larınıııl--i K<ıd,ır 

ı-~ ~ 
lıaıı::ı daha da etkili bulunmu~tur' -1 . 

Berelson ve Katz ' a göre de kapıcı ve dli~üncc önderleri birbirlerinden farKlı 

özellikler ta)ımaktadırlar. Kapıcılc:·ır. kitle ileti)iminde gönderici konıJnıundaki i leri~iııı 

aracından önce. dü)ünce önderleri de alıcı ileti)iın aracından sonra rol oynanıaktaclırlar. 

Shannon-Weaver modelindeki .. anlamsal alıcı " cli.i~Lince önderleri. \Vcs rley Mc Lean 

modelindeki '·kanal"da kapıcı konumundadır. Sahip oldukları rol açısından ikisi 

arasında fark olmamasına rağmen iletişim süreincieki yerleri açısıııdan farki ı güçlere 

sahiprirler. 84 Lazarsfeld'in ifadesiyle düşünce önderleri içinde bulundukları grubun 

aktif bölümünü temsil ettikleri gibi çevrelerinde bulunan aktif olmayan öğeleri ele 

eıkilenıeye çalışırlar. Bu kişilerin etkili olmalarının nedeni ise bunların eliğer ki~ilerden 

daha fazla ileti)im araçlarını takip etmeleri ve aldıkları soyut iletileri sonıuıla~ıırıp resmi 

olmayan yollarla çevrelerine iletmeleridir. R.S 

İki asamalı akıs modelinde düsünce önderlerinin rolünü !!Österen seki! asa§.ıcla 
~ > ;, .._, ;:, .) ._. 

gösterilmektedir: 

,. ' 
t"'\."'1 H<ı r ry .l;ııııicsoıı. İletişim \ 'C İkna 1 H<ı l. : Sc;cıı (.l ııJü ). ~ ~ · ,.,: :\c_jc kı .-\ı , ıh c·k-J3 , ıııu 

J) , ığt'ı ~ı . ı E s k i~chir: Anadolu Ü niv. Eğitim s,ı~lık , .c 8iliııı scl .--\ r, ı ~ ıırııı ' ı <,: ; ılı ~ ııı a J,ırı y , ı , · ıııLır ı 

~o : 1 1-1 . Jl) l)h ı . ' · 16X. 

Erdoğ;ııı-Aicmdar. a.g.k .. s.76. 

Oy ; ı Tokg öz. Si~· asal Hahcrlcşnıc vc h:adın u\ıı bra : .-\ııbr;ı U ııi, · . Si, · ;ı :-. ;ıl 

Gilgilcr Fak. y,ıy ı ıı No: 429. 1979). s. 140. 
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Düşünce önderlerini diğer bireylerden ayıran özellikleri ~u ~ekilde sıralamak 

mümkündür: 

Değerlerin kişileştirilmesi (kimdir) 

Rekabet (k i ş ini n ne bi Idi ği) 

Stratejik sosyal yerlq im (kimin ne bildiği)::-; 6 . 

Değerlerin kişileştirilmesi, diğer kişilerin dli~ünce önderini taklit etmek istemesi 

~ınL..ımını ta~ımaktadır. Bu kişiler düşünce önderlerine hayranlık cluyarbr ve onu taklit 

etmeye çalışırlar. Ancak düşünce önderleri önderlik yaptıkları alanda yeterl i bi lgiye 

sahip olmalıdırlar. Stratejik sosyal yerleşim ise iki ilişkiyi içermektedir. BuııLırclaıı ilki 

di.i~i.iııce önderliğinin bulunduğu grup içinele kimin ne orancia bilgi salıibi olduğu. 

ikincisi grup i<;in önemli olan herhangi bir konuda bilgiye ulaşmak i<;iıı grup dışında 

bulunanların ne bilcliğidir. 

\ ·1oclele göre . ki~ilerarası i leti~im \'e etkileşim iletişim araç· Jarına göre daha 

~Licli.idür. Cünkli iletisim araciarı tOI)!umsal boslukıa isievlerini verine ~cıircmcdiklcri 
.._ > ::> !) > .) > .1 ._ 

i~·iıı toplumsal yapı içinde bulunan eliğer veri kaynakları ile yarışm<ık dunıımında 

kalmaktadırlar. 

Sc,·cri n-Tankard. a.g.k .. ~.:ı.:ı.:ı. 



Bu modele yönelik olarak yapılan ele~tirilerclen bazıları ise ~un !ardır: 

Model aktif ve pasif rollerin birbirinden ayrılabileceği dü~üncesine 

dayanmasına rağmen . bu rollerin birbirleriyle yer değ i ~ıirebileceği t)lasılığı da 

sözkonusudur. Bazı bireyler bazı konularda izleyici konuımında blclığı lı~ılcle. bazı 

konularda da düşünce önderi konumuna geçebilirler. 

• Dü~ünce önderleri ve onbrı takip edenlerin benzer özelliklere sahip oldukları 

<ıncak üçüncü bir gruba giren ve kitle iletişim araçlarıyla hiçbir ~ekilde ilgilcnnıeyen . 

bireylerin bunlardan tamamen ayrı bir grupta bulundukları clü~üıllilebilir. l..\;üncü 

grubun üyeleri toplumda var olan mes<.üların dolaşımına karılınamayı tercih ederler. 

• Düşünce önderi kavramı gerçeke, düşünceleri ortaya çıkaran kişi anlamına 

gelmemektedir. 

• Etki süreci bu modelde gösterildiği gibi yalnızca iki a~amadan ibare değildir. 

Gönderilen ileriler öncelikle birkaç kişiyi sonra bu kişiler sayesinde bunların çevresinele 

bulunan toplumsal grupları, gruplar da yalnı z bireyleri etkileyebilir. 

• Kitle iletisim araciarının etkisi arada lıicbir aracı etken olmadan doi:!rudan 
~ .> .> ...... 

iletişim araçlarından bireylere yönelik olabilir. 

• Modele göre kitle iletişim araçları. bireylerin bilgi elde etmek için kullandıkları 

tek kaynaktır. Oysa bu araçlar dışında da bilgi oluşuran kaynaklar vardır. 

Model gelişmiş ülkeler için uygun olmasına rağmen belirsizliğin ya~~ındığı az 

geli~miş ülkelerde ya da bu araçlara daha az sahip olan geleneksel toplumbrda uygun 

olmayabilir. Çünkü bu tür toplumlarda kişiler~ırası bilgi aktanını clalı~ı ~·ok zaman 

~ılınaktad ır. X7 

İkinci dönemde ve özellikle 1940 " lı ve 1950"1i yıllarboyunca ileti~iın ara~· larının 

sınırlı etkilerine iliskin 2:elisıirilen kuramiardan birisi de kullanınılar \C dunınıLır 
~ ........ > ..1 

y~ıkla~ıınıdır. Bu kuramla birlikte tek yönlü etki -tepki modeli yerini. alıcı J..;itleyi aktif 

hale getiren iki yönlü modele bır~ıkmı~tır . Biiylcce ikti~im :ır~ıı;l~ırının bireyler 

[izcriııdeki etkisi yerine bu araçların hangi i~lc\ leri gerçekle~tirdiği sonısu iiııcm 

Lızanmıştır.XX McQuaiJ. Blumer \ e Brown ·a göre bu model. birevlerin ı;e~itli 

S7 McQu~ıi 1-Wiııdahl. a.g.k .. Jl)l)4. s. 7<J -XO. 

Yumlu. a.g.k., s.! 05. 



ihtiyaçlarını gidermek için iletişim araçlarına yönelmelerine dayanmaktadır. Bu nedenle 

bireyler pasif konumdan kurtulup ak tif konuma geçerler. X<) Bireylerin gereksininıleri 

ise genel olarak bilgi edinme, eğlenme. ki)isel kimlik \e sosya l etkile)iııı ola r;ık 

sınıtbndırılabilir.<JO Bireyler gereksinimlerini kar)ılarken hem ki)isellıeııı ele çevresel 

nedenlerden kaynaklanan bazı sınırlanıalarla kar)ıla)tıkları için. gereksinimlerini diğer 

i)le\·sel olanaklarla örneğin iletişim anıçlarıyla gidermeye çalı)ırLırY 1 

Ara)tırmacılar bireylerin gereksinimleriniJarklı biçimlerde sınıflandırs;ılar cia 

<~ralarında bazı benzerlikler sözkonusudur. McQuail gereksiniıııkri diirt hiiiLimde 

topbmı)tır: 

OYALAI\11\1A 

-Gündelik yaşamın sın ırlamal arından kaçış 

-Sorunların verdiği sıkıntılardan kaçış 

-Duygusal boşalma 

KİŞİSEL İLİŞKİLER 

-A rkada~! ık etme 

-Toplumsal fayda 

KİŞİSEL KİMLİK 

-Ki~iscl referans 

-Gerçekliğ in keşfi 

-Dcğt:r pekiştirnıe 

GÖZETİM<J2 . 

Bir ba)ka görli) de gereksininıleri )LI şekilde sınıflandırmıştır: 

- Sıh: ıcı hir gLinün ya da realiıeniıı unuıul ıııa s ı 

- Benliğin. ~ahsiyeıin güçlendirilmesi 

-Eğlence 

-Bilgi. fikir sahih i olına. 9 .3 

Tur~ıııı. a.g.k., s.X2. 
l)() 

Burıoıı . a.g.k., s.l <J9. 

') ı 
Erd,ığaıı-Aicındar . a.g.k .. s.! lO. 

John Fiskc . İletişim Çalışınalarına Giriş (Çe,·: Si.ik \' ınaıı İJ'\ · aıı). 1 :\ııbra: Biliııı 

s~ıııaı Yayınları/ARK. 11)96). s.l98-liJ9. 

Gi\h:~· c. n.g.ın., 1989. s. l6-l. 
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Kullanımlar ve doyum yakla)ınıı, bireylerin ileti~im araçları ile iletilen mesajların 

etk ileri kar~ısında ezilmeyip. araçları ve mesajları gereksinimiere göre se~·ıiklerini. 

bunun sonuc unda da kendi etkilerini kendilerinin varattı!!ı !::!Örüsi.ini.i santnm~tktadır. 
.' ....... '- :ı 

Bu nedenle bireyler pasif bir biçimde davranma yerine çenelerini etkileyebilen aktif 

bireyler olarak kabul edilirler. Çünkü her bireykendi enformasyonunu kendisi 

yaratmaktadır. Enformasyon bireyin yaşamdan çıkardığı anlamı ifade etmektedir. 

İleti)inı araçları ise dünyanın izlendiği merc~~ler olarak cleğerleııclirikhilir. Bu 

mercekler sayesiele birey dünyanın kendisine özgi.i anlamını yara~ır.lJ..ı Blumler ve 

Katz. ileti~inı araçlarının doyuma ulaştırdığı gereksinimierin toplumsal kökenieri 

bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu araştırmacıların bulguları a~ağtdaki ~ekilde 

özetlenmiştir. 

izleyici gereksinimlerinin toplumsal kökenieri 

Topluıns::ıl konum: 

~ı) Geri 1 i ın ve c;aıışına üretir 

hı Dikkat isteyen sorunlarda farkındalık yaratır 

c) Belirli gereksininıleri giderme fırsatlarını zayıriatı r 

dı Belirli değerlerin yükselmesine neden olur 

c) Belirli medya ın~ıtcryallcrine aşinalık beklentisi s•ığbr 

Medyanın sağladığı 

Rahatlama 

En l'ornıasyon 

Tamamlayıcı. yerine gc~ ~ici ya da 

ho~luğu gi de ri ci hizmet 

Onaylaııı:.ı 'C pcki~tirınc 

Değerli görülen topluıııs~ıı grupl•ırda 
üyeliğin ~ürmesi it;in denevim payla~ııııı 

~eldi -L izleyici Gereksinimlerinin Toplums<ıl Kökenieri \e \ledy<t 

.1. Bluınler-E . K,ıtz. The Uscs of !\lass Coınınuııi catiıı. ı Bc,cı· h Hill~. 

Cılil'orııia: s,ıge. 1974'dcıı aktar•ın .l()lııı Fiskc. İlcti~iın Çalı~ınalanna Giri~ 

(Çev: S.irvanl. Ankara: ı lJlJhl. s.200. 

\Vells . birevin kitle ileısim araciarına acık olmasını "farklı dLisLinıııe. bcıııa .. ve 
J > :> :> > .) 

"hil~.!ilenme. e0:itilnıe .. olmak i.izere iki bölliıııcle özetle mektedir. Bireyin ilıiY<tclarını ..... ...... ~ . ~ 

K<tr)ıl~ımak için iletişim araçlarına yönelmesi. içinde bulunduğu topluııı~~ıl. ek(lnoıııik 

'.J-1 Erduğaıı-Aleıııdar. a.g.k .. '·ı ı ..ı. 
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vç toplumsal -ruhsal gibi bazı etkenler ile sınırlamakıadır. İhtiya~· Jarını Lırklı özellikler 

taşıması. hangi iletişim aracının ve hangi mesajın hangi ihtiyacı br~ılanıak için 

kullanılacağı konusunda genelleme yapmayı sınırlamaktadır. Ayrıca ikti~iııı 

araçlarından elde edilecek tatmin de bireyin kişilik özellikleri. geçmişi . sahip olduğu 

toplumsal rolleri ve deneyimlerinin etkisi vardır.Y5 

Kullanımlar ve doyumlar konusunda yapılan araştırmalar ·'klasik" \e "nıuderıı .. 

olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. İlk çal ı şmalar 1940- 1944 ve 1 <J4Sf da y~ıyınlanan 

Lazarsfeld ile Stanon'un araştırmalarıyla belgelennıektedir. Cantril (I 942). Suchınan 

( 1 942), Herzag ( 1 942), Warner ve Henry ( 1 948). Berelson ( 1 949) ve W ol fe ve Fi ske 

( 1949) bu tür arastırmalara öncülük yarJanlar arasındadır. Herzm(un calısnıas ı sabun 
.!ı ._ .> ... 

köpüğü niteliğindeki programların alıcı kitlenin gereksinimlerini karşılaması 

hakkındadır. Bereisan ise New York'daki gazete grevi sırasında gazete okumayan 

bireylerin en fazla neyin eksikliğini hissettiklerine dair çalışmalar yapmıştır.% Bu ilk 

çalışmalarda araştırmacılar niteleyici yöntemle dayumları gruplara ayırnıışlar. nicelikle 

ilgili dağıhmı önemsememişlerdir. Açık uçlu soruları tercih etmişler, iletişim araçlarının 

çeşitli fonksiyonları arasındaki ilişkiyi önemsememişler ve iletişim yoluyla ihtiyaçların 

karşılanmasını toplumsal ve psikolojik kaynaklarla ilişkilendirmeden gerç·ekleştirmeye 

çalışmışlardır. İlk çalışmalardan sonra kullanınılar ve doyum yaklaşımı 1 950' li yıllarda 

hırakılmasına rağmen J960'lı yıllarda yeniden canlanmıştır. 1970' li yı llarcb doru k 

noktasına ulaşan bu yaklaşım 1980' lerde tekrar gerdemeye başlamıştırY7 

Bu yaklaşıma getirilen eleştirileri şu ~ekilde sıralamak ınüıııklindLir: 

• Kullanımlar ve ciayum yaklaşımının bireysel bir yaklaşım olduğu kabul 

edilmektedir. Bu da yaklaşımın genış sosval yapılarla ili~kileııdirilmesiııi 

sı n ırlandırnıaktadır. 

• Kitle ileti)illl araçlarının kullanınıını aç ı klayan psikolojik ()ğelerden bazıları 

bireylerin sosyal durumuna göre bazı farklılıklar göstermel-.:eclir. Bu nedenle birey lerin 

sosvo-ekonoıııik statü leri . d itimleri ~ibi cesitli ü0:eler iceren bir modelde 1-.:itle i lctisiııı 
.. ...... ...... > > ...... > .!» 

daH~ınısı kullanımlar \'e dovum modeli kadar bil~i verebilir. 
> - ~ 

l):) Ayscl A1.i1, Toplunısallaşnıa \"C Kitlesel İlcti~im (1\nk~ır~ı: ;~nbr;ı Cııi' . 13;ı ~ ın-

Yayın YüksL'k Okulu. llJS2l. s.50. 

l)6 Denis McQuail -Sven Windahl. İletişim 1\'lodcllcri <ÇL'\' : i\·khıııcı Kikiikkurıı. 

(Ankara: imaj Yayınları. 1993). s. I 10. 

lJ7 Erdoğan-Alemdar. a.g.k .. s. 1 13. 



-+2 

Kullanımlar Ye doyum yakla~ımı bireyleri akıif oLır~ık !\.abul eııııckıedir. 

Çünkü bu yakla)ıma göre bireyler iletilen mesajlar arasında sc~·iııı yapm;ıkıadırlar. 

Ancak . aktif birey görü~ü bu yakla)ımın eliğer görü~Li olan glidli lemenin ıenıel 

ihtiyaçlar, sosyal deneyim ve ko~ullar tarafından belirlendiği br~ıılıl\. olu~turmal\.ıac!ır. 

• Yaklasımın baska eksiklikleri de vardır. Örnei:iin turucu bir v;ıl-:lasım olc!ui'!u 
.!> .) .._ w :. .__ 

,.e yalnızca bireylerin ihtiyaçlarını karşıladığı için olumsuz ileıi üreticilerine öncü lük 

yaptığı kabul edilmektedir.sıx 

Etki-tepki modelinde bazı deği~ikliler yapılarak geli)lirilen bir model de "bireysel 

rarklılıklar .. modelidir. Bu modele göre ileti~im araçlarının mesajları alıcı bireyler için 

uyarıcı niteliğindedir ve bireylerin farklı kişilik yapılarına göre mesajların bireyler 

üzerindeki etkisi farklılık göstermektedir. Tekrar gözden geçirilmi~ olan etl\.i -tepki 

modeli bu şekliyle kişilik ile ilgili bazı değişkenierin araya girmesine izin vermektedir. 

Bireysel farklılıklar modelini geliştiren De Fleur ayrıca ·'sosyal kategoriler" . '·sosyal 

ili~kiler" ve ''kültürel normlar" olarak adlandırılan üç kuram daha gelişrirmiştir. Sosyal 

kategoriler kuramı ile alıcı bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim . dini inanç ve gelir düzeyi 

gibi ç e şitli değişkenler tarafından sosyal kategori !ere bölündüğünü ve i !eti şim 

araçlarından gönderilen bir mesaj karşısında aynı kategoride yer alan bireylerin benzer 

tepkiler vereceği öngörülmüştür. "Sosyal ili)kiler kuramı .. ile De Fleur bireylerin 

bulundukları grup içerisindeki sosyal etkileşinılerinin . ileti~im ar~ıçlarında gelen 

iletilerin etkisini (özellikle düşünce önderlerinin etkisiyle) değişıirehileceğini 

sanınınustur. "Kültürel normlar kuraım" ile de iletisim araciarının cesitli 1\.onuları secip 
.!> .) > .) .) > 

daha fazla gündeme getirerek bir ölçüde de olsa toplumcia bazı dü~üncelerin 

benimsenmesine yardımcı olduğunu ancak bu ılir bir etkinin bireylerin s;ıhip o l duğu 

kültürel değerler çerçevesinde olabileceği görü~ü beniııısendiYlJ 

1950 ' 1erde bazı tutarlılık kuranıları da gcli~ıirilmişıir. Bu 1\.ur;ımLtrd;m biri 

Festin~er'in "bilissel uvunısuzluk .. olarak adlandırılan bır~ımıdır . Bu 1\.uramın 
~ ' -

ıcıııelinde bireylerin inanç. yargı ve dav r~ını~Ltrında o!u)an ıuıarsızlıi\.Lır sonucu 

<JX !\1L'Quaii-Wiııd;ıhl. a.g.k .. 1903. ~. 1 1-l - 11). 

<)<) Ncjdct Aıahck . "Gündem Belirleme Modeli I ' C Eıılbsyoıı. Tr;ıl"iJ.; , .L, Snsy;ıl Clihcnlik 

Konularındaki Gcn;cklcrlc Medya ,.c K;ımu Gliııdcmkriııin Kar~ıl;ı ~ ıırılııı;ı~ı .. ı E'ki~L·hir: .-\ıı;ıdolu 

Üııi1. Sosyal Bilimler Enstitüsü . Yayıııl;ııımamı~ Dokıor;ı Tu i. IL)lJ7). ,,). 
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meydana gelen uyumsuzluğu azaltmak için di.i~i.ince ve davranı~brıyb uyum gö-;ıeren 

mesajiara uyum göstermesi bulunmaktadır. Bir ba~bı ifadeyle: yeni mesajların . 

harariarın \e tercihierin birey için uyumsuzluk olu~turması sö1.l-;oııusudur. 

L' yunısuzl u k bireyi rahatsız edeceğinden . birey gene 11 i kle heneli ı ere i lı i doğru 1 ı us u ndaki 

mesajlan aramaya yönelecektir. 100 Seçici algılama kuramında ise bireylerin herhangi 

bir mesaj kar~ısında bunu önyargılarıyla değerlendirme eğiliminde olduk lan \·arsayılır. 

Örneğin herhangi iki siyasi parti temsilcisinin konu~nıalarını izleyen birey genellikle 

konu~nıalarda söylenenlere önem vermeksizin kendi cli.i~üncesine-y~ıl-;ın ol<ın parti 

temsilcisinin konusmalarının daha etkili olclu~unu düsünecektir.ı() ı ,-\ vrıca birevleri n. 
,:, - .!ı ~ -

kendi görüşlerine uygun olan mesajları uygun olayanlara oranla daha iyi algılamaları 

sözkonusudur. Festinger· in sigaranın zararları konusunda doktoru n önerilerine verilen 

tepkileri ara~tıran çalışması, fazla miktarda sigara içen bireylerin akciğer bnserini az 

sigara içmeyle ilişkilendirdiklerini göstermiştir. Seçici algılama ile benzer özellikler 

taşıyan iki model de "seçici izleme" ve '·seçici akılda tutnıa··cıır. Bazı bireylerin çeşitli 

TV kanalları arasında yalnızca birini tercih etmeleri ·'seçici izleme .. kapsamına 

girmektedir. Bireylerin kendi düşünce, tercih ve davranı~Jarıyla tutarsızlık yaratacak 

ilgilerden ve düsüncelerden uzak durmaları ve bu tür düsünceleri lıatırlatnıam<ıları ise 
~ ; ; 

"seçici akılda tutma·'ya örnek gösterilebilir. ı 02 

Bu dönemi özetlemek gerekirse. sınırlı etkiler döneminde ileti~im araçlarının 

birtakını etkileri olduğu kabul edilmekle birlikte bu etkilerin ~ıncıl-; b<ızı ko~ullar 

çerçevesinde olu~tuğu söylenebilir. 

3.3. Güçlü Etkilere Geri Dönüş Dünemi 

1960"lı yıl lardan başlayarak günümüze kadar gelen bu dönemde kitle ileti~im 

araciarının uzun ve kısa dönemli etkileri cesitli arastırıııalara konu olmakwdır. 
::> ::> .) > 

Bazı arastırmacılar iletisim araciarının sOS)'al. si\as;ıl \c ckoıwmil-; _!:!iice 
> .) ::> p -

ula)abilıııede kuiLınılabilecek en etkili ;ır;ıçl;ır ;ırasında bulunduğu ~iirli)iinli 

ı 1) () 
Yumltı. a.g.k .• s . ..ı3. 

ı () ı 
Şenyapı ı ı. a.g.k .. ~.ı 09. 

ıo2 Yuııılu. a.g.k .• s.44. 



-;anınmaktadırlar. Bunun nedeni olarak da ileti~inı araçlarının yaygınla~ın;.ı-;ını. bu 

araçların toplumdaki konumunu ve önemini açıklayan ··toplumsal ınecly~ı kuranıları··nm 

( örneğin . Kitle Topluımı Kuramı. Sosyal Kliltlirel Kuraııı \b.) geli~ıııesini ve bu 

araçların clolaylı ve uzun dönemli etkilerini inceleyen biliın-;el çalı)nıaların geli)ıııesini 

~östermektedirler. Bilimsel calısmaların ~elisnıesi v lc birlikte ~limkıııı: ~elen ··Bilrri 
.__ ~ ~ ._ ,!) .1 ...... - .._ 

!'~çığı· ·. ·· sessizlik Sarmaıı · · . ··Medya Bağımlılığı·· ve ··Glindem Olu)turıııa ·· gibi kitle 

iletişim araçlarının dolaylı ve uzun dönemli etkilerini inceleyen yakla~ımların çe~itli 

etkileri açıklaması etkinin farklı boyutlarda ort;.;;,a çıbbileceğini g(istcrnıektedir. 10~ 
Fejes . 1980'li yıllarda ortaya çıkan bu yakla~ımları toplumsal rollerin resmi olmayan 

yollardan öğrenilmesi, kitle iletişim araçlarına kapalı bir biçimde ideoloji taşıması. 

kanaatierin oluşumu . toplum içinde farklılıklar gösteren bilgi ve kUltUr. toplumsal 

yapıda ve kurumlarda ortaya çıkan uzun süreli değişmeler gibi çe~itli konulara 

yönelmelerinden dolayı diğer davranışsal modellerelen ayrıldığını savunmaktadır. 104 

Kitle iletişim araçlarının güçlü erkilerini savunan bazı ara~tırmacılar. bu etkileri 

sınırladı§:ı icin ·'secici al~ılama" kuranıma elestiriler ~etirmislerdir. Örnei!in Noelle 
--:J ;. - .!ı ....... ;. ._ 

Neumann gerçek yaşamın denetim altında gerçekleştirilen laboratuvar çalışmalarından 

ayrıldığını, iletişim araçlarının yoğun iletilerinden uzak kalmanın ml.imklin olmadığını. 

aynı iletinin birkaç kez yayınianmasını o iletinin etkisini gliçlendirdiğini. haber 

programlarının genellikle benzer içeriklerde olduğu bu nedenle ele -;eçici algıl;ıınanın 

birkaç sınırlı seçenek arasından yapılabileceğini savunmu)tur. 105 

İletişim araçlarının dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen olayların tümünü 

haber olarak iletmesi mümkün deiiilclir. Bu nedenle bazı olavlar stcilcrek kitlelere 
~ - , 

iletilmektedir. Bu asaınada klasik esik bekcilifri vaklasımı \e ~ündem olusturma ile 
;, .) :> ..... "' ~ .... :. 

Galtun2: ve Ru2:e"un önerclii.!i elikkat kuralları bir baska ifaclevle · ·ıı;ıbcr clefrer teori leri ·· .._ .... ...... .) - ._. 

önem kazanmaktadır. A\. rıca bu asamada secme isieminelen sonra h:itlclcre iletilen 
J > :. > 

haberler ile ileti)im araçlarının kamuoyu olu)turınasın;ı ili~kiıı L·w.:rindc durulan 

yakla~ımlardan birisi de suskunluk sarımılıdır. 

ıo:ı. At~ıhd. a.g.l.; .. s.7. 

ıo..ı F.Fcj~.:s . ··Ek~ıircl Kitle ilcıi ~ iıni .-\r~ı ~ tırıııası 1c 1\kdy a E ıkikri: YnkoLııı İ!.lc y ici 

Sorunu··. l\1cdya. İktidar. İdeoloji (ÇcY. I"C Dcr: Mchınct Kü~· ükı. ( Aııbr~ı: Ark 'r'~ıyınc1i. 

Jl)l)-l)"dcıı Aktar;ın Ay~c ina!. a.g.k .. s. l-i 1. 

J():i 
Yuıııl Lı. a.g.k .. s.-!5. 
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3.4. Klasik Eşik Bekçiliği Yaklaşımı 

Kitle ileti~im araçlarına gelen çe~itli haber \·e yonım gibi malzemel erin ilcti~im 

aracının Y<l)' ll1 kimli§:i ve po litikasına uy!:!un olarak seeilmesi iskmine '"t':sik bekcilii!i .. 
.. ._ .._ :> ;:, ::. .) ._ 

adı verilmektedir. 

Bu kavram iletişimcilerin he r ılir bilgi y i. mes;,.ı_ı \e i ç e riği seçme. sii zme w 

cleği~tirmede oynadığı rolü ortaya koy makr ;,.ı dır . 1 06 E~ik bekçileri. bir ba~ka ifadeyle 

.. haber toplay ıcıları .. bir toplumda gündemin belirlenmesinde önemli rol 

oynamaktadırlar. Kitle iletişiminin çe~itli alanlarında görev yapan bu ki~ilerin seçip 

halka ilettikleri haberler kadar, seçmedikleri olaylar da alıcı kitle için önemli olabilir. 107 

E~ik bekçileri haberleri seçerek bir anlamcia kendilerine gelen haberleri elenerimleri 

al tına alırlar. Gercekte 2:ünclem belirleme kavramı ile esik bekcili§:i kavramı arasıncia 
::. ._. .!> ::. ....... 

yapıl an görev açısından herhangi bir fark yoktur. Glinclem belirlemeele haber ve bilgiler 

izleyicilere iletilmeclen öne çeşitli eşik bekçilerinin denetiminelen geçmekted ir. E~ik 

bekçilerinin seçme, biçimlenclirme, ortaya çıkarma , sınırlandırma ve tekrar iletip 

iletmeme konusundaki tercihleri haber ve bilgi denetiminin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. 1 08 

Bir toplumcia kitle ileti~imini i ş leyi~i konusuncia Wilbur Sclıramm ~unları ifade 

etmistir: ; 

T oplumdaki ileti ) iınin temel yapısal clc ı ııanbrı mesaj \'C 1.incirdir. M c~ .ı.iın ;ılıınd;ı t,·ok kü~·ük 

p;ıniküllcrclcıı o luşan s uhaıonıik bir C\'I'Cn v ;ırdır. Bu p;ın i bilk r in h ;uıları: i ~ arc ılcr . lıa;ırlık 

i ~ l e ml e ri . kodl ama. iletme. kabul. kod ;ı ı.; ın a. iiğre nınc d>. \1cs;ıjın \ 'C 1. incirin ı.; cHcsindc 

toplumun ı.; qiı l i organ i za~y onları ,.c ilcti ~ iın ~chdclcri hu l unın;ıkt ;ıd ı r . İlcıi ~ iııı ~c hckclcri 

birbirine kenctli zincirlerelen o lu ~ tuğu i ı.; in \ 'C ilcıi ) iıııle ili ~ k il ı top luııı ~ aı organi 1.as~o ıı lar da 

(gazete ya da si yasi ey lem koıniıcsi gih l belirli hir i lcı i~ iın ;ıın ; ıcı t ; ı ~ ıd ı kl;ır ı i~·in i lcti ~ iın 

~ürcc i ndcki ıüııı y apıyı ın c saj \C 1.incir o l u ~ turın;ıkt;ıdır. ZiııL· i r . hirc y l cr;ır;ısı ilcıi ~ i mdc 

giiııdcrici hirey ilc ;ılıcı birey ;ıra s ınd;ıdır . Kiılc ilcıi ~ i ı ıı ;ır ; ı"·l;ın ilc y ;q1ıl;ııı ikıi ~ iıııdc ı ~ c 

"ır;ısı y la hahcr by n;ığı. ınuh;ıhir. cdit i iı·. h;ı hcr ;ı. i a ıı ~ı ııd : ıki ~ :ı 1. ı kurulu gihi hir y : ı p ıd;ıd ı r ... 

1()6 A lpho ıı s Silbcrnıann . " K i ık llcıi ~ iııı .-\r ; ı ~· l;ırı \ C İlc ıi~ il11 s u~yu loji s i " . ileti~iın \C 

Toplum Sorunları IÇ<.:\: Ayscl A ziz). ( l 1ncsL·o/T ürk Sosy;ıll3ilinılcr Dcrıh~ ğ i . l l) l\3 ). '-. 17lJ . 

107 A .Haluk Yüksel. İkna Edici İlcti~iın (Es ki ~ chir : .-'\nado lu Ü ııi \. E ğiıiııı Sağlık \ 'C 

Bilimsel Ara~tırıııa Çalı~ınaları Vakl'ı Y;ıy . N o: LJ.:l . Jl)l)-1 ). s. I 09 . 

!OR 
Erdoğan - Alemdar. a.g.k .. ~.ı..ıs. 
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Hindisıan·cıan indiana·v:ı bclar ulasan hir lı<ıher i z kdii"ciıııi;d e . ilk ""esik hdcisi ... luherin *' .ı. ..... } ;;> 

\·ada ola,· ın olusunu !.!i'iren kisidir. Haberi sccici ol:ır:ık !.!iirür: h<ı1.ı SC \ leri not eder. dii"ccrkrini 
. •' .ı. - .!> ~ '- ,) - ....... 

etmez. ikinci e~ik bekı,:isi ise haber bynağı ilc konuj:ııı ınuh:ıbirdir. :\ııc:ık ıııuldıir. :ıyııı Pl:ıy 

ilc ilgili olarak birden !'azla bynak ilc konujursa yubrıdaki :ıkı j dcğijehilir. Bununla birlikte 

herhangi bir olayda muhabir hangi ol:ıy ların zincir boyunca gideceği ne br:ır \·crcccktir. Halıerini 

bağımlı olduğu yayın kurulu~una göıH.I~rcn ıııuhahirdcn sonra o y:ı y ın kurulu~unun editörü 

haberi nasıl yayına hazırlayacağına br:ır verir ( kesecd ıni . cklcy~cd ıni y:ı d:ı dcği ~tirecek ıııi). 

Daha sonra h<ıb~r yayın servisine ul<ı~acaktır. Yayın sorumlusu da kendisine ulaj<ın hirb<; yü z 

halıerden hangilerinin kitlelere \' erilcceğine . lı:ıbci .. i' ıi ne bdar önemli o l duğuna \'C ııc k:ıdar yer 

bplayacığına k:ırar \·erecek tir. 

E~ik bckı,:isi zincir boyunca kendisine gelen h:ıberlcre .. c\ · eı"· y:ıLb ""hayır"" di yen ki~idir. 

Kitle iletişiminde ele önemli bir rolü vardır. i Ol) 

Eşik bekçileri kitle iletişiminin her basamağında bulunmaktadır. Muhabirin 

iletişim kurduğu haber kaynağından haber servisine, buradan o servisi kullanan iletişim 

örgütlerine daha sonra da haberin alıcı kitleye gönderilmesine kadar olan süreçte yer 

alırlar. Ayrıca bir fiJmin bazı sahnelerini kesen yöetmen ele bir anlamda eşik bekçisidir. 

Televizyonda bir şarkının söylenip söylenmemesine karar veren kişide eşik bekçisidir. 

Böylece izJeyiciye hangi bilgilerin ulaşacağı belirlenmiş olur. 

Eşik bekçileri yalnızca hangi mesajın nasıl iletileceği hakkında karar veren kişiler 

olmayıp aynı zamanda değişik sorumluluklara sahip kişilerdir. Yasalara aykırı bir 

makaleyi ya da herhangi bir yayını basmayıkabul etmeyen matbaa görevlileri ele eşik 

bekcisidir. Esik bekcileri Q:enellikle ilerisim araciarını izlevenlere :!:ÖrLinmezler. bunlar 
:> .) .) .._ !> :> - ..... 

sahne gerisindedirler Ye alıcı kitlenin yazınsal ve artistik deneyiınierini şd.:illenclirirler. 

Akşam televizyon ve radyo haberlerinele ya da bir sonraki glinlin gazetelerinele 

dünyanın nasıl taııımlJnacağı konu sunda karar \erirler. 110 Eşik bekçilerinin kararları 

nasıl \e hangi ölçlitlere göre alclıh:ları konus uncia kesin bilgiler b u lunm~ımah:la birlikte 

Mclrowitz. kısaca LOP diye bilinen (least Ob_jcctionable Progr:ıming - .Askcri Sakıncalı 

Program) bir y~tklaşımda bulunmuştur. Bun~t giire . herhangi bir program hazırlanırken 

ı () l) 

S . J 75-176. 

ı ı o 

Wilhur Schr:ıının. J\lass Coınınunicatiıı ( Sc·nınd cditi,ııı. lllini l3ool-; E diıioıı. lt)(ılJ). 

John Vi\'i:ııı. The Mcdia of J\ 'lass Coınınunication ( .-\lyn :ımi l3; ı coıı A Di\· isioıı 

or Siıııoıı & Schuster Ine.. 1991 l. s.207. 
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izleyicilerin tüm dikkatlerini programa yöne ltmeleri ye rine. dü~Lik seYiyclerde dikkat 

azaltıcı program hazırlanmalıdır. 111 

Esik bekcili§.i konusunda bir calısmada White tarafından !:.!erceklestirilnıistir. 
::> .:. ....... ;J .) ....... .:. .:. ::. 

;;ra~tırıııacı yerel bir Amerikan gazetesinele kendisine uLışan h;ıherlcrden çoğunu 

eleven editörü önem li bir esik bekcilii!i davranısı olarak ıanınılamıstır. 112 Bu J .) ::> ....... .) :> 

ara~tırnıayı görselleştiren şekil a~ağıda verilnıi ~tir. 

N 
----~- Ne ------

:====:=:!: --__.;ı-d -- N:; ------

N=, Ha her K~ıyn~ıldarı 

j'v! 

Nı.;.; . .ı = Çe~itli Haberler 
1--__.;ı- N ı 

N: .. < = Seçilen Haberler 

M==İzlcyici Kitle 

N 1 N .ı = Ele ne n Haberler 

Şekil 5: White'ın Basit Kanal Tutucu Modeli 

Kaynak: D.M.Whiıc ( 1950) .. The Gatckecpers , A Casc Studv in the Sclccıion or Ncws .. 

.Journalisın Quarterly (27: 3~U-9fl"clan Aktaran D.McQuail. S.Windahl. İletişim 

Modelleri (Çev: Deıııiray-Dağıaş) . Anadolu Üniv. Eğiıim Sağlık ve Bilimsel 

Ara~ıırıııaÇalışıııaları Vakfı Yayınları No:32. 1994). s.l53. 

White'ın modelide bazı eksik noktalar bulunmaktadır. Öncelikle iletişim sürecini 

yönlendiren örgütsel öğeler bu modelde yer almamaktadır. Ayrıca yaln ızca bir e~ik 

sözkonusudur ve model haber akışını pasif bir eylem olarak nitelendirmekıeclir. Modele 

göre sürekli ve özgür bir haber akı~ı vardır ve herhangi bir gazeteye uygun olan 

haberler gelen haberler arasından seçilmektedir. Oysa karmaşık bir yapı içeren haber 

akı~ıncla birden fazla e~ik bekçisinin varlığı sözkonusudur. McNelly"nin modeli ise bu 

problemi çözmeye yöneliktir. Model. a~ağıdaki şekil l e görselle~tirilnıişıir. 

lll 

ı ı 2 

Yüksel. a.g.k .. 11)94. s.l 1 O. 

McQuaii-V'\indahl. a.g.k .. ~.145 . 
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Şekil 6: Mc Nelly'nin Haber Akışında Ara İletişimciler Modeli 

Kaynak: .I.T. McNclly ' · Inıcrnıediary Coııııııunication in the lııternaıional Flow of Ncws .. 

Journalisın Quarterly 36:23- 6'daıı Akı~ıran Deııis McQuail-Sveıı Wiııdahl. 

İletişim Modelleri (Ya)' ına Haz: Banu Dai:!tas-Ui:!ur Denıira)' l. <Eskisehir: Anadolu 
'- .) ... ~ 

Üııiv . Eğiıiııı Sağlık ve Biliıııscl Araşıırımı Çalı~ıııaları Vakfı Yayınları. No:.'2. 1904). 

S . J 55 . 

Şekil 6'da yer alan kısairmaların anlamları ise şöyledir: 

E: Haber olan olay 

C 1: Yabancı ajans muhabiri 

C2: Bölgesel büro editörü 

C3: Ajansın merkez büro edit örü 

Cı: Bir ülkedeki ulusal ya da bölgesel bi..iro eclitörli 

C 5: Telgr:ıf ya cia radyo-te le\ iz yon cclitörli 

S1• S2 - S;; vb .: Haberin kısaltılnıış forımı 

R: Alıcı 

S-R: Olayın ağızdan ağıza dolaşan hali 

R 1, R 2 vb: Aile üyeleri . arkadaşlar. elernekler \'b. 

Kesik Çizgiler: Yansıma 



Model. olaylar ile alıcı konumunda bulunan ileti)imcileri çe)itli araçlar olarak 

!:!örmektedir. Dıs haberlerle il2:ili haber :ıkısıncla model su sekilde isler: uluslararası 
'- ~ ...... .) .) .) .) 

haber ajansında görevli olan muhabir haber değeri olan olayı öğrenciiken .-;onra onu 

kendi bakı) açısı doğrultusunda yazar. Mulıabir. y:ızclığı haberi daha sonra ajansın 

bölgesel bürosuna gönderir. Gelen haber bazen hurac!a kısaltılır ve ajansın bölgesel 

bürosuna gönderilir, burada da ba)ka yerlerelen gelen o Jıaberle ilgili eliğer lıaberlerle 

birleştirilerek ülkenin ulusal ya da bölgesel bürosuna ui<ı)tırılır. Gazete. radyo ve 

televizyon istasyonlarına gönderilecek olan haber burada tekrar kısaltılır. Bu 

istasyonlarda bulunan dış haberler servisleri ele haberi tekrar düzenleyerek alıcı kitleye 

ulastırabilecek bicime 2:etirirler. 113 
> > ~ 

Dünyada hergün meydana gelen binlerce olay arasından bazılarının daha önemli 

olduğuna karar veren eşik bekçileri, alıcı bireyler için gündemi belirlemekteclirler. E)ik 

bekçilerinin alıcılar adına gündemi belirlemesi ise çe)itli tartışmalara neden olmaktadır. 

3.5. Gündem Belirleme ve Saptama Modeli 

Gündem belirleme yaklaşımının temelinele kitle iletişim araçlarında yer alacak 

haberlerin seçilmesini gerçekleştiren eşik bekçileri bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre 

toplumsal sistemin alt sistemlerinelen biri olan iletişim araçları eliğer alt sistemlerelen 

farklı olarak çeşitli haber ve bilgileri iletmeleri açısından önemli role sahiptirler. E)ik 

bekçileri ele iletişim akışının yönünü ve boyutunu denetimleri altında bulunclururlar.114 

Bir baska ifadevle alıcı bire\1ler icin ~ündemi belirlerler.Yaklasıma ~öre iletisim .) J J .) ._ .) ...... .) 

<ıraçlarının etkisi alıcı bireylere ne di.i)i.innıeleri gerektiğini anlamak biçiminele değil. ne 

hakkında di.isünnıeleri 2:erekti§:ini anlatmak biciıninde ortava cıkmaktadır. 11 :; 
.) ...... .._ .) ,., .) 

iletisim araciarının 2:i.indem belirleme etkisi iletisim alanında öncü olan kisiler 
.) .) ...... .) .) 

tarafından da belirtilmiştir. Örneğin Lippmann. kitle ileti)inı araçlarının y<ıkııı çnremiz 

dı)ıncla dünya hakkında da düşüncelerimizi belirlemeele önemli rolleri cıldu~unu ifade 

ermi)tir. 116 Gündem belirleme clli)lincesinin bir baş!-:a ifadesi ele :\nrıon H<ıng 

t;ır;ıfıııclan yapılmı)tır. 

lU 
!'vkQ u ~ıii-\Viııd~ıhl. a .g.k .. ltJlJ3. ~ . ı-n . 

ı ı -1 
YuıııiLı. a.g.k .. s.-14. 

ı 15 Fred F~j~s. · · Eıc~tircl Kitle İlcıi~iııı Ar~ı ~ t ı rııı~ı" , . ~ J'vlcdya Etkileri··. i\lcdya. İktidar. 

İdeoloji (Der. ,·c ÇcY : Mehmet Kü~· ük) . (Aııbra: Ark Y~ıyıııc,i . Jt)L)4). ~.259. 

ı 16 ı. 7 Erdoğ~ııı-Aicındar. a.g . ..- .. s. l-l . 
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Bir anlamda gazete gündem sınırlarını olu ~ ıurmada birincil harekete ge<;iri.:idir. Ga1.ctc 

insanların <;oğunluğ:unun ne kıkkıncia konu~ac~ığıııa. <;oğunluğun gcıscklcri ne olar~ık 

dü~üııcceğine ve pek <;ok iıı $ <ıııııı ~oruııl~ırla m[icıdek etmede h~ıııgi yolu kabul c dcce ğiııc karar 

'crıııcdc en büyük paya sahiptir. 1 17 

Joseph Klapper' da bir yakla~ınıı ··ki ıle ikri~iminin amacı yeterli izlevici etkisi 

yaratmak değil. daha çok aracı etkenler ve onların erkileriyle işlevsel olmak .. biçiminele 

tanımlamıştır. Lazarsfeld ve Merton·a göre ise kitle iletişim araçlarının ilettiği mesajlar 

sonunda halkın düsünceleri deÇ!:isebilir )' <t da de0:ismevebilir. Önemli olan ileti~iın .> ...... .> ...... ;, .., _, 

araçlarının bazı konuları gündeme getirmesi ve halkın elikkatini çekmesi elir. 11 s 

Gündem belirleme ve sapıama yaklaşımı tutum ya da düşünceleri deği~tirme 

amacında olmayıp öğrenme konusuyla ilişKilidir. Yaklaşım bireylerin iletişim 

araçlarından çeşitli bilgileri öğrenmesiyle kanaatleri üzerinde oluşan çeşitli etkileri, 

iletişim araçlarının bilgilendirme etkisi ile birleştiren bir yöntem önermektedir. Böylece 

bireyler hangi konuların gündemde olduğunu öğrenebilirler. Ayrıca iletişim araçlarının 

herhangi bir konuya ayırdığı yerin konuımı ya da zamanın miktarı o konunun ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. Haberlerin seçilmesi ve konumlarının belirlenmesi 

sonucunda alıcı bireylerin dünyayı algılama biçimleri etkilenir. 

İletişim araçlarının en fazla ilgi gösterdiği konu ile alıcı bireylerin bu konuya 

verdiği önem arasında güçlü bir ilişki sözkonusudur. Bu ilişki Şekil 7'de 

gösterilmektedir. 

ı ı 7 Se veri ıı - Tan br d . a.g.k .• s . .'ı6 7. 

ı ı X Ch<ırlcs R. \Vright. !\-lass Coııııııuııicatioıı - ,\ Social P(:rspektin· ı "!L'\\ York: 

R~ıııdoııı House. llJS6 ı . s. 1 5-L 
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Şekil 7: Gündem Belirleme ve Saprama Modeli 
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Kaynak: Kom:a Yum! u. Kitle İletişim Kuı·aın Ye Araştırmaları (İz nı ir: 1994 ). s.9 3. 
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Kitle iletişim araçlarının bireyler üzerinde sırasıyla şu etkilere yol <içtığı kabul 

edilmektedir: 

• Fark ı na varm::ı. 

• Bilgi edinme. 

• Tutum hclirlcnıe. 

• Ocl\Tanı~ değiştirme 1 19. 

Gündem belirleme. özellikle seçım dönemlerinde politikacılar için önem li 

olmaktadır. Olumlu mesajlar beraberinde politikacılar için daha fazla oy 

s~ığlayacağından bu ki~iler iletişim araçlarında olumlu nıesajlarla birlikte yer alııı~ık için 

s-·aba gösterirler. Burada iletişim aras-·larına di.işen gtirev ise objekt iflikten sapmak 

olııı alıdır . 120 Bununla birlikte gi.indeııı belirleme konusunda yapılan araşttrıııalarcbn 

co!!u iletisim araciarının 2:ercekleri oldui!u ~ibi vansnan avna olmadıi!ını ~i.1sternıisıir. 
.> .._ .) > .... ;:, ..... .... • ' ... .._ .._ .) 

Lipıııann·ın da belirt tiği gibi gi.inc!em belirleme kılanız bir ışığa benzer. kılanız ışığın 

ı ıl) Donald L. Sha\\' - M,ıx\:vcll E. f\1cCoıııhs. The Eıneı·gcnce of :\nıcı·ican Political 

lssues: The Agenda Seting Function of the Press ıSı.Paul. MN: Wcsı Puhlishing 

C'oıııp,ıny . Jl)l)7). s.65'dcn Aktaran Ncjdcı Atahck. a.g.k .. s.20. 

ı 20 . k ' ) Rıgcl. a.g. · .. s .. 'X. 
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aydınlatığı yer bir konu ile çeşitli çıkar gruplarınca ilgi çekmek için olu~turulımı) 

~ercek dısı olm lar ve g:azeteciliğin bazı alıskanlık w adetleri tarafından etkilenebilir. 12 1 
..... ,;) ::. "' ...... ...... .) 

Günelem belirleme konusunda yapılan ilk ç~ılı:;;nıa M aleolm McCombs 'e Donald 

Sha\\' tarafından g:erceklestirilmistir. Arastırnıacla. 1968 Baskanlık seeimlerinde ...... :. .) .) .) .) ::. 

Amerika'da yapılan seçim kanıpanyası hakkında iletilen mesajların küçük ölçekl i bir 

<;alı)ması formüle edilip. seçmenierin konuların önemini nasıl algıladığı ara)tırılmı:;;tır. 

Araştırma sonucunda basında özel bir konuya \'erilen elikkat miktarı ile basını izleyen 

halkın o konuya gösterdiği önem düzeyi arasıda yüksek oranda il1şki bulunmuştur. 

Basın okuyucularına herhangi bir konuyu beniııısetnıede başarısız olabilir ancak onlara 

bazı konuların diğerlerinden daha önemli old uğu yönünde düşünmeye yiineltebilir. 

Böylece basının gündemi halkın gündemi olur. Bu nedenle dışarıdaki dünya ile 

çalışmaya katılan seçmenlerin kafalarındaki resimler arasında yakın bir ili:;;ki vardır. 122 

Bu ilişkiyi onayaçıkartan ilk çalışmanın başarısı 1972 yılındaki Başkanlık seçimlerinin 

araştırılmasına neden olmuştur. Bu çalışmada araştırma alanı daha büyük ve kampanya 

konuları farklı olmasına rağmen genel hipotez cloğrulanmıştır. Kitle iletişi m araçlarının 

konulara verdiği dikkat düzeyi ile alıcı bireylerin konulara verdiğ i önem arasındaki 

güçlü ilişki bir kez daha kanıtlanmıştır. 

Seymour-Ure'un araştırması da ( 1974) Enoch Pouel ' ın iletişim ar~ıçLırıncla 

oldukça fazla yer almasıyla toplumun göç konusuna verdiği önemin artışı ve bu 

konuyla ilgili çeşitli düşüncelerin kutuplara ayrılması arasında ili)kileri 

göstermektedir. 123 

Funkhouser. herhangi bir konunun kitle iletişim araçlarının elikkatini çekebilmesi 

için :;;unları önermektedir: 

ı:: ı 

ı:::: 

Mcdy<ıy ı olayl:ırın akı ~ ına uydurııı~ık . . '\yn ı olay blıpl;ırı dc,~ıııı l'llik(,'C "~ıynı ~L'' iıı dL'' · ~ııııı" 

nl~ır<ık algılanıp haberin yayınını durdur;ıhilir. 

Gcııclclc giirünıııcycıı !';ıbı iincııı li ul:ı: l;ırı ~·ok Lı1.L1 ıı~ıhcr kumı su , . ~ıpııı<ık. 

Sc' criıı - T<ınbrd . a.g.k .. s . .1lJ9. 

Meil·in L. Dci'lcur- S;ındra Baii - Rnkcclı. Thcorics of 1\lass Conınııınil'ation <Fi!'ılı 

cdiıion. Longmaıı Ine .. llJX9). :--.:264. 

ı::;; Alemdar-Kaya. a.g.l.; .. s.6X. 
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1-Lıber değer i ı ~ı ~ ıııı ay~ı n olayl ~ır ı n h ~ı her değ e ri ı ~ ı) ı y ~ ı n ~ı ç ıbrının haber konu su y< ıp ıl ıııaLırı. 

Ö rneğin Gen c r~ıl M c A rur ll llUruıı~ı y~ııııl; ı ıı h i ı· ge~·iı ı ö rcııin TV k<ıpsaınıııııı hclirli 

~ ı y rını ı brııı '-e rilme si yol uyla ı.ıl~ıy ı o l du ğunda n ço k d~ ı h~ı ilgi <;ekici hir h ~ ılc gcıirildiğiııi 

gös terıııi ) tir. 

Y~ıraııııa o lay l~ır ya da haber değer i t;ı) ı y; ın haberlerin üretilmesi. Protesto y iirli y ü ~ lc r i. 

gö~ıeriler. oturma e y lenıleri \ 'C kamunun ilgisini <;dchil ecd eliğe r y aratııw tıla v l~ır 

k o nul a rın ba s ının gündeminde yer alınas ını sağlay~ıhilir . 

Olay ö zeıleri ya da haber değeri o lıııay ~111 o lay ların haber değeri , · arıııı ş gibi gii r linın cs inc 

obnak 'eren durumlar. Bu duruınuıı hir iirııcği 106-1 yılında yay ımlanan Sağlık G ;ıkanlığı 

Bü lt cni·ııd e akciğer kan se ri ilc s ıg ;ı r~ı ı ç ıııc ~dı ) Lınlığı ara s ındak i i li ~ kinin 

.. ·ı . ı· ı '4 gostcrı ınc s ı ( ır. ~ 

Herhangi bir konu kamunun bilincine ciddi sosyal ve politik bir konu olarak 

girmeden önce iletişim araçlarınd a yoğun ve uzun sl.ireli yer a.lmak durumundadır. 

Watergate böyle bir konudur, haber halkın gündemine girmeden önce gelişimi aylarca 

devam etmiştir. Langs , kitle iletişim araçlarının öncelikle gündem oluşturma 

çerçevesinde hareket ettiğini sonra da glindemi belirlediğini ileri sürmektedir: 

• Kitle iletişim araçları bazı olay ları ve konuları ayınlatır. 

• Ulusal ve yerel kitle iletişim araçları tarafından sağlanan haber doygunluğu 

konu için gerekli olan izleyici say ısının elde edilmesine neden olur. (Yüksek eşikli 

konular için bile) 

• Kitle iletişim araçları halkın olayları ve faaliyetleri değerlendirmesi ve 

anlaması için genel bir çerçeve sunar. 

Daha sonra olayların önemi \'e anlamı gelişir. artar ya da azalır . Olayları 

tanımlanıada semboller kullanılır . · · waıergate ıııuzipi .. ya da ··waıergaıe sl-.;andaıı ·· gibi. 

Kitle ileti şim araçları olayları iyi bilinen ikincil senıboilere bağlar. 

• Olavlarla il!!ili !!elisnıeleri anlatan sözcl.iler 1-.;itle iletisim araciarının isievini 
.. ..... '- :, ;. :> :. 

! , 
ortaya koyar. _ :ı 

Sonuç olarak zamanın hangi nol-.;tasıııda olursa olsun , si yasa l tanışmanın 

yi"ineldiği sorunlarla ilgili ıoplums~ıl gün ckm. ilgiyi [izerinde ıoplay;ın \ ' C h;ırdcıi 

gerekli kılan önemli :-; orunların li stesini bpsam;ıJ..:tadır. Zaman iı;inck sorunlar ~;· i)zlimc 

ula stıkca bir baska ifadevle daha fazla da v ranısta bulunan ihtivacı ortadan blktıkı;a 
:. :. ,!; J :. J 

Scn' rin -Tanbrd. a.g .l\ .. < N2 -393. 

Wrighı. a .g.k .. s. 157. 
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gündem deği)ecek ve üzerinde dü)i.inülecek yenı konular, sorunlar gündemdeki 

yerlerini almak üzere ortaya çıkacaı.Jardır . 1:2 6 

3.5.1. Gündem belirleme si.iı·ecinin unsurları 

Manlıeim . 2:ündenı belirlemenin üc uündemin karsılıklı erkilesimi ile olusru0:unu ..... ,) ....... ,) .) .) ....... 

ileri sürmektedir. Bunlar: medya gündemi . kamu gündemi ve politika gi.indemidir. 
•· ;. · 

Herbiri üc boyutu da kaıJsavacak bicinıde kavramlastırılmıslardır. 
,) "' > > > 

Medya gündemi ıçın bu boyutlar: Görünürlük (konuya verilen kapsaının büyüklüğü). 

izleyici öneıııliliği (haber kapsamının izleyici gereksinimleriyle o lan ilgisil ve değerlik 

(konu lehine ve aleyhine ayrılan medya kapsamı ) . 

Kamu gündemi için bu boyutlar: Bilinirlik (konudan kamunun haberdar olma düzeyi) . 

kişisel önemlilik (kişinin kendi sinde gördüğü konuya ilişkin ilgi). lehtelik (konu üzerinde 

lehte ve aleyhte yargılar) 

Politika gündemi için bu boyutlar: Destek (konuya verilen az ya da çok lehinde eylem). 

eylemin olma olasılığı (bir re smi kurulu~un konu için eyleme geçme olasılığı ve eylem 

iizgürlüğü . olası hükümet eyleminin boyutu) 127. 

Mc Combs ve Show'un 1968 ABD başkanlık seçimleri konusunda yaptıkları ilk 

ara)tırma, kamu gündeminin medya gündemi tarafından oluşturulabileceği varsayımını 

doğrulamıştır. Bu dönemde yapılan diğer ara)tırnıalarda da benzer sonuçlar elele 

eelilmesine rağmen bazı araştırmacılar kamu gündeminin de medya gündemi üze rinde 

etkileri olduQ:u düsüncesini savunmuslarclır. Bu 2:örüse 2:öre . kitle iletisim araciarında 
..... > .) ..... > ....... ,) ,) 

çalışan gazeteciler kendi okuyucuları hakkında onların ne tür h;ıberlcre ilgi 

gösterdiklerine ilişkin genel bir bilgiye sahiptirler. Bu nedenle e)ik bekçileri medyanın 

güneleminde yer alacak haberleri seçerken izeyicilerin/okuyucuların ilgisini de 

gözönünde bulundunırlar. 12 X Böylece yalnızca medya gündemi kamu gi.inckıııini 

helirlemez. ikisi arasıda iki vönli.i bir iliski söz!-:onusudur. - ' 
ı:::6 Senıra .-\kdeıııir. ··çe\Te Sorunların;ı İli~kiıı Ciündcııı Olu~turııı<ı Sü reci ,.c Tii rk 13;ı, ı nı: 

1-Lıli~· \C CJiikO\ · ;ı Örııc~i·· . Kıırgıı Otrgisi (E,ki~clıir: S;ı v ı.'J . :\ıı;ıdolu Üııiv. A.Ö.F. Y;l\ ' ıııl;m. 

ll)l)J). ~.1)0 . 

Se, · crin-T;ınkarcl. a.g.k., ~.:1'::17 - :1l)X. 

ı:::x At<ıhck. a.g .k .. ~.76 . 
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Gündem belirlemenin hangi yönele olduğu konusundaki belirsizliklere rağmen 

f'v1cQuil görü~lerini ~u ~ekilde ifade etmi~tir: 

... gündem kurmanın iletişim ar~ı<;ları tarcıi"ındcın ını. ıoplunıu ol u ştu ran bireyler 1c onların 

ilıiyas·ları ıarcıi"ınd<.ın ıııı yoba ikıi~iııı ~ıra.,:ları is·in byn~ık ıc~kil eden kuruııılcı~ ıııı~ ~c~kin lcr 

ıcliıcs ) ı~ır~ıi"ınclan ını başLııılclığı k\lnu ~ uıı cb h<ızı hclirsi,diklcr ıııc, · cu ııur 129 . 

Bununla birlikte günelem belirleme i~levinin hangi yönde olacağı ele alınan 

h:onuların özellikleriyle ili~kilidir. Bu amaçla y<.ıpılan çalışmaların sonuçlarına göre 

gündem belirlemenin yönü dolaylı öğrenilen konularda medya gündeminelen h:amu 

gündemine: doğrudan öğrenilen konularda ise kamu gündeminden medya gündemine 

clo?!:ru 2:erceklesmektedir. İki 2:ündem arasındaki iliski iki )'Önlü olmakla birlikte med)'a 
...... .._. :> :> ...... .!ıo 

gündemi kamu gündemini daha kısa sürede olu~turmaktaclır. Çünkü bireyler 

bilmedikleri konuları öğrenmek için iletişim araçlarma yönelmektedir.' 30 Ayrıca 

medyanm kamu günelemini belirlemesi konusunda sorunlar bazında bazı deği~ik.likler 

sözkonusudur. Buna göre, gündem belirleme hızlı gelişen ve haberlerde patlanıaya 

neden olan büyük sorunlarda daha geçerli olurken yavaş gelişen olaylarda bu geçerlilik 

;ızalmaktadır. Bu tip sorunlar konusunda kısa süreli dramatik gelişmeler olmadığı 

sürece iletişim araçlannın ilgisini çekmesi oldukça zordur. ı :ı 1 

Politika gündemi ile ilgili yapılan çalışmalarda ise hükümet organları . siyasiler ya 

da yasa yapıcı organlar tarafından güneleme getirilen çeşitli sorunlar ve bu sorunların 

iletişim araçlarıyla ilişkileri incelenmektedir. Demokratik ülkelerde kitle iletişim araçları 

si)'asi 2:ünclemin olusturulmasında etkin bir ~üce sahİjJtirler. iletisim araciarı ilettikleri 
...... } ...... ;, .> 

mesajlarla kamuoyunu da yanına alarak hükümetin politikasını denetleyehilclikleri gibi 

sİvasiler de iletisim araciarından vararianarak kamuovunu yönlendirebilirler . 
..,. !ı :ı .. _, _, 

Medya gündemi üzerinde etkili olan güçlerden birisi de eliğer iletişim araçlarının 

içeriğidir. Bu sürece ise "meclyalar~ır~ısı günelem oluşturma" adı verilmeh:tedir. 

Cengiz Anık. "K;ııııu oyuııu Ol u şturan Aras: lar". İletişim ıAnk;ırcı: C.i;ı;. i Üııi1 · . llcıi ~ iııı 

F;ıkülıcsi. 190-1). ~.10 .:1 . 

]_";() 
At<.ıhck. a.g.k., s.SO. 

ı-' ı Skınıo l1·cngar. "Siy;.ıseııc E ri ~ iııı Yaıılılığı: TcJc, · i z y,ııı H<.ıhcrlcri \ ' C K;ııııuoyu" 

i'ıll'dya Kültür Siyasl'l (Dcr. \ 'C Çe l' : S['ıicvııı;ııı Jn· ;ıııı . ıAııbr;ı: Biliııı S;ııı;ıl Y;ıl ıııhr ı. Jl)<J7 ı. 



