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Editör’den

Dergimizin dördüncü sayýsýnda yeniden merhaba. Biraz
gecikerek de olsa, okurlarýmýzla yeniden buluþmanýn mutluluðunu
yaþýyoruz. Bu sayýmýzda okurlarýmýza ve dergimize yazý göndermeyi
düþünen akademisyenlerimize sevinçli bir haberimiz var. TÜBÝTAK-
ULAKBÝLÝM Sosyal Bilimler Veri Tabaný’na (SBVT) baþvuran
dergimizin Dergi Seçim Kriterleri ile ilgili hususlara uygunluðu
açýsýndan izlenmeye alýnmasý uygun bulunmuþtur. Sadece iki
sayýsý incelenen dergimizin bundan böyle ayný titizlikle eksiklerini
tamamlayarak yoluna devam etmesi beklenmekte ve gerekmektedir.
Böyle bir sonucun alýnmasýnda Yayýn Kurulu ve yardýmcýlarý ile
dergimize büyük bir özveriyle katkýda bulunan Danýþma Kurulu
üyelerimizin büyük emeði vardýr. Hepsine yeniden sonsuz teþekkür-
lerimi sunarým.

Danýþma Kurulumuzun sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Bir
baþka deyiþle, danýþma kurulumuz her sayýda ayný kiþilerden oluþ-
mamakta, konularýn içeriðine ve uzmanlýk alanlarýna göre her yeni
sayýda yeni danýþmanlarýn görüþüne baþvurma gerekliliði doða-
bilmektedir. Bu nedenle, statik bir danýþma kurulu listesi yayýnla-
manýn  dergiye emek verip ismi listede olmayan danýþmanlara hak-
sýzlýk olacaðý, ama en önemlisi, uluslararasý saygýn dergilerde olduðu
gibi, hakem isimlerinin açýklanmasýnýn etik açýdan  uygun olmayacaðý
düþüncesini hâlâ koruyoruz. Danýþma Kurulu’nda olan hocalarýmýzýn
listesi bizde mevcuttur; istendiðinde çalýþma raporlarýyla birlikte
ilgililere sunulmaktadýr.

Bu sayýmýza iki sinema çalýþmasý dahil ettik. Ýlk makalemiz,
Hasan Akbulut'un "Türden Türselliðe: Kuramlar Çerçevesinde Tür
Sinemasýna Bir Bakýþ", Amerika ve Avrupa'da yeni yeni önemli bir
tartýþma konusu olan tür sinemasý üzerinde duruluyor. Makalede,
giderek iletiþim araþtýrmalarýnýn disiplinlerarasý  özelliklerini  üzerinde
toplayan ve çok yönlü bilimsel araþtýrmalara kayan sinema çalýþ-
malarýna tür sinemasý, türsel kodlar, kuramlar ve deðiþimler
tartýþýlarak bir açýlým getiriliyor.



"Amerikan Sinemasýnda Bilim Kurgu Türünde Yer Alan Kurgu
Metaforlarý: Kuyruklu Yýldýz ve Asteroid Tehlikesi" makalesiyle Burcu
Balcý, konu ve zaman açýsýndan benzer iki filmin erkek ve kadýn
yönetmen bakýþ açýsýndan karþýlaþtýrmasýný yapýyor. Bir erkek yönet-
men tarafýndan yönetilen Armageddon ile bir kadýn yönetmen
tarafýndan yönetilen Deep Impact filmi seçilerek semiyolojik ve fe-
minist yaklaþým açýsýndan deðerlendiriliyor ve her iki filmde de erkek
ve kadýn karakterlerin ataerkil bir algý çemberi içinde yaratýldýklarýna
ve sinemanýn ataerkil yaþam biçiminin devamýnda oynadýðý role
dikkat çekiliyor.

Son günlerde sporda yaþanan olaylarla önemli bir bilimsel
araþtýrma konusu olmaya baþlayan medya-spor iliþkisini Bilal Arýk,
"Futbolun Medyadaki Temsilinde Erkek Egemen Söylem" makalesiyle
yeniden erkek egemen söylem çemberi içinde deðerlendiriyor. Arýk,
futbol alanýnýn erkek egemen kültürün pençesinde olduðunu,
sporun futbolu merkeze alan medya deðerlendirmelerinde kadýn
temsiliyetinin azlýðýný içerik çözümlemesi yöntemiyle ortaya koyarak,
erkek egemen yaþam biçiminin medyadaki spor söylemi ile pekiþti-
rildiði sonucuna varýyor.

Büyük depremin Marmara Bölgesi’nde yaptýðý tahribattan
sonra bu konuda çok araþtýrma ve yayýn yapýldý. Ancak, deprem
konusunda halkýn bilinçlenme düzeyi üzerine, bildiðimiz kadarýyla,
özgün bir çalýþma pek yok. Ýnci Yakut makalesinde, Ýzmit'in
Saraybahçe ilçesinde yaptýðý  durum saptayýcý  bir alan araþtýrmasýnýn
sonuçlarýný yansýtýyor. Araþtýrma sonuçlarý, yetiþkin bireylerin deprem
tehlikesine karþý örgütsel hazýrlýk ve zarar azaltma çalýþmalarý
konusunda bilgi sahibi ve etkileþim içinde olmadýklarýný ortaya koyu-
yor.

"Avrupa Birliði'nin Kültür ve Görsel-Ýþitsel Medya Politikalarý:
Kültür Kalesi Oluþturmanýn Zorluklarý" baþlýklý makalesinde Þermin
Tekinalp, Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne tam üyeliðinin tartýþýldýðý bu
günlerde Avrupa kültürü ve AB'nin "ötekiler"e bakýþýný inceliyor.
Makalede yeni dünya koþullarý, küresel ekonomik dayatmalar ve
Avrupa çoðulculuðu gerçekliðinin çatýþma içinde olduðu ve AB'nin
bu ikilem içinde yeni politikalar üretmesi gerektiði üzerinde durulu-
yor ve öneriler getiriliyor.



Bu sayýmýza da özgün iki çeviri koyduk. Füsun Alver,
Sonntagsblatt yazarlarý Dirk Knipphals ve Christian Schlüter tarafýn-
dan Niclas Luhmann ile yapýlan bir þöyleþiyi "Gerçeklik Odak
Noktasýnda Deðildir" baþlýðý ile sunmakta; Ruhdan Uzun da Oskar
Gandy'den "Gündem Saptamanýn Ötesinde"  baþlýklý çevirisiyle alana
deðiþik açýdan katkýda bulunmaktadýr.

Daha özgün araþtýrmalarda buluþmak üzere hepinize saygý ve
sevgiler.

Editör 
Prof. Dr. Þermin TEKÝNALP



Abstract

This essay focuses on genre cinema which has been supported by making
use of literary sources and which crystallised its border within Hollywood.  The main
aim of this essay is to analyse the theoretical approaches to genre films within the
framework that theorists based their arguments on when they classify genre films.
The essay also deals with the basic characteristics of genre films and discusses
generic codes.  The concluding argument of the essay is that, genre films that are
appreciated by the audience and discussed by theorists can change in time. In other
words, genre codes can be used to create new meanings.

Özet

Bu yazý, yazýnsal kaynaklardan beslenerek Hollywood ile sýnýrlarýný belirgin-
leþtiren tür sinemasýna odaklanmaktadýr. Temel amacý tür sinemasýna yönelik kuram-
sal yaklaþýmlarý irdelemek olan yazýda, kuramcýlarýn türleri sýnýflamada hangi ölçütleri
temel aldýklarý sorusuyla birlikte, tür sinemasýnýn temel nitelikleri de ele alýnmýþ ve
türsel kodlar tartýþýlmýþtýr. Yazý, ortaya çýkýþýndan beri izleyicilerce beðenilen, kuram-
cýlarca tartýþýlan tür sinemasýnýn da deðiþebileceði, diðer bir deyiþle türsel kodlarýn,
yeni anlamlar yaratmak için kullanýlabileceði vurgusuyla sonuçlanmaktadýr.

Tür Filmleri, Popüler Sinema, Türsel Kodlar, Hollywood / Genre Films,
Popular Cinema, Generic Codes, Hollywood

TÜRDEN TÜRSELLÝÐE: KURAMLAR ÇERÇEVESÝNDE TÜR
SÝNEMASINA BÝR BAKIÞ

From Genre To Generities: Genre Cinema In The Framework Of Theories

Hasan AKBULUT

Arþ. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
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GÝRÝÞ

Dünyayý anlamlandýrma çabasý olan sanatýn çok çeþitli biçimleri ve türleri

vardýr. Sinema da bu sanatlardan birisi olarak, dünyayý çeþitli biçimlerde ve türlerde

anlatmaya, ifade etmeye, irdelemeye çalýþýr. Genre sözcüðünün karþýlýðý olarak kul-

lanýlan tür, aralarýnda ortak özellikler bulunan varlýk ve nesnelerin topluluðu anlamý-

na gelmektedir. Abisel'in de adlandýrmasýna göre tür (1995: 14), çeþitli sanat dal-

larýndaki yapýtlarýn gruplar halinde toplanmasýnýn sonucu olarak, bu gruplarý belirt-

mek için kullanýlan bir kavramdýr ve öncelikle sýnýflandýrma çabalarýyla ilgilidir.

Ancak, herkesin, üzerinde uzlaþmaya vardýðý bir tür tanýmýndan söz etmek biraz

güçtür. Örneðin Türk Dil Kurumu Sözlüðü'nde (1988: 2) tür, içerik, biçim ve amaç

yönünden ortak özellik gösteren bir sanat çeþidi olarak tanýmlanýrken, Özon'un

yaklaþýmýnda (1972: 147), çeþitli yönlerden benzerlik gösteren, yapýlarý birbirinden

ayýran, ortak nitelik, özellik ve öðeler taþýyan sinema yapýtlarýnýn kümelendirilmesi

olarak tanýmlanýr. Gianetti (1996: 345) ise, türlerin biçim, konu ve deðerlerdeki bir

takým geleneklere göre ayýrt edilebileceklerini belirtir. Tanýmlardan anlaþýldýðý üzere

tür, öncelikle benzer niteliklere sahip olduklarý için diðerlerinden ayrýlan yapýtlarý/

ürünleri tanýmlamak için kullanýlan bir kavramdýr ve temelde, bir sýnýflama çalýþ-

masýdýr. Sanat ürünlerini sýnýflama çabasý olan tür olgusunun, sinemadan önce

resim sanatýnda ortaya çýktýðý görülür.

Kökeni, sanat tarihinde on yedinci yüzyýla kadar uzanan tür, resim sanatýn-

da, o güne dek yapýlagelenden farklý bir tarzý belirtmek için kullanýlmýþtýr. Klâsik

sanat geleneðinin 'ideal' güzellik anlayýþý eksininde geliþen resim sanatý, 'ideal olan

güzel'in resmini yapýyordu. Oysa Rönesansýn sonlarýnda, konusunu gündelik olan-

dan alan bir resim anlayýþý ortaya çýkarak, kutsal ve dini olandan uzaklaþýlmaya

baþlamýþtý. Böylece on yedinci yüzyýlda ortaya çýkan bu gündelik yaþamýn

resmedilme alýþkanlýðýnýn yaygýnlaþýp, Flaman ressamlarla farklý bir boyut kazan-

masý, 'tür resmi' ayrýmýný ortaya çýkarmýþtý (Abisel, 1995: 15). Artýk gösteriþli saray-

larýn, þatolarýn, kiliselerin, soylularýn yaný sýra köylülerin, doðanýn, sýradan ve gün-

lük olanýn resmi de yapýlmaya baþlamýþtý böylece. Resim anlayýþýndaki bu deðiþim

('klâsik olan'dan), ayný zamanda yüksek sanat/ popüler sanat ayrýmýnýn da

baþlangýcýný oluþturuyordu. Ayný olgu edebiyat alanýnda görülerek, sinemaya da
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taþýnmýþtý. Yüksek sanat ürünleri, 'akým' ya da 'ekol'leri oluþtururken, kitlelere

dönük olan sanat ürünleri 'düþük' nitelikli sayýlýp, 'tür' olarak nitelendirilmiþtir.

Resim sanatýnda bir ayrým olarak ortaya çýkan tür kavramý, kendine özgü

bir geliþim çizgisi izleyerek, farklý sanatlarla etkileþime girerek sinemaya da taþýn-

mýþtýr. Bu yazý ise, sinemada tür kavramýnýn ortaya çýkýþýný, geliþimini ve tür sine-

masýna yönelik kuramsal yaklaþýmlarý irdelemeyi amaçlýyor. Baþka bir deyiþle bu

yazýnýn amacý, tür sinemasýnýn tarihçesiyle birlikte, tür sinemasýnýn, film kuramlarý

alanýnda nasýl deðerlendirildiðinin, kavramsallaþtýrýldýðýnýn izini sürmektir. Çalýþma-

da, tür sinemasýnýn ortaya çýkýþýna sadýk kalan bir sistematik izlenerek, öncelikle

sinemada tür olgusunun nasýl ortaya çýktýðý üzerinde durulmuþ, ardýndan kuram-

cýlarýn yaptýðý dönemselleþtirme çerçevesinde 'altýn çað'larýný yaþadýklarý dönem-

lerde, tür sinemasýnýn anlatýsal ve görsel uylaþýmlarýnýn neler olduðu incelenmiþtir.

Bu bölümün ardýndan, tür filmlerinin, bu 'klâsik' evrelerinden günümüze kadar

geçirdikleri dönüþümünün izi sürülmüþtür. Yazý, tür filmlerinin, günümüzde 'saf' bir

halde bulunmayýp, türsel kodlarýn farklý türlerde/ biçimlerde dolaþýma sokulduðunu

vurgulayarak, tür sinemasýnda gelinen noktanýn 'türsellik' olduðunun altýný çizmek-

tedir. 

1. Sinemasal Türlerin Doðuþu ve Hollywood

Sinemada tür olgusunun ortaya çýkýþý, Hollywood'un doðuþuyla birliktedir.

Bu sürecin temelinde, sinemanýn ticari bir potansiyeli olduðunu fark eden yapým-

cýlarýn, farklý yaþtan, farklý kültürden ve farklý cinsten izleyicilerin farklý beklentiler-

ine yanýt vermek için, her kesim için düzenlenmiþ film yapma giriþimleri bulunur.

Schatz da (1981: 4) tür filmleri baðlamýnda Hollywood stüdyo sisteminin doðuþunu

açýklarken, onun amacýnýn, olabildiði kadar izleyici kitlesine eriþmek olduðunu, ayný

zamanda Hollywood ürünlerinin, ekonomik nedenlerin bir sonucu olarak standart-

laþmýþ olduðunu belirtir. Öyle ki, bir türler sinemasý olarak doðan Hollywood,

böylece 1915-1930 yýllarý arasýnda standartlaþmýþ ve 'klâsik' dönemlerindeki (1930-

1960) aðýr rejim nedeniyle, fabrika üretim sistemi (factory production system)

olarak anýlmaya baþlamýþtý. Artýk farklý izleyici beklentilerine yanýt vermek için

yapýlan filmlerin büyük kâr getirdiði görülünce, bu filmlerin, deðiþmeyen anlatýsal

ve görsel uylaþýmlarý oluþmuþtu. Böylelikle anlatýsal ve görsel uylaþýmlar, izleyici bek-

lentilerine yanýt vermek kadar, yapýmcýlarýn kâr beklentilerinin de bir sonucu olarak

biçimlenmiþti. Neyin nasýl satýlacaðýnýn her zaman daha önemli olduðu

Hollywood'da tür filmleri ( yýldýz olgusu ile birlikte), sinema endüstrisi için en önem-

li dayanak olmuþtur. Bu çerçevede Abisel (1995: 42, 43), 1920'li yýllardan itibaren

uluslararasý ve türdeþ bir kitle olarak deðerlendirilen izleyicilere yönelik filmler

11
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üretilmeye baþlandýðýný ve 1960'lara dek uzanan bir dönem boyunca varlýðýný

sürdüren 'stüdyo sistemi'nin en parlak sonuçlarýný aldýðýný belirtir. Baþka bir deyiþle

Hollywood, tür filmleriyle birlikte doðmuþtu. 

Ýzleyicilerine anlatýsal uylaþýmlar yoluyla ulaþan Hollywood, yönetmenler ve

yapýmcýlar arasýnda bir uzlaþmanýn ürünüydü. Böylece yönetmenler ve yapýmcýlar,

oldukça verimli ve gerekli bir iliþkiye girmiþlerdi. Bu süreçte Schatz (1981: 5,6)

yönetmenlerin, kendilerinin ve izleyicilerin yönelimlerini, aracýn isteklerine uyarla-

mayý öðrenirken, yapýmcýklarýn da, daha geliþmiþ yapým ve tüketim için aracýn kap-

asitesini geliþtirmeyi öðrenmiþ olduklarýný ifade eder. Yazara göre yönetmenler, tiy-

atro ve edebiyatta geliþtirilmiþ olan anlatýsal gelenekleri iletirken, yapýmcý ve

daðýtýmcýlar, kitle eðlencesinin önceki biçimleriyle, onlarýn ticari potansiyellerini bir-

leþtirmiþlerdi. Baþarýlý üretim, tekrarlar ve baþarýlý uyarlamalar (esinlenmeler)

nedeniyle de uylaþýmlar sýnýrlanmýþtý. Benzer biçimde, yönetmen de, belirli uylaþým-

lar ve izleyici beklentileriyle sýnýrlanmýþtý. Schatz, sonuç olarak filmsel uylaþýmlarýn,

tekrarlar ve çeþitlemeler yoluyla yeniden tanýmlandýðýný belirtir. Belirli anlatýlarýn,

belirli biçimler içinde tekrarlanmasý, bu uylaþýmlara alýþýk izleyicilerde belli beklen-

tilere neden olmuþ ve bu beklentiler de stüdyolarýn, tanýdýk anlatýsal formülleri

tekrarlayarak ya da biraz deðiþtirerek sunmasýyla sonuçlanan bir döngüye neden

olmuþtur. Bu nedenle tür filmlerinin biçimlenmesinde yönetmenler ve yapýmcýlar

kadar, izleyiciler de önemli bir iþlevi yerine getirmiþti.  

Hollywood'la birlikte doðan ve sýnýrlarý çizilen tür sinemasý, benzer ya da

ayný anlatýsal ve biçemsel uylaþýmlarýn tekrarlanmasýyla birlikte, yalnýzca

Hollywood'da deðil, neredeyse tüm ülke sinemalarýnda da etkisini göstermeye

baþlamýþtý. Þüphesiz bu geliþim, her ne kadar Hollywood'dakine benzer bir geliþim

süreci izlemiþse de, her ülkede kendine özgü bir örüntü de oluþturmuþtu. Tür sine-

masýnýn bu yaygýnlýðý ve etkisi, film eleþtirmenlerinin kuramcýlarýnýn tür filmleriyle

ilgilenmesine yol açmýþtý. 

2. Tür Filmlerine Genel Bir Bakýþ 

Tür filmleri, ortaya çýkýp yaygýnlaþtýðý dönemlerden itibaren, çeþitli özellik-

leri temel alýnarak tanýmlanmýþtýr. Bu tanýmlamalar, daha sonra da görüleceði gibi,

temelde bir sýnýrlandýrma çabasýný ifade eder. Örneðin Gledhill'e göre tür (2000:

221-223), öncelikle ve en baþta sýnýrlý bir fenomendir. Bu nedenle de ilk tür eleþtir-

menleri, haritacýlar gibi, türlerin bölünmüþ sýnýrlarýný ve kurgusal yönlerini tanýmla-

maya çalýþmýþlardýr. Sözgelimi westerni gangster filminden, romantik komediden,

müzikalden ayýran özellikler üzerinde durulmuþtur. Ancak Gledhill tür tanýmla-
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masýný, bu karakteristiklerin ötesine geçerek yapmýþtýr. Gledhill türü (2000: 223),

estetik bir kategori olarak yönetmenler ve izleyiciler tarafýndan paylaþýlan bir kural-

lar ve beklentiler bileþimi olarak tanýmlar. Yazara göre baþlangýçta sýnýrlý bir

fenomen olarak, popüler kültürel yaþamýn tanýdýk öðeleri ile tanýmlanan ve ticari

kurmaca üretimle birlikte düþünülen tür, türsel olmadýðý düþünülen sanat pratiðin-

den ayrýlmýþtýr. Sanatýn karþýsýnda popüler olan tarafýnda yer almasý ise, tür film-

lerinin temel özelliklerinden birinin popülerlik olarak deðerlendirilmesine neden

olmuþ ve sanat olan karþýsýnda türün deðersiz görülmesiyle sonuçlanmýþtýr.

Genel açýdan bakýldýðýnda Abisel (1995: 22, 57), türlerin belirleyici özel-

liklerinin popüler olmalarý olduðunu belirterek, sinemada türün esas olarak, konu

açýsýndan benzer özellikler taþýyan, ortak yol-yöntem kullanan, denenmiþ olduðu

için zarar riski düþük filmleri kapsayan bir terim olarak ortaya çýktýðýný ifade eder.

Dolayýsýyla bu tanýmlamada türün, yalnýzca benzer anlatýsal geleneklere sahip

olmasýyla deðil, ayný zamanda, sinema endüstrisi için de gelir getiren bir (nitelikte)

özellikle belirlendiði görülür. Türün bu popülerlik ve ticari oluþ niteliklerini Özden

þöyle vurgular: 

Film yapýmcýsý için film, öncelikle bir maldýr ve satýlmasý gerekir. Filmin müþ-

terisi, yani seyirci nasýl bir film görmek istediðini, sinema tarihi ve kültürü

içinde belirlenmiþ bir biçimde uylaþýmsal bir zeminde belli etmiþtir. Seyirci,

görmek istediði türden filmlere para vermiþ ve bu durumun sonucu olarak

film yapýmcýsý da benzer öðeleri barýndýran filmler üretmeye koyulmuþtur.

Böylelikle film yapýmcýsýnýn ve seyircisinin karþýlýklý olarak belirledikleri belirli

anlatým gelenekleri ve içerikleri ortaya çýkmýþtýr (Özden, 2000: 182). 

Özden'in altýný çizdiði belirli anlatým gelenekleri, bir türü öteki türlerden

ayýrmaya yarayan ölçütler sunar. Bu ölçütler, Abisel'in tanýmlamasýnda (1995: 57)

'uylaþýmlara uygunluk' ve 'filmin bu açýdan yarattýðý farklýlýklarýn, tür içinde, kendin-

den sonrakiler aracýlýðýyla düzenlenir olmasý' biçiminde kavramsallaþtýrýlmýþtýr. Bu

özelliðe dayalý olarak tür filmleri, birer anlatýsal kurmaca olarak ortak noktalara

sahiptir. Bunlarýn baþýnda da öykü gelir. 