56 

Shoemaker ve Reese. medyanın içeriğini belirleyen beş kdteg o riden 

sözetmektedirler: 

• Kitle iletişim araçlarında görev yapan bireylerden kaynaklanan etkiler: Bu 

etkiler arasında çalışanların kişisel özellikleri. tutumları. düşünceleri. mesleki 

deneyimleri sayılabilir. 

• Kitle iletişim araçlarının tekelüze olmasından kaynaklanan etkiler: iletişim 

araçlarının içeriği bu kurumlarda görev yapan bireylerin günllik çalışm~ılarından 

etkilenmektedir. Ayrıca bunlara yer ve zaman sınırlılıkları, haber yazımının belirli 
~ 

ilkeleri, haber değerleri, objektiflik ilkesi ve muhabirierin haber kaynakları ile olan 

ilişkisi de dahildir. 

• Kitle iletişim kurunılarının mesaj üzerideki etkileri: Kitle iletişim araçlarının 

çeşitli amaçl arı bulunmaktadır. Bunların başında ise para kazanmak gelmektedir ve bu 

amaçlar mesajın içeriğini etkilemektedir. 

• Kitle iletişim mesajiarına dışarıdan gelen etkiler: Bu etkiler bazı baskı 

gruplarının belli bir mesajın gönderilmesi için iletişim kurumlarına baskı yapmalarını . 

bu araçlarda yer alabilmek için yapay olaylar yaratmalarını . ya da müstehcenlikle ilgili 

yasalar ile mesajiara bazı sınırlılıklar getiren hükümeti kapsamaktadır. 

• Kitle iletişim araçlarının ideolojik eğilimlerinin mesaj üzerindeki etkileri: 

j]etişim araçları kendi yayın politikaları ve ideolojileri doğrultusunda mesajlar 

ileımektedir. 132 

Sonuç olarak kitle iletisim araciarı dikkatleri belirli konular üzerine cekerek 
.... :. .) .) 

J-;amusal imajlar yaraıırlar. Kitle içincieki bireye üzerinde düşüneceği . hakkıncia bazı 

duygulanı sahip olabileceği değerler sunarlar. Bununla birlii-;ıe iletişim araçlarının 

birevler üzerinde etkileri ve ~ündemin nasıl olustui!u 1-;onusucla bazı belirsizlil-;lerde 
~ ~ > ~ 

mevcuttur. 

1_:";2 Sc vcrin-Tank;ırd . a.g.k .. ~.395. 



57 

3. 5. 2. Gündem belideme ,·e saptama yaklaşım ma yöneltilen 

eleştiriler 

Model hakkında bazı belirsizliklerin u lması çe:_;;itli sorunları gündeme 

getirmektedir. Öncelikle ·'kitle ileti ş im araçlarının alıcı bireyler üzerinde doğrudan bir 

etkisi mi sözkonusu yoksa gündem belirleme birey lerarası etkilcşimle mi oluşuyor·· 

sorusu tam olarak açıklanmamıştır. İkinci sorun farklı gündemlerin ol masından 

kaynaklanmaktadır. Bireylerin grupların ya dir kuruluşların günelemleri hakkında 

konuşmak mümkündür ancak toplum üzerinde dolaysız biçimde <bireysel gündem 

oluşma ile siyasileri ve karar verici konuımında olanları etkilemek için geliştirilen 

kuramsal gündem oluşturma arasında farklar sözkonusudur. Üçüncü sorun kitle 

iletişim araçlarına yüklenen beklentilerin derecesi ile ilişkilidir. Gündem oluşturma 

bazen bilineli ve sistemli bir sürec olarak de!!erlendirilmesine raifmen bazen de isievsel 
:> ::> ~ ._ .> 

yaklaşımla ilişkilendirilnıektedir. Bu nedenle Slıaw ' a göre iletişim araçları etkisi ile 

i lgili gündem belirleme yaklaşımı başlangıç noktası olarak kullanma ve cl oyum 

yaklaşımına borçlu sayılabilir. Böylece insanların ihtiyaçları temel çıkış noktasını 

oluşturmaktadır. Sonuç olarak gündem belirlemenin medya tarafından mı yoksa 

bireylerin ihtiyaçları tarafından mı ya da medyanın kaynağı konumundaki iletişim 

kurumu içindeki seçkinler tarafından mı belirlendiği kesin değildir. 133 

Gündem belirleme modeli ayrıca iletişim araçlarının gerçeklerini açıklamada 

yetersiz kalmaktadır. Model, iletişim araçlarının gösterdiği sembolik gerçekler 

hakkında çok az şey iletir. Oluşturulan kliltlirel anlamları esas içerikleri konusunda 

duyarsız kalmaktadır Bununla birlikte modelin alıcı bireylerin iletişim araçları 

tarafından olu:;;turulan sembolik eHeni Lıbullenme biçimini gösterme konusundaki 

kücük bovutlarda da olsa becerisini ~ırastırmacıların dikkate alması ~erekmekt edir . ı :.-ı 
:;. .1 ::> ...... 

Kitle iletişim araçlarının bireykr üzerinde güçiLi etkilere sahip olduğu görüşü 

gündem belirleme yaklaşımı ile tekrar kabul edilmiş olmasına rağmen bu etkiler bazı ara 

değişkenlere göre değişiklikler göstermektedir. Alıcı bireylerin toplunıs~ıl ~ ö ~enleri . 

özellikleri . iletişim araçlarını izleme ~ılı ş kanlı~ları. iletilen mesajiara duyulan ilgi ve 

ı:;:; 
McQuai! - Wiml;ıhl. a . ı.; . k .. ı0<J-1. ~.lJ7. 

Fcjes. a.g.m .. s.2 5'::J . 



istek düzeyleri gibi deği)kenler. ileti~im araçlarının bireyler üzerindeki etkisine bazı 

sınırlamalar getirmektedir. 

3.6. Suskunluk Sarmalı l\Iodeli 

Modelin temel varsayınu bireylerin yalnız kalımı korkusu sonucunda toplunıda ya 

da çevresi ile ili)kilerinde nasıl clavranacağını. korkmadan neler söyleyebileceğini 

öğrenmek için çevresini gözlenıleınesine d~ıYannıaktadır. 135 Bu temel \ ' ;ırsavını 

doğrultusunda geli~tirilen diğer varsayımlar ~unlardır: 

Toplum sapkın bireyleri dı~laıııakla tehdit eder. 

Bireyler sürekli dışlanma korkusu duyarlar. 

Bu dışlanma korkusu. bireylerin her an fikir iklimini değerlendirmeye. çabalaıııalarına yol 

açar. 

Bu değerlendirmenin sonuçları. kamu önündeki da\Tanışları ve özellikle de fikirlerin açıkça 

ifade edilmesini ya da gizlenmcsini etkiler. 

Son Yar. ayını yukarıdaki dön \ · arsay ımın bir birlc)imidir 1 36_ 

Bu varsayımlar birarada değerlendirildiklerinde kamuoyunun olu~u nıundan. 

devam ettirilmesinden ve deQistirilmesinden sorumlu olurlar. 
~ > 

Bireyler toplumda çoğunluk tarafından benimsenmeyen tutumlar, düşLi neeler ve 

inançlardan uzak kalmak isteınektedirler. Bu nedenle toplumda çoğunluğun hangi 

düşünceleri benimsediğini, hangi dü)üncelerin azınlıkta kaldığını öğrenmek iç·in sürekli 

çevrelerini gözlenılerler. Birey kendi dü)Lincesinin çoğunluk tarafından benimsendiğini 

gördüğü zaman di.işüncelerini açıklar aksi takdirde dü~üncelerini bastırır. 

Modelde bireyin algılaınası hu süreçteki tek gliç kaynağı değildir. Kitle ileti~inı 

araçları da günün geçerli olan clü~Lincesinin ne olduğunu açıklar. Ayrıca bireyin yakın 

cevresinde bulunan kisilerin ele bireve vcrdii!i elestek önemlidir. Birev cHi sLincelerini 
:> ::. .1 .._ .,. :> 

acıklamamaYa de\·anı cttikce cencsindc bulunan insanlar da aynı sekilde 
:> • :. .) ~ .) 

davranacaklardır. Bunun sonucunda ileti~inı ;ır;t~·larının saptamaları. aç·ıkLtnı<ıLırı ve 

Gök-;e. a.g.k., s.l 15 . 

136 Eliz~ıhcth Nocllc - Ncuııı~ınn. "Su~kunluk s~ırm~tlı Kuraını'nın Mcdy;ıyı /\nLıııı~ıy~ı 

K~ııkı~ı .. Medya Kültüı· Siyaset (i)cr. \C ÇcY: Siilcyııı~ın ir\'anl. (Aııbr~ı: Biliııı S~ınaı 'ı';t\ · ınl~ırı. 

ILJ97). s.227 . 



bireylerarası ileti~imde bireyin dü~üncelerine çevresinin elestek vermemesi s~ırmalın 

oluşmasına neden olmaktadır. 1 37 

Kitle ileti~iııı araçları suskunluk sarmalını üç yoldan etkilemektedir: 

• Toplumda hangi düşüncelerin basKın olduğuyla ilgili açıklamalarda bulunur. 

• Hangi di.i~üncelerin gidereK artmaKta olduğuyla ilgili açıklamalarda bulunur. 

Hangi dü~üncelerin birey tarafından kamu önünde soyutlama ycıpılınaclan 

konu~ulabileceğiyle ilgili izienimler yaratır. 1 :;x 

Bireyin günllik yaşamı ve kendi deneyimleriyle ili~kili olmay<V1 diğer konularda 

fikir eelinebilmesi için ileti~iın araçlarına yönelmesi ona bazı izienimler kazandırır. 

Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda ~u bulgular edinilnıi~tir: 

• Herhangi bir tartışma ortanıında çoğunluğun ve azınlığın etkisi kitle 

tarafından çarpıtılmış şekilde görülmektedir: Bir ba~ka ifdeyle ba~at iletişim araçları 

açısı yönünde görülmektedir. (çoğulcu aldırmazlık) 

• Kitle ileti~im araçları toplumda baskın olan düşünceleri desteklediğinde bu 

düsüncenin taraftarları konusmak icin azınlı2a 2:öre daha istekli olurlar. 
.) ~ .> ........ ...... 

• Kitle iletişim ar8çları azınlığı desteklediğinde çoğunluğun yer aldığı taraf 

sessiz çoğunluk haline dönüşür. 

• Kitle ileti~im araçları azınlığa yönelik düşmanca tutumlarda bulunursa azınlık 

sessiz kalmaya deYcıın eder. 

• Kitle iletişim araçları azınlığı desteklediğinde azınlık. çoğunluktan daha fazla 

konuşma isteği duyar çünkü iletişim araçlarının kamusal otoritesi azınlığı 

gi.içlendirir. 139 

Kısacası. 2:i.indemde tartısmalı sorunlar old u!!unda kamuovunun hi.iki.imeıi \ada 
- :. ..... ol -

bireyleri tehdit etme gücünü elde etmesi ilet işim araçları aracılığıyla olmaktadır. 

Model. kamuovunun nasıl olus tu!!u sorusuvla il~ilenmektedir. Alman :-.usvul o~ 
..1 .) .... • ._ ~ ..... 

Elizabeth Noelle-r\eumann bu sorunun yanıtının kitle ileti~imi . bireylerar~ısı ilcti~im \C 

toplumda bulunan eliğer bireylere göre bireyin kendi di.i~i.incesini algıLtma hi~·imi 

arasındaki karsılıldı etkilesime dav;mdı~ını belirtmektedir. Neum~ınn·a ~öre ··J-ıircvlc r 
.) .) ~ ...... ...... . 

137 

139 

McQuaii - \Viııdahl. a.g.k .. 1993. s.JOO. 

Sc Yerin-Taııkard. :ı.g.k .. s. l44. 

N~:uııwıııı. a.g.ın .. (Çev. lC Dcr: İrv;ın). s.229. 
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toplumda baskın ohın dü)ünceleri ~tnlayıp Kendi göri.i)lerini buna göre dLizenledik~·c 

baskın olan grup diğerlerini yöneınıeye başlar. diğerleri ele bunu kabul eder. Böylece 

baskın sı:örüsü savunanların daha fazla konusma ve cli{ierlerinin sessiz kalnı<t ei:!ilinıi . 
.._. 5 ,:, ..... ...... 

bir düsünceyi va\ I Q:I!1 bir düsünceve dönüstüren sarmallama sürecini baslatır." ı-ın 
;, ,.1 J- .) ..' :> 5 

Neunıann ilk kez 1965 seçimleri sıras ı nda Alnıanya ' da seçmenierin cbn;ını~ını 

gözlemleyerek suskunluk sarmalı kavramını güneleme getirmiştir. Bu seçimlerde 

seçmenler, seçime katılan partilerelen birinin bzan:ıcağına ilişkin göri.işlere s:ıhipken bu 
' . ~ . 

partiye yönelik olumlu görüşlerini açıklamaktan çekindikleri için gitti~çe artan hiçimele 

yalıtılmışlık duygusuna kapılımşlar ve toplumda basKın olan görü~e yönelnıişlerdir. Bu 

yönelimin sonucunda ise oy ların yönü değişmiştir. ı 4 ı 1982 yılında Doğu Bloku'na 

güveniJip güvenilmeyeceği konusunda yapılan bir araştırmada ise başlangıçta azınlıkta 

kalanlar doğu Bloku'na güvenilebileceğini . çoğunluktakiler ise Doğu Bloku'na asla 

güvenilmeyeceğini savunımışlardır. Ancak burada klasik örneklerden farklı olarak 

azınlıkta kalanlar kamuoyunun önünde kendi görüşlerini çok daha fazla savunm<tya 

eğilim göstermişlerdir. Sonunda suskunluk sarmalı modeli içinde beklenilen şey 

gerçekleşmiş, azmlık grubu giderek taraftar kazanımş ve çoğunluğu geçmişlerdir. ı 42 

Model, gündem belirleme ve saprama yaklaşımının aynadaki olumsuz yansıması 

olarak nitelendirilmektedir. Cünkü bu sı:öri.ise 2.öre iletisim araciarı belirli Konu ve > .._ 5 ._ 5 :> 

sorunları toplumun tartışma ortamından uzaklaştırabilme yeteneğine sahiptirler. ı -\3 Bu 

nedenle iletişim araçlarında yer alnıay<.~n onu \e ol;ıylar kamu gündeminde de yer 

almayacaktır. İletişim araçların ı n yer \'erdiği konular ise bireyler tarafından baskın 

!!Örüs olarak al2.ılanacaktır. Bö\i]ece model. iletisim araciarının sembolik ~ercekleri ....... .> '-- J :, .> .._ :. 

nasıl vasallastırdı§:ı va davasadısı Kılacak bicinıcle calıs,·tı!!ını ~östermesi bakımıncl;ın .J :!t ..... "' J ;, .) .) ...... ....... 

önemlidir. 

Şekil 8 suskunluk sarmalı modelini gi.irsclleşıirmektedir. 

ı .w 

ı -1 ı 

ı-1.2 

/\nı k. a.g.ın .. ~.ı 06. 

İıı~ıl. a .g.k .. s.\-11. 

Jurgeıı Lciınhach. Kamuoyu ,.\ 1' a ~ t ı 1' ın a 1 a rı Biı·inci Uluslararası 

Scınpozyumu (EJiıör: Muharrem Vanı!) . (Aııbr~ı: Aııbra Üııiv . Basın - Yayın Ylibckokulu 

Yayınları : ı I. Ekim ı SJXX ı. ~.221. 
ı.n Fejcs. a.g . ın . , (Çe\. 'L' Dcr: Kiiçük ). ~.260. 
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Kaynak: Denis McQuail-Sveıı Wiııd~ıhl. İletişim lVIodelieri (Çev: Mehmet Küçükkurı). 

(Ankara: imaj Yay ınları. JY<:nı . s.l 10. 

Suskunluk sarmalı modelinde iki kavramdan söz edilmektedir: 

Toplumsal yalnızlık korkusu (fears of isolation ı 

Yarı -İstatistiksel duyu ( quasi -statistical sen sc ı 144. 

Yan-istatistiksel duyu , gündem belirleme ve saprama yaklaşımında da yer alan 

yönelim gereksinimi kavramı ile birtakım benzerlikler ve farklılıklar taşımaktadır. Yarı -

istatistiksel duyu, bireylerin politik ve kamusal konulardaki durumları için toplumsal 

desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtirken; yönelim gereksinimi, bireylerin yeni J-: onularcla 

çevrelerini oluşturmaya çalıştıklarını belirtmektedir. Bu nedenle yöne lim 

gereksiniminin kendisi itici bir deği şken konuımındayken. yarı-isatistiksel duyu itici bir 

değişken olan yalnız kalmaktan koılma duyg usuna bağlanmaktadır. 

Bireyler gündemde hangi ko nuLırın. görüşlerin olduğunu öğrenmek i~· in iletişim 

araçlarına yöneittikçe suskunluk sarmalı cia gelişme göstermektedir. Model aslında ik i 

sarmalın etkisini kapsamaktadır. Modele ismini veren ol umsuz sarmal. iletişim 

araçlarını yeterli oranda desteklenınediği tutumLırın toplumda giderek destck y i t i rdiğini 

ifade etmektedir. Olumlu sarınal ise destck bulan tutumların yeni t;ıral'tarları 

arttırmasıyla oluşmaktadır. Çünkü ~·oğu birey. lı;ıngi düşünceler çoğunluk t;ırai'ından 

14-l Yumlu. a.g.k .. s. 103. 



clestekleniyorsa o tarafa yönelmek isıeyeccktir. Bu nedenle önemli olan clli~Lincelerin 

büyüklüğü değil, taraftarların bu clli~ünceleri ifade etme isteğidir. 

3.6.1. Suskunluk sarmalı modeline yöneltilen eleştiriler 

Modele yöneltilen ele~ıirilerden birisi sarmalın gerçek bir tutum deği~ikliği 

gösterip gösternıediğidir. Yalnızca uygun olmadığı kabul edilen di.i~ünceler geçici bir 

süre engellenmiş olabilir ve koşullar uygun olduğunda bu di.i~i.inceler beklenmedik bir 

bicimde tekrar olusabilir.l-+5 
> > 

Model ayrıca baskın düşüncelerin bireylerin tutumlarını nasıl etkilediğini ek 

yönlü olarak vurgulamaktadır. Baskın dü~üncelerin bireylerin toplanı dü~ünceleri 

olduğu gerçeğine önem verilmemektedir. Modele göre baskın düşünce kendisini 

oluşturan bireysel düşünceleri etkilemektedir. Karşıt tarafta ortaya çıkan etki de sürecin 

önemli bir parçasını oluşturur. Baskın düşüncedeki değişimler sonucunda oluşan 

düşünceler bir süre sonra baskın düşünceyi etkileyerek bazı değişikliklere neden 

olmaktadır. Diğer yandan baskın cllişüncelerin sözcüsü durumundaki ileti~inı araçları 

toplum içinde gelişme gösteren düşüncelere ilgi göstererek bu düşüncelerle uyumlu 

hale gelebilir. Bu nedenle clü~ük seviyedeki bireysel düşünceler ile baskın seviyedeki 

güçlü düşünceler arasında dev<:ınılı bir eıkile~ iııı olu~ıııaktadır. 

Modele yöneltilen diğer eleştiriler ise şöyledir : Modelin, bireylerin toplumsal 

dışlanma endi~esi onların düşüncelerini baskın düşüneeye yönelmeye zorlar .. 

bicimindeki iddiası arastırmalarla ortava konanıavacak kadar 2:enis bir önermed ir. Buna 
;J .) "' ., - .) 

raQ:men bu düsünce süreci bazı arasıırma bul!.!ularınca desteklenmekte ancak !.!ünllik 
...._ .) .> .... .._ 

ya~amda varolan pek çok durum bireylerin uyum göstermesini daha az ortaya 

cıkanmaktadır. Basit konuları iceren bazı denc\'sel calısmalar coi'!unlu§.a k~ı rsı direnen 
:> ::> .,' ::> ::> .> .... .... ) 

birevlerin olclu§:unu !!ÖStermesi ne ra0.men !.!ercck cbJıa karmasık bovutlardadır. r\ \rı ca. 
"' ..... ..... ..... ._ :> .) ... ., 

toplumsal dışlanma enelişesinin <;oğunluğun düşüncelerini destekleme eğilimi 

oluşturduğu da kesin değildir. Diğer yandan ~oelle- Neunıann küçük topluluklardaki 

!.!avri resmi illeisimin önemini benimsese de. on~ı !!Öre kitle iletisim <.ıracLırı baskııı ..... J .) ..... .) .> 

cli.isüncelerin olusmasında etkili bir belirlevicidir. Ancak iletisim araciarının önemi .) .;, - > .) 

l-l5 McQuail-\\ ' iııd~ıhl. a.;!.k .• 1'-N-1. ,_J(l:'\. 
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~u~kunluk sarmalının iddia ettiğinelen daha 1\.~ırı)ıktır. Neumann. bireylerar~ı~ında 

gerçekleşen iletişimi. ileıi~inı araçlarının içeriğini yayan yardımcı bir ileti)im kanalı 

olarak kabul etmenıektedir. Oysa iki a)amalı akı~ modeli bireylerarasında gerçekle)en 

iletisimin rolünü bnıılamıstır. Suskunluk saralının ardında ver alan clli~ünce ~üreci 
,:, } ~ .) 

bireylerin kendi yakın çnelerinde kar~ıla)tıkbrı bakın düşünce ile yakın \'e uzak 

clü)ünceler arasındaki etkile~imin önemine yeterince önem verıııemekıcclir. Oy~a 

insanlar hem yakın çevrelerinde hem de t?plum içinde birçok clli)Linceyle 

karşılaşmaktadırlar. Bunun sonucunda bireyler bu düşüncelerinden y~ırarlanarak hangi 

düşünceleri destekleyeceklerine karar verebilirler. 146 

Sonuç olarak gündem belirleme yaklaşımında olduğu gibi suskunluk sarmalı da 

iletişim araçlarının içeriğini değerlendirme konusunda orraya çıkan karımı)ık yapıya 

karşı duyarsız kalmaktadır. İleti~im araçlarının anlamiandırma ve temsil etme 

boyutlarını genel bir yapı içinde ele almaktadır. Buna rağmen model gündem belirleme 

yaklaşımıyla birlikte iletişim araçlarının etkilerini düşünmek konusunda araştırmacılara 

yararlı bir yol göstermektedir. Her iki model de ileti~im araçlarının bireyler üzerindeki 

ideolojik etkisini araştırmanın bir yöntemi olarak önermektedir. 

3. 7. Galtung ve Ruge 'un Modeli 

Bu yaklaşım öncelikle olayın haber niteliği taşıyıp taşımadığı konusunda kitle 

iletisim calısanlarının alQı]amalarını sonra da kendi haber ölcütlerine !!Öre seeimlerini > ::. .) ...... > ._ .> 

ifade etmektedir. Bu aynı zamanda yaklaşımın en önemli özelliğini de ortaya 

<;ıLırmaktaclır. Buna göre diğer yaklaşımlarda hiç yer \·erilmeyen ya da ~·ok az 

değinilen haberler seçilirken ya da elenirken lxı)vurubn ölçütler ~özkonusu ()lın;ıl-.;tadır. 

Bu ölçütler seçme sürecinin sisemli bir yapı iç·ermesi nedeniyle önem kazanmaktadır. 

Bu konuda Galıun!! ve Ru~e·uıı vabancı h~ıberlerin ~ecimini eıkileven cöiıli 
.... ._ .. ::> - :> ~ 

öğeleri belirlemeleri ve aralarındaki ili)kiyi ort;ıya ~-ıkar~lll çalışmaları en önemli kayn~ık 

konumundadır. Bu cercevede kunımsal \·e \ / ;ı~<ım~al ö0:eler önem Lız~ınm~ıl-.;ıadır . 
:> .;ı J .) '-

Kurumsal öğeler genelikle evrenseldirler \C ideolo_jik öneme ~alıiptirler. Bu nedenle 

1-16 Ragnar W~ıld;ıh. "Si~ asi Tuıuml~ır \ 'C Kamuoyu ... İletişim (Çev : S ii k\ 111~111 in·an ı. 

(/\nkara: Gazi Üni\·. ilcıi~iın F;ıklilıcsi. s~ıyı.l-2. 1 'N-h s.71-72. 



iletişim araçları önemli olayları. net olarak gündeme gelen olayları. uygun bir zaman 

süreci içinde üretim programına uygun ol~ırak olu)<lll olayları . seçilmesi \·e sunulması 

kolay olan olayları ve ki.iltürel yakınlığı olan olayları tercih etmektedirler. Ya)<ıııısal 

öğeler ise bireylerin isteklerine uygun olan olayların seçilnıesini: sürpriz ya cl; ı bilinen 

ancak garip olan olaylara önem \erilmesini. daha önce yayıııılannıı) haberlerin 

devamını verme isteğini ve haber olan olaylar arasında denge sağLtına isteğini 

kapsamaktadır. 147 
•· ;. -

Şekil 9 Galtung ve Ruge ·un haber olayı ile olayın medyadaki görüntüsLi arasına 

giren haber etkenlerini göstermektedir. 

Dünya Medva 

Olayları Cl =~> Algılar;ıası 

Sc<;ıııe işlemini Etkileyen 

Haber Etkenleri 

IX 

'-----ı> iVJedYa 
i ınajı 

Şekil 9: Galtung ve Ruge ' un Haber Olayı ile Medya imajı (Olayın rvledvadaki 

imajı) Arasına Giren Haber Etkenleri 

Kaynak: Deııis IVkQu~ıiJ-S,· cn \\.iııdahl. 1'-itll> İletişim Çalı~nıalan İı;iıı İlcti~iın 

i\'lodelleı·i 1 Y~ıyına H~ı ;:ırLıya n: B~ınu D~ı~w~-U~ur Dcmir~ıy ı. 1 Eski~clıir: .--\ıı~ıdolu 

Üııiv. Eğitim Sağ.'"~' Bil. .-\r~ı~. Çılı~ııı~ıbrı V~ıJ.:fı Yayıııl;ırı Nn:IJ~. I'JIJ-Iı. ,_j(10. 

Şekil 9"daki model dünya olaylarının ileti)im kurumları tararımLin medya 

imajiarına dönü~tlirülerek alıcı konumundaki bireylere iletilmesi sürecini temsil 

etmektedir. Modelin olaylara uygulanıııasıncla bazı Yarsayımiara ha)nırulnıakt;ıdır . Bu 

\ · arsayımlara göre h;ıber öğeleri ıck ba)larına y;ı da bir;ıraya gelerek ol;ıyLırın haber 

yapılınasına ya da elenmesine neden olurlar. 

Galtung ve Ruge modelde yer alan h;ıber değerlerini )öyle ifade eımi)lerclir: 

147 McQuai 1. a.g.l;; .. 1 ~)1)4. ~- ~ 1 6. 
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• Frekans: Olayın süresini temsil etıııdteclir. Olayın ortaya çıkışı. geli~mesi ve 

ç·qitli boyutlar eklenerek büyümesi için gerekli olan zaman anlamına gelmektedir. Kitle 

iletisim aracları sı:enellikle baslam:ıcı ve bitisi belli olma\'an \C ~elisimleri uzun süre 
.) .) ..... .) ....... .) "' ....... :> 

olan olsı:uları dikkate almazlar. Bu nedenle olavın baslan~ıcı ve bitis süreci hal.>cr de!2eri .._ - .) ...... .) .._ 

acısından önem tasımaktaclır . 
> > 

• Konulaştırma: Olayın yoğunluğunu ve yoğunluğun artmasını ifade 

etmektedir. Bir olayın yoğunluğu arttığında konula~tırması da daha kolay olmaktadır . 
'" ; • 

• Olayın Yakınlığı : Kitle iletişim kurulu~larına yakın yerlerele meydana gelen 

nlayl:..ır uzak yerlerele meydana gelen olayiarelan daha fazla gündeme gelmektedir. 

Siyasi Yakınlık: Avrupa ülkelerinin kitle iletişim araçlarında, genellikle bu 

ülkelerle yakın siyasi ilişkilerde bulunan ülkeler daha fazla yer almaktadır. 

• Kültürel Yakınlık: Kültürel olarak birbirlerine yakın olan ülkelerin 

birbirlerinin iletişün araçlarında daha fazla yer aldıkları görülmektedir. 

• Dışarıdaki Olaylarda Sınırsal Yakınlık: Ülkelerin birbirlerine olan coğrafi 

yakınlıkları ya da uzaklıkları bu ülkelerde meydana gelen olayların birbirlerinin iletişim 

araçlarında yer almalarını etkilemektedir. Bir ülkenin iletişim araçlan kendisine yakın 

olan diğer ülkedeki olaylara ilgi gösterirken uzak olan ülkelerdeki olaylarla 

ilgilenmeyebilir. 

• Olayın Önemi: Bir olayın toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirmesi ya da 

herhangi bir olayın toplumun varlığını tehdit etmesi o olayın gündeme gelmesine neden 

olmaktadır. 

• Olayın Kaynağıııın Statüsü : Bu haber değeri. kaynağın seçkin (el it ı olup 

nlıııamasını ifade etmetedir. 

a-Siyasi Elit: Bir olayda se~·kin obr;ık kabul edilen bazı bireylerin yer ;ılıııası o 

olayın gündeme gelmesini kolayla~tırnıaktadır. Bu bireylerin dünyaca tanınnıı~ olmaları 

da olayın diğer ülkelerin kitle ileti~im araçlarında yer almasına neden olnı~ıkt:ıdır. 

b -TO]Jlunıda Tanınnııs Kisilikler : Bu kisikr S]JOL sanat. bilim . kliltlir ~ibi 
::. .> .'> '-

ç·e~itli alanlarda tanınnıı~ insanlardır . Herhangi bir olayda bu ki~ilerin yer :ılm;ısı u 

olayın daha kolay güneleme gelmesine neden olmakt:ıdır. 

c-Olayın Kaynağı Olan Ülkenin Ekonomik Yönden Güçili Olup Olmadığı: 

Ekonomik açıdan geli~mi~ zengin ülkelerin elikkat kurallarını a~arak gündeme gelmesi 
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daha kolaydır. Geli~memi) ya da geli~mekte olan ülkeler ise genellikle o üll-;elerde 

ya)anan olumsuz olaylar\ e çatışmalar sözkonusu olduğunda güneleme gelırıektedir. 

Olayın Olu~ Yerinin ı\! erkezi: OlayLırın büyük yerle~iın merkezlerinde 

meydana gelmesi onların gündeme gelmesini kobyla)tırmaktaclır. Küçük yerlerde 

geli~en olaylar ise daha az elikkat çekmckteclir. 

Olayın Sürpriz :'\iteliği: Önceden bilinmeyen . beklenmedik ol~ıyl<ır _-.;(irpriz 

özellikleri taşıdıkları için daha fazla gündeme geiqıekıedirler . 

• Olayın Yapısı : Haberlerin bazı i)leyi) yapılarını ifade etmektedir. Örneğin . 

devlet başkanlarının yaptıkları ziyaretlerde onların uçağa binerken ya da inerken alınan 

görüntülerine yer verilirken ziyareti sırasında yapılan görüşmelerin görüntülerine yer 

verilmez. İletişim araçlarının bu yönde çalışınası onların kolay habereilik anlayı)ının bir 

göstergesidir. 

• Kriminellik: Bir olaydaki kriminellik ne kadar fazlaysa o olayın gündeme 

gelmesi daha kolaydır. Krimincllik, soygun, cinayet, saldırı, tecavüz gibi olavları 

tanımlamak için kullanılmaktadır. 

• Çatışma : Bir olayda yer alan çatışma olgusu olayın gündeme gelmesine neden 

olmaktadır. Çatışmaları sözel ve fiziksel çatışmalar olmak üzere iki bölüme ayırmak 

mümkündür. İki politikacının tartısması sözel catısmava. iki ülke arasındaki savas da > .:. .> ,.; .) 

fiziksel çatı~maya örnek verilebilir. 

• Zarar Kategorisi : Bir ülkede ıneyana gelen çeşitli olumsuz olayların neden 

olduğu zararları ifade etmektedir. Bu zararlar topluımı ne kadar fazla etkilerse o olayın 

gündeme gelmesi daha kolay olmaktadır. 

Haber Alanında Başarı: Bir olayı başarılı bir biçimde haber olarak iletmek ele 

haber değeri olarak ifade edilebilir. 

• Olayın Kişiselleştirilmcsi: Herhangi bir olay bireyin kişilik iizclliklcriyle 

iliskilendirilebilirse o oht\ın ~ündeme ~elmesi d~ılıa kola\' olmaktadır. CLinkl.i oLı\ br 
~ . .._ .._ ., ) . 

genellikle bireylerin kişlik özelliklerine göre ~ılgıbnıp iletilmektedir. 

Ednosentrizm : Yalnızca belli bir toplumun kLiltürünü ilgilendiren konuları 

kapsamaktadır. Örneğin Türkiye"dc bulun~m ileti)im ar~ı~ları dünyanın lıerlı~ıngi bir 

ülkesinde bir Ti.iı-k"ün ba-;;ına gelen olumsuz olayları haber konusu yapmakt~ıdır. 
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• Olayın Yeniliği: OLıyın yeni meydana gelmesi o olayın gündeme gelmesini 

1-:olavlastırmaktadır.l-+11 
• > 

Haberin içinde bulunan ve temel öğeler olan haber değerlerini dikbte alan bu 

yakla~ım. haberi tanımlama yerine haber kavr~ımına ~ıçıklık getirme çabasındad ı r. Bazı 

gazeteciler okuyucuların/izleyicilerin hangi konulara ilgi göstereceğini tahmin 

etmektedirler. Gazetecilerin haber kokusu alnıaları onları doğru zamanda doğru yerlere 

ula~tırır. Bu tür sezgisel duygusu olmayanlar ise habere metodolajik y ;ıkl;ı~ırlar. 

Olaylarda okuyucuların çoğunun dikkatini çekecek özellikler ararlar. Önemli obybrı ve 
< 

konuları içeren haberlerde de bu özellikleri genel olarak altı kategoride toplarlar. 149 

• Yakınlık 

• Zamanlılık 

• Önemlilik 

• Geçerlilik 

• Süreklilik 

• Drama 

Haber değerleri bir yandan evrensel bir uyumu yansıtırken bir yandan da kültürel 

farklılıkları içinde barındırmaktadır. Bu değerler haberi tanımlarken belirtii se ele aslında 

bunlar ortaya çıkan bir pratiğin kendini haklıla;aırmasını ifade etmektedir. Bir ba~Lı 

ifadeyle seçkin kişiler haber eleğerine sahip oldukları için izlenmezler. Zamansal ve 

mekansal sınırlamalar sonucunda kıber yapmanın bir takım problemleri gazetecileri bu 

kavnak kisi ve kuruluslara bai!ıınlı duruma ~etirıııis . bu kisiler de haher cle.0:eri ... :, :. - '- .) .:. -

niteliğini kazanım~lardır. 1 :i0 

Çoğu zaman bir haberde bu faktörlerin tamamı yerine bazıları etkili o lmaktadır. 

Bu faktörler gözönünde bulunclurular~ık · ·k;ıtkı varsayımı· · . · ·tamamlay ıcı \ · ;ırsayım· · \"C 

··dı~lama varsay ı mı .. geli)tirilmi)tir. 1:i 1 K;ıtkı varsayımına göre bir olay ııe bcbr fazla 

U y12ul~ıınalı Bir Çalı~ııı~ı · · ı ı..: o ıı y ;ı: Sc l~;" u i-: () ııi v ı.:r.;iıı.: s ı. Sus y ~ıl Bilınıler Eıısııı[isü. '\';ı; ııııl;ıııın~ıııı ı ~ 

'ı'[ibı.:l-: L i s<ııı s Tezi. ISI<J6). s./'"l. - 7 3-7-'ı. 

V ivian. a.g.k .• s.ISJ<J . 

1.:'\ 0 Ay~e İnal. ··Ya z ılı Basın Haberlerinde ··Y;ıpıs~ıı·· Yanitlık Sorunu··. Toplıını H' Bi lim 

Deı·gisi (67 Gü;. IY<J:i ). s.! ll-i . 

ı .'i ı McQuai 1- Vol i ııdahl. a.g.k .. 1 <)cJ.:ı . s. 1 :i-l. 
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haber faktörüyle bağlantılıysa olayın haber olma )ansı daha fazladır. Tamamlayıcı 

'arsa yı ma göre bir olayın haber olarak ele ;tlının;ısında herhangi bir LıktörL·ın rolü az 

o lduğunda , yüksek oranda rolü olan bir ba)ka faktör. ilk faktörlin eksikliğini 

giclerebilir. Dı~lanıa varsayımına göre ise hLiti.in faktörler bir olaya uygulandığı halde 

yine ele az seviyeele sonuç elde ediyorlarsa o o layın haber yapılma şansı çok azdır. 

3.7.1. Gallung Ye Ruge'un l\Io~l eline yöneltilen ele~tiriler 

Rosengren'e göre modelin üç noktada eksikliği sözkonusudur. Psikolojik 

ağırlıklı olması ve e~ik bekçilerinin seçici algılamalarıyla ilgili düşüncelerine bağımlı 

olması modeli yetersiz kılmaktadır. Bu nedenle Rosengren alternatif bir yaklaşım 

önermiş ve haber sektörünü yöneten siyasal ve ekonomik faktörlerin de dikkate 

alınması gerektiğini ifade etmiştir. Çünkü ülkelerin siyasal ve ekonomik ili)kileri ele 

haber seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. 152 Rosengren ülkeler arasındaki ticaret 

akışını haberlerin dikkatinin nereye yöneleceğini göstergesi o larak cleğerlendirir. 

Ülkeler bu noktaya dikkat ettiği süerce seçilen haberlerin, e~ik bekçilerinin haber 

değeriyle olduğu kadar siyasi ve ekonomik faktörlerle de ilgili olduğu anlaşılabilir. 153 

İkinci elestiri modelin sınanmasına vöneliktir. Katkı ve tamamlavıcılık 
> • -

varsayımları birarada kullanıldığında haber seçiminin nedenlerini ortaya çıLırmak 

mümkün olmamaktadır. Ücüncü elestiri ise modelin veterince sınanınaclı0.ıdır. 
> ;. J ...... 

Sınamanın yeterli olması için medya dışı verilere ele ihtiyaç \'ardır. Örneğin. siyasal ve 

ekonomik de§:iskenlerin bilinmesi. olaylarla il:.:ili birincil kaynaklara ulasılması bu 
'-' > - ....... "' ;) 

veriler arasında sayılabilir. Tlinı eleştiriler gözönüne alındığında ise modele y enı 

değişkenler ilave etmenin gerekli olduğu <tnla-;;ılnı<ıktaclır . 

.3.8. Değerlendirme 

İleti~imin temel fonksiyonu bireyler arasında bir ortaklık o luşturııı;ık ,ı!arak 

hclirtilnıiştir. Bu ortaklık ikti <ılı-;;,erişiyk oluşturulduğu için iletişim. belirli birL·ylcrin 

153 

McQu~ıil- Wiııd~ılıl . a.g.k .. Jl)'J.:I. s. l."~5 

M cQuaii-Wiııd~ılıl. a.g.k .. Jl)lJ.:I. ~.:!17. 
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belirli bilgilere. dü~üncelere \'e tutumlara sahip o lması için bilgilerin, dü~ünce lerin 

aktarılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde. 

iletişimin fonksiyonları etkileme. etkilenıııe. bilgilendirme. yönlendirme . clenetknıe. 

eğitme. öğretme, çe~iıli duygular uyanclırm<ı. toplumsal ilişki kurma . toplumun 

hirlikteliğini ve devamını sağlama. sorun çözüp bygı azaltma. kültürlenıe. eğlendirnıe 

,.b. olarak sayılabilir. 

Geleneksel iletişimele bireyler birbirleriyle yüzyüze ileti~im kurarken. kitle 

iletisİnıinde kullanılan araclar aracılıi!ı)da t OjJiunil'ıi1 bü)'ük bir bölümüne ulasılınaktadır. 
.> .> '- 3 

Günümüzde bireysel kanaatierin olu~umunda . ailenin ve içinde yaşanılan toplumun 

etkisi azalırken kitle ileti~iın araçlarının etkisi anmaktadır. Kitle iletişim araçlarının 

bireylerin düşüncelerini, tutum ve davranışlarını etkilenıe gücü. bu araçların ortaya 

çıktığı ilk günden bugüne sürekli gündemele kalmıştır. Bu nedenle iletişim alanında 

yapılan çalışmaların çoğunluğu ileti~iın araçlarının bireyler üzerindeki etkilerini 

araştırmaktadır. Başlangıçtan günümüze kadar uzanan bu süreci üç dönemele incelemek 

mümkündür. 

1 9.yüzyılın sonundan 1 930"1u yıllara kadar olan ilk dönem ·'Güçlü Etkiler 

Döneıni·· olarak değerlendirilmekteclir. İlk kez Walter Lippmann ' ın "kafamızın içindeki 

resimler'" kuramı ile başlayan kitle iletişim araç l arının güçlü etkilere sahip olduğuna 

iliskin 2:örüsler Lasswell"in ·'etki"" kuramı ile daha cia 2:üclenmisrir . .) ......... 5 .._ .> .> 

1940'1 ardan 1960'1ı yıllara kadar zuanan ··sınırlı Etkiler Dönemi .. ıse ikinci 

dönemi oluşturmaktadır. Bu dönemde kitle iletişim araçlarının bireylerin düşünce. 

tutum ve davranışlarını etkileyen tek değişken olmadığı görüşü savunulmuşrur. Seçici 

sürecler. 2:rup sürecleri . uruıJ normları Ye düsünce önderleri 2:ibi cesitli ara etkenierin 
.> ....... .> ........ > ...... .> > 

de bireylerin dü~ünce. tutum ve davranışl<ırıncla etkisi sözkonusu olmaktadır. 

!960"lı yıllardan günümüze kadar uz<ın<ın ""Güçlü Etkilere Geri Dönüş 

Dönemi""nde ise kitle iletişim ;ıraçLırının bireyler üzerinde güçli..i etkilere sahip olduğu 

göri..işü yenielen clesteklenmiştir. Bu dönemde h~ızı <ıra~tırnıacılar iletişim :ır:ı<,·l;ırıııın 

sosval. sİvasal ve ekonomik ~üce ulas;ıbilmede kullanılabilecek en etkili ~ıraı:;lar oldu~u 
.1 ol' .._ .) ~ -

~öri.isüni.i savunmaktadırlar. Bunun nedeni olarak da ileti~iın ;ır:ıçlarının 
~ , 

yaygınlaşmasını ve bu araçların dolaylı ve uzun ekinemli etkilerini inceleyen bilimsel 

c:ılısmaların 2:elismesini !!Östcrmekteclirler. Kiıle iletisim araciarının birevler Lil.crinde 
> .) ~ .) ...... .) .) • 
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güçlü etkileri bulunduğunu ileri ~Liren y:ıkLı~ımlardan ikisi ··gündem belirleme .. n~ 

.. ~uskunluk sarmalı"' yakla~ıınlandır. 

İlerisim araciarını dün)ranın cesi tli böl~elerinde me)rdana 2:elen o!a)r !arın tüıııünli 
.:. .> ~ :, ..__ ....... 

haber yapması zaman Ye yer açısından mlimbin değildir. Bu nedenle olayların bazıları 

secilerek 2:ündeme 2:elirler. Günelem belirleme. iktisim araciarının alıcı konuımındaki 
.> ..._ ...... .> .,) 

bireylerin ne hakkında dü~üneceklerini. neyi önemli olarak algılay acakLırını ifade 

etmektedir. Bu yakla~ıının temelinele ise ileti~!~ıı araçlarında yer alacak haberlerin 

seeilmesini 2:erceklestiren ·'esik bekci leri'' bulunmaktadır. Esik bekcileri. cesitli haber 
.,) "- .> .) .:. .> .) .,) .,) .> 

ve yorum gibi malzemelerin iletişim aracının yayın kimliğine ve politikasına uygun 

olarak seeilmesi isiemini 2:ercekleqirirler. Bu asamada Galtung ve Ru2:e·un öne rdi2:i 
.> .:. ._ .> !ı .::. "-' ._. '-

dikkat kuralları bir başka ifadeyle haber değer teorileri önem kazanmaktadır. Bu model 

öncelikle olayın haber niteliği ta~ıy ıp taşımad1ğ1 konusunda kitle iletişim çalışanlarının 

algılanıalarım sonra da kendi haber ölçütlerine göre seçimlerini açıklamaktadır. 

Ayrıca, seçilerek kitlelere iletilen haberlerle iletişim araçlarının kamuoyu 

oluşturmasma yönelik olarak üzerinde en çok durulan kuramsal çalışmalardan birisi de 

"suskunluk sarmalı '' yaklaşımıdır. Modelin temel varsayımı, bireylerin yalnız kalma 

korkusu sonucunda toplumla ya da çevresi ile ilişkilerinde nasıl davranacağını ve 

cekinmeden düsüncelerini acıklavabilnıesi icin cevresini izlemesine davanmaktaclır. Bu 
.> .!ı .,) .. .> .,) "" 

görüşe göre ilteişim araçlarında yer almayan konu ve olayların kamu günelemine 

~irmesi cok zordur. İlerisim arac iarının ver verc!i2:i konular ise birevler tarafından 
...... .) .:. .> J '- .J 

baskın görüş olarak algılanır. 

Üçüncü bölümde kitle ileti~im araçlarının kanaat (kamuoyu) o luşuımındaki 

fonksivonu acıklanmava calısılacaktır . Bu amacia kaınuovunun olusumunda etkili olan 
., .) "' .) .) .) - .> 

~·evresel ve bireyselun~urlara değinilecektir. 



BÖLÜM III 

KiTLE İLETiŞiMİNİN KANAAT (KAMUOYU) 

OLUŞUMUNDAKi FONKSİYONU 

Bu bölümde öncelikle kamuoyu kavramının çeşitli tanımlarına ve kamuoyunun 

oluşumunda etkili olan unsurlara yer verilecekir. Bu çerçevede kamuoyunun 

oluşmasında etkili olan bireysel unsurlardan tutum ve kanaat tanımları, yapıları, 

özellikleri, boyutları, işlevleri, oluşum ve değişimleri ile tutum kuramiarı açıklanmaya 

çalışılacaktır. Ayrıca tutum kavramına komşu olan stereotip ve önyargının tanımları ve 

özelliklerine yer verilecektir. 

Bu bölümde daha sonra, kamuoyunun oluşmasına neden olan çevresel unsurlar 

arasında yer alan aile, eğitim, kültür ve iletişim araçlarının etkilerine değinilecektir. 

I. KAMUOYU KA VRAMI VE UNSURLARI 

Kamuoyu kavramı çok sayıda araştırmacı tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Bunlardan bazıları bireyin kendisine sakladığı bireysel düşünceleri ile paylaşıkları 

arasında ayrım yapmışlar bazıları da hiçbir düşüncenin hükümetin dikkatine sunulana 

değin kamuoyunun düşüncesi olarak kabul edi lemeyeceğini öne sürmüşlerdir. Bazıları 

ise düsüncelerin yalnızca ölcümü vapıldıihnda kaımıoyunun düsüncesi olabileceQ:ini .> .) J ._ ~ ........ 

savunmuşlardır. Bu şunu söylemeye benzemektedir: Ormanda yıkılan bir ağaç. 

ormanda olmayıp da sesini duymazsak hiçbir ses yapmaz. Buradan da anlaşıldığı gibi 

çok sayıda bireysel düşünce vardır. Bu nedenle kamuoyunun evrensel olarak kabul 

edilebilir bir tanımına ulaşmak kolay değildir . 154 Yapılan tanımlamalar ise kavrama 

farklı biçimlerde de olsa açıklık getirmeye çalışmaktadır. 

154 Sandra Miller Ruhcıısıeiıı. Surveying Public Opinion (Wadsworıh Puhlishing 

Company. Printed in ıhe Uniıed States or Aıııcrica. !9':J5). s.X. 
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1. 1. Kamuoyunun Tanımı 

Kamuoyu kavramı lıakkınd~ı yapılan Lınıııılamaları genel olarak iki b(illimde 

incelemek mümkündür. Bunlar: 

• Politikahilimi aı,:ısıııd~ııı k~ııııuoyu ıaııııııı 

• Diğer sosyal bilimler ac;ı s ındaıı bıııuoyu ı~ıııııııı 155. 

Politika bilimilere göre kamuoyu, devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının 

davranış biçimini belirleyen ya da kanaat önderleri tarafından belirlenen norm olarak 

ifade edilmektedir. Diğer sosyal bilimciler ise kamuoyunu, bireyin kanaatı \ ' e 

davranışını ailesi, çalıştığı ve içinde yaşadığı yakın çevre ve bütün topluımı içeren 

sosyal grubun kanaat ve davranış ile ilişkili olarak açık.lamaktadırlar. 

Kamuoyunun günlük dildeki anlamı ile politika bilimindeki teknik anlamı 

arasında büyük bir fark sözkonusudur. Günlük dilde kamuoyu kavramı '·tüm halkın ya 

da en azından halkın büyük çoğunluğunun doğuştan sahip olduklan ve görünmeyen bir 

gücün etkisi ile ulaştıkları, doğru yolu gösteren ve hükümeti elenetiemek için bekleyen 

toplu bir kanaat" anlamını taşımaktadır. Teknik anlamdaki kamuoyu kanamı ise 

"tartışmalı bir kamu problemi hakkında görüşlerini bildiren bireylerin ve grupların 

kanaatleridir; bunlar genel nüfusun çoğunluğu da olabilir. azınlığı da olabilir:· 156 

Kamuoyu toplumdaki bireylerin davranışlarını ve devletin faaliyetlerini büyük ölçüde 

etkiler ve kontrol eder. Birey herhangi bir konu hakkında düşüncesini bildirmeden 

önce "herkes bana ne der' · diye dLişüni.ir ve davranışını buna göre düzenler. Dedet de 

diğer bir devletle yeni ilişkiler içine girerken halkın eğilimini gözönünde bulundurmak 

durumundadır. Özellikle demokratik top luml arda kamuoyu. devletin brar \·e 

faaliyetlerini daha fazla etkileme gi.ici.ine sahipıir. 157 

KaHamı. kişileşıirnıe girişimleri özellikle basında "kamuoyu böyle düşünüyor .. . 

"herkes böyle diyor". "kitleler karşı çıkıyor- istiyor- istemiyor" gibi iLidelerin sık 

155 Orhan G ökı;c . "K~ııııuo' u K~ın~ınııııın :\ııl~ıııı \C K~ıps~ııııı ... h:urgu Dergisi 

tbki~clıir: Anadolu Üniversitesi AÖF Y~ı.' ınbrı. S:ıyı.l.:l. ILJLJ6). ~.ll. 

156 Yahya Akyüz. Türk Kurtuluş Sava~ı n~ Fransız h:amuoyu (Ankara: TLirk T~ırih 

1\.uruımı Y~ıyınları. XV!. Oi;. i-S:ı.27. 1LJ7 :' ı . ~.6 . 

157 Ekrem Altay. \'eni Sos.'oloji (Aııbr~ı: Ticırcı \C Turizm Yüksek Ö~rcııncıı Okulu 

Y~ıyınları: 16. Jl)76). s .. )6. 
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kullanılmasına neden olmaktadır. Böylece kjşjJeştjrjJen kamuoyu. dolaysız toplumsal 

etkiler yaratma gücüne sahip bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir. 158 B ir başka 

açıdan Allport ' un da ifade ettiği gibi kamuoyu çoğu kez kitle iletişim araçları ile iletilen 

haber ve düşüncelerle karşılaştırılmakta . özdeşleştirilmektedir. 

Allport, bir davranış olayı olarak ele aldığı kamuoyunun önce unsurlarını 

açıklamış sonra da tanımını yapmıştır. Allport'a göre kamuoyunun unsurları şunlardır: 

Kamuoyu kişi dav ranı ş ıdır. 

Kamuoyu ifadeye dayanır. 

Davranış birçok kişiler tarafından ortaya konur veya ifade edilir. 

Kamuoyu pek çokl arınca bilinen bir durum veya konu tarafından tahrik edilir. 

İlgili olduğu durum veya konu birçok kişi için önemlidir. 

Kamuoyu bir anıacı onaylama ya da onaylamama ortak yönünde gelişir ve bir eylemi ya da 

eyleme hazır olma durumunu temsil eder. 

Çoklukla diğer kişilerin de aynı duruma benzer tepkiye gösterdikleri düşüncesiyle yapılır. 

içerdikleri tavırlar veya kanaatler ifade edilir veya hiç olmazsa kişiler bunları ifadeye 

hazırdır! ar. 

Bu davranışları gösteren veya göstermeye hazır olan kişiler birbirleriyle yanyan a fizik temas 

içinde bulunmayabilirler. 

Hem sürekli bem geçici nitelikte sözlü kapsanı içerirler. 

Uzun zamanların yerleştirdiği uyumluluk da vranışı değil (yasa ve geleneğin tersine) yeni bir 

şey elde etme, başarına veya mevcuda karşı çıkma davranışıdır. 

Ortak amaçlara yönelen çabal ar olduklarına göre çoklukla karşıt tarallarda kümeleşmiş 

kişiler arasında çatışma nite l iğini taşır. 

Ortak davranışlar amacın elde edilmesinde etkili olabilecek derecede ku\'\'etlidir \eya çok 

sayıd a kişilerce gösterilir. !59 

Allpoı1'un bu öğeler sonucu yaptığı tanım şöyledir: 

Kamuoyu kişilerin doğrudan doğruya veya dolayi ı olarak amaca doğru eyleme geçme olasılığını 

yaratacak kararlılıkta . derinlikte ve inceliktc: büyük önemi olan belli bir durumu. ki~iyi veya 

öneriyi onaylamaları ya da desteklemeleri (\'eya onayiamanıaları ya da karşı ~·ıkmaları) 

biçiminde kendilerini ifade ettikleri ,·cva edebilecekleri \ 'C birelen fazla ki~ilcrin \'arolduğu 

durumlarda anianı taş ır J60_ 

158 Barlas Tolcııı. Toplum lliliıniııc Giriş ( r-\ııbra: Adım Y ayıncılık . 19<.J6 ). s.--l--!7. 

15Y Floyd H. Allpon. "To\\ard A Scieııcc of Puhlic Opinion" . Public Opinion 

Quarterly 1937, s.51-61'den aktaran Duygu Sezer. Kamuoyu ve Dış Politika (Ankara: Ankara 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını. s.l 64. Sezer. a.g.k., s. 1 O. 

160 Sezer, a .g.k ., s. ı O. 
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Niyazi Öktem ise kamuoyunu belli bir toplum içinde yaşayan bireylerin belli bir 

olgu ya da inanç üzerindeki ort;.ık düşüncesi olarak tammlanıaktadır. Ona göre 

kamuoyu, belli bir tutumun düşlinsel yönü olarak ortaya çıkmakta ve bireylere belli bir 

olay ya da sorun karşısında belli yönlere yönelmesini empoze etmektedir. Bu nedenle. 

o toplumda yaşayan bireyler o cllişüncenin kendi ortak düşünceleri old uğu inancına 

ulaşmaktadırlar. Kamuoyu, toplumun ortak inancı olarak bireyler üzerinde haskılara 

neden olmakta, onları belli tutumlara yöneltmektc ve o tutumların bireylerin kendi öz 
' - ~ . 

inançlarından kaynaklandığı izlenimini yaratmaktadır. Ayrıca kamuoyu öyles ine bir 

güçtür ki bir süre sonra siyasi bir güce dönüşerek yasa ve anayasaların değiştirilmesine 

bile neden olabilmektedir. 161 

Albig'e göre kamuoyu, herhangi bir tartışmalı konuda bildirilen düşünceler, 

görüşler ve kanaatlerdir. Bir başka tanıma göre ise kamuoyu, anlaşma durumuna 

bakmaksızın herhangi bir konu hakkında ifade edilmiş kişisel görüşlerin toplamıdır. 162 

Bir başka görüş de kamuoyunu, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde çeşitli istek 

ve çıkarları gerçekleştirmek amacıyla birbiriyle yarış içinde olan, bu istek ve çıkariara 

uygun kanaatler ile karar vericiyi etkilemeye ça!Jşa ve siyasal, sosyal. ekonomik 

nedenlerle toplumda en üstün güce sahip olan grupl arın halk yığınlarına açıkladıkları 

kanaatler olarak tanımlamaktadır. 163 

Kamuoyu kavramı ile ilgili olarak yapılan tanımlar genel olarak üç temel özelliği 

kapsamaktadır. Bunlardan birincisi kamuoyu için açıklık prensibinin bir önkoşul 

olmasıdır. Bireysel turular özel alanın karşıtı olan kamusal alanda yerlerini alacaklarsa 

açıkça ifade edilebilınelidir. İkinci özellik. kamuoyunun dayanışmayı gerekrirmesidir. 

Kamuoyu düşünceleri bireyden kollektif bir orıama taşımaya yardımcı olan bireyler 

arasındaki ilişki ve etkileşimleri kapsamaktadır. Son özellik. kamuoyunun kararları 

kapsamasıdır. Kamuoyu. bireylerin güncel toplumsal sorunlarla ilişkili llltumları ile 

J..:amu 2:örevli!erinin avnı sorunlara iliskin J..:ararları arasında önemli bir bai!ın .._ "' > ._ 

olusmasına neden olur. Bu nedenle kaıııuovunun olusumu sİvasal karar ;ı] ma sürecieri 
.> • . .> "' :. 

gözardı edilerek değerlenciiri !meme 1 i elir. 164 

16 ı N iyazi Öktem ... K~ıınuoyu Olu~turıııad;.ı B~ısıııııı Eğitim İ~lc\·i ve K~ııııu Y;ır;ırı ()J~·ütli ... 

Genç Gazeteciler Eğitim Semineri r G~ı!.ctccilcr Cemiyet i Yayınları. Mart 1 YX6). s . .::..ı.:: . 

162 

163 

16-1 

Akyüz. a.g.k., s.6. 

Sezer. a.g.k., s.7 1. 

Waldahl. a.g.ın .. <'iX. 
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Kamuoyu kavramına ili~kin ıanıml~ırın i<;erdiği temel öğeler incelendiğinde 

kamuoyunun dört etkeni olduğu anla~ılnıaktadır: 

Üzerinde aıılaşınaın~ı olasılı~ı ul~ın. sorun olar~ık cılgılaııabikcek hir durLım ya da konunun 

varolnıas ı. 

Kanıunun üyelerince durum va da sorun üze rinde oluşturulan görü ş lerin hüt[in lü~ünü 

gösteren seçimlerin hile~imi. 

Durum ya da sorun ~er~c,·csinde ıoplanan ILirili görü ş lerin anlatılması ya cb gösterilmesi . 

Durum ya da sorun],ırla ilgili olan kamunun · [~Üyüklüğü ya da kamu yu olu:; tu r,ın ki)ilcrin 

sayısı 165 . 

1.2. Kamu Unsuru 

Kamu kavramı sosyolojik bir kavramdır. Kamu üyelerini birbirleri ile 

ilişkilendiren belirli bir zaman süresi içinde karar alma mekanizmalarını aynı ya da 

karşıt yönde davranmaya sevk eden unsurlar kamu üyelerinin ortak paylaşınılarıdır. Bu 

nedenle kamu gibi sosyolojik bir olgu. kanaat. tutum gibi psikolojik bir taban üzerinde 

oluşmaktadır. 166 

Kavram çeşitli yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımlardan 

birisi kamu kavramını bir yandan toplumun bütün kesimlerine açık olan ve herkes 

tarafından uygulanabilen anlamda, diğer yandan yalnızca devlete ait anlamında 

kullanmaktadır. Sosyologlar ve siyaset bilimciler ise kavramı belli sorun ve olaylar 

karşısında benzer tutum ya da kanaatiere sahip olan grup anlamında 

kullanmaktadırlar. 167 KamLı. belirli bir sorun çerçevesinde biraraya gelmiş bireylerden 

oluşan bir gruptur. Grup içinde bireyler sorunun çözümü konusunda çe~itli göri.işlere 

sahiptirler ve soruna çözüm getirmek için birbirleriyle tartışırlar. 16X Toplumsal yaşanı 

](ı ) c . c Bernard Hcnnessy . Public Opinion ı :'i . .:di tion. Brooks/ ·o l c Puhlishıng o.: 

Cıliı·,ırnia: U.S.A .. 1Sl77. s.X -12.den ;ıkt;ır;ın Ali Mur"l Vural. .. Bir İlcti~im Kur;ımı OLır;ık YL-rel 

13;ı~ının Kamuoyu Olu~uıııundaki i~Jc, i ,·c Yere l l3;ısın-K:ııııuoyu ili~kilcri ... ı::~ki~ehir: ,\n;ı,hılu Ün i'. 

Sos~ al Bilimler Enstitüsü. Y;ıyınl"nın;ıını~ Doktora Teli. 1 LJLJ7) . s.7X. 

166 Anık . a.g.m., s . sıo. 

167 Gökçc. a.g.m .. 1 I)LJ(ı. s.220. 

161\ Herhen Bluıııer ... The !vLı~s. The Puhlic :ınci Puhlic Opinioıı ... Rcadcr in Puhlic 

Opinion and Communicaton (Dcr: Bcrn;ırd Bere i son ,·c Morris .lan;.ıwitz). (Ne\\· York Ciıy: The 

Free Press. 1966). s.46.dan ;ıktar;ın Sezer. a.g.k .. s.3. 
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ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar hakkında bütün bireylerin bilgi sahibi olması 

mümkün değildir. Çoğu zaman toplumun büyük bir kesimi bu sorunların farkında bile 

olamaz. Bu nedenle toplum sorunlarının çe~iıliliği doğrultusunda çe~iıli kamulardan 

söz edilebilir. 169 Grup üyeleri arasında doğrudan doğruya fiziksel bir ili~ki sözkonusu 

değildir. Toplumsal yaşantı ile ilgili sorunlar ne kadar çeşitli ise bu sorunlara tepki 

gösteren kamular da o kadar çeşitli olmaktadır. 

Broom ve Selznick ise kamuyu izleyicielen daha büyük üyelik ölçütleri olan 

grubun adı olarak tanımlamaktadırlar. Onlara gö;:e· kamu, 

Kendilerinin bir olay ya da fa:ıliyctten etkilendiklerini düşünen. 

Bu düşünceyi herhangi bir yolla a>;ıklayahilcıı. 

Hesaba katılan insanlardan oluşmaktadır. 170 

Farklı ortamlar farklı sorunlara neden oldukça grubun büyüklüğünde 

değişiklikler olabilir. Seçmenler. öğrenciler ve diğer gruplar farklı türde kamu 

olu~tururlar. Bununla birlikte kamu ve kamuayiarına ilişkin en büyük ilgi siyasi alanda 

görülmektedir. Çünkü siyasi sürece yoğun bir ilgi sözkonusudur. 

1.3. Oy Unsuru 

Oy kavramı , psikolojik bir kavramdır. Bir başka ifadeyle sosyoloji ile 

psikolojinin buluştuğu bir alanda yer almaktadır. 171 Kavram ··kanaat '' anlamına 

gelmektedir. Duygu ve izienimden daha kuvvetli. kamtlanması daha kolay. tam olarak 

kanıtlanabilen ya da pozitif olan bilgiden daha az geçerli ve kuvvetli kanaatlerdir. 172 

Bu açıklamadan sonra Sezer kaımıoyunu )U şekilde tanımlaını~tır: 

ıh9 Münci Kap~ıni . Politika Bilimine Giriş (A nbra: Ankara Üni\. Hukuk F;ıkülıcsi 

Y~ıyınları No: 431. 197R). ~.11-1. 

ı70 Broom. L. , .c Sclznick. P. Sociology ıNc\\· York: H~ırpcr and Rowl. s . .2.'-6 .dan 

Ak ı~ıran .1. Blair Kolasa . İ~letıncler İçin DaHanış Bilimlerine Giı·iş ıçe, · : Keın~ıl Tosun ). 

ı i sı~ııı bul: İ stanbul ÜniY. İ ~lctıııc F~ıkülte~i i~Jctme İkti s;ıdi Enstitüsü Y;ıyınları No:-1 .2. I'.J7<Jı. ~.-163. 

ı 7 ı 
Anık. a.g.ın .. s.lJO. 

172 Kimhall Young. ··Coııınıenıs on the N;ıtun: of Public and Puhlic and Puhlic Opinion··. 

Puhlic Opinion and Pı·opaganda ıDcr. Danicl Kaızı. <New York: The Dydeıı Press. 1954). 

s.62. den aktaran Sezer. a.g.k., s .:i. 
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Kamuoyu. kamu ya~antısı ile il~ili ol;ın tartı~ın<ılı ~orun karşısında. hu sorunl<ı il~ilcnen kişiler 

grubunun veya gruplarının ta~ıdıkları kanaaıleriıı anlat ıml arıdır. Bu anlatımlar hem çoğu nluk 

hem ele azınlık kanaılerini içine ;ılır l ar 1 73 . 

Herhangi bir sonın kar:-;;ısında ilgili grup içinde farklı kanaatler meydana 

gelmektedir. Bu nedenle grupların çeşitliliğinin yanısıra grup içincieki kanaarierin 

çeşitlili ği de sözkonusu olmaktad ır. 

2. KAMUOYUNUN OLUŞl\IASINA NEDEN OLAN UNSpRLAR 

Kamuoyunun oluşmmı genellikle üç tabakalı piranıide benzetilmektedir. 

Piramidin tabanını oluşturan alt Ye en geniş böli.imde halk kesimi yer alır. Bu kesim 

kamuoyu açısından pasif bir özelliğe sahiptir çünkü birçok kamu sorunu karşısında ilgi 

ve bilgi seviyeleri düşük düzeydedir. Pasif halk kitlesi homojen ve örgütlü grup 

özelli ği taşımamakta aksine örgütsüz grubu içine almaktadır. Piramidin orta bölümünü 

"ilgili azınlık" denen aktif halk grubu oluşrurmaktad ır. Bu tabakanın en önemli özelliği 

iç ve dış politikanın oluşumu sürecine ilgi duyması ve bu sürece katılmasıdır. Aktif 

halkın birçoğu gönüllü örgütlerin üyesidir. Pasif halk yığınlarının bireyleri de bu 

örgütlere üye olabilmekle beraber örgütler içine pasif halka liderlik yapan yine aktif 

halk olmaktadır. Pin:ımidin tepesinde ise .. kamuoyu yaratıcıları .. olarak adlandırılan 

bireyler ve gruplar bulunmaktadır. Kamuoyu yaratıcıları toplum içinde çok küçük bir 

grubu oluşturmakla beraber kamuoyunun hem kapsamı hem ele oluşturulması 

bakımından önemli bir role sahipirler. Hem aktif hem de pasif halkın sahip oldukları ve 

ifade ettikleri kanaatler genellikle kamuoyu yaratıcılarının önce kendi di.işi.incelerinde 

şekillendirdikleri sonra da toplum içinele yaydıkları kanaatlerdir. 174 

James N. Rosenau tarafından geliştirilen .. kamuoyu yaratıc ıLırı .. kanamı 

seçkinler kavramının genişletilmiş bi<;inıidir. Bu kişiler toplum iç·inde dört farklı 

katmanda yer almaktadırlar: 

ın 

17-+ 

Siyasi ler: Resmi göre,·e aıaıııııı~ ya d;ı sc~·ilıııi~ k;ır;ır ;ılına~ etkisi olanLır. 

Yöneticiler: Y\iııctiın or~;ınıııdaki mesleki personel. 

Çıkar Grupları: Ulus;.ıl ya da \'erel toplumdaki ~·c~it li i~ıek ,·c <;ıkarları y;ınsıtan amaçları 

Sezer. a.g .k .. s.5. 

Sezer. a.g.k .. s.7X -7LJ. 
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gerçekleştirmek üzere örg litlennıi~ \C karar Ye riciye eliinlik özel grup l arın \C derneklerin 

temsi Ic i leri 

Haberleşme Araçları s~ıhiplcri: Özellikle r~ıd yo . h~ı~ın \C teleYi zyt\Jl gihi ~i t lc ilcti~iııı 

araçları sahipleri ve bunların i ~ lcyi~ine bt ılan giirevliler 175. 

Kamuoyu ile ilgili yapılan ç· alı<jmalarda J..:amuoyuııuıı nasıl olu;;ruğu ve neleri 

kapsadığı tesbit edilmeye çalı<jılmı)tır. Bu çalı)malar sonucunda elde edilen 

bulgulardan bazıları )Unlardır: 

Kamuoyunun kitlenin gürli~Li o l nı~ısı gcrc~nıcz: çoğunlukla belirli kmıular üzerinde belirli 

kamu kesinılerinin görLişleridir. 

Kamuoyu değişir: bazen hızlı. bazen yavaş ckği ş ir. Kamuoyunun kararldığı i~c. birey lerin 

belli bir durumu değerlcndirip. ~esin bir görüş ortaya koyahilcliklerincle sözkonusu olur. 

Kamuoyunu ölçmek çok güçüir. 

Yaygın olarak bilinen bir konucia kamuoyunun oluşması olağanclır. Buna ~arşılık insanlar 

ayırdına vardıkL.ırı bir konuyla büyük bir olasılıkla ilgilenmeyecektir. 

Olaylar kamuoyunun oluşmasında güclüleyici bir etkendir. 

Kamuoyunun görüşlerini ortaya koyahileceğ i araçları olmalıdır . Seçimler. dernekler. 

kurullar, sendikalar gibi örgütlenıneler kamuoyunun orıaya çıkmasını sağlayacık araçlardan 

bazıları olabilir. 

Kamuoyu. olabilecek olayları kcstireınez: olaylar ortaya çıktığında onlara tcp~i giisterir. 

K amuoyu bir amaca ula~mayı ~ağlayacak araçlardan çok amacın kendisi üzerinde tı l u~ur. 

Görüşler ortak amaç ları \c çı~arl<ırı ol<ın gruplarca olu~turulnıuş grup giirli ) lcriclir 176. 

Kamuoyunun olu)umunda ileti)imin rolli oldukça büyi..ikti..ir. Di.i)i..incelerin 

oluşumu için iletişim zorunludur çi..inkü hem bireysel tutumlar. hem de kollektif 

tutumlar bireyler arasında deneyimlerin deği;;imi aracılığı ile biçimlenir ve geli;;im 

gösterirler. 177 Bu nedenle kamuoyu olu)turına giri)iınleri öncelikle !-.:onu ile ilgili 

tarafların karsılıklı iletisimele bulunabilmeleri ölci.isi..inde basarılı olmaktadır. Konu 
,!) :) ~ :ı 

hakkında herhan9:i bir iletisim ~irisiıninde bulunmak . konunun olusumu \'e !.!elisimi ...... :ı .... ::ı :> .... .) 

hakkında tarafların bilgi sahibi olmalarını zorunlu duruma getirmektedir. 1 n İleti;;im 

aracılığı ile bireyler tutumlarını ifade eder. diğer bireylere kar;;ı deneyimlerini s ı nar \"e 

17:'i Emine Yava~gel. .. UiusLır~ırası Siy~ı~al llcti ~ iııı .. . Uluslararası ilcti~iın ( I ·Lı;: Clürscl 

Üııgiireıı) . d stanbul : Der 'l'~ı: ıniarı ). ~.ı :'iX . 

176 Vural. a.g.k .. ~.n - 7lJ. 
177 Waııdahl. a.g.ın .. s.SX. 

ın Giikçe. a.g.ın .. 1 YlJ6 . s.222 . 
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kendilerine yakın ya da uzak sonıniarda eliğer bireylerin tavırları hakkında bilgi salıi bi 

olurlar. 

Ayrıca hiçbir birey diğer bireylerelen ya da farklı özelliklere sahip toplumsal 

gruplardan bağımsız hareket edemediği için kamuoyu toplumsal süreçler içinde 

oluşmaktadır. Toplumsal etkileşim ise kamuoyunu iki biçimde etkiler. jlk ol:.ı rak diğer 

bireylerin tutumlarının bilinmesi insanların orrak deneyinılerinin olu~masına neden 

olmakta, bu deneyimler insanların toplumla ilgili düşüncelerini biçimlenclirmekteclir. 

İkinci olarak, insanların gruplar ve toplumsal ağlarla ilişkilerinin önemli bir böllimünü 

tutumlar oluşturmakta . bireyin yaşadığı çevreele diğer bireyleri tutumianna göre nasıl 

bir tutuma sahip olduğu büyük önem taşımaktadır. Bir diğer nokta ise. kamuoyu 

oluşumunun birkaç toplumsal düzeyi birleştiriyor olmasıdır. Çünkü kamuoyu 

süreçlerinin asıl bölümlerini bireysel tutumlar ile grup tutumlarının birbirleriyle olan 

etkileşimleri şekillendirmektedir. Bu nedenle bireyleri ve grupları birbirine bağlayan 

süreçlere dikkat etmeden kamuoyunu anlamaya çalışmak oldukça zordur. 179 

Kanaatleri biçimlendiren unsular içinde bireyin yaşaım boyunca edindiği tutumlar 

önemli bir rol oynamaktadır. Bireyin bir senıbolü,bir nesneyi ya da çevresindeki 

dünyanın bir yönünü elverişli ya da elverişsiz bir biçimde değerlendirmesi öneğilimi 

olarak tanımlanan ve uyum sağlayan, benliği koruyucu, değer ve bilgi ifade edici 

fonksiyonu olduğu bilinen tutumların bireyin kanaatlerini yakından etkilediği görüşü 

oldukça yaygındır. 180 Bireyler yaşantıları boyunca sahip oldukları zihinsel ve duygusal 

yönleri olan bu öneğilinılerin yardımıyla kar~ılaştıkları durumlar karşısında nasıl 

dananacaklarını saptamaya çalışırlar . Walter Lippmann'ın stereoıiplerine benzeyen 

tutumlar bireyin kafasında dünyanın resmini ~·i zer ve onu biçimlendirirler. Bir başka 

ifadeyle sezgiler, kalıplar. önyargılar. öneğiliınler gibi unsurlar özellikle piramiclin 

zemininde bulunan halk yığınlarının kanaatin i oluştururlar. 

Kamuoyunun oluşumunda grupların önemi oldukça önemlidir. Yeni di.i~linceler 

grup içerisinele algılanıp beııinıseııir. Küçük gruplarda toplumsal baskıyı inceleyen 

Gorden·a göre bireyler kendilerine yöneltilen ı oplunı~al ba~kının v:ırlığını ncı bir 

bicimde alQ.ılamaktaclırlar. Newcomb ·a ~öre ise ~rubun etkisi dısarıcLm bireve > ..... ..._ '- ;, .. 

yöneltilen bir baskıda daha çok birevin benimsediği bir ıoplum~al ~·eneye uyuımı 

179 Wandalıl. a.g.m .. s.59. 

1~0 Oaııiel Katz. ··The Fuııcıion~ıl Appro:ıch to the Study of Aııitudcs"·. Pııhlic Opinion 

Qunrterly (Summcr 1960. s.168-170 )"dcn ~ıkt~ır:ın Socr. a.g.k .. s.l9 . 
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olarak kabul edilmelidir. ı X ı B u alanda birinci derecede etkili olan S?.rUIJların basında aile 
~ ; 

,.e ol\:ul gelmektedir. Bireyin çene etkisine en ~ıçık bulueluğu yeti~nıe döneminde 

ailesinden ve okuldan edinclği bilgiler. kanaatler ve eleğer yargıları çoğu zaman sürekli 

olmakla birlikte bazen de deği:jikliklere uğrayabilir. 

Aile ve okul gibi yüzyüze ili:jk inin bulunduğu birincil ve bu tür ili~kinin 

bulunmadığı ikincil gruplar clı~ında politik. ekonomik gruplar ile baskı gruplarının cia 

bireyin kanaatlerinin oluşmasında önemli bir r9Jü sözkonusudur. Bunlardan başka 

radyo. televizyon, kitap gibi kitle iletişim araçları da kitlelere çeşitli haber ve bilgileri 

hızlı bir biçimde iletnıekte ve bireylerin uzağında gelişen olayları göz ler önüne 

sermektedirler. Bu araçlar olayları ileterek ve yorumlayarak kamuoyunun şu ya da bu 

yönde oluşmasında önemli etkilerde bulunmaktadırlar. 

2.1. Kamuoyunun Oluşumunda Tutum ve Kanaatleı·in Önemi 

Sosyal psikologlar tutumların kaynağı, zaman içinde değişimi ve davranışa olan 

etkisini araştırmışlar ve çok say ı da tanımlamada bulunmuşlardır. Farl\:lı bıranısal 

yaklaşmılardan yola çıkarak tutum ve Lınaatı farklı biçimlerde kavramlaştırmı:jlarclır. 

2.1.1. Tutum n kanaatin tanıını 

Kamuoyunun oluşmasında tlltunılar oldukça önemli bir role sahipt irler. Tutum, 

!!enel anlamda hal ve !Zidis. du\'S?.Unun clısa vurulması biciminde tanımlansa da ._ ._ > ' ~.._ :. > 

Linamın anlamı konusunda herhangi bir ortak görüş sözkonusu cleğilclir. ı X2 Daniel 

Katz · a göre tutum ··bireyin sahip olduğu değerler dizgesi ne bağlı olarak bir siıııgeyi . 

bir nesneyi , bir kişi y i veya dünyayı iyi ya da kötü. y ararlı ya da zararlı yönleri yle 

algıladığı bir ön düşünce biçimi .. dir. ı ~3 Bu nedenle tutumun içinde olumluluk ya c!a 

olumsuzluk bulunmaktadır. Anıca eleğer yarg ısın a bağlı iki farklı özelli k de 

ı!" ı 

ı ~n 

Tolan. a .g.k .• ~ . -L'i2. 

Giib;c. a.g.k .. ı LJLJ3 . ~ l) .'\ . 

Daincl Kaı 1.. "The Fuııcıit\ııal Ap pro~ıclı ıo ıhc Sıudy of Aııiıudcs ... Readcr in Pııhlic 

Opinion and Mass Commıınicatioıı (Ne w York. US A: The Free Press A Di' is ion ol' Mac 

Million Puhlishing Co. Ine .). s.-l ı ·den ~ıkı~ır~ın ToL ı ıı 13~ırl<ıs-G;ılip isen . Vcysel B~ıımaL.. Sosyal 

Psikoloji (Ankara: Adım Yayıncılık. ILJtJI ). s.259. 



sı 

sözkonusudur. Bunlardan ilki çekicilik-etkileyicilik boyutu diğeri de değer yargısı 

içeren boyutudur. 

Tutum, bireyin kendine ya da çevresideki herhangi bir toplumsal konu ya da 

olaya karşı deneyim ve bilgilerine clay~ınarak düzenlediği bili~se l. duygusal \'C 

davranı~sal bir tepkidir. 1 K-1 Burada sözkonusu olan toplumsal konu bir birey. bir ürün 

ya da bireyin oluşturduğu bir yapıt olabilir. Herhangi bir ülkenin iktisadi durumu cia 

toplumsal bir olaydır. Bireyin kendisi ele bir sosyal konu olarak kabul edilirse bireyin 

kendisine yönelik geliştirdiği turuımı da (kendisini küçük görme ya da beğenme gibi) 

sözkonusu olmaktadır. 

Tutumlar bireyin sosyal ilişkilerini koJaylaştırmakta ya da zorlaştırmaktadır. 

Sosyal ilişkileri kolaylaştıncı özellikteki tutumlar aynı duyguları zorla~tırıcı tutumlar ise 

bireyleri ayıncı tutumlardır. Belirli bir turuımı karşı gösterilebilecek davranış biçimi 

bireyden bireye farklılıklar gösterir. Sosyal ilişkiye giren taraflardan birisinin turuımı 

sabit ve dosluk biçiminde olduğu halde buna bazı bireyler dostlukla bazıları da 

düşmanlıklayanıt verebilir. Buna rağmen sosyal ilişkiye giren taraflar birey olmayıp 

grup olursa tutumların ortaya çıkı~ biçimi fazla çeşitlilik göstermez. Ancak bazen 

2:rubun tutumu da zaman icinele de§isiklik 2:österebilir. 1 ~5 ._ > .... } ._.. 

Sosyal psikolog Allport'un tutum tanımı ise şöyledir: "Tutum bireyin şeylere ve 

durumlara karşı tepkileri üzerinde yönetici ve dinamik etki yapan ve geçirilen 

tecri..ibelerle örgütlenmiş duygusal ve zihinsel bir isticlat ya da eğilimdir." 1 :-; 6 Milton 

Rokech ise tutumu birbirine ilişkin inançların nisbeten devamlı bir organizasyonu 

olarak tanımlamaktadır. 1 ~ 7 Bu nedenle bireyin eşyayı ve durumları değerlendirici ya da 

savunucu davranışları tutumlara dayanmaktadır. İnançların her biri bir şekilde yetenek 

oluşturur ve uygun bir biçimele harekete geç·ilcliğinde eşya ve durumlara brşı tercih 

edilen davranış olarak kendilerini gösterirler. 

IS-i A. Can Baysal. ··Tuıuıııl~ıı·· ·. Sosyal Psikoloji (Haz: Erdal TcLırsLın-.-\.Cın B~ıys; ıl-

Hlincr Şeııcaıı-Taıııl Kılııı~·ı. (İ-;ı;ıııhul: Fili; Kiı;ıhc,i. Jl)Sl)). s.l67. 

IS6 

Aıııiraıı Kurık;ın Bilgis\'cıı. Genel Sosyoloji ( İsı;ıııhul: Fili;_ Kiı;ıhc, · i. J<J lJ ) l. s.~-i . 

G.W. Allpnrt. Die :\atur des \'onırtcils ( Kiihıı: I<J71l. s .27'dcıı r\kı;ıraıı Ciiik~.;c. 

a.g.k .• 1993. s.95. 
IS7 Sulhi Döııınczcr. Sosyoloji (İsı;ıııhul: Nih;ıd S;ıyar Yayın ,.c Y;ırdıın V ; ı"i'ı '{;ı y ıııl; ırı 

No: 2l)l) /)26. 1978). s.96. 
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Birey yeni davranı)lar ge!i)tirirkcn geç·ıııi)iııden gelen ya da toplumsal etkile)iın 

sonucu oluşmuş önyargıların baskısı alıında ve belirli bir düşünsel bl ıp içerisinde 

davranışta bulunmaktadır. Muzaffer Sheriff ise turuımı bu yönleriyle ele alıp bireyin 

yaşantısınd aki önemine değiıımekredir: "tutum. bilişsel. glidi..isel ve clananı)sal bir 

dizge olarak bireyin dün ya hakkındaki sürekli ya da geçici varsayımlarını. diğer 

insanlardan beklentilerini. kendine benze r insanlarla değişik olanlar arasındaki 

farklılıkları, değer ve bakış açılarını , neyin doğru neyi yanlış o lduğuna \·e neye 

yaklaşılması neden kaçınılması gerektiğine ilişkin duygu ve inançları iserir." 1 ss 

Tutuın, bu hareketin başlamasından bitimine kadar geçerli olan organize edici bir 

ilkedir. Aktiftir, bunun nedeni tutumun ilişkilendireceği ve böylece bir hareket 

başiartıracağı objelerin fiziki yokluğu karşısında bireyde oluşan gerilimdir. Bu nedenle 

tutum, bir davranışın tamamlanması yönünde uygun objeleri arar, seçer. redeleder ya 

da davranışın gelişimi sırasında oluşacak olan başarı ya da başarısızlıklar yoluyla bu 

clavranışın değerlendirilmesi için danışılabilecek esasları belirler. Böylece sözkonusu 

olan davranış gelişmesini sürdürürken bir yandan da değişikliğe uğrar. 1 S9 

Tutumların oluşumu konusunda AllpartL dört koşulun gerekli olduğunu belirtir. 

Bunlar: 

Birincil ko~ul. aynı ıipıcn ol an dcııcyiııılcriıı artıııasıdır. Aynı konuda çc~ iıli deney imlerin 

birikmesi sonucu insancia o konu ile ilgili tutumlar oluşur. 

ikincil kO)Ul. bircysellc~ıııe . r~ırklıla ~ ıııa \ 'C ~ı y rılıııadır. Birinci ko ~ ulla hirikeıı deney 

böylece clesıeklcıı ir. Tutum üzel l e~ir ve belli bir ıuıuııı benzerlerinden ;ıyrılır . 

Üçüncü koşul ise . kuneıli bi r et kiley ic i ve draıııaıik bir eleney im ıııcyd~ın;ı gelnıe s idir. 

Örneğin uzun boylulardan nei"reı eden biri sinin h;ı y aıını uzun boy lu birisi kurı~ırııı ı ~sa ki ~ i 

uzun boyl ulara kar~ ı olumlu bir tutum geli ~ı ire hilir. 

Dördüncü ko~ul da tuıuıııbr aıı a-h;ıbayı. iiğreınıenlcri. arkadaş ları ve hen zer lerini uklit yolu 

ile yani haz ır olarak elde edi lir l lJO _ 

M.Sherill- N.Cmo l ~ ıı. Social P~:~chology (New York: H~ırper ;ıııd Ru11· Puhlishers. 

Jl)69). s . .f7J'den a kı ar; ın Barl~ıs Tobn -G~ılip i sen- Veyse l B~ıııııa7.. Sosyal Psikoloji (.-\ııbra: Adı ııı 

Yayınclık . 1991 ). s.2ô0. 

1~9 Metin İnceoğlu. Giidiilenıe Yi.intcnılcri ( r\nLıra: .~nLı ra Ü ni1·. Ba s ın Ya1ııı 

Yüksekokulu Yayınları:4. 19S5 ). s.9. 
ıl)() . 

ınceoğlu . a.g.k., s. I 4. 



Doob ise turuımı "'bireyin içinde y<ı)<ıdığı toplumda önemli olduğu dli)linlilen 

örtü lü ,.e güdlileyici bir tepki .. olar~ık tanııııbıııı)lır. 1 lJ 1 Doob·un t anımı bir ıuıuımın ne 

olduğu konusunda ili)kin bir öneri içermekle birlikte açık davr<.ını)ı içerıııemektedir. 

Baron ve Byrne·a göre ise ıutuııı. '"oldukça organize olımış uzun süreli duygu. inanç 

ve da nam ş eğilimleridir:· ı Y2 Bu eğilimler eliğer insanları, grupları. fikirleri. ülkenin 

diğer yönlerini ya da nesneleri konu edinir. Bu tanımın temelinele iki temel özell ik 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki bir eğilimin tuıum olabi lmesi için bireyin o eğilimi uzun 

slire Ç!ÖStermesi 2:ereklili~idir. İkincisi ise tutuii1Lın bilissel. duv2:us<ıl ve davranıssal ...... ._ ._ ~ ) .._ ~ 

birimleri içermesidir. Tuıuııı yalnızca bir di.i)i.iııce ya da duygu ~de ğil. içerisinde 

kendisini inanç olarak ifade eden bili)sel. duygu ve heyecanları içeren duygusal ,.e 

gözlenebilir faaliyetleri içeren clavranı~sal öğeleri de bulundurmaktaclır. Krech ve 

Crutchfield ise tutumu ··kişinin dlinyasındaki bazı olgulara karşı glidlisel, duygusal, 

algısal ve duyuşsal süreçlerinin oldukça dayanıklı. kararlı ve sürekli bir örgütlenmesi ·· 

olarak tanımlamışlardır. l93 

Kamuoyu kavramını oluşturan kavramlardan diğeri de kanaatdir. Kanaat 

genellikle kamuoyu kavramını ikinci öğesi olan oy kavramının karşılığıncia 

kullanılmaktadır. Young'a göre oy, ··duygu veya izienimelen daha kuvvetli. 

kanıtlanması daha kolay fakat ram olarak kanıtlanabilen ya da pozitif olan bilgielen daha 

az geçerli ve kuvvetli kanaatlerdir. -· 194 Albig"e göre ise kanaatler "ilgili grubun genel 

olarak kabul etti§j de§:il. tartısmalı konular hakkındaki anlatınılardır. ··l lJS 
~ ~ > 

Tutumlar çoğu defa kanaatlerle karı)tırıba da ikisi arasında bazı farklılıklar 

sözkonusudur. Kanaatler ··söze dökülmüs ıutuınbr .. bicimincle ifade edilebilir. Kanaat > , 

davramsla olan fonksi\'onel iliskisi acısından rarklı özellikler tasııııaktaclır. Birevkr 
.) w > .~ :. _, 

sorunlar karsısında cözünıe ulasmak icin ~ecmis denevimleriııe cluruıııla il~ili .> .> .> .> .._ > .> .. ._ 

ı91 L.Doob ... The Bch~l\ · im oı" !\ııiıude<· . Psychological Rc,·icw (itJ..f7ı. ~.131\"den 

~ıktaran Jonathan L. Frcedın~ın - D~ı\·id O. Sc~ı r ~ -.l . i'vlc rr il Cırl~ıııith . Sosyal Psikoloji ıÇcv: .t\li 

Diiııınezı. (İstanbul: Ara Yayıncılık. Jl)XlJ ). s.2r-.x. 
l'J2 Doğan Cüce lo~ lu. insan , .c DaHanı~ı ( bı~ıııhul: Reıı11.i Kiı~ıhc\ · i . ll)lJ.' ). ~.521. 

D. Krech-R.S. Crutclıficld . Tlıcory and Pnıblcm of Social Ps~· dıology (Ne\\' 

'{urk: \le Graw Hill. ll)..f X). ~.152"dcıı ~ıkt;ır;ın Ru~cıı Kc'k~. Toplum Bilimlerinde ,\ı·a~tırına 

ve Yöntem (Ankara: Türki ye \ 'C Orı~ı Doğu A ııııııc İdarc~i 'r";ıyıııları No: 152. llJ76ı. s.27. 
l<J-4 Young . a.g.m .. Akt~ıran Sc;.cr. a.g.k., ~.5 . 

William Alhig. l\'lodcrn Public Opinion ı :-.Jew Yurk: l\1c Graw Hill. llJ56). s. 2 .dcıı 

.ı\kı~ıraıı Sezer. a.g.k., s.5. 



nınımıarına başvurmayı tercih ederler. Ancak. çözüm yolu bulabilmek için durum ve 

~ırayı~ biçimi dı~ında bu tutunılardan fazla bir fayda elde etmek nıüınbin değildir. Belli 

bir düzeyde akılcılığa dayanacak biçimele durumun tanımlanması ve bu duruma uygun 

gelecek bir eylemin kaHamla~tırılm~ısı ele alınarak bunlar uygulanmaya ~alı~ılabilir. Bu 

tanımlamalar ise pratik ve c!Li~ünsel yönden kan~ıat olarak kabul edilebilir. Kanaatler 

genellikle durumun içerisinele yer alan ~üpheli öğeleri. çelişkileri . belirsizlikleri ve 

sorunları ele alırlar. Bu nedenle de tutunılardan daha fazla akılcı hir yapıya 

sahiptirler. 196 Bireyin bir başka ki~iclen nefret etmesi bir tutumdur. Buna karşılık 
~ 

bireyin nefret ettiği kişinin ona karşı kötü davranışlarda bulunabileceğini düşünmesi ise 

kanaatleri oluşturmaktadır. 1 Y7 

Kanaatlerde düşünsel unsur temeldir. Birey " 'kadınlar, erkekler kadar iyi araba 

kullanamaz" diyorsa bunu ifade eden birey için bu durum bilinen birşeydir. kısacası 

düsünsel unsurdur. 198 Belirli va da tartısımılı bir konudaki kanaatler üc unsuru 
.!» J .!» :J 

kapsamaktadır. Bunlar birey, bireyin çevresi ve bireyin evresi ile etkile~imleridir. 

Kanaatİn oluşmasına neden olan bu unsurlar kanaat üzerinde etkili olan unsurların 

oldukça çok olduğunu göstermektedir. Örneğin yalnızca bireye ait kanaari etkileyen 

unsurlardan bazıları stereotipler. özdeşleşme . çatışma. gerilim, endişe, hayal kırıklığı. 

suçluluk duygusu, alışkanlıklar. kompleksler.sabit fikirler. izafet çerçeveleri. s·apraz 

baskılar, kişinin kendisini sa nın ması, eleğer yarg ıları vb.' dir. l99 

Sonuç olarak kamuoyunda kanaat ola rak kabul edilen ve clavranı~;larla 

somutlaşan eylemler birtakım psikolojik aşamalar ve karmaşık etkiler sonucunda 

oluşurlar. Bu araştırmaların çoğunda önyarg ılar veeözellikle ırksal önyargılar üzerinde 

durulmuştur. T.W. Adorno ve ~ırkaclaşlarının ··otorireryan Kişilik"" adlı araştırması aşırı 

lıoşgörüsüzlüğü ve önyargıyı belirleyen psikolojik karakteristikleri özellikle Yahudi 

IY6 Eugenc L. Harıky-Ruıh E. H;ınk~ - CI;ı; de 1-Lırı. ··Tutuıııl;ır 1 c ~;ın;ı;ıılcr··. hitle 

Haberleşme Teoı· ilerinc Giriş !Çe1·: Ün~~ıl Q,Lıl ı. i . .;nk;ıra : Anbra Üni 1 . Sı1 ;"al Bilgiler 

Fak(iltcsi Yayınlan No: 2SI. IY73ı. ~ .lh. 

IY7 Yüksel. a.g . k .. 19Y4. ,_23. 

10X Ünsal Oskay . · · Kiılc 1-Lıhcrlc~ ı nc~i :\s:ı ~ ınd;ın Sosy~ıl Alg ılaııı~ı I ' C Tuıuıııl;ırı Din;ıııııği··. 

Aııkan1 Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ut·q.:_isi !Cilı.XXIX. NP: 1-2. Marı

Haziran IY74 ). s.l76. 

]'.)l) Nermiıı Ahacbıı. haınııoyıı 1Tcbir cdilmı~ ders noıları. T;ıriJı,i;). s.-lTdcn aktaran 

Anık. a.g.k . • s . s> 1. 
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dü~manlığı görünümüyle incelemi~tir. G. Myrcbl"ın "Amerikan ikilemi·· adlı yapıtı da 

Amerika'da bulunan zencilerin durumlarını ara~tırmış ve toplumda y· aygın olan 

··e~itlikçi ideoloji'' ile zencilerin · · a)ağı tür .. oldukları yolundaki kanat arasıc!;ıki çatı~ma 

Lizerinde durmustur. 200 
> 

2.1.2. Tutum ve kanaati oluşturan temel unsurlar 

Tutum, bireyin düşünce, duygu ve davram~larını uyumlu bir biçimde etkiler. 

Tutumlarda genellikle uyum halinde bulunan düşünsel, duygusal ve cfavranı~sal faktöre 

tutumların öğeleri adı verilmektedir. Güçlü ruunılarda bu üç öğenin tamamı 

bulunmasına rağmen zayıf tutumlarda özellikle davranı~sal öğe zayıf kalabilmektedir. 

Düşünsel. duygusal ve davranışsal öğeler içeren tutumlar bireyin psikolojik obje 

ile ilgili olan düşünce , duygu ve davranışlarını oluşturduğu kabul edilen eğilimidir. 

Tutumların oluşum ve değişimine ili~kin yaklaşımlar ise koşullanma ve peki~rirme, 

amaçlar ve çatışma, işlevsekilik ve bilimsel tutarlılıktır. Bu yaklaşımları ilkine göre 

tutum bir tür alıskanlıktır. İkincisine 2:öre turuımı birevin amacları olusrurnıaktadır. :s - J ~ :. 

Üçüncüsüne göre tutum amaca ulaşmak için bir araçtır. değer açıklayıcı ve benlik 

savunucudur. Dördüncüsi.ine göre ise bireyler tutumlanyla ilgili bilgileri kabul etme 

eğilimi gösterirler.20I 

Bir tutumun bili~sel öğesi, bireyin o tutuma konu te~kil eden objeye ilişkin bilgi 

ve inançlandır. İnanç bir ifadenin kabul edilmesidir. Eğer herhangi bir objeye i l işkin 

olmusuz bir tutumumuz varsa o ~ey hakkında olumsuz inançlanmız da olacaktır. Bir 

inanc ··x kötüdür .. seklinde ~enel bir ifade olabilece!li gibi "'enfhtS\'On \1liksek wrgilere 
> > ...... .._ ...... J J .._. 

vol acar .. . seklinde daha özellestirilınis bir ifade de olabilir. Binr tutumun iııanc viinli 
... > .) .) :. > -

ile duygu yönü karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Yar olan dü zenin büyük 

şirketlerin yararına çalıştığına ve azınl ı k gruplarının lıakl;ırını konıın;ıdığın~ı inanan 

birey düzene kar~ı olumsuz bir duygus;ıl tepki geli)tirecektir. Aynı şekilde d[izene kar)ı 

olumsuz duygular besleyen birey . genelele düzen hakkında olumsuz ifadeleri 

benimseyecek . olumsuz inançlar gdi~tirecektir. Bu nedenle farklı ~eyler olmalarına 

200 T .B. Boııoınorc. Toplumhilim Sorunlarına Ye Yazınma İli'jkin Bir 

Kılanız (Çev : Ünsal Oskay ). (İ~ıaııbul: Bcıa 13;ı~ıın Y;ıyıın Dağıtım A.Ş .. ILJS4). ~.:2-16. 

201 
Anık . a.g.m .. . ~ . LJ4. 
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rağmen tutumlar ve inançlar daima birlikte bulunmaktadırlar.~ 02 Birey. tutum konusu 

hakkındaki bilgiyi ise o konu ya da konular grubu ile ilgili doğrudan bir deneyim 

geçirme ya da dolaylı olarak bilgiye sahip olma ile elde eder. Bir ba~ka ifadeyle bireyin 

öncelikle o konunun var olduğunu öğrenmesi gerekir. Varlığından haberelar olunmayan 

bir konuda tutumun oluşması mümkün değildir. 

Tutumuıı içerdiği duygusal öğe. herhangi bir objeyle ilgili heyecanları ifade 

etmektedir. Tutumun konusunu olu~turan obj~ _ ho~a gidebilir ya da gitnıeyebilir. 

Tutunılllı duygu ve heyecanla dolu olan bu yönü ay nı zamanda ona devamlılık \C itici 

bir karakter de kazanclırmaktaclır.~03 Obje bir insan olabilir, bir grup olabilir. bir kurum 

olabilir ya da soyut bir şey olabilir. 

Tutumun üçüncü öğesi davranışsal boyutuclur. Bireyler bazı nedenlerden dolayı 

her zaman davranışiarına uygun biçimde davranmazlar ya da clavrananıazlar. Buna 

rağmen duygulara uygun hareket etme eğilimi daima sözkonusudur. Bazı psikologlara 

göre bir tutumun davranışsal bileşeninin duygusal bileşenini etkilemesi olasıdır. 

Bunlara 2:öre davranıs biciıniıniz tutumlarmııza bicim verir. 204 Davranıssal ö2:eden söz 
'-' :; :> .:> > .._ 

ederken iki tür davranışı birbirinden ay ırmak gerekmektedir. Bunlar duygusal ve 

normarif davranışlardır. Duygusal davranış tutum onusunun hoşa giden ya da gitmeyen 

bir durumla ilişkilendirilmesi sonucu meydana gelmekte, normatİf davranı~ ise doğru 

davranışın ne olduğu konusundaki inançlara dayanmaktadır. Normlar kliçük gruplar ya 

cia alt kültürlerin bireyin davranı~ı üzerindeki etki sidir. Bireyin bağlı bulunduğu grup 

ya da alt kültürde belli bir cbvranı~ biçimi doğru olarak kabul ediliyorsa birey bunu 

hosuna 2:itse de 2:itmese de uv2:ulamak durumunda kalır . ~os 
::. .._, - .., '-

Birleşik Amerika·cıa yapıbn bir :ıra~tırma üç ya~ınclaki zenci çocukların siyah-

beyaz ayrımı yapabildiklerini \e beyazı si yaha göre ü:-;tün gördülerini urtaya 

koymuştur. Bu nedenle üç y:ı~ gibi çok !-;üçük ya~larda bile tutumların bili~sel. 

Clitlord T_ M,ırg~ııı _ --Tuıuııılaı· 1 c Öııy~ırgı··_ Psikolojiye Giı-iş Ders hitabı (Çn: 

Orh~ııı Aydın). ( Aıık~ıra: H;ı..:cııcpc Lııi1 _ r~ikol,ıji Bi i ltiıııti Y~ıyııı No: 1 _ 1'-J:\-I)_ , __ )h_, _ 

203 Da1 id Krc..:h-Ri..:lıard S. Cruıcht"icld-Egclıoıı L. Ball;ıchcy. Cemiyet İ~;· indc Fcrd 

(Çn: Mümtaz Turhan). (İswııhul: Biliın 1c Kültür Eserleri Dizisi_ ı%.-'). ~-2--'2-

20--ı Morgan. a.g.li., ~ - -"6-1. 

205 Baysal. a.g.k .• ı l)~l)_ "-ı CN 
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duygusal ve davranışsal öğe leri ortaya çıkmaktac!ır. 206 Bu kadar ki.içlik ya)larda 

~elisen tutumlar cocukların daha sonraki v<ısamlarında kendilerini ve di~er birevleri ...... ::. ,;; . ;, '-· . 

nasıl değerlendirmeleri gerektiğini ele etkilemektedir. Çünkü ç·ocukluk döneminde 

öğrenilen tutumlar genellikle önemli bir eleneyim ya da olay ya)<.tnmacl ı ğı sürece 

durağan bir yapı göstermektedir. 

Tutumların bilişsel yöni.i ile davranı~ arasındaki ilişki ise dört koşul yerine geldiği 

zaman oıtaya çıkmaktadır: 

Tutum kuvvcıliysc. 

Tutum bireyin ki~isd yaşantısına dayalıysa . 

Tutum birey için önemli olan diğer kişilcrce desıcklcniyorsa. 

Tutumun sık sık kendini orwya koyma ~ansı varsa207 . 

Bu öğelerden bir ya da birkaçı eksik olduğunda tutumun bilişsel yönü ile 

davranışsal yönü arasındaki ilişki aksaklık gösterebilir. 

Tutumun düşünsel ve duygusal öğesi aynı yönde. davranışsal öğesi ise farklı bir 

yönde olduğunda. bireyin o konudaki tutumunda tutarlılıktan söz etmek mümkün 

değildir. Örneğin bireyin beli bir konudaki düşünce ve duyguları aynı yöndeyken birey 

bu iki öğeyi davranı~ları ile ortaya çıkaramıyorsa tutarsızlık içinde kalır. Aynı ~ekilde 

duygu ve davranış öğeleri aynı yöndeyken clü~ünce öğesi ters yönde kalıyorsa tutum 

yine tutarsızlık gösterecektir. Düşünce ve clavranı~ öğelerinin yönii aynı. duygu 

öğesinin ise ters yönde olması durumunda cia y·ine tutarsızlık sözkonusu olacaktır. 20X 

Güçlü tutumlar ise üç llltum öğesini de kapsamaktadır . Her bir öğe kendi içinele 

ç·ok güçlü olduğu için en tutarlı tutuıııLırı. güçlü tutumlar olu~turınaktadır . Böylece 

güçlü tutum bireyin o konuya verdiği önemin de göstergesi olmaktadır . 

Rosenberg ve Hovland .da tutumun bu i.iç öğeye sahip olduğunu savunan 

arastırmacılardır. Onlara 2:öre duvç::usal ö~e (bir sevi dei'!erlendirnıe va da birse\ le ih.ı:ili 
:, .._ ..... .._ ....... ;, • ...... ,.1 :) - ._ 

duvumsama). düsünsel ö~e (alç::ısal edimler veva inancın sözel ifadeleri ı' c d<.t\Tanıssal 
.,1 ' :, .._ '- ..) .) 

K.B. CLırk - l'v'i.P. Clark. · ·R~ıcı~ıl ldenıii"icıııon ~ımi Prci"c: rence in Ncgro Clıildren· · . 

Reading in Social Psychology (NCI\ York : Hc·nry Holı. ILJ)S). ~ . 602 - 61 ı · den ~ıkt~ır;ın Ciğdc·ııı 

1\:~ı~ııçıha~ı. İnsan 'e İıısaıılaı· (Enim B~ı~ıııı··Y~ıyıııı D~ığıtıııı. ILJXS) . 

207 k '7 Yüksel. a.g. · .. 5. _ . 

Alparslan Usai -Zeynep Aslan. DaHaııış Bilimleı-i (İzıııir: B~ırı~ Y:ı, · ınc,i . llJLJ."i). 

S. ı 1 X. 
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öğe (açık olarak yapılan eylemler)dir. Bu yal-.:Lı)ını. birçok ara~tırnıacı ıçın tutumun 

l-:endisini farklı biçimlerde açığa çıkarmasıncbn dolayı oldukça manııklıclır. Ancak bu 

yakht)ım, gereksiz biçimele karnıa)ık bir yapıya s~dıip olduğu için tutum ik davranı~ 

~ırasındaki farkı ortaya l-:oyamaıııal\tır. Bu nedenle bazı araştırmacılar. tutumun 

duygusal öğe ile sınırlandırılmasını ve tutum ik davranış arasınd~ıl-:i ili~l-:inin 

araştı rı J ması gerektiğini savunmaktadı rJ ar. :2( l'J 

2.1.3. Tutunmn yapısı, özellikleri, boyutları ve işlevleri 

Tutumların temel ortak özelliğini, belirli örgütlenmiş düşünce yapıları 

oluşturmaktadır. Muzaffer Sherif, tutunılan diğer düşünce yapılarından ve bunların 

oluşturduğu davranışlardan ayırmak için altı ölçüt önernıiştir: 

Tutumlar doğuştan edinilmez. sonradan ka zanılırlar. Temel olarak tüm dü~ünsel etkinlikler 

gibi tutumun oluşması da öğrenme sürecinde ortaya çıkan bir etkinliktir. 

Tutumlar birey ile nesneler arasındaki ili~kilcre bir kararlılık ve düzenlilik Lızandırırlar. 

Tutum lar öğrenme süreci içeri s i nde tedricen hiçim !en ip oluştu k ları ndan i n~an nesne 

ilişkisinin yanısıra insanın çevresini algıbınasına. yargılamasına \ 'C kullanınasın<ı yönelik 

ilişkileri de düzenlerler. 

Tutumlar geçici düşünsel durumlar değillerdir: bir kez ortaya çıktıktan sonra az y<ı da çok 

bel ir li bir süre devanı ederler. 

İnsan nesne ilişkisinde özellikle tutuıııl:ır <ıracılığıyla belirlenen bir etkilcnnıe - gücllilcnnıc 

(y anlılık ) süreci ortaya çıkmaktadır. Bir in s :ın lıerlı:ıngi bir tutumu biçiınlcndirdiğinde artık 

sözkonusu nesneye yansız bir gii1.lc h:ık<ıına z : va bu nesneye 1-;ar~ı y< ı da onelan yana 

ol acaktır. 

Tutumların olu)ıııası \'C his·iınlcıınıcsi i\·in hil'l•irleriyle karşıl<ı~tırıl;ıhilir hiı\·ol-; iiğcnin 

birarada olması zorunludur. Bir nesneye k:ır~ı olumsuz :a da olumlu hir eğilimin 

başgöstermesi ancak o nesne n i ıı d i ğer nesnelerle kar~ıla~t ı rı 1 nı<ısı ncl:ın son ra nı üm Uiıı 

olahi 1 ir. 

Genel olarak 1-;i~ise\ tutuıııl:ırın olu ~ uıııu ıle il~ili ilkeler topluıııs~ıl tutuııı\;ırın olu~ııı<ı~ııı:ı 

da uygulanabilir. "topluıııs~ı\ ıuıuıııLır ... topluıııs~ı\ nesne. değer . komı. ~rup y<ı d;ı kuruııı\;ıra 

yönelik tutuıııLırclır . Tuıuııı ıı\u~uıııuııd;ıl-;i ıııck;ıııilln~ı her iki tutum t[irli ic;in de ;ıynıclır . 

İkisi :ırasıııdaki rark. topluıııs:ıl tutuıııd:ı : ;ııılılığın !Ppluııısal nitelik t;ı~ıy ; ın bir iiğc ilc 

. ı . ı ı . ·ı· ı . . ı· ' ı() ilgili olmasıdır. Ki~iscl tutuııı ise ne .,ııe ilc kı ~ ı ~~r~ıs ınl ;ıkı ii1c 1ır ı ı~o:ıl ır- . 

Yühcl. a.g.k .. 1 Sl'J4. s.:2:'i0. 

210 l\1 . Sherii'-N. Carolyıı. Social Psyclıology (Harper :ımi Row Puh\i,!ıer,. \\)6')) 
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Bireyin. karşısına çıkan toplumsal değerler bireyde bazı durağanlıkların 

oluşmasına neden olurlar. Bu durnğanlıklara toplumsal tutum adı verilmektedir. Bu tür 

tutumlar bireyde bir kez oluştuktan sonra bireylerin bulundukları durumlarda onun 

secimlerini, be§:enilerini ve beiienmedi!!i sevleri önemli oranda belirlerler. 2 ı ı 
> ~ ~ ~ ~ • 

Tutumların özellikleri arasında 2:üc derecesi . karnıasılık. di!!er tutumlarla iliski ve ._. .) :. ' ...... .) 

nıerkezilik, öğeler aras ı tutarlılık ve tutumlar arasında tutarlılık sayılabilir . 

Tutumun güç derecesi bireye özgü özellik,lerclen kaynaklanmakta ve tutumun 

şiddeti, sağlamlığı , kolay cleğişmezliği, inançlarla pekişmişliği ,ve duygulardan 

etkilenmisli§:i, mantıklı bir tnbana oturımısluiiu. slireklili§:i ve tutarlılı§:ı anlamına 
:. \-.o .) ....... ...... '-

gelmektedir. Bu nedenle gi.iç derecesi sosyal psikolojiele "'kişinin belli bir tutum 

konusundaki düşünce, duygu ve davranışlarının gi.icir· biçiminde tanımlanmaktadır. 2 ı 2 

Tutumlar öğelerinin karmaşıklığı açısından da farklılıklar göstermektedir. Tutumların 

öiieleri yalın ya da karmasık olabilirler. 2 ı 3 Düsi.ince ö§:esi düsi.insel. duv2:u ö§:esi .._, :. :. '- .> _,..__ '-

duygusal ve davranış öğesi de davranışsal süreçlerden geçerek oluşmakta ve bireyin 

doğuınuyla birlikte algılamaya başladığı birçok uyarıcının bireyde bıraktığı çeşitli 

izlenimlere, bireye özgü senteziere ve yorumlara dayanmaktadır. 

Tutumlar, diğer tutumlarla ilişkileri açısından da Lırklı özelliklere sahiptirler. Bazı 

llltumlar di§:er tutumlarla cok vakın olmasına ra§:men bazıları da uzak olabilirler. Avrıca 
.._, > .... ...... ... 

hazı bireylerde bir tutum merkezileşerek o bireyin diğer tutumlarını etki altına alır ve 

onun davranışlarını yönlendirebilir. Bi.iti.in bu özelliklerden başka . tutumların öğeleri 

arasında genellikle tutarlı bir ilişki old uğu ve tutumların birbirleriyle tutarlı bir yapı 

oluşturduğu görüşü yaygın olarak kabul görmektedir. 2 ı-+ 

Tutumlar üzerinde inceleme yapan araştırmacıların amacı genelde tutum 

fonksiyonunun yapısını ve dinamiğini açıklayabilnıektir. Bu amaçla araştırmacılar 

tutumları yön, derece. yoğunluk ve kökli.ili.ik gibi ~·eşitli boyutlar içinde ara~tırnıayı 

uygun bulmaktadırlar. Bu bovutların her biri ist ~ıtisik teknikler kull~ınılarak 

~ı ı 

Y~ı y ıııcılık . ıY6X). s.YX.dcıı akı~ır~ııı İ~ııı~ıiı Y~ıl.ıL· ı. Kitle İleti~imindc İnıaj ıl'ı~ıııbuı: G ı ı i ın 

Y~ıyııııarı. 1 YY7). ~ .3Y. 

~ı :ı 

Usal-Aslaıı. a.g.k .. s. ı ı 5. 

Yüksel. a.g.k .. ıYY-1. s. ıY. 

Yüksel. a.g.k., ı YY-+ . . <~O. 
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incelenebilen, kar~ıla~rırılabilen \c ~m~ıliz edilebilen, yererli miktarda bilgi elele etmek 

için bireylerin tutumları hakkında yapılan ;-;~ıyısal tarif biç· inılerini temsil 

ct mektedirler. 215 

Rosenberg, Scott. Shaw ve Wrigh bu boyutları şöyle sıralamaktadırlar: 

• Tutumların Konusu: Her tutum bir konuya sahiptir ve bu konu tuıumun 

türünü belirlemektedir. Bu konulardan bazıları si yasal partiler, toplum. ;-;enclikalar. i~ 

grupları, dini mezhepler ~eklinde somut konular olabileceği gibi liberalizm. tlltuculuk 

gibi soyut konuları da kapsamaktadır. 

• Tutumun Yönü: Her tutumun. o tutum konusuna ilişkin olumlu ya da 

olumsuz bir yönü sözkonusudur. Tutum olumlu olduğunda konu ya da olaya kar~ı 

olumlu duygular, değerlendirmeler geli~ecek dolayısıyla tutum objesine yakla~ma 

sözkonusu olacaktır. Tutum olumsuz olduğuncia ise tutum objesinde uzakla~ma, tutum 

objesine zarar verme sözkonusu olacaktır. 

• Değişim Aralığı : Bütün tutumlar olumlu ve olumsuz iki nokta arasında 

değişim aralığına sahiptir. Bu aralık. bel ir li bir turumda ana kütlenin aritmetik 

ortalamasından sapma anlamına gelmektedir. Scott. bu aralığı tutumun olumlu ya da 

olumsuzluk derecesi olarak kabul etmektedir. 

• Yoğunluk: Yoğunluk tutumun duygusal öğesının içeriği anlamına 

gelmektedir. Tutum ne kadar duygusal ise o kadar yoğun olur. 

• İki Yönlü Çekim: Scott. bazı tutumlarcia hem olumlu hem de olumsuz 

unsurların bulunabileceğini ifade etmi~tir. Bu iki farklı eğilim bir tutumcia e~iı ölçülerele 

olduğunda iki yönlü çekim o oranda gliçlli olmal-:taclır. 

Belirginlik: Rosenberg bu özelliği. tutumların bireyin bilincinde edindiği yer 

olarak tanımlamaktadır. Buna göre bazı tutum ko nuları bireyi n bilincinele ;-;ürekli yer 

edinir ve çeşitli biçimlerele kendini gösterebilir. 

• l\1erkezilik: Merkezi tutum. cesitli tutumlar ara;-;ında en önemli tutum anlamına 
, ' 

gelmektedir. Merkezi tutum. ıam orta ııokıacl~ı yer alırken eliğerleri onun ~-eHöinde yer 

almaktadır. Merkezi tuıuımın deği)mesi diğer tutumların da cleği)mesine neden olur ya 

da olmaz. Bu merkezi ıutuımın ne bdar merkezi olduğuna bağlıdır. 

• Bilissel Karmasıklık : Sc oı r'~ı !:!Öre bilissel karmasıklık birevin tutum konusu >. .) . ..._ .) :J ... 

hakkında sahip olduğu bilgi sayı;-;ıdır. Karma)ıklık derecesi kısmen de nl~a tutum 

.2 15 L.Harılcy - E.H ~ırtlcy -C . I-I d rt . a .g.k .. ~.27 . 
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konusunun kapsamına bağlı olmaktadır. Örneğin i)görenleri bir ıutunı konusu olarak 

kabul ettiğimizde bu konudaki bil!!iler tek bir is2örenle il2ili bil2ilerden daha karmasık 
........ .._ :,.._ ........ '- ,:, 

hir yapı göstermektedir. En azından bir i)gören daha geni) boyuıLırdaki i)görenler 

grubunun üyesidir. Bu nedenle Scott. bili)sel karnıa~ıklığa neden olan bilgilerin 

birbirinin yerini alabilecek bilgiler \'erıne birbirini tamanılavıcı bilgikr olması 

gerektiğine inanır. 

• Tutumun Esnekliği : Scott. tutumun bu boyutunu çe~itli baskıLır altında 

tutumun değişme kolaylığı olarak cleğerlendirnıek.tedir. 2 ı 6 

Tutum, bireyin kişilik yapısı içinde bazı i~levsel özelliklere sahiptir. Bu özellikler 

ise su sekilde acıklanımstır: 
.> .> ;, > 

• Tutumun Yararcı İslevi: İnsanlar cocukluktan baslavarak kendi ihtivaclarını 
> :> ,:, J J > 

karşılamayı öncelikle amaç olarak benimsemektedirler. Bu nedenle insanlar, 

ihtiyaçlarını karşıladıkları nesnelere yönelik olumlu tutumlar geliştirirken diğer 

nesnelere olumsuz tutumlar geliştirebilirler. 

• Tutumların Benliği Koruma İslevi: Tutum. savunma mekanizmasına benzer 
'- .> 

biçimde bireyin benliğini koruyucu bir işieve sahipör. Bireyin kişiliğine ve temel 

değerlerine yönelik tehditleri önlemeye yarayan bir yapısı vardır. Bu nedenle de birey . 

benliğini koruyan tutumlar geli~tirme <;:abasındaelır. 

• Tutumların Benlik Açıklayıcı işlevi: Birey. kendisini temel eleğerleri açısından 

ifade eden ve kendisini görmek istediği biçimele algılamasına yardımcı olan tutumlar 

geliştirmeyi tercih etmektedir. Bu tlir tutumlar bireyin ·'benlik kimliğini .. tamamlayarak 

ona gliç kazandırabilir. 

• Tutumların Bilgi Kazanelırma işlevi: Birey. karnıa~ık bir y;ıpı sergileyen 

dlinyayı. insan ili~kilerini. dli)Lincelerinde dlizenli bir biçime koyarak anlamaya <,;alışır. 

Bu ellizenlilik. bireyin algılama düzeyi ik doğru oranıılı bir yapı göstermektedir. Birey 

böylelikle toplumdaki yerini. bireysel ihtiy;ıçlarını \'e amaçlarını belirlcyebilmektedir. 

Karmaşık bir yapıya sahip ili~kileri dLizenlemek ancak bilgilenıııe s;ıyesinde 

olmaktadır. Bilgilenme ihtiyacı ise bireylerin ıuıuıııları sonucunda belirkıııııcktedir. 

Bazı tutumlar bireyde belirli bir ihtiyaç düzeyinin olu)ıııasına neden olımıktaclır. 

Bilgilenme yalnızca karşıb)tırma yoluyLı y~ıpılabikceğinden ıuıuıııların olu)lllrduğu 

:216 B <ı; ~al. a.g .k .. ı':!~':!. ~-ı 70- ı 7 ı. 



92 

ihtiyaç düzeyi karşılaştırma yapılabilecek bazı refer:ıns noktalarının olu~masımı neden 

olur.217 

Tutum, söz ya da davranış gibi belirgin biçimler aracılığıyla ortaya konulabildiği 

gibi hiç ortaya çıkmayan ve düşüncelerele gizli 1\.abn tutumlar da olabilir. Tutumun 

sözel ya da davranışsal bir bi<;imde if<ıde eelilebilmesi öncelikle bireyin i~·inde 

bulunduğu gruba ve ortama bağlı olmakuclır. Çoğu kez ortamın elverişsizliği nedeniyle 

tutumlar bireyin düşüncelerinde tutarlı clavranışlara clönüşemecliği gibi samimi bir 

biçimde ifade edilemezler. 

2.1.4. Tutum oluşumu, değişimi ve tutum kuraıniarı 

Tutumların oluşuımı konusunda farklı yakl<.tşımlar önerilmiştir. Mc Guire. Rich

Adcokc ve Lambert bu konuda yaptıkları araştırmalar sonucunda şu faktörleri 

bel irlemişlerdir: 

Genetik faktörl er 

Fizyolojik Koşullar (Olgunl aşma . Hastalık. Uyuşıurucu Alı~kaıılığı vh.) 

Tutum Konusu ile Doğrudan Deneyim 

Kişilik 

Toplumsaliaşma Süreci (Topiuın~ı Uyu nı ı 

Grup Üyeliği 

Sosyal Sıııır. 2 1 ~ 

Bu sınıflamada ilk dört faktör doğrudan bireyin kendisi ile ilgili öze llikleri 

kapsamakla diğer üçü ise birey in toplumsal yaşantıs ı ile ilgili özellikler taşımaktadır. 

Bu faktörlerden, genetik faktörler ile fizyolojik koşullar konusunda bnıılayıcı ilgi 

hemen hemen yok gibidir. Diğer faktörler konusunda ise oldukça fazla s<ıyıda araştırm a 

yapılmış ve bilgi birikimi elde edilmiştir. Bu faktörlerin ıuıunı oluşumun a cıkisi fal\:lı 

öl~· ülerdedir ve en etkili faktörler ıoplums<ıllaşma süreci \e grup üyeliğiclir. Çünkü 

tutumların oluşmasında ıemel eıken eliğer bireylerclir. Toplumsaliaşma süreci i ~·e risincl e 

birey . diğer bireylerle i lişl\.ilere girerek içinde bulunduğu toplumun değe rlerini. rol 

beklentilerini ve tutumlarını öğrenebilmel\.ıeclir . Bu süreç. bireyin çocul\.l ul\. yı!Lırıncla 

aile çevresinde başlayarak bütün yaşamı boyuncı clev;ım etmektedir. 

~17 Barlas ToLın - Ga lip iscıı-Vcvscl B~ııına1.. Sos}al Psikoloji (Ank~ıra: Adını 

Y~l\· ıııcılık. 19Yl ). s.264-265 . 

Baysai. a.g.k .. i lJSLJ. s. i 75. 



Ana-babalar ile cocukların ıutuııılarını brsıl;ısııran arastırmalar. özellikle si\lasi 
;> ::. ::. ) J 

Ye dinsel tutumlar arasında büyük benzerlikler olduğuna dikkat çekmektedir. Jennings 

ve Niemi tarafından yapılan bir ar~ı~ıırm~ıda şu bulgular elele edilmi~tir: 

Binalııyüz doksan doku z li~c ~on s ınıf iiğrenci~i ilc ınülakaı yapılıııı ~ . li<ılı~ı ~onra da 

iiğreııc il erin verdiği bilgileri kontro l etmek aııı~ıcı y la 1 YY2 ana-hahay b giirii ~ ülıııütür. 

Giirüşıııede eliğer soruların yanı~ır~ı gerek an~ı-h~ıh~ıLıı·a. gerekse öğrenci lere din~cı \C plıliıik 

c!!iliıııleri ile il!!i li sorular da sorulınustur. Elde edilen sonuelara !!iirc en viiksek hcn;crlik ..__ ...... .ı. > ..... • 

dinsel eğilimler arasındadır. Öğrencilerin yüzd~ ' i -rü ana- hahalarının bağlı o ldu ğu din \C 

mezhebe bağlıdır . Dikkate ~ılınıııay,ıcık kacbr kiiçük hir grup i~e din\lcği~tirıııi~tir. Aynı 

henzerlik daha az olsa hile. politik cğiliıııler için de sii;konusuclur. Parti tercihi yapan 

öğrenci lerin yüzde 60"ın ın tercihi ana-habaların tercihi ile aynıdır. Ana-babaların tercih ettiği 

partiyi tercih etmeyen öğrencilerin oranı yüzde 1 o· cl ur. Bazı öğrenciler ise ba~l,ıngıçta ana-

babalarının tuttuğu partiyi tuttuklarını. ancak ~imdi hi~·hir paniyi tutmadıklarını il"acle eıııı i ştir. 