Tür filmlerinin klâsik anlamda bir öykü anlattýklarý, çoðu yazarýn vurgusunu

oluþturmaktadýr. Ancak söz konusu olan þey, bu öykünün klâsik anlatý gelenekler-

ine sadýk oluþudur. Bu klâsik gelenek ise, Aristoteles'in Poetika'sýnda tragedya üzer-

ine yazdýklarýna götürür bizi. Sanatý bir taklit olarak gören Aristoteles (1999: 14,

15), bunun iki þekilde yapýldýðýný söyler: Ýlki hikaye etme yoluyladýr; diðeri ise, tak-

lit edilen bütün kiþileri, bir etkinlik ve eylem içinde göstermedir. Örneðin Homeros

13



hikaye eder, Sophokles ise, dramatik eylem içinde anlatýr ki, bu ikinci tarz, drama

olarak adlandýrýlýr. Ahlaksal bakýmdan aðýrbaþlý, baþý sonu olan, belli bir uzunluðu

bulunan bir eylemin taklidi olan tragedyanýn temelinin, öykü olmasý (Aristoteles,

1999: 22-25) gibi, tür filmlerinin temelinde de baþý ve sonu belli olan bir öykü

vardýr. Tiyatro kuramcýsý Sevda Þener'in belirttiði gibi (1997: 17-19) klâsik kurgula-

mada oyun kiþilerinin iliþkisi, serim, düðüm çatýþma, çözüm aþamalarý içinde

geliþtirilir. Kahraman, oyun baþýnda sergilenen duruma tepki göstererek eylemi

baþlatýr. Bu durumu hazýrlayan koþullar ile olay baþlamadan önce geçmiþ olaylar,

genellikle oyunun baþýnda, bazen de olayýn geliþim aþamalarý arasýnda anlatýlýr ki,

buna serim denir. Çatýþmanýn kaynaðý olan çözümsüzlük, düðümü oluþturur, onu

da klâsik dram yapýsýnda çatýþma izler. Gerilimin týrmandýðý en yüksek aþama olan

doruktan sonra, bu düðümler çözümlenir. Bu da klâsik dram yapýsýnda olaylarýn,

denge-dengenin bozulmasý ve tekrar denge þeklinde kurulduðu anlamýna gelir. Tür

filmleri de Þener'in çizdiði bu yapýyý izledikleri için, klâsik dramatik deðerlere baðlýlýk

gösterir. 

Dramatik anlatý geleneklerine baðlýlýk, tür filmlerinin ikinci özelliðinin

hikaye etme deðil, eylem içinde canlandýrma olduðunu gösterir, ayný zamanda

türsel anlatýlarýn, sýnýrlarý önceden çizilmiþ bir yapýyý izlediðini açýða vurur. Bu çizgi,

'klâsik' olarak deðerlendirilir. Öyle ki Sobchack (1990: 104, 105), tür filmlerinin

'klâsik olan' üzerindeki ýsrarý nedeniyle, bu filmlerin sadece yaþamýn deðil, diðer

filmlerin bir taklidi olduðunu belirtir. Bu anlayýþýn sonucu olarak 'klâsik' versiyon-

larýn, hep sonrakilerden daha iyi olduðu söylenir. Abisel'e göre (1995: 59) benzer,

ama farklý olma gerekliliðinin sonucunda klâsik anlatý geleneðine uygun biçimde,

kýsa bir zaman kesiti içinde türdeþ filmlerle farklýlýklarýný daha çok biçimsel açýdan

kurmaya çalýþmalarý, tür filmlerinin bir baþka özelliðini oluþturur. Yazara göre çok

ucuza maledilen ve kopya olmaktan öteye gidemeyen filmlerin biçimsel yetersizliði

bile, bir anlamda farklýlýðý yaratan þeydir; ama yine de türe iliþkin öðeler, o filmin

yapýlýþýnýn tek meþruiyet dayanaðý ise, o film, tür filmi olarak tanýmlanýr. Bu yönüyle

önemli olan, türün 'klâsik' olup olmamasý deðildir, anlatýsal ve görsel yapýda türsel

kodlarý taþýmasýdýr.

Yalnýzca uylaþým haline gelmiþ anlatýsal nitelikleri ile deðil, özgün görsel

betimlemeleri ve ikonografileri ile de tür filmlerinin ayýrt edici bir yapýya sahip

olduðu düþünülür. Bunlar, filmlerdeki mekan, çevre ve sahne düzenlemelerinden,

film karakterlerinin görünüþlerine deðin tanýmlayýcý bir alan açar. Ýkonografi olarak

tanýmlanan görsel öðeler, filmin konusu, stereotip karakterler gibi, ne yönetmenin

ne de izleyicinin ayrýca düþünmesi gereken, ilk bakýþta kolayca tanýnabilen çerçeve

saðlar. Bu yönüyle tür filminin ikonlarý, izleyicinin filmdeki uzamýn ve karakterlerin
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tanýdýklýðýný ve içsel tutarlýlýðýný hatýrlatmaya hizmet eder. Bu uzamlar ve karakter-

ler, deðiþmezler ya da filmden filme çok az deðiþirler (Sobchack, 1990: 106,107).

Ýzleyiciler olarak bizler, uçsuz bucaksýz çöller, kaktüsler, beyaz at, yerliler

gördüðümüzde bunun western olduðunu anlarýz ya da rengarenk giysiler içinde

þarký söyleyip dans eden insanlar gördüðümüzde müzikal izlediðimizi hemen biliriz.

Ayrýca ikonografi karakterlerin ne olduklarýna, kim olduklarýný anlamamýza yardým-

cý olurlar. Çünkü klâsik dramatik deðerlere baðlý olan tür filmlerinde karakterler, iyi

ve kötü olarak ikiye ayrýlmýþlardýr. Karakterlerin iyi mi, kötü mü olduðu, onlarýn dýþ

görünüþlerine yansýr. Örneðin melodram ve güldürü filmleriyle dolu olan Yeþilçam

filmlerinde erkeklerin býyýk þekli, onlarýn ahlaki yapýlarýný anlatýr: Pala býyýk, her

zaman 'babacan', iyi kalpli bir karakteri (bu, çoðunlukla Hulusi Kentmen'dir), ince

býyýk ise, art-niyetli karakteri (genelde Hüseyin Peyda bu tiptedir) anlatýr. Bu neden-

le ikonografi, anlatým yapýsýný belirleyen ve biçimlendiren yýldýzlarla da iliþkilidir. Belli

yýldýzlar ise, Cordova'nýn vurguladýðý gibi (1990: 133) belli türlerin ikonudur.

Örneðin, John Wayne ve Henry Fonda westernin; Humpry Bogart ve Robert

Mitchum film noirýn; Fred Astaire, Ginger Rogers ve Gene Kelly müzikalin ikonlarýdýr

(Ryall, 1998: 331,332). Artýk, film afiþinde o yýldýzý gördüðümüzde, ne tür bir film

izleyeceðimizi biliriz. Buna Türk sinemasýnda en iyi örnek, güldürü sinemasýnýn

ikonu olan Kemal Sunal'dýr. 1960 ve 1975 arasý dönem için Türkan Þoray'ý da melo-

dram filmlerinin ikonu olarak görebiliriz. 

Tür filmlerinde ikonlarýn çok önemli iþlevleri vardýr. Belli giysi, nesne, oyun-

cu tipi öylesine tanýdýktýr ki Sobchack'ýn da söylediði gibi (1982: 158), onlar henüz

ortaya çýkmamýþ konuyu gösterir; filmdeki karakterler ve onlarýn ahlaki durumu da

bunlarla baðlantýlýdýr. Örneðin kadýn karakterin baþýna baðladýðý eþarp onun

saflýðýný, gösterir. Yerli melodramlarda 'kötü' kadýnlar, çoðunlukla sarýþýndýr, iyiler ise

esmer. Bu yönüyle tür filmlerindeki karakterler ve onlarýn özelliklerinin sunumu,

uylaþýmlarý aktarýr. Bordwell ve diðer yazarlarýn belirttiði gibi (1985: 14) karakterler,

meslek, yaþ, cinsiyet ve etnik kimlikleri ile tipleþmiþler ve bu tiplere, bireyselleþtir-

ilmiþ bazý özellikler eklenmiþtir. Daha önemlisi karakterler, anlatýsal iþlevine dayanan

birkaç göze çarpan özelliði ile tanýmlanmýþtýr. Diðer bir deyiþle dýþ görünüþleri ve

giyimleri de karakterlerin özelliklerini ortaya koyar. Ýyi ve kötüyü ayýrmaya yarayan

bu uylaþým ise, izleyici için özdeþleþmeyi kolaylaþtýrýr. 

Özetleyecek olursak bir tür filmi, temelde popülerlik, ticari oluþ ile ortak

anlatýsal ve görsel uylaþýmlara sahip olmalarý temelinde tanýmlanýrlar. Anlatýsal ve

görsel uylaþýmlar, zaman içinde dönüþüme uðrasa da tür, sonuçta yapýmcýlarýn ve

yönetmenlerin kâr beklentileri ile izleyicilerin istekleri doðrultusunda biçimlenir.    
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3. Tür Filmlerine Yönelik Temel Yaklaþýmlar 

Tür filmlerine yönelik kuramsal yaklaþýmlar, yaklaþým biçimlerine göre

çeþitli baþlýklar altýnda sýnýflandýrýlabilirler. Bu çalýþmada bu kuramsal yaklaþýmlar, tür

filmlerini sýnýflama sorunuyla ilgilenen klâsik ve ikonografik yaklaþýmlar; türleri iþlev-

lerine göre inceleyen mitsel ve yapýsalcý yaklaþýmlar; tür filmlerini ideolojik anlam-

larýyla okuyan ideolojik yaklaþýmlar ve türleri metinlerarasýlýk, türsellik gibi kavram-

larla deðerlendiren yeni yaklaþýmlar baþlýklarý altýnda incelenmiþtir. 

3.1.Türsel Tanýmlama: Klâsik Yaklaþým ve Ýkonografi

Ortaya çýkýþý ve yayýlýþýyla dünya sinemalarýný etkileyen, sinemanýn (en azýn-

dan Hollywood'un) bir endüstri olmasýyla sonuçlanan tür filmlerinin kuramcýlarca

incelenmemesi, elbette düþünülemezdi. Ancak tür sinemasýnýn akademik ilgiye

konu olmasý, çetin bir süreç izlemiþtir. Çünkü tür filmleri, baþlangýçta 'sanat'ýn

karþýsýnda 'popüler olan'la birlikte tanýmlandýðýndan, küçük ve deðersiz

görülmüþtü. Tür sinemasýnýn ciddiye alýnmasýnda, Chaiers du Cinema dergisinin

etkisi büyük olmuþtu. Bunda, biraz da filme kimliðini kazandýrdýðý düþünülen yönet-

menlerin belirgin bir etkisi olmuþtu. Bu dergi yazarlarýna göre tür, belli bir biçemi

olan yönetmenin elinden çýktýðý için deðerliydi. 

Tür filmlerine yönelik kuramsal yaklaþýmlarda, türün nasýl tanýmlandýðý,

temel bir sorun olagelmiþtir. Bu, hem genel anlamda türün nasýl tanýmlandýðýyla,

hem de özel olarak özgün bir türün nasýl tanýmlandýðýyla ilgili bir sorunsaldýr. Ortak

anlatýsal ve görsel geleneklere sahip olmasý, popüler bir doðasý olmasý ve ticari bir

niteliðe sahip olmasý, kuramcýlarýn tür filmlerine iliþkin saptadýðý ortak yönlerdi.

Ancak asýl ayrým, özgün olarak türün (örneðin melodram, western, bilim-kurgu vd.

filmlerin) ne olduðu, nasýl tanýmlandýðý konusunda ortaya çýkýyordu. Bu konuda

Andrew Tudor, (1990: 4-7), türü tanýmlamanýn zor olduðunu, tanýmlamanýn her

türe göre deðiþtiðini belirtirken, onun genel karakteristiklerine bakýlarak tanýmlan-

abileceðini ifade eder. Ancak bu da bir takým temel ölçütlere belirlemeyi gerektirir,

ki Tudor'a göre bu ölçütlerden biri, apriori (önsel) ölçütlerdir. Apriori ölçütler, bir

filmin, önceki filmlere bakýlarak deðerlendirilmesi anlamýna gelir. Bu doðrultuda

Tudor türü saptamada, gerçekte uylaþýmlarý temel alýr. Uylaþýmlarsa, her film

türünün belli karakteristikleri olduðunu savlar. Ancak, daha önceki filmlere daya-

narak filmleri tanýmlamaya çalýþan bu sýnýflama tarzý yeterli deðildir. Çünkü bu kez,

önceki filmlerin nasýl tanýmlandýðý sorusu yanýtlanmamýþtýr. Tam bu noktada Tudor

(1990: 5) türü tanýmlamada ikinci ölçütü, genel bir ‘kültürel uzlaþmaya dayanmak’

olarak belirler. Dolayýsýyla Tudor (1990: 6-7) bir tür filmini tanýmlayan ölçütlerin, yal-
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nýzca filmlerin kendilerine içkin olmayýp, kültüre de dayandýðýný belirtir. Tudor'un

kavrayýþýnda tür, bir kültürel uylaþýmlar dizisidir, kolektif olarak 'tür olduðuna

inanýlan þey'dir. Yazara göre izleyiciler de belli tür beklentisi içindedir ve bu beklen-

tileri, ancak kurallarý çok iyi bilen bir auteur1 yýkabilir. Bu nedenle Tudor, geliþtirdiði

yaklaþýmda yalnýzca türün tanýmlanmasýný deðil, ayný zamanda onun nasýl deðiþtiði-

ni de açýklamaya giriþmiþtir. 

Türlerin nasýl geliþip deðiþtiði sorusu, yalnýzca Tudor'un deðil, ilk tür

kuramlarýnýn da aklýný kurcalamýþtýr. Ýlk tür yaklaþýmlarýndan biri olan klâsikçilik, tür

filmlerinin de týpký biyolojik bir varlýk gibi, bir doðuþu, geliþimi ve sonlanýþý olduðunu

savlar. Berry'nin vurgulamasýna göre klâsik yaklaþým (1999: 28), Aristoteles'in

Poetika'sýnda olduðu gibi, türlerin, sanat biçimleri gibi oldukça özgün nitelikleri

olduðunu imler; onlarýn özünü, klâsik ya da ideal bir biçime ulaþtýklarýnda sergileye-

bileceklerini ima eder. Örneðin Andre Bazin, westerne böylesi platonik bir açýdan

bakar. Bazin, Stagecoach (Posta Arabasý, Yön. John Ford, 1939) filminin, western

türündeki klâsik mükemmelliðin en olgun, 'ideal' bir örneði olduðunu söyler ve Ýkin-

ci Dünya Savaþý sonrasýnda yapýlan westernleri, türün öz-bilinçli bir yerinden ediliþi

olarak görür (akt. Berry, 1999: 28, 29). Bir baþka deyiþle Bazin'in görüþlerine göre

westernler, en olgun dönemlerini 1930-1940 arasýnda yaþamýþ, bu tarihlerden

sonra ise, dönüþüme uðramýþlardýr. 

Tür filmlerine klâsikçi bir yaklaþýmla bakan Schatz da Bazin gibi düþünür.

Schatz (1981: 37), türlerin klâsik mükemmellik evresine ulaþmalarýndan sonra,

kaçýnýlmaz biçimde düþüþe (dekadans) geçtiklerini ve yeni bir biçime büründükleri-

ni söyler. Türsel deðiþime neden olan þey konusundaysa ibre, bir yaratýcý auteur

olarak yönetmeni gösterir. Yukarýda da belirtildiði gibi Bazin, türsel deðiþimin,

ancak bir auteurun elinde gerçekleþebileceðini vurgular. Ancak auteura yönelik asýl

vurgu, Leo Braudy'den gelir. Braudy (1979: 448'den akt. Berry, 1999: 31), türlerin,

sanatlardaki klâsik geleneklerle karþýlaþtýrýlmasýndan hareket ederek, tür filmlerinin

köklerini klâsik geleneklerle iliþkilendirir. Auteur ise, bu klâsik gelenekleri canlandýr-

mak için, uylaþýmlar arasýndan seçme yapar, onlarý toplar. Dolayýsýyla Braudy'nin

'ideal' tür filmi, biçimsel ve anlatýsal örüntülerin öz-bilinçli bir ustalýðý olarak taným-

lanýrken (Berry, 1999: 31), bu süreçte auteur öne çýkar. 

Auteura yönelik vurgu, türü tanýmlamada ikonografik yaklaþýmla bað

kurulmasýna yol açar, çünkü bu görüþ, yaratýcý yönetmenin filmlerinde tekrarladýðý

tema ve motiflerin görsel niteliðine de dikkat çekiyordu. Ýkonografik yaklaþým, bir

sanat tarihçi olan Ervin Panofsky'e aitti. Panofsky'ye göre (akt. Berry, 1999: 32)

ikonografik anlam, 'bir ulusun, bir dönemin, bir sýnýfýn ya da felsefi inanýþýn temel
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ilkelerini açýða çýkarmaya' yarýyordu. Sanat ürünleri ise, içinde bulunduklarý döne-

min ruhunu (zeitgeist) yansýtýyorlardý ve bu nedenle de anlatýmcý (expressive) bir

niteliðe sahiptiler. Edward Buscombe ise, görsel motifleri ve onlarýn simgesel anlam-

larýný vurgulayan Panofsky'nin yaklaþýmýný temel alarak tür filmlerini tanýmlamaya

çalýþtý.   

Buscombe'ye göre (1990: 11-13) türsel görsel uylaþýmlar, türün tematik

yapýsýnýn bir parçasýdýr ve bu nedenle türlerin görsel uylaþýmlarýndan hareketle,

onlarýn tematik yapýlarý incelenebilir. Sözgelimi gangster filmlerinde silahlar, oto-

mobiller; müzikallerde giysiler ve danslar; korku filmlerinde þatolar, tabutlar vb., o

türün temel karakteristikleridir. Ýkonografik yaklaþýmý western filmlerine uygulayan

Buscombe (1990: 14-19), bu türün boþ araziler, giysiler, silahlar ve atlarý içeren

mizansen (mise-en-scene) baðlamýnda tanýmlamýþtý. Bu yaklaþým, ona göre yalnýz-

ca westernlerin tanýmlayýcý özelliklerinin deðil, ayný zamanda onlarýn anlatacaðý

konularý da açýklýyordu. Bu nedenle Buscombe için ikonografi, bir türe iliþkin tanýdýk

görsel motifler dizisinden oluþuyordu.

Tür filmlerine ikonografik yaklaþým, yapýsalcý dilbilim ve antropolojik yak-

laþýmlarý da, kuramsal yaklaþýmlar arasýna katmýþtý. Ancak bu yaklaþým, türsel

tanýmlama sorunuyla birlikte türlerin iþlevleri konusunu da sorunsallaþtýrmaya

baþlamýþtý. Artýk araþtýrýlan þey, antropolojinin ve yapýsalcýlýðýn etkisiyle birlikte, tür

filmlerinin, toplumda yerine getirdiði mitsel/ ayinsel iþlevler ve bu filmlerin, hangi

türden karþýtlýklara denk geldiðiydi.

3.2. Türsel Ýþlev: Mit, Ritüel ve Yapýsalcý Yaklaþýmlar

Antropolojinin ve yapýsalcýlýðýn yayýlan etkisiyle birlikte bazý kuramcýlar, tür

filmlerinin izleyici ile olan etkileþimlerini, mit ve ritüel baðlamýnda ele almýþlardýr. Bu

iliþki, kimi yazarlara göre çok daha eskilere gider ve popüler sinemanýn (türlerin)

ritüel bir iþlevi olduðunu akla düþünmeye yol açar. 

Tür filmlerinin, izleyiciyle ritüel (ayinsel) bir iliþki kurduðunu savlayan yak-

laþýmlar, temelde Levis'ýn görüþlerine baþvuruyorlardý. Bu yazarlara göre izleyiciler,

gittiði filmlerle, kendi seçimlerini de gösteriyordu. Rick Altman'a göre (1990: 29)

izleyicilerin film deneyimine katýlýmlarý, böylece onlarýn beklenti ve isteklerini

güçlendirmekteydi. Yazara göre bu süreç, filmlerin eðlence iþlevini sýnýrlamaksýzýn,

sinemaya gitme deneyiminde, izleyiciye, dini deneyimdekine benzer bir doyum

saðlýyordu. Bu yönüyle tür filmlerinin popülerliðinin nedenleri, bu filmlerin,

toplumun 'kitlesel bilinçaltý'yla ilgili olmalarýna baðlanýyordu. Bu yaklaþýmlardan en
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yaygýn olaný ise, mitsel yaklaþýmdý. Sobchack, Kitses, Cawelti, Wright ve Schatz, çalýþ-

malarýnda tür filmlerine mit ve ritüel baðlamýnda yaklaþan baþlýca kuramcýlardandý. 

Tür filmlerini, 'modern toplumun laikleþmiþ mitleri' olarak deðerlendiren

mitsel yaklaþým, Collins'e göre (1993: 243) birbirleriyle ilintili iki varsayýma dayanýy-

ordu. Bunlardan ilki, tür filmlerinin, çeþitlenmiþ olarak öykü anlatýcýlarýnca anlatýlan,

açýklayýcý anlatýlar olarak iþlev gördüðüydü. Diðeri ise, bu öykü anlatýmýnýn, belli bir

zamanda var olan bir dizi sorun hakkýndaki kitlesel bilinçaltýný yansýtan örüntüler

oluþturduðuydu. Bu yönüyle bu yaklaþýmlarla birlikte tür filmleri üzerine olan çalýþ-

malarda odak, bu filmlerin toplumsal ve kültürel iþlelerine kaymýþtý. Örneðin tür

filmini mit, ritüel ve sosyo-drama kavramlarýyla deðerlendiren Vivian Sobchack'ýn

yaklaþýmýnda vurgu, tür filmi izlemenin saðladýðý deneyimdedir. Sobchack (1982:

147), tür filmi deneyiminin tanýdýk olduðunu belirtir. Ona göre türler, bilinen öykü-

lerin imgesel tekrarlarý aracýlýðý ile ( yenilikle deðil) tatmin edilmiþ izleyici beklentileri

üzerine kurulur. Bu öyküler, gizli kültürel deðerleri ifade eder; ahlaki normlarý

tekrarlar ve ideal toplumsal davranýþlarla ilgilidir. Yalnýzca anlatýsý nedeniyle deðil,

izlendiði sinema salonu nedeniyle de tür filmi dinsel toplantýlara benzer. Çünkü,

kitlesel olarak film izleme edimi, eski çaðlardaki belli ritüel etkinliklerin yerini

almýþtýr. Yazara göre tür filmlerinin anlatýsal yapýsý mitseldir ve büyük bir kültürel

gereksinimi gizler. Levis'tan alýntýlayarak mitin, karþýtlýklarla baþedebilmede mantýk-

sal bir model saðlama amacýnda olduðunu hatýrlatan Sobchack (1982: 148), tür

filmlerinin de imkansýzý baþardýðýný, bireysel olanla toplumsal olan arasýndaki çatýþ-

mayý kutsallaþtýrdýðýný belirtir. Ona göre tür filmlerinde, baþat bir çatýþma dizisi

içinde çeþitli karþýtlýklarýn çatýþtýðý gösterilir ve filmin sonunda bu karþýtlýklar çözülür.

Tür filmlerinin en büyük gücü (etkisi), tasarlanmaksýzýn gerçeði çizmesidir ki, onlar,

dolaylý ve acýsýz bir þekilde 'en derin çatýþmalarýmýzý' dramatize ederler (Sobschack,

1982: 151). Tür filmi, bu açýdan bakýldýðýnda, toplumlarýn sorunlarý çözmede

geliþtirdiði mitlerin, ritüellerin yerini almýþtýr ve bu nedenle de, türlerin saðaltýcý bir

iþlevi vardýr. Ancak türler saðaltýcý iþlevlerini, izleyicileri eðlendirerek de yerine getirir.

Üstelik Sobchack (1990: 151) türler ile mitlerin, hem temalarý, hem de iþleyiþleri

açýsýndan popüler olduðunu söyler. Yazara göre her ikisi de, benzer biçimde tatmin

edici ve eðlendirici olmalarý yönüyle popülerdir. Tür filmlerinin eðlence/ eðlendirme

niteliðine de deðinen yazar, bu filmlerin mit üretmek için deðil, para kazanýlmak

için yapýldýðýný vurgular ve Will Wright'tan yaptýðý alýntýyla þöyle der: "Böylece büyük

paralar içeren modern mitoloji, izleyicilerin aldýklarý biletlerle onanmýþ olur ve

ekonomik onay yolu ile tür filmleri, devamlýlýðýný ve geliþimini saðlar" (Wright, 1975:

150'den akt. Sobchack, 1982: 150). Eðlendirdiði, izleyicileri memnuun ettiði için de

türler, hem kazanç deðeri yüksek mitler olarak tanýmlanýrlar, hem de izleyicilerin bu
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memnuniyeti, türsel devamlýlýðýn garantisi olur bu yaklaþýmda.