Bir nesil geriye gidilerek ana-bahalarla kendi ana- hahalarının tulumları karşıla~ıırılıııı~ ve henzer 

sonuçlar elde edilıııişıir2 1 9_ 

Temel tutumların üzerine ilave olunan yeni turuıniarın oluşumunda bir yandan 

toplumsal etkenler diğer yandan da yaşanmış deneyimler önem taşımaktadır. Bireyin 

içinde bulunduğu toplumsal sınıL iş ve arkadaş çevreleri, gelir düzeyi . mesleği ve 

eğitim düzeyi toplumsal etkenlerden bazılarıdır. 220 Sosyal tabaka ya da sınıf 

değiştirmede birey, fiilen ilişkide olmadığı ancak psikolojik bağlarla bağlı olduğu 

herhangi bir grubu kendisine referans grubu olarak seçip o grubun tuıuıııl~ırını da 

benimseyebilir. 221 Bireyin eğitim düzeyi ise tutumların oluşmasında önemli bir 

etkendir. Eğitimin etkisinin ana-babaların etKisi Lıdar kuvvetli olduğu da kabul 

edilmektedir. Bu konuda yapılan ara~tırıııalardan ı;oğunluğu yüksek düzeyde eğitim 

görmüş bireylerin daha açık fikirli olduğunu gösıernıektedir. Yapılan bir ~ıra~tırıııa 

sonucunda üniversite mezunlarının yüzele altıııı~~ılıısının . ilkoKul mezunlarının ıse 

vüzde onaltısının birevsel öz~ ürllikl er Konusuda ~ıcıK t"iKirli oldui!u saı)tanmıstır. 222 J J .._ ;:, ..... ;:, 

I\1.K. JcnııiııO!s-R.Ci. N icıııi. ··The ır~ın~ıııi ., ~ iuıı of poliıiLıl qlucs i"roııı p~ırcııı to 

child··. Aıneric~111 Politil:al Scicncc Rc,icw lı'JhX ı . ,_ı6lJ -ı x..ı · dcn ~ıkıaraıı J\1urO!;ııı . a.g .k .. 

IÇcv: O. Aydın). s.375. 

Alınıcı Taner Kı~blı. Siyaset Bilimi ( .Aıık:ır~ı: İıııgc Kiıahc\ i. 1 YY-h ~.ı ~0 . 

.:.:ı İnceoğlu. a.g.k .. ~.ı X. 

0.0. Sears. · ·Poliıiccıl Gch;ıYior··. Handhook of Social Psychology (Vo i. VIl. 

Reading. Mass: Addisoıı-Wc~ky. llJhlJ ). ~ . .'75 - 37h·d~ın ~ıi-:t;ır~ııı Morg,ın . a.g.k. IÇe\': :\ydııı ı. ~ . .'76. 
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Berelson, Lazarsfeld ve Mc Plıee . ailelerinden farklı bir sosyal sınıfa ~ıit olan 

bireylerin yeni sınıfların tutumları kadar aiklerin tutumlarından da etkilendikkrini tespit 

ermi~Jerdir. Ayrıca grup etkilerinelen söz ederken özenilen gruplardan söz etmek daha 

doğru olmaktadır. Özenilen gruplar ve Liyelik grupları aynı olabilir, ancak bu gruplar 

deği~ik olduğunda özenilen grubun bireyin tutuımına etkisi daha fazla olnıakıadır. 22 3 

Günümüzde. bireylerin turunılan üzerinde etkili olan bir ba~ka faktör de kitle 

ileti~im araçlandır. Çeşitli ileti~inı araçlarından bireylere iletilen sayısız bilgi . haber 
·; · 

onların davranışlarını, düşüncelerini etkilemekte ve yeni tutumlar kazpnnıalarına neden 

olmaktadır. Ancak kitle ileti~inı araçları ile iletilen bilgiler toplumdan soyurlanmış tek 

tek bireylere değil bir grubun üyesi olan bireylere yöneliktir. Bu nedenle ileti~im 

araçlarından gelen bilgi öncelikle grup bağlılıkları ve normlarıyla karşılaşmaktadır ve 

bu bağlılıkların süzgecinden geçmek zorundadır. Bir başka ifade ile iletişim araçları 

bireyler üzerinde mevcut tutum ve kanaatierin devamı yönünde işlev gördüğünde etkili 

olabilmektedir. Kısacası, bu araçlar bireyler üzerinde aracı unsurlar aracılığıyla etkili 

olmaktadır. Aracı unsurlar, bireyde deği~iklikten ç·ok mevcut durumu koruma yönünde 

i~lev gördükleri için , ileti bireye ulaşırken bu unsurların müdahalesi ile karşılaşacak ve 

yeni tutumların oluşması yerine aracı unsurlarla uyumlu tutumların kuvvetleımıesinde 

etkili olabilecektir. 

Tutumlar ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla geli~mekte . öğrenme sürecinin sonucu 

olarak da biçimlenmektedir. Bu nedenle tutum deği~iminde önemli olan nokta. deği~iın 

için bir ihtiyacın varlığı olmaktadır. Olu~an deği~ıneler ise öğrenme sürecinin yapısı ile 

belirlenmektedir. Buna rağmen hiç değiştirıııediğimiz \e da\Tanışlarıımzla i·i zckşleşen 

rutumlarımız da vardır. 

Katz, tutumları dört tipe ayırmı~tır. Bunlar yararcı. ben savunucu . değer ifade 

eden ve bihü islevidir. 224 Yararcı tutumlar. en kolav dei!isim ortamlarında !!özlenebilen 
......... .5 - .... :. ._ 

uyum gösterici tutumlardır . Yeni durumlarda dalı;.ı önceki tepkiler yetersiz blclığıncla 

uyum mekanizması deneye girmektedir. Eski t~pkikr tatmin edici olma ()zellikleri 

yitirdiklerinde ya da daha Lırklı bir ;ıma~· bcııinıs~ndiğiııcle tutumların dcği~mc:-;i için 

223 J.BLıir Ktıl;ı~;ı. İ~letıııell-r İ1;iıı Danaııı~ Biliııılcı·ine Giriş ıÇ e, · : Kcııı;ıl 

Tosun) . (İsıanhul: isı a nhul Üııi'. i~kınıc F;ık[illl:~i. i ~ kııııc ikıisadi Enstitüsü Y;ı~ ınl;ırı .'\o: -12. 

11)79). s.434. 

Kolasa. a.g.k .. s . ..ı:>s . 



ortam hazır hale gelmektedir. Ben s~ıvunucu tutumlar ise bi reyi ona yönelik tehditlerelen 

ve tehditierin yaratacağı kaygıbrd~ın uzakla~tırnıaktadır . Değer ifade edici tutumlar da 

bireyin kendi benliğini koruyan w on u kararlılığa yöneiten tutunılardır. Eski eleğerler 

bireyin benliğini konıyam~ıc!ığıncla cieği)iııı sözkonusu olnıakıaclır . Yeni ~·eHcscl 

ko~ullar yeni tutumlan desteklediğinde ise cleği~im daha hızlı olmaktadır. Son olar~ık 

bilgi işlevine hizmet eden tutumlar ise bütün faaliyetlerde anlamlılık y~ıratnıa 

girişimindedirler. Birey her girişiminde bütUnlliğe \·e ~ıçıklığa sahip olmak istemekte. 

belirsizlik sonucu yeni modeller, sorunlara ili~ki'n daha fazla bilgi sağladığıncia tutum 

değişmesi meydana gelmektedir. 

Bir tutum değişirken önce duygusaL düşlinsel ve davranışsal içerikler arasıda 

iliskiler de§:ismektedir. Daha sonra da tutumun kendisi de§:isim zöstermekteclir. Bir 
~ ......... .lo ._ .) ..... 

başka ifadeyle, tutumun değişmesiele bazı durumlarda duygusal içerikteki deği~inı 

ardından bireyin yeni sosyal ilişkiler kazanması sonucunda davranışsal içerik 

değişmekte; birey yeni davranışsal içeriği dışa vurarak yeni sosyal ilişkide bulunacağı 

bireylerin tutumJarıyla ortak tutumlara sahip olduğunu bildirmiş olmaktaclır. 2 2 5 Tutum 

değişimi, ikna ve uyum süreçlerini ele kapsamaktadır. Birey bazen ikna olur. bazen 

kendi kendisini ikna eder bazen de grubun baskısına uyum sağlayabilir. Bu süreçte 

tutum değişimi çoğunlukla uyum durumuna gelerek sonuçlanmaktaclır. Tutumun 

cle§:işebilmesi icin tutum ile davranıs arasında karsıtlı?i:ın olması va da öncd;i turunıla 
.... ... ::. ::. .!ı ...... J 

sonraki koşullar arasında bilgisel açıdan farklılığın bulunmaması gerekmek:redir. 226 

Tutum değişiminin yapısını açıklamak amacıyla farklı teoriler ileri sürülmUştUr. 

B unların başlıcaları şunlarcl ır : 

• Bilişsel Uyumsuzluk Kunınıı: Bu kuraııı denge ve dengesizliğin insan 

psikolojisinde birbirini kapsayan bir b i <,;iımle varolduğunu öngörmektedir. İns;ınl;ır 

~·o ğu durumda ya tutumsal olara!-: sahip u lınadıl-:ları davranı)ları yapm~ıkta y<ı da 

inanç·Jarı doğrultusunda claHanmaıııal-:ı~ıclırlar. Bu nedenle insan psikolojisi çoğu !-: ez 

uvumsuz tutumların karsılıKit etkilesiminclen olusınaktadır . 
.1 • :1 :J :. 

Festinger'e göre bireyin sahip olduğu in~ııı~· . bilgi ya da tutum yiııc o bireyin 

s~ıhip olduğu bir başka inan~· . bilgi ya cb tuıuıııuıı lersini yapmay ı gerektiriyorsa hu il-: i 

inanç . biJi ya da tutum arasında bili~sel uyumsuzluk sözkonusu olacaktır. Örneğin . 

Oskay . a.g.m .. llJ7.:1. ,; . 17X. 

226 To lan- i sc n- B~ıı nı ~11.. ;ı.g. k .. . '-. 2 77. 
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··bugün hava güne~li .. bilgisiyle . .. ben bir y~ığmurluk giyiyorum .. bilgisi uyumsuzluk 

i ç i n d e ol an i k i b i l g i d i r. B u u y u m s u z lu k nı an rı k sal d e ğ i l p s i k o 1 oj i k ı i r. 2 2 7 

Uyumsuzluğun tanımı açıklanması zor olan iki noktayı kapsamaktadır: Bunlar bi li) \'e 

gerektirir deyimlerini anlamlarıdır. Bili~ler. bir bireyin bilincinde olduğu ya da bilgiye 

sahip olduğu her~eyi kapsamaktadır. Olgular. inan<;lar. fikirler ya da herhangi hir -;ey 

olabilir ve kişinin bilgisi açısından açıklanabilirler. İki biliş arasıdaki tutarlılık ya da 

tutarsızlık birey için psikolojik sonu<;ları açısın~ian tanımlanmaktadır. Bireyin bakı-; 

açısından bir diğerinin tersini gerektiriyorsa iki bili) uyumsuzdur. ]v1antıksal olarak 

tutarsız olabilirler ancak birey ıurarsızlıkları farkedip onları benimsediği sürece 

uyumsuz değillerdir. Birey için uyumsuzluk yalnızca iki biliş arasıda . biri diğerini 

tersini gerektirdiğinde sözkonusudur. 228 

Festinger, bilişseluyumsuzluğun rahatsızlık verdiğini, bu gerilimi azairma ya cia 

ortadan kaldırma baskısının ise bireyigüdülediği görüşünü savunaktadır. Festinger'e 

göre birey uyumsuzluğu azairabilmek için )Ll yolları izlemektedir: 

A.Davranışsal cognitive öğenin (Festinger'e göre cognitive öğe bilgi. kanaat ve 

i nançlardır) değiştirilmesi yle: Birey herhangi bir davranışı hakkındaki bilgisi ni n k e nd i 

inançlarından biriyle uyumsuz olduğunu anladığında davranışını değiştirerek 

uyumsuzluğu azaltma yoluna gitmektedir. Örneğin sigara içenler zararlı olduğunu 

dü)ünmeye başlarlar ve sigarayı bırakırlar. 

B.Ortamla ilgili cogniıive öğeyi deği)tirerek: Bireyin davranışı beli i bir ortam la 

uyumsuz olduğunda birey bunu deği~ıirebilir. Örneğin sigara içen birey sigaranın 

kansere yol açtığını öğrendiğinele ağızlık kullanmayı ya da filtreli sigara içmeyi tercih 

edecektir. 

C.Yeni cognitive öğeler katarak: Bazen uyumsuzluk içinde bulunan co~niti\e 

öğelerden herhangi birini cleği~ıirmek <;Ok zor olmaktadır. Bu durumda uyumsuz 

cogniti\'e öğelerden birinin yerine yeni cogniıive i1ğeler ila\'e etme yoluna ~idilchilir. 

Örnei!in. siızara kullananlar si!:!ara hıllannıavı bırakmadıkları \C si!:!aranın K~ınscre \'O l 
'- ..... - _. ..... -

a~·ma özelliğini bildikleri halde. ~i~~ır:ının sıkınıılı durumlarında en y~ıKııı dostları 

227 Çiğdem Kağııçıh~ı ~ ı. İnsan n· İnsanlar ı i~ı~ıııhul: bTiııı Basını '{; ı: ı ın D~ı~ıııın. 

ı ':Jt{X l. s. ı 45. 

Joııathoıı L. Frcedın;ııı - O;ı\ · id O. Sc;ır~-.l.r-.1crril Cahbıııiılı . Sosyal Psikoloji (Çl'\: 

Ali Döıımez) . (İstanbul: Ara Y~ıyıııcılıl\. ı':JX':J). ~.-IUO . 
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olduğunu söyleyerek, sıkıntılarını giderme biçiminde yeni bir cognitive öğe ilave 

etmektedirler. 229 

Festinger'e göre bilişsel uyumsuzluk , bireyin sürekli düşünme, araştırma ve 

değişmesinin temelinde bulunan ana güdüdür. Uyumsuzluk giderildikten sonra bilişsel 

uyum oluşmakta ve bireyin o konudaki rahatsızlığı ortadan kalkmaktadır. Tutum 

değişmesinde, birey değişime kendi isteğiyle katıldığı zaman en iyi sonucu elde 

etmektedir. Zorunlu olarak katılınan durumlarda ise tutum değişmesini gözlemek 
·; · 

oldukça zor olmaktadır. Zorunlu durumlarda birey, davranışındaki ~eğişimi çevresel 

şartlara bağlamakta ve bu davranıştan kendisini sorumlu tutmamaktadır. Ayrıca günlük 

yaşamda tutum değişmesi sonucu ortaya çıkan davranış diğer bireyleri etkileyici 

nitelikte olmalıdır. Bu iki özellik biraraya geldiğinde ise önemli tutum değişmeleri 

meydana gelebilir. 230 

• Denge Kuramı: Kuramın ana fikrini dengesiz olan bir sistemin, dengelilik 

yönünde değişeceği fikri oluşturmaktadır. Kuram, belli bir durumda tutarsızlığı ortadan 

kaldırabilmenin en önemli özelliklerinden biri (farklı çözüm yollanndan hangisinin 

kabul edileceğini belirleyen unsurlar) üzerinde odaklanmıştır. 231 

Heider, denge kuramının özelliklerini bireylerarası algı çerçevesinde 

geliştirmiştir. Bireylerarasındaki algıyı oldukça basit bir düzeye indirgeyen Heider, bir 

bireyin (k), diğer bir birey (d)ve bir tutum objesi (o) ile olan ilişkilerini araştırmıştır. 

Araştırmada sözkonusu olan durum bireyin görüş açısından ele alınmış, bir başka 

ifadeyle bireyin düşüncesinde varolduğu öngörülen durum, kurama yansıtılmıştır. 

Heider bu üç birim arasında iki iliski bicimini önermektedir. a)sevme-sevmenıe (tutum) ; , 

ilişkisi ve b)birlikte olma (ait olma) -olmama ilişkisi. Her iki ilişki biçimi de olumlu ya 

da olumsuz olabilir. k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de (k'ye göre) olumlu ise ya da 

ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. k ' nın zihninde denge durumu sözkonusu 

olacaktır. İki ilişki olumlu. bir ilişki olumsuzsayada her üç ilişki de olumsuz ise k için 

dengesiz bir durum sözkonusu olacaktır. 2 ::ıı 

229 

2.30 

231 

Oskay, a.g .m .. 1974. s. i SO- l S 1. 

Cüceloğlu. a.g.k .. 1 Y93 . s.524. 

J.L. Freadman -0.0. Sears-J.M . Carlsnıith . a.g.k., s.279. 

Kağıtçıbaşı. a.g .k .. s. l32. 
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olabilmesi ise duygusal ve dü~ünsel öğe arasında olu~acak tutarsızlığın belli bir noktayı 

bulmasını gerektirmektedir. 236 

• Uygunluk Kuramı: Osgood ve Taıınenbaum ' da, uygunluk kuranımı 

Heider'in denge kuramından yararlanarak oluşturmuşlardır. Kuranıda. bireyin bir 

iletişim sonucu düşüncesinde beliren uygunluk (denge) sağlayıcı düzenlemeler 

araştırılmakta ve düşünsel öğ:elere (+)ya da (- ) i~aret verilmekten ileriye gidilerek her 

öğenin olumluluk ve olumsuzluk derecesi -3' den +3'e kadar sayılarla belirlenmektedir. 

Bu nedenle kuram hem Heider'in denge kuramıı,ı~ı"an hem de Rosenberg ve Abelson·un 

bilişsel dengeleme kuramından daha kesin sayısal ön tahminler yapabilmektedir. 

Modele göre şu durumlarda uygunluk sözkonusudur: 

Aynı tutum değerine (aynı sayı) \c ctynı i~arcte sahip öğeler (her ikisi de + ya da -) 

arasındaki birleştirici ( +) i I işkilcr ve. 

Aynı tutum da değerine (aynı nı utlak sayıya) farklı ters işaret e ve ( + ve -) sahip öğeler 

arasındaki ayıncı ( - )ilişkiler ··uygunluk'' ilkesine girer237 . 

Uyumsuzluk kaynağa ve nesneye karşı olan tutumun benzer ve iletinin negatif 

olduğu durumlarda ya da kaynağa ve nesneye karşı olan tutumun benzemeyen ve 

iletinin pozitif olduğu durumlarda oluşmaktadır. Dengesizlik durumu bir ya da tüm 

olumsuz ilişki biçimlerini kapsamaktadır. 2 ·'~ Bir kişiyi az ya da çok severiz. ölüm 

cezalarına az ya da tümüyle karşı çıkabiliriz . Bu durum hangi değerlendirınenin 

değişeceği ve değişmenin ne kadar olacağı konusunda özgül bir tahmin olanağı 

sağlamaktadır. 

• Bakışını Kuramı: Newcomb denge kuramını, bireyin düşüncesinden 

çıkartıp bireylerarası algılama ve etkileşim alanına uygulamıştır. Bu nedenle subjektif 

dengeden objektif dengeye geçişi sağbınışı ı r. Newcoınb'a göre bireylerar;ısı ilişkiler 

geliştikçe objektif denge oluşmakt;ıdır. Diğerleri hakkında benzer duygular besleyen ya 

da önemli konularda benzer biciıııcle clüsl.iııeıı bireyler birbirlerinden hoslanacak ve :. , . ,) 

böylece genel bir dengeye d;ıyanan bir simetri oluşacaktır. 239 

237 

239 

Oskay, a.g.m., ı<J74. s.ı7<J. 

Kağıtçıbaşı. a.g.k. , s. ı -+0- ı-+ ı. 
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Bu nedenle kuram, bir tutum değişikliği kuramı olmaktan çok bireylerarası 

çekicilik kuramıdır. Birey kendisi ve diğer ki~i için önem taşıyan bir nesneye ili~kin 

bakışımı, iletişim yoluyla birey ile elde edemezse bakışımı sağlamak için nesne ya da 

bu kişiye karşı olan tutumunu deği~tirme yoluna gidecektir. Bu nedenle Newcomb. 

Heider'in tersine iletişime önem vermektedir. A ve B arasında X hakkında ne kadar az 

oranda bakışını olursa A · nın B ile X hakkında ileti~imde bulunma olasılığı o oranda 

gelişmektedir. Simetı·i bireylerin anla~tıkları eliğer bilgilerle arkadaş olduklarını kabul 
··;. · 

etmektedir. 240 

Buna rağmen tutum değişikliğinin oluşabilmesi için bireyin sahip olduğu 

tutumdan farklı bir bilgiyle karşılamsı gerekmektedir. Kuram. A hangi oranda B ·yi 

çekici bulursa, A' da B ' ye ilişkin görüş değhikliğinin o oranda fazla olacağını 

varsaymaktadır. 

3. TUTUM KAVRAMINA KOMŞU KA V RAMLAR 

3.1. Stereotipin Tanımı \'e Özellikleri 

Stereotip, ilk kez 1920' lerde Walter Lippmann'ın belirli bir grubun ve bu grup 

içindeki bireyin basitleştirilmiş bir biçimde tarif edilmesini kapsayan ve ç·ok sık görülen 

bir olguyu tanımlamak için kullandığı bir kavranıdır. 241 Lippmann ·a göre stereotip, bir 

grup kişiye (etnik, cinsel , mesleki gruplar) atfedilen özellikler bütünüdür. Etimolojik 

olarak steros (sağlam, dayanıklı ) \e rypos (karakter) sözcüklerinden olu~an bu terim 

ba~langıçta diğer bireylerdeki belirli bir kişilik çizgisini ya da gerçeklik ile algı arasmda 

araç rolü oynayan düşünsel imgeleri ifade etmek için kullanılmı~tır. Bir süre sonra bir 

yandan stereotiplerin nötr ve yalnızca bctimsel olmad ığı. değerlendirme yargısı içerdiği 

görü~ü benimsenmiş diğer yanda diğer bireylere ilişkin görü~lerin onların grup 

yapılarından kaynaklandığı ve stereotiplerin basit bir ki~ilik özelliği olmaktan çok grup 

dinamiklerinin sonucu oldui!u 2.örLisli bcııimsenmistir. 242 ..... .... ) ) 

::..ı o Severi n-Tankard. a .g.k .. s.2:i2. 

Kolasa. a.g .k ., s.44 I. 

Nuri Bilgin . İnsan İlişkileri 'l' ~imlik Iİ-;t~ıııhul: Si,teııı Yayıncılık . 1996). s.9X. 
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Lippmann'ın bu konudaki görli)li )öyledir: "Bir stereotip (basmakalıp 

yakıştırma) kalıbı nötür olamaz ... Basmakalıp yakışıırma bir çeşit kısadan kesme 

değildir. ... Kendimize karşı gösterdiğimiz saygının teminatı kendi değerimizin. kendi 

konumuzun, kendi haklarımızın dünya Uzerine yansımış bir uzantısıdır. .. Basmakalıp 

yakıştırmalar bizim kendi geleneğimizin sınır Ldeleridir ve onların savunma çizgisi 

ardında elimizde tuttuğumuz konuımızia kendimizi teminat altında ve emniyette 

hissederiz.'"243 

Stereotip konusunda çok sayıda gürliş ve başlangıç noktasının si,stematik gelişme 

süreci Quasthoff tarafından yapılmıştır. Quasthoffa göre stereotipin tanımı şöyledir: 

··stereotip sosyal bir grup ya da grubun Liyeleri olan bireylere yöneiriimiş sözel bir 

ifacledir. Oldukça basitleştirici ve genelleyici biçimde, heyecan verici cleğerlenclirme 

eğilimi ile birlikte bireyler tarafından belirlenen özelliklerin ya da hareket tarzının 

onaylandığı ya da recldeclildiği bir grubun mantiki bir formuna sahiptir."244 Stereotipin 

sözel (fiili) bir ifade olup olmadığı ise tartışmalıdır. Bu noktada SehatTın görüşü 

şöyledir : "Kendi içerisinde kendisini çözmüş olan bir sözel ifade ya soyut lama yoluyla 

üretilmiş olan bir uydurma ya da bizim için yabancı bir elilin ifadesi gibi aynı zamanda 

önemsiz olup da stereotip olması mümkün olmayandır.'"245 Quasthoff'un 

varsayımındaki görüş ayrılığı sonrasında Schaff stereotipin bir kelime ya da sözel bir 

ifade ile bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır: ·'Bu kelime belli entellektüel içerikler ve 

emosyonel durumlar için tüm ilgili tutumlar ile birlikte sinyal oluşturmaktadır ancak bu 

kelime ya da ifade steretipi tanımlamadığı gibi aç·ıklaımımaktadır. açıklama ancak cümle 

ile çoğu kez tüm bu cümleler sistemi yoluyla gelnıektedir."246 Bu nedenle stereotip fiili 

ifade ile aynı düzlemde değildir. 

Ünsal Oskay . Kitle Habcrlcşnıc Teorilerine Giriş (Ankara: :\ııbra Üııi\ . 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayıııbrı No: = ~ 1. ILJ7:. ). s.3 15. 

244 Uıa QuasıhoiT Sozialcs Vorıırtcil und Konımunikatioıı . Einc 

Sprachwissen Schafliche Analysc des Stcrcotyps. (Fr~ıııkfurı: llJ73 ). s.~_,.dcıı ~ıktaraıı 

Orh ~ııı Giikçck. Das Bild dcr Tiiı· keıı iııdtT Dcııtsdıcn Prcssc (Wilhelm Sclıııııt/. Vc·rl;ıııg ııı 

Grc:;:-;e l. 1 988). s.23. 

245 Adam Sc ha IT Stucotypcıı und das '\lcııschlichc (H~ıııdcl ıı . V-v'icıı ı . . ..:. 27" den 

akıaraıı Gökçe, a.g.k., s .23. 
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Ayrıca Quasthoff, stereotiplercle formüle edilmi~ kararları. erken karar olarak 

tanımlamaktadır. 247 Buna karşın Krzenıinski. stereotiplerin hiçbir şekilde haksız 

kararlar değil, bilakis tarafsız değerde b;ısitle)tirmeler ve çok farklı değerlendirmelerle 

genelleştirmeyi gösterdiğini ve kendi yerkileri üzerinde önce olguları dikbre aLın \'C 

ona göre davranan (pragmat ik ) kullanım ili)kilerinde karar verildiği rezini 

savunmaktadır. 248 

Stereotipler iletişim içeriklerinde belirginle~nıektedirler. İleti~imin sistem teorisi 

açısından konuşmaya dayalı, hareket tarzınıı; ' Cıa içinde entegre olduğu \'e genel 

belirginleştiı·me sürecinin iç inde bulunduğu gerçeği dikkatten kaçırılnıamalıdır. Bu 

durumda dilbilime dayalı bir analiz, stereotipin nesnel alanının fiili ifade ya da cümle 

içinde araştırılmamasına, aksine stereotiplerin kanıtlanabilirliğinin kapsamlı bir analiz 

çerçevesine dayanelığına işaret etmektedir. Bu stereotipi kapsamlı bir analiz 

çerçevesinde dayanelığına işaret etmektedir. Bu stereotipi iletişim içeriklerinde ve 

konuşma ile argümentasyon tutumlarında ortaya çıktığı gibi gözleme ve analiz etme 

olanağı sağlayan kavram metni sunmaktadır. 

Basın yayın organlarının, olayları genelleştirilmiş anlam bağlamında kategorize 

etmesiyle (kısacası rutin yöntemlerin yardımıyla olaylara anlam vererek ) bir taraftan 

kompleks bir dünyaya uyumu sağlarken eliğer taraftan basitleştirici bilgi birikimlerinin 

kendilerinde stereotip olu~umuna destek olur. Rutin türdeki dikkatlilik kuralları ile 

konulaştırmanın içinde olan genelle~tirilnıiş anlam ilişkileri bireyler ya da gruplar ile 

ilgili olarak hem pozitif hem negatif eleğer hükümleri tümevarabilirler. 249 

Stereotipler, bir ba~ka ifadeyle basmakalıp tutumlar bir bakıma belirli gruplar 

hakkında sahip olduğumuz bilgilerin bir özet i elir. Az bilgi sahibi olduğumuz bir grup 

hakkında tutum geliştirmek için ba~Lılarıncla duyduğumuz . okuduğumuz bilgileri 

kullanırız . Bu yolla geliştirdiğimiz kalıp biç·imincleki bir tutum bize o grup hakkında 

kısa yoldan bir fikir :ağLımaktadır. Bu da genellikle o grubun bir üyesiyle 

karşıla~tığımızda onun da\'ranışı konusuda heklentikrimizi \e ona karşı dananışımızı 

önceden düzenlememize neden olur. Grup h;ıkkıncbki bilgimiz az olduğunda diğer 

Quasıhoff. a.g.k .. s.25'dL· ıı ~ıkı~ır;ııı Gi i k~· c. a.g.k .. s .2-l. 

2-+8 Michael Krzeıniıı~ki. \ ' crnıittlııııg Sozider Erfahrung im Fcrııscht·n t Eiııc 
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bireylerin o grup hakkındaki dLişlincelerini kolaylıkla kabul edip tiple~tirmeye 

yöneliriz. Oysa iyi tanıdığmız bir grup hakkında kalıp tutumlar geli~tirıııe ihtiyacı 

duymayız. 

Bu tür tutumların özelliklerini ~u şeki lele açıklamak mümkündür: 

Basmakalıp tutumlar üç iiğcsi de ~ıynı y\indc ve gü ~· lü olduğu iç in kolaylıkla dcği ~ ıııc z l cr. 

Bu tutumlar uzun süreli hir z~ıınan süreci içerisinde olu~urlar. 

Bu tutumlar söylentilcre. iiıı yargıLıra . \'ars~ıyıııılara . hilgi ek s ikliğine. y~ıııl ı ~ bilgiye \ 'C 

genel olarak duygusa llığa day~ı ııır!ar2 50. 

Bu tutumlar temel olarak bilgisizliğe davanmaktadır .Örneğin Alnıanya'ya 

Türkiye'den büyük miktarda i~çi göçü ba~Jamadan önce bu ülkeye yönelik Türk 

insanının başlıca tutum unsurları a rasında çalışkan, dürüst, cesur vb . özelliklerin 

bulunması Almanya ile ilgili yapıları herhangi bir araştırmanın sonucuna 

clayanmamaktadır. Aksine tutumu oluşıuran tanımlamaların tamamı kulaktan doJma 

bilgilere dayanmaktadır. Ayrıca Amerikalıların spor giyinen, şakacı, eli açık ulus olarak 

algılanmasında yine onlara karşı kaynağı belirsiz ya da filmlerle iletilen kurgusal düşsel 

veriler ve söylenti niteliğincieki bilgilerdir.25 1 Bu örnekler bir kanıt olmamakla birlikte 

bir obje hakkındaki bilgi miktarı ile o obje hakkındaki tutumun kalıpla~ması arasında 

ters orantılı bir ilişki bulunduğunu göstermesi ~ıçısından önemlidir. Bu nedenle bu tür 

tutumların çou defa birkaç bilgi kırıntısına. dedikoduya vb.kulaktan dolına bilgiye 

dayandığı söylenebilir. Bu durunıda basmakalıp ruıumun akılcı olmaktan çok duygusal 

bir yapıya sahip olduğu kabul edilebilir. 

Stereotipler konusunda Karz 'e Braly tarafından 1933 yılında bir ara~tırnıa 

yapılmış ve bir grup üniversite öğrencis ine sıfaılar listesi ,·erilmi~tir. Öğrencilerden 

ç·e~itli etnik grupların özelliği olduğuna inandıkları sıfatları seçmeleri istenmi~tir. 

Arasıırma sonucunda ise bazı özelliklerin di~erlerine ~öre daha fazla seciluii:!i töbit 
:, .... ...... :> ..... 

edilmi~tir. Buna göre AlmanLır bilimsel k:ıLılı ve ça lı~kan . İtalyanlar miiziğe meraklı. 

Yahudiler kurnaz, zenciler batı! inançlı olarak niıelendirilnıi~lerdir. 252 Yirmi yıl sonra 

a\lnı arastırma Gilber tarafından avnı (ini\'ersiıecle ıekrarlanmıs ve İKİ ar~ı~tırnıanın J ~ ., ,!, ) 

sonuçları karşılaştırıldığında yirmi yıllıh: s(ire içinde kalıpla)111ı) tutumlarda dur~ığanlıh: 

250 

251 

252 

Usal-Aslan. a.g.k .• ~.12X. 

a.g.k., s. 134. 

Kolasa. a.g.k .• s.-l-12 . 
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göze çarpmıştır. Ancak 1933"cleıı 195ı ·e gelindiğinde öğrencilerin ülkeler haKkındaki 

kalıplaşmış tutumları oluşturan özellikler üzerinde aynı fikirele olma oranlarında azalma 

görülmüştür. Bu sonuç ara~t ırmacıluru göre blıpb~mış tutumlarcia azalma anlamına 

gelmektedir. Yirmi yıla yakın bir süre geçtikten sora Karlins, Coffan ve \Valters 

araştırmayı tekrarlamışlar ve kalıpla~mı~ tutumlarda artış gözlemişlerdir. Böylelikle 

kalıplaşmış tutumların kolay cleği~ebilen tutumlar olmadığı kanıtlanmı~tır. Bili~sel öğe 

açısından eksiklikleri olan bu nedenle de 1\.al]p haline gelmiş olumsuz tutumlar 

propaganda ve duygusal etkilere açık bir yapıya sahiptirler. 

Ülkemizde yapılan bir ara~ıırmada ise en çok ve en az sevilen ülkeler ile sevilme 

nedenleri araştırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre en fazla sevilenler sırasıyla 

Japonlar, Bosna-Hersekliler, İtalyanlar, Türkmenler, en az sevilenler ise Sırplar. 

Bulgarlar, Ermeniler, Yunanlılar. Almanlar ve Ruslar şeklindedir. Bu sonuçlar 

bireylerin konjonktürel olayların ve kitle iletişim araçlarının büyük ölçüde etkisi altında 

kaldıklarını göstermektedir. Ülkenin sevilme nedenleri arasında ise bireylerin ki~isel 

özellikleri (zeka, dürüstlük, cesur ,.b.) ( J lO kişi) ve sözkonusu ülkelerin kalkınmışlığı. 

gelişmişliği, performansı ( 100 kişi) en önemli nedenler olarak gösterilmiştir. Diğer 

nedenler arasında benzerlik (dil, din. köken benzerliği), ülkelerarası ilişkiler (dosluk. 

mağduriyet, ezilmişlik, sözkonusu ülkeleri iç politikası, ideolojik nedenler) 

bulunmuştur. Sevilmeme nedenleri arasında ülkelerarası (Türkiye ile sözkonusu ülke 

arası) ilişkiler en başta ( 170 kişi) gelmektedir. Bunu sözkonusu ülke ins~ııılarıııa 

gösterilen kişisel özellikler (adi . kaba. hain . tembel. soğuk vb.) ve eliğer nedenler takip 

etmektedir. 253 

Psikologlara göre stereotipler, özellikle endişeyi azaltmaya yöneliK savunma 

meLınizmalarıdır. Antropologlara göre sosyal öğrenmenin tortularıdır. Sosyal 

psikologlara göre sosyal ortamlarda daha 1\.üçi.ik bir psikolojik bedel h:arşılığında 

vasamavı sa§:]a\lan düsünsel süreclerdir. 254 Olusıurulan semalar birevlere olavlar ,·e ..; ;, ... ...... J ;, ::. :. ;. ..; "' 

olgular hakkında kabaca bir fih:ir verdiği ,·e rish:e girmeden tercihıe bulunmasına 

N.Bilgin -Ö.Aksoy ... T " pluıııuınu;. d;ı F~ırk l ı Ulu~Lıra İli ~ kiıı SıL·rc"ıipkr · · 

(Yayııılaıımanıış Araştırma. E~c Üııi\. Edehiyaı Fakli lte~i . Jl)')3J. ~ıkıa r aıı N.Bi l~iıı . insan 

İlişkileri ve Kimlik (İs tanbul: Si~ıcııı Yay ın c ılık. l lJlJ6ı. s.lüt - 102. 

25-+ G .N . Fischer. Le~ Coııccpts Fondaıııcııı<ıux de la Psychologic Socialc. ı P.U.M. 

Moııtreal. 1987). aktaran N. Bil~iıı . a.g.k .• llJ%. ~.103. 
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yardımcı olduğu ölçüde stereotipler sosyal düzenleme sisteminin olu~masına da 

yardımcı olabilirler. 

Çeşitli ulusal gruplara ilişkin stereotiplerle ilgili yapılan araşnrnıalar tutumların 

gelişmesi ve durağanlığı konusuncia bilgi s~ığlam~ıkradır: 

Kalıplaşmış tutumlar h içlik ya~lani<l gcli~ıncyc ha~l~ııııaktaclır. 

Gelişine süreci i<;erisindc politik. tarihsel. ekonomik . kültürel \·h. L·ıkcnlcr rol 

oynamaktadır. 

Bu tutumlar kulaktan dolıııa hilgilcl'lc olu;ıi'ı:ıkta ve bilgi eksikliğini bıxııına giirni 

görmektedir. 

Genellikle akılcı olıııakı~ın <;ok duygusal iizc llik lcr giisıermckıedir . 

Son olarak, bu tutumlar koLıy dcği~ıııcyip ;,aman içinde durağ~ın hir yapı 

~ --

sergilemektedirler. _:ı ::ı 

Kitle iletişim araçlannın habere konu olan olayları iletirken yaptıkları 

çerçevelendirmeler, tipleştirmeler ve stereotipler ve bunun sonucunda izleyicilerin 

dünyayı algılarken belli kalıplara ve modeliere ciayanması sorunu oldukça eskilere 

gitmektedir. ı 970'Ii yıllardan sonra yapılan haber araştırmalarının ortak noktasını bu 

sorun oluşturmasına rağmen, araştırmalarelan çoğu alımlama sorunu verıne haber 

metinlerinin özelliklerini göstermekle yetinıniştir. 

Fowler, "Haberin Dili: Basıncia Söylem ve İdeoloji .. adlı kitabında popüler 

basının kullandığı yergi ve övgü sözcükleri üzerinde durmaktadır . Basında göstericiler 

siyalılar, eşcinseler, politikacılar. öğretmenler ve özellikle Batı A vnıpa · y;ı eliğer 

ülkelerden (Arap, Afrika. Rusı gelen yabancılar yergi sözcükleri ile birlikte 

verilmektedirler. ı 986 yılının Mart' e Nisan ayl;ırıncla Libya , .e ABD arasında ya~anan 

gergin ortam sonrasında ABD'nin Libya ' yı bombalamasına ilişkin basında yer alan 

haberlerde de Kaddafi, Reagen ve Th~ıtcher·a yönelik yergi ve övgü sözeLiklerinden 

bazıları sunlardır : Kaddafi ·'kudurmus köj)ek .. . ·'tiran .. . "cılclırmıs cliktaıör .. . "deli 
.) ::. ::. .) 

adam": Reagen "Mr. Reagen .. . "LS Presidcnı'·. " R;ımbo" . "Presiclent Ron;ılcl R;ımbo 

Reagen" : Thateber ise "Mrs . Prime \1inistcr". "Mrs Thatcher ... " Rambn · nun kızı ... 

"Maggie" gibi sözcüklerle haber metinlerimk yerlerini almışlarclır. 256 

255 Kağııçıbaşı, a.g.k .• ,;.ll 3. 

256 R. Fowler. Lıngu<ıge In The News: Discourse and ldeology in the Pı·ess 

(London: Routledge. 1991). s.l15'dcn ~ıkı~ır~ın A.İn~ıl . a.g.k., s.l.iO. 
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Stereotiplemede. bireyin kendi grubu dışında bulunan diğer grupları 

homojenleştirmesi bir başka iLıdeyle bnı özelliklerin dış grubun rlim Liyelerine 

paylaştırılması sözkonusu olmaktadır. Çünkü brey, dış grup üyelerinin birbirine <;ok 

benzediklerini düşünmekte ve böylelikle dış grup lıomojenleştirilerek Liyeleri arasındaki 

benzeriikierin daha fazla olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle de stereotip dış 

grupların algılanmasını basitleştirnıektedir. Algılamadaki seçicilik i. ·e bilgi miktarının 

azaltılarak alınmasına ve etnosanırik bir yönele aq]amlandırılmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca dış gruba yönelik olan olumsuz yaklaşım yalnızca algı düzeyinde kalmayıp çoğu 

defa davranışlara da yön vermektedir.257 

Stereotip, tıpkı bir kalıp ya da klişe gibi algıyı belirleyen bir bakış çerçevesi, 

önyargı ise herhangi bir deneyimden önce sahip olunan yargı olup, kanaatleri etkileyen 

hareket tarzı olarak da kabul edilebilir. Bir başka ifadeyle sıereotip algı düzleminde yer 

alırken daha sonraki aşamada ortaya çıkan önyargı kavram oluşumuyla bağlantılı 

olmaktadır. Bu nedenle stereotip. önyargıya destek olma ve zemin hazırlama işlevini 

yerine getirmektedir. 

3.2. Önyargının Tanımı ve Özellikleri 

Önyargı, gerçekte sosyal farklılaşmayı oluşturmaya yönelik bir eğilimdir. 

Sıereotip gibi sosyal gerçekliği şematize etmeye dayanan sürecin bir öğesidir. Bazı 

araştırınacılar bu ilti kavramı birbirinelen ayırmaya çalışsa da yapılan ayrımlar çok net 

olmamaktadır. Li ppmann ·ın da bel irıtiği gibi srereo ı i pler "kafanıızdaki i ıng e ler"d ir: bu 

imgeler algı objeleinin asıl özellikleri gibi gönderdikleri objenin algılanmasıncb etkin 

olurlar. 25 8 Önyargı ise belirli bir durum hakkında önceden karara varmak anlamına 

~elen bir kavramdır. Davranıssal ,.e sosval arasıırmalarda bu kavram bir ~nıba , ·iinelik 
.._ :. - !> ._ • 

olarak takınılan olumsuz bir tutumu ifade etmektedir. 250 

Önyargının iki temel özelliği sözkonusudur. Bunlardan birincisi bir grup ya da 

kisi\'e vönelik olumsuz bir duv~u. dii2eri bire\·leri tanımadan onları !.!ruhun Uvesi > ... o/ - .._ .... - .... .1 

Nuri Bilgin. Sosyal Biliıııl~rin Ka,~ağıııda himlik Soı· unu 1 i;ıııir: Ege 

Yayıncılık . 1 994). s. 180. 

258 

259 

Bilgin. a.g.k., 1096. s ':JlJ. 

Kolasa. a.g.k., s..:+..:ıx_ 
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olarak varg:ılamak. Bu nedenle önvar~ıcLı hem cluvs:usal hem ele dlislinsel ö~e 
..1 .._.. "" .._ ... ....... .) ...... 

bulunmaktadır. Bu iki öğenin erkisiyle birey ayrı ayrı dav ranı~lar da bulunabilir. Bir 

ba~ka ifadeyle aynı koşullarda aynı bic;imde davranılması gereken iki ki)iye farklı 

davranabilir. 260 

Önyargılar konusunda çe~iıli bakı~ açılarını değerlendiren Allporr. be) farklı 

yaklaşım geliştirmiştir: 

• Tarihsel yaklaşım olarak tanımlanabilecek birinci yakla~ım . önyargıları bazı 

sosyal grupların sosyo-ekonomik a v antajl~ırını , loruma ve ıııe)rula~rırma amacına 

yardımcı olan bir araç olarak görmektedir. 

• Sosyo-külürel yaklaşım. toplumun kültürünelen ve alt kültürünelen hareketle 

önyargıları sosyal değişmeye yönelik olarak gerçekleşen bir tepki olarak cleğerlenclirir. 

• Durumsal yaklaşım, önyargıları bireyin karşı karşıya kaldığı çeşitli etkenlere, 

koşullara göre açıklamaya yöneliktir. 

• Psiko-dinamik yaklaşım, önyargıları kişiliğin yapısı ve eli namiğiyle 

ilişkilendirerek değerlendirir. 

• Fenomenolojik yaklaşım. bireyin önyargının konusunu oluşturan uyaranları 

algılayışını, önyargıları belirlenen grupların özelliklerinden anlamaya çalı~ır; 

önyargıların hedef alınan etnik gruba atfedilen özellikler yanısıra onun gerçek 

özelliklerini de temel aldığı ve gerçeklik payı ta~ıdığı öngörülür.261 

Allport tarafından oluşturulan bu yakla~ımlar önyargıların çok boyutlu bir yapıya 

sahip olduğunu ve farklı nedenlerden dolayı meydana gelebileceğini göstermektedir. 

Ön yargılar bireyleri katı bir biçimde sınıflanclırmaktadır. Buna baği ı olarak tlim 

linyargıların ortak özelliği önyargı nesnesi hakkında stereotipkrin oluşmasıdır. 

Önyargılı beyazların zenciler hakkındaki sıereotiplerinden biri onların tembel. cahil ve 

batıl inançlı oldukları biçimindedir. Bu tür stereotipler önyargılı tutumların bir 

ürünüdür. Önyargıların diğer özelliği ise sosy·al uzaklığın artmasına neden olm~ılarıc!ır. 

Sosyal uzaklık bireyin, diğer bir grubun Liyesi olan bireyi arkacla~lığa. kom-;-uluğa vh. 

kabul edip etmemesidir. Örneğin . ?encilcre karşı aşırı önyargıya sahip nl:ın hirey. bir 

zcnciyi bu rollerden hiç birine bbu! etmediği h~ılde. daha az önyargılı bir beyaz. hir 

zenciyi bu rollerden bazılarına kabul çckbilir. 262 

260 

261 

262 

Cüceloğlu. a.g.k .. 1 ':.!\);\. sS.n. 

Bilgin . a.g.k., I':)%. s.\)\). 

Morgan. a.g.k .. s . .1hX. 
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Önyargılar olumlu ya da olumsuz yönde olabileceği gibi. daha çok olumsuz 

yönde geli~mektedirler. Diğer tutunıl~ır gibi önyargılar da öğrenme yoluyla elde 

edilebilir ve genellikle anne-baba ba)ta olmak Lizere diğer önyargılı kişilerden öğrenilir. 

Çocuk biraz büyüdüğünde ise gittiği okul ve arkada~ları. ya)adığı semt. )ehir onu 

etkilemeye başlar. Böylelikle çocuğun çevresinde söylenilen sözler. yargılamalar. 

yapılan davranışlar onu etkiler ve çevresiyle aynı önyargıları benimsemesine neden 

olur. Ayrıca önyargıyı geliştirmeye uygun otorier- kişilik tipleri de bulunmaktadır. Bu 

kişiler genellikle otoriter bir çevrede baskı altmda yetiştİkleri için diğer bireyleri ayırt 

edip cezalandırmak onlar için çok c!oğ~ıl olmaktadır. 

Adorno ve arkadaşlarının yaptıkları bir araştırmada ·'otoriter kişilik .. adı altında 

bazı tutum özellikleri belirtilmiştir. Bu özellikleri belirlerken bazı elimleler bireylere 

verilmiş ve her bir cümleyi kabul edip etmedikleri sorulmuştur. Örneğin verilen 

cüınleler arasında şunlar bulunmaktadır: 

• İyi bir lider kendisinelen alt seviyede bulunanların saygısını kazanmak için 

onlara karşı çok sert olmalıdır. 

• Dünyada iki tür insan vardır: Güçlüler ve zayıtlar. 2 6.3 

Araştırmanın sonucunda geneli i kle otoriter tepkilere sahip olan bireylerin 

ki şi lerarası ilişkileri güç kullanımı aç ı sı ndan değerienel irdikleri tespit ed i 1 mi)tir. B u 

ki~ilere göre zayıflar boyun eğer. güçlüler emir verir. Otoriter birey. sevgi ili)kisinin 

önemini küçümser, insanların eşitliği ilkesine inannıaz, bu nedenle insanlara glivenmez 

ve azınlık grubun üyelerine karşı önyargılar ta)ır. 

Önyargılar bazen ele bir nesne ile ol<ın yaşantı sonucunda ortaya çıkabilir. 

Örneğin, birey bir grupla ilgili ba7.ı lwj olmayan )eyler yaşayabilir 'e bunun 

sonucunda o gruba karşı önyargılar geliştirebilir. Rokeach ise önyargıların temelinele 

algılanan benzerlik ve farklılığın bulunduğunu savunmaktadır. Birey kend isine 

olumsuz bir tutum takınabilir. F~ırklılık ne k;ıdar fazla ise olumsuz tutumun va cb 

önyargının derecesi o kadar fazla olm~ıkt;ıdır.~ 64 

Önyargı ve stereotipin sosyal farklılaşmaya neden olduğu. etnolojik bulgularla 

desteklenmi~tir. Örneğin Eskimolar. Kızılderililer ve Antik Yunan ·da etnosantriznı 

Kolasa. a.g.k., s.-!50 . 

Cüceloğlu . a.g.k .. i (jl)4. <~-!:'\ 
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olgularına rastlanılmıştır. ilkel toplumlarda ılireyiş mitleri iç ve dı) grup farklıla)ınasını 

gösteren figürler taşımaktadır. Corn~ııon ·:ı göre kendi etnik grubu clı~ındaki ı üm 

kültürleri reddeden ve kültürel heıerofobi olarak tanımlanan birincil eınosantrizm ile 

diğer kültürü reddetme yerine kendi klilıLirlini..in abartılı bir biçimde yüceltilmesini 

i~· eren ikincil etnosantrizm her toplumda bulunmaktadır. Çünkü hemen hemen tüm 

kliltürlerde etnosantrik bir çekirdek ve clıj gruplara kar)ı bir önyargı yer almaktadır.~65 

Sonuç olarak önyargı ve stereoıipicr sosyal ili)kilerin bir öğesi durumundadırlar. 

Belirli bir toplumda paylaşılan ortak algılara d-ayalı sosyal yaşamın araçlarıdırlar. 

Zaman içinde değişim göstermekle birlikte. cleği)inıe karşı oldukça clirençliclirler. 

Zamanla olumsuz niteliklerde bazı yumu)amalar olsa da. eğitim düzeyi yüksek olan bir 

grupta bile varlıklarını uzun süre devam ettirebilirler. 

4. KAMUOYUNUN OLUŞl\lASINA ~EDEN OLAN ÇEVRESEL 

UNSURLAR 

Kamuoyu toplumu oluşturan birey ve grupların bir konu hakkında duygusal ,·e 

düşünsel süreçler ile karşılıklı etkileşim süreci sonunda elde ettikleri kanaatlerdir. Bu 

nedenle kamuoyu, bireysel yaşantının bağımsız bir değişkeni değil, aksine toplumsal 

ya)antının birbiriyle bağınılı ilişkileri sonucu çevreye bağımlı olarak gelişen , ·e bireyler 

tarafından iade edilen bir deği)kenidir . 

Kanaatıerin belirlenmesinde etkin olan çevresel unsurlar arasında öncelikli olanlar 

birincil ve ikincil gnıplardır. Birincil gruplar arasında bireyin yaşantısının ilk y ıllarında 

bireyin tutumlarını, davranışlarını. kanaaılerini . inançlarını etkileyen ve oluşumuna 

katkıda bulunan aile ve okul gibi gruplar yer almaktadır. Bu tür gruplar genellikle 

üyeleri arasında yüzyüze ilişki ve etkilc)im olan gruplar olarak tanımlanmaktac!ırlar. 

L1yeleri aras ında ilişkilerin bireysel ,.e y :ıl-.:ın olmadığı gruplar ise ikincil grupları 

cı lu)turmaktadır. İkiıKil gruplar. referans grubu görevini gördükleri bir başka iLıdeyle 

birevin 2.rupla özdeslesmesini sa0.ladıl-.:ları icin önem kazanmakıadırlar . 266 
.J - ~ }o ....... ) 

:2 65 

2iı6 

Bireyin isteklerini belirleyen sosyal cıkinin çqiıli halkaları olara!-.: 

nitelendirilebilecek cıkenie r in h<ı ş lıcaların ı ~u ş ekilde göstermek 

mümkündür: 

Bilgin. a.g.k. , s. 1 10. 

Sezer. a.g.k. , ~ .21. 
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Şekil 10: Sosyo Kültürel Etkinin Çe~itli Halkaları 

Kaynak: Philip Kotler. Marketing Management Analysis. Planning and Control (3. 

ed., London: Prentice Hall International Ine .. 1976). s.76'dan Aktaran İsınet Mucuk

Tunçtan Baltacıoğlu. İşletmelerde Satış Arttınna Çabaları (A.İ.T.İ. .-\kadeınisi. 

Muğla İşletmecilik Yüksekokulu Y<ıyınları No:5. 1980Jy. s.43. 

Kanaatlerin biçimlenınesinde bir ba~ka çevresel unsur ise kitle ileti~iın araçlarıdır. 

Bu araçlar, mevcut siyasal di.inyanın haritasını belirlerken bir yandan toplumdaki diğer 

etki merkezlerinden kanaatler için ipuçları iletmekte diğer yandan araç sahiplerinin 

görüşlerini yaymaktadırlar. 26 7 

Bireyin, dışarıdan çe~itli yollarla gelebilecek etkilerle di.i~Lindi.iri.ilmesi kamuoyu 

açısından gönderilen iletinin etkisiyle bireylerin yeni kanaatler. tutumlar eelinmesi ya da 

eski tutumlarını değiştirmesi anlamına gelmektedir. Dı~arıdan gelen iletinin tutumu 

hiçimlendirmede ya da deği~tirmecldi ba~arısı ise iletinin bireyin duygusal ya da 

dli~i.insel iç dengesini arttırdığı. bireysel ihtiyaçlarını daha iyi kar~ılaclığı. eski nııum \'e 

grup bağlılıkları ile çatışmadığı ve bilinmeyen dış çevre konusunda yeni bilgiler \erdiği 

sürece g:elismektedir. 
~ > 

267 V.O. Key. Publie Opinion and American Deınoeraey 1Ncw YPrk: .-\!fred A. 

1\:nopf. 1963). s.292 ' den aktaran Sezer. a.g.k .. <~2 . 
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4. 1. Kamuoyunun Oluşmasında :\.ile. Eğitim ve Kültürün Rol ii 

Aile, çocuğu yalnızca kaıılıms:ıl yoiLırla değil. ılim yaşamı boyunca iz bırakan 

etkileriyle onu biçimlendirmektedir. .. K~ınıuoyunun. aileden başlayarak çeşitli etkileşim 

süreçleri yardımıyla oluştuğu·· 268 görüşü doğrultusunda aile, bir yandan kamuoyunun 

oluşmasında rol üstlenen bireyin kişiliğini etkilemekte, diğer yandan kaımıoyunun 

oluşumunda etkili olmaktadır. 

Ailenin cocuk üzerinde etkisi i.ic öuenin sonucunda olusmaktadır: 
:a .> ..... > 

Anne-babalar bilinçli ya da hilinçsi1. ol~ır~ık <; ncuklarının yaşam prensibine ~ahip olııı~ıbrında 

etkili olmaktadırlar. 

Çocuklar bilinçli ya da bilinçsiz olarak anne- hahalarını taklit etmektedirler. 

Tüm aile üyeleri aynı çevresel etkilerin alundadırJar26lJ 

Bu nedenle sosyalleşme doğumdan itibaren başlamakta ve kamuoyunun ilk 

kaynağını aile oluşturmaktadır. 

Ailenin kamuoyu oluşuımı üzerindeki etkisi iki yönden önem taşımaktadır. 

Bunlardan birincisi, birey toplum içinele rol ve sorumluluklarını ve bazı davranış 

b içi mlerini geliştim1eyi, toplum içinde hi ri i k te hareket etmeyi ai lesinden öğrenmekred ir. 

İkinci olarak. ailenin belirli ölelilerde devletin mi.idah;.ıle alanı dısında kalması savesinele 
• .> .) .,; 

birey. belirli etkilere tepki göstermeyi, tutum kazanmayı ailesinden öğrenıııekredir. 

Eğitim, bireyin düşüncesini belirlemede aileden sonra gelen en etkili 

kuruınlardandır. Bireylerin bilinçlenmesi amacıyla oluşturulan bu kurumlar kamuoyuna 

kaynak oluşturmaktadır. Eğitim kurumLırı aynı zamanda sosyal sistemler oldukları için 

bireyin yeni tutumlar geliştirmesine \'C esl-\i tutumunu değişıirnıesine neden 

olmaktadırlar. 

Aile ve eğitim kurumları ki.ilti.iri.i yeni bış;ıl-\lara ileten iki önemli ara<; olmasına 

rağmen birey, çocukluk ı;ağından itibaren yalnızca bu il-\i bınıımLm bilgi 

edinmeınektedir. Bireyin yal-\ın çevresini oluşturan çeşitli gruplar da onun belirli 

tutumlar eelinmesinde etkili olmal-\wdırl:ır. ~Lılıalle :ırbdaşlığı. ol-\ul ;ırl-\:ıdaşlığı. iş 

Osman Zümrüt. İslaııı " da l'aıııııoyıı Olıı~ııınu ( Ankar~ı: ll)77 ). s . ..ı:;·,kn .--\kı~ır~ın 

Anık . a.g.ın., s.85. 

269 Alim Şerif Onaran. Kamuoyu El "it:ılıı (İ~ıanhul: f-iliz Kiı~ıhcvi. 1 '1:-i..f ). ~.30. 
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arkadaşlığı biçiminde oluşan çeşitli gruplar kendilerine özgü normlar oluşturarak bireye 

belirli roller yüklerler. 

Ayrıca yine küçük çevrelerde bazı bbireyler kitle iletişim araçlarından edindikleri 

bilgileri, bu konularda bilgi sahibi olmayan eliğer bireylere ileterek onların belli 

kanaatıere ulaşmalarında etkili bir rol üstlenirler. Kanaat önderleri olarak nitelendirilen 

bu kişiler iletişim araçlarından elele ettikleri bilgilere genellikle kendi yorumlarını da 

katarak çevrelerinde belli görüşlerin benimsenmesinde önemli bir rol oynarlar. 270 

Çevreleri üzerinde etkili olan bu bireyler genellikle kitle iletişimine daha duyarlı ve 

açıktırlar. Bu nedenle kendilerinin etkilenme düzeyi de eliğer bireylere göre daha 

fazladır. Ayrıca bu bireyler başka kişisel etkilere de açık ve duyarlıdırlar. Bu durum, 

etkileşim zincirinin karmaşık bir yapısı olduğunu göstermektedir. Ancak her durunıda 

bu kişilerin temel işlevi dolayi ı ve dolays ız olarak grubun diğer öğeleri kitle ölçeğinde 

yayılan düşünce ve haberler arasında ilişkiyi sağlanıaktır.27 ı 

Kültür insan topluluklarının anlaşılabilmesinde temel olan unsurdur. Bu nedenle 

diğer tüm toplumbilim düşünceleri kültür kavramından kaynaklanmakta ya da ona bağlı 

olmak durumundadır. Kültür en geniş anlamıyla insanoğlunun yüzyıllar boyunca 

ortaya koymuş olduğu bütün bilgi değerlerinelen özgürce yararlanmasıyla elele 

edilmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin kuşaklar boyunca biriktirdiği yaşam 

bilgisinin sonucu ortaya çıkan ve toplumsal yaşamın devam etmesine olanak sağlayan 

bir ürün olan kültür, bireyi yaşamını etkilemekte tutum, kanaat ve davranışlarını 

biçimlenclirmektedir. 

İnsan bir kültür varlığıdır ve onu diğer canlılardan ayıran özell i ği zekası , bilgisi 

ve bunları kullanarak elde ettiği kültürüclür. 272 Toplumbilimindeki anlamıyla kültür. 

bireylerin türlü yollarla (gelenek, görenek, eğitim, öğretim hukuk , siyasal kurumlar ... ) 

elele ettikleri ve sonraki kuşaklara ilettikleri bilgi, sanat, alışkanlık , inanç ve değe rleri .. . 

kapsamaktadır.273 Kültür, kalırımsal olarak elele eclilmemekte, aksine bireyin yaşamı 

boyunca kazandığı alışkanlıklar sonucu öğrenilmektedir. Bu nedenle kültür, öğrenilen 

ve eğitilen elde edilen bir olgudur. 274 

270 

271 

272 

273 

274 

Kapan i, a.g.k., s . ı ı 7. 

Toıan , a.g.k., ı996. s.453. 

Nermi Uygur. Kiiltiir Kuraını ( İstanbul: Reın z i Kitahevi. ı9 X4), s. 1 X. 

Özer Ozarıkaya. Toplıııııbiliıııc Giriş (A nkara: Ankara Ün iv .. ı979 ). s .ıos. 

Bozkurt Güvenç. İnsan Ye Kiiıtiiı· ( İ s ı~ınhul: Rcınz i Kitabc vi. ı 9X4). s. ı03 . 
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Her toplumun iyi -kötü. güzel-ç·irkin. ahlaklı -ahlaksız . namuslu - naımıssuz gibi 

kavramlarla tanımladığı değerler sistemi \·ardır. Yaptırım gücüne sahip olan bu değerler 

sistemi. dini ve ahlaki inanı) bi~·imlerincle. gelenek ve göreneklerde. hukuk 

kurallarında, giyimde, tüketim alı~bnlıh:larıncb bulunubilir. Bu değerler toplumsal 

düzeni korumak amacıyla bireysel dav r~ını)lara bazı sınırlılıklar getirmektedir. Ancak 

bireyler sürekli bu mekanizmaların belirlediği sınırlılıklar içnicle yer almaktan 

hoslanmadıkları icin zaman zaman bunların clısına da cıkabilirler. Bunun sonucunda 
:-. :> .) :. 

başlangıçta toplumun hoş karşılamadığı bu tür bireysel davranı)lar zamanla ıoplunıc!a 

yaygın biçimde kabul görebilir. Bu nedenle birey. kamuoyu olu)uımında erkili olan bu 

mekanizmalardan etkilendiği gibi bazen de bunların dışına çıkabilnıektedir. 275 

Kültürel değerleri koruma ya da analiz etme girişimlerine bağlı olarak kültürel 

değerlerle ilgili farklı iletiler bireyler tarafından kamuoyu oluşumu sırasında 

alınabilmektedir. Belirli bir kesim, kendisine özgü bir kültür orıamı oluşturarak bunun 

s ınırlarını dışarıdan gelen etkilere kar)ı koruyabilir. Ancak iletişim <ılanındaki hızlı 

teknolojik gelişmeler kültürel değerlerin belirli sınırlar içinde kalmasına engel 

olmaktadır. Bu nedenle toplumlar yalnızca ulusal ölçekli değil , aynı zamanda 

uluslararası ölçekli kamuoyu oluşuımınun gerçekle)tirilmesi amacıyla çeşitli kültür 

değerlerinin etkileriyle karşılaşnıaktadır. Bunun sonucunda da, bireysel kanaatların 

oluşumunda aile ve içinde yaşanılan toplumun erkisi giderek zayıtlarken. kitle iletişim 

araçlarının etkisi giderek artı~ göstermekted ir. 

4.2. Kamuoyunun Oluşmasında Kitle İletişim Araçlannın Rolü 

1980 sonrası , iletişim ıeknol oj isinde y a)an~m büyük deği)inıler. bu ar~ıçların 

top! umları etki! e me güçleri ni de ele ği ş ı i rm i ~ı ir. O döneme kadar ıopl u m larda yaşanan 

gelişmeleri yansıtnıakla sorumlu olan gtiçler ~ırıık kamuoyu yaraıma çahal~ırında 

bulunmaya başlamışlardı.27(ı Kitle ileti ş im ar~ıçları haber ve bilgi değerine s~ıhip olan 

i~·erikleriyle kamuoyunun oluşuımı stircciııde iinemli roller üstlenıııeye başlaıııışlarclır. 

Kitle iletişim araçlarına s ~ıhip olma ya da onlardan yar~ırlanabilnıe durumu hem 

halkın kanaatlerini biçimlenc!irıııe de lıem de araç sahiplerinin kanaatlerine etkide 

275 Anık . a.g.m., s./\X. 

276 Aziz. a.g.k., s.27 . 
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bulunmada büyük öneme sahiptir. Yeni olaylar hakkında kanaat olu)turıııa ya cb eski 

1-:anaatleri değiştirme gücüne sahip olan i leıi~ iın ara~·brı, kamuoyunun bi~·imlenıııesine 

erkide bulunmaktadırlar. İlerişim araçları nın kamuoyu oluşturma konusundaki önemli 

rolü James N. Rosenau tarafından da açı!-:lannıı)tır. Kamuoyu olayını dı) politika 

konusuda inceleyen Rosenau ··kanaat yaratıcı ları ·· ile ··kanaat sahipleri .. aras ında en 

önemli ayrııcı unsurun iletişim araçları olduğunu bel irterek bu araç lara sahip olman ın 

ya da bunları kullanmanın kanaat olu)turnıaclaki ,~ıkisine cleğinmi)tir. 277 Aynı ~ekilde 

Truman da kamuoyunun etkisinin eyleme clönü)nıesinin örgütlenme \;e ileti)iın olanağı 

ile yakından bağlantılı olduğunu ifade eınıi)tir. 27 S Kitle iletişim araçlarına sahip alımı 

ve onlardan yararlanma bir yandan halk içinde kanaatierin biçimlennıesinde etkin 

olurken diğer yandan kanaatierin karar verici konumundaki bireylere iletilmesi ve kararı 

etkileme olasılığının yaratılması işlevini yeri ne getirmektedir. 

Kanaatierin biçimlendirilmesinde, iletilmesinde ve kamuoyu olarak 

tanımlanmasında katkısı olan iki öğenin, örgütlenmedeki yetkinlik ve ilerişim araçları m 

kullanma olduğu konusuda genel olarak fikir birliği sözkonusudur. İLıele edilmeyen. 

açıklanmayan kanaatler kamuoyu olamayacağı için örgütlenme ve ilerişim araçlarından 

yararlanma genel halk kesimlerinden çok " ilgili'" ve "'seçkin'" halk kesinıleri arasında 

yoğunlaşan kanaatierin "kamuovu·· olarak açıklanmasında vazgeçilmez araçlar 

olmaktadır. 

Bernard Berelson "İieti)im \'e Kamuoyu'' adlı makalesinde. iletişinıin kamuoyu 

üzerindeki etkilerini su sekilde ifade eınıisıir: ; ; , 

Kitle Jıaberleşmesi belli h~ı ~ lı Kitle h;ıbcrle~ıııc cırat;ları ile scıııhollcrin ;ıKt;ırılıııcısıdır . 

Kamuoyu ise sosyal ve siyasal ~mu nl;ıra br~ı tıcılKın o naylaına. on;ıyl;ıınaın;ı. il~isiz Kalııı;ı 

)Ckillerinde ortaya çıkan davranı ~sa l ıcpKilcrid ir . K~ınıuoyunun Kitle lıaherle ~ ınc -;i nc etKileri 

, · ardır. Kitle ileti şim arat;ları k;ıınuuyunun istediKlerini verıneyi yayın politibl;ırın;ı ıcınci ilke 

yapmaKtadırlar. Bunun ic,:in ;ırcı ~ ıırııı~ılar: ı ·ccdh~tL'K irdclcnıcleri ii n cnı b;;ınıııı ~ tır. OK uyucu

dinley ici Kitlesi ile yayıncı duru nıund~ıKiler dliny;ı; ı ;ıynı ~ii;! üK altınd~ı ~iirıııdıcdirlcr. Kitle 

h;ıhcrle~me :ıraçlarını n da bıııuo; uolu~ıtımı;ıd;ı L'tKisi , · ,ıı·d ır. Etbt hu cıl-.ilcr. ıopluıııd;ıKi h;ı ~ at 

Kültü rün temel değer sistemleri yiinlindc ıılımKt;ı d;ıh;ı -,: uK ıııeYcut y apı~ını pdi ~ı irıııcKic s ınırlı 

277 James N. Rcıscn;ıu. Pııhlic Opiııioıı and Foreign Poli<:y (N ew '{ orK: R;ıııdoın 

House. 1961 ). s. 28'den aktaran Sezer. u.g.k .. s.~2. 

27X David Truman. The Govcrıınıcııt Process (N ew York: .\li'rcd /\. KnopL Jl)) J ). 

s.22(l' den aktaran Sezer. a.g.k .• s.~2 . 
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k~tlmaktadır. Berelson·un ckyi~iyle · ·h:ı zı ~\ıı·unl:ırd:ı. h;ı z ı tür kitle hahcrle)ıııeleri. h:ızı ko~ull:ır 

altında bazı bireyler üzerinde ve bazı cıkilerde hulunm:ıktadırl:ır."" Etk i. ~orunl:ıra. h:ıhcrlc~ mcnin 

biçimine. haberleşmenin ko~ull:mn~ı. eıkilcnc'n bireylerin ki ~ iliklerine ,.c ~o .,y:ıl orı~ııııLırın~ı 

göre değişik nitelikte ol abilıııdı edir. Ki ~ilcr; ır:ı~ı doLıy~ız ili ~ ki i~·inddi h;ıhc rlc~ ıııc d:ıhcı 

etk indir. Bireyin kanaotkri. resm i \C rc~mi olm:.ıyan grup ili ş kilerinin mıılııc, · :ı' ı i~·iııdc 

biçimlenmektedir. Kişinin kancıaıleriııiıı y;ıkııı grupl;ırı içincieki diğerlerince uncıylanma~ı bu 

kanaatierin benimsenmesinde g~ı zcıe . radyo ,.c ıeJc, · i;yuııclan duyulanlar da bireyleri duğrudcııı 

doğruya etkilememekte: hu araçl:ırla cl:ıh:ı yoğun ili)kisi olan \ "C topluında daha ü~ı dü;.cylcrdc 

statüleri olan kimselere danışılarak ctkilcıııııcktedtı-. Kitledeki bireyler. Kitle h:ıhcrlc ~ mcsiııdc 

bazı bireyler bazı kanallardan daha çok \ 'C d:ıha kolcıy ctkilenmektedirleı;.: kimisi dergilcrden. 

kimisi televizyondan . kimisi de y:ıkınl;ırınd~ın ctkilenmcktedir. Ki ~ ilcrcıra s ı hu f:ırklılıklarııı 

sebebi ise bireylerin predispoz i syon larıııııı !iinccdcn kazanılmış. değer. kanaat. beceri ,.e 

bilgilerinin) çeşit çeşit olmasıdır . Gene l değil. ii zc llqtirilmiş dar konulcırdaki lıahcrlc ~ me 

muhtevaları (özel programlar. bir konuda yayınlanan dergiler) yorumlayıcı üsluhla bild irimci

aktaı·nıacı üslub: haberleşme sorununun y;ıpıl:ınmış bir görünüm içinele sunulup sunulmaması: 

sunum sırasında alıernatif giirüşlcre kar~ı karşıya kalma olanağının bulunup bulunmaması: 

haberleşmenin belirli bir amaç taşıdığının aııla~ılıp aniaşılmaması gibi sorunl:ır da kitle 

haberleşmesinin etkinliğini anlamak açısın cLı n iinem taşımaktadır. Kitle haberleşme araçlarının 

eğlendirici nitelikteki hafif yayınlara ağırlık vermeleri ise kitleele ciddi sorunlara karşı ilgisizlik 

ve isteksizlik yaratmaktadır. Böyle bir mt:ıd:ı ciddi sorunları ek almak isteyen az .'<ıyıdaki 

dergiler, gazeteler veya belirli bir organdaki y a zılar ise okuyucu veya dinleyici lerin lıafi1lctilıııe 

eğlendirnıe alışkanlıkianna ters cJ[i~ıııckıc: uııl:ırdcı yılgııılığa neden olmaktadır. Kitle lıabcrlc~mc 

araçlarının uzun dönem sürecek etkile ri ise ıcınci iiııcm taşınıayan değerlere ili Skin :ılanlarda 

olıııaktadır.279 

Kamuoyu, bireysel tutumların i.izerinck 1-.:urulmasına rağmen. bireyseltutumların 

toplamından farklı bir yapıya sahiptir. Oli)Linceler bireye. toplumsal gruplara \e kitle 

ileti)im araçlarına aittir, di.i)l.incelerin d[izenlenmesi ve geli)mesi bu 1-.:atılımların 

biriesme noktasında olusmaktadır. Birevsel d[is[inceler her düsünce süreci icin baslama 
;, 5 - ) :.. .~ .) 

noktasını oluşturmakla birlikte hiç bir birey toplumsal çenesiclen bağımsız nlara!-.: 

clü~ünülemez. Bu nedenle clü~ünceler ıopluıns~ıl ~evre içinde ileti)inısel eıf.:ile~iııı 

aracılığı ile biçimlenmektedir. Kitle ileti)iın araç'l<ırı da bu süreçte hem gruplar arasında 

iliskivi saülavan bir ö§:e hem de h~ı0.ımsız ol:ır:ıf.: dlisünce olusturan hir Lııılııncı obr:ıf.: 
.) .J '=' J '- ..... ~ > 

i)lev görmektedir. 

27<) Berııard Berelson. "" Coııııııuııicaıioıı :ımi Puhlic Opinion .. :ıkt:ıran Wilhur Sclır:ımm. 

l\1ass Communication (Urhana: UııiYcr~ilY ol" ll liıı()i~ Press. 1960).dan aktar;ııı \ C Çc,ircıı: 

Oskay . a.g.m., 1974. s. l62-163. 
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Günümüzdeki iletişim araçları tarafından öncelik tanınan konuların kamuoyunda 

da önceli~e sahip olduihı !2Örüsü ~enis oranda !-:abul 2:örmekredir. İlerisim araciarı 
...... ...... ._ ~ ..... .> ..... > ::. 

bireylere belli konularda hangi dü)i.incelcrc s~ılıip olmalarını söylememesine rağmen. 

hangi konularda düşünce sahibi olmaları gerel-:tiğini belirtmektedir. Bu nokt~ıda ileti)im 

araçlarında yer verilen konuların toplumsal rartı)mayı iki biçimde erl-:ilt:mesi söz 

1-:onusudur. Öncelikle birevler iletisim ar;ıclarında tartısılan konular ve bu 1-: o nuların 
"' .) .l 3 

boyutları hakkında konuşmaktadırlar. Böylece kitle iletişim araçları bireylerin . 

grupların ve örgütlerin düşüncelerini meşgul e'clen konular hakkında bilgi iletere!-: 

konuların hangi boyutlannın öne çıkarılması gerektiğini vurgularlar. ifetişim araçlarının 

sorunları tartışması aynı zamanda o sorunların bireyler tarafından da tartışılması 

anlamına gelmektedir. 28° Kitle iletişim araçlarının önemi ayrıca kamuoyu oluşuımında 

etkili olan diğer unsurlarında bu araciarı kullanmasından kavnaklanmaktadır. Bu 
~ > -

konuda yapılan araştırmalar ·· insanların kitle iletişim araçları tarafından manipüle 

edildiği"ni öne sürmektedir.28 1 Kitle iletişim araçları kamuoyu oluşturmak isteyen 

kurumların, örgütlerin, grupların kullanabilecekleri önemli araçlar konumundadır . 

Ayrıca ilteişim araçlarının belirli motivasyonlar oluşturması. tutum ve kanaatleri 

değiştirme konusundaki becerisi. bu araçların psikolojik niteliklere sahip faktörleri ele 

belirli ölçülerele yönlendirebileceğini gösremıektedir. Diğer yandan kitle toplumu . kitle 

kültürü gibi kavramların arkasında bu araçların bulunması onların sosyoloji!-: fal-:törleri 

de etkilediğini göstermektedir. Siy~ısal faktörler dikkate alındığında ise kamuoyu 

oluşturmak isteyen siyasal örgüt. grup ve kurumların bu araçları kamuoyunun 

yönlendirilmesi aşamalarının tümünde kulbnclıl-:ları bilinmektedir. 

Kitle iletişiminin kamuoyunun oluşmasında sözkonusu olan etkisi Donald F. 

Roberts ve Viııcent Price'ın geliştirdiği ··Kamuoyunun Oluşum Süreci Modeli .. nde de 

belirtilmektedir. Şekil I 1 · cıe görülen bu ınoclck göre. ileti)im araçları Lıımıovunun 

ulu~umu sürecinde iki yönlü anahtar ro!Li [istlenıııişlerclir. 

Waldahl. a.g.m .. s.65. 

2XI V .D . Curran. · · ikıi ~ iııı .'-\r;ı~·l:ırı Ci;criııc· Ç;ılı~ın;ı: Kur:ııns;ıl Yakl:ı~ııııl;ır··. ((..:\·: 

M.Ö;hd;). (Ankara: A.Ü.B.Y.Y.O. Yıllıl-;. Jl)<JJ ). s.(ı:'.dc·ıı ;ıl-;ı;ır;ııı /\ııık. a.g.m .. s.'J') . 
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ı 
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K~ıınuoyu 

K~~ ın u .s~ıl 

K~ımuoyuııuıı Cc\ · ;ıhıııııı 

Kitk İkt i~iııı .'-\ra ~·J;ırılllb 

Y;ııı;,ıtılııı;ısı 

Olayların ve i\ksckııin 

Haberlerin Kitle Orta\'~ı 
· ·;. · 

------+--------- Kaıııuoyu Ara~tırııı;ıc ıları İletişim Araçlarında ------- Çıkınası 

Yayınlanması 

'------------... »-- Konu ilc ilgili Kamu ----------'1 
Şekil ll: Kamuoyunun Oluşum Süreci 

Kaynak: Vincent Price-Donald F. Rohcrıs. --rublic Opinion Process··. Haııdhook of 

Communication Science (De r: Clıarks R. Berger-Steven H. Challc). (Cil i ı·ornia: 

New Bury Park, 1989). s.80Tden aktaran Gülgün Tosun . "Kamuoyunun Olu~uıııuncla 

Kitle İletişiminin Rolü ve Bir Kitle ileıi ~ iııı Aracı Olarak Basının Etk isi -- _ _ -\.Ö.F. 

Dergisi (Eskişehir : Anadolu Üniv _ Cilt.l. S.! . Haziran 1994). s.l70. 

Kitle iletişim araçları öncelikle toplumdaki çeşitli olayları , durumları kitlelere 

i Jeterek haber verme işlevini yerine getirnıdredirler. Böylelikle ileıi~inı araçları önemli 

toplumsal, siyasal ve ekonomik olayl~ırın konu ile ilgilenen bireylere iletilmesinde 

yardımcı olurlar. Bir başka ifadeyle hu araçlar haber verme i~levi sayesinde halkın 

dikkatini bazı noktalara çekerek kamuoyunun olu~masına katkıcia bulunıııaktadırlar. 

Ayrıca halkın çeşitli konulara ili~kin lirgLitlenmi~ görü~lerine ele ver \'Crerek 

kamuoyunun yansıtılmasına yardımcı ol urlar. 

Şekilde de görüldüğü gibi bilginin ıopluıııcbki dola~ınıı. bu ara~·Lır s~tycsinde iki 

yönlü olarak oluşmaktadır. İleıi~iııı ar~t~· !arı ha herleri ileterek ( ımıhabir ) he ın knnuyl:ı 

ilgilenen halka (kamu) hem ele po liıik~tcılara topluında ya~anan olayları ilctirler. Diğer 

yandan bu araçlar kamuoyu ara~ıırmasına benzer biçimele halkın siyasilere olan tepki \e 

yanıtlarını iletirler. Haber verme i~levi sayesiele ileti~iın araçları toplumsal sonıniarın 

farkına vanlmasına neden olurlarken. bımtoyunu yansıtma i~levi sayesiele de konu ile 
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ilgilenen halkın düşüncelerini, Lın;ıatlerini siyasilere iletirler. Böylelikle. olu~nıu~ 

kamuoyunun siyasiler tarafından farkına \'arılmasını sağlarlar. 

Bununla birlikte kamuoyunun o lu~um sl.ireci bu modelde açıklandığı gibi 

olmayabilir. Kitle iletişim araçlarının kamuoyu olu)turma süreci sırasında modelde 

belirtilenlerin dışında başka faktörler de etkili olmaktadır. Toplumun )' apısı. ç·e)itli 

ekonomik, ahlaki, siyasi ve hukuki niteliklere sahip gruplar, e~ik bekçileri vb. bu 

süreçte etkili olan faktörlerden bazılarıdır. Bu kişiler, gruplar bilerek ya da bilmeyerek 

kitle iletişim sürecine müdahale ederek haberlerin seçilmesi, ayıklan~ııası ve si.izgeçten 

geçirilmesine neden olurlar.2X2 

Günümüzde kamuoyunun önemsenmemesi sözkonusu olamaz. Buna rağmen 

kamuoyunun etkisinden kurtulmanın bazı yolları bulunmaktadır. Herhangi bir konunun 

kamuoyuna geç ve belli boyutları ile duyurulması bu yollardan yalnızca birisidir. 

Böylelikle hem kamuoyunun tepkisi engellenmekte hem de konumın kamusal 

tartışmanın dışında tutulması sağlanımıktadır. 2 X 3 Özgürlükçü demokrasilerde iletişim 

araçlarının haber verme, kamuoyu oluşturma. bunu açıklama, denetleme ve eleştiri gibi 

kamusal görevleri bireysel hak ve özgürli.ikleri zedelemeyecek bir biçimde hi<; bir birey. 

grup farkı gözetmeden yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak iletişim araçlarının her 

zaman bunları gerektiği biçimde yerine getirdiği söylenemez. Objektiflikten uzaklaşma. 

yanlı ş ve taraflı haber verme, yanlış bilgilendirme çok sık karşılaşılan dunıınlarcla n 

bazılarıdır. Oysa iletişim araçlarının kamuoyunu olu)turma görevi aynı zamanda ona 

bazı sorumlulukları da yüklenıekkredir. Bunlardan en önemlisi toplumda ,·arolan ti.iııı 

görüş ve düşüncelerin hiçbir ayrım yapılmadan iletilmesi sorumluluğuclur . Toplunıda 

varolan tüm görüş ve düşüncelere yer verildiği oranda iletişim araçlarının sağlıklı bir 

biçimde yerine getirebilir. Aksi takdirde belli bir grubun aracı olarak görünmekten 

kendilerini kurtaramazlar. Bunun sonucuncia ise kar)ıt bir kamuoyu olu~abilir. Bunun 

anlamı mevcut kitle iletisim araciarında seslerini cluvuranıadıklarını düsi.inen birevlerin 
~ :. ~ .> ~ 

kendilerine ait iletisim araciarını ol usıurmalarıdır. 2 X-+ Yanlıs haber 'ernıe ise çok .> .) .> .> ... 

boyutlu bir mekanizmadır. Bir boyutu g~ızcıeci t~ırafından bilin~·li obr~ık hazırlanan 

yalan haberlerden ya da bilinçsiz ol;ır;ık lıazırLıııan yanlı~ harekerlerden olu~makradır. 

282 

2 83 

284 

Tosun, a.g.ın., s.71. 

Gökçe. a.g.ın., 1 Y96. s.221. 

Gökçe, a.g.k., 19Sl3. s.X9. 
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Haber yazan, program hazırlayan kitle iletişim çalı~anları zaman zaman olayın 

tarafsız izleyicisi konumundan uzaklaşarak aktif politika yapan bir tarafa 

clönüsebilmekte ve haberine vonını katabilmektedir. Avrıca bazı iletisim ;ıracLırının 
:> .,1 - .> :. 

dikkatleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak belirli yönlere çekilerek birey·Jerin yurttan ya da 

dünyadan yeterli sayıda habere ulaşması engelknmektedir. Yanlı~ bilgilendirmenin 

diğer nedeni ise yarış içinde olan iletişim araçlarının yeterli inceleme y;ıpnıadan yeni 

gelişen bir olayı diğerlerinden önce verme enclişesidir. Ayrıca bazı ileti~im araçları da 

sansasyon yaratma amacıyla yanlı~ bilgilenclirnıeye neden olmaktadır. Bu türdeki 

haberlerde ünlü kişiler haber değeri olmayan olaylar çerçevesinde kamuoyunun 

günelemine getirilmektedir. Yanlış bilgilendirmenin diğer kaynağı ise iletişim 

araçlarının dışında gelişmektedir. Ülke yönetimleri ve bazı kurumlar yasaları öne 

sürerek basın mensuplarını önemli olaylardan uzaklaştırmakta, bu olaylara ilişkin 

bilgiler vem1emektedirler. 

Bütün bunların sonucunda toplumda, sağlıklı bir kamuoyu oluşanıanıaktadır. 

Sağlıklı bir kamuoyunun oluşması ıçın yapılması gerekenler ise iki başlık altında 

toplanabilir: 

• Ülkede çeşitli görüş açılarına sahip çok sayıda yayın organı bulunmalı ve 

bunların tamamı ele alındığında herşey kamuoyuna iletilmelidir. 

• Yayın organlarının yöneticileri haberleri seçme işlemini yalnızca mesleki 

kaygılarla yapmalıdır.285 

Kitle iletişim araçlarının sağlıklı bir kamuoyu oluşturması yalnızca ileti~im 

araçlarından kaynaklanan nedenlere bağlı değildir. İleti~im araçlarının farklı etki ve 

davranışlara neden olması .. aracı unsurlar .. olarak adlandırılan unsurlara da bağlıdır. 

Çünkü iletişim araçları bireyler üzerinde doğrudan doğruya etkili olmayıp aradaki 

unsurların yardımıyla etkili olabilmektedir. Genellikle iletişim ara~·ları deği~iklik 

yaratmak yerine mevcut durumu koruma yönlinde etkili olurken yeni durumlar ve yeni 

olaylar sözkonusu olduğunda iletişim ;ır;ıçlarını gerçek etkisinden söz etmek ıni.imklin 

olabilir. Çünkü yeni olaylar, konular Kar~ı~ıcb ileti:;;iııı araçları tarafından gönderilecek 

iletiye engel olacak tavırlar, tutumlar ve bunların sonucunda olu~aıı seçmeli ;ılgılaıııa 

mekanizması yoktur. 

Oktay Kurtbökc ... Ynılı B~ısıııda H~ıhcrcilik ... Genç Gazeteciler Eğitim Scmineı-i 

(Gazeteciler Ceıniyeti Yayınları. Mart 1 ':!86). s.:'iO. 
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Amerikalı gazeteci John Holıenberg. lı~ıll-:ın genellikle kendisini duymak . görmek 

Ye okumak istediği haberlere -;;artlandırdığını belirtmektedir. BeKlenilmeyen ya da 

alışılmamış haberler kamuoyunda beklenilmeyen tepkilere neden olabilir. Bu nedenle 

bu tür haberlerin kamuoyunda yer alması istendiğinde bunların defalarca tdr~ırlanması 

gerekmektedir. Çünkü radyo. televizyon \e gazetelerele sabun satmak ba-;;b ciddi bir 

konuda kamuoyu oluşturmak ba-;;kadır . s~ığLım verilere dayanmadığı slirece k~ımuoyu 

yaratma girişimleri sonuçsuz kalabilir. Bununla birlikte haber ve yonım ne kadar 

kuvvetli verilere dayanılarak verilse de halkın teı)'kileri düşük düzeyde kalabilmektecl ir. 

İnsanlar kendilerini ilgilendiren konulara da ha fazla ilgi gösterdikleri için bu noktada 

objektifliğin fazla bir önemi kalmamakta. bireylerin subjektif değerlendirmeleri ön 

plana çıkmaktadır. 286 

Sonuç olarak kitle iletişim anıçları kamuoyu oluşturmak için çaba göstermekte 

bazen de bunu gerçekleştirmektedirler. Ancak bu araçlar aynı zamanda mevcut olan bir 

kamuoyundan da hareket etmektedirler. Bu nedenle iletişim araçları kamuoyu hem 

kendi yapısıyla iletişim araçlarını etkilemekte hem de iletişim araçları tarafından 

etkilenmekte, dolayısıyla sahip olduğu girdi karmaşık bir yapı sergilemektedir. 

4. 2. 1. Kitle iletişim anıç la rının kamuoyu oluşturmada sınırlı 

kalışının nedenleri 

Kitle iletişim araçlarının kamuoyu olu-;;umunclaki etkisi konusunda Joseplı T. 

Klapper, gönderilen aynı mesajların bireylerele farklı etki ve clavranı-;;Lıra neden 

olmasını aracı unsurlara bağlamaktadır. Kl~ıpper"a göre aracı unsurlar şunlardır : 

• Mesajı alanın öneğiliınleri ve bu eğiliınlere uygun seçme. algılama ve katılma 

mekanizmaları 

• Grup bağlılıkları 

Kisisel haberiesme ve kaııa~ıı öııclcrlcriııiıı roli.i. 2 ~ 7 
> > 

• 

Birey. doğduğu andan itibaren ihıiy~ıçLırını k~ırşıbınak i~·in c;evresinck bulunan 

herşey yerine bazı şeylere bağınılı olıı-wyı ii ğreıııııektedir . Böylece dikbt ini konulara. 

olaylara yöneirirken bir anianıcia seçme İ)lenıiııi gerçekleştirir. Genel ularak ilgi 

2X6 Kurıhöke . a.g.k .• s . .:J5. 

2X7 Joscph T. Klapper. The Et'fı:ct s of \'lass Coınınunkation (N L' \\" Y (ır~: Free 

Press . !l)60). s.5Cl"dcıı akıar;ııı Sucr. a .g.k .. ' - 2~. 
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sınırıarım belirleyen unsur, bireyin o zamana k~ıclar edinmi) olduğu tutumlar. eğilimler, 

önyargılar ve kanaatlerdir. Zamanla kendisine iletilen mesajları seçmeyi öğrenen birey. 

dikkatini kendisi için önem ta)ıyan mcs<ıjlara yöneltir. Böylece önce . kullanacağı 

iletisim araclarını sonra da il2:isini eden ınaıervalkri secer. 
.) ;) .._ .> ~ .) 

Bireyler daha önceden kabul ett ikleri ya da aynı dli)üncede oldukları mesajları 

seçmeye daha eğilimlidirler. Bazı ay rılıklar olsa da ileti)im sürecinin belirgin yönü 

bireylerin seçici davranmalarıdır. Belli ~ey l ere ~ıçık olmakla seçicilik daha da ileri 

gidebilir. Bazı bireyler diğerlerine oran Lı i leti);mle daha fazla ilgilenmekte , bunun 

sonucunda da daha fazla bilgiye sahip olmaktadırlar. Star ve Hughes . bir ön 

araştırmada aydınlatılmaya en fazla ihtiyacı olan bireyler üzerine bir kampanya 

başlatmışlar oysa kampanya daha iyi eğitim görmüş bireylere ula~ını)tır. 2 X 8 iletinin 

algılanmasıdaseçici bir davranışa bağlıdır. Bireyler, içeriği kendi durumlarına uygun 

biçimde algılama eğilimi göstermekıedirler. Bireyin tutum ve değer yargıları iletilen 

içeriğin yanlış yorumlanmasına neden olabilmektedir. 

Kitle iletişim araçlarından gelen mesajların etkisini zayıflatan bir ba~ka unsur 

g:rup bağlılıkları ve bunların olusturdu0:u davranıs bicimleridir. iletisim araciarından .._ ........ 5 .._ :> ,) :> .l 

gelen mesajlar tek başına yaşayan bireylere değil. bir grubun üyesi olan grup içindeki 

üyeliğinin sağladığı doyum nedeniyle onun davr~ını) biçimlerini benimseyen bireylere 

gönderilmektedir. 289 Bireyler bağlı olduğu sosyal grubun davranış biçimlerine ters 

dü)en, onlarla çatışan haber ve yonımiarı ko lay lıkla kabul edemezler. 

Kişilerarası yüzyüze ileıi~inı ve dli~i.ince önderlerinin rolli de ileti)im araçla rının 

etkisinin azalmasına neden olmaktadır. İlk kez Berelson, L.ızarsfeld ve l\llcPhee·nin 

seçmen davranışına ilişkin çalışmalarında ortaya çıkan bu kavram. bilginin ulusal 

dü)i..ince önderlerinden iletişim araçları yoluyla belirli bir topluluk ya da grubun yerel 

di..isünce önderlerine asa§:ı clo0.ru akısı hicinıincle tanınılanııııstır. Yerel ciLislince 
.> .) ....... ._ :> :> .:. ::. 

önderleri de bil2:iyi a§:ızdan a0.ıza lı~ılka ilcımektcdirler. Düsi..ince önderleri bir ~nıpta .._. '- .._ .:. .... 

Livelerinin 2:\.iYenini kazanmıs kisilcrdir \C iletisim araciarından elde ettikleri bil2:ilere 
... ...... :> .> ,) > ._ 

kendi yorumlarını da ilave eımekıcdirlcr. Ayrıca bireylerin ileıi~inı :ır~ıı;larına 

duydukları gi..iven düzeyi de ileıi-;;iın ~ıraçlarının etkilerine bazı -;ınırl~ımalar 

getirebilmektedir. Çeşitli nedenlerle ıl.inı y:ı da bazı ileıi-;;im ar~t~'brına güven duymayan 

Kolasa. a.g.k .• s.-n(). 

Sezer. a.g.k .• s.?.7 . 
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bireylerin bu araçlardan yayıbn bilgi ve lı:ıberlcre güven cluyması da beklenenıez. Basit 

olguların sunulduğu durumlarcia Lıynağın gli\ ·enirliği çok önemli olmasa da bireyler 

genellikle bu tür kaynaklardan gelen ıııesajl:ırı kabul etmemektedirler. 

Büyük kitlelere hızla ula)abilıııe yeteneği. yeni olaylar hakkında kanaat olu)turma 

ya da eski kanaatleri değiştirme gücü ileti)im araçlarının kamuoyunu olu)nırmadaki 

önemini ortaya koymaktadır. Klapper'e göre ise gerçek etki yeni durumlar ve yeni 

olaylar hakkında kanaat oluşturma konusunda kc;ndisini göstermektedir. Yeni olaylar 

hakkında kanaat oluşturma sırasında . ileti)iııı araçları tarafından göııderilen mesajiara 

engel olacak tavırlar, bağlantılar ve bunların sonucu oluşan seçıneli algılama 

mekanizması bireylerde henüz olu)ınadığı için iletişim araçlarının etkileri daha fazla 

olmaktadır. Klapper'a göre yeni kanaatleri olu)turma ya da eskiyi değiştirme genellikle 

şu dummlarda sözkonusu olnıaktaclır: 

Aracı unsurların faaliyet gösıcrınccliği ve dolayısıyla kitle iletişim araçlarından gelen 

mesajların yolunun kesilmediği \ 'C cıkisinin dolaysız olduğu durumlarda. 

Aracı unsurların kendilerinin cb!isiklik iincrdikkri durumlarc!a290_ - ; 

Sonuç olarak, kitle iletişim araçlarının etkisi çeşitli unsurların araya girmesiyle 

kısıtlanmakta, bireyler iletişim araçlarından gönderilen her mesajı sorgusuzca kabul 

etmemektedir. Bütün bunlara rağmen bireyler yine ele az ya da çok etkilenmeye açık 

kalabil me ktedir. 

4.2.2. Demokratik rejimlerde kamuoyu 

Demokratik yönetim güçlerinin höllinmesi ilkesine dayanmaktadır. Tek bir güclin 

toplumda olumsuzluklara neden olacağı görüşlinden hareketle. demokratik yönetimler 

dengeyi sağlayıcı nitelikteki güç böiLinıııesini tercih etmektedirler. Böylelikle yasama. 

yürütme ve yargı gücü demokrasilerin \ azge~·ilmez unsurları arasında yer almaktadır. 

Kamuoyunun oluşumu. yapısı ve niteliği ik onun iç· inde olu)an siyasal sistem\ e 

siyasal ortanı arasında yakın bir ili)l-:i siizkonusudur. Serbest bir bımıuyu anc;ık 

haberlerin ve düsi.incelerin öz~Lirce \ ~ıvılabildi0.i bir ortanıda ~elisehilir. Bu ise 
.) ....... ., .. ...... ...... .) 

öncelikle haberiesme ve düsünceııin ;ıcıkLıııımısı öz~Lirlli0.i.i olmak üzere bLitün temel 
!) .) .) ..... ._ 

Klapper. a.g.k., s.5lJ"d;ın :ıkt:ır:ııı Sucr. a.g.k .. s.29. 



hak ve özgürlüklerin sağlandığı huKuK dli zenini gerektirmektedir. Kamuoyu böyle bir 

ortamda çeşitli düşüncelerin . farKlı görLi ~ lerin . karşıt tezlerin ve farklı yorumların açığa 

çıktığı ve tartışıldığı özgür bir o rtanıda o luşabilir. Bu ortamı sağlayan demokratik 

sistem. kamuoyunun baskısız bir bi\·iımk belirleımıesini sağlayan en iyi sistenıdir. 2<JI 

Kamuoyunun iki önemli ü zelliği .. genelli!-,:" ve ·'açıklık " prensiplericlir. 

Demokrasilerele halk adına ikti eLircia bulunan siyasiler alınan kararları. yapılan 

uygulamaları halka bildirmek. Kısacası genelleştirmek ve açığa vurmak 

durumundadırlar. Ayrıca kamu oyunun düşdı'ıcelerini öğrenmek için kamuoyu 

araştırmaları yaptırarak, bunların sonucu doğrultusunda aldıklari kararlarda bazı 

değişiklikler yapabilirler. 292 Hiçbir Lilh:ecle idare edilenlerin görüşlerini dikkate 

almadan hareket edecek bir hi.ih:Linıet ve parlamento yalnızca beninısenmeyen 

eylemlerde bulunma tehlikesini göze alınakla kalmaz. aynı zamanda uygulanamayacak 

kanun ya da kararnameler alma durumunda da kalabilir. Bu konu özellikle iç politikayla 

yakından ilişkilidir. 293 Siyasi iktidarlar kamuoyundan gelen istek ve baskılar 

karşısında duyarlı olmak zorundadırlar. Bazen bu haskılara boyun eğmek zorunda bile 

kalabilirler. Yasama organı kanunların yapılınası sırasında, kamuoyunu oluşturucu 

gruplarca kendisine yöneltilen istekleri gözönünde bulundurmak cluruımındaclır. 

Yürütme organı da kararlarında bu istekleri hesaba katmak zorundadır . Kamuoyu 

olarak ağırlığını duyuran grupların bn~ı~ıt ve isteKlerine yabancı kalan kar~ırlar toplum 

içinde etkinlik açısından zayıf kalmaya mahhımclurlar. 

Demokratik sistemler kamu sal çıkariara ilhkin bütün sorunların açıkça 

tartışılmasını , toplumsal fayda açısından gerekli bulmaktadır. Toplum içindeki bliıLin 

düşünceler konuşulınalı. tartı~ılm<ılı ki en doğru sonuca ulaşılabilsin. Tartışılan 

di..i~ünceler kamuoyu üzerinde zam~ı nLı birikim y~ıparal\. yöneticilere yiinelik hasl\.ı 

unsurunu olusturabilir. Bu a v nı z anı~ıııcl'ı (i ; ~LiriLiKcli demokrasinin ~erci2 i n lan bir 
.) ~ ...... ~ ...... ...... 

ihtivactır. 2 'J4 Kitle iletisim araciarı da demokratik sistemlerde kamuovu denilen etki J > .) > J 

Kapan i. a.g.k., s. i 1 <J. 

2Y2 Alim Şerif Oııar<ın. "K i ık ik ıi-; ı ı ıı .-'\r;ı~.;l;ırı l 'c K;ııııuoyu .. . Genç (;azeteciler 

Eğitim Semineri (Gazeteciler Ccıııi y cıi Y;ı:- ıııl ; ırı. !'vLıı·t llJ Xh i. -; .238 . 

jlJ74) . -; .63. 

::!lJ-l 

Alfred Sauvy. Kamuoyu ı Ç .:, · : Sti lı c y l (i[irh ;ı ~ Lın) (İ-;taııhul: Rckl<ıııı Y ; ı\ · ıııları:?ıX. 

Doğan Heper. "H;ıhcr. F< ı lıı ~ r;ı l · ' ;ı d;ı (i i irtiıııtiııliıı K;ııııuoyu Olu ~ t urııı;ıd;ıki i~k, · i ... 

Cenç Gazeteciler Eğitim Semineri ı C;ı; c· ıc·c·i kr C c·ıııi v .:ıi 'r' ; ı v ıııları No: I<J. M;ırı llJX()). ~.2)3 . 
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unsurunu oluşturmada önemli bir role -;~ıhiptir. Demokratik toplumlarda iletişim 

araçlarının hiçbir engelle karşılaşmadan haberleri ti.im yönleri ile iletebilmesi ise 

özürlükçü düzen açısından büyük önem taşım~ıkıadır. Çünkü demokratik lıul-;uk de\· leti 

~ücünü halkın iradesinden almakıa bu nedenle de halkın ~elisen olavla rcbn doiS:ru bir ..__ ...... .) - ..__ 

seki lde haberdar edilmesi ve her konudaki -;ecimkrini saiS:Iıklı bicinıde ~erceklestirmesi 
.> :> .._. .> ..__ ;> ,:, 

gerekmektedir. Oysa otoriter -;istemkrde iktişim araçları otoritenin siyasal \C 

ekonoınik gücünü devam ertirmek için buna parale~ yönde yönlendirilmektedir. 

Kamuoyu ve iletişim araçlarını bir bi.iıi.inün iki parçası ya da iki lıi.icreli bir canlı 

olarak görmek mümkündür. Bu canlının sağlıl-:lı bir biçimde yaşaması ve gelişmesi iç in 

özgür bir ortama ihtiyaç vardır ki bu da demokrasi ortamıdır.29 5 Demokrasinin 

yaşatılması, toplumsal yaşam içindel-;i b~ığıııısız kurumların birbirini denetlemesini 

gerektirmektedir. Örneğin hükümet, parlamento. idare ve yargı kurunılan tarafından 

denetlenmektedir. Bununla birlikte hi.iU.imet de sözkonusu kurumları ve denetim 

mekanizmalarını etkilemektedir. Özgür ve bağımsız iletişim araçları da halkın sesini 

yönetime duyurabilen en önemli denetim organlarından sayılabilir. Devlet yönetimi de 

iletişim araçlarından gelen tepkiler karşısında aldığı kararlarda yeni düzenlemelere 

gidebilir. Bu nedenle demokrasi bugün ne ölçüde varsa, kamuoyu da o ölçüde 

etkilenınektedir. 

4.2.3. Otoriter rejimleı·de kamuoyu 

Otoriter rejimler resmi bir idenlojiye sahip oldukları için bu ideolojinin 

tartışılması ya da eleştirilmesi sözkonusu değildir. Dolayısıyla rejimin temel fclsei'esiyle 

çelişen görüşlerin, değişik düşüncelerin geniş kitlelere yayılması gündeme gelemez. 

Bu tür rejimlerle yönetilen i.ill-;elerck ikıişim araçları yalnızca siyasal il-;tidarın 

tekeli va da kontrolü altında bulunnı~ıl-;ı~ıdır . Siyasi kadro bu araçları bıllan~ıral-;. 

sistenıli ve tek yönlü propag:and~ı "~ıycsincle kamuoyunu dilediği gibi 

oluşturabilmektedir . Bu nedenle otoriter rc_jimlcrcle değişik ve brşıı cli.iş iinc elcr in 

Yalçın Kamacıoğlu ... H;ıhcr Ftıttı~ r <ıl ı y<ı da (liirüııtüııüıı Kamuoyu 0\u~ıurın;ıd;ıki 

i~Jc, · i ... Genç Gazeteciler Eğitim Semineri iC~<II.c tccilcr Ccıniycti Yayınları Nu: llJ. M;ırt \<JXô). 

~.261. 
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özgürce açıklanması ve tartışılması sonunıııcLı oluşan bir kamuoyu yerine propaganda 

araçlarıyla tek sesli olarak oluşturulan glidlimlli bir kamuoyu bulunımıktadır. 2 1J6 

Otoriter rejimlerde oluşan kamuoyu ;ıyrıcı iki farklı yapı da gösterebilnıekteclir. 

Bunlardan ilki açık ve bildirilmiş k:ııııuoyu . diğeri de derin Lıkat ayrıntılı 

Lımuoyuclur. 297 İkinci tipteki kamuoyu yeraltı durumundadır ya da fısıltı biçiminele 

yayılmaktadır. Halkın yalnızca çok sınırlı bir kesiminelen yayılan görüşler ~·oğu defa 

yararlı belirtiler de vermektedir. Dolayısıyla yönetici kadro ile ters yönele olan bu 

görüşler kendilerini duyurımı çabası gösıer{ıiekteclirler. Ancak bu kamuoyu. 

demokrasilerdeki kamuoyu kadar güçiLi olmad ığı için görüşlerin etkin olabildiği alan 

daha sınırlı olmaktadır. Bununla birlikte halkın katılımı arttıkça zamanla güçlü bir 

yapıya da ulaşabilir. 

4.2.4. Basının kamuoyu olu~turması 

Basın, kamuoyunun açıklanması ve oluşuımı sürecinde etkili olan iletişim 

araçlanndan birisidir. Bu iletişim aracı kanaat oluşturma sürecindeki haber verme, 

eğitme işlevleri yanında kanaarierin açıklanması sürecinde de etkindir. 

Basmda yer alan kanaatler toplumun bütün Liyelerinin kanaatlerini en doğru 

biçimde yansitmasa bile genel kamuoyu dağılınıının bir ölçi.isüni.i yansıtabilir . Basın, 

kamuoyunun bilgili. aktif ve sesini duyurabilen kesiminin kanaatleri için hükümetin 

devamlı yararlanabileceği belli araç·larc!andır. Kaımıoyu-lıükümet ilişkisinele önemli bir 

rol oynayan, bilgili ve aktif olarak kabul eelilen ve Li lkeele genel kanaat dağılımına yön 

verme olasılığı yüksek olan kesimin (stratejik gruplar. seçkinler. .. ) kanaatlerini 

açıklama yollarından birisi de basınclır. 2 1J~ B;ızı clüşlinlirlerin açıklanıaları da hasının 

önemını en iyi biçimde açıklaıııakıadır. Tocquevill'e göre ··Basın . özglirlliğün en 

mükemmel demokratik formlilücli.ir.· · Pierre Denoyer·e göre ··Basın olmadan 

yönetmek. ımıhalefet etmek. öğrenmek 'e \iğrctmck . inandırmak. s:alışıııak ya da 

dinlenmek. satın almak ya da satmak artık imkansız hale gelmiştir. Basın his: bir ~eye 

veterli de§ildir. fakat basııı herse\'e 'e herkese ~creklidir.· · :21JIJ 
"' ~ ' !ı .. ...... 

299 

Kapaııi. a.g.k., s. 120. 

Sauvy. a.g.k., s.ll. 

Sezer. a.g.k., s.96. 

M.Nuri İııuğur. Basın 'e Yayın Tarihi dsuııhul: Çığlay~ııı Kiıahc,· i. ILJ~2) . s.20 . 
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Demokratik sistemler genellil\.le gü~·ler 1\.uramını benimserler ve bu re.iimlerde 

b:.ı.)lıca üç güç sözkonusudur. BunLırLLın ill-:i y as:ııııa gücüdür ve toplum :ıdına hukul\. 

1\.urallarını belirlemektedir. İl\.iııci güç· uLın yürütme . yasanıanın çizdiği sınırlar 

çerçevesinde ülkeyi yönetir. Üçüncü güç oLın yargıda bağımsız bir biçimde toplum 

adına suçluları yargılayıp , cezalandırır . Gü~ler arasında 1\.endiliğinden kurul:.ın denge 

demokrasinin gelişmesine neden o lmakt:ıdır. Son yüzyılda, demokrasilerin gerektiği 

gibi işleyebilmesi için yeni güçlere gereksinim olduğu görüşü ileri sürülmüş ve bunlar 

içinde en çok basın üzerinde durulmuştur. Böyiece b:ısının denıokrasilerin dördüncü 

gücü olduğu görüşü benimsenmi)tir.:100 Basın olayları değerlendiı~ ip yorumlayarak 

kamuoyunun oluşturulmasına katkıdo. bulunurl\.en, aynı zamanda hükümetlerin il\.tidarı 

kullanma biçimlerini de gözetleyerek onlara eleştiriler yöneltebilmektedir. 

Basının görevleri genellikle altı başlık altında toplanmaktadır: 

Güncel haberleri aktarmak: Gazetelerin görevi en iinemli haberleri mümkün olduğu kadar 

çabuk almak ve aynı orand:.ı yaymak tır. 

Önemli olayları ve egemen kanaatleri ymum l ayıp değerlendirmek. : Bu giirc,·i ilc gazete 

geniş çapta kamuoyunun oluşumuna ve ~eki! almasına etki etmektedir. 

Olayların oluşum tarzı ilc içyüzünün ~ıııl;ı)ılınasıııa yarayan ek bilgi ve hahcrlcr Yermck. 

Okuyucuların fikren dinlenmelerini s ~ı~danıak maksadıyla ho~ça va kiı ge ~· irici gereç 

sağlamak. 

İlancılık yoluyla alıcı ve s;ıııcıyı kar~ıl;ı ~ ıırııı;ık . 

Ansiklopedik bilgi vermek suretiyle oku: ucunun genel kültürünü arttırın~ık-'0 1. 

Basının kamuoyu olu)turma rolü :ı s lında onun görevleri arasıncia sayılan iki 

esastan kaynaklanmaktadır. Bunların ilki haberleri iletmek . diğeri de olayları 

yorumlamak ve değerlendirme!\. göre' i dir . Böylece gazeteler ins:ınlara ne 

clü)üneceklerini göstermeele çok ba)arılı olmasalar cia ne hakkında cli.i)ünecekleri 

konusunda başarılı olmaktadırlar. Basın insanlara kendi kafalarındaki dünyanın dı)ında 

bulunan ancak farkında olmadıkları olaybrın ~·eşitli yönleri ve öğeleri lıaUında bilgiler 

ileterek onların bu konularda kanaat salıibi olmalarına yardımcı olur. 

Gazeteler ile radyo-ıeJe,·izyon arasıııd:ı rekabet ortamı, basının y~ılnızca haber 

iletme işleiyle yetinmeyip okuyunıların~ı s\izl-:nm ı su olayl arla ilgili chılıa ~ıyrınıılı bilgiler 

~ o o Anı! Çeçen. Kültür H~ Politika ıAnbr;ı: (iündoğan Yayınl;ırı. Jl)LJ6). s.l76 . 

~OJ M. Maledin Willey ... The Funcıioıb or ılıc Ncwspapcrs ... . \nnals of Political 

Sdences ( 1 l)42) aktaran Onar;ın. a.g.k .. Jl)S-4. ~ . ..ı 7. 
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verebilmek için yorumlama işlevini de Lisılenıııesini zorunluluk haline getirmiştir. Basın 

bu işlevi sayesinde kamuoyunun daha ayrıntılı bilgi salıibi olmasını ve zaımınla yorum 

yapabilecek düzeye gelmesine de yardımcı ol~ılıilir. 301 Basının olayları haber biçiminde 

iletmesinin yanında yorumlama y~ı da ckğerlendirme işlevini yerine getirirken ele 

gerçekçilik ilkesine uyması gerekmdıeclir. Aksi takdirde basının ~·elişkilere 

sürüklenmesi sözkonusu olacık ve bımıovunun sağlıklı biçimde oluşması 

engellenecektir. 

Basının sağlıklı bir kaımıoyu oluşturabilmesi için bazı unsurl?ra dikkat etmesi 

gerekmektedir. Demirkent bu unsurları altı başlık altında toplamıştır. Ona göre basın 

öncelikle yönetimin her düzeyindeki haberleri ile ilgilenmeli, bu işlevi yerine geririrken 

yalnızca haber verici değil, yoruııılayıcı, bilgilendirici, dürüst ve katılımcı bir yol 

izlemelidir. İkinci olarak, sütunlarıncia herhangi bir tartışmalı konuya yer veren basın, 

bu konunun geçmişini, tartışmanın altında yatan nedenleri açıklamalıdır. Üçüncü 

olarak, yerel haberler kadar ulusal ve uluslararsı olaylara eğilmeli, bazı olay ve olguları 

görmemezlikten gelmemelidir. Dördüncü olara . haberler dürüst bir biçimde verilmeli, 

okuyucunun gazereye olan gi..iveni sarsılmaıııalıdır. Beşinci olarak gazete. okuyucusuna 

olayları iletirken mizanpaja, kolay okunabilirliğc önem vermelidir. Son olarak da 

kamuoyu oluşturmak için yazarların görüşlerine ve okur mektuplarına yer 

vermelidir. 303 Bütün bunlar basının kamuoyu oluşturabilmesi için önemli unsurlardır 

ancak basının böyle bir güce sahip ol<ıbi !me si için yönetimlere de görevler 

düşmektedir. Yönetimler basın karşısında ilgisiz clavranırlarsa, halka yansırılan olayları 

görmezlikten geliderse ve bu ti.ir olaylara sahip çıkacak demokratik kurumlar o ülkeele 

yoksa basın kamuoyu oluşturmada yetersiz kalabilir. Bunun sonucunda da olaylar 

toplumun bünyesinde güdümli..i kaLıcığı i~·iıı ne z~ıman ve nasıl yankı uyanclıracağı belli 

olmayacaktır. 

Basının özel girişimin elinde bulunm~ısı B;ııı demokrasilerinin temel ilkelerinelen 

biridir. Özel 2:irisinıin öncelikle ~ım:ıcı ise .. k;'ır .. dır. Bu nedenle bir vancl~ın kfır amacına 
~ , . 

)'Önelik tutum, di§.er yandan basının kıber verme\ c ei!itim isievi kısacası k~ımu ~örevi 
'-' .._ ;, '-

birbiriyle zaman zaman çeli~kili bir dunım;ı neden olmaktadır. Bununla birlikte b;_ısıııın 

302 Gükçe. a.g,k,, 1993. s.SlJ 

Nezih Deıııirkcııı. Sayfa Sa~fa Gazetecilik (İsuııhul: Alıııı Kiı~ıpbr Y~ıvıııc,·i. 

19X2 ). s.307 -30X. 
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özel girişimin elinde bulunması sayesinde tek yönlü kamuoyu oluşturmak yerine. 

çeşitli eğilimdeki girişiınci sendikal ve mesleki örgütlerin çok yönlü sesini kamuya 

yansıtarak, kamuoyu oluşumunda topluma geniş boyutlu seçenekler ortamı 

sunabilınektedir. 304 Bu nedenle, basının tek bir organının tekelinde olnıaınasmm 

bireysel özgürlük açısından büyük önemi vardır. Tekelleşme kamuoyunun oluşumunu 

olumsuz yönde etkileyerek bireylerin taraflı haberlerle yanlış yönlendirilnıesine ve 

haberlerde belli ölçülerde standartiaşmaya neden olmaktadır. 

Günümüzde hiçbir yönetici kadro, büyük' basın kuruluşlarını karşısına almak 

istemediği için tekelleşme eğilimleri örgütlenmeye başlamıştır. Buriun sonucunda da 

iletişim özgürlüğü giderek azalma sürecine girmişti r. Ayrıca ülke içindeki tekelleşme 

eğilimleri yanında haber alışverişinin uluslararası boyutlara ulaştığı günümüzde 

uluslararası haber ajansları tekeli de diğer ülkelere ait haberlerle ilgili kamuoyunun 

oluşumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Haber ajansları genelikle Batılı gelişmiş 

ülkelerde yaşanan olayları gündeme getirirken gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler 

ancak olumsuz nitelikteki olaylar olduğunda gündeme getirilmektedir. İletişim 

özgürlüğünü sınıflayan bir başka etkende gazetelerin kendi dağıtım şirketlerini 

kurmaları ve kendilerine bağımlı yayınevlerini oluşturmalarıdır. Böylelikle gazeteler 

yayın piyasasını da denetinıleri altında tutmaya başlamışlardır. 

Basının dördüncü güç olabilmesi için o ülkede basın özgürlüğünün tanı olarak 

sağlanması da gerekmektedir. Bu özgürlüğün bulunmadığı ya da sınırlı olaraktanındığı 

ülkelerde basının görevlerini yerine getirmesi oldukça zordur. Basının istenen düzeye 

ulaşabilnıesi için ilk yapılması gereken gerçek anlamda ve çağdaş boyutlarda basın 

özgürlüğünü tanımak ve güvenceye kavuşturnıaktır. Özgürlük ortamı olmadan ne 

kamuoyu özgürce oluşabilir ne de basın kamuoyunu yansıtma işlevini yerine 

getirebilir. 

Basın özgürlüğü çok önemli olmakla birlikte, bunun kadar önemli olan bir aşka 

konu da basının sorumlu! uğudur. Özgür! ük , sorunısuzluk aniamma gel nıemektedi r. 

Gerçek anlamda basın özgürlüğü geniş boyutlarda sorumluluklar getirmektedir. 

Toplum içindeki konumunu göremeyen, çeşitli durumları yeterince değerlendiremeyen. 

objektiflikten uzaklaşan basın, görevlerini de gerçek anlamda yerine getiremeyecektir. 

304 Öktem, a.g.m., 1986, s.243. 
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4.3. Değerlendirme 

Kamuoyu kavramının enensel ol~ırak kabul edilebilecek bir tanımı 

bulunmamakla birlikte, kavram genel ol~ırak belli bir toplum içinde ya~ayan bireylerin 

belli bir olgu ya da inanç üzerindeki ortak dli)Lincesi olarak tanımlanabilir 

Bireysel ve toplumsal di.i)linceler bi reyler arasında deneyimlerin cleği~imi 

aracılığı ile biçimlenip. değişim gösterdiği için dli~Lincelerin olu~umuncla iletişim 

zorunlu bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır . Bireyler iletişim aracılığı ile hem 

tutumlarını ifade edip diğer bireylere karşı deneyimkrini sınamakta hem de kendilerine 

yakın ya da uzak sorunlarda diğer bireylerin tutumları hakkında bi lgi sahibi 

olabilmektedirler. Diğer bireylerin tutumlarının bilinmesi ise öncelikle ortak 

deneyimlerin oluşmasına neden olmakta \·e bireylerin toplumla ilgili düşLincelerini 

biçimlendirmektedir. 

İlk defa 1920'li yıllarda Walter Lippnıann tarafından ifade edilen ··kalıp .. lar 

(tutumlar) bireyin kafasında dünyanın resmini çizerek onu biçimlendirmektedir. 

Herhangi bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla geli)eıı tutumlar öğrenme sürecinin sonucunda 

da biçimlenmektedirler. 

Tutumların oluşumunda gruplar önemli bir etkiye sahiptirler. Bu alanda birinci 

derecede etkili olan grupların ba)ıncLı aile ve okul gelmektedir. Çocukların çevre 

etkisine en fazla açık bulunduğu yeti)me döneminde aile ve okuldan öğrendikleri 

bilgiler. kanaatler ve değer yargıları ileriki yı!Lırda devamlılık göstermekle birlikte 

zamanla bazı değişimler de gösterebilınekıedir. Aile ve okul gibi yüzyLize i!i)kinin 

bulunduğu birincil ve bu tür ilişkilerin huluıımadığı ikincil gruplar dışında politik. 

ekonomik ve baskı grupları da tutumlarm olu)ıııasıncla erkili olmaktadır. 

Tutumlar temel olarak bilgisizliğe LLıyanınakıadır. Az bilgi salıibi olduğumuz bir 

grup hakkında tutum geliştirmek i~·in cluyduğuıııuz. okuduğumuz ya da i z lediğimiz 

bi lgileri kullannıaktayız. Bu )ekilck ge!i)tirikn kalıp biçimindeki tutumlar (stereotipler) 

bireye. diğer gruplar hakkıncia kısa yold~ııı hir !"i~ ir de vermektedirler. PsiKoaııalistlere 

göre stereotipler özellikle eııcli:;;eyi ~ız~ıltm;ıy;ı yönelik savunma meLıııizm;ıl~ırıdır. 

Antropologlara göre sosyal öğrenmenin ıunul~ırıdır . sosyal psikologlara giire i-.e sosyal 

ortamlarda daha az bir psikolojik bedel k;ır)ı!ığında ya)amayı sağlay;ın dli)Linsel 

slireçlerdir. 
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Stereotiplemede, bireyin kendi grubu dışında bulunan eliğer grupları 

homojenleştirmesi bir başka ifadeyle b:ı z ı özelliklerin dış grubun ılim Liyelerine 

paylaştırılması sözkonusudur. Sıereorip tıpkı bir blıp. ya da klişe gibi algıyı belirleyen 

bir bakış çevresi, önyargı ise herhangi bir deneyimelen önce sahip olunan yargı olarak 

kanaatleri etkileyen hareket tarzıclır. Bireyleri katı bir biçimele sınıfiandıran önyargıların 

ortak özelliği, önyargı nesnesi hakkıncia sıereoıipler oluşturmalarıdır. 

Tutumların oluşmasında bir başka etken dt;. kitle ileti)iın araçlarıci ır. Bu araçlar 

dünyanın çeşitli bölgelerinele yaşanan olaylar hakkında haber ve.bilgiler ileterek. 

kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmakıaclırlar. Günümüzde ileti) im araçları 

tarafından öncelik tanınan konuların kamuoyunda da önceliğe sahip olduğu görü)ü 

geniş oranlarda kabul görmektedir. Bu araçlar bireylere belli konularda hangi 

düşüncelere sahip olmalarmı söylememelerine rağmen, hangi konularda clüşlince sahibi 

olmaları gerektiğini belirtmektedirler. Bir ba)ka ifadeyle bu araçlar haber verme işlevi 

sayesinde halkm dikkatini bazı noktalara çekerek kamuoyunun oluşmasına katkıda 

bulunmaktadırlar. Ayrıca halkın çeşitli konu lara ilişkin örgütlenmiş görüşlerine ele yer 

vererek kamuoyunun yansıtılmasına yardımcı olurlar. Ancak bu araçlar bireyler 

üzerinde aracı unsurların eşliğinde ve onların yardımıyla faaliyet göstermektedirler. 

Aracı unsurlar, mesajı alanın öneğilimleri ve eğilimlerine uygun seçme. algılama ve 

katılma mekanizmaları: grup bağlılıkları ve bireylerara · ı iletişim ile dlişlince 

önderlerinin rolü biçiminde sayılabilir. 

İletişim sürecinin belirgin yönü bireylerin seçici clavranmalarıclır. Bireyler daha 

önceden kabul ettikleri ya da aynı düşüncede olduklarını ifade eden mesajları seçmeye 

daha eğilimledirler. Ayrıca mesajı !-;endi durumlarına uygun hiçimele algılama eğilimi ele 

gösternıektedirler. Bireylerin tutum ve clc~cr y;ırgıl:ırı içeriğin yanlı) yonıml:ınıııasına 

neden olabilmektedir. Mesajların etkisini L;ıyıflatan eliğer unsurlar da grup h;ığlılıkları 

ve bunların olusnırduiS:u davranıs bicimlcridir. iletisim araciarı voluvl;ı ~iindcrilen 
:. ..... :. .> .> ::> .... • ..... 

mesajlar tek başına yaşayan bireylere değiL bir grubun üyesi olan . grup içindeKi 

Liyeliğin sağladığı doyunı nedeniyle gruhun d:ınanı~ biçimlerini beniın~eyen birey lere 

uönderilnıekıedir. Düsünce önderleri de !-;iık iletisiminin etkilerini z.avı1lıtan hir hasb 
~ :. .) . ;, 

unsurduL Bu bireyler ileti)iııı ar:ıçLırınd:ın iiğrcndikleri haber ve bilgilere !-;endi 

yorumlarını da katarak diğer bireykrc ilcımdıcdirlcr. 
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Aracı unsurlar, bireyde deği~ii.Jikıen ~·ok mevcut durumu koruımı yönlinde i~lev 

gördükleri için mesaj bireye uhı~ırken bu unsurların müdahalesi ile kar~ıla~makta ve 

yeni tutumların oluşması yerine ~~r~ıcı unsurLırLı uyumlu tutumların kunreıknıııesinde 

etkili olmaktadır. Bu nedenle gerçek etki yeni durumlar \·e yeni olaylar kıUında 

kendisini göstermektedir. Çünkü böyle dLmııııLırda gönderilen mesajiara engel nLıcak 

tavırlar. grup bağlantıları. seçmeli algılam~ı ıııcbnizması vb. bulunmamaktadır. 

Kitle iletişiminetkisi çe~itli unsurların ~ıraya girmesiyle sınırlansa da bireyler yine 

de mesajlardan farklı oranlarda erkilenmekıcclirkr: Kitle ilerişiminin etkileri konusunda 

yapılan ara~tırmalardan çıkarılabilecek sonuc; bu araçların toplumsal etki bnallarınelan 

yalnızca birisi olduğu ve mevcut toplumsal ili~kiler ile ki~ilik kaynaklarına bağlı olarak 

tutumları güçlendirici ve bazen ele deği~tirici etki yaptıkları biçimüıeledir. 

Sonuç olarak iletişim araçları ı..:amuoyu olu~turmak için çaba göstermekte çoğu 

defa da bunu gerçekleştirmektedir. Ancak bu araçlar aynı zamanda mevcut bir 

kamuoyundan hareket etmektedirler. Bu nedenle kamuoyu hem kendi yapısıyla iletişim 

araçlarını etkilemekte hemde iletişim araçları tarafından etkilenmektedir. Dolayısıyla 

sahip olduğu girdi karmaşık bir yapı sergilemektedir. Özgürlükçü demokrasilerde 

iletişim araçlarınm haber verme. kamuoyu olu~turma . bunu açıklama, denetleme ve 

ele~tiri gibi kamusal görevleri, bireyselhak ve özgüriLikleri zedelemeyecd bir hi~·iıııcle 

hiçbir birey ve grup farkı gözeınıeden yerine getirmesi gerekmektedir. Toplunıda 

varolan tüm görüş ve düşüncelere yer \ · erildiği oranda ileti~im araçları kamuoyu 

olu~turma i~levlerini sağlıklı bir biçimele yerine getirebilir. 