Tür filmlerine yönelik klâsikçilik ile mitsel yaklaþýmlarýn, kimi kez içiçe

geçtiði görülür kuramsal tartýþmalarda. Thomas Sobchack, böylesi bir yaklaþýmý dile

getirir çalýþmasýnda. Tür filmine 'klâsik bir deneyim' kavramýyla yaklaþan Thomas

Sobchack, Illustrated Glassory of Film Terms'de (Geduld ve Gottesman, 1973:

73'den aktaran Sobchack, 1990: 102) türün, 'konu, tema ya da teknik olarak belir-

lenmiþ bir film biçimi, çeþidi ya da kategorisi' biçiminde tanýmlandýðýný aktarýr.

Sobchack (1990; 103), tüm tür filmlerinin genel bir kökeni ve temel bir formu

olduðunu söyler. Bu yaklaþým, klâsik yaklaþýmlarda görüldüðü gibi, tür filmlerinde

bir 'ilk örnek' ya da 'ideal tip' arar, tür filmlerinin, bu 'ideal' örneklerin taklidi

olduðunu savunur. Thomas Sobchack'a göre (1990: 102) tür filmlerinde konu,

klâsik orjinallerinin izlerini sürdürür. Bu görüþ, "Güneþin altýnda yeni bir þey yok"

anlayýþýný benimser ve hiçbir þeyi yeni olarak görmez. Bu nedenle Sobchack (1990:

103) çeþitli türlerin, popülerlik döngüsü altýnda deðiþse de, bir türün altýnda yatan

temel koordinatlarýn deðiþmeden varlýðýný sürdürdüðünü söyler. Yazara göre bir tür

filmi, önceki filmleri taklit etmesiyle tanýmlanýr. Yönetmen ve izleyici yeni filmi,

önceki filmlerin farkýnda olarak izler. Sobchack'a göre bu iyi bilinen öykülerin kul-

lanýmý, açýkça klâsik bir pratiktir. Klâsik sanat ürünlerinin belirleyici özelliði ise, iyi bil-

inmeleri ve tanýdýk olmalarýdýr. Yazara göre bu klâsik yapý içinde konular, genelde

iyi/ kötü çatýþmasýný iþler ve bir tür filmi konusunun ne denli karmaþýk olduðu fark

etmez; çünkü izleyiciler olarak bizler, daima iyilerin ve kötülerin olduðunu ve kimin-

le özdeþleþmemiz gerektiðini biliriz. Bu nedenle tür filmlerinin, Oedipus gibi Yunan

tragedyalarýyla ilgili konularý iþlediðini ve Aristo'nun mimesis (taklit, vurgu benim)

kavramýnýn bu filmlerde görülebileceðini vurgulayan Sobchack (1990: 104, 105),

tür filmlerinin hem biçimde, hem de içerikte, Aristocu dramatik deðerlere derin bir

saygý gösterdiðini söyler. Týpký tragedyalarýn bir düðüm, bir de çözümden oluþmalarý

(Aristo, 1999: 51) gibi, tür filmleri de baþý, sonu belli olan bir öykü anlatýrlar.

Sobchack'a göre (1990: 105, 106) tür filmi, "Bir zamanlar..." diye baþlar ve bütün

çatýþmalar, filmin sonunda çözülür; karmaþaya çok az yer vardýr tür filminde ve bu

özelliði nedeniyle türün dünyasý, kapalý bir dünyadýr. Türün temel öðesi, konudur;

önemli olan niçin deðil, ne olduðudur.

Bu klâsikçi yaklaþýma ek olarak Sobchack, tür filmlerinin, kültürel bir iþlevi

olduðunu dile getirdiðinde, türlerin kültürel bir iþlevi olduðunu savunan kuram-

cýlarla ayný noktada buluþur. Sobchack'a göre (1990: 103) yönetmen/ yapýmcý ve

izleyicilerce kabul edilmiþ (onanmýþ) uylaþýmlar ve taktiklerle sýnýrlanmýþ olan tür

filmi, düzenlenmiþ (ordered) bir dünya saðlar. Bu türsel dünya içinde konu bellidir
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ve karakterler, buna göre tanýmlanmýþtýr; son ise, tahmin edilebilir bir biçimde

yorumlanabilir. Sobchack, tür karakterlerinin, bizimkinden daha iyi bir dünyada

yaþadýklarýný, bu dünyanýn ise, sorunlarýn, duygusal olarak eylem içinde çözüldüðü

bir anlamda 'ideal dünya', ütopya olduðunu ve belirtir. Sobchack'a göre (1990: 108,

109) izleyiciler olarak, böyle bir dünyaya tanýk olmak isteriz ve klâsik katharsisi

deneyimlemeyi isteriz. Böylece tür filmlerinin izleyicide, gördükleri arayýcýlýðýyla bir

tür ruhsal arýnma (katharsis) yaþayabileceðini dile getirir yazar. Bu nedenle onun

yaklaþýmýnda, tür filmlerinin duyuþsal bir iþlevi vardýr. Bununla birlikte çatýþmalara

getirilen çözümler söz konusu olduðunda yaklaþým, tekrar toplumsal ve ideolojik bir

nitelik kazanýr. Çünkü Sobchack (1990: 109-111), tür filmlerinde bireyin gereksin-

meleri ile toplumun gereksinmeleri arasýndaki çatýþmanýn, eðretilemeli olarak tem-

sil edildiðini ve bu kutuplar arasýndaki çatýþmanýn, daima toplumun lehinde

çözüldüðünü belirtir. Bunun bir nedeni de, klâsik düþüncede çatýþan deðerlerin,

ancak grup deðerlerinin güçlendirilerek çözülebileceðine olan inançtýr. Grup/ toplu-

luk daima haklýdýr. Birey karþýsýnda toplumsal olana/ topluluk deðerlerine vurgu

yapmasý nedeniyle tür filmlerinin tematik ilkesi, toplumsal düzenin ýslahý ve statüko-

nun meþrulaþtýrýlmasýdýr (Sobchack, 1990: 61). Tür filmlerinin bu þekilde tanýmlan-

masý, onun klâsik bir ilk örneðe izleyen ve deðiþmeyen bir bütün olarak ele

alýndýðýný gösterir ve bütünün, karþýtlýklarý çözme biçimiyle kültürel ve ideolojik bir

iþleve sahip olduðunu dile getirir. 

Tür filmlerine mitsel yaklaþým, yukarýda da vurgulandýðý gibi, bu filmlerin,

bazý toplumsal ve kültürel karþýtlýklarý iþlediðini de savlar. Örneðin Jim Kitses,

Horizons West adlý kitabýnda (1969), westernin bir dizi karþýtlýðý iþlediðini söyler.

Kitses, bu karþýtlýklarý Batý'nýn 'Bahçe (yeþil) ve Çöl' ikiliði içinde ve yabanýl/ uygar

karþýtlýðýndan yola çýkarak, birey/ toplum, özgürlük/ sýnýrlýlýk, onur/ kurumlar,

özçýkar/ toplumsal sorumluluk, doða/ kültür, yasacýlýk/ faydacýlýk vb. biçimlerinde

sýralar (akt. Berry, 1999: 33; Neale, 1980: 58). Kitses'in sýraladýðý bu karþýtlýklarýn,

türün temalarýyla birlikte, ideolojik gerilimlerine de iþaret etmesi dikkat çekicidir.

Benzer türden gerilimleri, yine westernleri yapýsalcý yaklaþýmla inceleyen Will

Wright'ýn çalýþmasý da dile getirir. Wright (1977: 130), mitleri, sistemi yeniden üret-

menin bir aracý olarak ele alýr ve westerne iliþkin mitlerin, toplumsal ve tarihsel

olarak yaratýldýðýný söyler. Yazara göre mitler için gerekli malzeme, hem bir dizi

toplumsal dramatik tiple, hem de bu tiplere uygun karakterler ve onlarýn eylemleri

aracýlýðýyla saðlanmýþtýr. Wright, üretilen bu mitlerin, temelde Amerikanýn günlük

yaþamýyla, onlarýn alýþkanlýklarý ve gelenekleriyle, deðiþen kurumsal gereksinimler-

ine karþýlýk verdiðini belirtir. Bu nedenledir ki mit, modern toplumlarýn gereksinim-

lerine yanýt vermek üzere kurulmuþtur. 
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Türleri de mitler gibi toplumsal bilinçaltý ile organik bir iliþkiye sahip olduðu

görüþünden baþlayan ve çeþitlenen yaklaþýmlarla birlikte, 'çaðdaþ toplumun laik mit-

leri' olarak ele almaya götüren tartýþmalardan biri de, türlerin, toplumun, kültürün

temel çatlaklarý üzerinde iþlediði ve 'ciddi' sorunlarý ele aldýðýný söyleyen Schatz'ýn

yapýsalcý yaklaþýmýydý. Schatz, Hollywood Genres (1981) kitabýnda týpký diðer

yapýsalcýlar gibi Levis'ýn mit okumalarýndan etkilenerek, türlerin anlatýsal örüntü-

lerinin, belli kültürel gereksinimlere geçici çözümler bulmak için iþlediðini tartýþmýþ

ve türleri, tematik ikili karþýtlýklar dizisi içinde tanýmlamýþtýr. Schatz'ýn temel savý

(1981: 11, 12), tür filmlerinin, toplumdaki kültürel çatýþmalarýn bir ifadesi

olduðudur. Türleri, kolektif bir ifade formu olarak, kültürel bir ritüel olarak kabul

eder Schatz. Bu anlamda türün toplumsallaþtýrýcý bir etkisi vardýr. Türe, sosyo-

kültürel bir perspektiften bakýlmasý gerektiðini belirten Schatz (1981: 151), böyle

bakýldýðýnda tür filmlerinin, yalnýzca bazý yönetmenlerin sanatsal ifadeleri olarak

deðil, ayný zamanda kolektif deðer ve idealleri kutsamada ve izleyici ile sanatçýlar

arasýndaki bir iþbirliði olarak görülebileceðini de belirtir. Yazara göre türün belir-

leyici özelliði, toplum içinde varolan dramatik çatýþmayý parlatan eylemler, tutumlar

ve deðerlerin iliþkili olduðu karakter tiplerinin topluluðu ve onun kültürel

baðlamýdýr (Schatz, 1981: 21, 22). Schatz (1981: 34, 35), türleri, ele aldýklarý ve

çözdükleri çatýþma biçimlerine göre iki gruba ayýrýr;  'bütünleþme türleri' ve 'düzen

türleri'. Yazara göre 'bütünleþme türleri'nde çatýþmalar, evlilik, aile gibi baðlayýcý bir

birlikle çözülür. Kiþisel ve toplumsal çatýþmalarýn içselleþtirilerek duygusal baðlama

dönüþtürüldüðü 'bütünleþme türleri'nde romantik aþk, çatýþmalara bir çözüm öner-

ir. Müzikal, salon güldürüleri ve aile melodramlarý bu türdendir. Gangster, western

gibi türler ise, toplumsal düzeni sürdürmeye dönük 'düzen türlerý' arasýnda yer alýr.

Ancak yazar, türlerin varlýðýný sürdürmesini, kültürel çatýþmalarý ele alýp iþlemesine

baðlar, çünkü çatýþamalarýn çözümü, tür filminin iþlevini, 'kültürel bir ritüel' olarak

kurar. Schatz (1981: 16) bu yaklaþýma göre westernlerin ayný temel ritüeli,

'Amerikan kurucu ritüeli, kahramanlýk miti'ni ele aldýðýný belirtir. Ama Schatz'ýn yak-

laþýmýnda türlerin 'meydan okuyucu' bir iþlevi de vardýr. Schatz'a göre (1981:35)

türün iþlevi, ideolojik deðerleri güçlendirmek kadar, onlarý eleþtirmek ve meydan

okumaktýr. Bir baþka deyiþle türlerin, her durumda statükoyu desteklemeleri söz

konusu deðildir. Bu görüþe göre, her film türü, belli sorunlarý ele alarak, o sorunla

ilgili kültürel çatýþmalarý, belirli anlatýsal ve görsel uylaþýmlar içinde ifade eder. 

Türleri ve onlarýn evrimini, popülerliklerini ve üretimlerinin deðiþen

görünümlerini anlama yollarýndan biri olan, türlerin çaðdaþ yaþamýn kolektif

ifadeleri olduðu anlayýþý, Schatz'ýn vurguladýðý türden, tür filmlerini bir toplumsal

kaygýnýn ifadesi olarak da ele almaya yol açmýþtýr. Bu görüþe göre her tür, toplum-
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sal, kültürel ve ekonomik koþullarla ilgili olarak, çeþitli konularýn sorunsallaþtýrýldýðý

alanlardýr. Sözgelimi 1940'larda müzikal bu bakýþ açýsýyla, 'kaçýþçý' bir bunalým fan-

tezisini; film noir, Ýkinci Dünya Savaþý'yla birlikte toplumsal ve cinsel bozulmalarý

ifade ediyordu (Grant, 1990: 116-117). Hatta izleyiciyi aðlatmakla suçlanan melo-

dram filmlerinin, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý Amerikan toplumunda, kadýnlarýn

ekonomik yaþama katýlmasý nedeniyle yaþanan toplumsal cinsiyet sistemine iliþkin

kaygýlarý yansýttýðý dile getiriliyordu. Melodramlarýn altýn yýlarý olan 1950'li yýllarda,

erkeklerin savaþa gitmesi nedeniyle birlikte kadýnlarýn ekonomik yaþama girmesi,

deðiþmez olduðu varsayýlan kadýnlýk ve erkeklik rollerini sarsmýþtý. Melodramlar ise,

hem toplumda sarsýlan bu toplumsal cinsiyet rollerinin bunalýmýný yansýtýyor, hem

de kadýnlýk ve erkeklik rollerini, ataerkil bir çerçevede yeniden kuruyordu.

Melodramlarýn bu baðlamda farklý bir okumasý ise, bu filmlerin, kadýnlarýn kendileri

dýþýnda kurulmuþ bu cinsiyet kimliklerine karþý itirazlarýný iþitilir kýldýðýný savlýyordu.

Türleri, toplumsal kaygýlarýn bir ifadesi olarak tartýþan bu yaklaþýmlar, onlarý, bu dile

getirdikleri çatýþmalar çerçevesinde tanýmlýyordu. Bu nedenle, dikkat edileceði gibi

türü tanýmlamaya dönük yaklaþýmlar, toplumsal olaný vurguluyordu, ki bu vurgu,

daha önceki tür kuramlarýnýn göz ardý ettiði bir noktaydý.   

Tür filmlerine mitsel, ritüel bir bakýþ açýsýna benzese de, ondan farklý bir

yaklaþým, türleri, ayný zamanda toplumun kendisi hakkýnda düþüncelerini yansýttýðý

tartýþma alanlarý olarak görür. Özden'in aktardýðýna göre (2000: 187) bu açýdan

film türleri, toplumun kendisi ile yüzleþmesini saðladýðý dýþavurum alanlarýdýr. Bu

yaklaþým biçiminde toplumsal deðerler, düþünceler, kaygýlar, yargýlar, duygular,

dönüþümler ve benzeri öðeler, türsel alan içinde seyircinin karþýsýna açýk ya da

örtük bir biçimde çýkar ve bunlarý ifade eden filmsel anlatýlarýn üretilmesini saðlar.

Filmleri, 'kültürel/ toplumsal bir ideolojik dýþavurum' olarak deðerlendiren Ryan ve

Kellner'in çalýþmasýnda görürüz bu yaklaþýmýn en yetkin örneðini. Yazarlarýn vurgu-

ladýðý gibi (1997: 191), bu yaklaþým sayesinde Hollywood filmlerinin yekpare ide-

olojik bir yapýya sahip olmadýðý görülür. Çünkü tür filmlerine yazarlarýn benimsediði

türden bir yaklaþým, tür filmlerinde egemen ideolojik/ kültürel deðerler, yapýlar gibi,

ideolojinin içselleþtirdiði kültürel temsiller kisvesi altýndaki toplumun, toplumsal/

kültürel beklentilerini de açýða vurur (1997: 38, 39). Böylelikle tür filmleri, belirli

kültürel kategorilerin oluþmasýný ve düzenlenmesini saðlar ve bu kategoriler gerçek

hayatta da insanlarý yargýlamak için kullanýlan düþünme süreçlerinin bir parçasý olur

(Burton, 1995: 111); Ryan ve Kellner'in deyiþiyle psikolojik duruþlarý þekillendirirler

(1997: 37). Ýdeolojik olana iliþkin vurgu ise, daha baþýndan itibaren önemli olsa da,

ileride de alt baþlýk altýnda incelendiði gibi, tür filmlerinin ideolojiyle olan iliþkilerinin

tür tartýþmalarýnda temel bir yaklaþým olmasýnýn yolunu açmýþtýr. 
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3.3. Tür Filmleri ve Ýdeoloji 

Tür filmlerine yönelik temel yaklaþýmlardan biri, ideolojik eleþtiri

olagelmiþtir. Ýdeolojik yaklaþýmlar içinde de, birbirinden az ya da çok farklýlaþan

bakýþ açýlarý olmakla birlikte, baþlagýçta çoðu yazar, 1980'li yýllar boyunca, tür film-

lerinin ideoloji ile çok sýký bir iþbirliði içinde olup, varolan düzenin devam etmesinde

iþlevsel bir öneme sahip olduðuna dikkat çekmiþtir.  

Ýdeolojik yaklaþýmlardan bazýlarý, tür filmlerinin ideolojik doðasýný, bu film-

lerin anlatýsal yapýlarýnýn, çatýþmalarý, var olan sistemin devamýný saðlayacak yönde

çözdüklerini söyleyerek açýða çýkarmaya çalýþýrlar. Örneðin Sobchack (1982: 163),

tür filmlerinin, ritüel yoluyla benzeþtirme (homojenleþtirme) iþlevi olduðunu

düþünür. Ona göre tür filmlerinin temel amacý, karþýtlýklarý mantýksal olarak

çözmek, mutlaka deneyimlememiz gereken kiþisel ve toplumsal gerilimleri hafiflet-

mek; dünyada güveni saðlamaktýr. Türsel ritüelin temel (baþat) özellikleri, böylelik-

le toplumsal iþleyiþe ve bu anlamda düzene katkýda bulunur. Grant (1990:119), tür

filmlerinde anlam ve deneyimi incelediði yazýsýnda, çoðu tür filminin çatýþmalarý,

klâsik olarak statüko lehinde çözüldüklerini, bu nedenle izleyicilere herhangi anlam-

lý bir yola sevketmediðini belirtir. Bu nedenle yazar, Abraham Kaplan'dan yaptýðý

alýntýyla, popüler sanatýn 'asla bir keþif olmadýðýný, yalnýzca bir yeniden olumlama'

olduðunu aktarýr (Spring, 1966: 354,355'den akt. Grant, 1990: 119). Buna ek

olarak Sobchack (1990: 112), tür filmlerinin hem estetik, hem de politik anlamda

tutucu olduðunu ifade eder. Çünkü, yazara göre tür filmleri, klâsik sanat anlayýþýnýn

bir taklidi olup, Aristo'nun ifade ettiði dramatik deðerlere baðlý olarak iþlemektedir. 

Tür filmlerinin anlatýsal yapýlarýnýn geleneksel yazýnsal yöntemlere baðlý

kalmasý, kuramcýlarca, tür filmlerinin ideolojik doðalarýnýn da tutucu olduðuna

iliþkin bir gösterge olarak yorumlanmýþtýr. Bu baðlamda Schatz (1981: 31) konularý,

biçimleri ve anlatýsal gelenekleriyle iliþkili olarak tür filmlerinin ideolojik doðasýný,

ritüel nosyonunu temel alarak yaptýðý sýnýflamayla açýða çýkarýr. Schatz'a göre

kültürel çatýþmalarý ifade eden tür filmleri, her durumda çizgisel anlatýmlarý

sayesinde geçici de olsa, izleyici kitlenin kolektif duyarlýlýðýný okþar. Daha önemlisi,

formülsel anlatýmýyla tür filmleri, Amerikan ideolojisini kutsar. Zaten toplumsal bir

ritüel olarak tür filmlerinin iþlevi, yazara göre, zamaný durdurmak, sabit ve

deðiþmez bir konumdaki kültürümüzü sergilemektir. 

Görüldüðü gibi geleneksel dramatik deðerlere baðlýlýðýn iþaret ettiði yer,

Amerikan ideolojisi olmuþtur. Üstelik bu iþaretleme, diðer yazarlar tarafýndan da

sýkça dile getirilmiþtir. Filmlere ideolojik açýdan yaklaþan eleþtirmenler, Hollywood
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türlerinin, Amerikan kapitalizminin inançlarýný ve deðerlerini taþýdýklarýný, statükoyu

sürdüðünü farklý biçimlerde eleþtirmiþlerdir (Wright, 1993: 41). Sözgelimi Wood

(1990: 61), Amerikan (Hollywood) sinemasýndaki 'Rosebud'2 sendromunun,

paranýn hiç önemli olmadýðýný, çürüttüðünü; yoksullarýn daha mutlu olduðunu

anlattýðýný belirtir. Bu filmlerde Amerika, herkesin mutlu bir þekilde yaþayacaðý bir

ülke olarak sunulur; var olan sorunlar, sistem içinde çözülür; çok az bir reform ya

da radikal bir deðiþim gerekli görülmez. Yazara göre sisteme iliþkin yýkýcý söylemler,

baþat ideolojiye hizmet edecek biçimde asimile edilirler. 'Mutlu son', Sirk'in deyiþiyle

'acil çýkýþ', bu filmlerde ideolojiye hizmet eden bir uylaþým olarak deðerlendirlir.

Cowe (1998: 181), bu nedenle Hollywood sinemasýný, bir dizi ideolojik anlam-

landýrma pratikleri olarak gördüðünü ifade eder. Baþka bir açýdan Comolli ve

Narboni (1976: 24,25) ise, her filmin politik olduðunu, çünkü, onlarýn, üretim sis-

temi içinde yer alan ideoloji yoluyla belirlendiklerini vurgularlar. Yazarlara göre

diðer sanatlardan daha fazla olarak ideolojik üretimle belirlenmiþ olan sinema, açýk

bir  þekilde gerçekliði 'yeniden üretir'. Bunun klâsik (tür, vurgu benim) filmlerde

daha net görülebileceðini belirten yazarlar, ideolojinin yeniden üretiminin her aþa-

masýnda görülebileceðini ifade ederler. Yeniden üretim ise, neredeyse türlere yöne-

lik ideolojik yaklaþýmlarýn odaðýný oluþturur.

Türlerden oluþmuþ Hollywood sinemasýnýn, ayný zamanda bir endüstri

olduðu göz önünde bulundurulduðunda, egemen ideolojik söylemlerin, yalnýzca

filmler aracýlýðýyla deðil, baþka pratikler tarafýndan da üretildiði gerçeði, çoðu

kuramcýnýn çalýþmasýnda bir hareket noktasý olmuþtur. Ryall (1998: 330,331), tür-

lerin bazý düzeylerde, inançlarý ve deðerleri empoze ettiðini; bunlarýn daha katýlým-

cý bir nitelik sergilemesi için, mit ve ritüel nosyonlarýný kullandýklarýný; izleyicinin box-

office ve öteki magazinler gibi mekanik etkileþimlerle, sinemanýn deðer sistem-

lerinin oluþumunda önemli bir rol oynadýklarýný belirtir. Bu eleþtiri, gerçekte bir kez

daha tür çalýþmalarýnýn, yalnýzca metinlerle sýnýrlandýrýlmamasý gerçeðini anýmsatýr,

türlerin, metinsel olduðu kadar, toplumsal olduðunu vurgular. Türlerin toplumsal

olduðu düþüncesi ise, ideolojik yaklaþýmlarýn 'tek boyutlu'luðunu eleþtirmeye

götürür. 