Bir sonraki bölümde bu çalı~ıııada ~ıra~tırına yöntemi olarak kullanıl~ın "iç-erik 

analizi yöntemi" açıklanmaya çalı~ıl~ıcıktır. İ'-;·erik analizinin tanımı. özellikleri. 

hile~enleri ve yöntem uygulanırken clikbı edilmesi gereken noktalar ile \'Önteıııin 

dvant<~i ve dezavantajlarına yer verileeekı ir. 



BÖLÜM IV 

YÖNTEM_ 

Bu araştırmanın görgül bölümü içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

İçerik analizi, sosyal bilimlerde ve onun bir alt dalı olan iletişim bilinılerinde en çok 

kullanılan yöntemlerden birisidir. Bugünku kullanım şekline 1941 'den sonra başlanan 

içerik analizi kısa zamanda literatüre yerleşmiştir.305 

Yöntem, sosyal bilimlerin hemen her alanında kullanılmakla birlikte asıl ortaya 

çıkışı ve önem kazanması kitle iletişim araçlarının toplumlarda yaygınlaşması ile 

olmuştur. 306 Diğer bilimsel yöntemler gibi içerik analizi de gözlem yolu ile sosyal 

gerçeğe yönelik çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır.307 Sözkonusu yöntemin nitel ve 

nicel olmak üzere iki ayrı sınıflandırması bulunmaktadır. Nicel analizde daha çok 

sayma işlemi yapılırken, nitel analizde anlam birinıleri önem kazanmaktadır. 

ı. İÇERiK ANALİZİ 

İçerik analizi elde bulunan veriden genel duruma kopya edilebilen ve geçerli 

sonuçlar çıkarabilen bir araştırma yöntemidir. Bütün araştırma yöntemleri gibi onun 

anıacı bilgiyi, yeni anlayışları gerçekleri temsilini ve eyleme yönelik pratik bir rehber 

olabilmeyi sağlamaktır. 

İçerik analizi yönteminin tarihsel gelişimi içerisinde farklı tanınıları yapılmıştır. 

Bu farklılık içerik analizi yötemine farklı bakış açılarından kaynaklanmaktadır. İçerik 

305 Orhan Gökçe. İçerik Çözümlemesi (Konya: Selçuk Üni ,ersiıesi Yayınları. iletişim 

Fak. Yayın No. ı, 1995), s.l3 - 14. 
306 .. Aysel Aziz. "Kitle İletişiminde İçerik Çözümlemesi··. Ankara Univ. BYYO Yıllık 

(Ankara: 1988), s.l. 

307 Gökçe, a.g.k., 1995, s.l5. 
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analizi ile ilgili olarak yapılan tanımların en eskisi bu yöntem in bilimsel olarak 

kullanılmaya başlamasında yoğun k~ıtkıları olan Bernard Bereisan tarafından 

vapılmıstır. Berelson içerik analizini su sekiicle tanımlamaktadır: ' 'İçerik cözi.imlemesi 
.,1 ;, .) .) ~ 

iletişimü1 yazılı/açık (manifest) içeriğinin objektif. sistematik (d izgeli ) \'e sayısa l 

(kantitatif) tanımlarını yapan bir ara;aırıııa tekniğiclir.''30R Holsti ve Stone ise içerik 

analizini "bir metinde özelleştirilmiş karakteristiklerin nesnel ve dizgeli olarak 

kimlikleş·tirilmesinden cıkarımlarda bulunma·· olarak tanımlaımslardıı-.3°9 , . 
Berelson, içerik analizi ile ilgili görüşlerinin oldukça sınırlı olduğu konusunda 

eleştirilerle karşılaşmış, bu konuda yeni görüşler ileri sürülmüştür. Klaus 

Krippendorff'a göre içerik analizi "iletişimin yazılı/açık (manifest) özelliklerinden 

yazılı/açık (manifest) olmayan içerik özelliklerine yönelik çıkarımlar yapmayı 

amaçlamaktadır. " 3 1° Krippendorff' tan hareketle M erten' in geliştirdiği tanım ise 

şöyledir: "İçerik çözümlemesi sosyal gerçeğin yazılı/açık (manifest) içeriklerinin 

özell iklerinden içeriğin yazılı/açık (manifest) olmayan özellikleri hakkında çıkarımlar 

yapmak yoluyla sosyal gerçeği araştıran bir yönemdir.'' 311 

Berelson'un tanımının en önemli sakıncalı yönü, içeriğin ne olduğu ve içerik 

analizinin nesnenin ne olması gerektiğini söylemenıesidir. Bazı araştırmalar için içerik 

analizi, sayılabilen niteliklerin (kelimeler, renkler. .. ) gösteriminden başka birşey 

değildir. Bazıları için ise, bir ifadenin kullanımı ve veriden bilgi çıkarmanın metodunu 

göstermektediı·.3 12 İçerik analizini . mesajların belirli niteliklerini sistematik ve objektif 

olarak tanımlayan ve sonuçlar çıkarabikn bir ~ıraştırma yöntemi olarak değerlendiren 

Holsti ve Stone'un tanımı, Berelson·un r~ınııııınclan en az iki noktada ayrılmaktadır. 

Onların tanımı öncelikle meıine ait kodlayıcı üniıelerin kavramsal kategorilere doğru 

sonuc cıkarabilen karakterlerini tanımlamaktadır. İkinci olarak da bu sonucları merkezi , , , 

bir bağlantı olarak düzenlemektediı-.:' ı 3 

·' ı () 
3 ı ı 

IY~O) . s.22. 

Gökçe . a .g.k .. 1995 . ~-ı 6. 

Aziz. a.g.k., 19~X. s.-1. 

Gökçe. a.g.k .. 1995. ~-~-1. 

A.g .k. 

Klaus Krippendorn. Coııtcııt .. \ıı:ılysis 1 London: Sagc Puhlicııioıı~. Bc,·crlv Hi k 

Kripeııdorff. a.g.k .. ~- ~ 3. 
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Berger'e göre içerik analizi .. örnekleme yoluyla alınan bir ileti~im biçiminde 

(komedi, haber programı, durLım konıedisi. soap opera ... ) herhangi bir öğenin (~iddet. 

kadın gibi) miktarını ölçmeye dayanan bir :ıra~ıırıııa yöntemidir. ··:ı ı .ı George Gerbner 

ele icerik analizinin amacını su sekilde ifade eınıist ir : .. Herhan2:i bir icerik analizinin 
,:, :. ;) ;) '- ;) 

anıacı görünürde açık olmayan bir ~ey hakkında olanaklı. görünür çıkarımlar 

yapmaktır. ''3 ı 5 

Bir başka tanıma göre içerik analizi ··ııaberleşmenin içeriği hakkında tümdengeli m 

yapabilmek için aynı içeriğin temelini oluşturan Ç<')k geniş kapsamlı sonuçları incelemek 

bakımından geliştirilmiş bulunan çok amaç 1 ı bir :ı raştırma yöntemidir. :.:ı ı 6 K i ı le i Jetişi m 

açısından önemli olan nokta ise bu yöntem sayesinde haberleşme mesajının niceliği ve 

niteliği üzerinde durulmasıdır. Bir başka ifadeyle içerik analizi yapılırken, haberleşme 

mesajı nitelik ve nicelik yönünden ayrı ayrı çözi.imlenmektedir. Böylelikle de mesajın 

özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Günümüzde içerik analizi yöntemi sosyal bilim araştırmalarında önemli bir yere 

sahiptir. Çünkü hem niteliksel hem de niceliksel yaklaşımların birlikte birbirlerini 

tamamlayıcı olarak kullanılabilecekleri gerçeği kabul edilmektedir. Nitel iksel yaklaşım 

farklı kategorilerin birbirleriyle kar~ılaştırılmasınc!a görünme sıklıklarına daha az önem 

veren bir içerik analizi türüdür. Daha çok belirli bir içeriğin var olup olmadığ ı sorunu 

ile ilgilenmektediL İçerik analizinin yararı . öngörülen kategorilerin düzenli bir biçime 

sokulmasına ve bunların incelenmekte olan konuya nasıl bağlanmakta olduğu na 

bağlıdır. Niceliksel yaklaşım ise içeriğin belirli yönlerini önceden belirlenen 

kaıegorilere göre sınıfıayıp farklı içerik tarzlarını ne kadar sıklıkla sergilendiğini 

belirlemektedir. 

Yapılan bu araştırmada da hem niceliksel hem ele niteliksel yöntem ler birlikte 

k u 11 an ı 1 mıştır. 

2. ARAŞTIR~1ANIN GÖREVi 

İçerik analizinin konusu (objesi) iletişim sürecinele varolan metindir. Amacı ise 

kısaca metinlerin içeriklerinden sosval gcı\eğin boyutlarına yönelik olabilecek 

~ıs 

:;ı6 

Yumlu. a.g.k., s.75. 

Güngör-Binark. a.g . ın., s. ı 26. 

T okgöz. a.g.k., ı <J79 . s. ı 3.1. 



1.35 

çıkarımlar şeklinde belirtilebilir. Bu bağlamda içerik analizinde her zaman bir çıkarım . 

bir bağlantı sözkonusu olmaktadır. Dolayısıyla içerik analizi yalnızca bir metin 

icerii'i:inin metin bazında cözümlenmesiııi ıı ötesinde. metin ötesi icerik ile iliski kurmayı 
> ._ > .:> ~ ~ 

lıedetlemektedir. 317 

İçerik analizinin mesaj analizi o Lır~ık da :ıcllanclırılabileceğini söyleyen Alan 

Wurtzel, çözümlemenin altı evresi olduğunu belirtir: 

Araştırma nesnelerini ya da hipotc;.lerini geli~ıirmek. 

Analiz birimlerini kurmak. 

içerik kategorilerini belirlemek ve t~ınıııılamak. 

Örneği (örııeklemi) seçmek. 

Kodlama ve güvenirlik evrcsi. 

Bulguları çözümiemek ve değerlendinnek3l ~. 

Hansen de içerik analizi yöntemi uygulanırken elikkat edilmesi gereken noktaları 

şu şekilde belirtmektedir: 

Sorunun kavramsal laştı rı lması 

-Çalışmanın anıacı 

-Hipotezler 

- Kuranı/İletişiın kuranıları 

-Verilerin toplanmasında hangi yii nteıııe b;ı~vurulınalıdır") 

-içerik analizi hu araştırınanın amacına uygun hir teknik midir? 

Evren ve Örııeklcm 

- Araştırmada tanımlanacak ilcti ) iın evreni nedir"' Bu evrenden nasıl hir iirııekleın 

çıkarıılabilir") 

- Örneklem yöntemi ele ~ılınan ~ır~ı~tırına ~oru~una uygun olarak ~c~·iiir. Genelde 

örneklemin . tanımlanan cneni teııı~il eder nitelik ta~ıması istenir. 

Kategoriler 

- içerik birimlerinin ~ınılbndml~ıeağı hiicre \·e:'a hıtuların tanıml~ınması 

- Genelde. kategorilerin a ra)tırııı~ı ;ıııı;ıcın ı y;ın~ıtıııa~ı tek b;ı~lanna h;ığını~ız ıı l abilme l eri 

ve tek bir sını1landırıııa si stc ıııinden ~·ık;ırıılm;ı" ;ırzulanır. 

317 

Birimler 

- Ölçüm birimler: Kodl;ın;ıcık içeriğin heliri i hir hiil[imlidi.ir. (Örneğin kelimelcr. cümlcler. 

karakterler. ıemalar. u;.ay \ 'C ;_;ııııan h,ıyutl;ıı·ı! 

- Kapsam birimi: Ölçüm hiriıııini br;ıkterize e(b·ek içeriğin önem li hir hiilü ı nli 

Gökçe, a.g .k., 1995. s.26. 

Güııgör- Binark . ;ı.:,: . ın . . ~ . 126. 



Sayma Sistemi 

- Ölçüm birinıleri s::ıy ım birimleri ilc aynı ınıdır' 1 

- Ölçüm birinıleri sayma birimlerinden r:ıı-l..:lı mıdır'? 

- Ne kadar sıklıkla ölçüm biriıni e ri mı:ı y :ı ~· ı kın:ıkıaclır' 1 

- Birimlerin varlığı/yokluğu 

Güvenirlik ve geçerlilik :ı 19. 

Şekil 12, İçerik analizinin ÇcTçe,·esini özetlemektedir. 

Verinin Gerçek Genel Yapısı 

An:ılisı TararımLin 

Dli1.en lencn Ge nel Yapı 

Muhtemel Belirtiler 
ı-:;.-T-----r---- Hedef---+------------

Deı~li 
ili ~ kilcı' 

aktörler 

136 

Sonuç

Sonuçlar 

içerik A nali zi 

Düzenlemeler 

Şekil 12: İçerik Analizinin Genel Çerçe\'esi 

Kaynak: Klaus Krippendorff. Content Analysis (London : Sage Publicaıions. Beverly Hills . 

1 980) . s.28 . 

Şekil , verının onu çevreleyen durunılardan ve kaynağından ayrıldığını 

göstermektedir. Veri bir yolla ara~tırnıacıya iletilmekıe . araştırmacı da içerik analizinin 

hedefi hakkında bilmek istediklerini iç·eren verinin genel çerçevesini de di.i~i.inerek onu 

genel bir çerçeveye koymaktadır. Ar~ı~tırm~ıcının ilgili sistem içindeki sürekli 

bağımlılıklar bakkındaki bilgisi ise an~ıliıik düzen olarak formüle edilmektedir. Bu 

düzen araştırmacının verının genel ç·erçc vcsine duyarlı olan sonuçları çıkarmasına 

\ ' ardımcı olmaktadır. 

İçerik analizinde hangi ılirlerin bulunduğu konusunda tıpkı ıanımınd~ı ulcluğu gibi 

f;_ırklı zamanlarda farklı kişiler tarafından r~ırklı sınırlamalar yapılmıştır. Holsti yaptığı 

sınıflandırmada ağırlıklı olarak kitle iletisinıini ele almısıır. Lasswell'in 19-+0 " Iı \ıllarda 
- !> !> "' 

iletişim konusuda ileri sürdüğü kurama benzeyen bir sınıflandırma geliştirıni~ıir: 

Yumlu . a.g .k., s.79. 
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• İletişimin karakteristiklerinin t<ınımlanmasında ne, nasıl , kime iletişim 

yapıldığı ile ilgili soruların yer alması. 

• Bir şeyın nıçın söylendiğini sor~ıral-; iletişiınin öncesinden ~·ıkarsamada 

bulunmak, 

• Bir şeyın hangi etki il e söylendiğini sorarak iletişim etkisi hakkında 

çıkarsamada bulunmak.320 

Janis'in amaçlara göre yaptığı sınıflandırma ise şöyledir: 
. ~ . 

A-Pragmatik içerik analizi: Uyg un amaçlara ya da etkiye göre i~aretleri sınıflama 

yöntemidir. Örneğin bireyde Almanya · ya karşı uygun davranış oluşturma etkisine 

sahip sözcüklerin kaç kez söylendiğini saymak. 

B-Sematik içerik analizi: Anlamlarına göre işaretleri sınflayan yöntemdir. 

Referans yapmada kullanılan özel sözcüklere aldırmaksızın bir mesajda kaç kez 

Almanya sözcüğünün geçtiğinin bulunması. 

C-işaret aracı analizi: İsaretlerin psikofiziksel özelliklerine göre iceriQ:i sınıflama 
.!» ........ > ...... 

yöntemidir. Örneğin bir mesajda Almanva sözcüğünün kaç defa geçtiğinin 

sayılması. 321 

Bu sınıflandırmalar, içerik çözümlemesi yönteminin tarihsel gelişimi içinde 

ortaya atılan ve bu yönteme farklı açılardan bakan ve zaman zaman gerçek bir 

sınıflandırma gibi görünmeyen ancak yöntemi değişik boyutları ile göstermesi 

yönünden önemli olan konulardır. 

McQuail, içerik çözümlemesi tekniğinin temel özelliklerini şöyle sırabnıaktadır: 

İçerik çözümlemesinin bilimsel bir t2L·~·erlilik iddiası , · ardır. 

İçerik çözümlemesi üzeilikle Ül.erinde dunıl~ııı yinelcnen iizelliklcrdir. Özgünlükler ve biricik 

özellikler genellikle göz~ırdı edilir. 

İçerik çözüm lcıııesi nde değer y~ırg ı brıııdaıı ',. ~ ~ınatsal değerk nd irıııc lerden 1--~ı~ı n ı 1 ıııa y~ ı 

çalı)ılır. 

İçerik için söy lenenler i)lcv~cllik i iıı pl;ıııd~ı ıuıul;ır;ık siiylcnen ~cylcrdir . Y~ıni çii;. üıııl cınc 

~on unda ortaya çıkarılan iizclliklcr hir y~ınd~ııı kodl~ııııa sürecinin hir tıl. ;ınıısı diğer y~ıncbn da 
'll 

;ıl ı m lama süreci ni n bir hcl i rlc: ıL·i\i ı ılar;ıl-- ~ ; ırli ltir·'~ - . 

Aziz, a.g.k., I YRX. s.6. 

Krippendorff. a.g.k .. s.~~. 

İnal. a.g.k., s.77 . 
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İçerik analizi, bir metnin öğelerinin önceden saptanmış bulunan kategorilere göre 

sınıflandırılmasına davanmakt<.ıclır . 323 Her bilimsel arastırn1ada oldu~u ~ibi icerik 
"' .> .._ .._ ;, 

;mal izi uygulanarak yapılan her ara-;;ıırmanın ba-;;ında da bir sorun sözkonusudur. Bu da 

konunun tespitidir. Tespit edilen konu ile ilgili çe-;;itli tahminler. öngörüler dile getirilir 

ve varsayım oluşturulur. Soru şeklinde formüle edilen araştırma sorusu açık varsayım 

olarak. iddia şeklinde formüle edilen araştırma soruları ise kapalı varsayım olarak 

nitelendirilir. Varsayımlar, metin içeriklerinin sislematİk çözümlemesine dayalı olarak 

kontrol edilmesi gereken sosyal gerçd lı;ıkkınclaki öngöri.ilerd'ir. Bu kontrolün 

yöntemi, metinlerden sosyal gerçeğe yönelik ilişkiler kurmaktır.-' 24 

İçerik analizindeki araştırma planbrı. doğal olarak ard arda gelmeye eğilimlidir. 

Bir basamak diğeri tarafından izlenir. Bir işlem hakkındaki kararlar bir sonraki işlemin 

sonuçlarına bağlı olarak ypılmaz . Sapıanmadan herhangi bir araştırma plamna girmiş 

olan hata araştırmanın sonuna kadar devam eder. Araştırma planının bir bölümü eksik 

olduğunda ilgili bilgi bozulur ve bir sonraki bölümde bozulan kısım yeniden 

yaratılamaz . Araştırmacılar gözlemlerini gü venilir bir biçimde kayıt etmediklerinde ise 

araştırma güvenilmeyen sonuçlar verir. 

3. VERİ TOPLAMA VE ANALİZ TEKNİGİ 

İcerik analizi temel olarak i.ic ana bölümden olusmaktadır. Birincisi arastırma 
.:0 .;> :, .:0 

probleminin tanımlanması aşamasıdır . Araştırılacak olan metnin hangi yönlerinin 

~ırastırılacağı kuramsal va da kavrams;ıl ccrccve ile tespit edilir. İkinci asama .> ...... ,) ) .:0 ;, 

örneklemin alınması ve metnin depolanm~ısıdır. İ<;erik analizi yönteminin en ç·ok zaman 

alan bu bölümünde üzerinde ara-;;ıırma y;ıpıl;ın konuyla ilgili metin t;ınımlanarak 

örnekleme dahil edilir. Bu nedenle öncelikle ara-;;ıırılacak kitle ileri-;;im ar;ı<;ları tespir 

edilerek konunun ne kadar süre ile arası ırıLıcaiS:ı. iletisim araciarında han~i ti.irlerin \e 
:> .._ ~ :. .._ 

içerik tarzlarının (haber programları . bclgcscller. .. ) analiz edileceği gibi konular tespit 

edilir. Son aşamada ise veriler analiz ed ilerek yonıın yapılır.-'25 

.~:::; Maurice Du vergcr. l\letodoloji , \<;ısıııdan Sosyal Bilimiere Giri~ ıÇ'c\ : Ü n ~<ıl 

O~Lıy l !İstanbul: Bilgi Yayıncvi. ılJXO ) . .;.ı-1-1 

Gökç;e. a.g.k., ı l)lJ.:'i. s.7 ı .. 73. 

YunıiLı. a .g.k .• s.76-77 
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İçerik analizinin bile)enleri bir görli)e gtire )LI )ekilde belirtilmiştir: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Veri Oluştum1a 

- Birleştirme 

- Örnekleme 

- Kayıt 

Veri Azaltma 

Çıkarımda Bulunma 

Analiz 

Direkt Onaylama 

Diğer Metodlarla Uygunluğu Test Etme 

Diğer Verilerle İlgili Hiporezleri T esr Etme 

Şekil 13, bu bilesenierin icerik analizi arasıırma dizaynında nasıl birlestirildi2ini 
~ .> .) .) .._ 

grafiksel olarak göstermektedir. 

Sürekli Veri ve Genel Çevre 

İlişkileri Hakkında Teori ve Bilgiler 
.----------r---------.----------------------. 

Birle ştirme 

Düzeni 

Örnekleme Kaydedilen 

Bilgiler 

Analitik 

Yapı 

Sonuçlandırılınış Olay 
Hakkında Doğrudan --------------------------~~~~ 

Delil 

Şekil 13: İçerik Analizinin Prosedlirli 

Kaynak: Klaus Krippeııclorll. Coııt:ııt A ııalysis 1 Lundon: S<ı~c Publ icıt ioııs . Bcw:rl: H i lls. 

J 9XO). s.54. 

Her arasıırmacia oldu?i.u ~ibi iL·eri~ :~ıı:ılizinde de arastırmacı öncelikle ~ırasıırnı~ı 
.) .... '- .) ~ .) 

sorusunu belirlemek zorundadır. Arastırrıı~ıcıııın acık bir sekilde olusıuracai!ı arasıırma 
_) :. .) .!> .._ .> 

sorusu ona, hangi alt soruları çözeceğine ve neleri ara)tırma clı)ında bırakacağına 

ili)kin bilgiler verecektir. Ara)tırıııa sorusuvla bir sorun ara)tırılabilir hir y~ıpıya 
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kavuşturulurken, varsayımlar, ara~;tırnıanın gideceği ve cevaPların aranacağı yönü 
. ,,~ 

belırlemede araştırma sorusuna yardımc ı ~)];ıcakla rdır . ·'"'""ü 

Yapılacak olan araştırmada tlimckngelim yöntemi benimsenmiş ise denenmek 

üzere oluşturulan bütün varsayımların genel bir kuramdan ya da önsezgiclen 

çıkarılmaları gerekmektedir. Bir başka ifacleylc \'arsayımlar tamamıyla ve doğrudan 

araştırma sorusundan çıkarılmak yer ine önce likle kuramsal düşüncelere dayanmak 

zorundadır. Tümevarım yöntemini benimseyen ; ı r;ıştırmalar ise herhangi bir kuramdan 

hareket etmezler. Bu nedenle genellikle bilinmeyen ilişkileri tanımlamakla yetinmekte 

ya da bunlardan denenmeyen tahminler gelişıirmekıedirler.327 

İçerik analizi öncelikle araştırmacının temel varsayımı çerçevesinde oluşturulan 

bir kategorileştirme işlemidir. Burada önemli olan bu kategorilerin varsayımlar ve 

araştırmacının kuramsal ve ampirik birikimleri doğrultusunda önceden 

oluşturulmasıdır. Araştırmacı kısa süreli bir ön araştırma sonucunda araştırmada 

kullanmayı düşündüğü analiz biçimlerini seçip, kategorilerini oluşturabilir. Analiz 

birimlerinin seçimi ve kategorilerin oluşturulıııa. ı ise birlikte gelişmesi gereken bir 

süreçtir. 328 

Berelson, sınıflama sisteminin oluşrurulnıasının anlamını şu şekilde ifade 

etmektedir: 

i~·crik çözümlemesinin temel taşı s ıııılbııdımı~ıl~ıı·dır ı k~ııegurilcrclirl. Sııııl"l;ıınal~ır net ve ;ı<;ık hir 

~ekilde formüle edilip soruna ve i ~·c riğe iyi hir ~ek ilde uyarbndığı takdirde <;alı ~ ınalar üretken 

olabilirler. İçerik çözi.iınlcmeli uygııl~ıın~ıl~ır dcııeıııc y:ıpılmaya day;ılı (l];ır;ık y~ıp ılırl ;ır. 

Ara~t ırmak için açık şekilde belirlcıııni ~ sorun lar olnı~ıdaıı w karıııa~ ık )Ck ilde ~ılın;ııı ya da kı~ır 

~ekilde oluşlllru lan sınılbıııalar ilc y;ıpıl;ııı ~· ~ılı ~ ııı;ıl;ır ;ıra~tırma ürünleri olar;ık lıcıncn hemen 

düşük hir kalitede ya da yetersiz niteliktL' (ılııı;ıkt;ıd ırl ;ır. Her ne kadar ;ınaliıik sürecin diğer 

a)aıııaları için de yeterli pcr!"orıııaııs gerekli okı da :ısı! iineıııli olan uygun sınılbııı:ıların ıaıııııı 

\·e oluşturulmasıdır. Sınırlamalar ar~ı)tırııı;ınııı i·ıııeıııli bir kısmını te)kil ettiği ı<;ın i<;erik 
,,') 

çözümlemesi kendi s ınılbıııa (btc:;ori ) sis tL·ıııiııdeıı dalı;ı iyi olaıııa1. ... h 

Gökçe. a.g.k., 1 '1'15. s.6':J- 70. 

Gök çe. a.g.k., 1 '1'15. s. 105-1 ()(ı 

İnal. a.g.k., s.n. 
B.Berelson. Content Analysis iıı Coınınunication Research tN c\\· York: 

Ha!"ner. 1'152) s. I4Tdcn aktaran Gök~·e. a.g.l, .. !l)\J5 . . ·c..77. 
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Holsti ise. kate2:orileri iclerine iceril-.: birinılerinin verlestirilecei!:i 1-.:ücül-.: 2:üvercin 
• ..._. ::. ::. .,1 > ...... .> ...... 

yuvalarına benzetmektedir. Holsıi·ye göre :ır:ı~;ıırnı:ıcılar kategorilerini olu~tururken be~ 

temel kurala uymak durumundadırLır. BuııLırdan ilki kategorilerin benimsenmesi 

kuralıdır. Bu kurala göre sınıflanclırılaGık i~·crik birimleri (sözcük. cünılecik . cümle. 

tema) araştırma sorusu çerçevesinek hazırlanıııı~ kategorilerden yalnızca birine dahil 

edilmelidir. Bir birimin birden fazla kate~orive sınıflandırılabilir olması arasıırma 
~ - > 

sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecektir. İkinci kural. oluşturulan kategorilerin seçilen 

bütün icerik birimlerini kapsaması !:!ereUili0.idi'ı:. Arastınlacak konuya iliskin icerik 
::. ...... ...... .> > :> 

birimleri birden fazla kategoriye girmemeliclir. Bununla birlikte her birim mutlaka bir 

kategoriye sınıflanmalıdır. Birimlerelen 7c 40'ıııın sınıflanamaması durumunda 

kategorilerin düzenlenmesinde hata sözkonusu olacaktır. Üçüncü kural ise kategorilerin 

birbirinden bağımsız olması gerekliliğidiL Buna göre herhangi bir birimin bir 

kategoriye sınıflanması diğer birimlerin sınıflama işlemini etkilememelidir. Dördüncü 

kural, bütün kategorilerin tek bir sınıf] and ırma prensi bine dayanılarak kurulmasını. son 

kural ise kategorilerin ara~tırmacının amacını yansıtması gerekliliğine i~aret 

etmektedir. 330 

Kategorilerin homojen. ayırcleclici. objektif olması, bütünsellik taşıması, amaca 

uygun ve anlamlı olması gerekmektedir. Kategorilendirmede ya daha önceden 

geliştirilmiş kategoriler kullanılır ya cia yeni bir kategori sistemi geliştirilebilir. Daha 

önceden geliştirilmiş kategorilerin kullanılıııası bir posta dağıtım memurunun apanınan 

girişinde bulunan posta kutularına elindeki mdnıpları dağıtmasına benzemektedir. 

Yeni bir kategori sisteminin geli~ıirilmesinde ise posta kutuları olmadığı ıç· ııı posta 
~~ı 

memuru kendisi yeni bir sistem oluşturacal-.:tır.·' ·' 

İçerik çözümlemesinin temel nul-.:talarınclan birisi de sayısallaştırmaclır 

(kantitatifleştirme). Nice] yöntemin uygulan:ıbilmesi için araştırma birimlerinin 

olu~turulması zorunlu olmaktadır_:;:ı. 2 Biriııılc~tirme . birimlerin t<ınımlanması Ye daha 

sonraki cözümleme icin kimlik kazandırma ik il!:!ilidir. Bir baska ifaclevle birimlesıirme 
::> ::> ....... :. .. :> 

tek konu de§iL birbiri ile bai!:lantılı \ ' C hirhiriııi izlcvcn calısınalm sonucunda ortava 
..... .... - ::> ::> -

<;ıkıııaktadır. Birimle~tirmeııin gcı\d nedeni . gözlenılenen dliny:ıLır ile gerçek 

İnal. a.g .k., s.7t\-7LJ . 

.:;.:; 1 Nuri Bilgin. Sosyal Psikolojiıle Yiiııtcın H' Pı· atik Çalışınalaı· ı i~ı.ıııhul: 

Sisıcın Yayıncılık.l995 ). s .97. 

Gökçe. a.g.k., 19lJ5. ~.x ı. 
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dünyanın farklı olmasından kaynaklanm~ıktadır. Birimlqtirme. görgül g~rç-ek!erin 

arasıırmanın amacına ve bunlara uv!:!un ol arak seeilen !!özlem teknii!inin bir isievi 
~ .. ' ...... .:. - ..... ~ 

olarak da tanımlanabilir. 

Krippendorff. içerik analizinde ku!Lınıl~ıbilecek birimle<jtirmeleri be~ grup altında 

toplanıaktadır. 

A-Fiziksel birimler: incelenmek amacıyla ele alınan mesajın bulunduğu ileti~im 

aracının (gazete, dergi , TV programı. .. ) fiziksel cı Ltrak incelenmesi: uzunluğunun . 

kapsadığı alanın, saatin, dakikanın vb. ölçtilmesi. Bu tlir çözümlemede mesajın iç-eriği 

ile ilgili çözümleme sözkonusu değildir. 

B-Sözdizimsel birimler: Mesajın verildiği dilbilgisi ile ilgili birimlqtirmedir. 

Fiziksel birimleştirmede olduğu gibi mesajın anlamı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Kelimeler yazılı dökümanların en küç-i.ik sözelizinsel birimleridir. Görüntüili kitle 

iletişim araçlarında sözelizimsel birimler ise televizyon showları, yayınlardaki haber 

parçaları ya da film içindeki kurgu!anmı<] sahnelerdir. Sözelizimsel birimler fiziksel 

birimlerden daha doğaldır çünkü kaynak urafından oluşturulmuş ayrımları (sınırları) 

kullanmaktadırlar. 

C-Gönderimsel Birimler: Birimleştirmeler bazen amaca bağlı olarak belirli 

objeler, olaylar. kişiler, ülkeler. ya da hareketler ve dü~üncelere göndermeler yapılarak 

olusturulabilirler. Örne2:in ABD"nin 37. Basbabınını ··0'· . '"Cin"i zivaret eden ilk 
.!> ._ ~ :> .. 

Ba<jkan"', "Richard M. Nixon··. "Tricky Did.:·· ya da " 1969- 1974 yılları arasında Beyaz 

Sarayı, işgal eden kişi" biçiminde ima etmek mümkündür. Her biri farklı biçimlerde 

olmasına rağmen hepsi de aynı ki)iyi iLıde etmektedir. 

D-Önermesel Birimler: Bazen sözdi zimsel ve gönderimsel birimleştirmenin 

kullanılması ile ortaya çıkmayan tuttım ve da\Tanışlar olabilir. Uzun bir cliınkden bir 

~·özümleme yapılmak istendiğinde bu cümleye bazı i)nermeler yapmak mi.imklindi.ir. 

Holsti, aşağıdaki birimleri içeren bir yapıda politik dökümanların y~ızılma\ını ve 

tekrar ifade edilmesi gerektiğini belirtmiştir: 

• Alıcı ve anonim niteleyici kelimeler 

• Dökümanın yazarının clı~ındaki ~ıl ıcı 'e nitelcyici kelimeler 

• Anla~ılmış ve niteleyici kelimeler 

• Hareket ve niteleyici kelimeler 
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• Konu olan nesne ve niteleyici 1-; e liııı c kr 

• Hedef ve niteleyici kelime ler. 

Benzeri biçimde Gerbner de tek tek kelimelerde açıkça bulunmayan ya da belirli 

ya da belirli bir nesneyi ima eden ic!eolo_j il-; önyargıları analiz etmek için gazetelerelen 

önergeler seçmiştir. 

E-Konusal Birimler: Bir mesajdaki ~ınLıtıın. açıklama ve yorumların i~· e riğinin 

özel yapısal tanımlanmasıdır. Kullanılan siizcLd-.:lerin hangi anlamda kullanıldığının 

bi 1 inmesiyle konusal birimle~tirme yapı !abii ir. 

Konusal birimler falkl or (halkın malı olan gelenek, inanç, atasözü ve masallar) 

analizinde yaygındır. Folkloristik konuları birimleme bu konuda geniş bir araştırma 

yapan Thompson'a (1932) kadar uzanmaktadır. Tarihi bir çeşit falklor olarak gören 

Armstorng ( 1958) ise konusal birimleri kullanınada bazı problemleri gözden 

geçirmiştiL ''Çocuklar lçinlrklararası Kitaplar Konseyi" adlı yayınında cinsel ve ırksal 

konuların bir listesine, ABD tarih k i tapların d a varolan stereotiplere ve çarpıklıklara yer 

ve rm i s tir. 333 
; 

İçerik analizinde uygulama alanınm seçimi , araştırmanın amacı ve çözümlenecek 

olan mesajın yapısıyla yakından ilişkilidir . Araştırma tekniğinin belirlenmesinde . 

araştırmanın amacı esas ölçütü oluşturmaktadır. Ayrıca malzemenin yapısı da ara~tırnıa 

""'""'4 tekniğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.·'·' ' Bu araştırma basınla ilgili 

bir kaynak çözümlemesidir. Bu nedenle Tlirkiyc·Je yayınlanan basın organlarının tünıi.i 

araştırma evrenine girmektedir. Ancak b;ı s ın organlarının tümünün incelenmesi bu 

araştımıayı zorlaştırdığı için örnekleme yoluna gidilmiştir. 

Örneklem, belli kurallara göre belli bir cwenden seçilen \·e seçilc!iği e\reni temsil 

eden ki.içük bir küme olarak tanımlanıııaktadır.:n:'i iç·erik analizinde örneklem. diğer 

sosyal bilimlerdeki örneklem yöntem \C tdnil-;lerinclen farklı bir yapıda değildir. 

Örneklem almada izlenen yollar ile kulLinıLın türler içerik analizinde de aynen 

kullanılmaktadır. Kullanılan yö nemlerden ba z ıları rastgele örneklem. t:ıbakalı 

örııeklem. dizgeli örneklem . olasılık t'ırııcl-;leıııi ,.h-dir. Bu araştırmada kullanılan 

örnekleme tekniği "tabakalı örncklenı"dir. 

Kripendorll. a.g.k .. ~.63. 

Gökçe. a.g.k .. 19Y:'i. ~.ı ()X . 

Niyazi Karas ar. Bilimsel Aı·a~tırına Yiintcmi ( Y.::diıı<.:i ha~ıııı . . \ııl-;ara: ; :\ 

A rasıırma Ei!:iıiııı Danısıııanlık Ltd. 1995 1. '·' 1 n. , - , 
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Tabakalı örneklem, rastgele örndiemin ;ılt gruplara ayrılarak gerç·ekle~tirilen 

biçimidir. Veriler, amaca uygun olarak ;ılt gruplara ayırlmakta . bu gruplardan belirli 

sayıya ulaşıncayakadar rastgele örnekkm ;ılınmaktadır. Herbir örneklem birimi 

yaln ızca bir tabakaya aittir. Örneğin gazeteler dağıtıldıkları coğrafi bölgelere. 

yayımlama sıklığına, tirajlarına ya cia bulvar gazetelerine k<ırşı ciddi gazetelerin 

okuyucuları gibi izleyici bileşimi ile tabakalı olarak gnıplandırılabilirler. 

Tabakalardan örnek alma or~tıılı ya da oransız olmak üzere iki biçimde 

yapılmaktadır. Örnek alma. her tabakanın encn içindeki oranıy!a orantılı olarak 

yapılıdğında orantılı tabaLdı örııekleııı sözJ..:onusu olmaktadır. Oransız tabakalı 

örııeklemde ise birimlerin örnek seçilme şansı eşit olmamaktadır. 336 Bu çalışmada 

araştırma sorusu doğrultusunda Türkiye'de ulusal boyutlarda günlük olarak yayınlanan 

gazetelerde tabakalı örneklemede kullanılan ölçüt .. farklı yayın gruplarına ait gazeteler" 

olarak belirlenmiştir. 

Örneklemin temel ilkesini vansızlık olusrurmaktadır. Yansızlık. evrende varolan 
• > 

bütün birimlerin, örnekleme girme olasılığının bağımsız ve birbirine eşit olması 

aniamma gelmektedir. Seçilen örneklemin evreni temsil edebileceği varsayımı yansızlık 

ilkesini uygulanmasına bağlı olmaktadır. Bu ilkeye uymak bir güvence olmakla birlikte 

seçilen örneklemin evreni tümüyle temsil etmesi ya da belli sınırlar içinde temsil etmesi 

garanti edilememektedir. Gösterilen bütün çabaya ra,ğmen örnekleme yanılgıları 

olabilir. Örnekleme hataları yansızi ık ilkesi sayesinde en az düzeye indirilebilir.-'37 

İçerik analizinde kullanılan bir ölçüt de geçerlilik ve güvenirlik Ka\Tanılarıclır. 

Geçerlilik, bir ölçeğin ölçmesi gereJ..:en özelliği gerçekten ölçüp ölçmediğini ifade 

etmektedir. Cetvel. kesin geçerliliği ol<ııı bir i.ilçıııc aracı olarak kabul edilmekte. çünkü 

ölçmesi gereken uzunluğu tam olarak ölçmcJ..:tedir. Ancak sosyal bilimlerde J..:ullanılan 

ölçekierin böylesi bir kesinliği s;ığLıması oldukça zordur.·ns Gcs·erlilik. 

belirlenmesindeki yönteme göre . ııı;ıııııJ..:i \C deney~el geçerlilik olmak üzere iki genel 

kate~oride düslinülmektedir. 
~ ' 

• Manııki Gecerlilikler: Biriiieli ~ır~ıcının ne ölctüi'!i.inü tesbit etıııeJ..: icin tercih 
.:» ;:, :> .._ :> 

ed ilen yöntemlerden birisi. ölçlilıııc i~tCll L'n i)~elliğe göre ölç·i.i aracının ~i~teıııli ve 

Gökçe. a.g.k .. ll)IJ5. s.lJX. 

Karasar. a.g.k .. s. 1 12. 

Kağıtçıha~ı. a.g.k ., s.X2. 
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anlamlı bir biçimde dikkatle incelenmesidir. Daha çok uzmanlar tarafından yapılan 

böyle bir inceleme sonucunda ölçli ar~ıcının neyi ölçi.itüğü konusunda görli) mantıki 

geçerlilik açısından bilgi vermektedir. 

Deneysel Geçerlilikler: Bu y~ıkLı~ım . iilçme aracının ö l~·mek istediği 

davranışların yansırıcı ya da ileriye yönelik tahmin imkanını verecek nitelikte olup 

olmadığı konusunda bilgi vermektcdir. 33 lJ 

Bir araştırmada geçerliliğin yliksck oLması, ölçülmek istenen ka v ramın 

gözlenebilir nitelikteki değişkenkrle ifade edilmesine bağlı olmaktadır. Bu nedenle 

doğrudan ölçmelerde geçerlilik ytiksek olmakla birlikte clolaylı ölçmelerde 

değişkenierin kavramı tam karşılayamanıası ve gözlenebilme ölçütlerinin yeterince 

duyarlı olmaması nedeniyle geçerlilik cllişlik olabilmektedir.340 

Güvenilirlik ise bir ölce§:in turarlılı0:ını ifade etmektedir. Bir ölcü aracının do§:ru 
.> .._ '- :ı. ....... 

olabilmesi için kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, aynı şeyi kaç kez ölçerse ölçsün, 

sürekli aynı sonucu vermesi gerekmektedir. ÖJç·ü aracı doğru ölçüm yaptığında 

geçerlilik taşıyabilir, ancak güvenilir olan herhangi bir şeyin geçerli olması her zaman 

mümkün olmayabilir. 341 Geçerlilik . temsil edilmesi istenen geçerliliğin tam olarak 

temsil edilmesi , güvenirlik ise verilerin sağlıklı ve doğru olduğunun benzer yöntem ve 

tekniklerle ölçülmesidir. 342 Bir başka ifadeyle güvenilirlik, aynı şeyin birbirinden 

bağımsız ölçümleri arasındaki kararldığı Lx~lirımekteclir. Ölçlimü yapılan herhangi bir 

şeyin sürekli aynı sembolleri olması. a y nı ~tireçlerin izlenmesi. aynı ölçi..itlerin 

kullanılması ile aynı sonuçların alınm;ı~ını iLıde etmektedir. Bir ara)tırmacla 

güvenilirliğin yüksek olması ölçmeele t~ıkip edilen süreçler ile kullanılan ölç·ütlerin 

~ıyrıntılı olarak belirlenebilmesine bağlı olın:ıkt:ıdır. Bu nedenle fiziksel bir iil~·i..i aracı ile 

yapılan ölçmenin güvenilirliği. yargıl:ıyıcı ö l~· me araçları ik yapılan i)J~·mcnin 

, -1 , 
gü venilirliğinden daha fazla olmaktadır . ·' ·' 

Ru~cn Keıe~ . Toplum Bilinılerinde \ra~tırnıa YC Yiiııtcnı (/\ııJ.;;ır;ı: T(irJ.:iyc \C 

Orta Doğu Amme idaresi EııstitüsLi Yay ıııl~ırı ;\(ı. i 'i2. l l) 76 ) . . -;.-12--1-1 . 

. <.w Karasar. a.g.k., s. 15 1. 

Duvcrgcr. a.g.k .. s. ı 65. 

Yumlu. a.g.k., s. S ı. 

Karasar. a.g.k. , s. 1 -IX. 
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İçerik analizinde temel varsayını nıes~ı_jLırın ara~tırılması ve ileti~imin bu mesajları 

alan bire)deri bilsôlendirmesidir. B u )'Ön te nı in ~ıvanıaı· ları su seki lde i fade ed i 1 mi st ir: ._ • .> .> .) 

Ucuzdur. 

.MJLeryal sağbnıak giircli o l ar:ıi-: kol:ı:, · dır. 

Sıkıntı verici değildir (ve hii) ki i kle iıı ~ aııl:ırı c:ıkikıııc;J 

Sayılabilir bilgilere yöneliktir. 

Şu anda varolan veya ge:~ ın i~ olay l;ır \ 'L') ;ı her iki,..iyk ilgilidir. 

Yöntemin zorlukları ise ~unLırdır: 

Üzerinde çalışılan örneğin ıcııısil yeteneği konusunda emin olunanıa1.. 

Üzerinde çalışılan baş lığın iy i bi r ~· ;ılı ~ ına ıanıınını elele e ııııek genellikle güçtür (iirııcği n 

şiddet nedir?) 

Bir çizgi film karesi gibi iilçükbikn hiriıııiıı huluıııııası kolay cleğilclir. Filmler ya da dergi 

makaleleri için bir tek birim ııc eleğer ıa~ır') 

içerik çözümlemesine dayanan çıkanınların doğru olduğunu kanıılamak olaıı:ık s ızdır344 . 

İçerik analizinde belirlenen kategoriler doğrultusunda olu~turulan kodlama 

formu, uygulamalı bölümlin temel noktasını olu~turmaktadır. Form i~levi ve yapısı 

bakımından anket için hazırlanan soru cetveline benzemektedir. Bu formdaki sorular 

örneklenı ile seçilmiş verilere kodlayıcı t~ır~ıfından sorulan ve cevapları kodlayıcı 

tarafından !lözlemlenerek isaretlencn bir sornıaca bicimidir.3-+5 
.... > , 

•.\ ı Kodlama formunun yanısıra ayrıca kodlama kılavuzu da hazırlanır. Bu lılavuzun V 
hazırlanmasıdaki amaç , soru cetvelindeki sırası içinde her sorunun içerdiği cevap 

sınıflamalarını kod numaralarıyla birliKte sıralanıaktır. Bununla birlikte. kocilaımı 

kılavuzunda boyutlar, sınıflanıaLır net bir ~ekilde tanımlanır. Kodlama k ıla' uzunun 

temel amacı, sınıf1amaların metine nasıl uygulanacağı. hangi bilgilerin hangi sınıflama 

~tltında kodlanacağı yönlinele standarı bir \ii~· Li hıll;ınılnıası için a~·ık ve :ıyrınıılı bilgi 

i !etmektir. 346 

Arthur A~a Berger. 1\:iılc ilcthiıniııdc Çiizlinılcme Yöııtcmlcı·i l Y:ı;. ııı;ı 

H:ı;. ırl~ıyaıı: NJzıııi Ulutak- Aslı Tunç) ı~· inde .. T"pııııııhiliııı~cl Çii;.liııılcıııc .. ((,"cv: .-\.H:ılul-- Ylikscl 1. 

( Eski~c:hir: Anadolu Ünivcrsitöi Eğiıiııı S:ığlık '..: 13iliııı~cı ,.-\ra~ıırıııa Çı lı ~ııı: ıları Y:i\ ıııl;ırı No') ı. 

Jl)IJ3). s.I04. 

A;.iz. a.g.k., s.l5. 

Giikçc. a.g.k., 1 YY :'i . s. 1 1-l - ı ı :'i. 
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Her bir arastırma birimine U\ ' ~ulanan 1-;odlama formu ve kodlama kılanızunda 
; - ~ 

derlenen bilgiler ışığında çeşitli öl~·Lilerdcn y~ır~ırlanılarak çözümlemeye gidilir. Daha 

sonra sınıflandırma düzeyine uygun oLırak cleğiş!-;enler arasındaki ilişkiler hesaplanır. 

tablolara dökülür. Buradan da sonuçlar ynrumlan arak. geleceğe yönelik ~ıkarınılarda 

bulunulur. Veri çözümleme işlemi yalnızca bir ki şi tarafından u yguland ığında 

güvenilirlik, bu kişinin aynı metni farklı zam~ınlarda aynı biçimde kodlamasıyla bir 

haşb ifadeyle bu kişinin kodlama rorımımı raıllı zamanlarda aynı çözüıııkme birimine 
· · ; -

uyguladığında aynı sonuçları elele etmesiyle s~ığlanmış olacaktır. Araştırmada birden 

razla kodlayıcı bulunduğunda ise çözümleme metninin kategorilere yerleştirilmesinde 

güvenilirliğin sağlanması için her z~ıman ayn ı sonuçlar elde edilmelidir.347 

Bu araştırmada da sözü edilen yollar i zlenmiş, Türkiye'de günllik olarak ulusal 

boyutlarda yayınlanan gazeteler arasından tabakalı örneklem yoluyla yapılan seçimle 

belirlenen örnekler, belirlenen ölçütler çerç·evesinde incelenerek, yorumlanmıştır. 

Bir sonraki bölümde Sabah. Milliyet. Türkiye ve Zaman gazetelerinde 1990, 

1992 ve 1996 yıllarında Almanya ile ilgili ularak yer alan haberler sayılarına. sayfadaki 

konumlarına, sayfa numaralarına. niteliklerine (ol umlu ya da olumsuz). Galtung ve 

Ruge'in haber değerlerine ve !-:onularına göre içerik analizi yöntem i kullanılarak 

araştırılıp. değerlendirilecektir. 

::.47 Gökı,:c. a.g.k .. ıl)') .'i. , ı ı~ - ı ı<J 
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Araştırmanın amacı, Türk basınında Alman imajını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla 

Türkiye ile Almanya arasındaki sorunlu ve sorunsuz dönemler gözönünde 

bulundurularak (1990, 1992 ve 1996 yılları) Sabah, Milliyet Türkiye ve Zaman 

gazetelerinde Almanya ile ilgili olarak yer verilen tüm haber başlıkları (spor haberleri ve 

köşe yazıları hariç) incelenmiştir. 

1990 yılı Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği yıldır. Bu dönem Türk basınının 

Almanya ile ilgili nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösterınesi açısından 

önemlidir. 1992 yılı iki ülke arasında sorunların yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem 

içerisinde Almanya, Güneydoğu' daki si vii halka karşı Alman silahlarının kullanıldığı 

gerekçesi ile Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı almış ve iki ülke arasındaki 

ilişkiler gerginleşmiştir. 1996 yılı ise iki ülke arasında sorunsuz olarak 

nitelendirilebilecek bir dönemdir. Bu nedenle, araştırma için seçilen gazetelerin bu 

dönemlerde Almanya hakkında yayınladıkları haberlerin sayısında , hangi sayfalarda 

yer aldıkları ve sayfadaki konumlarında. niteliklerinde (olumlu-olumsuz). hangi haber 

değerlerinin etkin olduğu konusunda ve konubakımından dağılımlarında herhangi bir 

farklılık olup olmadığı araştırılacaktır. 

Bu gazetelerin araştırma için seçilmelerinin nedeni ise her gazetenin ulusal 

düzeyde günlük olarak yayınlanması ve farklı yayın kuruluşlarına ait omalarıd ır. 

Bövlece farklı vavın kuruluslarının haberleri nasıl ilettikleri de ele alınmıs olacaktır. -' ) .) ;, > 



I. HABERLERiN SAYlLARINA İLİŞKİN BULGULAR 

1. 1. 1990 Yılında Milliyet, Sabah, Ti.irkiye ve Zaman Gazetelerinde 

Almanya ile İlgili Haberlerin Sayılarına İlişkin Bulgulaı· 

Gazetelerin Almanya ile ilgili olarak yer verdikleri haberlerin aylara göre dağılınu 

Tablo 1 ' de görülmektedir. 
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1990 yılında Milliyet gazetesinde Almanya hakkında çıkan haberler. her aya 

dü~en haber sayısı bakımından büyük farklılıklar gösterdi. Örneğin ocak ve )Ubat 

aylarında 24 haber yayınlanırken, aralık ayında yalnızca 6 haber yayınlandı. 

Sabah gazetesinde haber sayısı bakımından büyük farklılıklar olmadı. Örneğin 

nisan ve kasım aylarında 6 haber yay ınlanırkçn en fazla haber ekim ayında (I 6 haber) 

yayınlandı. 

Türkiye gazetesi her aya dü)en habçr sayısı bakımından büyük farklılıklar 
··;· 

gösterdi. Örneğin kasım ayında 3 haber yayınlanırken ocak ve şubat ~ylarında J 9 haber 

yayınlandı. 

Zaman gazetesinde ise Almanya hakkıncia çıkan haberler, her aya dü~en haber 

sayısı bakımından büyük farklılıklar gösterdi. Örneğin kasım ayında 13 haber 

yayınlanırken, haziran ayında 31 haber yayınlandı. 

1990 yılında Milliyet, Sabah. Türkiye ve Zaman gazetelerinde Almanya ile ilgili 

olarak yer alan haberlerin toplamı ise Tablo 2'de görülmektedir. 

Tablo 2. 1990 Yılında Milliyet, Sabah. Türkiye ve Zaman Gazetelerinde Almanya 

ile İlgili Haberlerin Toplamı 

1990 Yılında Toplam 
GAZETELER Haber Sayısı 

Milliyet 166 

Sabah ı ll 

Türkiye 134 

Zaman 245 

Tablo 2'de de görüldüğü gibi. Z:ım:ın gazeıesi 245 haber ile en fazla haberi 

yayınlarken, Sabah gazetesi I I I haber i k en :ız haber yayıniayan gazete oldu. Bu 

dönemde haber sayısı bakımından Almanya · nın Zaman gazetesinde ortaya çıkan imajı 

olumlu olarak değerlendirilebilir. Z:ımın ~:ızcıesini sırasıyla l\1illiyet. Türkiye ve Sabah 

gazeteleri izlemektedir. 



Tablo 
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1. 2. 1992 Yılında Milliyet. Sa halı. Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Almanya ile İlgili Haberlerin Sayılaı·ma İlişkin 

Bulgular 

Gazetelerin Almanya ile ilgili olar ~ ık yer verdileri haberlerin aylara göre dağ ılımı 

3'de görülmektedir. 
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1992 yılında Milliyet gazetesinde Alnıanya hakkında çıkan haberler. her aya 

düşen haber sayısı bakımından büyük farklılıklar gösterdi. Örneğin nisan ayında 5 

haber yayınlanırken, temmuz ayında 4 h~ıbcr yayınlandı. 

Sabah gazetesinde de büyi.ik farklılıklar gösterdi. Örneğin haziran ve ağustos 

aylarında yalnızca 3 haber yayınlanırken. nisan ayında 23 haber yayınlandı. 

Türkiye gazetesinde eylül ayıncia 4 haber yayınlanırken. nisan ayında 25 haber 

yayınlandı. Bu nedenle her aya dü~en haber sayısı bakımından büyük farklı lıkl ar 

sözkonusu oldu. 

Zaman gazetesinde ise diğer gazetelerele olduğu gibi yine büyi.ik farklılıklar 

sözkonusu oldu. Örneğin haziran ayınd~ı 6 haber yayınlanırken, aralık ayında 40 haber 

yayınlandı. 

1992 yılında Milliyet, Sabah. Türkiye ve Zaman gazetelerinde Almanya ile ilgili 

olarak yer alan haberlerin toplamı ise Tablo 4' ele görülmektedir. 

Tablo 4. 1992 Yılında MilliyeL Sabah. Türkiye ve Zaman Gazetelerinde Almanya 

ile İlgili Haberlerin Toplamı 

1990 Yılında Toplam 
GAZETELER Haber Sayısı 

Milliyet 172 

Sabah 95 

Türkiye 130 

Zaman 2-+6 

Tablo 4'de de göri..ilciliğü gibi Zaman gazetesi 246 haber ile en fazla haberi 

yayınlarken, Sabah gazetesi l)5 haber i le en <ız haber yayıniayan gazete odu . Bu 

dönemde haber sayısı bakımından Alm<ınya · nın Zaman gazetesinde ortaya ç·ıkan imajı 

olumlu olarak değerlendirilebilir. Zam<ın g,ızctöini sırasıyla Milliyet. Türkiye \'e Sabah 

gazeteleri izledi. 



1. 3. 1996 Yılında Milliyet, Saha h. Türkiye ,.e Zaman 

Gazetelerinde Almanya ile İlgili Haberlerin 

Sayılarına İlişkin Bulgular 
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Gazetelerin Alnıanya ile ilgili olar~ıh: yer vcrdih:leri haberlerin ayiara göre dağılımı 

Tablo S" de görülmektedir. 
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1996 Yılında da Milliyet gazetesinde Alnı~ll1ya hakkında yer alan haberler. her 

aya düşen haber sayısı bakımından biiyiih: !'~ııtlılıh:Ltr gösterdi. Örneğin OGtK ayında 3 

haber yayınlanırken, mart ayında 16 h~ıber y~ıyınLındı. 
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Sabah gazetesinde de büyük Lırklılıkl<ır sözkonusu oldu. Örneğin haziran ayında 

3 haber yayınlanırken, mart ayında 16 haher y~ıyınlandı. 

Aynı şekilde Türkiye gazetesinek de büyük larklılıklar sözkonusu oldu . Örneğin 

nisan. haziran, temmuz ve aralık aylarında 4 h~ıber yayınlanırken . kasıııı ayında 19 

haber yayınlandı. 

Zaman gazetesinde ise yine bLiylik farklılıklar sözkonusu oldu. Örneğin aralık 

ayında 4 haber yayınlanırken. mart ayınd~ı 20 haber yayınlandı. 
. ~ . 

1996 yılında Milliyet, Sabah. Türkiye ve Zaman gazetelerinde ,Almanya ile ilgili 

olarak yayınlanan haberlerin toplamı ise T~ıblo 6. cb görülmektedir. 

Tablo 6. 1996 Yılında Milliyet. Sabah, Türkiye ve Zaman Gazetelerinde Almanya 

ile İlgili Haberlerin Toplamı 

1990 Yılında Toplam 
GAZETELER Haber Sayısı 

Milliyet 89 

Sabah 85 

Türkiye 104 

Zaman 104 

Tablo 6'dan da görüldüğü gibi Türkiye ve Z:mıan gazeteleri l 04 h~ıber ile en fazla 

haberi yayınlarken. Milliyet gazetesi 8Sl h<ıb~r. S<ıbalı gazetesi ise 85 haber yayınladı. 

Bu dönemde haber sayısı bakımından Alııı~ınya·nın Türkiye ve Zaman gazetelerinde 

ortaya çıkan imajı olumlu olarak cleğerlenclirilehilir . 



I .4. 1990, 1992 ve 1996 Yıllarında Milliyet~ Sabah, Tüı·kiye ve 

Zaman Gazetelerinele .-\lmanya ile İlgili Haberlerin Toplam 

Sayılarına İlişkin Bulgulaı· 
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Tablo 7. 1990-1992 ve 1996 Yılbrıııcla Gazetelerdeki Almanya ile İlgili Haberlerin 

Toplanu 

GAZETELER 1()90 , . 1()92 1996 

Milliyet 116 172 89 

Sabah lll 95 85 

Türkiye 134 130 104 

Zaman 245 246 104 

Toplam 656 643 382 

I 990 yılında Milliyet, Sabah. Türkiye ve Zaman gazeteleri toplanı 656 haber 

yayınlayarak diğer yıllara oranla Almanya ile ilgili en fazla haber sayısına ula~tı. Bu 

dönemde iki Almanya'nın birle~möiııden bynaklanan ç·eşitli problemler Doğu ve Batı 

Almanya'da seçimler, Doğu ve Batı Almanya'nın ekonomik durumu, Doğu ve Batı 

Alnıanya'nın birleşmesine yönelik çe~itli yakla~ımlar. birleşmenin neden olacağı 

sonuçlar ve birleşmenin Türkiye ~ıçısınclan sonuçları gibi çe~itli haberlere yer verildi . 

Bu nedenle Milliyet, Sabah. Türkiye ve Zaman gazetelerinin iki Alnıanya'nın 

birle~nıesine yakın ilgi gösterdiğ i ni sôyleyebiliriz. ~·ünkli ,-\lnıanya·cıa ya)ayan çok 

sayıdaki Türk, Türk basınının Alm~ınya·y;ı yönelik tutumunu etkilemi~ ve hirle~ınenin 

bu ülkeele ya~ayan Türklerin durumuna ili~kin sonuçları basında yer almı~tır. 

I 992 yılında Türkiye ve .-\lmanya ~ırası ndaki ili)kiler Alman lıLikliıneıinin 

Türkiye'ye silah anıbargosu uyguLıııı;ı brarı ile gerginle~ti. Bu dönemele !'v1illi y eı. 

Sabah. Türkiye ve Zaman gazeteleri ıopl;ım 6-l-3 haber yayınlayarak 1 ()90 yılında 

yayınlanan toplam haber sayısı izledi. 'ı'....· r \erilen haberler arasında siLılı ~ımbargosu 

sonrasında Türkiye'nin Almaııya·y~ı yiinclik ıepkisi . diğerLilkeleri Alın<ınya · ya y<'inelik 

tepkileri . Almanya ' da ırk~·ılık \c tcriiri z ııı (PK K· nın Almanya · da L.ıal iye ı k ri ve 

Almanya'nın PKK'ya destek vermesi ). Almanya'cia ya~anan ekonomik problemler 

Almanya· nın bu dönemdeki imajını olumsuz yönele cıkileyen en önemli haberler oldu . 
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Bu dönemde Almanya'ya ili~kin obrdk yer 'erilen hdberlerin sayısal olarak <ırttığını da 

söylemek mümkündür. 

1996 yılında iki ülke drasında ciddi problemler ya~anmacl ığı iç-in bu dönem 

.. problemsiz dönem·· olarak kabul edilmi~tir. Bu dönemele Milliyet. Sabah. Türkiye ve 

Zaman gazetelerinde Almanya ile ilgili haberlerin toplam sayısı eliğer dönemlere oranla 

yaklaşık yarı yarıya azalımş ve toplanı 382 haber yayınlanmıştır. Bu dönemele yine 

ırkçı Almanların yabancılara yönelik saldırılarına yer verilirken olumsuz görüntüye yol 

açan bu tür haber konularının sayısında az da olsa azalma gözlenmiştir. Almanya'nın 

PKK'nın faaliyetlerine sert tepki göstermesi. Alıııanya'cla çalışan Türklerin yatırımları, 

iki ülke siyasileri arasında gerçekleşen resmi ziyaretler. Almanya·nm Türkiye'ye 

yaptığı ekonomik yardımbır gibi oluııılu haber konularının sayısında ise artış 

gözlenmiştir. Bu dönemde eliğer yıllara oranla haber sayılarında azalma olmasın a 

rağmen, haberlerin niteliklerinele bazı olumlu değişimler olmuştur. 

Sonuç olarak, haber sayısı açısından 1990 yılında Almanya'nın imajı olumlu 

olarak cleğerlenclirilebilir. Bu dönem içerisinele zaman gazetesi 245 haber ile ilk sırada 

yer alırken bu gazeteyi sırasıyla .\1illiyet 166. Türkiye 134 ve Sabah lll haber ile 

izlemişlerclir. Aynı şekilele haber s;ıyısı açısından 1992 yılında da Almanya'nın imajı 

olumlu bir yapı içerisinele olmuştur. Bu dönem içerisinele Zaman gazetesi 246. Milliyet 

172, Türkiye 130 ve Sabah 95 habere yer vermişlerdir. İki ülke arasında ciddi 

problemierin yaşanmadığı I 996 yılında eliğer yıllara göre daha az haber yayınlanmıştır. 