Gerek tür kuramlarý içinde, gerekse film eleþtirsi içinde, tür filmlerini ege-

men ideolojinin yeniden üretim aracý olarak gören ideolojik yaklaþýmlar, politik ve

toplumsal deðerleri benimsemiþ edilgen bir izleyiciyi varsaydýðý için, tepki almýþtýr.

Yeni yaklaþýmlar, tür filmlerinin ayný zamanda yýkýcý ilerici potansiyellere sahip

olduðunu da hesaba katmaya baþlamýþtýr ve artýk ideolojik yaklaþýmlarda vurgu, bu

noktaya kaymaya baþlamýþtýr. Örneðin Berry (1999: 36, 37), Chaiers du Cinema ve
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Screen dergilerinin, Hollywood filmlerinin baþat ideolojik anlamlarý izleyiciye

empoze ettiðini tartýþtýðýný belirtir. Öte yandan, yazara göre ritüel modeli ise, türü,

toplum perspektifinin bir yansýmasý olarak görmektedir. Ýdeolojik ve mitsel yak-

laþýmlara dönük bu eleþtirler, izleyicilerin, anlamlandýrma sürecinde etkin özneler

olduðunun fark edilmesiyle birlikte, tür filmlerinin nasýl deðerlendirildiði sorusunu

önemli kýlmýþtýr. 1980'lerde, özellikle melodram ve film noir gibi belli türler, ideolo-

jik karþýtlýklarý açýða vursalar da, bu karþýtlýklarýn sorunsallaþtýrýldýðý ya da müzakere

edildiði türler olarak kavramsallaþtýrlmýþtýr. Bu nedenle Klinger (1990: 78,79),

Hollywood sinemasýnda, farklý metin politikalarýnýn ödüllendirildiðini belirtir. Tür

filmlerinin, ideolojik açýdan müzakare edileceði düþüncesi, temelde bu filmleri

tanýmlamada kullanýlan uylaþýmlarla da ilgiliydi. Örneðin edebiyattan getirilen

uylaþýmlarýn çeþitli nedenlerle stereotip haline geldiðini belirten Bourget (1990: 50-

57), görsel ve iþitsel dile baþvurmasý nedeniyle bu (anlatýsal ve görsel uylaþýmlar,

vurgu benim) uylaþýmlarýn, senaryonun ilettiðinden farklý bir anlam ortaya

çýkardýðýný ifade eder ve çoðunluðu Sirk, Minelli gibi melodram yönetmenlerinden

örnekler vererek, türsel uylaþýmlarýn, ya bir 'özür' olarak (örtük anlam, filmin bir yer-

lerinde bulunabilir) ya da alt-üst edilmiþ bir þekilde kullanýldýðýný belirtir. Yazara göre

tür filmlerinin örtük alt-metni, "Amerikan toplumu, bunun gibi mi olmalýdýr?"

sorusunu sorar. Yazarýn örnek verdiði yönetmenlerin, daha önce sözü edilen auteur

sayýlmalarý, söz konusu sorunsallaþtýrmada, tekrar yönetmenlerin önemine iþaret

eder. Çünkü türsel uylaþýmlarýn, egemen söylemle uyumlu olmayan anlamlarý

çaðrýþtýrabilecek biçimde kodlanmasý, bir ustalýk gerektiriyordu. Sirk ve Minelli gibi

usta yönetmenler ise, filmlerinde 'iyimserlik' yerine, ironik ve mesafe koyucu bir

bakýþ açýsýný yansýtarak, 'mutlu son'larý sorunsallaþtýrýyorlardý ve böylece, egemen

ideolojik söylemlerdeki çatlaklarý vurguluyorlardý. Bu çabalarýn sonucu olarak tür

çalýþmalarý, tür filmlerinin, egemen deðerleri yenidenüreten bir bütün olarak

görülemeyeceði düþüncesini tartýþmaya baþlamýþtý.

Tür filmlerini, kültürel bir temsiller olarak ele alan Kellner ve Ryan (1997:

18,19), bu filmlerin ideolojiyle baðlantýlý olarak yekpare bir yapýya sahip olmadýðýný

belirtir. Yazarlar, Hollywood sinemasýnda olup bitenlerin çoðunun gerçekten ide-

olojik olduklarýný, fakat Hollywood'dan çýkan tüm gerçekçi anlatý ürünlerinin, özü

itibariyle ideolojik olduklarýnýn söylenemeyeceðini vurgular. Çünkü, onlara göre

sinemasal ideolojinin bu þekilde ele alýnmasý, farklý tarihsel dönemlerde ortaya çýk-

mýþ filmler arasýndaki kaçýnýlmaz ayrýmlarýn yitip gitmesine ve filmlerin farklý

toplumsal koþullarda benimsediði, çok sayýda kendine has söylem ve temsil strate-

jilerinin göz ardý edilmesine neden olur. Yazarlara göre filmlerin politik anlamlarý,

daha çok içerdikleri tezlerde, kullanýlan somut temsil stratejilerinde ve yarattýklarý
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olasý etkilerde aranmalýdýr. Ryan ve Kellner, bu görüþleri doðrultusunda, Hollywood

filmlerini tarihsel dönemleriyle iliþkili olarak okuyarak, bu filmlerdeki ideolojik

söylemleri anlamlandýrmýþlardýr. Onlarýn bu çalýþmalarý ise, tür kuramlarýnýn eksik

býraktýðý tarihsel baðlamlarýn önemini vurgulamýþtýr.

4. Ara Sonuç: Metinden 'Sosyal Olan'a Tür Filmleri

Bu tartýþmalar çerçevesinde anlaþýlacaðý gibi, türe yönelik kuramsal tartýþ-

malarda, öncelikle türü tür yapan þeyin ne olduðu üzerinde durulmuþtur. Türün

nasýl tanýmlandýðý sorusu, baþlangýçta yaklaþýmlarý metnin (filmlerin) kendisiyle sýnýr-

landýrmýþtýr. 

Tür filmlerini, metnin yani filmlerin tematik yapýlarýna dayanarak açýkla-

maya çalýþan yaklaþýmlarda, türü tanýmlayýcý temel ögenin tanýdýklýk olduðu dile

getirilmiþtir. Tanýdýklýk, diðer bir deyiþle bildiklik, türlerin en önemli özelliklerinden

biri olarak benimsenmiþtir. Schatz'a göre (1981; 21) konu, çerçeve ve karakter gibi

tür filmlerinin anlatýsal bileþenleri, izleyici için, izleyicinin deðerlerine ve tutumlarýna

yönelen, onlarý yeniden olumlayan tanýdýk bir formül içindeki varlýklarý nedeniyle

ayrýcalýklý bir statüye sahiptir. Böylelikle tür filmlerinin, anlatýsal bileþenlerinin, önce-

den belirlenmiþ tematik bir anlamý varsaydýðý görülür. Tanýdýklýðý saðlayan konu,

tema ve teknikler, Cavell için de, türsel tanýmlamanýn temel belirleyicileridir. Cavell'e

göre (1974; 361), tür filmleri, konu, tema ya da teknikleri ile ayrýmlanabilen bir film

biçimi ya da kategorisidir. Bu taným, tür filmlerini tanýmlamada ortak anlatýsal ve

görsel niteliklerin belirleyici olduðuna iþaret eder. Görsel uylaþýmlar, yukarýda açýk-

landýðý gibi, ikonografik yaklaþýmýn türleri tanýmlamada kullandýðý bir ayrým olmuþ-

tur.

Türsel yaklaþýmlarda metin merkezliðin ardýndan, türleri anlamak için

onlarý, içinde bulunduðu toplumsal, kültürel, politik ve tarihsel baðlamla iliþkili

olarak okumak gerektiði dillendirilmiþtir. Türe yönelik yaklaþýmlarda, filmi temel

alan metinsel yaklaþýmlarla birlikte, artýk film endüstrisi ve izleyicisi de hesaba katýl-

maya baþlanmýþtýr. Genre adlý kitabýnda Neale (1983: 7) türü, çeþitli yazarlarýn yap-

mýþ olduðu tanýmlamalardan hareket ederek açýklamaya çalýþýr. Örneðin, Tom

Ryall'ýn "Yönetmen tarafýndan yapýlarý yönlendirilen/ kontrol edilen ve izleyici

tarafýndan okunan ve tekil/bireysel (individual) filmleri aþan örüntüler, biçimler,

biçemler, yapýlar." biçiminde yaptýðý tür filmi tanýmýný, derinleþmek için gerekli

kavramsal çerçeveyi saðlamada baþarýsýz görür. Kitses'in yönetmen ve izleyici arasýn-

daki uzlaþýlmýþ bir kod, bir gösterge sistemi benzetmesi ile tanýmladýðý türün, sine-

ma göstergebilimi için önemli olduðuna deðinir (Neale, 1983: 7). Neale (1983: 19),
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kendi tür tanýmýný, bu tanýmlarýn sýnýrlarýný geniþleterek yapar. Ona göre sinema,

yalnýzca ekonomik pratikler dizisi ya da anlam üreten bir dizi deðildir; anlamlarýn

ve konumlarýn (durumlarýn) üretimi için bir 'makine', deðiþen bir anlamlandýrma

sürecidir de. Anlamýn ve konumlandýrmalarýn ifadesinin sistematize ediliþ biçimleri

olmalarýndan dolayý türler, sinemanýn 'zihinsel makineleri'nin (mental machines)

temel bir parçasýdýr. Ancak, Neale (1990: 46) daha sonra yazmýþ olduðu bir

makalede, türlerin sadece filmlerden oluþmadýðýný, ayný zamanda izleyicinin belirli

beklenti ve varsayým düzenlerinden oluþtuðunu da belirtir. Bu baðlamda yak-

laþýldýðýnda türler, metinsel kodlama biçimleri olarak deðil, endüstri, metin (film,

vurgu benim) ve özne (izleyici, vurgu benim) arasýnda dönen/ dolaþan bir uylaþým-

lar, beklentiler ve yönlendirmeler sistemleri olarak görülür. Neale'e göre bu sistem-

ler, izleyicinin türü tanýmasýnda ve anlamasýnda araç olurlar. 

Türlerin metinsel olduðu kadar sosyal bir olgu olduðuna dikkat çeken

baþka bir yazar da, Sarrah Berry'dir. Berry'e göre (1999: 25-27) film türleri, biçim

ve öyküsüyle, filmleri gruplama yollarýdýr ve bir 'tür filmi', kültürel olarak tanýdýk bir

alana gönderme yaparak, kolayca sýnýflandýrýlabilir. Yazar tür filmi çalýþmalarýnda, þu

sorulara yanýt arandýðýný belirtir:

Türler, izleyicinin statükoyu sürdürmesini iþlevselleþtiren eðlence

endüstrisinin baþarýlý, ideal ideolojik parçalarý mýdýr? Türler, baþat film tüketi-

cilerinin izleme alýþkanlýklarý nedeniyle seçilmiþ ve tekrarlanmýþ popüler

imgelemlerin manifestolarý mýdýr? Türlerin baþat biçimsel ve anlatýsal örün-

tüleri, izleyicilerin biliþsel hipotezlerinin ve çeþitlemelerinin haz verici (plea-

surable) çeþitleriyle ilgili midir? (Berry, 1999: 27). 

Berry (1999: 41), ardýndan bu sorularýn, izleyici, metin ve endüstri arasýn-

daki karþýlýklý iliþkileri baðlamýnda türleri incelemeye götürdüðünü; kimi yaklaþým-

larýn okuma, pratikler ve beklentiler ufkunu temel alýp izleyici araþtýrmalarýna;

kiminin pazarlama stratejilerini temel alýp endüstri incelemelerine; kimilerinin de,

'kodlanmýþ' anlatýsal ve biçimsel uylaþýmlara odaklanarak, metinsel ve biçimsel

incelemelere yöneldiðini belirtir. Ancak son sözde yazar, türleri, izleyiciler ve

metinler arasýndaki belirli iliþkileri saðlayan/ olanaklý kýlan metinler arasýndaki sosyal

olarak örgütlenmiþ iliþkiler dizisi olarak görür. Yazara göre okuma süreci içinde bek-

lenti çerçevesini örgütlemeleri nedeniyle türler, metinsel olduðu kadar sosyaldir.

Türlerin sosyal olduðu düþüncesi ise, türe yönelik yeni yaklaþýmlarda farklý boyut-

larda deðerlendirilmiþtir.
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5. Yeni Yaklaþýmlar: Metinden 'Sosyal Olan'a, Türden Türselliðe

Türe yönelik yaklaþýmlar, türlerin farklý yönlerini temel alarak yapýlan

tanýmlamalardan, onlarýn izleyicilerini de hesaba katan sosyal bir olgu olduðu

anlayýþýna kaymýþtýr. Ancak bu kayýþ, yalnýzca tür filmlerinin deðil, tür filmlerine

yönelik önceki yaklaþýmlarýn da eleþtirel bir sorgulanýþýna neden olmuþtur. Geçmiþ

türsel yaklaþýmlarýn sorgulanma süresinde, türlerin deðiþimi önemli bir rol

oynamýþtýr.

Pek çok kaynaða bakýldýðýnda, tür filmlerinin 1960'larýn sonu ve 1970'lerin

baþýnda deðiþmeye baþladýðý dile getirilir. Bu tarihlerde türler, kendi anlatýsal ve

görsel uylaþýmlarýnýn farkýnda olarak bir öz-bilinçlilik sürecine girmiþlerdir. Bu sap-

tama, türlerin tekrar hangi ölçütlere baðlý olarak tanýmlandýðýný sorgulamaya iter.

Yapýlan türsel tanýmlamalarýn ise, tür filmlerinin, týpký klâsikçi yaklaþýmlarda

görüldüðü gibi, tür filmlerinin parladýðý 1940'lý ve 1950'li yýllardaki uylaþýmlarýný

temel aldýðý görülüyordu. Bununla birlikte türsel deðiþim, farklý nedenlere baðlan-

mýþtý. Yukarýda da vurgulandýðý gibi klâsikçi yaklaþýmlar, türsel deðiþimi görmekte

baþarýsýzdýlar, çünkü türsel deðiþim, onlar için türsel tükeniþ anlamýna geliyordu. Bu

bakýþ açýsý, benzer yaklaþýmlardaki gibi tarihsel bakýþýn eksikliðinin bir sonucuydu.

Baþka yaklaþýmlar ise, Cawelti'nin yaptýðý gibi (Collins, 1993: 244)  türsel deðiþimi,

1970'ler boyunca ortaya çýkan yeni kuþak yönetmenler ve deðiþen izleyici yapýsýna

baðlamýþlardýr. Collins ise türsel deðiþimi, Cawelti'nin bu görüþleri üzerinden

geçerek yapar. Collins'e göre ( 1993: 244, 245) türsel deðiþim, hýzla geliþen bir sine-

matografik kültürel okur-yazarlýðýn sonucuydu ve Cawelti, bu deðiþime eþlik eden

teknolojik ve demografik deðiþimin karþýlýklý iliþkisini görememiþti. Sözgelimi tele-

vizyonun geliþimi, sinemaskop (cinemascope), teknicolor ve sterio ses,

Hollywood'un en çok önem verdiði western ve tarihsel filmlerin üretiminin artýþýyla

sonuçlanmýþtý. Collins'in vurguladýðý bir diðer deðiþim ise (1993: 245), televizyonun

1960'lardan itibaren evlere girmesiyle birlikte, deðiþen izleyici profiliydi. Bu deðiþim,

sinemaya giden kitlenin doðasýnda bir deðiþime neden olmuþtu. Geçmiþin tür film-

lerini ayakta tutan aileler, þimdi evlerine kapanmýþ televizyon izlerken, daha genç

bir izleyici kitlesi sinemaya gitmeye baþlamýþtý. Kuþkusuz bu kitlenin önem verdiði

filmler de farklý olmuþtu. Karþý-kültürel bir hareketle (1968'li yýllar) beslenen yeni

genç izleyiciler, farklý tür eðlence isteklerini, farklý ve yeni yönetmenlerin filmlerinde

buluyorlardý. Bu nedenle yazar, mitolojik olarak tür filmleri deðiþtiyse, bunlarýn,

hedef mitlere yön veren toplumsal, teknolojik ve demografik bir deðiþim nedeniyle

olduðunu söyler.

Collins'in çalýþmasý, yalnýzca 1970'lerle sýnýrlý deðildir. O, toplumsal,
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teknolojik ve demografik deðiþimlerin 1980'lerin ve 1990'larda yeni türlerin

doðuþuna neden olduðu da dile getirilmiþtir. Collins'in sözünü ettiði iki temel iki tür,

'eklektik melez' filmler ve 'yeni samimiyet' ('new sincerity') filmleridir. Collins'in yak-

laþýmý, gerçekte türlerin ve türsel kodlarýn döngüselliðine (recyclability) iþaret eder

ve türlerin farklý kodlarýnýn, farklý baðlamlarda yeniden dolaþýma sokulduðunu vur-

gular. Ancak kendi deyiþiyle onun asýl sorusu (Collins, 1993: 247, 248), klâsik ya da

eski filmlerin tekrar geri döndüklerinde, nasýl bir iþlev gördükleridir. Yazarýn bu

soruya verdiði yanýt, 1980'lerin ve 1990'larýn filmlerinin, kendi türsel döngüsellik-

lerinin koþullarýyla ilgili olarak 'hiper-bilinçli' olduklarýdýr. 

Collins, yaklaþýmýný örneklemek için, her ikisi de western türüyle ilgili olan

iki filmden örnek verir. Bunlardan ilki, onun 'eklektik-melez' filmleri kapsamýnda

deðerlendirdiði Geleceðe Dönüþ 3 (Back to Future, Yön. Robert Zemeckis, 1990)

filmidir. Bir üçleme niteliðinde olan bu filmde, zaman içinde yolculuk yapmayý

olanaklý kýlan bir makine aracýlýðýyla Doc ve Marty'nin geçmiþe ve geleceðe yaptýk-

larý yolculuklar anlatýlýr. Serinin üçüncüsü ise, ikilinin 'Vahþi Batý'ya yaptýklarý yolcu-

luðu anlatýr. Collins, filmin Doc ve Marty'nin yerlilerden kaçarken, ayný zamanda

Marty'nin otomobilinin dikiz aynasýndan yerlileri izlediði sekansý, yeni türselliði açýk-

layan bir yapý olarak görür. Collins'e göre (1993: 248) bu sekansta, her þeyden önce

týpký Ford'un Posta Arabasý westerninde olduðu gibi atlarý, binicileri, uçsuz bucak-

sýz çölü ve yerlileri görürüz. Ýkilinin 'eski Batý'ya yaptýklarý yolculuk, yazara göre

gerçekte 'eski westernlere' yapýlan bir yolculuktur ve Marty'nin dikiz aynasýndan

sunulan görüntüler, geçmiþle þimdiyi, tür ile postmodern kültür arasýndaki iliþkiyi

tek bir görüntüde birleþtirir. Yazara göre burada 'tarih', yalnýzca þimdinin dikiz

aynasýnda yansýyan bir görüntüdür artýk. Bu ise þimdinin bakýþ açýsýndan geçmiþi,

postmodern tarih-yazýmýnýn ana temalarýndan biri olan komik terimlerle

sunumudur. Dolayýsýyla Collins'in yaklaþýmýnda farklý türsel uylaþýmlarýn birlikteliði

de söz konusudur. Bu sahnelerden biri, Marty, ayna karþýsýnda düello için kendi

kendine konuþtuðu sahnede oldukça belirgindir. Collins'e göre (1993: 249) bu

sahnede Marty'nin farklý filmlerden alýnmýþ olan konuþmalarý, hem izleyicilerin

artan sinematografik okuryazarlýklarýnýn bilincinde olduklarýný, hem de bu depolan-

mýþ bilgilerin ironik manüplasyonunu eðlenceli hale getirirler. Westernlerin eski

uylaþýmlarýna uymadýðý, bu uylaþýmlarý farklý baðlamlarda kullandýðý için yazar,

filmdeki metinlerarasýlýðý, ‘hiper-metinlerarasýlýk’ olarak adlandýrýr. Collins'e göre

(1993: 250) ‘hiper-metinlerarasýlýk’, 'enformasyon çaðý'nda eðlence ve kültürel

okur-yazarlýktaki temel deðiþimler gibi, izleyicinin yeterliðini ve anlatýsal baðlamlar-

daki deðiþimleri yansýtýr. Bir baþka deyiþle bu kavram, hem farklý türsel kodlarýn fark-

lý baðlamlarda, çoðunlukla 'eðlence' amaçlý kullanýlmasý anlamýna gelir, hem de
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izleyicilerin, türsel kodlarýn ve onlarýn  kullanýldýðý baðlamlarýn farkýnda olduðunu

anlatýr. Tür, bu nedenle 'eklektik-melez' olarak tanýmlanmýþtýr.

Collins'in, tanýmladýðý ikinci tür ise, 'yeni samimiyet' filmleridir. Collins'in

tanýmlamasýna göre 'yeni samimiyet' filmleri (1993: 257), her çeþit ironi ya da eklek-

tisizmden kaçan bir samimiyet arar; neredeyse unutulmuþ, 'kayýp bir saflýðýn'

peþindedir. Yazar, bu türü Kurtlarla Dans (Dances with Wolves, 1990) filmiyle

örnekler. Kurtlarla Dans, Collins'e göre (1993: 257), westernlerin geleneksel olarak

inkâr ettiði, beyaz adamýn, 'Vahþi Batý'ya varýþýndan önceki Amerikan Yerlilerinin

yaþamýna odaklanýr ve westernin ön tarihini, baþka bir projeye yerleþtirir; film,

1990'larýn Amerika'sýnýn sorunlarýný önceden saptar, bunu imgesel bir tarih-

öncesinde çözmeye çalýþýr. Bu doðrultuda 'eski Batý', beyaz adamýn oraya geliþinden

önce, güvenirliðin, saflýðýn, masumiyetin olduðu bir yerdir. Yazara göre film, west-

ern mitolojisini bozar; yabanýl/uygar karþýtlýðýnda beyaz adamýn temsil ettiði Batý,

kaba emperyalizmle tanýmlanmýþtýr. 'Yeni samimiyet' filmleri, bu yönüyle, þimdinin

sorunlarýnýn, asla olmamýþ ve olamayacak bir geçmiþte sembolik olarak çözüldüðü

'bir hiç ülkede' geçer.  

Collins'in kavrayýþýnda geçmiþte kalmýþ, unutulmuþ güvenilirlik, saflýk gibi

deðerler, günümüzün sorunlarýdýr ve bu sorunlar, imgesel, bütünüyle kurmaca bir

tarih-öncesinde çözülür. Ancak, gerçekte iki film türü de, günümüzün karmaþasýna

bir tepki olarak deðerlendirilebilir, ki Collins de bunu vurgulayarak (1993: 262),

1980'lerin ve 1990'larýn popüler anlatýlarýnýn, birleþik bir kitlesel bilinçaltýnýn eksik-

liðini yansýtmaktan çok, derin bir karýþýklýðý/ kararsýzlýðý (ambivalance) yansýttýðýný

söyler. Yazar bu nedenle bu filmlerin, eski ve yeniyi birlikte sunan ve farklý ideolojik

gündemlere göre yeniden eklemlenmeye/ ifadelendirilmeye (re-articulation) konu

olan popüler mitolojileriyle iliþki olarak, meta-mitolojik bir boyut içerir. 