Bu dönem içerisinele Zaman ve Türkiye gazeteleri 104. Milliyet 89 ve Sabah 85 habere 

yer vermişlerdir. Bu nedenle l\1illiyct. S<ıhah. Türkiye ve Zaman gazetelerinele 

Almanya ile ilgili olarak yer verilen haberler sayısal as·ıclan eliğer yıllara oranla olumsuz 

olarak değerlendirilebilir. 

2. HABERLERiN HANGi SA YFAL.-\RDA YER ALDlGINA İLİŞKİN 

BULGULAR 

2. 1. 1990 Yılında Milliyet. Saha h. Türkiye Ye Zaman Gazetelerinde 

Almanya ile İlgili Haberlerin Cazetelerin Hangi Sayfalarında 

Yer Aldığına İli~kin Bulgular 

Tablo 8 Almanya ile ilgili haberlerin gnetckrin hangi sayfalarında yer alelığını 

gösterme kteclir. 
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Tablo 8. 1990 Yılında Milliyet. Sab~ıh. Tlirkiye ve Zaman Gazetelerinde Almanya 

ile İlgili Haberlerin Gazetelerin 1-l~ ı ngi Sayfalarda Yer Aldığı 

GAZETELER l .Sayfa 2 . s ~ı \'fa J .Sayfa 4.Sayfa Diğer 

Milliyet 13 ~ 5 133 12 ) 

Sabah 7 - s 4 9) 

Türkiye } - 4 6 122 

Zaman 19 - ı 9 216 

Bir haberin ele alınan gazete gündemindeki önemlilik sırası sözü edilen haberin. 

hangi gazete sayfasında ve nerede yer aldığı (sol üst. sağ üst. orta, sol alt, sağ alt) ile 

belirlenmiştir. Örneğin birinci sayfanın sol i.ist bölümünde yer alan haber gazete 

gündeminin ilk sırasında yer alıyor denıekıir. Tablo 8' den de anlaşılacağı gibi 1990 

yılında gazetelerde yer alan haberlerin çoğunluğu ilk dört sayfadan sonra yer aldığı için 

Almanya ile ilgili bu haberler gazete günelemlerinin son sıralarında yer almaktadır. 

Ancak Milliyet gazetesinde en fazla haber clörcli.inci.i sayfada yer alırken . ilk sayfada da 

son sayfalara oranla daha fazla yer almıştır. Bu nedenle Milliyet gazetesinin diğer 

gazetelere oranla Almanya ile ilgili haberlere daha fazla önem verdiğini söylemek 

mümki.incli.ir. 

2. 2. 1992 Yılında Milliyet, Sabah, Ti.irkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Almanya ile İlgili Haberlerin Gazetelerin Hangi 

Sayfalannda Yer Aldığıncı İli~kin Bulgular 

Tablo 9. 1992 Yılında Milliyet. Sabah . TLirkiye ve Zaman Gazetelerinde Almanya 

ile İlgili Haberlerin Hangi s~ıy ı ·~ıl~ırııı cb Yer Aldığı 

GAZETELER l.SavLı ::: . S:ı, · i"a .'..Sayfa 4.Sayfa Diğer 

Milliyet 33 - ) 5 129 

Sabah 36 ~ } )4 - _) 

Türkiye ; - ~ 13 16 r _ ) . ) _) 

Zaman 40 - 7 24 175 
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1992 yılında Milliyet. Sabah. Tlirkiyc \ 'C Zaman gazetelerinde Alnıanya ile ilgili 

haberlerin çoğunluğu yine ilk clörı -.,~ıyfadan sora yer aldığ ı için. gnerelerin 

gündemlerinde son sıralarda yer ~ıldığını söyleyebiliriz. Ancak ı 990 yılı ile 

kar)ılaştırdığımızda 1992 yılında ilk sayf<ıda daha fazla haber yer aldığı iç·in (problemli 

dönemde) basının Almanya ile ilgili hahcrlcre daha fazla önem verdiğini söylemek 

mi..imki..incli..ir. 

. . ~ . 

2. 3. 1996 Yılında Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Almanya ile İlgili Haberlerin Gazetelerin Hangi 

Sayfalarında Yer Aldığımı İlişkin Bulgular 

Tablo lO Almanya ile ilgili haberlerin gazetelerin hangi sayfalarında ye r aldığını 

göstermektedir. 

Tablo 1 O. 1996 Yılında Milliyet. Sabah. Türkiye ve Zaman Gazetelerinde Almanya 

ile İlgili Haberlerin Hangi Sayfalarında Yer Aldığı 

GAZETELER l.Sa\'fa 2.Sayfa J.Sayfa 4 .Sayfa Diğer 

Milliyet ı ı ı ') 
- 75 -

Sabah 17 ı ı - 66 

Türkiye "'! ,) _ 7 4 3 58 

Zaman 8 - 4 28 64 

1996 yılında Milliyet. Sabah. Tlirkiyc \c Lıman gazetelerinde Almanya ile ilgili 

haberlerin <;oğunluğu yine ilk dört s; ıyl.;ıd;ın .->ma yer aldığı i~;·in bu lı'ıberlerin 

gazetelerin glindemlerinde son sıralard;ı )l'r ;ıldığını sti)•leyebiliriz. Alnıanya ile Türkiye 

arasında ciddi problemierin ya)anm;ıd ığı bu dönemde (problemsiz dönem) ilk 

sayfalarda 1992 yılına (problemli clöncın) m~ınla daha az habere yer \erildiği ıç· ın 

basının Almanya ile ilgili haberlere daha ;ız öncın verdiğin i söylemek mümkündür. 
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Gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberleri gazeteler ve yıllar açısından 

değerlendirdiğimizde ise şu şekilde bir sonuca ulaşmaktayız. 

ı990 yılında gazetelerin ilk sayfalarında yer verdiği haberler; Zaman ı9 haber. 

Milliyet ı3 haber, Sabah 7 haber ve Türkiye 2 haber vermiştir. Sonuç olarak ı990 

yılında ilk sayfalarda yer alan haberlerin toplamı 4ı 'dir. 

ı 992 yılında gazetelerin ilk sayfalarda yer verdiği haberler; Zaman 40, Sabah 36. 

Milliyet 33 ve Türkiye 36 haber vermiştir. Sonuç olarak bu yıl içerisinde ilk sayfalarda 

yer alan haberlerin toplamı ı 34' dür. 

ı996 yılında gazetelerin ilk sayfalarında yer verdiği haberler; Türkiye 32, Sabah 

17, Milliyet ı ı ve Zaman 8 haber vermiştir. Sonuç olarak bu yıl içerisinde ilk 

sayfalarda yer alan haberlerin toplamı 68'dir. 

Bu nedenle ilişkilerin gergin olduğu ı992 yılında gazetelerin Almanya ile ilgili 

haberlere daha fazla önem verdiğini söylemek mümkündür. 

3. HABERLERiN GAZETE SA YF ALARlNDAKi KONUMLARINA 

İLİŞKİN BULGULAR 

3. 1. 1990 Yılında Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman Gazetelerinde 

AlmanJa ile İlgili Haberlerin Gazete Sayfalarındaki 

Konuıniarına İlişkin Bulgular 

Tablo ı ı Almanya ile ilgili haberlerin gazete sayfalarındaki konumlarını 

göstermektedir. 

Tablo ll. ı990 Yılında Haberlerin Gazete Sayfalarındaki Konumları 

GAZETELER Sol Üst Sağ Üst Orta Sol Alt Sağ Alt 

Milliyet 33 ı8 ı8 67 30 

Sabah 37 ı9 7 ı6 32 

Türkiye 49 ı ı ı4 36 24 

Zaman ıo2 26 24 63 30 
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1990 yılında Zaman gazetesi sol Li sı ht\lliımle yer verdiği 102 haber ile Almanya 

ile ilgili haberlere en çok önem veren g~ızeıe oldu. Zaman gazetesini sırasıyla Tlirkiye. 

Sabah ve Milliyet gazeteleri izledi. s~ığ Li .'>! bii!Limde yer verilen haberler açısından yine 

Zaman gazetesi 26 haber ile ilk sır;ıcLı yer aldı. Onu sırasıyla Sabah. l\.1i lli yeı \'c 

Türkiye gazeteleri izledi. Sayfanın orı~ısıııda yer verilen haberler açısından ise yine 

Zaman gazetesi 24 haber ile ilk sırada yer ;ıldı. Bu gazeteyi sırasıyla Milliyet. Türkiye 

\e Sabah gazeteleri izledi. Bu gazeteyi sırasıyla Milliyet, Türkiye ve Sabah gazeteleri 

izledi. Sayfanın sol alt bölümünde yer verilen haberler açısından.- ise 67 haber ile 

Milliyet gazetesi ilk sırada yer aldı. Milliyel gazetesini sırasıyla Zaman. Türkiye ve 

Sabah gazeteleri izledi. Önemlilik sırası a<;ısıııcLın en son sırada yer alan sayfanın sağ 

alt bölümünde ise Milliyet ve Zaman gazereleri 30 haber ile ilk sıralarda yer alırken 

onları Sabah ve Türkiye gazeteleri izleeli. 

3. 2. 1992 Yılında Milliyet, Sabah, Tükiye ve Zaman Gazetelerinde 

Almanya ile İlgili Haberlerin Gazete Sayfalarındaki 

Konumlarına İlişkin Buigulaı· 

Tablo 12, 1992 yılında Almanva ilc ilgili haberlerin gazete sayfalarındaki 

konumlarını göstermektedir. 

Tablo 12. 1992 Yılında Haberlerin Gazere Sayl"alarınclaki Konumları 

GAZETELER Sol Usı S~ı~~ l I sı Ona Sol Alt Sağ Alt 

Milliyet 60 2S 5 34 45 

Sabah '!" 16 s ll 26 __ ) --

Türkiye 46 15 5 35 29 

Zaman 67 _)() Jl 6-+ 54 

1<)92 yılında Zaman ~azetesi solList hi\ILimdc ver vercli§:i 67 haber ile .-\lmanya ile .. ..... . ..... 

ilgili haberlere en fazla önem veren g;veıe llldu. \1illiyet gazetesi ise 60 haber ile ikinci 
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sırada yer aldı. Bu gazeteleri sır;..ısıyLı 46 lı:ıber ile Türkiye, 23 haber ile de Sabah 

gazeteleri izledi. Sağ üst bölümde yer verilen haberler açısından ise yine Zaman 

gazetesi 30 haber ile ilk sırada yer :llırl\.en . f\1il li yet gazetesi 28 haber ile ikinci sırada 

yer aldı. Zaman ve Milliyet gazetekrini 16 ld)er ile Sabah . 15 haber ilc Türl\.iye 

gazeteleri izledi. Sayfanın ortasında ye r verilen haberler açısından ise Zaman gazetesi. 

31 haber ile ilk sırada. Sabah gazetcsi :S lı:ıber ik ikinci sırada, Milliyet \·e Türkiye 

gazeteleri deS'er haber ile Liçüncü sır:ıd;ı yer :ıldıLır. Sayfanın sol alt bölLinılinde yer 

verilen haberler açısından 64 haber ile yine Z:1111:ın gazetesi ilk sırada . Türkiye gazetesi 

35 haber ile ikinci sırada, Milliyer gazetesi 34 lıaber ilee üçüncü sırada ve Sabah 

gazetesi 22 haber ile dördüncü sırada yer aldı. Önemlilik sırası açısından ise Zaman 

gazetesi 54 haber ile ilk sırada. Milliyet gazetesi 45 haber ile ikinci sırada, Türkiye 

gazetesi 29 haber ile üçüncü sırada ve Sabah gazetesi 26 h::ıber ile dördüncü sırada yer 

aldı. 

3. 3. 1996 Yılında Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Almanya ile İlgili Haberlerin Gazete 

Sayfalarındaki Konuıııhırına İlişkin Bulgular 

Tablo 13. I 996 Yılında Haberlerin Cazcıe Sayfalarındaki Konumları 

GAZETELER Sol L1st Sağ Ust Orta Sol Alt Sağ Alt 

Milliyet 31 le\ C\ 21 ll 

Sabah 35 ~ 
~ 19 20 _) 

Türkiye 26 17 -+ 31 26 

Zaman 25 ~~~ 5 
...,..., 

18 _) _") 

1996 vılında Sabah !!azetesi. sol tıst hiiltiımlc ver \·erd i ili 35 haber ilc Almanya "" ..... ... ..... 

ile ilgili haberlere en fazla önem \·e ren g:ı zete old u. Sabah gazetesini 31 lı:ıher ile 

Milliyet gazetesi ikinci sırada , 26 haber ilc Ttiı-Kiye gazetesi üçüncü sırada ve 25 haber 

ile Zaman gazetesi izledi. Sağ üst ölümele yer \erilen haberler açısından Zam:ın gazetesi 

23 haber ile ilk sırada yer aldı. Zam;ın g:ı zctcs ini 18 haber ile Milliyet. 17 haber ile 
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Türkiye ve 8 haber ile Sabah gazeteleri izledi. s~ıyfanın ortasında yer verilen haberler 

açısından ise Milliyet gazetesi 8 haber ilc ilk sır:ıda. Zaman gazetesi 5 haber ile ikinci 

sırada . Türkiye gazetesi 4 haber ile Liçüııcli .-.:ır:ıda ve Sabah gazetesi 3 haber ile 

dördüncü sırada yer aldı. Sayfanın sol :ilt hö!Liııı[inde yer \·erilen haberler açısından da 

Zaman gazetesi 33 haber ile ilk sır:ıda yer al ı rken. bu gazetesi sırasıyla 31 haber ile 

Türkiye, 21 haber ile Milliyet ve 19h:ıber ik Sabah gazeteleri izledi . Önemlilik sırası 

açısından son sırada yer alan sağ alt bö!Limi_i :ıçısınclan ise Türkiye gazetesi ::?.6 haber ile 

ilk sırada. Sabah 2:azetesi 20 haber ilc ikinci -.,ır:ıd:ı. Zaman ~azetesi 18 haber ile ücüncü 
~ ~ > 

sırada ve Milliyet gazetesi ll haber ik snn sırad:ı yer aldı. 

Sonuç olarak gazeteler en önemli haberlerine sayfanın sol üst bölümünde yer 

vernıektedirler. Diğer bö!LimJer ise sağ List. ona. sol alt ve sağ alt biçiminde azalan 

önem derecesinde sıralanabiJir. 1990 yılı iç·erisinde sol üst bölümde yer verilen toplam 

haber sayısı 22l'dir. Bunu sırasıyla sağ List bölümde 74 haber, orta bölümde 63 haber, 

sol alt bölümde 182 haber ve sağ alt bölümde 1 16 haber izlemiştir. 1992 yılı içerisinde 

sol üst bölümde yer verilen toplanı haber sayısı 196'dır. Bunu sırasıyla sağ üst 

bölümde 89 haber, orta bölümde 49 haber. sol alı böli_imde 155 haber, sağ alt bölümde 

154 haber izlemiştir. 1996 yılıncia ise sol List bölümde yer verilen toplanı haber sayısı 

117'dir. Bunu sırasıyla sağ üst böli..icle 66 lıaber. orta bölümde 20 haber, sol alt 

bölümde 104 haber ve sağ alt bölümde 75 haber izlemi~tir. 

Bu nedenle yılları gözönüne aLırak değerlendirme yaptığımızcia da sol i.ist 

bölümele en fazla haber 1990 yılında yer alnıı~tır. Bunu sırasıyla 1992 ve 1996 yılları 

izlemi~tir. 

4. HABERLERiN ~İTELİKLERİJ\E İLİŞKİN BULGULAR 

4. 1. 1990 Yılında l\'lilliy~t, Saha lı. Tlirkiye 'e Zaman Gaz~t~leı-inde 

Almanya ile İlgili Hah~rlerin \"it~likl~rine İlişkin Bulgular 

Tablo 14, !Sl90 yılında Alnı:my~ı ik· il;;ili ldıerierin niteliklerini gösternıdteclir. 
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Tablo 14. 1990 Yılıncia Almanya ik ilgili Haberlerin Nitelikleri 

GAZETELER o: um lu Olumsuz Yok 

Milliyet ~u 74 12 

Sabah -+:2 56 13 

Türkiye 66 58 10 

Zaman !Ol) 126 10 

1990 yılında Milliyet. Sabah. Türkiye ve Zaman gazeteleri iki Almanva'nın 

birle~mesine yakın ilgi göstererek eliğer dönemlere oranla en fazla haberi bu yıl 

içerisinde vermiştir. Bu haberler niteliklerine göre sınıflandırıldığıncla ise Zaman 

gazetesi 109 olumlu haber ile ilk sırada yer alını~tır . Zaman gazetesini 80 olumlu haber 

ile Milliyet, 66 olumlu haber ile Türkiye ve 42 ol umlu haber ile Sabah gazeteleri 

izlemiştir. Bu dönemde yer verilen ol umsuz haberler ise (Sabah gazetesi hariç diğer 

gazetelerde) olumlu haberlerden daha azdır. Örneğin Zaman gazetesi 126. Milliyet 

gazetesi 74 ve Türkiye gazetesi 58 tane olumsuz nitelikte habere yer vermi~tir. Olumlu 

ve olumsuz nitelik taşıyan haberler dı~ıncla Sabah gazetesinde 13, Milliyet gazetesinde 

ve Türkiye ile Zaman gazetelerinde 1 O haber bu sınıflamanın dışında kalnıı~tır . 

.ı. 2. 1992 Yılında Milliyet, Saha h. Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Alınanya ile İlgili Haberlerin l\iteliklerine 

İlişkin Bulgular 

Tablo 15, 1992 yılıncia Almanya ik il~ ili haberlerin niteliklerini göstermektedir. 
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Tablo 15. 1992 Yılında Almany;ı ile ilgili Haberlerin Nitelikleri 

GAZETELER Olumlu Olumsuz Yok 

Milliyet )7 106 9 

Sabah 2) 65 5 

Türkiye 35 88 7 

Zaman 79 150 17 

Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman gazeteleri 1992 yılı içerisinde Alnıanya ile 

Türkiye arasında gerginleşen ilişkiler sonucunda bu ülke ile ilgili haberlere 1990 yılı 

içerisinde yer verdikleri haber sayılarına yakın oranlarda yer vermişlerdir. Ancak 1992 

yılı içerisinde olumsuz nitelikler ta~ıyan haberkrin sayısı 1990 yılındaki olumsuz 

haberlerden fazladır. Örneğin Zaman gazetesi 150 olumsuz habere yer verirken 

yalnızca 79 olumlu haber vermiştir. Aynı )ekilde Milliyet gazetesi 106 olumsuz, 57 

olumlu, Türkiye gazetesi 88 olumsuz. 35 olumlu ve Sabah gazetesi 65 olumsuz 25 

olumlu habere yer vermiştir. Olumlu ve olumsuz nitelikler taşıyan bu haberlerin dı~ında 

Zaman gazetesinde 17. M illiyel g<ızetöinde Y. Türkiye gazetesinele 7 \'e Sabah 

gazetesinde 5 haber bu sınıflamaların clı ~ı nda blını)tır. 

Bu bilgiler ışığında iki ülke arasıncia gcrginleşen ilişkiler sonucunda basının 

Almanya hakkında olumsuz nitelikteki h~ıberkre daha fazla yer ayırclığını söylemek 

mümkündür. 

4. 3. 1996 Yılında Milliyet. Saha h. Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Almanya ile İl~ili Haberlerin Niteliklerine 

İlişkin Bulgular 

Tablo 16. 1996 yılında Alınany~ı ilc il~ili lı~ ıberlcrin niteliklerini gösıerıııcktcdir. 
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Tablo 16. 1996 Yılında .Aiııı:my:ı ik ilgili Haberlerin Nitelikleri 

GAZETELER Olumlu Olumsuz Yok 

Milliyer ..ıs ~s 6 

Sabah -W .. n 2 

Türkiye ()~ ~9 2 

Zaman -+lJ -, .., 
) _ .) 

İki ülke arasında ciddi problemierin y<tşanmadığı 1996 yılı "probleıııs iz dönem .. 

olarak kabul edilmiştir. Bu dönem içerisinde :-vlilliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman 

gazeteleri diğer dönemlere oranla Alnıanya hakkında daha az habere yer vermişlerdir. 

Ayrıca Milliyet ve Türkiye gazeteleri Alınanya hakkında daha fazla olumlu habere yer 

verirken, Sabah ve Zaman gazeteleri ol umsuz haberlere daha fazla yer vermi)lerdir. 

Örneğin Türkiye gazetesi 63 olumlu, 39 olumsuz, Milliyet gazetesi 45 olumlu , 38 

olumsuz, habere yer vermiş lerdir. Zaman gazetesi ise 49 olumlu, 52 olumsuz habere. 

Sabah gazetesi de 40 olumiLL -+3 olumsuz habere yer vermişlerdir. Bununla birlikte 

Zaman ve Sabah gazetelerinde olumlu ve olumsuz haberler arasındaki sayısal fark fazla 

değildir. 

Olumlu ve olumsuz nitelikler ta)ıy;m hu h:ıherlerin dı)ında Milliyet gazetesinde 6. 

Zaman gazetesinde 3, Türki ye ve S:ıbalı g:ızeıekrinde ise 2"şer haber bu sınıflamanın 

dışında kalmışlardır. Sonuç olarak .. problemsiz c l ö neııı .. olarak nitelendirdiğimiz 1996 

yılında Almanya ile ilgili haberler geııclol<ır<ık olumlu bir yapı içerisinde verilmiştir. 

Yıllar açısından değerlendirme y:ıpıığınıızda ise. 1990 yıl ı içerisinde olum lu 

haberlerin toplam sayısı 297. olumsu z lı:ıbcrkrin ı op lam sayısı da 31-+ · ı Lir. Bu yıl 

i~·erisinde Almanya ile ilgili olumsuz h;ıherk'ı\~ d: ı h:ı fazla yer verimişrir. 

1992 yıl ında o lumlu h:ıherlerin ıupi:ıın ~:ı: ı-.;ı 106. olumsuz haberlerin luplam 

sayısı da 409"dur. Bu yıl i<;erisindc de ol uı nsu; h:ıhcrler daha fazla yer bplamıştır. 

1996 yılında ise olumlu h:ıberlerin tupl:ıııı s :ıyısı 197. olumsuz haberlerin toplanı 

sayısı da 172"dir. Bu yıl içerisinek diğer yıl l<tr<t giirc oluml u haberlerin sayısında artı~ 

olmuştur. 
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5. HABER DEGERLERİ?\E İLİ~Kİ.'\ BL'LGULAR 

5. 1. 1990 Yılında .:\!Jilliyet, Sabah. Türkiye ,.e Zaman Gazetelerinde 

Almanya ile İlgili Yeı· Verilen Haberlerin Değerlerine Ilişkin 

Bulgular 

Bu bölümde haberler konula;;ıırnıa i'akıi'ırüne . önemine, kaynağın statüsi.ine (eliı 

olup olmadığına), kriminellik ve c;aıı~ın:ı duruıWuna . ki;;ilejtirme cluruımına. olayın 

yeniliğine ve sürpriz niteliğine ili;;kin o l:ır:ık değerlendirilecektir. 

5.1.1. Haberleı-in konulaştırma faktörüne ilişkin dağılımı 

Tablo 17, 1990 yılında MilliyeL Sab:ıh. Türkiye ve Zaman gazetelerinde 

Almanya ile ilgili yer verilen haberlerin konulaştırma faktörüne ilişkin dağılımını 

göstermektedir. 

Tablo 17. Gazetelerdeki Haberlerin Komılasrırma Faktörüne iliskin DafrıJımı , ; ~ 

GAZETELER KonuLışıırnıa Var Konuhıjtırma Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: 166 1-+5 21 

Sabah 
Haber Toplamı: lll ~~ 

1 .) 38 

Türkiye 
Haber Toplamı: 134 ı ı ..ı 20 

Zaman 
Haber Toplamı: 245 jl) 2 53 

1990 yılında dört gazeteele iki Alııı;ınya·ıı ııı birlqmesine yönelik haberlere 

:ığırlıklı ol:ırak yer vermişlerdir. Ele :ılııı:ııı lı:ıherkrin bi.iyi.ik bir bölümlinde iki 

Almanya·nın birleşmesine yönelik y:ıpıl:ııı ~irişimlcr uzun vadede konulaşıırılm ışıır. 

Ayrıca Doğu ve Batı Almanya·da yaşanan siy:ısi gelişmeler, Almanya·nın Ttirkiye·ye 

yaptığı ekonomik yardımlar, Alınaııy:ı.d:ı ~:ılışan Ttirk işçileri ve şiddeı oLıylarında da 
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konula~tırma faktörüne rastlayabiliriz. T: ı hlo 17"ck göri.i!Ji..iği..i gibi sırasıyla Zaman 

gazetesi 192 haber. Milliyet gazetesi J.:J.) haber. Türkiye gazetesi 1 14 haber ve Sabah 

gazetesi 73 haber ile .. konuL.t)tırnı:ıy:ı .. yc:r \'crmi)krdir. 

5.1.2. Haberlerin ünemine ili~kin dağılımı 

Tablo 18. 1990 yılında ;\1illiyeı. Sab :ılı . Tlirkiye ,.e Zaman gazetelerinde 

Almanya ile ilgili yer verilen haberlerin öncnıine · j :Ji)kin dağılımını göstermektedir. 

Tablo 18. Gazetelerdeki Haberlerin Önemine İlişkin Dağılımı 

GAZETELER Onemi Var Önemi Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı : 166 165 ı 

Sabah 
Haber Toplamı: ı ı ı 104 7 

Türkiye 
Haber Toplamı: 134 .~,., 

ı _) _ 2 

Zaman 
Haber Toplamı: 245 2-+1 4 

Bir olaym toplumun büyük bir bültinıünti ilgilendirmesi ve toplumun 'arlığını 

herhangi bir şekilde tehdit edici nitelik kazanması o olayın gündeme gelmesini 

kolavlastırmaktadır. TabloIS'de de ~i)rtildti0.Li ~ibi ~azetelerin Alnıanva ile ibli ver 
., :, ..... '- '- ..... ~ ..... ~ 

\erdikleri haberlerin bi..iyi.ik bir b\.iltiın tinde oLıyların önemi sözkonusudur. Anc~ık 

Sabah ~azetesi 7. Zaman 2:azetesi .:J.. Türkive ~azetesi 2 ve ;\1illivet ~azetesi habere .._ '- - '- .. · ._ 

önem ölçüleri dışında yer vermi)tir. 

5. 1.3. Haberlerin l:'iit olup olmadığına ilişkin dağılımı 

Bir ülkenin ekonomik :ı~·ıd:ın gti~·J[i olup olmadığı o ülke ile ilgili haberlerin 

elikkat kurallarını asarak !Ii.indeme ~elıııc>.ini i-;oLıvlastırmaktadır. Ekoıwınik ~ıcıdan 
!ı '- ._ - > ;) 

Almanya. güçlü bir ülke olduğu i~·iıı ti.iııı haberierek elitlik sözkonusudur. Ancak bu 
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ara~tırnıada dikkat edilen nokı~ı ol~ıyın h:~ıynağının el it olup olmadığıdır. Bir olaya eliı 

kabul edilen insanların katılması ı s iy~ı~cı. sanat. klilti.ir, spor, bilim \'b. alan larda ) o 

olayın gündeme gelmesine yardımcı ulıııdh:taclır. Bu açıdan Tablo 19 kayn<ığın sıati.isli 

itibariyle haberlerin elit olup olm<ıdığın~ı ili ~ kin dağılıını göstermektedir. 

Tablo 19. Gazetelerdeki J·bherlcrin Eliı Olup Olmadığına İli~h:in Dağılım 

GAZETELER Elitlik Var Elirlik Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: 166 ıso 16 

Sabah 
Haber Toplamı: ı ı ı 76 35 

Türkiye 
Haber Toplamı: 134 124 10 

Zaman 
Haber Toplamı: 245 207 38 

Tablo 19'da da aöri.ildi.iihi !:!ibi ~ıLısıırılan ~azetelerin haberlerinde kavnai'i:ın 
.::ı ....... ..... ;, .... • ........ 

statüsü açısından sırasıyla şu ~ekilde eliılik sözkonusudur: Zaman gazeresinde 207. 

Milliyet gazetesinde 150. Türkiye gazcıe -.: inclc 1 2-+ ve Sabah gazeresinde 76 haberele 

elirlik vardır. 

5. 1.4. Haberlerin h.rinıind olup olmadığına ilişkin dağılımı 

Bir olayda kriminellik clercL·csi ne h:acbr artarsa o olayın gündeme gelmesi o 

kadar kolay olmaktadır. Soygun. ~ıd<ım i'ılliLimıc . ıec<ıvliz 'b. olaylar krimineldir. Tablo 

20 haberlerin krimjnel olup olm<ıdığıııı gi'ısıcrmckıeclir. 
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Tablo 20. Gazetelerdeki Haberlerin Kriı ıı i ııe l Olup Olmadığına İli~kin Dağılımı 

GAZETELER Kriminellik V:..ır Kriminellik Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: 166 !" _) ı - -, )_) 

Sabah 
Haber Toplamı: lll ı ı 100 

Türkiye 
Haber Toplamı: 134 5 129 

Zaman 
Haber Toplamı: 245 21 224 

Tablo 20'de de görüldüğü gibi gazetelerele yer alan haberlerin kriminellik oranları 

dü~ük seviyelerde. Zaman gazetesi 2 1 lı;ıber i le kriminelliğe daha fazla yer ayırırken, 

Milliyet gazetesi I 3 haberle Zaman gazetesini takip etmektedir. Sabah gazetesi ı l: 

Türkiye gazetesi de S baberle kriminelliğe yer vermi~lerdir. 

5.1.5. Haberlerde çatışma durumuna ilişkin dağılım 

Haberlerde yer alan çatı~ma sözel. fiziksel. mekansal çatı~ına gibi ç·e~itli 

~ekillerde görülebilir. Örneğin iki si yasinin söz clüellosu da çatı~ımı h:apsamına 

girmektedir. Tablo 21 haberlerde \·:ıtı~ııı:ı duruımın:ı ili)kin dağılımı göstermeh:teclir. 

Tablo 21. Gazetelerdeh:i Haberlerin Çaı ı~nıa Durumuna ilişkin Dağılımı 

GAZETELER Çııı~ıııa V;ır Çaıı~ma Yoh: 

Milliyet 
Haber Toplamı: 166 --ı8 118 

Sabah 
Haber Toplamı: lll ı 50 61 

Türkiye ı 
Haber Toplamı: u--ı -+2 92 

Zaman 
Haber Toplamı: 245 77 168 



170 

Tablo 2l"de de görüldUğU gibi Zaııı:ın gazetesi 77 haber ile çatışmaya en fazla yer 

\'eren gazete olmuştur. Bu gazeteyi 50 kıher ile Sabah. 48 haber ile !'dilliyet ve -+2 

haber ile Türk.iye gazeteleri izlemi~tir. 

Sonuç olarak 1990 yılı i~·cri s iıı d ~..· .:..lmanya ile ilgili yer ve ril en haberlerde 

kriminellik ve çatışma oranlarının az miktarda o lduğunu söylemek mUmUndi.ir. 1990 

yılında gündemde yer alan temel konu iki .-\ lmanya·nın birleşmesi olduğu i~·in basın 

daha çok birleşmeye yönelik olarak y~ıpıl;ın olumlu girişimiere yer vermiştir. 
' . ~ . 

5.1.6. Haberlerde kişile~lirme durumuna ilişkin dağılım 

Olaylar genellikle bireylerin 1\.işilih:. ~\zelliklerine göre algılanıp sunulmaktadır. 

Olay, bireyin kişiliği ile bağclaştırılabiliyursa o olayın gündeme gelmesi daha kolay 

olmaktadır. Tablo 22 haberlerde kişiselleştirme durumuna ilişkin dağılımı 

göstermektedir. 

Tablo 22. Gazetelerdeki Haberlerin Kişiselleştirme Faktörüne İlişkin Dağılımı 

GAZETELER Kişisc:lkşıirme Var Kişiselleştirme Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı : 166 ı ı 7 49 

Sabah 
Haber Toplamı: ll ı so .11 

Türkiye 

ı Haber Toplamı: 1.1--l i () ı 
.,., 
_) . ) 

Zaman 
Haber Toplamı: 2-+5 ı ..ıs 97 

Tablo 22"de de göri.ildliğli gihi Lıııı;ın g~ızetesi ı ..ıs haber ile kişiselkştirıııcye en 

fazla yer veren gazete olmuştur. \ ·1illiyet ga;.ctcsi ı 17 haber. Tlirh:.iye ga;ctcsi ıoı 

haber ve Sabah gazetesi 80 haber ik J..:.i~i~~..·i leştirıııcyc yer vermişlerdir. 
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5.1.7. Haberlerde olayın yeniliğine ilişkin dağılım 

Bir olayın yeni olması o cıLtyın gLindeme gelmesini kolayla)tırmaktadır. Tablo 

2.3. haberlerde olayın yeniliğine ili :;- h:iıı cl:ı~ ı lınıı gö-.;ıcrnıektedir. 

Tablo 23. Gazetelercleh:i 1 -Lıhcrlcrin Yeniliğine İli~kin Dağılımı 

GAZETELER Olayın Ycniliğ i Var Olayın Yeniliği Yoh: 

Milliyet 
Haber Toplamı: 166 56 110 

Sabah 
Haber Toplamı: ll ı 54 57 

Türkiye 
Haber Toplamı: 134 58 76 

Zaman 
Haber Toplamı: 245 9B 147 

Tablo 23"de görüldüğü gibi Zam:ın gazetesi 98 haber ile en fazla yeni olaya 

ili)kin haber \·eren gazete olmu)lllr. Bu gazeteyi -.;ırasıyla 58 haber ile TLirkiye. 56 

haber ile Milliyet ve 54 haber ile S:ıb:ılı g:ızcteleri izlemi)tir. Ancak gazetelerde yer alan 

toplam haber sayıları gözönlinck buluııc.iurulduğunda Türkiye ve Sabah gazeteleri 

toplam haber sayılarının yah:la)ık y;ırı-.;ıııı. yeni ol:ıylara ayırmışlardır. 

5.1.8. Haberlerde olayın sürpriz niteliğine ilişkin dağılımı 

Önceden tahmin edilemeyen hckkıımedik ulaylar sürpriz niteliği ta~ınıaktadır. 

Tablo 24. haberlerde olayın sürpriz ııill~l i~ iı ıc ili ~ kiıı d:ığılımı göstermektedir. 
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Tablo 24. Haberlerin SL·ırpriz Niıçliğine İlişkin Dağılımı 

GAZETELER Ol:ıyıı ı Sl.irpriz Olayın Sürpriz 
'\iıcliği Var Niteliği Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: 166 -+.., 

_) 123 

Sabah 
Haber Toplamı: lll -~-+ 77 

. . . 

Türkiye 
Haber Toplamı: 134 35 99 

Zaman 
Haber Toplamı: 245 66 179 

Tablo 24'de de görüldüğü gibi haberlerin sürpriz niteliği en çok 66 haber ile 

Zaman gazetesinde bulunmuştur . \1illiyçı gazetesi 43 haber ile, Türkiye gazetesi 35 

haber ile ve Sabah gazetesi 34 haber ile Z<ııııan gazeresini izlem..işlerdir. 

5. 2. 1992 Yılında Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Yer Verilen Haberlerin Değerlerine 

İlişkin Bulgular 

5.2.1. Haberlerin konula~tınna f'aktöı-iine ilişkin dağılımı 

Tablo 25. Haberlerin Konul:ı~ıırnı;ı F<ıkröriine Göre Dağılımı 

GAZETELER KLıııul<ı~tırnıa Var Konulaştırma Yok 

Mil li vet 
Habe-r Toplamı: 172 l lS 57 

Sabah 
Haber Toplamı: 05 ():) 27 

Türkiye 
Haber Toplamı: 130 n 57 

Zaman 
Haber Toplamı: 2-+6 ı -~l) 107 
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Tablo 25" de de 2:örlildli!2l.i ~ih i ~:ı;.cıcler h:onulastırma fah:tiirline önem 
'- ..... '- ,_ .) 

vermektedirler. Sırasıyla Zaman g:ızc ıc.\i I_V) lıaber. Milliyet gazetesi 1 15 haber. 

Türkiye gazetesi 73 haber ve S;ıh;ılı ~azetesi 68 haber ile h:onuLı)tırnıaya yer 

vermislerdir. 
> 

5.2.2. Habeı-lerin önemine ilişkin dağılımı 

Tablo 26. Haberlerin Üııeıııiı1c İlişkin Dağılımı 

GAZETELER Oncmi Var Önemi Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: 172 114 58 

Sabah 
Haber Toplamı: 95 77 18 

Türkiye 
Haber Toplamı: 130 Sl4 36 

Zaman 
Haber Toplamı: 246 151 96 

Tablo 26'da da görlildliğli gibi g:ı;_crelcriıı yer verdiği haberlerde önemlilik 

miktarı yüksek oranlardadır. Zaıııan g:ızeıesi 151 haberde önemlilil\. değerine yer 

verirh:en 95 haberde vermemiştir . Milliyer gazetesi 114 haber ile i)nenıliliğe yer 

verirken 58 haberde ver verıııenıisıir. Ttı ı-1\.ive ~:ızeıesi 73 haber ile iinenılili!2e ver 
..1 ;:, -' '- '- - · 

verirken 36 haberde yer vermemi)tir. Snıı ,ıl:ır;ık Sabalı gaze tesi 77 haber ile (inenıliliğe 

yer verirken 18 haberde yer vermemi)Iir. 
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5.2.3. Haberlerin elit olup olmadığına ilişkin dağılımı 

Tablo 27. H<ıbçrlerin Elit Olup Olııı ;ıdığına İli)kin Dağılımı 

GAZETELER Elitiik V;ır Eliılik Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: 172 l)-f 78 

Sabah 
Haber Toplamı: 95 )h 3l) 

Türkiye 
Haber Toplamı: 130 h-+ 66 

Zaman 
Haber Toplamı: 246 i 14 132 

Tablo 27'de de görüldüğü gibi Mill iyet. Sabah, Türkiye gazeteleri kaynağın 

statüsü açısmdan elir ki)ilere clah:.ı fazla ye r ;ıyırırken Zaman gazetesi ayırmamı)tır. 

Ancak haberlerde yer verilen ülke ;ı <.,· ı:-,ı ndan. tüm haberlerde yüzde \üz elitlik 

sözkonusudur. 

Kay n ağın statüsü açısından Zam<ın :;azetesi 1 14 haberde. Milliyet gazetesi 94 

haberde, Türkiye gazetesi 64 haberele \'c S;ıh<ılı gazetesi 56 haberde elir bireylere yer 

ve rm i )lercl ir. 
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5.2.4. Haberlerin krimiııl'l olup olmadığına ilişkin dağılım 

Tablo 28. Haberlerin Krimincl ~) lup Olmadığına İli)k.in Dağılını 

GAZETELER Kriı ııiiı cllik Var KrinıinelliJ..; Y o J..; 

Milliyet 
Haber Toplamı: 172 -l-0 162 

Sabah ' 
Haber Toplamı: 95 

,, _, 68 

Türkiye 
Haber Toplamı: 130 _)() 100 

Zaman 
Haber Toplamı: 246 -l-t) 197 

Tablo 28 ' de de görüldü§:ü ~ibi ~;ı ze ıe lerin tümü kriminelli§:e az ve r vernıisıir. ...... ..... ..... ._· ...... ~ > 

Zaman gazetesi yalnızca 49 haber, l\.1 i 11 i ye ı 40 haber. Türkiye 30 haber ve Sabah 27 

haber ile kriıninel olaylara yer ayırmı)lardir . 

5.2.5. Habederde çatı)ma durumuna ilişkin dağılım 

Tablo 29. Haberlerele Çııı~ııı~ı Durumuna İli)kin Dağılım 

GAZETELER Çıtı:;m~ı v~ır Çatı)ına Yok 

Milliyer 
Haber Toplamı: 172 ') 2 80 

Sabah 
Haber Toplamı: 05 -l-1 5-l-

Türkiye 
Haber Toplamı: u o s;-; 72 

Zaman 
Haber Toplamı: 2-l-6 i () 2 ı .:ı-ı 

Tabl o 29 -cla da göri.ildüği.i gibi f\lill i_\\: l OldZetesi diğer gazeıeiere ur~ıııl~ ı ı;·:ııı~ın~ı 

iç·eren haberlere daha fazla yer vermisı iı. S; ıh;ılı ve Milliyet gazeıeieri ise Zaman 

~azeıesine !!öre daha fazla ınikıarcl:ı cııı s:ı;;,, ;ı il iskin konulara dei'!inmisıir . 
.._ ...... ;o ) • ... ...... .~ 
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5.2.6. Haberlerde ki~isdkşı i rm e durumuna ili~kin dağılım 

Tablo 30. Haberlerde Ki)iscii•..>iimıc Durumuna İlişkin Dağılım 

GAZETELER Ki)iSL' Ik· :; tirıııe v~ır Kişiselle)tirıııe Yu k 

Milliyet 
Haber Toplamı: 172 S2 90 

Sabah 
Haber Toplamı: 95 :~ ~~ -+2 

Türkiye 
Haber Toplamı: 130 - ' )-+ 76 

Zaman 
Haber Toplamı: 246 \) ) 15 ı 

Tablo 30'da da 2:örüldli~Li ~ibi v ~ılııızcı Sabah ~azetesi kisisellesıirmeve daha 
- .._ .._ - ...... .> .> -

fazla yer ayırmıştır. Diğer gazeteler ar~ısıııd~ı Milliyet gazetesi Tlirkiye ve Zaman 

gazetelerine göre kişiselleştirmeye clalı~ı ı~ı z l<ı yer ayınrken bu gazeteyi 54 haber ile 

Türkiye gazetesi izlemiştir. Gazeteler iç·iııde h:i)iselleştirmeye en az yer veren gazete 

Zaman olmuştur. 

5.2.7. Haberlerde olayın yeniliğine ilişkin dağılım 

Tablo 31. Haberlerde Olay ı n Yc:ııiliğine İli)kin Dağılım 

GAZETELER Ol~ıyııı Yc:ııiliği Var Olayın Yeniliği Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: 172 77 95 

Sabah 
Haber Toplamı: 9:'i 

, ..., 
:'i~ ) ' • 1 

Tlirkiye 
Haber Toplamı: 1~0 (ı ~ 62 

Zaman 
Haber Toplamı: 2-+6 ! _'ıh 110 

Tablo 31"de de görlilclliğli gibi Tlirk i\C \C z~ıman gazeteleri yeni ol,ıyLıra daha 

fazla yer verirken, Mi lliyet ve Sahalı g'ızctL· icri tckr~ır niteliğincieki h<ıberlcre daha fazla 

yer ayırmışlarclır. 
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5.2.8. Haberlerde olanıı -.,[ irpriz niteliğine ili~kin dağılım 

Tablo 32. Haberde Olayın SLirpriz \iıcliğine İli~kin Dağılım 

GAZETELER SLirpriz -"iıcliği Var Sürpriz N iteliği Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: ın )i ı 21 

Sabah 
Haber Toplamı: 95 .~) 60 

TLirkiye 
Haber Toplamı: 130 -l) g -) 

Zaman 
Haber Toplamı: 246 l)~ 148 

Tablo 32'de de görüldüğü gibi gazetelerin tümü sürpriz nitelikteki haberlere daha 

az yer vermişlerdir. Bu nedenle gazeıeierin tekrar niteliği taşıyan haberlere daha fazla 

yer ayırdığını söylemek mümkündür. 

5.3.1996 Yılında lVIilliyeL Sabah . Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Yer Verilen Haberlerin Değerlerine İli~kin 

Bulgular 

5.3.1. Haberlerin konula~tırma faktörüne ilişkin dağılımı 

Tablo 33. Haberlerin KomıLı ~t ırma F~ıkı örüne Göre Dağılımı 

GAZETELER Koıwl ~ı:;tı rı 11~1 Var Konula~ıırma Yu!-; 

Milliyet 
Haber Toplamı: 89 h7 ll --

Sabah 
Haber Toplamı: 85 _', () 29 

Türkiye 
Haber Toplamı: 10-l ( J!ı -~~ 

Zaman 
Haber Toplamı: 10) ( ,-1 -+1 

Tablo 33'de de !!Örülclli0.Li ~ihi ~;1 /L'k'krin !L ııııü konu l asıırma l;ıktii ı ·Liııc iinenı .... '- '- '- :. 

\ ' ermi~lerdir. Milliyet gazetesi 67. TLirkiyc g~1 1.Clöi 66. Zaman gazeıe-.,i 6-+ \ 'C Sabah 

gazetesi 56 haber ile konula~tırmaya yer' nıııdtcdir. 
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5.3.2. Haberlerin önenıiııe ili~kin dağılım 

Tablo 34. Haberlerin Öne mine İli ş kin Dağılım 

GAZETELER Oncmi v~ır One m i Yol-; 

Milliyet 
Haber Toplamı: 89 63 26 

Sabah 
Haber Toplamı: 85 -1 0 37 

Türkiye 
Haber Toplamı: 104 5-l 50 

Zaman 
Haber Toplamı : 105 (ı J --+-+ 

Tablo 34'de de görüldüğü gibi :;aze ı ek rin tümü habe rin önemine ye r 

ve rmi şlerdir. En önemli haberleri y<tyınLıy~ ı n g~ızete 63 haber il e Milli yer olurken . bu 

gazetesi s ırasıyla 61 haber il e Zam~ııı. 5--+ hdher ile Türkiye ve 48 haber ile Sabah 

i zle mi ştir. 

5.3.3. Haberin elit olup olmadığına ilişkin dağılını 

Tablo 35. Haberlerin Elit Olup Olııı~ıcl ı ğ ına İlişkin Dağılım 

GAZETELER Eliılik V<tr El itlik Yok 

Mil liyet 
Haber Toplamı : 89 42 47 

Sabah 
Haber Toplamı: 85 12 73 

Türkiye 
Haber Toplamı : 104 l', 79 - · 

Zaman 
Haber Toplamı: 105 2l) 76 

Tablo 35'de de görüldüğü gibi k:ıynağııı sı ~ııüsü açısından gazete lerin rlimli elirlik 

faktörline az yer vermişlerdir. \tl illi yc ı g~ızcıesi 42, Zaman gazetesi 29. Türkiye 

gazetesi 25 ve Sabah gazetesi I 2 haberde eli ı bynakları kullan mı şlardır. Buna rağmen 

ülke açısından tüm haberlerde yüzde yüz eliılik sözkonusudur. 
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5.3.4. Haberlerin kriıninel olup olmadığına ilişkin dağılım 

Tablo 36. Haberlerin Krimiııel Ol up O lmadığına İli şki n Dağılını 

GAZETELER Kriıııiııcllih: Var Kriminellik Yok 

Mill iyet 
Haber Toplamı: 89 -+ 85 

Sabah 
Haber Toplamı: 85 17 68 

Türkiye 
Haber Toplamı: 104 12 92 

Zaman 
Haber Toplamı: 105 ı:; 86 

Tablo 36'da da gör i..il cl i..i ği..i gib i g~ızcıc!tıi ıı ıliınli kriminel habe rl ere ço k ~ ız ye r 

vermi~lerd ir. İk i ül ke arasında ciddi problcıııie riıı y ~ış<ııımadığı 1996 yıl ı içe ri sinde 

bası nda yer alan haberlerele ele suç uıı su ruıı;ı : ız o r;ıııcla rastlanmı ş tır . 

5.3.5. Haberlerde ~atışma uıısııruııa ilişkin dağılını 

Tablo 37. Haberlerele Cıtısın;ı Unsuruna iliskin OaQılım 
.'> .'> ~ ..... 

GAZETELER C<ı tı sııı ;ı V ; ı r , , Catısına Yok 
, ' 

Milliyet 
Haber Toplamı: 89 32 57 

Sabah 
Haber Toplamı: 85 32 53 

Türkiye 
Haber Toplamı: 104 19 85 

Zaman 
Haber Toplamı: 105 3) 70 

Tablo 37'de de görldliğü gi bi gazeı eie rin ti..iıııli 1996 yılı içeri sinde Almanya ile 

ilgili yer verdikleri haberlerde çatışma uıısunıııa az yer vermişlerdir. Haber sayı l arını 

gözönünde bulundurarak sıralama y ;ıptığımızc!a en çok Sabah gazetesi çatışma 

unsuruna yer veren gazete olmuştur. Bu gneteyi sırasıyla Milliyet 32 haber. Zaman 35 

haber ve Türkiye !9 haber ile i zlemi şt ir. 
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5.3.6. Haberlerde h:işiselleştirme durumuna ilişkin dağılım 

Tablo 38. Haberl erde Kisise llestirıııe Durumuna iliskin Dağılım > .> .:. ....... 

GAZETELER Kişi s el lqtimı e Var Kisi sellestirme Yok 
; ' 

Milliyet 
Haber Toplamı: 89 _)() 59 

Sabah 
Haber Toplam ı : 85 ll 74 

Türkiye 
Haber Toplamı : ı 04 ')') 82 --

Zaman 
Haber Toplamı: 105 ')" .c__) 82 

Tablo 38 ' de de görülclüğLi gi b i gncı elcı- "-i ş i se l leşt irm e faKt ö rün e n ye r 

vermi ş lerdir. 

5.3.7. Haberlerde olayın yeniliğine ilişkin dağılım 

Tablo 39. Haberlerele OLıyı ıı Ye niliğine İlişkin Dağılım 

GAZETELER Olay ın Y e ııiliği Var Olayın Yeniliği Yo k 

Milliyet 
Haber Toplamı: 89 60 29 

Sabah 
Haber Toplamı: 85 45 40 

Türkiye 
Haber Toplamı: 104 53 s ı 
Zaman 
Haber Toplamı: ı 05 63 42 

Tablo 39'da da görüldüğü gibi gazetelerin tümünde olayın yeniliği 

sözkonusudur. Zaman gazetesi 63, Milliyet gazetesi 60. Türkiye gazetesi 53 ve Sabah 

gazetesi 60 haber ile olayın yeniliğine ilişkin haberkre yer vermişlerdir. 
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5.3.8. Haberlerde olayın sürpriz niteliğine ilişkin dağılım 

Tablo 40. Olayın Siirpri z N iteliğine ili;;kin Dağılım 

GAZETELER Olay ın Slirpriz Olayın Sürpriz 
N iteliği Var Niteliği Yok 

Milliyet 
Haber Toplamı: 89 38 51 

Sabah 
Haber Toplamı: 85 28 57 

Türkiye 
Haber Toplamı: 104 3 1 73 

Zaman 
Haber Toplamı : 105 '-f 5 60 

Tablo 40'da da görlil cl liğli gib i g:ı 7.eteie rdc ye r <~l a n haberlerde, o lay ın sürpri z 

nitelik taş ımasına az yer ve rilm i ~ tir. Z:ı ı ı ı: ın ga;:c ıcsi 45. lVIilliyer gaze tesi 38. Tlirki ye 

gazetesi 31 ve Sabah gazetesi 28 sli rpri z nit e l iğ i ol :m olaya yer ay ırını ş larclır. 

Haber d eğerlerin e ili şkin b ul gu l;ırı y ı li<ı r açı s ından cl e ğerlendircl i ğ imi zde ş u 

şekilde bir sonuca ulaş nıaktay ı z : 

Konulaştırma faktörtin e ili şk in ola rak 1990 yılıncia toplam 524 ha be rde 

ko nul aştırma faktörline yer verilirken 132 haberele yer verilmemi ş tir. 199 2 y ılıncia 

toplam 395 haberde konula ştırm a fal-:t ö riiııe ye r \c rilirken 248 haberde ko nulaştırma 

faktörüne yer verilmemi ş tir. 1996 y ılınd~ı Lo pl:ını 243 haberde konula ş tırmaya yer 

ve rilirken, 130 haberde yer verilme ıni ~ tir. 

Bu nedenle konulaştırına): a en faz la 1990 y ılında yer verilmi ş tir. 

Haberlerin önemi açı s ından 1990 y ılın d ~ı topl;ını 642 haberde önemlilik f<..ıktöriine 

yer \'erilirken , 14 haberde yer \erilmc ın i ş tir. 1992 y ılında toplam 436 haberele 

önemlilik faktörüne yer verilirken. 207 h <..ı beı-cle yer verilmemiştir. 1996 y ılında toplam 

226 haberde önemlilik faktörline yer vcı-ilir!-: e n. 157 haberde yer \'e ri lmenıişrir. 

Haberlerdekaynağın statüsü açısınan eliıli k faktörüne 1990 yılında 557 haberde 

yer verilirken, 99 haberde yer verilmemiştir. 1992 yılında 328 haberde yer \'erilirken 
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31 S haberde yer verilmemiştir. 1996 yılında 1 OS haberde yer verilirken, 275 haberde 

yer verilmemi ştir. 

Haberlerde kriminellik faktörline 1990 y ı 1 ında 50 haberde ye r veri 1 i rken 606 

haberde yer verilmemişti r. 1992 y ılın da 1 16 haberde ye r verilirken 527 haberde yer 

verilmemiştir. 1996 yılında 52 haberde yer ve rilirken, 331 haberde ye r verilmemişt ir. 

Haberlerde çatışma faktörline 1900 yılıncia 217 haberde yer ver ilirken -+39 

haberde yer veri lmemiştir. J 992 yılında 293 haberde yer veri lirken 350 haberele yer 

verilmemiştir. 1996 yılında 118 haberele ye r verilirken 265habercle yer verilmem i ştir. 

Haberlerde kişiselleştirme faktörLine 1990 yılında 446 haberele yer veril irken, 

210 haberele yer verilmemiştir. 1992 yılında 284 haberde yer verilirken 359 haberele 

yer verilmemiştir. 1996 yı lınd a 86 h~ıbercle yer ve rilirken , 297 haberde ye r 

verilmemiştir. 

Haberlerde olayın yeniliğine 1990 yı lın da 266 haberde yer verilirken 390 haberde 

yer verilmem i ştir. 1992 yılında 31 S haberde yer verilirken, 325 haberde yer 

verilmemiştir. 1996 y ılında ı se 22 l lı~ıb e rde yer veri lirken, 162 haberde ye r 

veril me miştir. 

Haberlerele olayın sli rpri z nite liğine 1990 y ıl ın da 178 haberde yer ve rilirken, 4 78 

haberde yer verilmemiştir. 1992 yılında 219 ha be rde yer verilirken, 414 lı aberele yer 

vcrilmeıniştir. 1996 yılında 143 haberele yer ve rilirken , 241 haberde yer verilmemiştir . 

6. HABERLERiN KONULARINA İLİŞKİN BULGULAR 

6 . 1 . l990 Yılında :Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman Gazetelerinde 

Almanya ile İlgili Yer Verilen Haberlerin Konularına İlişkin 

Bulgular 

HABER KONULARI 

• Hoııecker' ın Sağlık Dunımuııa 

İlişkin Konular 

\I i ll i .H: l 

1-! alıeı· 

s <1.\" l s ı 

.., 
_) 

Sa balı Türkiye Zaıııa ıı 

1-!alıcr Ha be ı· Haber 

Sayısı S ayıs ı Say ıs ı 
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. H oneeker Yönetimine 

Yöne! ik Kon u lar 4 ' _) 

. Komüni st Partiye 

Yönelik Tepk_iler 5 ') s 
. Doğu Alınanya 'd a Siyasi 

Ortama iliskin Konular 4 2 2 1 
> -

. Doğu A l nıanya 'd a 

Seçimlere İl i~kin Konular ]() 4 s 
. Doğu Almanya'da Koalisyon 

Hükümetinin Durumuna 

İli ~kin Konular 8 s 8 

. Batı Almanya'da Si yasi 

Ortama İli~ki n Konu lar 

. Batı Alınanya'da Seçim lere 

lli ~ki n Konul ar 2 2 

iki Alımıny a' nın Birle~mesinc 

Yönelik Yapıl an Giri şimler _) ) ! ' __ ) 42 S :i 

. Berlin Duvarının 

Yıkılması nın Son u çla rı ') ') ') ') 

. Birlq ik A lmanya ' nın 

Tarafsız Kalımıs ın a 

Yönelik Konular ' ) 

. ·Birle şik Almanya'ııın NATO' 

da Ka l ması na Yönelik 

Konular --ı 4 6 -

. İki A lmanya ' nın Birle~mesinin 

Siyas i Sonuçları s 7 8 9 

iki Alnıany a · nın Birk)mesinin 

Ekonomik Sonuçları ) 6 12 

. İki Alnıanya·nın Birle)mesinin 

Toplumsal Sonuçl arı ) 
.., ') 

.., 
) _) 
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. 1ki Almanya·nın Birleşmes inin 

Askeri Sonuçları ~ '} s _) -

. Birleşik Almanya 'da Genel 

See imiere iliskin Konular '} 1 2 ~ 

, ' - _) 

Birleşik Almanya'da Eyaleı 

Seç imlerine İlişkin Konular 

. Birleşik Almanya'da 

Koalisyo n Hükümetinin 

Duruımına tli şkin Konular 1 -

. Birleşik Alınanya'da Gizli 

Servise Yönelik Tepkiler 

Doğu A lmanya'nın Ekonomik 

Durumuna İlişkin Konular 6 
..., 

·' . Batı Almanya'nın Ekonomik 

Duruımına İlişkin Konul ar '} 
..., ~ 

. ) ·' 
. Birleşik Almanya'nın Ekonomik 

Durumuna İlişkin Konular ' _, 

. Almanların Sosyal Yaşamına 

flişkin Kon ular 6 17 
..., 

ı s :) 

. Normal [ lişkiler Çerçevesinde 

Al manya ' nın Türkiye'ye 

Yönelik Tutumu lO 6 8 

. Normal İlişkiler Çerçevesinde 

Alınan Medyasının Türki ye · ye 

Yönelik Tutuımı 2 

. Ge ro- iniesen ili şkiler Cerceve-
;:::: !> .> .> 

sinde Almanya' nm Türk iye ·ye 

Yöneilk Turuımı 

. No mıc:ıl İli şkiler Çerçevesinde 

Türkiye' nin Almanya' ya 

Yönelik Tutumu 



• Ger~inlesen İliskiler Cerceve-
........ .:. 5 :. :. 

sinde Türkiye'nin Alnıanya ·ya 

Yönelik Tutumu 

• Alman Hükümetinin Türkiye ·ye 

Silah Ambargosu Uygul<ım<t 

Kararına Diğer Ülkelerin 

Tepkisi 

iki Ülke Arasında Ger~inlescn 
~ ' 

İli~kj]eri Di.izeltmeye 

Yönelik Girişimler 

• Almanya'nın Diğer 

Ülke lerle İli ski l eri ., 

• Doğu Almanya' nın AT' na 

Girmesine Yönelik Konular 

• Birleşik Alnıanya'nın AT 

ile İliskileri ., 

• A lınany a·cla Çalışan Ti.irklerin 

Durumuna İlişkin Konular 

• lrkçı Almanların Yabancılara 

Yönelik Tutumu 

• Almanya ' nın Irkçılığa 

Yönelik Tutumu 

• 'Türkiye ve Diğer 

Ülkelerin IrkcıJıaa 
.> "" 

Yönelik Tepkileri 

• Almanya'nın Göç ve İltica 

B:ışvunıLırma Yakla~ ımı 

Y~ıbancılar Aleylıindeki Yeni 

Y<Isa Tasarısına Yönelik 

Tepkiler 

ı ss 

6 ll 18 

3 

6 2 8 

4 

8 

9 



• Y ~ıbancılar Aleyhindeki 

Yeni Yasa Tasarısının 

Kabul Edilmesinin 

Sonuçları 

• Yabancılara Seçme ve 

Seçilme Hakkı Tanıyan 

Kanunun Kabulüne 

Yönelik Tepkiler 

• Yabancılara Seçme ve 

Seçilme Hakkı Tanıyan 

Kanunun İptaline 

Yönelik Tepkiler 

• İ n san H~ıklan Kon us u nda 

Alnıanya ' ya Yönelik 

Tepkiler 

• Almanya'da İs lam Dinine 

Yönelik Tutumlar 

• PKK'nın Almanya'da 

Faal i yer leri ne İlişkin 

Konular 

• PKK ' nın Alınanya'ya 

Yönelik Tutumuna 

·rlişkin Konular 

• Almanya'nın PKK'ya 

Yönelik Tutumuna ilişkin 

Konular 

• PKK'y~ı Destek Verdiği 

iç·in Almanya'ya Gösterilen 

Tepkiler 

• Terörizme Destek Olmanın 

Almanya'ya Yönelik 

Sonuçları 
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Alınanya'nın PKK 

Dışındaki Terör Eylemlerine 

Yöneli k Tepkisi 

• Almanya'nın Kuzey Irak 

Kürtlerine Gönderdiği 

Askeri Yardıma Tepkiler 
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Bu çalışmada başlangıç yılı ol~ır~ık k~ıbul edilen 1990 yılı içeı-isinde iki 

Alınanya'nın birleşmesi gerçekleşmiştir. Ttirk basın ı da bu olaya yakın ilgi göstere rek 

en faz la haberi bu konu hakkında yayın l~ımıştır. Birleşmeye yönelik ol~ır al-: yap ı lan 

girişimler konusunda Milliyet Gazetesi 55 . Z<ıman 53. Ttirkiye 42 ve Sabah gazetesi 23 

haber yayı nlanıışlardır. Bu dönemele iKinci s ırada Berl in cluvarımn y ıkılmasının 
__,.__ 

sonuç larına ilişkin haberler ye r almıştır. Bu koııucl:ı ivlilliyet ve S<ıbalı g:ızeteleri 22. 

Tlirkiyc 4 ve Zaman gazetesi 1 lı:ıber yayınLıınışLırdır . Üçlincü sır;ıcl:ı !\lm;ınLırın 

sosyal yaşamına ilişkin konulara yer vcıılıni~rı r. 13u konuda Zaman gcızercsi 18 , Sabah 

17, Milliyet 6 ve Türkiye gazeteleri 3 lı:ıbcr yayınlamışlarclır. 

Bu dönem içerisinde en az lıaber . y:ıb:ıncılar:ı seçme ve seçilme lı:ıkl-:ı tanıyan 

kanunun kabulüne iptaline yönelik tepkiler ile yabancılar aleylıindcki y:ısa tasa rı sıııın 

sonuç ların a ilişkin haberler ol ımı ştur. 