Collins'in kavramsallaþtýrmasý, tartýþtýðý kavramlarla postmodernist bir

zeminde yer alýr ve geçmiþteki türsel örüntülerin saf olduðunu varsayarak, onlarýn

sonradan melezleþtiðini kabul eder. Oysa türlerin saf olduðu düþüncesi de çok

tartýþmalýdýr ve son dönem tür tartýþmalarý, önceki tür yaklaþýmlarýnýn yanýlgýlarýný

ortaya koymaya çalýþýr. Bu yaklaþýmlardan biri Janet Staiger'e aittir.  Staiger (2000:

62), tarihsel yanýlgýnýn, tam da geçmiþteki türsel örüntülerin saf olduðunu ve

onlarýn giderek melezleþtiðini kabul eden görüþ olduðunu söyler. Yazara göre türsel

örüntüleri saf olarak deðerlendirmenin, en önemli nedeni, türü tanýmlamaya

dönük ilk çabalardan kaynaklanýr. Bu konuda Staiger, Altman'ýn türü, 'bir üretim for-

mülü haline gelmeye baþlayan bir model; bir filmde metinsel bir sistem olarak

varolan bir yapý; daðýtýmcýlar ve gösterimcilerce kullanýlan bir etiket ve filmin nasýl
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okunacaðý üzerine izleyicilerce yapýlmýþ bir sözleþme' olarak tanýmlayan ayrýmlarýna

dayanarak (Altman'dan akt. Staiger, 2000: 65) türlerin saf olmadýðýný kanýtlamaya

çalýþýr. Staiger (2000: 67-70), her þeyden önce Hollywood türlerinin metinlerarasý

olduðunu, anlatýsal uylaþýmlarýn iç içe geçtiðini, ancak bu dörtlü ayrýma dayanarak

türlerin eleþtirmenler, yapýmcýlar tarafýndan etiketlendiðini söyler. Hatta Staiger,

Hollywood türlerinin bile, film eleþtiri yazýlarýnda, yazarlarca farklý biçimlerde

etiketlendiðini örnek verir. Dolayýsýyla türsel etiketlemedeki bu farklýlýðýn, türlerin,

metinlerin alýmlanmasýný ve yordanmasýný kolaylaþtýran bir araç olarak

iþlevselleþmesinden kaynaklandýðý görülür. 

Son olarak, türlerin kimi kodlarý olduðunu ve bu kodlarýn melezleþerek

yaþadýðýný söyleyen Bakhtin'in görüþlerine yer verebiliriz. Bir yazýn kuramcýsý olan

Bakhtin'e göre (2001: 216) tür, geliþiminin her aþamasýnda belli bir türe ait her tekil

yapýtta yeniden doðar, yenilenir ve bu, türün yaþamýný oluþturur. Bu nedenle

Bakhtin'e göre her türde korunan arkaik öðeler, kendilerini yenileme yeteneðine

sahiptir: Bir tür, þimdide yaþar, ama geçmiþini, baþlangýcýný daima anýmsar. Hatta

Bakhtin (2001: 236), bir türün baþlangýcýnýn, yani arkaik aþamasýnýn, türün geliþi-

minin en yüksek aþamalarýnda da yeni biçimlerde korunduðunu belirtir ve görüþ-

lerini þöyle der: "Dahasý, bir tür ne denli geliþirse, biçimi de o denli karmaþýklaþýr ve

geçmiþini de o denli iyi ve eksiksiz anýmsar." (Bakhtin, 2001: 236).   Bakhtin'in açýk-

lamalarýna dayanarak, neden 1990'lý yýllarýn popüler filmlerinin ne denli geçmiþle

ilgilendiklerini anlayabiliriz. Türlerin, deðiþerek, dönüþerek, melezleþerek, ama hep

geçmiþlerini anýmsayarak varlýklarýný sürdürdüklerini söylemek, bu nedenle yanlýþ

olmaz. Türlerin varlýðýný sürdürmeleri, daha önce de belirtildiði gibi, metinler-

arasýlýkla iþler. Sürekli bir iliþkiyle, diðer metinlerin yardýmý ve etkisiyle kendini oluþ-

turan, onlara açýk ya da kapalý bir biçimde göndermede bulunan metinler, metinler-

arasýdýr (Kýran; Kýran, 2000: 277). Tür filmlerinin, yazýnsal metinlerin de etkisi ve

yardýmýyla oluþtuðu göz önünde bulundurulduðunda, onlarýn baþlangýçtan beri

metinlerarasý olduðu görülür. Günümüzdeki tür filmlerini metinlerarasý kýlan ise, bu

sürecin biçimlerinde aranabilir. Çünkü metinlerarasý iliþki biçimleri, alýntý ve aktarma

yanýnda yansýlama, açýmlama, gönderme ve örtülü anlatýmý da içerir (Kýran; Kýran,

2000: 283). Bu iliþki biçimlerinin çeþitlendiði günümüzde bile tür filmleri,

Cennetten Uzakta (Far From Heaven, Yön. Todd Haynes, 2002) filminde olduðu

gibi, doðrudan alýntý ile metinlerarasý iliþkilerini sürdürür.3 Bununla birlikte yönet-

menler, gerek türsel kodlarý deðiþtirerek, gerekse onlarý metinlerarasý iliþkiler içinde

kodlayarak türsel uylaþýmlarý hem sürdürür, hem de yeniler. 1950'li yýllarýn izleyi-

cisinin aðlayarak tepki verdiði bir anlatýsal uylaþým (örneðin, film kahramanýnýn kör

olmasý ya da önemli bir fýrsatý kaçýrmasý), 2000'li yýllarýn izleyicisini güldürmek için
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de kullanýlabilir. Ya da farklý türsel kodlar, Fransýz yönetmen François Ozon'un

elinde, 8 Kadýn (8 Femmes, 2002) filminde olduðu gibi, yeni ve özgün bir bireþim-

le yeni anlamlar yaratmak için kullanýlabilir.4

Türsel kodlarla ilgili olarak, tür filmlerinin, izleyicilerin ondan aldýðý haz

(tanýdýklýktan ve türsel beklentilerin gerçekleþmesinden ya da türsel özelliklerin

farklý baðlamlarda kullanýlmasýndan kaynaklanan haz) sürdükçe varlýðýný sürdüre-

ceðini söyleyebiliriz. Tür filmleri, her ne kadar, kendisini o türe ait kýlan kodlarý pay-

laþsa da deðiþir, geniþler. Kodlar da deðiþime uðrar, týpký bu kodlarýn kullanýlma biçi-

minin deðiþmesi gibi. 

Sonuç

Tür filmlerine yönelik yaklaþýmlarý inceleyen bu yazý, tür filmlerinin taným-

lanma sorunun, ilk yaklaþýmlardan beri önemini koruduðunu vurgulamýþtýr.

Özetleyecek olursak, ilk tür yaklaþýmlarý, türlerin, klâsik bir ilk örneði izlediðini ve

türlerin, bu türlere içkin olduðu düþünülen bir dizi anlatýsal ve görsel uylaþýmlar

temel alarak tanýmlamýþ ve bu nedenle türsel tanýmlamalarda metin merkezli

olmuþtur. Daha sonraki tür yaklaþýmlarý, bu filmlerin toplumda belli mitsel ve

kültürel iþlevleri yerine getirdiði, çeþitli toplumsal, kültürel, ekonomik ve ideolojik

kaygýlarý anlattýðý/ dýþavurduðu görüþleriyle birlikte, türlerin, iþlevlerine dayanarak

tanýmlanmasýna kaymýþtýr. Bunlarýn ardýndan gelen yaklaþýmlar, türlere, egemen ide-

olojik söylemleri yenidenüreten araçlar ya da onlara meydan okuyan temsiller

olarak bakmýþtýr. Çalýþma, bu süreçte vurgunun, metinden, sosyal olana kaydýðýný

ortaya koymuþtur. Günümüzün tür filmlerine iliþkin yaklaþýmlar ise, türsel deðiþim

kavramý üzerinde durarak, hem bu deðiþimleri türsellik, metinlerarasýlýk, parodi,

melezlik gibi  kavramlarla açýklamaya çalýþmýþ, hem de yalnýzca tür filmlerinin deðil,

türe yönelik benimsen yaklaþýmlarýn da yeniden tartýþýlmasýnýn yolunu açmýþtýr. 

Yapýlan incelemeler sonucunda tür filmlerini incelemenin, yalnýzca filmleri

incelemek anlamýna gelmediði, ayný zamanda gerçekte çok boyutlu ve dinamik bir

iliþki içinde film-izleyici-yapýmcý-yönetmen iliþkilerini, deðiþen ve farklýlaþan metin

politikalarýný, alýmlama biçimlerini incelemek anlamýna da geldiði, bir baþka deyiþle

tür incelemelerinin, insaný, tarihi ve toplumu da incelemek çabasýyla iliþkili olduðu;

tür incelemelerinin, türleri sýnýflamaya çalýþýrken, çoðunlukla yazýn kaynaklý kavram-

lara (metin, ironi, metinlerarasýlýk, öz-bilinçlilik, parodi vb.) baþvurduðu, ancak

giderek disiplinlerarasý olmaya baþladýðý; tür çalýþmalarýnýn, aðýrlýklý olarak

Hollywood ve Batý sinemalarý üzerinden (özellikle westernler) üzerinden yapýldýðý,

diðer ülkelerin tür filmlerinin, bu çalýþmalarýn dýþýnda kaldýðý ve tür çalýþmalarýnýn,
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týpký türlerin kendileri gibi, birbirleriyle ilintili, birbirini eleþtiren ve birbirine eklem-

lenen bir süreç izlediði söylenebilir.
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Notlar

1. Auteur, yönetmeni, filme kimliðini veren bir yaratýcý olarak tanýmlayan bir

sözcüktür. Auteurism ise, 1960'larda Andre Bazin'in önderliðindeki Chaiers du

Cinema dergisi yazarlarýnýn, belli yönetmenlerin filmlerinde ortak özellikler, tekrar-

lanan motifler saptayarak, o yönetmenin üslubunu, biçemini ortaya çýkarmaya

çalýþan ve yönetmenin bir çeþit yazar olduðunu savunan görüþ, eleþtiridir. Temelde

auteurcu eleþtiri, Hollywood yönetmenlerine odaklanýyordu.    

2. 'Rosebud', ayný zamanda Orson Welles'in Yurttaþ Kane (1941) adlý filminde yok-

sulluktan medya patronluðuna  dek yükselen Hearst'ün, çocukluðunda kullandýðý

kýzaðýn adýdýr. 

3. Film, yalnýzca Douglas Sirk'ün All That Heaven Allows (1955), Written on the

Wind (1956), Imitation of Life (1958) filmleriyle deðil, ayný zamanda 1950'li yýllarýn

diðer ünlü Hollywood melodramlarýyla da doðrudan bir iliþki içindedir. 

4. Ozon, bu filmde melodram, müzikal ve gerilim tür filmlerine ait uylaþýmlarý kul-

lanýr; onlarý, özgün bir biçimde harmanlar.
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Abstract
Various film genres in today's American Cinema can be evaluated with lots

of theoretical perspectives. Two of these perspectives are "Semiological Approach"

and "Feminist Theory".  The main intention of this article is to decipher and criticize

the contribution of cinema to the patriarchal system and its continuity. In this

research, some American science-fiction movies were evaluated. The two sample

movie, Armageddon (directed by a male director) and Deep Impact (directed by a

female director) has been chosen according to their theme and time period (1998)

similarity. Technically and methodologically, Semiologic Film Criticism is used. Feminist

Theory is used in theoretical approach as well.

In conclusion, it is discovered that the "Deep Impact" and "Armageddon"

movies maintain the patriarchal system on the quiet. It is also found that both male

and female characters in these movies, have been created according to patriarchal

system and the family ideology maintained in view of Feminist Theory.

Özet
Günümüz Amerikan sinemasýnda çeþitli film türleri çok çeþitli kuramsal bakýþ

açýlarýndan incelenebilir. Bu yaklaþýmlardan ikisi, göstergebilimsel yaklaþým ve 'feminist

kuram'dýr. Bu makalenin temel amacý, sinemanýn ataerkil sisteme ve onun devam

etmesine yönelik katkýsýný deþifre etmek ve eleþtirmektir. Bu çalýþmada bazý Amerikan

bilim-kurgu filmleri ele alýnmýþtýr. Temalarýna ve dönemlerine göre benzer iki film,

Armageddon (erkek bir yönetmen tarafýndan yapýlmýþtýr) ve Deep Impact (kadýn bir

yönetmen tarafýndan yapýlmýþtýr) seçilmiþtir. Teknik ve yöntembilimsel olarak

göstergebilimsel film eleþtirisi, kuramsal olarak ise, feminist kuram kul-

lanýlmýþtýr. 

Sonuç olarak, Armageddon ve Deep Impact filmlerinin, sessiz biçimde

ataerkil sistemi sürdürdükleri açýða çýkarýlmýþtýr. Ayný zamanda, bu filmlerdeki

hem erkek hem de kadýn karakterlerin, ataerkil sisteme göre yaratýldýklarý

görülmüþtür.

Bilim Kurgu, Feminizm, Göstergebilim / 

Science Fiction, Feminism, Semiotics

Amerikan Sinemasý’nda Bilim Kurgu Türünde Yer Alan
Korku Metaforlarý: 

“Kuyruklu Yýldýz ve Asteroid Tehlikesi”
Fear Metaphores That Exist in Science Fiction Genre in American Cinema:

“The Danger of Comet and Asteroid”

Burcu BALCI

Arþ. Gör. , Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
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1. Giriþ

Günümüzde Amerikan sinemasýnda yer alan türler, çeþitli amaçlar doðrul-

tusunda, bir çok kuramsal perspektifle incelenebilir. Bu bakýþ açýlarýndan ikisi

göstergebilimsel yaklaþým ile, feminist çözümlemedir. Makalede spesifik olarak ele

alýnan tür bilim kurgudur. Bilim kurgu türünün seçilmesinin nedeni, bu türün

ataerkil bir ideoloji doðrultusunda seyirciyi güdümlemesinin diðer türlere göre

daha inandýrýcý bir þekilde sunmasýndan kaynaklanýr. Görünürdeki eþitlikçi yapýsýnýn

ardalanýnda, ataerkil yapýyý çok ince dolayýmlayarak sunan bilim kurgu filmleri,

dolayýsýyla bu ideolojiyi alýmlamaya bireyleri daha çok güdümlemektedir. 

Bilim kurgu türünün önemi, sinemanýn baþlangýcýndan günümüze dek var-

lýðýný her dönem daha fazla saðlamlaþtýrarak korumasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu

durum, bilim kurgunun, sistemin ideolojik gereksinimlerini karþýlayabilmesinden

dolayýdýr. Çünkü bilim kurgu gündelik hayattan çýkardýðý verilerle çaðdaþ korku ve

endiþeleri yönlendirerek, sisteme güven vermeyi saðlayacak yapýlanmayý oluþtura-

bilmektedir (Batur 1998: 11). Dolayýsýyla evrensel bir tür olarak kabul edilen bilim

kurgu, yazarýnýn ya da filmin yönetmeninin ideolojik düþünce yapýsýna uygun ürün-

ler ortaya koyar. (Yelkenli 2001)

Bilim kurgu türü içinden ayný sorunsalý (Bakýnýz: Þekil 1), ayný dönemde

(1998) ele alan ve biri erkek (Armageddon), diðeri kadýn yönetmen tarafýndan

(Deep Impact) çekilen iki film çözümlenecektir. Böylelikle ayný temanýn, hem erkek

bakýþ açýsýyla (Armageddon'un yönetmeni: Michael Bay), hem de kadýn bakýþ açýsýy-

la (Deep Impact'in yönetmeni:Mimi Leder) nasýl iþlendiði deðerlendirilecektir.

Þekil 1: Dünyayý tehdit eden "Asteroid" tehlikesi.

2



Amerikan Sinemasý’nda Bilim Kurgu Türünde Yer Alan Korku ... l B. Balcý

2.Makalenin Yöntem ve Tekniði

Makalede niteliksel çözümleme baðlamýnda, göstergebilimsel film

eleþtirisinden ve kuramsal bakýþ açýsý olarak Feminist Kuramdan yararlanýlacaktýr.

Göstergebilimsel film eleþtirisinin kullanýlmasýnýn nedeni, filmlerin ortak temasýnýn

yabancý bir gök cismi göstergesi olmasý ve bu göstergenin filmin anlambilimsel açý-

dan önemli bir metafor olarak sunulmasýdýr. Dolayýsýyla filmlerdeki göstergelerin

metaforik ve metonimik anlamlarýnýn ortaya çýkarýlmasý, göstergelerin birbirleriyle

girdikleri iliþkilerin(dizi, dizimsel)  filmlerdeki örtük anlamlarý ve mesajlarý nasýl þekil-

lendirildiðinin sunulmasý açýsýndan göstergebilimsel film eleþtirisinden yararlanmak

gerekmektedir. Feminist perspektif kullanýlmasýnýn amacý, filmlerdeki ataerkil ideo-

lojiyi ortaya çýkarmaktýr.  Böylelikle filmlerde erkek bakýþ açýsýyla inþa edilen kadýn

kimliðinin deþifre edilmesi ve sorgulanmasý amaçlanmaktadýr.

Barthes, kadýnlarýn toplumdaki rolünün ve aile yapýsýnýn deðiþmesinin, "aile,

erillik, diþilik mitlerinin" baþat bir meydan okumayla karþý karþýya kalmasýna neden

olduðunu vurgular. Artýk kitle iletiþim araçlarý ürünlerini üretenlerin, meslek sahibi

kadýn, yalnýz yaþayan anne veya "yeni" duyarlý erkek gibi yeni toplumsal cinsiyet mit-

lerini kullanma gerekliliðinin doðduðunu savunur. Eski mitleri tümüyle reddet-

meyen ama sahip olduðu kavramlar zincirinden bazý halkalarý atýp, yerine yenisini

koyan bu yeni yaklaþým, mitlerdeki deðiþimin devrimsel deðil, evrimsel olduðunu

gösterir(Fiske 1996:121). Bu baðlamda incelenecek olan iki filmdeki kadýn ve

erkeðe dair toplumsal cinsiyet rollerinin inþasýnda kullanýlan geleneksel ve modern

deðerler araþtýrýlacaktýr.

Göstergebilimsel yaklaþým, bir metin olarak filmlerde anlamýn nasýl düzen-

lendiðini ve yapýlandýrýldýðýný ortaya çýkarýr(Özden 2000:120). Her film görsel

göstergelerden oluþur. Anlam göstergelerin diziliþlerinin ortaya çýkardýðý dizimsel ve

dizisel iliþkiler baðlamýnda ortaya çýkar. Örneðin; "Alien" filmindeki yaratýk filmsel bir

göstergedir ve anlamýný filmsel söylem içindeki iliþkilerden alýr. Alien(Yaratýk), filmin

dizimsel iliþkileri içinde, kadýnýn toplumsal cinsiyeti ile ilgili psiko-seksüel ve kültürel

kaygýlarýn dýþa vurulmasýný saðlayan bir gösterge durumuna gelir. (Özden

2000:125). Sinemada kadýna yönelik duygu ve düþünceler baþka görsel imgelerle

de aktarýlmaktadýr. Örneðin; Bu çalýþmada örnek olarak incelenecek filmlerdeki

kuyruklu yýldýz ve asteroid imgesi, bu kategorideki göstergelere ek olarak yorum-

lanabilmektedir. Ýncelenecek iki film baðlamýnda bu imgeler, kadýna yönelik eril
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kaygýlarý iþaret eden bir imge olarak ele alýnacaktýr (Bakýnýz: Þekil 2).

Þekil 2: Dünyanýn sýnýrlarýný geçmiþ "Asteroid" tehlikesi.

Dolayýsýyla Çözümlenmesi için seçilen iki filme temel göstergebilimsel terim-

ler kullanýlarak, göstergebilimsel çözümleme doðrultusunda, filmlerdeki önemli

göstergelerin yorumlanabilmesi amacýyla gösterge analizi, filmlerdeki zengin ve

çeþitli görünümün altýnda yatan ortak anlatý yapýsýnýn ortaya çýkartýlmasý için dizim-

sel çözümleme (filmlere Propp'un iþlevleri de uygulanmýþtýr) ve filmlerdeki örtük

anlamlarýn ortaya çýkartýlmasý için dizisel çözümleme uygulanmýþtýr. 

Filmler, sunduklarý geniþ anlamlama yapýsý nedeniyle, birden çok eleþtirel

yaklaþýmý kullanmayý gerekli kýlmaktadýr. Bu nedenle filmlerin çözümlenmesinde

Göstergebilimsel çözümlemenin yanýsýra, Feminist kuramdan da faydalanýlacaktýr.

Böylelikle bilim kurgu türünde aktarýlan temsillerin temel anlamsal düzeyde sap-

tanmasýnýn gerçekleþtirilmesinin ardýndan, yaratýlan yananlamlarýn Feminist pers-

pektiften sorgulanmasý yapýlacaktýr. Çeþitli Feminist perspektifler arasýndan

Varoluþçu Feminizm bakýþ açýsý kullanýlacaktýr. 

Varoluþçu Feminizm, nesne olmayý reddeder ve  kadýnlarý nesne olarak

görenlerin, onlarýn varlýðýný özne olarak tanýmaya zorlamasý gerektiðini

savunur(Donovan 1992:242). Varoluþçu Feminizm, kadýnýn baðýmsýz bir özne ola-

bilmesi için, önce bilinçlenmesi gerektiðini savunur. Bu araþtýrmanýn amacý,

Varoluþçu Feminist perspektif çerçevesinde, bilim kurgu filmlerindeki gök cismi

imgesinin toplumsal cinsiyet rolleri baðlamýnda çözümlenmesidir. Makalenin hede-

fi bilinçlenme sürecine katkýda bulunmaktýr.
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3. "Deep Impact" ve "Armageddon" Filmlerinin Göstergebilimsel

Yaklaþýmla ve Feminist Kuram Doðrultusunda Çözümlemesi

3.1. "Kuyruklu Yýldýz ve Asteroid" Tehlikesini Anlatan Ýki Bilim Kurgu

Filmi: "Deep Impact" ve "Armageddon"

Bilim kurgu türünün seçilmesinin bir diðer nedeni, bu türün geleceðe ait

öngörüleri zengin bir görsellik kullanarak aktarýrken, muhafazakar metinleri içeren

bir yapýyý da barýndýrmasýdýr. 

"Deep Impact", dünyanýn sonunun yaklaþmakta olduðu ve tüm insanlýðýn

yok olmayý çaresizce beklemek zorunda kaldýðý dramatik bir hikayedir(Erdem v.d.

1998: 22).

Filmin isminde (Derin Çarpýþma- Derin Darbe) iki anlam mevcuttur:

1.Çarpýþmadan sonraki fiziksel yok olma süreci. 

2.Çarpýþmadan önceki süreç; insanlar arasýndaki derin psikolojik etkiler.

Kuyruklu yýldýz insan iliþkilerini anlatmak ve bu iliþkileri yeniden düzenlemek için kul-

lanýlan bir metafordur. Amaç; modernleþme sürecinde insanlar arasýndaki çözül-

meye baþlayan geleneksel iliþkilerin önemini vurgulamak ve geleneksel muhafaza-

kar deðerleri korumaktýr.

Ayný durum, önemli bir diðer bilim kurgu filmi örneði olan "Mesaj" (Contact)

filmini hatýrlatýr: 

"Mesaj" uzaylýlarla dünyalýlarý karþý karþýya veya nadiren de olsa yan yana

getiren bir bilim kurgu deðil; uzaylýlardan gelen mesajlarýn dünyadaki yansýmalarýný,

belli kiþilikler etrafýnda ele alan bir dramadýr (Þirin 1997:30). Ýnsanlar arasý iliþkileri

dolaylý yoldan anlatmak için bilim kurgu türü iyi bir araçtýr. "Mesaj" filminde karak-

terler ve karakterler arasýndaki iliþkiler çerçevesinde anlatýlan hikayede, uzaylýlar

geleneksel muhafazakar deðerlerin restore edilmesinin metaforudur. Ayný durum,

"Deep Impact" filmindeki kuyruklu yýldýz metaforu için de geçerlidir.

"Deep Impact", dramayý filmin merkezine yerleþtirir: Dargýn olan baba-kýzýn

barýþmasý ve birlikte ölmeleri, ölümü kesinleþen anne, genç çiftin her þeye karþýn

direnen aþký...(Þirin 1998:28). Bilim kurgu için gelecek, yeni baþlangýçlardan baþka
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hiçbir þey içermemektedir (Roloff ve Seeblen 1995:99). Kýyamet gününün son-

rasýnda hayatta kalan mitik kahraman ve üç beþ kiþi, yeni oluþmaya baþlayan saðlýk-

lý, mutlu ve temiz "öncü toplumun" çekirdeðini oluþturur. Aslýnda kýyamet günü,

yarattýðý korku ve felaketin yanýnda, gereksiz ve fazla olaný da bir temizleme süre-

ci içinde yok eder (Batur 1998:47). Amerikan mitolojisinin ideali, ancak þimdi

baþlamýþ olan öncü-toplumdur. Bu tür baþlangýç toplumlarý bilim kurgu türü için

olumlu toplum imajlarý oluþtururlar(Roloff ve Seeblen 1995:99). "Deep Impact" fil-

minde de kýyamet sonrasý yaþama þansýna sahip olanlar genç beyazlardan oluþan

çekirdek ailedir (Bakýnýz: Þekil  3).

"Armageddon" filminde de genç beyaz bir çift filmin sonunda evlenir

(Bakýnýz: Þekil 4).

Felaketin ardýndan hayatta kalanlar, Amerikan ideolojisine ve idealine uygun

olarak WASP kökenli gençlerdir.

Filmlerin ortak noktalardan biri, dini, alt metinlerden biri olarak kullan-

masýdýr. Dini metin "Armageddon" filminde, Ýncil'de "The Bible calls this day

Armageddon, the end of all things" (Ýncil bugünü her þeyin sonunun geldiði

kýyamet günü olarak adlandýrýr) þeklinde geçerken, "Deep Impact" filminde, bugün

"The worst days of Bible" (Ýncil'in en kötü günleri) olarak yer alýr.
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Þekil 3: "Deep Impact".

Þekil 4: "Armageddon".



3.2. "Deep Impact" ve "Armageddon" Filmlerinin Göstergebilimsel

Yaklaþýma Göre Gösterge Analizleri

3.2.1. "Deep Impact" Filminin Gösterge Çözümlemesi

Aþaðýdaki tabloda görüldüðü gibi "Deep Impact" filminin en belirgin üç

göstergesi þöyle çözümlenebilir:

Tablo 1: "Deep Impact"  Filminin Gösterge Analizi.

Kuyruklu yýldýz yananlamsal olarak dinsel baðlamda, kýyametin metaforudur.

Kýyamet öncesinde parçalanan ve çözülmeye baþlayan geleneksel toplumsal iliþki-

lerin ve deðerlerin yitirilmesi korkusunun bir metaforudur. Kuyruklu yýldýz metaforu

ile, filmin finalinde yeni yeni oluþmaya baþlayan temiz ve saðlýklý toplumun, toplum-

sal iliþkilerin ve toplumsal deðerlerin  restorasyonu saðlanýr.

"Mesih" isimli uzay gemisi dini baðlamda insanlarý günahlarýndan arýndýra-

cak, iyiliði, doðru yolu, Tanrý'nýn yolunu  insanlýða göstererek kurtaracak

Ýsa(Mesih'in) metaforu olarak kullanýlmýþtýr. Dini deðerlerin empoze edilmesi

sözkonusudur. 

Maðaralar ise, tufandan sonra yaþamýn devam edebilmesi için Nuh'un

Amerikan Sinemasý’nda Bilim Kurgu Türünde Yer Alan Korku ... l B. Balcý
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KuyrukluYýldýz
Ýmgesi

Kuyruklu Yýldýz -Kýyamet gününün metaforu
-Geleneksel toplumsal iliþkilerin
çözülmeye baþladýðý, toplumsal, cinsel
ve ahlaki yozlaþmanýn olduðu bir
toplumda geleneksel muhafazakar
deðerlerin  yitirilmesi tehlikesinin
metaforu

Uzay Gemisi
Ýmgesi

Maðaralar
Ýmgesi

"Mesih" isimli
uzay gemisi

Maðaralar -Nuh'un Gemisi'nin metaforu

-Dinin kurtarýcýlýk misyonunun
simgeselleþtirimi

Gösterge Gösteren Gösterilen
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Gemisi iþlevini görecek sýðýnaklardýr (Bakýnýz: Þekil 5).

Þekil 5: "Deep Impact" filminde maðara giriþinde yaþanan izdiham.

3.2.2  "Armageddon" Filminin Gösterge Çözümlemesi

"Armageddon" filminin en belirgin göstergelerinin analizi aþaðýda göste-

rilmektedir.

Tablo 2: "Armageddon"  Filminin Gösterge Analizi.

"Global killer" (küresel katil) olarak tanýmlanan asteroid, kiþiselleþtirilir.

Korku, önemli bir toplumsal kontrol mekanizmasý olarak, insanlarýn ayný duygularý

paylaþmasý ile tekrar  bütünleþmeyi saðlar. "Bütünleþme" olgusu, muhafazakar ideo-

lojinin önemli ideallerinden biridir.
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Gösterge Gösteren Gösterilen

Asteroid Ýmgesi
Asteroid
Dottie

Global Killer

-Sembolik Ataerkil
düzeni tehdit eden
"öteki"nin, "diþi"nin
metaforu

Harry
Beyaz orta yaþlý erkek

imgesi
-Beyaz erkek kahraman-
lýðý miti
-Koruyucu, Kurtarýcý

Bomba imgesi Nükleer baþlýk
-Simgesel anlamý fallus
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Filmde belirtildiði gibi, asteroidi keþfeden astronom, asteroide karýsýnýn ismi-

ni verdirtir: Karýsýný kimsenin kaçamayacaðý zalim ve hayatý emici bir fahiþe olarak

tanýmlar. Asteroid, karýsý gibi tehlikelidir, itaat etmez, yani kontrol altýna alýnmalý,

uysallaþtýrýlmalý ve toplumsallaþtýrýlmalýdýr. Filmde baþka yerlerde de asteroid,

"fahiþe bir kadýn" olarak diyaloglarda geçer ve simgesel olarak erkekler tarafýndan

içi delinerek ve bomba koyularak yok edilir. Harry asteroidi delerken "bu demir

fahiþeyi çiðneyelim" der. Asteroide böylece diþil özellikler yüklenmiþ olur. 

"Armageddon" filminde asteroid, yananlamsal olarak ataerkil sistemi ve

düzeni bozabilecek, tehlikeye sokabilecek ve hatta yok edebilecek diþiliðin

metaforudur.

3.3. "Deep Impact" ve "Armageddon" Filmlerinin  Dizimsel Çözüm-

lemesi

3.3.1."Deep Impact" Filminin Dizimsel Çözümlemesi

Göstergebilimsel çözümleme örneklerinden Dizimsel çözümlemede genel-

likle Propp'un 31 iþlevi doðrultusunda anlatý yapýsý ayrýþtýrýlmaktadýr.  Propp'un 31

iþlevi doðrultusunda, filmin anlatý yapýsýnýn çözümlenmesi þöyledir:
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α Baþlangýç durumu (Kuyruklu yýldýz keþfedilir.)
β Evden uzaklaþma (Kuyruklu yýldýzý keþfeden uzman ölür.)
γ Yasak (Kuyruklu yýldýz projesi, muhabir Jeny tarafýndan farkedilir.)
δ Yasaðý çiðneme ( Jeny, projeyi araþtýrýr.)
B Aracýlýk (Kuyruklu yýldýzý yok etmek için, mesih'in gönderileceði açýklanýr.)

↑ Gidiþ (Mesih, dünyadan ayrýlýr.)
G Uzamsal yer deðiþtirme (Mesih, hedefe ulaþýr.)
H Çatýþma (Bombalarýn yerleþtirilmesinde sorun çýkar.) 
I Yengi (Mesih baþarýlý olamaz ve kuyruklu yýldýz iki parçaya bölünür.) 

↓ Geri dönüþ (Mesih geri döner.)
M Güç görev (Mesihdeki astronotlar, kendilerini feda etmeye karar verirler.)
N Çözüm (Misyon baþarýlýr ve kuyruklu yýldýz yok edilir.)
T Biçim deðiþtirme(Astronotlar, kahramanlaþtýrýlarak ölür.)
U Cezalandýrma (Kuyruklu yýldýz yok edilir.)
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Bilim kurgu türünün kaygý ve umut yaratmaya dayalý anlatý yapýsý, "Deep

Impact" filminde dizimsel olarak þu þekilde oluþturulmuþtur:

Kuyruklu yýldýz keþfedilir. (Kaygý)

⇓⇓
Jeny, kuyruklu yýldýzla  ilgili projeyi bulur. (Kaygý)

⇓⇓
Hükümet, projeyi ve "Mesih"i açýklar. (Umut)

⇓⇓
"Mesih"  baþarýlý olamaz. (Kaygý)

⇓⇓

Hükümetin yedek planlarý: Titan füzeleri ve "Nuh'un Gemisi" adý verilen
maðara aðlarý. (Umut)

⇓⇓
Füzeler baþarýlý olamaz. (Kaygý)

⇓⇓
"Mesih"in mürettebatý, kendilerini feda etmeye karar verirler. (Umut)

⇓⇓
Parçalanmýþ olan kuyruklu yýldýz yeryüzüne düþer. (Kaygý)

⇓⇓
Mesih, kuyruklu yýldýzý yok eder. (Geleceðe dair "umut" oluþur.)

3.3.2. "Armageddon" Filminin Dizimsel Çözümlemesi

Filmin, Propp'un 31 iþlevine göre dizimsel çözümlemesi þöyledir:
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α Baþlangýç durumu (Kahraman tanýtýlýr.)
β Evden uzaklaþma (Kahraman ve kýzý NASA'ya götürülür.)
γ Yasak (Kahramana asteroid tehlikesi anlatýlýr.)
B Aracýlýk (Kahramanlar  uzaya gönderilirler.)

↑ Gidiþ (Baba ve oðul evden ayrýlýr.)
G Uzamsal yer deðiþtirme (Kahramanlar, asteroide varýr.)
H Çatýþma (Asteroidin yüzeyini delebilmek için uðraþýrlar.)
I Yengi (Asteroid, istenilen düzeyde delinir.)

↓ Geri dönüþ (Kahraman hariç astronotlar geri döner.)
M Güç görev (Kahraman asteroidde kalarak bombayý patlatacaktýr.)
N Çözüm (Baþarýr.)
T Tanýma (Kahraman herkes tarafýndan tanýnýr.)
U Cezalandýrma (Asteroid yok edilir.)
W Evlenme (A.J. ve Grace evlenir.)
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"Armageddon" filmi, dizimsel olarak þu þekilde oluþturulmuþtur:

Asteroid keþfedilir. (Kaygý)

⇓⇓
Misyon için kahraman bulunur. (Umut)

⇓⇓
Kahraman, grubunu oluþturur. (Umut)

⇓⇓
Misyon için kullanýlacak uzay mekikleri tanýtýlýr. (Umut)

⇓⇓
Kahraman ve ekibi test eðitiminde baþarýlý olamaz. (Kaygý)

⇓⇓
Asteroid yaðmuru.(Kaygý)

⇓⇓
Uzay mekikleri fýrlatýlýr. (Umut)

⇓⇓
Yangýn yüzünden, misyon tehlikeye girer. (Kaygý)

⇓⇓
Misyon baþarýlamaz. (Kaygý)

⇓⇓
Gizli plan devreye girer. (Umut)

⇓⇓
Gizli planda sorun çýkar. (Kaygý)

⇓⇓
Asteroid dünyaya çarpar. (Kaygý)

⇓⇓
Sorun çözülür. (Umut)

⇓⇓
Gizli planda bir kiþinin asteroidde kalmasý gerekir. Kahraman kalýr. (Kaygý)

⇓⇓
Ekibin geri kalaný yeryüzüne geri döner. (Umut)

⇓⇓
A.J ve Grace evlenirler. (Umut/Mutlu Son)

3.4. "Deep Impact" ve "Armageddon" Filmlerinin Dizisel Çözümlemesi

3.4.1. "Deep Impact"  Filminin Ýkili Karþýtlýklar Çerçevesinde Dizisel
Çözümlemesi

"Deep Impact" filminin ikili karþýtlýklara göre dizisel incelemesi aþaðýdaki
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gibidir. 

Tablo 3: "Deep Impact" filmindeki ikili karþýtlýklar.

Kuyruklu yýldýz keþfedilince yaratýlan kaygý, zaman zaman "umut"a dönüþür

Kaygý/Umut). uyruklu yýldýz yaþamý yok etmekle tehdit eden bir nesnedir (Ölüm/

Yaþam). Kuyruklu yýldýzla ilgili hükümete ait gizli proje, kamuya açýklanmak zorun-

da kalýnmýþtýr (Gizlilik/Açýklýk). Dünya yaþamýn simgesi iken, kuyruklu yýldýz ölüm

getirecek bir nesnedir(Kuyruklu yýldýz/Dünya). Mesih'deki genç astronotlar, tecrü-

beli ve yaþlý astronotlarla çatýþýrlar (Genç/Yaþlý). Mesih, ilk görevinde baþarýlý olamaz

(Baþarý/Baþarýsýzlýk). Bir milyon insan için özel olarak hazýrlanan maðaralar aðýna,

sekizyüzbin kiþi rastgele seçilerek yerleþtirilecektir (Seçilmek/Seçilmemek). Birleþik

Devletler Baþkaný halkýna bir kilise rahibi gibi vaaz vererek, "Tanrý"ya inanmalarýný,

dua etmek istediðini, Tanrý'nýn bazen cevabý hayýr olsa bile bütün dualarý duy-

duðunu söyler. Burada yüceltilen bilim deðil, dindir (Din/Bilim). 

"Bilim, karþý-mitlerin baþat mitlere güçlü bir biçimde meydan okuduðu alan-

lar için iyi örnektir."(Fiske 1996:122) Filmde baþat mit dinken, karþý-mit bilimdir.

Filmde parçalanmýþ aileler, yalnýz yaþamayý tercih eden bireyler görülür (Aile/Birey,

Evlenmek/Boþanmak). Bu noktada günümüzde ataerkil ideoloji tarafýndan en çok

kullanýlan "aile miti" ile karþýlaþýlmaktadýr.

Barthes'a göre, mitlerin temel iþlevi tarihi doðallaþtýrmaktýr. "Aile miti" nin

doðallaþtýrýlmasýnda kullanýlan gerekçeler þunlardýr: Kadýnlarýn bakýp büyütme ve

koruma iþini erkeklerden doðal olarak daha iyi yaptýklarýna inanýldýðý için, kadýnlarýn

doðal mekaný ev olarak kabul edilir. Dolayýsýyla kadýnlarýn iþlevi çocuk yetiþtirmek ve

kocalarýna bakmak, erkeklerin iþlevi de ekmek parasý kazanmaktýr. Mit, bu anlam-
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Filmdeki Ýkili Karþýtlýklar
Kaygý Umut

Ölüm Yaþam

Gizlilik Açýklýk

Kuyruklu Yýldýz Dünya

Genç Yaþlý

Baþarý Baþarýsýzlýk

Seçilmek Seçilmemek

Din Bilim

Aile Birey

Evlenmek Boþanmak
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larý doðanýn bir parçasý gibi sunarak, tarihsel kökenlerini gizler ve bu anlamlarý

evrenselleþtirerek, kadýnýn ve erkeðin rollerini adil ve eþit gösterir. "Aile miti"ne baðlý

olarak "erillik ve diþillik mitleri" de üretilmiþtir. 19. Yüzyýl sanayileþmesinin yarattýðý

toplumsal koþullarda kentlere göç olmuþ ve "çekirdek aile" kavramý yaratýlmýþ,

köylerdeki geleneksel aile ve topluluk iliþkileri terk edilmiþtir. Þehirlerde fabrikalar-

daki çalýþma koþullarý gereði, çocuklar tarýmsal çalýþmalarda olduðu gibi, ailelerine

eþlik edememiþler ve kadýn çocuklarýna bakmak amacýyla evde kalmak zorunda

kalmýþ, çocuklarýn bakýmýyla ilgilenmiþtir. Kapitalist sistemin orta sýnýf erkeðinin

çýkarlarýna hizmet etmek amacýyla, tamamýyla ekonomik temelli olarak oluþturulan

"erillik, diþillik ve aile mitleri", çekirdek ailenin "doðal", temel bir toplumsal birim

olmasýný saðlamýþtýr. Bu baðlamda diþiliðe bakýp büyütme, evcillik, duyarlýlýk, korun-

ma gereksinimi gibi doðal anlamlar yüklenmiþ ve erillliðe de güçlü olma, hakkýný

arama, baðýmsýzlýk ve kamusallýk gibi anlamlar verilmiþtir. Günümüzde kamusal

alaný erkeðin iþgal etmesi bu yolla doðal ve tarihsel bir süreçmiþ gibi sunulmuþtur.

Erkeklerin adaleli bedenleri, siyasal ve toplumsal iktidarýný doðallaþtýrmak için bir

araç olarak kullanýlýrken, kadýnlarýn da doðum yapmasý, yuva yapma yani bakýp

büyütme ve evcillik anlamlarýnýn doðallaþtýrýlmasý için kullanýlýr (Fiske

1996:119,120,121).

Film, "aile miti"ni destekleyecek þekilde oluþturulan bir olay örgüsünün üzeri-

ne kurulmuþtur.

Coward, kadýnlarýn aile fotoðraflarýný çok sevdiðini, ailenin yazýlý olmayan

tarihinin gardiyanlarý olarak fotoðraflarý topladýðýný ve sakladýðýný yazar. Fotoðrafýn

doðumuyla tarih gerçek olmuþ, aile somutlaþmýþtýr (52,53). Film boyunca aile ideo-

lojisine sinemasal destek, özellikle simgesel olarak özlem duyulan aile yerine geçen

aile fotoðraflarý ve alyanslarla yapýlýr. Her iki nesneye yakýn çekim yapýlýr. 

Temel sorunsal, aileler içindeki iliþkilerin çözülmesidir. Günümüzde kadýna

ait toplumsal rollerin deðiþmesi ve geliþmesi, kadýnýn özel alanýný terkederek, erkek-

lere atfedilen kamusal alana girmesi, filmdeki karakterlerde görülmektedir. Filmde

hem çocuðu olan ve çalýþan bir anne modeli, hem de yalnýz yaþayan ve çalýþan bir

kadýn modeli görülür (Bakýnýz:Þekil 6). Ancak filmin sonunda verilen mesaj son

derecede belirgindir: Yalnýz olan kadýn iþ yaþamýnda belki daha baþarýlý olabilir ama

bakacak bir çocuðu olan çalýþan kadýn -tercih yapýlmasý gerektiðinde- yaþama hakký-

na sahip olan kadýndýr.
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Þekil 6: "Deep Impact" filminde çalýþan kadýn karakteri ( Jeny).

Filmde bu karar, Jeny tarafýndan verilir ve çocuðu olan çalýþan kadýnýn haya-

týný kurtarmak için kendini feda eder. Böylelikle ailenin önemi, yalnýz olmayý tercih

eden kadýn karakter tarafýndan da onanýr ki bu karakterin yalnýzlýðý tercih

etmesinin sebebi, kendi ailesinin babasý yüzünden daðýlmasý ve bundan dolayý duy-

duðu acý, nefret ve üzüntüdür.

Þekil 7: "Deep Impact" baba ve kýzýn barýþmasý.

Aile kurumunda yaþadýðý mutsuzluk, onun yalnýzlýðý tercih etmesine neden

olur. Her ne kadar babasýndan nefret etse de ölürken yanýnda olmayý tercih ettiði

tek yer babasýnýn yanýdýr. Babaerkillik, bir baba figürü hata bile yapsa affedilir ve

kabul edilir (Bakýnýz: Þekil 7).

3.4.2. "Armageddon" Filminin Ýkili Karþýtlýklar  Çerçevesinde Dizisel

Çözümlemesi

"Armageddon" filminin ikili karþýtlýklara göre dizisel incelemesi þudur:
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Tablo 4: "Armageddon"  filmdeki ikili karþýtlýklar.

Dizisel eksendeki ilk karþýtlýk yaþam ve ölümdür. Yaþamý kurtarma misyonu için,

dünyadaki en iyi petrolcü bulunur (Bakýnýz: Þekil 8 Harry Stamper).

Þekil 8: "Armageddon" Harry Stamper karakteri. 

Filmde Harry ve arkadaþlarýnýn mükemmelliði, profesyonel bir kurum olan NASA

tarafýndan onaylanýr ve "mükemmel" tanýmý erkeklere atfedilir (Mükemmel/Mükemmel

olmayan). Misyon için hazýrlanan iki uzay mekiði (Freedom/Özgürlük ve

Independence/Baðýmsýzlýk) uzaya fýrlatýldýktan sonra, Rus uzay istasyonuyla kenetlenir.

Ancak bu istasyonun eskiliði ve bakýmsýzlýðý, Amerika'nýn uzay mekiklerinin yeniliði ve

teknolojik açýdan geliþmiþliðiyle bir tezat oluþturur. (Amerika/Rusya, Eski/Yeni) Geliþmiþ

ve zengin olan Amerika'nýn karþýsýnda geri kalmýþ ve fakirleþmiþ bir Rusya

vardýr.(Geliþmiþ/Geri kalmýþ, Zengin/Fakir) Böylelikle  Komünist sisteme iyi bir sistem

olmadýðý ve kendisini revize etmediði için batýlý bakýþ açýsýyla  eleþtiri getirilmiþ ve kapi-

talist sistem çözüm olarak sunulmuþtur. 

Film doðadan gelen tehlikeye karþýn teknolojiyi kullanarak mutlu sona
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Filmdeki Ýkili Karþýtlýklar

Yaþam Ölüm

Mükemmel Mükemmel olmayan

Amerika Rusya

Yeni Eski

Geliþmiþ Geri kalmýþ

Zengin Fakir

Kaygý Umut

Doða Teknoloji
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ulaþýr.(Doða/Teknoloji)

Kaygý-umut karþýtlýðý ekseninde filmin anlatý yapýsý ilerler.

Filmlerde ortak ikili temel karþýtlýklar kaygý/umut, yaþam/ölüm, erkek/kadýndýr.

3.4.3. "Deep Impact" Filminin Varoluþçu Feminist Kuram Doðrultusunda

Kadýn ve Erkeðe Dair Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Ýkili Karþýtlýklar Çerçevesinde

Dizisel Çözümlemesi

"Deep Impact" filminin kadýn bakýþ açýsýyla, kadýn ve erkeðin Toplumsal Cinsiyet

Rolü açýsýndan Ýkili Karþýtlýklar Çerçevesinde Dizisel Çözümlemesinde erkeðe ve kadýna

atfedilen özellikler ortaktýr: fedakar, rasyonel, aktif, cesur ve zeki. Tek farklýlýk erkeðin

yaþlý, kadýnýn genç bir karakter olmasýdýr. Erkeðin yaþlý (tarihsel süreç içerisinde erkeðin

olgun ve tecrübeli olanýnýn; yani bilge olmasý için yaþlý olanýnýn tercih edilmesi), kadýnýn

genç olmasý, genellikle kadýnýn varoluþçu feminist kurama göre bir seyir nesnesi olarak

sunulmasýndan kaynaklanmasýna raðmen (Yaþlý/Genç),filmde yer alan kadýn oyuncular

ataerkil bakýþ açýsý doðrultusunda "cinsel çaðrýþýmlar yaratan estetik nesneler" olarak

sunulmazlar. Kamusal alanda çalýþan kadýnlar, ceket ve bol gömlek gibi bedenlerini örte-

cek kýyafetler giyerler ve bu kýyafeti gelenekselliðin bir ifadesi olan inci kolye ile tamam-

larlar. 