6 . 2. 1992 Yılında l\'l illiyet, Sabah, Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Almanya ile İlgili Yer Verilen Haberlerin 

Konularına İlis,kin Buluular b 

1-L\BER KONU LARI 

Boneeker'ın Sağlık Dunıınuın 

İli şki n Konular 

\I i ll i-' e ı 

H :ılı cr 

S :ı.1 · rs ı 

s ;ılı ;ı ll Türkiye Zaııı:ııı 

H:ılıcr Halıcr 1-!alıl'r· 

S a.1 · ı s ı S ay ı s ı Sa .' · ı s ı 



• Boneeker Yönetimüıe 

Yönelik Konular 

Komünist Partiye 

Yönelik Tepkiler 

• Doğu Almanya'da Siyasi 

Ortaımı İlişkin Konular 

• Doğu Almanya'da 

Seçimlere İlişkin Konular 

Doğu Almanya'da Koalisyon 

Hükümetinin Durumuna 

İli~kin Konular 

• Batı Almanya'da Siyasi 

Ortama İlişkin Konular 

• Batı Almanya'da Seçimlere 

İli ~kin Konular 

İki Almanya'n ın Birleşmesine 

Yönelik Yapılan Girişimler 

• Berlin Duvarının 

Yıkılmasının Sonuçları 

Birleşik Almanya'nın 

Tarafsız Kalmasına 

Yönelik Konular 

Birleşik Almanya' nın NA TO' 

da Kalmasına Yönelik 

Konular 

• İki A lımın ya'nın Birleşme s inin 

Siyasi Sonuçları 

• İki Alnıanya'nın Birleşmesinin 

Ekonomik Sonuçları 

İki Almanya'nın Birleşmesinin 

Toplumsal Sonuçları 
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2 s 

_, 
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. İki Almanya'nın Birleşmes inin 

Askeri Sonuçlan 

. Birleşik Almanya'da Genel 

Seeimiere İli skin Konular 
> 5 

. Birleşik Almanya' da Eyaler 

Seç imlerine İli ş kin Konular 1 

. Birleşik Alnıanya'da 

Koalisyon Hükümetinin 

Durumuna İlişkin Konul<ı r 
.., .., 

5 8 . ) _) 

. B irleşik Almanya'da Gizli 

Servi se Yönelik Tepkiler 

. Doğu Alınanya ' nın Ekonomik 

Durumuna İ li şkin Konular 

. Bat ı Almanya'nın Ekonomik 

Durumunallişkin Konular 

. Birleşik Almanya'nın Ekonomik 

Durumuna tlişkin Konular 71 3 1 ı JO 

. A lımınl arı n Sosyal Yaşamına 

İli şkin Konular 6 lO 15 21 

. Normal İli şkiler Çerçevesinele 

Almanya' nm Türkiye'ye 

Yönelik Tutuımı 1-l- 4 9 ! " _) 

. 'Normal İlişkiler Çerçevesinde 

Alman Medyası nın Türkiye ' ye 

Yönelik Turu ımı 1 8 

. Gers:i nl eşen İ li skiler Cerce\C-..._. .s .> .> 

sinde Almanya'n ın Türkiye 'ye 

Yönelik Tutumu !:2 6 4 i 
-

. Normal ll iskiler Cercevesinc!e 
> > > 

Türkiye'nin Almanya'ya 

Yönelik Tutumu 2 ') 
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• Gerginleşen İlişkiler Çerçeve-

sinde Türkiye'nin Almanya'ya 

Yönelik Tutumu 14 10 9 6 

. Alman Hükümetinin Tlirkiye·ye 

Silah Ambargosu Uygulama 

Kararına Diğer Ülkelerin 

Tepkisi 7 

. İki Ülke Arasında Gerginle:;;en 

İlişkileri Düzeltmeye 

Yönelik Girişimler 6 ) 

. Almanya'nın Diğer 
Ülkeler le İlişkileri ll ) 12 30 

. Doğu Almanya'nın A T'na 

Girmesine Yönelik Konular 

. Birleşik Almanya'nın AT 

ile İlişkileri 
.., 
.) 

. Almanya'da Çalışan Türklerin 

Durumuna İlişkin Konular s _., 
t) _) 

. frkçı Alınanların Yabancılara 

Yönelik Tutumu 8 12 lO 16 

o Almanya'nın Irkçılığa 

Yönelik Tutumu 18 <.) 3 13 

. ·Türkiye ve Diğer 

Ülkelerin Irkçılığa 

Yönelik Tepkileri '/ 
.., 

6 ll .ı 

. Al manya'nm Göç ve İltica 

Bas\'urularına Yaklasımı (ı :'i ' , 

. Yabancılar Aleylıindeki Yeni 

Yasa Tasarısına Yönelik 

Tepkiler 



• Yabancılar Aleyhindeki 

Yeni Yasa Tasarı sının 

Kabul Eelilmesinin 

Sonuçl a rı 

• Yabancılara Seçme ve 

Seç ilme Hakkı Tanıyan 

Kanunun Kabulüne 

Yönelik Tepkiler 

Y<ıbancılara Seçme ve 

Seç ilme Hakkı Tanıyan 

Kanunun İptaline 

Yönelik Tepkiler 

i nsan Haklan Konusunda 

Almanya'ya Yönelik 

Tepkiler 

• Almanya'da İslam Dinine 

Yönelik Tutumlar 

• PKK"nın Almanya 'da 

Faa liyetlerine İlişkin 

Konular 

• PKK'nın Almanya'ya 

Yönelik Tutumuna 

i lişkin Konular 

• Alman ya'nın PKK'ya 

Yönelik Tutumuna İli şk in 

Konu i :ır 

• PKK"ya Destek Verdiği 

içi n Al manya ' ya Gösterilen 

Tepkiler 

• Teröı"izme Destek Olmanın 

Alınanya · ya Yönelik 

Sonuçları 
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• Almanya'nın PKK 

Dışındaki Terör Eylemlerine 

Yönelik Tepkisi 

• Almanya'nın Kuzey Irak 

Kürtlerine Gönderdiği 

Askeri Yardıma Tepkiler 
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' _) 

Almanya'nın Türkiye'ye silah :ımbargosu uygulama kararı ile gerginleşen 

ili şk iler sonucunda 1992 yılında Mi lli yet. Sabah. TLirkiye ve Zaman gazetelerinde yer 

alan haberlerin büyük bölümünü Alınanya·nı n ekonomik problemleri oluşturmuştur. 

Bu dönem içerisinde ayrıca Türkiye'nin Almany a' ya yönelik ol umsuz nitelikteki 

tepkileri, ırkçı Almanların yabancıl<ıra yöneliK salclırıları ve Almanya'nın diğer ülkelerle 

ola n olumsuz ilişkilerine ye r ve ril mi)tir. Bu dönemde Almanların sosya l yaşamına 

ili şk in şiddet, tecavüz, soygun, uyu)lllnıcu Kul l anım ı vb . konularda basında yoğun 

o larak yer almıştır. Bu nedenle 1992 y ılında basında yer verilen haberlerin , 

Almanya ' nın imajını olumsuz yönde etKilediğin i söylemek mlimki.indür. 

6. 3. 1996 Yılında Milliyet, Sa b ah, Türkiye ve Zaman 

Gazetelerinde Almanya ile İlgili Yer Veril.en Haberlerin 

Konularına İlişkin Bulgular 

HABER KONULARI 

Honcd:er'ın Sağlık Durumuna 

ili şk in Konular 

• Haneeker Yönetimine 

Yönelik Konular 

ı\ I i ı ı iyct 

Haber 

S ay ı s ı 

Sabah Tüı·kiye Zaman 

1-l;ıbeı· Haber Ha be ı· 

Sa \·ı s ı Sayısı S ay ıs ı 



ı 

• Komünist Partiye 

Yönelik Tepkiler 

• Doğu Almanya'da Siyasi 

Ortaımı İlişkin Konular 

• Doğu Almanya'da 

Seçimlere İlişkin Konular 

• Doğu Alınanya'da Koalisyon 

1-!Likliıııetinin Durumuna 

İli)kin Konular 

• Batı Almanya'da Siyasi 

Ortaımı İlişkin Konular 

Batı Almanya'cia Seçimlere 

İlişkin Konular 

• İ ki Almanya'nın Birleşmesine 

Yönelik Yapılan Girişimler 

Berlin Duvanmn 

Yıkılmasının Sonuçları 

• Birleşik Almanya'nın 

Tarafsız Kalmasına 

Yönelik Konular 

• Birleşik Almanya'nın NATO' 

ci a Kalm<.ısına Yönelik 

Konular 

• İki A lınanya 'nın Birleşmesinin 

Siyasi Sonuçları 

• İki Almanya'nın Birle)mesinin 

Ekonomik Sonuçları 

İki Almanya'mn Birleşmesinin 

Toplumsal Sonuçları 

• iki Almanya'nın Birleşmesinin 

Askeri Sonuçları 
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. Birleşik Almanya'da Genel 

Seçimlere İlişkin Konular 

. Birleşik Alınanya'da EyaJet 

Seçimlerine İlişkin Konular 1 

. Birleşik Almanya'da 

Koalisyon Hükümetinin 

Durumuna İlişkin Konular 

. Birleş ik Almanya'da Gizli 

Servise Yönelik Tepkiler 

. Doğu Almanya'nın Ekonomik 

Durumuna İlişkin Konular 

. B<ıtı Alnıanya'nın Ekonomik 

Durumuna İlişkin Konular 

. Birleşik Alnıanya'n ın Ekonomik 

Durumuna İli şkin Konular 17 (ı 8 6 

. A lmanl arın Sosyal Yaşamına 

İli şk in Konular 8 lO ö 

. Normal İlişkiler Cercevesincle , , 

A lmanya' nın Türkiye'ye 

Yönelik Tutumu 12 12 17 16 

. Normal İlişkiler Çerçevesinele 

Alman Medyasının Türkiye'ye 

·Yönelik Tutumu 5 s 
. Gerginleşen İli şki ler Çerçeve-

sinde Almanya'n ın Türkiye'ye 

Yönelik Tutuımı 

. Norınal İliskiler Cercevesincle s , , 

Türkiye 'nin Almanya' ya 

Yönelik Tutuımı ı i 5 1.:.!- 7 

. Gersı:inlesen İlişkiler Cercevc-
.._ ,; :> :> 

sinele Türkiye ' nin Almanya'ya 

Yönelik Tutuımı 



• Alımtn Hüki.imetinin Türkiye'ye 

Silah Ambargosu Uygulama 

Kararına Diğer Ülkelerin 

Tepkisi 

• İki Ülke Arasında Gerginleşen 

İlişkileri Di.izeltıneye 

Yönelik Girişimler 

• Almanya'nın Diğer 

Ülkelerle İlişkileri 

• Doğu Almanya'nın A T'na 

Girmesine Yönelik Konul:ır 

Birleşik Almanya'nın AT 

ile İlişkileri 

• Alm<ınya · da Çalışan Türklerin 

Durumuna İlişkin Konular 

• Jrkçı Alnıan l arın Yabancılara 

Yönelik Tutumu 

• Almanya ' nın Irkçılığa 

Yönelik Tutumu 

• Türkiye ve Diğer 

Ülkelerin lrkçılığa 

Yönelik Tepkileri 

• · Almanya'nın Göç ve İltica 

Başvurularına Yaklaşımı 

• Yabancılar Aleybindeki Yeni 

Yasa Tasarısına Yönelik 

Tepkiler 

Y:ıb;ıncılar Aleyhindek i 

Yeni Yasa Tasarısının 

Kabul Edilmesinin 

Sonuçları 
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• Ydbancılara Seçme ve 

Seç ilme Hakkı Tanıyan 

Kanunun Kabulüne 

Yönelik Tepkiler 

• Yabancılara Seçme ve 

Seçilme Hakkı Tanıyan 

Kan un un j ptaline 

Yönelik Tepkiler 

• İn san Hakları Konusunda 

Almanya'ya Yönelik 

Tepki ler 

• A lınanya'da tslam Dinine 

Yönelik Tutumlar 

• PKK ' nın Almanya'da 

Fdal i ye rlerine i lişkin 

Kon ular 

PKK.nın Al manya'ya 

Yönelik Tutumuna 

İli ~ kin Konul ar 

• A lmanya'nın PKK'ya 

Yönelik Tutumuna İli şkin 

Konular 

• PKK' ya Destek Verdiği 

için Almanya'ya Gösterilen 

Tepk iler 

• Tcröri zme Destek Olmanın 

,..>.Jm ~ınya·ya Yönelik 

Sonuçla rı 

• r\lmanya' nın PKK 

Dı~ınclaki Terör Eylemlerine 

Yi.inelik Tepkisi 
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• Almanya'nın Kuzey Irak 

Kürtlerine Gönderdiği 

Askeri Yardıma Tepkiler 
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1996 yılında Milliyet, Sabah. Ti.iıliye 'e Zaman gazetelerinde Alınanya hakkıncia 

yer verilen haberler az sayıda olmas ına rağmen, olumlu nitelikteki haberlere daha çok 

yer verilmi ş tir. Bu dönem içeri sinde Alınanya'nın Türkiye'ye yaptığı ekonomik 

yardımlara, Alman ekonomisindeki olumlu geli şmelere Almanya'nın PKK· ya yönelik 

sert tu tumlarına, Almanya' da ça!ı ş ~ııı Türklerin başarıları na ve iki ülke arasında 

gerçekleşen resmi ziyaretlere yoğun olm~ık yer verilmiştir. 

Bu dönem içerisinde ayrıca Alııı~ııı ya 'n ın ekonomik problemlerine ve Almanların 

sosyal yaşamına ilişkin olumsuz nite li kteki olaylara yer verilmesine rağmen olumlu 

nitelikteki haberlere daha fazla yer \T ri! cl iği iç·in Almanya'nın imajının olumlu olduğunu 

söy !emek mümkündür. 

Sonuç olarak 1990 ve 1992 y ıll a rında JV!illiyet, Sabah, Ti.irkiye ve Zaman 

gazeteleri haber s ayısı açısınd a n 1996 y ı!ııı:ı göre daha fazla habere yer vermelerine 

rağmen yer verdikleri haber ko mı!:ırı ve ııiıc!ikleri açı s ından Almany;:ı·nın imajının 

olumsuz oluşmasına neden olımı ş Lırcl ır. 1996 y ılında ise basın, yer verdiği konular ve 

nitelikleri açısından Alınanya hakkınd a oluııı!u bir imaj çizınişlerdir. 

6. 4. 1990, 1992 ve 1996 Yıllarında Milliyet, Sabah, Türkiye ve 

Zaman Gazetelerinde A lınanya ile İlgili Yer Verilen Haberlerin 

Konularına İlişkin Bulgular 

Ha lı c ı · K o n u ı arı 1 9 9 O 1 \> 9 2 ı \> \> (ı ı 'J 'J ll ı 'J 'J 2 ı 'J 9 (ı ı 9 \> O ı 9 9 2 l \> 9 (ı ı 9 9 o 1 \> ') 2 ı '.! \> (ı 

H o n cde r"ırı S :ığlık 

Duruımın~ ili şkin 

Konular 

Haneeker Yönetim ine 

Yönel ik K onul ~r 4 2 
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Koıııiin i q Paniye 

Yönelik Tepkiler ) ) 

Do~u Alııı:ınya 'd a 

Siyasi Orıaım 

il i~kiıı Koııub r 4 2 2 

Dn~u r\ lıııaıı ya 'da 

Scçiııılere ili~kiıı 

Konu !:ır 10 ) 

Dc~u .·\lııı:ınya'da 

~ n:ıli~~ un Hlikliıııc-

ı inin Duruıııun :ı 

il i .~ki n Konular 9 ) s 

iki .'\lıııany:ı'n ın 

Birk~ıııcsine Yönelik 

Y:ıpılan Gi ri ~iııılc r )) ~-~ .r~ ~:~ 

Herlin Dıı va rınıı ı 

Y ıkılııı:ısının 

Sonu~·Lırı 22 " 
llirlc~ik .-\lın:ınva ·nın 

T:ır:ıi'"z K:ılınasıııa 

Yönel ik Konular 3 

lliı·lc~ik .:ı. lıııany:ı·ııııı 

~.:ı.TO ' d: ı K:ıl ıııasına 

Yi i ıı c lik Konul:ır 2 6 

iki Alııı:ıııya·nın 

ll i rk.~ıııc·s i nin 

Siy:b i Sonııı,:l:ırı 8 X <) 

iki .-\lın:ınya'nııı 

Birk~ıııcsinin 

Ekoıı o ıııik 

Snnııçl:ırı ' ~ (ı 12 

iki Alnı:ıııv:ı 'nın 

1 3i rk~ıııcsi nin 

T<ıplııııı,:ıl 

.'-\ llnıı,·l:ırı ) 2 :' 

i'i .-\ı"'" ll\". ll lll 

13irk::;-nh::-.iniı l 

.-\skc ri SDnuı,: l :ıı· ı ' .'> .ı 

l 
Bırk~ik ,\ Jınan y a·d a 

Ci ene l Scçi ıııkrc 

ili~kin Konular 2 2 ' 

ı 
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Birk~ik .-'\ lııı:ııı ya·da 

Eya kı S.:çiınleriııe 

ili~k in Konular 2 

Bi rk ~ ik A lııı :mva · da 

Ko:ıli s yoıı Hiikliıııcıi ııin 

Duruıııuıı:ı ili ~kin 

Konular i .:ı i :i s 

13irk~ik r\lın:ıııy;ı'd;ı 

Gizli Sen ise 

YönL·Iik Tepkiler 

i)n~u .-\ lııı:lll) :ı 11111 

Ek onomik Durunııına 

ili~k i ll K o ııul:ır -l (ı i 

B:ıı ı Alııı:ıııya·ııı ıı 

EJ.;cııınıni J.; Dıırııınııııa 

i li~J.;i ll K lıı ıul;ı r 

13irk~ ik Alın;ıııy :ı nın 

E J.; o ıı o ıııik Durııımıııa 

ili~kin r; oıı ul:ır 22 17 i (, .i ll g ı _i () h 

.·\lııı:ıııl:ırın s o,y:ı l 

) ' ~ı~:ıının~ı ili~J.;in 

r;(ın ııl:ır 6 (ı 17 !(1 s :ı l:i l O ı g 21 K 

i'\orın:ıl ili ~l-;ikr 

Çerçeve,; inde 

A lın:ııı v a'nın Türki -

)'(' ye Yöneli k Tuıuınu l O ı ..ı 12 (ı -l 12 8 9 17 1 ·' 16 

J\orııı:ıl ili ~ kilcr 

Çcrçc,·csindc A lı na n 

~'kd) ;ıqnııı Tiirki -

} L' ye Yöne lik Tuıunıu :i 2 :i ~ 

Gı.:r~inle~ı.:n ili ~ kikr 

ÇCi\'C \'L' Sinde ,\ı nı :ın-

~;ı n ın T iirkiyc·)'C 

Y i\ ııclik Tuıııı ıııı 12 (1 

\ ,,rııı:ıl ili ~kik r 

(\:r~·c, 1.>~ indc Tii rk i-

: L' nin .·\ lııı:ın v :ı · y:ı 

'ı' (i n,·JiJ.; Tuıııınıı ll ' 1-l 

G~:.·r~ink~cn il i~ J.;ilcr 

Çerçe' esinde 

Tiirkiyc'nin !\lnı:ın -

ya y :ı Yönelik Tutumu 14 J(l 9 (ı 
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Alııı:ııı Hüküıııcı i ııin 

T ii rk i ye· ye Silah 

r\ mb~ırgosu Uygulaıııa 

K:ı r :ırııı: ı Diğer 

Ul kL·krin Tt:pkisi 7 

i ki Ü lke ;\ r:ısı nda 

Gcr~inkş~ıı i li~ k ilcri 

Düzclııııeve Yönelik 

Giri~iınk r -l (ı 

Alııı:ııı~a·ııın Diğer 

ÜJkL•icrlc ili~J.:ileri 6 ll 9 :i ll 12 ' IS .;o i ."i 

l)og u ;\lııı: ıııv a nın 

Xf'ııa Ci i rme si ne 

Yiiııelik Konular 2 ·' 
13irk~ik Alınanya nın 

xr ilc i li ~ J.:i leri 

Al ııı :ı ny:ı da Çalı~:ııı 

Tiirklcrin Dunuııuna 

i ı i~kiıı Konu !:ı r 2 8 ' (, 2 2 ·' '·' X l) 

Irk çı .\lııı:ıııl:ı rııı 

Y :ıb:ı ııcılara Yönelik 

Tuıuııı u 3 ~~ lO 10 ..ı J(ı '·' 
Alııı:ıııv:ı nın ırk çı lığa 

Yiiııclik Tuıuıııu ı s 'J ; ı; 

Türkiye \ 'C Diğer 

Ltikcierin lıl<;ılığa 

) 'öne lik Tepkileri 2 ' 6 ll 

.-\lııı:uıy:ı nın Göç ve 

ilıic:ı 13:ışvurularıııa 

)':ık i :ı~ ı Illi 3 6 s ."i 

Y:ılı:uıcıl;ır Akylıiııdck i 

Yeni Y:ı..:.~ı Ta :':ı rı ~ ın:ı 

YiiııL·Iik TL· pk i ler <) 

Y:ıh:uıc ,J:ır .·\ ky lıiııdck i 

YL·ııi Y:ı:-.:ı T~h~ırı:-.ıııııı 

J..::ı!ıul [dilınc :-::ini n 

SnıHı<;l:ırı 

Y :ıh:ıııcıl:ır :ı Seçıııe \ 'C 

Sc,·ilıııL· ll:ıkk ı T:ııııy:ııı 

J..::ıııuııuıı K:ıhuluııe 

Yiiuclik TL·pkikr 



Y:ıh;ıncıl:ıra Scçıııe ve 

.. cı;ilıııe Hakk ı 

T:ınıy:ın K:lnuııun 

ipı;ıline Yönelik 

TL·pkikr 

in,;ıı ı H:ıkları 

f.: un u ,; und;ı ,.\Jııı;ınya' y;ı 

Y i> ııL·Iik TL·pkikr 

,.\ lııı:ıııv;ı'da i > l:ıııı 

Diniııc Yönelik 

Tuıuıııl;ır 

PKK'nın ,\ Jıııan y a'cla 

Fa:ıliyeılcrinc 

ili ~k in Koııul:ır 

PKK'nın Alııı:ınya ' y;ı 

YOnclik Tuıuı ııu ıı ;ı 

ili~kin Knnul:ır 

. ..\lııı~ıny;ı.nı n PKK·ya 

Yi\nc l ik Tuıu ımııı:ı 

ili~kiıı Konular 

I'KK'ya Dc"ck 

()Jıııaııın r\lııı;ın ya'y:ı 

Yönelik Sonu~·J:ırı 

.-\ lııı:ııı::·ı·ııııı PKK 

J ) ı ~ ıııd :ık i Tnör 

Ev leııılcrinc Yöııelik 

TcpJ.:i>i 

A lııı:ın va ·nın Kuzey 

Irak Klinlcrine 

Gönderdiği A,;kcri 

Y:ırdınıa Tepkiler 

20 1 
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SONUÇ VE ÖNERiLER 

Bu çalışınada Türkiye ile Almanya arasmda problemli ve problemsiz dönemlerde 

Türk basınının Alınanya ile ilgili hangi konuları, nasıl güneleme getirdiği 

sorgulanmıştır. Çalışınada incelenen yıllar ve elde edilen veriler çerçevesinde basının 

Alınanya hakkında nasıl bir imaj oluşturduğu saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda yapılan çalışmada 1990 (iki Alnıanya'nın birleştiği yıl), 1992 (iki Lilke 

arasmda ilişkilerin gerginleştiği yıl) ve 1996 (ciddi problemierin yaşanınadığı yıl) 

yıllarında farklı basın kuruluşlarına ait Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman gazetelerinde 

Alınanya ile ilgili gündeme getirilen haberlerin içerik analizi yöntemi ile araştırılması 

sonucunda şu bulgular aıtaya çıkmıştır : 

A-Haber Sayıları Açısından 

İki Alınanya'nın birleştiği dönem olan 1990 yılmcla, basında Almanya ile ilgili 

yer verilen haberlerde sayısal anlamda belirgin bir aıtış sözkonusu olmasına rağmen bu 

artış sürekli değildir. Bu yıl içerisinde Milliyet gazetesinde en fazla haber Ocak , Şubat 

(24 haber) ve mart (2lhaber) aylarında olurken en az haber Aralık (6 haber) ayında 

yayınlanmıştır. Sabah gazetesinde en fazla haber Ekim (16 haber), Temmuz (ıl 

haber), Şubat ve Eylül (lO haber) aylarında olurken en az haber Nisan ve Kasım (6 

haber) aylarında yayınlanmıştır. Türkiye gazetesinde en fazla haber Ocak. Şubat (ı 9 

haber) aylarında olurken, en az haber Kasını (3 haber) ayında yayınlanmıştır. Zaman 

gazetesinde yayınlanan en fazla haber ise Haziran (31 haber) Ocak (26 haber) ve 

Mayıs, Eylül (25 haber) aylarmda olurken en az haber i'v1art, Kasım ( 13 haber) ve 

Nisan (16 haber) aylarmda yayınlanmıştır. 
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Bu yıl içerisinde Zaman gazetesi toplam 245 haberiyle en fazla haber yayıniayan 

gazete olmuştur. Bu nedenle Almanya'nın bu gazetedeki imajı diğer gazetelere göre 

olumlu olarak değerlendirilebilir. Zaman gazetesini sırasıyla Milliyet 166 haber. 

Tiirkiye 134 haber ve Sabah ı 1 ı haber ile izleınişlerdir. 1990 yılında aclı geçen dört 

gazetedeki toplam haber sayısı ise 656'dır. 

Almanya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulama k a rarı ile 1992 y ılında iki 

iilke arasmda ilişkiler gerginleşmiş olmasına rağmen bu yıl içerisinde ele 1990 yılındaki 

haber sayısına yakın haber yayınlanmıştır. Bu yıl içinde Milliyet gazetesinele en fazla 

haber Nisan (25 haber), Mart (2ı haber) ve Kasını (20 haber) aylarıncia olurken en az 

haber Haziran (6 haber) ve Temmuz (4 haber) aylarında yayınlanmıştır. Sabah 

gazetesinde en fazla haber Nisan (23 haber) ayında yayınlanırken en az haber Ocak , 

Şubat (5 haber) ve Haziran, Ağustos (3 haber) aylarında yayınlanmıştır. Tiirkiye 

gazetesinde en fazla haber Nisan (25 haber), Ocak ve Mart ( 18 haber) ve Eki nı ( 16 

haber) aylarında yayınlanırken en az haber Ağustos (5 haber) ve Haziran. Ey1iil (4 

haber) aylarında yayınlanmıştır. Zaman gazetesinele ise en fazla haber Aralık (40 

haber), Nisan (3 ı haber), Ocak (28 haber) ve Kasını (23 haber) aylarında 

yayınlanırken en az haber Ağustos (9 haber) ve Haziran (6 haber) aylarıncia 

yayınlanmıştır. 

Bu yıl içerisinde de zaman gazetesi toplam 246 haberil e Al ınan ya hakkında e ıı 

fazla haberi yayıniayan gazete olmuştur. Bu nedenle sayısal açıdan Almanya'ııın bu 

gazetedeki imajı eliğer gazetelere göre olumlu olarak cleğerlendirilebilir. Zaman 

gazetesini sırasıyla Milliyet 172 haber, Türkiye 130 haber ve Sabah 95 haber ile 

izlemi ş lerdir. 1992 yıl ında adı geçen dört gazetedeki toplanı haber S8yısı ise 643 olar8k 

tesbit edilmiştir. Bu nedenle haber sayısı açısından, iki Ulke ar8sıncla ilişkilerin 

ge rginleştiği 1992 yılı ile Alınanya'da daha çok iç problemierin yaşandığı 1990 yılı 

8rasıııcla önemli bir farklılık sözkonusu olmamıştır. Bu clöneıııcle ele s ;-ıyısal açıdan 

Alımıııya'nın gazetelerdeki imajı olumlu olarak değerlendirilebilir. 

İki Ulke arasıncia ciddi problemler yaşanm8clığı için problemsiz dönem olarak 

kabul eelilen 1996 yılınd8, 1990 ve 1992 yıllarına göre daha az sayıda haber 

yayınl8nnııştır. Alnıanya h8kkında yayınl8n8n haber sayısı az8ltılar8k . bu iilke Türk 

kamuoyunun gözü önünden uzaklaştırılnıış dolayısıyla da olumsuz bir imaj çizilmiştir. 
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Bu yıl içerisinde Milliyet gazetesinde en fazla haber M aıt ( 16 haber) ve Ey! Li! ( 1 O 

haber) aylarında yayınlanırken en az haber Temmuz, Ekim (5 haber) , Şubat. Haziran 

(4 haber) ve Ocak (3 haber) aylarında yayınlanmıştır. Sabah gazetesinde en fazla lıaber 

Mart ( 16 haber), Temmuz (9 haber) ve Ağustos (8 haber) aylarında yayınlanırken. en 

az haber Eyllil, Aralık (5 haber) ve Haziran (3 haber) aylarında yayınlanmıştır. Tlirkiye 

gazetesinde en fazla haber Kasım (19 haber), Eylül (16 haber) ve Ağustos (13 haber) 

aylarında yayınlanırken, en az haber Nisan, Haziran, Temmuz ve Aralık (4 haber) 

aylarında yayınlanmıştır. Zaman gazetesinde en fazla haber ise Mart (20 lıaber) . N i sa ıı 

(12haber) ve Ocak (ll haber) aylarında yayınlanırken en az haber Aralık (4 1ıabe r) ve 

Haziran (6 haber) aylarında yayınlanmıştır. 

1996 yılında Zaman gazetesi toplam 105 haber, Tlirkiye gazetesi ele 1 041ıaber ile 

Almanya hakkında en fazla haber yayınıayan gazeteler olmuşlardır. Bu nedenle Zaman 

ve Tiirkiye gazetelerinin diğer gazetelere göre olumlu bir imaj çizdiklerini söy lemek 

ııılimki.indiir. Bu gazeteleri sırasıyla Milliyet 89 haber ve Sabah 85 haber il e 

izleınişlerdir. Bu yıl içerisindeki toplanı haber say ısı ise 382 olarak bulunımıştur. 

B- Sayfalar Açısından 

Basında yer verilen haberler önemlilik sıralanıası açısından ilk sayfadan 

başlayarak giderek azalan oranlarda öneme sahip olmaktadırlar. B u çal ı ş ınacia 1990 yı 1 ı 

içerisinele gazetelerin Almanya ile ilgili haberleri şu s ıralama altında verelikleri tespit 

edilmiştir: İlk sayfada en fazla haberi zaman gazetesi (19 haber) vermiş. bu gazeteyi 

sırasıyla !VIilliyet (13 haber), Sabah (7 haber) ve Tiirkiye (2 haber) gazeteleri 

izlemişlerdir. İkinci sayfada yalnızca Milliyet gazetesi 3 lıaber yayınlanııştıı·. Üçiincli 

sayfada Milliyet ve Sabah gazeteleri 5 haber, Tiirki ye 4 haber, Zanıan gazetesi ele 1 

haber yayınlamıştır. Dördüncü sayfada ise Milliyet 133, Zaman 9. Tlirkiye 6 ve Sabah 

4 haber yayınlaınışlarelır. Bu bulgular doğrultusunda Zaman gazetesinin 1. sayfada yer 

ve rilen haberler açısından eliğer gazetelere göre olumlu bir imaj oluşturduğunu 

söy leyeb iliriz. Bu dönem içeri si nde birinci sayfada ye r verilen haberlerin to planı sayı s ı 

ise 41 olarak bulunmuştur. 

1992 yılında ilk sayfada en fazla haberi yine Zaman gazetesi (40 habe r) ve rmi şt ir. 

Bu gazeteyi sırasıyla Sabah 36 haber, Tlirkiye 36 haber ve iVl illiyet 33 lıabe r il e 

izlemişlerdir. İkinci sayfada yalnızca Türkiye gazetesi 3 haber yayınlamıştır. Üçlincii 

sayfada yalnızca Türkiye gazetesi 3 haber yayınlamıştır. ÜçUncli sayfacia Tiirki ye 13 
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haber, Zaman 7 haber, Milliyet 5 haber ve Sabah 3 haber yayınlamışlarclır . Dörcllincli 

sayfada ise Zaman 24 haber, Tlirkiye 16 haber, Milliyet 5 haber ve Sabah 2 haber 

yayınlamışlardır. Bu haberler dışında kalan haberler ise eliğer sayfalarcia ye r 

alınışlarclır. Bu dönemde de Zaman gazetesi diğer gazetelere göre Alnıanya hakkıncia 

olumlu bir imaj çiznıiştir. 

1992 yıl ında birinci sayfada yer verilen haberlerin toplam sayı s ı ise 134 olarak 

tespit edilmiştir. 

!996 yılında ise ilk sayfada en fazla haberi Türkiye gazetesi (32 haber) ve rmiştir. 

Bu gazeteyi sırasıyla Sabah 17 haber, Milliyet ll haber ve Zaman 8 haber il e 

izl e mişlerdir. İkinci sayfada Türkiye 7 haber, Sabah ve lvlilliyet 1 lıab e r 

y ayınlamışlarclır. Üçlincli sayfada Tiirkiye ve Zaman gazeteleri 4. Milliyet 2 ve Sabalı 1 

habere yer vermişlerdir. Dördüncü sayfada zaman 28, Türkiye 3 haber ve rmi ş . kal<1n 

h<1berler diğer sayfalarda yer almışlardır. Bu dönemde birinci sayfada 32 lı<1ber 

y <1yınl<1yan Tiirkiye gazetesi diğer gazetelere göre Almanya hakkında cl <ılıa olumlu bir 

imaj ol u şturınuştur. 

Bu döneın içeri sinele birinci sayfada yer verilen haberlerin to planı sa yı s ı ise 

68'clir. 

Gazetelerin birinci sayfalarda yer verdikleri haber sayılarını yıll a r açı s ıncl 8 n 

karşılaştırdığınıızd a, basının iki ülke aras ında ilişkilerin gerginl eştiğ i 1992 y ılıncia 

A lınanya ile ilgili h8berlere daha fazla önem verdiği sonucuna ula ş maktayız. 1992 yılını 

ise sırasıyla ı 996 ve 1990 yılları izlemiştir. 

C- Sayfalardaki Konumları Açısından 

Gazeteler günelemlerindeki en önemli haberlere sayfanın sol ii st bö liiıııiincl e ye r 

vermekteclirl er. Bu bölliınü sırasıyla sağ üst, orta , sol alt ve s ağ alt böliiml eri 

izl emektedir. Bu çalışmada g3zetelerin sol üst böliiıni.inde yer ve relikl eri lıab e r say ıları 

ş u ş ekilele tespit edilmi ştir: 

1990 yılında sol ii st böllinıde s ırasıyla Zaman gazetesi 102. Tiirkiy e 49. Sa b ;ı lı 

37 ve r..1illiyet 33 lıabere yer vermişlerdir. Bu nedenle Zaman gazetes i konum a ç ı s ından 

102 haber ile Alınanva konusundaki haberlere en fazla önem veren Q8Zete o lıııu stm. Bu - ~ , 

y ıl içeri sinde sol ii st böliiınde yer verilen topl8m haber sayısı 221 olarak buluııımı ştm. 

Bunun dışında sıra sıyla sağ üst bölümde toplam 74 haber, orta böliimcle 63 lı a ber. sol 

alt bölümde 182 haber ve sağ alt bölümde ı 16 habere yer verilmiştir. 
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I 992 yılıda sol üst bölümde sırasıyla Zaman gazetesi 67, Milliyet 60, Tiirkiye 46 

ve Sabah l 3 habere yer vermişlerdir. Bu dönem içerisinde ele yine Zaman gazetesi 

konum açısından Almanya ile ilgili haberlere en fazla önem veren gazete olmu şt ur. Bu 

nedenle Alınanya'nın bu gazetedeki imajı olumlu olarak cleğe rlencliril e bilir . Bu y ıl 

içerisinele sol tist bölümde yer verilen toplam haber sayısı 196 olarak bulunmuştur. 

Bunun dışında sırasıyla sağ üst bölümde toplam 89 haber, orta böliimde 49 haber. so l 

alt bölümde 155 habere yer verilmiştir. 

I 996 yılında sol list bölümde sırasıyla Sabah gazetesi 35, Milliyet 31 . Ttirki ye 26 

ve Zaman gazeteleri 25 habere yer vermişledir. Bu dönemde konum açısından i \lmanya 

ile ilgili haberlere en fazla önem veren gazete Sabah gazetesi old uğu için A lmanya' nın 

bu gazetedeki imajı olumlu olarak değerlendirilebilir. 1996 y ılınci a soltist böltimele yer 

alan haberlerin toplam sayısı ise I 17 olarak bulunmu ş tur. Bıınıın clı ş ıncla sağ üst 

böliinıcle toplam 66 haber, orta bölümele 20 haber, so l alt bölümele 104 ha ber ve s a ğ alt 

bö lümde 75 habere yer verilmiştir. 

Sonuç olarak yıllar açısından değerlendirdiğiınizde, so l ii st bölümde en fazla 

lıabe r I 990 yılmda yer almıştır. Bunu sırasıyla 1992 ve 1996 yıll<ıı·ı izl e mi ş lerdiL Bu 

nedenle gazetelerin Almanya'nın iç problemlerine ilişkin haberlere dalıa fazla önem 

verd iğini , dolayısıyla da Almanya'nın imajının bu dönemde o lumlu o lduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun dışmda 1992 (problemli dönem) ve 1996 (p robl emsiz clöneın ) 

y ıll a rınd a bas ının problemli dönemlerde Alnıanya ile ilgili haberlere clalıa f azl8 önem 

verdiğini söylemek mümkündür. Ancak 1992 ve 1996 yıllarındaki toplam haber 

sayılarını gözönünde bulundurduğumuzda, 1996 yılında gazetelerde yer verilen toplam 

haber sayısı l992'ye göre yaklaşık yarı yarıya az olmasına rağmen, so l ti st böltimel e 

yer verilen haberlerin ele önemli oranda olduğunu kabul etmek ıniimkiiııcliir. 

D- Nitelikler Açısından 

1990 yılıncia en fazla olumlu habere yer veren ga zete Zaman ( 109 lı;ı be r ) g8zetesi 

ol mu ştur. Bunu s ıras ıyla !vlilli ye t 80, Türkiye 66 ve Sabah 42 habe r i le i z l e mi ş l e rclir. 

Bıı nedenle Zaman gazetesinin diğer gazetelere göre Almanya hakkıncia olumlu imaj 

o lu şturduğunu söylemek mtiınklindür. 

Bu dönem içeri sinde olumlu haberlerin toplam sayısı 297, olumsuz haberlerin 

toplam sayısı ise 314 olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle dönemi kendi iç inele 
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değerlendirdiğiınizde, basıııııı bu dönemde Alnıanya hakkında oluşturduğu imaj nötr 

olarak kabul edilebilir. 

1992 yılında da en fazla olumlu habere yer veren gazete yine Zaman (79 haber) 

gazetesi olmuştur. Bunu sırasıyla Milliyet 57 , Türkiye 35 ve Sabah 25 haber il e 

izleınişlerdir. Bu nedenle 1992 yılında da Zaman gazetesinin diğer gazetelere göre 

Almanya hakkmda daha olumlu bir imaj çizdiğini kabul edebiliriz. 

Bu dönem içerisinde olumlu haberlerin toplam sayısı 196. olumsuz haberl er in 

toplam sayısı ise 409 olarak bulunmuştur. Dönemi kendi içinde değerleııclircliğinıizcle 

ise gazetelerin bu dönemde Alınanya hakkıııda oluşturduğu imaj olumsuz nitelikler 

taşımaktadır. 

1996 yılında en fazla olumlu habere yer veren gazete Türkiye (63 haber) gazetesi 

o lmuştur. Bunu sırasıyla Zaman 49, Milliyet 45 ve Sabah 40 haber ile izlemi ş lerdir. Bu 

nedenle 1996 yılında Türkiye gazetesinin diğer gazetelere göre ;-\lmanya hakkıncia 

o lu şturduğu imaj olumlu olmuştur. 

Bu dönem içerisinde olumlu haberlerin toplam say ı sı 197. olumsuz lı<ıb e rl e rin 

toplam sayısı ise 172 olarak bulunmuştur. Dönemi kedi içinele eleğerlenclircliğiııı i zcle ise 

basınm bu dönemde Alınanya hakkıııda olumlu bir imaj oluşturduğunu söy leyebiliriz. 

E- Haber Değeri Açısından 

1990 yılında toplam 524 haberde konulaştırmaya yer verilirken 1321ıabe rc!e yer 

verilmemiştir. Bu nedenle konulaştırma unsurunun Almanya il e ilgili lıaberlerin 

miktarlarında belirleyici olduğunu söylemek nıLiınkünclür . 1992 yılıncia ise toplam 395 

haberde konulaştırmaya yer verilirken 248 haberde yer verilmemiştir. Ay nı şe kilele 

1996 yılında da 243 haberde konulaştırmaya yer verilirken 130 haberde yer 

verilmemiştir. Bu nedenle 1992 ve 1996 yıllarında da konulaştırımı uıı sunınun 

A lmanya ile i lgili yayınlanan haberlerin miktarlarında belirleyici o lduğu tesp it 

edilmiştir. 

1990. 1992 ve I 996 yıllarında yayınlanan haberlerdeki önem lilik oı-<1ıı l<1r ı ise ş u 

şek ildedir: 

1990 yılında 642 haberde olayın önemi sözkonusu iken. 14 haberde o layın 

önemi bulunamamıştır. 1992 yılında 436 haber ile önemli olay lara yer verilirken 207 

haber ile önemsiz olaylara değinilmiştir. 1996 yılında ise 226 haberde o layın önemi 

sözkonusu iken , 157 haberde olayın önemi bulunamamıştır . Sonuç olarak 1990. 1992 
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ve l 996 yıllarında Alınanya ile ilgili yer verilen haberlerin belirlenmesinde. olayın 

önemi bel i rl ey i ci bir unsur ol muştur. 

Haberleri ülke bazında elitlik açısından değerlenclirdiğimizde tüm haberlerele 

elitlik unsurunun bulunduğunu söylemek mümkündür. Almanya'nın ekonomik açıdan 

gelişmiş bir [ilke olması, bu ülkeye elitlik özelliğini kazandırmaktadır. Kişilerin sratii sli 

açısından değerlendirdiğinıizde ise !990 yılında 557 haberde elir kişilere yer verilirken 

99 haberde elit kişilere rastlanamaınıştır. !992 yılında 328 haberele elit kişilere ye r 

verilirken, 315 haberde yer verilmemiştir. 1996 yılında ise 108 haberde el it kişilere yer 

verilirken, 275 haberde yer verilmemiştir. Bu nedenle 1996 yılında Almanya ile ilgili 

yer verilen haberlerin belirlenınesinde elitlik, önemli bir unsur olarak elikkare 

alınmazken, diğer yıllar için belirleyici bir unsur olmuştur. 

Haberleri kriminallik (soygun, tecavüz, cinayet, uyuşturucu kullanımı vb.) 

açısından değerlendirdiğiınizde, 1990 yılında 50 haberde kriıninalliğe yer ver ilirken 

606 haberele yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle 1990 yılı içeri sinele A l ınanya 

ile il gili haberlerin belirlenmesinde kriminallik belirleyici bir etken olmamıştır . 1992 

y ılındal 16 haberde kriminalliğe yer verilirken 527 haberde yer veri lmemi ş tir. Bu y ıl 

içinele de kriminallik belirleyici bir etken olmamıştır. 1996 yılıncia i se 52 haberele 

kriminalliğe yer verilirken 331 haberde yer verilmemiştir. Sonuç olarak bu yı lcia cia 

kriminallik haberlerin belirlenmesinde belirleyici bir etken olmamıştır. 

Haberleri çatışma (sözel, fiziksel ve mekansal çatışma) un suru açısıııclcın 

cleğerlendirdiğinıizde ise 1990 yılında 217 haberde çatışma unsuru yer al ı rken , 439 

haberde yer almamıştır. Bu nedenle 1990 yılı haberlerinde çatışma un s mu bel i rl ey ici 

biı: etken olmamıştır. 1992 yılında 293 haberde çatışma unsuru yer al ır ken . 350 

haberde yer almaınıştır. Bu yıl için de çatışma unsuru belirleyici bir etken olmamakla 

birlikte. 1990 yılına göre bu unsura daha fazla yer verilmiştir. 1992 yılında iki iilke 

arasında ilişkilerin gerginleşnıesiyle özellikle sözel çatışma miktarında önemli orancia 

artı ş olmuştur. 1996 yılında ise 118 haberele çatışmaya yer verilirken 265 haberele ye r 

ve rilmemi şt ir. Bu dönemele ele çatışma unsuru belirleyici bir etken olmamı ş tır. 

Haberleri kişileştirme unsuru açısından değerlendircliğimizde. 1990 yıl ında 446 

haberde ki ş i se lleştirmeye yer verilirken 210 haberde verilmediği tespit ecl ilıni ş tir. Bu 

ııeclenle kişiselleştirnıe unsunı 1990 yılı haberleri için belirleyici bir etken o lmu şt ur. 

1992 yılında ise 284 haberde kişiselleştirmeye yer verilirken 359 haberel e yer 
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verilmemiştir. Bu nedenle 1992 yılında kişiselleştirme unsuru öneml i bir etken 

olmamıştır. 1996 yılında da 86 haberde yer verilen 295 haberde yer verilmem i ştir. 

Aynı şekilde bu dönemde de kişiselleştirıne belirleyici bir etken olmamıştır. 

Haberleri olayın yeniliği açısından değerlenclirdiğimizde. 1990 yı lında 266 

haberele olayın yeniliği sözkonusu iken 390 haberde olayın yeıı ili ği sözko nu su 

olmamıştır. Bu yıl içerisinde iki Alnıanya'nın birleşmesine yönelik olarak yapılan 

girişim ve yaklaşımlar tekrarlanarak gündeme getirilmiştir. 1992 yılıncia 3 ı 8 haberele 

olayın yeniliği sözkonusu iken 325 haberde o layın yeniliği sözkonusu olmamıştır. Bu 

dönemde eski ve yeni olaylar birbirine yakın oranlarda güneleme geti rildi ği için olayın 

yeniliği haberlerin seçilmesinde belirleyici bir etken olmamıştır. 1996 yılıncia ise 221 

haberde yeni olaylara yer verilirken, 162habercle eski olaylar glincleıııe getirilmiştir. 

Bu nedenle 1996 yılında olayın yeniliği haberlerin glincleme getirilmesinde belirleyici 

bir etken olmuştur. 

Haberleri sürpriz niteliklerine göre cleğerleııdircliğiıııizcl e, 1990 y ılıncia 178 

haberele slirpriz nitelik taşıyan olaylara yer verilirken 478 haberele yer verilmem i ştir. 

1992 yılında 229 haberde sürpriz niteliğe önem verili rk en , 414 haberele yer 

verilmemiştir. 1996 yılında l42habercle yer verilirken, 241 haberele yer verilmemiştir. 

Bu nedenle Alnıanya ile ilgili haberlerin belirlenınesinde olay ın slirpriz nite liği tiim 

yıllar için belirleyici bir etken olmamıştır. 

F- Haber Konuları Açısından 

Tlirk basını 1990 yılında Almanya ile ilgili olumsuz nitelik taşıyan haberlere daha 

fa~la yer ayırmıştır. Bu dönemde iki Almanya'nın birleşmesine yönelik olarak yapılan 

giri ş iml er ve sorunlar, Berlin duvarının yıkılmasının sonuçları, Alnıanya'cia yaşanan 

siyasi ve ekonomik sorunlar ile Almanların sosyal yaşamına ilişkin olumsuz nitelikteki 

olaylar gündeme getirilmiştir. Bu nedenle haber konuları açı s ından 1990 y ılı ncia Tii rk 

basını Alnıanya hakkında olumsuz bir imaj çizmiştir. 

1992 yılında da Ttirk basını Alınanya ile ilgili olumsuz nitelik ta ş ı ya n haberlere 

daha fazla yer ayırmıştır. Bu dönemde Alınan ekonomisinele yaşanan ekonomik 

gelişmeler ve sorunlar, Almanya'nın diğer Lilkelerle olumsuz ilişkileri. r\lmaııya · nın 

Tiirkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı , Alnıanya'nın PKK'n ın faaliyetlerine 

elestek olması. ırkçı Almanların Türklere saldırıları, A lınanl arın sosyal yaşamına ilişkin 
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soygun, tecavüz, uyuşturucu kullanımı ve hükümet bunalımı Alnıanya'nın imajını 

olumsuz yönde etkileyen haberler olmuştur. Bu dönemde ayrıca az oranla olumlu 

nitelik taşıyan haber konularına da yer verilmiştir. Almanya'da yaşayan Türklerin 

durumu ile Almanya 'da islam dinine yönelik gelişmeler örnek gösterilebilir. 

1996 yılında ise basın, Almanya ile ilgili olumlu nitelik taşıyan haberlere daha 

fazla yer ayırmıştır. Bu dönemde gazetelerde Almanya ile ilgili haberlerin sayısında 

diğer dönemlere oranla azalma olmasına rağmen haber konularında ve niteliklerinde 

olumlu yönde değişimler gözlenmiştir. Örneğin ırkçı Alınanların Türklere yönelik 

saldırıları ile Alınanya'da yaşanan siyasi ve ekonomik problemler gibi olumsuz inıaja 

yol açan haber sayılarında azalma olmuştur. Bu dönemde ayrıca Almanya ' nın PKK'ya 

yönelik sert tutumu, Türkiye'ye yapılan ekonomik yardımlar ile iki ülke a rasındaki 

ekonomik işbirliği ve resmi ziyaretler, Almanya'da çalışan Türklerin başarıları gibi 

konular Alnıanya'nın gazetelerdeki imajınınolumlu olmasına neden olmuştur. 

Bu çalışma 1990, 1992 ve l996 yıllarında Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman 

gazetelerinde Almanya ile ilgili gündeme getirilen haberlerin içerik analizi yöntemi 

kullanılarak araştırılmasıyla sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda verilebilecek öneriler Uç 

böllimde oluşturulabil ir: 

A-Çalışmada farklı basın kuruluşlarına ait dört gazetede yer verilen haberl er 

araştırılmıştır. İleride yapılabilecek daha kapsamlı araştırmalarda Türk bas ıııında yer 

alan diğer gazeteler de çalışmaya dahil edilerek araştırılabilir. 

B-Çalışmada yalnızca üç yıl araştırılmıştır. İleride yapılabilecek daha kapsanılı 

çalı şmalarda bu süre daha da uzatılabilir. 

C-Çalışmanın sonuçlarının bir yol gösterici olabileceği düşiiniilürs e , bas ında 

haberleri seçerek gündeme getiren kişiler (eşik bekçileri), seçme işlemini daha objektif 

gerçekleşti re bilir. 
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EK-1 KODLAMA FORMU 

DEGİŞKEN NUMARASI İÇERiK KOD SÜT UN 

Araştırma Biriminin Numarası 00 ı - 999 D D D ı 
ı 2 3 

2 Tarih (Gi.iıı Olarak) o ı - 31 D D 
--+ 5 

3 Ay o ı - 12 D D 
() 7 

--+ 
Haftanın Gi.iııleri (Yayın Gi.ini.i) ı - 7 D 

8 '-

Tarih (Yıl Olarak) 

5 1990 Ol ı - 3 D 
1992 02 9 
1996 03 

Gazetenin i smi 

Sabah Ol 6 D Milliyet 02 
Türkiye ı - --+ !O 03 
Zaman 0--l-

Haberin Yayınlandığı Sayfa 

7 
İlk sayfada Ol 
İkinci sayfada 02 D 
Üçi.inci.i sayfada 03 ı - 5 ll 
Dördöncü sayfada 04 
Diğer sayfalarda 05 

Haberin Komıınu 

Sayfanın sol i.ist Kısmında Ol 
8 

Sayfanın sağ i.ist kısmında 02 D 
Sayfanın ortasında 03 ı - 5 12 
Sayfanın sol alt kısmında O-+ 

Sayfanın sağ alt kısmında 05 

KONULAR 

9 
o Haneeker'in Sağlık Durtımuna 

İlşkin Konular \·c Yönetimi ilc 

Partisine Yöneltilen Tepkiler 

- Haneeker'in Sağlık Durumu-

Olumlu Ol 
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o İki Almanya'nın Birleşmesine 

Yönelik Yapılan Girişim ,.e 

17 Yaklaşımlar D 
Olumlu ı - 3 

Ol 21 
Olumsuz 02 
Yok 03 

o Berlin DU\·arı'nın Yıkılması nın 

Sonuçları 

18 Olumlu D 
Olumsuz ı - 3 

Ol 22 
Yok 02 

03 

o Birleşik Alnıanya'nın Askeri 

Yöni.ini.i Belirlemeye Yönelik 

Yak l aşım l a r 

19 
-Ainıanya'nın Tarafsız Kalmasına 

D Yönelik Yaklaşımlar- ı - 3 

Olumlu Ol 23 

Olumsuz 02 
Yok 03 

-Ainıanya'nın NATO'da Kalmasına 

Yönelik Yaklaşımlar-

20 Olumlu Ol D ı - 3 
Olumsuz 02 2-+ 
Yok 03 

o İki Alnıanya' nın Birleşmesinin 

Sonuçları 

21 -Siyasi Sonuçlar- D Olumlu Ol ı - 3 

Olumsuz 02 r _:ı 

Yok 03 

-Ekonomik Sonuçlar-

Ol um! u Ol D 2:2 ı - 3 Olumsuz 02 26 
Yok 03 

-Toplumsal Sonuçlar-

;~ 
Olumlu Ol D -·' ı - 3 
Ol unısu z 02 27 
Yok 03 
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-A skeri Sonuçlar-

2-l- Olumlu Ol D ı - 3 Olumsuz 02 28 
Yok 03 

o Birleşik Almanya'da Genel 

Seçimler, EyaJet Seçimleri, Ko-

alisyon Hütümetinin Durumu ,.e 

Gizli Sen·ise Yönelik Tepkil er 
ı - 3 D ?-_ ::ı -Genel Seçimler- 29 

Olumlu Ol 

Olumsuz 02 
Yok 03 

-Eyalet Seçimleri-

26 Olumlu Ol D ı - 3 Olumsuz 02 30 
Yok 03 

-Koalisyon Hi.itümetinin Durumu-

27 Olumlu Ol D ı - 3 Olumsuz 02 31 
Yok 03 

-Gizli Sen ise Yöneli k Tepkil er-

28 
Olumlu Ol D ı - 3 Olumsuz 02 

~12 
Yok 03 

o Alınanya'nın Ekonomisi 

-Doğu Alınanya'nın Ekonomisi-

29 Olumlu Ol 
ı - 3 D 

Olumsuz 02 ,, 
.1.) 

Yok 03 

- Batı Alınanya'nın Ekonomisi -

Olumlu D 
Olumsuz 

ı - 3 
30 Ol 3-+ 

Yok 02 
03 

-Bi rl eş ik Alnıanya'nın Ekonomisi-

Olumlu Ol D ı - 3 
31 Olumsuz 02 

:ı s 
Yok 03 
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-Askeri Sonuçlar-

:n Olumlu Ol D ı - 3 Olumsuz 02 
36 

Yok 03 

o Almanya'nın Türkiye ilc 

İlişkileri 

-Normal İli ş kiler Çerçe\·esinde 

~~ 

Almanya'nın Türkiye'ye 

D ~) .1 
Yönelik Tutulumu- ı - 3 

Olumlu Ol :n 
Olumsuz 02 
Yok O" -' 
-Alınan Medyasının Türiye'ye 

Yönelik Tutumu-

3-l- Ol um lu Ol D 
Olumsuz 02 ı - 3 

~8 
Yok 03 

- Gerginlcşe ıı İlişkiler Çerçc-

\esi nde Al ınanya'nııı Türki -

35 yc'ye Yön cl i k ·ru ıuın u- D 
Olum! u Ol ı - 3 

39 
Ol um s uz 02 
Yok 03 

o Türkiye'nin Alınanya ile İli ş kileri 

-Normal İl i ş ki ler Çerçevesi nde 

36 Türkiye'nin Almanya'ya Yönelik 

Tutumu- D Olumlu Ol ı - 3 
Olumsuz 02 

-+O 

Yok 03 

- Gerg i nleşen İli ş kil e r Çcrçe\csinde 

Türkiye'nin Alınanya'ya Yönelik 

Tutumu- D 37 
Oluıni u Ol ı - 3 

02 
-l-1 

Olumsuz 

Yok 03 

o Alm<ın Hlitlimct i'nin Türkiye': e 

Silah Ambargosu Uygulama 

38 
Kara rına Diğer Ülkelerin Tepki si D 

Olumlu Ol ı - 3 
-+2 

Olumsuz 02 
Y ok 03 
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o İki Ülke Arasında Gerginleşen 

İlişkileri Düzeltıneyc Yönelik 

39 
Yaklaşımlar D ı - 3 Olumlu Ol 

--~-~ -' Olumsuz 02 

Yok m 
o Alnıanya'nın Diğer Ülkelcı-Ic 

İlişkileri 

Olumlu Ol D -+O 
ı - 3 Olumsuz 02 

--+--+ 
Yok 03 

o Alınanya-AT İlişkileri 

-Doğu Almanya'nın AT'na Gi rme-

-ll 
sine Yönelik Yaklaşımlar- D Olumlu Ol ı - 3 

Olumsuz 0 2 
--1-5 

Yok 03 

-Birleşik alnıanya'n ın AT ilc 

İlişkiler-

--1-2 Olumlu Ol D Olumsuz 02 ı - 3 
-!() 

Yok 03 

o Almanya'da Çalı şan ·rtirklerin 

Durumu 

--1-3 Olumlu Ol 
ı - 3 D 

Olumsuz 02 --1-7 

Yok 03 

o Irkçı Alınanların Yabancıl a ra 

Yönelik T utumu 
--+--+ Olumlu Ol D ı - 3 

Olumsuz 02 --1-8 

Yok m 

o ırkçılığa Yönel ik Tepkiler 

-Alnıanya'nın Tepkis i-

D --1-5 Olumlu Ol 
ı - :; 

Ol uııısu z 02 --1-9 

Yok 03 

-Türkiye\ e Diğer Ülkelerin 

Tepkisi-

D --+6 Olumlu Ol ı ., 
- ·' 

Olumsuz 02 50 

Yok m 
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o Alınanya'nın Göç ve İltica 

Başnırul arına Yaklaşımı D Olumlu Ol ı - ~ 
-1-7 :'il Olumsuz 02 

Yok 03 

o Yabancıl ar Aleyhindek i Y eni 

Yasa Tasarı s ına Y önelik 

-1-8 
Tepkiler D ı - 3 

Olumlu Ol 52 
Olumsuz 02 
Yok 03 

o Tasa rı'nın Kabulunun 

Sonuçları 

-1-9 
Olumlu Ol D ı - ~ 
Olumsuz 02 s:, 
Y ok o ~ 

o Yabancıl a ra Seçme\ e Seçil-

me Hakkı Tanı yan Kanunun 

50 
Kabulüne Y önelik Tepkiler D ı - 3 

Ol u ıni u Ol :'i -1-
Olumsuz 02 
Y ok 03 

o Kanunun İptaline Y önelik 

T epkiler 

Olumlu Ol D :'il ı - ~ 
Olumsuz 02 --

~"" -""~ 

Y ok 03 

o İn san Hakl arı Konusunda 

Alnıanya 'ya Yönelik Tepkiler 

Olumlu Ol D 52 ı - 3 
Olumsuz 02 56 
Yok 03 

o Alnıanya'da İ slam Dinine 

Y önelik T epkiler 

Olumlu Ol D 53 ı - _) 
Olumsuz 02 57 

Yok 03 

o PKK-Alınanya \·e YTürkiyc 

Aras ındaki İli ş kiler 

:'i-1-
-PKK'nın Alınanya'd a Faliyetleri 

ı - 3 D 
Olumlu Ol _'):\ 

Olumsuz 02 
Y ok 03 
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- PKK 'nın Alınanya'ya Yöne lik 

T utumu- D 55 Olumlu Ol ı - 3 

Olumsuz 02 .'i9 

Yok m 

-Aimanya'da PKK'ya Yönelik 

Tepkil er- D .'i 6 Olumlu Ol ı - 3 

Olumsuz 02 ()() 

Yok m 

-A imanya'da Faal iyet Gösteren 

PKK'ya Yöneli k Olarak Al-

.'i7 ınanya 'ya Yöneltilen Tepkiler- D 
Olumlu Ol ı - 3 

02 
() J 

Olumsuz 

Yok 03 

-Terö ri zıne Destek Vermenin 

A lın anya'ya Yönel ik Sonuçla rı-

D 58 Olumlu Ol ı - 3 
Olumsuz 02 ()2 

Yok 03 

o Alımınya'nın PKK Dışındak i 

Terör Eylem lerine Yöneli k 

.'i9 Tepki si D 
Olumlu Ol ı - 3 

63 
Olumsuz 02 
Yok 03 

o Almanya ' n ı n Kuzey Irak KUrt-

lerine Gönderd i ğ i Askeri Yar-

60 d ıma Tepki ler D 
Ol ı - 3 Olumlu 

6--l-
Olumsuz 02 

Yok 03 



EK-2 

BULUNAMA YAN GAZETELER 

Milliyet Gazetesi 

7. ıo 23. 27,29 Nisan 1990 

5. 6 Nisan ı992 

5 Ocak ı996 

2. 28 Şubat ı996 

Sabah Gazetesi 

ı O. 23, 28 Mayıs ı990 

ı2 Ocak ı992 

2. ı O Mayıs ı992 

22 Şubat ı996 

Türkiye Gazetesi 

30 Haziran 1990 

4. 5 Ocak ı992 

ı. 28, 29, 30 Ağustos 1992 

2. 4 Mart 1996 

ı4. 22 Nisan 1996 

5 Haziran ı996 

Zaman Gazetesi 

ı. 2. 3. 4 . 6, 7, 8 Nisan ı990 

2 Mayıs ı996 

4 Haziran ı996 

8 Temmuz ı996 
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