"Bir kadýn, erkeði ile kariyeri arasýnda çeliþki yaþadýðýnda, akýllý bir seçim olarak

her zaman evlilik sunulur. Kariyerini seçen kadýnlar bu hatalarý yüzünden acý çekerler."

(Güçhan 1999:205) Dolayýsýyla aile kurmak yerine kariyeri seçen Jeny, filmin sonunda

ölür. Bu durum, ataerkil sistemin Jeny'yi cezalandýrmasý olarak yorumlanabilmektedir.

Ataerkil ideoloji doðrultusunda tercih edilen, haz için cinselllik deðil, üretici cinselliktir.

Filme hakim olan bir baþka kadýn bakýþ açýsý, Jeny'nin ailesiyle ilgilidir. Babasý,

annesinden ayrýlmýþ ve kýzýndan iki yaþ büyük olan genç bir kadýnla evlenmiþtir. Bu

durum kadýn yönetmen tarafýndan olumsuzlanmýþtýr. Terk edilen anne, film süresince

hep evde tek baþýna ve mutsuz bir þekilde görüntülenmiþ ve filmin sonuna doðru trajik

bir biçimde intihar etmiþtir. Jeny, babasýný annesini terk ettiði için eleþtirmiþtir. Jeny'nin

babasýyla yaþadýðý çatýþma, finalde birlikte ölmeye karar verdikleri sahnede çözülmüþtür.

Ancak erkeðin karýsýný terkederek ailesinin daðýlmasýna yol açmasý ve kendi yaþýnda olan

karýsýný genç bir kadýn için terketmesi, genelde kadýnýn ailenin daðýlmasýnda suçlu

olarak konumlandýrýlan Hollywood bakýþýný tersine çevirir ve erkeði suçlu olarak gösterir.
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Yönetmen kadýn olmasýna raðmen, filmi ataerkil sistemden baðýmsýz düþünmek

ve soyutlamak mümkün deðildir. Örneðin "mesih" uzay mekiði ile uzaya giden astronot-

lar 4 beyaz erkek, 1 beyaz kadýn ve 1 siyah erkekten oluþur (Bakýnýz: Þekil 9).

Þekil 9: "Deep Impact" uzay mekiði mürettebatý.

Kadýn astronot uzay mekiðini kontrol edenlerden birisidir (Bakýnýz: Þekil 10).

Þekil 10: "Deep Impact" filmindeki kadýn astronot.

Dolayýsýyla filmde, kadýnýn yaygýn olarak kitle iletiþim araçlarýnda kullanýlan pasif

konumundan aktif konuma geçtiði görülür. Ayrýca bu kadýn bir annedir ve kocasýyla  kýzý

edilgen bir þekilde "bekleyen" konumdadýr. Alýþýlmýþýn dýþýndaki bu durum, kadýn bakýþ

açýsýnýn bir ürünüdür. 

"Armageddon" filminde uzaya gidecek astronotlarýn toplumsal cinsiyet ve ýrk

açýsýndan daðýlýmý yine erkek egemen sisteme uygundur: iki uzay mekiði vardýr. Ýlk mekik

5 beyaz erkek ve 1 beyaz kadýndan oluþur. Ýkinci mekik 5 beyaz erkek ve 1 siyah kadýn-

dan oluþur (Bakýnýz: Þekil 11).
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Þekil 11: "Armageddon" astronotlar. 

"Armageddon"da  slogan olarak, eril nitelikli "For all mankind" kullanýlýr.

"Mankind" insanoðullarý ya da erkekler anlamýndadýr. Bu durumda toplumda birincil

konuma erkek cinsi, ikincil konuma da "öteki" adý altýnda toplanabilecek kadýnlar,

siyahlar, eþcinseller, kýzýlderililer v.d. girmektedir. 

"Deep Impact" filminde Baþkan bir siyahtýr (Bakýnýz: Þekil 12),

Þekil 12: "Deep Impact"  siyah  ABD Baþkaný.

Sadece Amerika'ya seslenir ve diðer ülkelerin de baþkanlarýnýn ayný anda ayný

açýklamalarý yaptýðýný söyleyerek, hümanist bir yaklaþým sergiler.

Oysa "Armageddon"da erkek bakýþ açýsýyla, ABD Baþkaný beyaz bir erkektir ve

yaptýðý konuþmada, kendisini sadece ABD Baþkaný olarak görmediðini, tüm insanlýðýn

bir yurttaþý olarak gördüðünü  söyler. WASP kökenli baþkan, tüm dünyaya seslenen aktif

bir özne, onu dinleyen insan ýrký da pasif bir kitledir. Erkek bakýþ açýsýyla baþkan,

evrensel bir baþkan olma hevesinin izlerini taþýr. Bu durum ABD'nin 1990'lý yýllardaki Yeni

Dünya Düzeni ideallerinin sinemadaki uzantýlarý olarak yorumlanabilmektedir.
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3.4.4. "Armageddon" Filminin Varoluþçu Feminist Kuram Doðrultusunda

Kadýn ve Erkeðe Dair Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Ýkili Karþýtlýklar Çerçevesinde

Dizisel Çözümlemesi 

"Armageddon" filminin kadýn ve erkeðin Toplumsal Cinsiyet Rolü açýsýndan Ýkili

Karþýtlýklar Çerçevesinde Dizisel Çözümlemesinde erkeðe yüklenen özellikler arasýnda

aktif, rasyonel, güçlü olmasý gelmektedir. Kadýn ise pasif, güçsüz ve duygusal olarak

sunulur. Kamusal alan erkeðe aitken; özel alan kadýnýndýr. Erkek özne konumunda iken;

kadýn nesne durumundadýr. Teknoloji ve doða karþýtlýðý da filmde sunulan ve toplumsal

cinsiyet rolleri ile dolaylý yoldan baðlantýsý olan bir karþýtlýktýr.

Ryan ve Kellner'e göre, kültürel temsillerde kadýnlar baðýmlý uyruklar olarak inþa

edilirler ve Hollywood geleneði de buna uygun olarak kadýný erkek arzularýnýn nesnesi

olarak inþa eder. Filmlerde kadýnlar, erkek arzularýnýn fetiþi ve erkek iktidarýnýn pasif

doðrulayýcýlarýdýrlar. Erkeklerin, kadýnlarý cinsel fetiþlere indirmesinin nedeni, erkeklerin

narsistik bütünlüklerinin zedelenmemesi için reddetmeye çalýþtýklarý, kadýnlarýn farklý

cinselliðinden yani fallusun yoksunluðundan kaynaklanan tehdit edici bir cinsel gücün

varlýðýdýr. (218,219)

Filmde kültürel bir temsil olarak Grace, bir seyir nesnesi  olarak pasif olan/

bakýlan/ edilgen konumundayken, bakan/aktif/etken olan da erkektir. Grace, erkek

arzularýnýn fetiþ  nesnesidir. Mulvey, bunun nedenini psikanalitik açýdan diþi figürün,

erkeðin hadým edilme kompleksini hatýrlattýðýný ve erkek bilinçdýþýnýn bu endiþeden kur-

tulmak için iki kaçýþ yolu oluþturduðunu savunur: 

1.Suçlu nesnenin deðersizleþtirilmesi, cezalandýrýlmasý ya da kurtarýlmasý.

2.Sunulan figürün tehlikeli olmasýndan çok rahatlatýcý olmasý amacýyla fetiþ nes-

nesine dönüþtürülerek hadým edilmeyi tümüyle yok saymak (43).

Seyirci perdede kendi imgesiyle özdeþleþir. Aslýnda seyirci "simgesel" kendisi ile

özdeþleþir. (Özden 2000:159) Kadýn izleyiciler, filmde "simgesel" kendileri ile, Grace'le

özdeþleþirler. Ancak "simgesel" kendileri ataerkil bakýþ açýsýyla inþa edilmiþ bir öznedir.

Ve ayný zamanda  kadýnlara sürekli olarak kitle iletiþim araçlarý tarafýndan empoze

edilen ve tüketim toplumu tarafýndan kültürel olarak oluþturulan ideal kadýn modeline;

zayýflýðý, narinliði, pürüzsüz teni, uzun boyu, uzun bacaklarý v.d. özellikleriyle uyan

Grace, hem erkekler hem de kadýnlar tarafýndan haz kaynaðý olarak algýlanýp
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tüketilmektedir. Ayrýca cinsel bir nesne olarak sunulduðu için, kadýnýn tehdit edici cinsel

gücü, ataerkil ideoloji tarafýndan bastýrýlmýþ olur.

Cinsiyetçi ideoloji eril özellikleri ile kapitalist deðerleri yüceltirken, diþil özellikleri

ise aþaðýlamaya çalýþýr. Kapitalizm, deðiþime dönük ürünlere kullanýma dönük ürünler-

den daha çok deðer verdiði için, kullaným deðeri alanýný, kadýnlar dünyasýný ve o

dünyaya iliþkin duygusallýk, çocuk bakýp, büyütme gibi özellikleri aþaðýlar (Donovan

1992:161). Grace, dolayýsýyla erkek egemen kapitalist ideoloji tarafýndan pasifize

edilmiþ, sisteme uyumlu ve sistemden beklendiði þekilde hareket eden bir eþ adayý

olarak sunulur.

Kamusal söylem diþiliðin ve kadýnlarýn dýþlanmasýný gerektirir. Erkek, bir yurttaþ

olarak evrensel ve rasyonel bakýþ açýsýný ifade eder. Dolayýsýyla biri erkeðin arzularý ve

duygularýyla ilgilenmelidir ki bu biri de kadýndan baþkasý deðildir. (Donovan 1992:358)

Newton'un paradigmasýna göre, akla ve mekanizmanýn matematiksel ilkelerine uygun

olarak iþlemeyen þeyler, ikincil, yeterli olmayan, gerçekten uzak ve adlandýrýlamaz

"öteki" olarak kabul edilir. Newton'un dünya görüþü : 1) Akýl aracýlýðý ile yönetilen

kamusal dünya, 2) Akýl-dýþý olarak betimlenen duygusal iliþkilerin, kaderin, estetiðin,

ahlaki yargýlarýn ve kadýnýn olduðu marjinal dünya olarak ayrýlmýþtýr. Bu baðlamda akýl-

cý dünya, akýl dýþý dünyadan üstündür ve onu kontrol etmesi gerekir. Akýlcý varlýklar

yaradýlýþýn efendileridir ve "akýldan" yoksun kalanlara aklý götürme haklarý vardýr

(Donovan 1992:18,19). Grace için bu kamusal alan/özel alan ayrýmý belirgindir. Babasý

ve erkek arkadaþý, dünyayý kurtarmaya çalýþýrken (kamusal alanda), o kendi öznel ve

özel alanýnda pasif bir þekilde bekler. Grace, kadýnýn hem fiziksel, hem de duygusal

güçsüzlüðünün bir göstergesidir.

Zaten Modleski de kitle kültüründeki kadýnlara ait imgelerin önemli özellik-

lerinden birinin ortaya koyduklarý deðil, gizledikleri olduðunu düþünmektedir. Kadýnýn

anlamlarý ev, aþk ve cinsellik ise, anlamýna gelmediði þeyler para, iþ, sýnýf ve siyasettir.

(Bu baðlamda filmdeki kadýn ve erkeðe iliþkin kimlik tanýmlamalarý kadýn güzellik, aþk,

cinsellik iken; erkek profesyonellik, güçlülük, kahramanlýktýr.) Modleski, kadýný, erkek

egemen kapitalist kültürün psikolojisinde "öteki" olarak tanýmlar. Bu kültürün varola-

bilmek için baðýmlý olduðu öteki, hem sömürülmek hem de yok edilmek için ihtiyaç

duyulan bir sömürgedir (139,148). 

Filmde grace karakteri, hem cinsel bir sömürü nesnesi, hem de erkeklere simge-

sel düzende kastrasyon tehlikesini hatýrlatan, bastýrýlmasý veya yok edilmesi gereken bir
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"öteki" olarak sunulur.

Çin atasözüne göre kadýnýn üç erdemi babaya itaat, kocaya itaat, oðula itaattir

(Leoff, 1994:33). Finalde kýzýnýn sevdiði erkeðinin dönmesi uðruna kendini feda eden

bir baba figürü vardýr. Önemli olan soyun devamýdýr.

Þekil 13: "Armageddon" baba-oðul figürü.

Kadýn, babaerkil sistemde babasýnýn ölümünden sonra kocasýna teslim edilir

(Bakýnýz: Þekil 13). Önce babasýnýn, sonra kocasýnýn egemenliðinde olan Grace, baðým-

sýz bir kadýn figürü deðildir. Erkek bakýþ açýsýyla, Grace, annesinin, hem babasýný hem

de kendisini terk ettiðini söyleyerek, ailesinin daðýlmasýnda annesini suçlu olarak görür.

Ryan ve Kellner'e göre, yetmiþli yýllar boyunca kadýnlarý aile yuvasýný yýkmakla

suçlayan bir grup filmde (Kramer Kramer'e karþý, Þampiyon gibi), kötü ve bencil

annelerin karþýsýna, sevgi dolu, kendilerini çocuklarýnýn yetiþmesine adamýþ erkek

imgeleri yerleþtirilmiþtir. Sevecenlikle çocuk büyüten yeni bir  baba imgesi bu dönemde

yaratýlmýþtýr (248). Oysa "Deep Impact"de kadýn bakýþ açýsýyla  Jeny, annesini býraktýðý

için babasýný suçlar.

"Deep Impact" filminde varolan toplumsal yok olma korkusu, "Armageddon"

filminin de temel sorunsalýdýr. Bu durumda kahramanýn korkuyla mücadele etmesinin

yolu, ileriye doðru atýlmasýdýr. Harry, tehlikeli durumlardan uzaklaþmak yerine, onlarý

arar ve ön plana çýkarýr. Kahramanlýk, tehlike üstünde ve onun yarattýðý duygular

üstünde bir zafer kazanma biçimi olarak tanýmlanmaktadýr. Korkuya tamamýyla hakim

olunmasý olgusu, tehdidin bilinçli olarak algýlanmasý ve ona karþý kararlý bir mücadele

verilmesiyle olur. Kahramanlýk eyleminde özne, etrafýný saran korkuyu aþmak zorun-

dadýr (Mannoný 1992:122). Harry, aktif ve rasyonel bir karakter olarak, dünyayý kurtar-

mak için bizzat kendisi gider ve korkusunu yenerek, bu uðurda ölmeyi bile tercih eder.
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Filmde, teknolojiyi erkeklerin kullandýðý ve ürettiði  görülmektedir. Azizah al-Hibri

(Donovan 1992:337,338) erkeklerin bu teknolojik emperyalizmini, Freud'un "penis

kýskançlýðýna" karþý geliþtirdiði kuramýnda açýklamýþtýr. Tarih öncesi erkeklerin kadýnlarýn

yeniden üretim güçlerine, yani kadýnlarýn birden ve güçlü bir þekilde ama ölmeden

kanayabilmelerine karþý kýskançlýk duyduklarýný ve bu fiziksel süreci ölümsüzlük aracý

olarak gördüklerini savunur. Kadýnlarýn kanama dönemlerinden sonra sürekli iyileþmesi

ve kendini yeniden üretmesi, erkeklerin kendilerini hayatýn sonsuz yeniden üretiminden

mahrum edilmiþ ve dýþlanmýþ hissetmelerine neden olmuþtur.  Bu durumda erkekler

kadýnlarý asýl öteki ama üstün bir öteki olarak görmüþlerdir. Erkekler, kendi üstünlük

duygusunu oluþturabilmek için üretime aðýrlýk vermiþtir. Üretim, yeniden üretimin bir

taklidi haline gelmiþ, erkek tüm enerjisini teknolojiye vermiþtir. Erkek kimliðinin oluþa-

bilmesi için, ötekinin, kadýnýn, diþileþtirilmiþ doðanýn (teknolojinin) egemenlik altýna alýn-

masý gerekmektedir.  Teknolojik emperyalizm, aslýnda erkeðin kendi yetersizlik duy-

gusundan, yeniden üretimi gerçekleþtirememesinden dolayý, diþi olandan korkmasýn-

dan ve onu reddetmesinden kaynaklanýr. Erkek kendini bu yolla onaylatmaya çalýþýr. 

"Armageddon", erkeklere atfedilen teknolojik fetiþizmin toplu bir gösterimidir

(Teknoloji/doða karþýtlýðý) (Bakýnýz: Þekil 14).

Þekil 14: "Armageddon" ve teknoloji. 

Teknolojiye sahip olmanýn erkeklere getirdiði güç ve teknoloji ile varolan

koþullarýn, sýnýrlarýn ötesine geçebileceðine dair verilen güvence, filmdeki teknolojik

emperyalizmi kuvvetlendirmektedir. Varoluþçu feminist bakýþ açýsýyla, filmdeki erkeklere

dair toplumsal rol modelleri, kendi varlýklarýný sorgulamayan ve kendi kimliklerini kura-

bilmek için diþi ve diþiliðe ait her þeyi reddededen ve aþaðýlayan ataerkil sistemin erkek

temsilleridir. Yok etmek istedikleri nesnelere diþil özellikler yükleyen erkek karakterler,

simgesel düzende diþi tehlikesini yok etmektedirler.

Sonuçta  "Aile, Tanrý, ülke" üçlemesiyle (Güçhan 1999:202) filmin muhafazakar
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yapýsý ortaya çýkar.

4. "Deep Impact" ve "Armageddon" Filmlierinin Genel Deðerlendirilmesi

4.1."Deep Impact" Filmi Hakkýnda Genel Deðerlendirme

Filmin ismine uygun bir biçimde, kadýn bakýþ açýsýyla filmde derin bir "aile ideo-

lojisi" bulunmaktadýr. Film, Amerikan çekirdek ailesini korumaya yönelik muhafazakar

bir ideolojiyi örtük olarak barýndýrýr. Filmde kadýnlarýn kültürel temsillerinin inþa ediliþi,

modern kadýn temsilini olumsuzlama ve geleneksel toplumsal kadýn temsilinin önemini

onama þeklindedir. Modern temsil yaþamýndan fedakarlýk yapýyormuþ gibi gösterilerek

ataerkil sistem tarafýndan cezalandýrýlýr ve kadýnlar için geleneksel rollerin sürekliliðinin

önemi vurgulanýr. Filmde metin içinde de geçen bazý ayrýntýlarda(babanýn ailesini

daðýtýp, genç bir kadýnla evlenmesinin olumsuzlanmasý, uzay gemisini yönetenlerden

birinin kadýn astronot olmasý gibi) kadýn bakýþ açýsýna rastlanýr ama genelde erkek ege-

men sistemin varlýðý kendini hissettirir.

4.2. "Armageddon" Filmi Hakkýnda Genel Deðerlendirme

"Armageddon" ataerkil sistemdeki toplumsal rol modellerini yeniden üretir.

Erkek bakýþ açýsýyla kadýn karakter, filmde hem bir tehdit nesnesi, hem de bireyselliði

olmayan, erkeðe göre tanýmlanan (birinin kýzý, birinin eþi v.d.) bir fetiþ nesnesidir. Kadýn

temsili, erkek arzularýnýn ve korkularýnýn simgesi olarak geleneksel toplumsal rollerine

uygun olarak oluþturulmuþtur. Erkeðe ait toplumsal rol modelleri ise, erkeklerin toplum-

daki varolan toplumsal statülerini, iktidarlarýný pekiþtiren ve haklý çýkaran modellerdir.

"Armageddon"da dünyayý koruma misyonu takým iþi gibi gözükse de, aslýnda tek

bir erkek kahramanýn ve onun yerine geçecek olan varisinin üzerine yoðunlaþýr. Harry

kendini insanlýk adýna feda ederek bireyciliði öne çýkarýrken, "Deep Impact"de, tüm

takým kendini feda ederek insanlarý kurtarýr. "Armageddon" misyonda petrol iþçilerini

kullanýrken, "Deep Impact" filminde sadece profesyonel astronotlar kullanýlýr. Bu durum

erkek yönetmenin bilinçdýþýnýn, erkek figürü tek baþýna kahramanlaþtýrma, yüceltme

arzusunu gösterir. 

Dolayýsýyla "Armageddon" filmi erkek bakýþ açýsýyla yaratýlmasýnýn sonucu olarak,

"Deep Impact" filmine göre daha  muhafazakar bir filmdir.
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5. SONUÇ

Filmlerdeki ortak noktalardan biri "aile ideolojisi"dir. "Deep Impact", çekirdek aile

baþta olmak üzere insanlar arasýndaki geleneksel iliþkilerin önemini vurgularken ve

kadýn figürlerini ataerkil sistemin içinde olsalar da aktif birer özne olarak gösterirken;

"Armageddon", muhafazakar yapýsýyla kadýnýn toplumdaki ikincil toplumsal statüsünü

ve rolünü pekiþtirir ve kadýna yalnýzca "geleneksel aile" baðlamýnda destek verir.

Aslýnda bu iki film, ayný konuya farklý cinsiyetlere sahip bireylerin bakýþlarýnýn

nasýl olabileceðine dair iyi birer örnektir. Feminist kuram açýsýndan bakýldýðýnda, her iki

filmde de sembolik düzenin  dýþýna çýkmayý baþarmýþ baðýmsýz bir feminist özne bulun-

mamaktadýr. "Armageddon" bu konuda katý ve geleneksel bir tutum izlerken, "Deep

Impact"de kadýna liberal bir yaklaþým mevcuttur. Zaten "Deep Impact" kadýnsý bir

duyarlýlýkla karakterlerin ayrýntýlarýna girerken, "Armageddon" iliþkilerin daha yüzeysel

iþlendiði, erkeklerin kamusal alanýna ait deðerlerin (politika, bilim, ordu, teknoloji gibi)

yoðun olduðu bir filmdir.

Örnek olarak incelenen "Deep Impact" ve "Armageddon" filmlerinde dünyayý yok

etmeye aday kuyruklu yýldýz ve asteroid göstergesinin ortak yan anlamlarý; kitlesel yok

olma karþýsýnda duyulan korkunun toplumsal bütünleþmeyi saðlamasýný simgelemesidir.

Muhafazakar ideoloji için toplumsal bütünleþme ve birleþme çok önemli bir idealdir.

"Armageddon" filminde farklý olarak, yönetmenin erkek olmasý dolayýsýyla, asteroide

diþil özellikler yüklenmiþ; asteroid kadýnýn sembolik düzen için oluþturduðu potansiyel

tehlikenin metaforu olmuþtur.

Filmlerin, türsel film eleþtirisi yaklaþýmýyla ele alýndýðýnda, ortak temalarýnýn dýþýn-

da ortak ideolojilere de sahip olduðu görülmektedir:

Sorunsal: Ayný

Kahramanlar: Beyaz ve erkek

Misyonlarý: Dünyayý kurtarmak

Tehdit altýndaki bölge: Amerika

Kurtarýcý: Amerika
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Korku: Kollektif ve bireysel bilinçaltý korkusu: kitlesel yok olma, sembolik

düzene yönelik kadýn tehdidi

Korku nesnesi: Kuyruklu yýldýz, asteroid

Amaç: Çekirdek ailenin devamlýlýðýnýn saðlanmasý, dolayýsýyla toplumsal birleþme

ve bütünleþmenin saðlanmasý

Sonuç olarak günümüzde yeni toplumsal cinsiyet mitlerini oluþturmanýn gerekli-

liði ortaya çýkmaktadýr. Filmlere genel olarak bakýldýðýnda, eski mitleri tamamýyla red-

deden yeni ve baðýmsýz kadýn temsilleri yoktur. Özellikle "Armageddon" filminde, kadý-

na muhafazakar bir yaklaþým vardýr. "Deep Impact" filminde ise, devrimsel deðil de

evrimsel bir geliþme izlenimi uyandýran Jeny karakteri, eski ve yeni mitlerin sentezlen-

mesiyle oluþmuþ ama sonunu eski mitlerin geçerliliðine baðlayan bir öznedir. "Baðýmsýz

çalýþan bir kadýn"mýþ gibi gösterilen Jeny, eski geleneksel deðerlerin haklýlýðýný kanýtlayan

bir figür olarak ataerkil sistemin içine yerleþtirilir. Kýsacasý, iki filmde de baðýmsýz femi-

nist  bir kadýn karakter yoktur. Ýki filmde de kuyruklu yýldýz ve asteroid imgesinin simge-

sel olarak izleyiciye aktardýðý mesaj, ataerkil ideolojinin oluþturduðu  aile miti, erillik miti

ve diþilik mitinin doðruluðuyla  ilgilidir.

Varoluþçu feministlerin savunduðu gibi, nesne olmayý reddetmek ve  içselleþti-

rilen ötekilik ideolojisinden kurtulmak gerekmektedir. Dolayýsýyla günlük yaþamdan

baþlanarak nesne olmanýn reddedilmesi ve bu konuda bilinçlenmenin gerekliliði

sözkonusudur. Filmlerde sunulan kadýna ait kültürel temsillerin, feminist perspektifler-

den sunulmaya baþlamasý, bilinçlenmenin ilk basamaðý olmalýdýr. Bunun için de kendini

yetiþtirmiþ ve bilinçlenmiþ kadýn yönetmenlerin misyonu edinmeleri gerekmektedir.

Ancak bu yolla kadýnlarýn  erkekler tarafýndan nesne olarak deðil, özne olarak taným-

lanmaya baþlamasý mümkündür.
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Abstract
In modern society, sports have reproduced masculinity that has been exist-

ed in social life. It has been mostly noticed that the football all over the world is such
kind of sports which reestablished masculinity. The article presents that how mas-
culinity is represented in football programs on Turkish television channels. The aim of
this article is to find out the percentage of women participation on TV football pro-
grams. To determine this, the content analysis method was preferred. The data was
collected from television programs broadcasted on the dates of 28th September -
6th October. At the end of the research, the results provided that in Turkey that the
pre-sentation of football on Television, masculinity had been found dominated over-
whelmingly.

Özet

Modern toplumlarda spor, içeriðinde bulunan þiddet öðeleri ve bir disiplin
olarak yapýlandýrýlmasý aþamasýnda, toplumda zaten varolmakta olan erkek egemen
söylemi pekiþtirerek yeniden üretmektedir. Bu baðlamda bir 'erkek' sporu olarak
doðan ve Ýngiltere'deki doðuþunda erkek öðrencilerin birer 'centilmen' olmasýnýn
araçlarýndan biri olarak görülen futbol bu erkek egemen söylemin kültürün fazlasýyla
hissedildiði alanlardan biri olmaktadýr. Son yýllarda bu eþitsizlikliði düzeltmek ve
bayanlarý da futbolun katýlýmcýsý/tüketicisi yapmak amacýyla uluslararasý spor örgütleri
ve çok uluslu þirketler tarafýndan bir çok proje gündeme getirilmekteyse de, futbol
alaný henüz erkek egemen kültürün hakimiyetinden kurtulmuþ deðildir. Futbolun
medyadaki sunumunda ise, toplumda varolan bu cinsiyetçi tutumun daha da
kýþkýrtýldýðý gözlemlenmektedir. Bu çalýþma kapsamýnda Türk televizyonlarýnda yayýn-
lanan haftalýk spor programlarýnda; ya da futbol tartýþma programlarýnda kadýn spor
yazarlarýnýn ne oranda temsil edildiði ve "kadýnýn" medyadaki futbol sunumunda ne
kadar söz hakký olduðu içerik analizi metoduyla ele alýnmýþtýr. Bu çözümlemede
varýlan en temel sonuç, sporun medyadaki sunumunda erkek egemen söylemin son
derece baskýn bir hakimiyeti; hatta karþý cinsi yok sayan bir  tahakkümü olduðudur.

Futbol, Erkek Egemen Söylem, Temsil /  Soccer, Male Dominant

Discourse, Representation 

Futbolun Medyadaki Temsilinde Erkek Egemen Söylem

The Dominant Male Discourse in the Representation of Soccer in Media 

M. Bilal ARIK

Arþ. Gör. Dr. , Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
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1. GÝRÝÞ

Erkek egemen kültür, en kýsa tanýmýyla, toplumun kültürel pratiklerinde

kendini gösteren ve kadýn erkek farklýlýðýný toplumsal bir eþitsizliðe  dönüþtürerek

toplum içinde yerleþik geleneklerin  bir parçasý haline getiren, ataerkil toplumlarda

yoðunlukla görülen  yaklaþýmlardýr. Kýsaca cinsiyetçilik olarak adlandýrýlan bu yak-

laþým, toplum içinde genel olarak kadýnlara yönelik bir ayrýmcýlýða neden olan

tutum ve eylemlerden beslenir. Cinsiyet rolleri temelinde oluþan bu ayrýmcýlýk,

toplumsal yaþamýn þekillenmesinde etkili olmaktadýr. Erkek egemen toplum yapýsýn-

da kadýn, her alanda geri planda yer almak zorunda býrakýlmýþtýr. Evde, iþyerinde,

okulda, mahkemede, okullarda okutulan ders kitaplarýnýn içeriðinde dahi kadýn

erkeðin arkasýnda konumlanmýþtýr. Cinsiyetçilik, cinse dayalý eþitsizliði, kültürel ve

toplumsal düzeyde erkeðin lehine yeniden üreten ve kadýnýn toplumsal yaþamda

"ikincilliðini" meþrulaþtýran bir olgudur. Eþitsizliklerin türü ve derinliði, toplumdan

topluma ve toplum içerisindeki toplumsal sýnýflara göre deðiþmekteyse de, kadýn

haklarý konusunda alýnan onca yola raðmen; hayatýn bir çok alanýnda erkekler

kadýnlarýn önünde yer almakta ve kadýnlar genel olarak erkeðe baðýmlý bir konum-

da toplumsal hayatta yer almaya zorlanmaktadýr.

Kadýnýn medyadaki sunumu, özellikle feminist çevrelerde sýklýkta tartýþýlan

ve toplumsal  cinsiyetçiðin görünür hale geldiði alanlarýn baþýnda gelmektedir.

"Medyada 'ideal' seyirci erkek olarak kabul edilir ve kadýn imgesi onun gururunu

okþamak amacýyla düzenlenir (Berger 1995:64)." Kadýnýn medyadaki sunumunun

her aþamasýnda esas özne erkek olarak kabul edilir ve kadýn imgesi burada cinsel-

liði çaðrýþtýrýcý bir meta olarak ya da esas aktör olan  erkeklere yardýmcý olan

eþ/sevgili/anne/kardeþ olarak yapýlandýrýlýr. Medyada kurulan kadýn kimlikleri

giderek artan bir biçimde erkek egemen söylemlerce tanýmlanan bir cinsellikle

örtüþmektedir. Televizyonda yer alan tüm program yapýlanmasýnda bu erkek ege-

men söylemin baskýnlýðý gözlemlenmektedir. Kadýnlar medyada muhabir ve

programcý olarak sýklýkla yer alýrken, aþaðýdaki bu kýsmen yüksek oran, karar alma

mekanizmalarýna gelindikçe azalmakta; piramidin en üst diliminde kendine yer

bulabilen kadýnlar bile bu eþitsizliði gidermek yerine alýþýlagelmiþ erkek egemen
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söylemi zorlamama yolunu tercih etmektedirler.

Spor, cinse dayalý farklýlýðýn, toplumsal eþitsizliðe dönüþtüðü alanlarýn

baþýnda gelmektedir. Sporun ve toplumsal cinsiyetin iç içe geçmiþ yapýsý, kitle

iletiþim araçlarýnýn kadýna ve kadýn sporlarýna verdiði önemde kendini göstermek-

tedir. Kadýn sporcular, sportif baþarýlarýyla basýnda çok az yer alabilirken, kadýn

bedeninin bir tüketim ve arzu nesnesine  dönüþtürülmesi aþamasýnda medyada

rahatlýkla yer bulabilmektedir. Bu konuda Rus Tenisçi Anna Kornikova ilginç bir

örnektir; simdiye kadar hiçbir ciddi sportif baþarýsý bulunmayan Kornikova, son 4-

5 yýlda, güzelliði sayesinde dünyanýn açýk ara en popüler kadýn tenisçisi olmayý

baþarmýþtýr. Diðer baþarýlý tenisçiler medyada çok az temsil edilirken, konu

Kornikova olunca sayfalar bayan tenisine açýlmaktadýr. Kýsacasý, medyanýn, temsil

sürecinde, zaten toplumda ve sporun doðasýnda var olan cinsiyetçiði yeniden üret-

tiði hatta sporu kendi öncelikleri doðrultusunda transformasyona uðratarak bu

alandaki toplumsal cinsiyetçiliði kýþkýrttýðý ileri sürülebilir. 

Sporun ve özellikle de futbolun televizyonda temsilinde, toplumsal cin-

siyetçiliðin maðdurlarý sadece kadýn sporcular deðildir; erkeklerin evreni sayýlan

stadyumlarda sayýlarý pek az olan bayan sporseverler ve hatta iþlerini son derece

baþarýyla yapan kadýn spor yazarlarý ve muhabirler de bu "erkeksi atmosfer"de

kendilerine haketmedikleri ölçüde zorlukla yer bulabilmektedir. Bu çalýþma kap-

samýnda erkek egemen kültürün sporun medyadaki temsilinde, -Türkiye'deki futbol

tartýþma programlarý baðlamýnda- nasýl konumlandýðý ele alýnacaktýr. Bu program-

larda katýlýmcý olarak yer almak, önemli bir statü göstergesidir. Bu "itibarlý konu-

mun" kadýn spor yazarlarý ve muhabirleri ile ne oranda paylaþýldýðý, onlarýn fikir-

lerinin bu zeminde nasýl temsil edildiði bu çalýþmanýn temel sorunsalýdýr.  Bunun için

hemen hemen bütün kanallarda yer alan haftalýk futbol (tartýþma) programlarýnda

kadýnlarýn ne oranda yer aldýðý içerik çözümlemesi yöntemiyle bulunmaya çalýþýla-

caktýr.  Çalýþmanýn temel varsayýmý; futbolun medyadaki sunumunda erkek egemen

söylemin son derece baskýn bir hakimiyeti; hatta karþý cinsi yok sayan bir

tahakkümü olduðudur.

2. Erkek Egemen Kültürün Spor Sahasýnda Yeniden Üretimi

Modern toplumlarda spor, açýk seçik bir kültürel iktidar hiyerarþisi sunacak

þekilde erkekliðin kadýna karþý inþa edildiði belli baþlý araçlardan biri olmuþtur.

Burada eril güçlülük ve aktiflik sýk sýk diþil incinebilirlilik ve pasiflikle karþýlaþtýrýlmak-

ta ve güç ve mukavemet gibi erkeksi deðerler olumlanmaktadýr. "Sporun toplumsal

alandaki ideolojik rolüne baktýðýmýz zaman, spor, erkek egemenliðin kadýnlar
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üzerindeki tahakkümünün açýkça gözlemlendiði bir alan olarak görülmektedir.

Toplumsal hayattaki erkek egemenliði diðer alanlarda ciddi bir kýrýlmaya uðrasa da,

bunun spora yansýmasý en azýndan henüz görünür deðildir. Özellikle 70'lerden bu

yana spordaki birçok önemli baþarýlarýna raðmen, kadýnlar spor olgusunun öznesi

olmayý bir türlü baþaramamýþlardýr (Brookes 2002:124)." 

Spor-þiddet iliþkisi, spordaki cinsiyetçiliðin en önemli nedenlerinden biridir.

"Nitekim Norbert Elias, sporu uygarlaþma süreci içinde þiddetin denetim altýna

alýnýp baþka bir mecraya kaydýrýlmasý olarak görmekte, heyecan arayýþýnýn evcilleþti-

rilmiþ hali, döðüþün evrilmiþ biçimi olarak deðerlendirilmektedir ( Uður 2002:220).

Bu baðlamda spor modern toplumlarda insanlarýn "savaþma" isteðinin uygar-

laþtýrýlmýþ biçimlerinden biri olmaktadýr. Spor toplumdaki kahramanlýk mitinin erkek

egemen bir söylemde yeniden üretildiði bir zemindir. Spor sahasýndaki en baþarýlý

sporcular, aktif, saldýrgan, rekabetçi, kuvvetli; kýsacasý en eril olandýr. Özellikle de

Rugby ile ayný kökenden gelen futbol bu anlamda erken egemen dünyanýn en

önemli göstergelerinden biri olarak iþlev görmektedir. 

Planlý ve programlý bir aktivite olarak futbol, 19. yüzyýl Ýngilteresi'nde erkek

öðrencilerin oyun sahasýnda erkekliklerini ve üstünlüklerini sergiledikleri ve

kuvvetlendirdikleri bir aktivite olarak doðmuþtur. Günümüzde de ayný erkek ege-

men söylem bu sporun içinde yapýlandýrýlmakta ve güçlendirilmektedir (Duncan ve

Messner 1998 :82). 1840'lý yýllarda , Ýngiltere'deki kolejler futbolun bir takým oyunu

olarak düzenli olarak oynandýðý ilk alanlardýr. Burada okul yöneticileri, 'ideal erkek

olarak' öðrencilerini yetiþtirmek; onlarý eðitmek ve takým çalýþmalarýna katýlýmlarýný

desteklemek amacýyla futbolu ve diðer takým sporlarýný desteklemiþlerdir. Ýngiliz

Hükümetinin  1861 yýlýnda özel liselerdeki durumu araþtýrmasý için görevlendirdiði

Calerendon Komisyonu'nun 1864 yýlýndaki raporunda þu ifadeler bulunmaktadýr:

"Kriket ve futbol sahalarý salt vakit geçirmeye yarayan yerler deðildir. Bu sahalar

toplumun en deðerli vasýflarýnýn ve erkeklerin erdemlerinin geliþtirilmesine yardým-

cý olurlar. Bu nedenle, eðitim konusunda derslikler ve yurtlar kadar önemlidirler.

(Stemmler 2000:87)" Gerçek anlamda futbolun doðduðu bu yýllarda iyi bir sporcu

her þeyden önce bir 'centilmen' (Szymanski ve Kuypers 2000:2) demekti; yani

güçlü, kuvvetli, zeki ve ahlaklý; kýsacasý Türkçe'deki metaforik anlatýmýyla, 'adam

gibi adam'. Görüldüðü gibi futbolun kuruluþ yýllarýnda kadýnýn adeta 'adý yoktu' ve

futbol erkek öðrencilerin erkeklik duygularýný güçlendiren bir aktivite olarak yapý-

landýrýlmýþtýr.

Jan Taylor'a göre, "Profesyonel bir spor olarak futbol oyununun merkezi

deðerleri olan erkeklik, saldýrganlýk, fiziksel vurgu ve bölgesel kimlik erkek-egemen
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iþçi sýnýfý kültürünün bütün öðeleriyle iç içe geçmiþtir." Aþaðý iþçi sýnýfýndan erkek-

lerin dövüþme ve benzer etkinlikleri 1980 ortalarýna kadarki iki on yýlda futbol

maçlara içinde artýp daha ünlenmesinin yaný sýra, kulüp futbolunun saldýrgan erkek-

silik için görece sürekli bir baðlam sunduðu da gerçektir. Yani bu oyuna 19. yüzyýl-

da modern biçimiyle ortaya çýktýðýndan beri her zaman, çoðunlukla fiziksel þiddeti

de içeren taraftar huzursuzluklarý eþitlik etmiþtir (Bostancýoðlu 2001: 175).

Futboldaki erkek egemen söylemi pekiþtiren bir diðer olgu da milliyetçilik olgusunun

futbolun içinde kapsadýðý yüksek orandýr. Milliyetçilik, ritüelleri ve yapý (landýrýlma)sý

açýsýndan erkek egemen deðerlere ve deneyimlere dayanmaktadýr. Sonuçta erkek

egemen söylemin en temel oluþturucu öðeleri olarak cinsiyetçilik, erilliðe yönelik

vurgu ve  milliyetçilik sayýlabilir. Erkek egemen söylemin karþýtý olarak nitelendire-

bileceðiz kadýn söylemine baktýðýmýzda ise karþýmýza incinebilirlik, narinlik,

yumuþaklýk ve -en azýndan- eþit düzeyde temsil  talebi olgusu göze çarpmaktadýr.

Kadýn söyleminin, ya da kadýnlýk deðerlerini olumlayan bir söylemin sporun genel

yapýlanmasýnda yeri olmamasýnýn, medyadaki temsiline de yansýmasý kaçýnýlmaz  bir

gerçeklik olarak görülmektedir. 

3. Medyatik Sporda Erkekliðin Yeniden Üretimi

Televizyon ve diðer kitle iletiþim araçlarý, doðrudan gerçeði aktarmaz;

gerçeði kendi ideolojisi doðrultusunda kodlar, yani gerçeði yeniden üretir. Bu kod-

lama iþlemine temsil adý veriyoruz. Temsil, medyanýn reel dünyayý kendi ideolojisi

dahilinde yeniden kurgulama sürecidir. Bizler realiteyi kitle iletiþim araçlarý aracýlýðýy-

la algýlarýz, fakat algýladýðýmýz gerçek deðil, medyanýn yarattýðý gerçekliktir.

Toplumsal yaþamda ve spor sahasýndaki erkek egemen kültür, sporun medyada

temsiline de  benzer þekilde yansýmasý kaçýnýlmazdýr ama modern toplumlarda

demokratik, eþitlikçi ve katýlýmcý bir iþlevi olduðunu ileri süren medyanýn yeniden

üretim aþamasýnda varolan bu eþitsizliði daha da kýþkýrtmasý ve kadýnlarýn katýlým

olanaklarýný sýnýrlandýrmasý bir problem olarak gözükmektedir. Medya, spor sunum-

larýnda toplumda varolan bu toplumsal cinsiyetçiliðinin pekiþmesine olanak saðla-

makta, medyanýn ellerinde spor daha da 'erkeksileþmektedir.' "Erkek egemenliðin

spor medyasýndaki temsili, toplumdaki kültürel deðerlerin ve cinsiyetçiliðin

tahakkümüne katkýda bulunmaktadýr. Günümüz spor medyasýna baktýðýmýzda,

çaðdaþ yaþamdaki cinsel ayrýmcýlýðýn yansýmalarý açýkça görülmektedir. (Sabo ve

Jansen 1998: 91)" 

Özellikle dikkat çeken bir olgu, kadýn sporlarýna kitle iletiþim araçlarýnda

yer verilmesinin niceliði ve niteliðidir.  Nicelik açýsýndan, yapýlmýþ içerik analizleri,

kadýn sporlarýnýn medyada ciddi oranda yetersiz temsil edilmekte olduðunu göster-
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mektedir. Bunun en önemli nedeni "erkek sporlarýnýn kadýn sporlarýna kýyasla çok

daha fazla ilgi çekmesi ve daha fazla kazandýrmasýdýr. Bu yüzden de medyadaki

aslan payýný almasý, medya ekonomisinin kaçýnýlmaz bir gerçekliðidir (Cranner

1999:173) ." 

Kadýn sporlarý, elde edilen baþarý 'olaðanüstü' deðilse gazetelerin spor say-

falarýna ve televizyonlarýn spor haberlerine  nadiren konu olabilmekte, kliþe tabirle

adeta 'üvey evlat muamelesi' görmektedirler. Kadýnlar sporun öznesi olarak spor

basýnýnda kendilerine yer bulamadýklarý gibi, diðer spor haberlerinin sunumunda da

ilgi ve beklentileri program yapýmcýlarý tarafýndan gözardý edilmektedir. Kadýn

sporlarýndan soyutlanmýþ, spor yayýnlarý "erkek beðenisi" baz alýnarak hazýrlanmak-

tadýr. “Nancy Theberg ve Alan Cork gibi eleþtirel feminist akademisyenlere göre,

cinsiyetçi gazetecilik normlarýna göre oluþturulan içerikte, erkeklerin spordan daha

çok haz almalarý amaçlanmaktadýr (Creedon 1994: 72). "Gücün kontrol edilme

teorisi, kurumlarda ve organizasyonlarda güçlü/baskýn olanýn ideolojiyi belirlediði-

ni bize öðretmektedir. Spor medyasýnda da , erkeklerin izleyici ve tüketici olarak

çoðunluk olmalarý, onlara yönelik bir yapýlanmayý gerekli kýlmaktadýr (Creedon

1998: 48). Kadýnlar sporun medyadaki temsilinde reklamcýlar için cazip bir konu-

ma geldiði zaman, içerikte  daha fazla söz hakkýna sahip olmalarý beklenebilir.

Futbolun medyadaki temsili genel olarak diðer sporlarýn medyadaki

sunumlarýndan farklý deðildir. Spor medyada ana hatlarýyla erkeklere özgü bir

aktivite olarak kabul edilmektedir; bu durum adý üstünde bir 'erkek oyunu' olan fut-

bolda daha da belirginleþmektedir. Kadýnlarýn da futbol oynamalarý, dünya kupasý

organizasyonlarýnýn düzenlenmesi hatta kimi uzmanlara futbolu erkeklerden daha

"estetik” (Gökçe 1999) oynamalarý bile futbolun bir erkek oyunu olmasýný engelleye-

memektedir. Zamanla kadýnlar toplumun her alanýnda olduðu gibi, burada da ses-

lerini yükseltmeye ve varolan eþitsizlikleri gidermeye baþlamýþlardýr. Bu oluþumlarda

medyanýn ekonomi-politiðinin dayatmasý da gözardý edilmemelidir; kadýnýn futbol

alanýnda önemli bir tüketim potansiyeli haline gelmesi ya da getirilmesi reklam-

cýlarýn dikkatini çekmiþ ve kadýnlara yönelik bir yapýlanmayý gerekli kýlmýþtýr. David

Beckham ve Ýlhan Mansýz gibi popüler ikonlar, kadýnlarý yeþil sahalara ya da ekran

baþýna, algýlama düzeyinde olmasa bile, izleyici düzeyinde yaklaþtýrmayý baþarmýþtýr.

Yine de kadýnlarýn futbola olan ilgisi bu kadar karikatürize edilecek kadar

aþaðý düzeyde deðildir; bütün negatif ve olumsuz yargýlara karþýn son yýllarda kadýn

futbolunda bazý önemli deðiþiklikler göze çarpmaktadýr. "FÝFA'nýn 1995 yýlýndan bu

yana bayan futbolunu cesaretlendirici ve yapýlandýrýcý çalýþmalarý kadýnlarýn futbola

olan ilgisini arttýrmýþtýr. Bu çalýþmalarla birlikte bayan futbolu birçok ülkede ciddi
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oranda yükselme göstermiþtir. Günümüzde daha çok kadýn, maç seyretmek için

ekran karþýsýna geçmektedir. 1998 verilerine göre Ýngiltere'de ‘Premiership’

maçlarýný veren SkySport 1 kanalýný seyredenlerin yüzde 30'u kadýn izleyicilerdir.

Ayrýca Adidas, Mastercard ve Coca Cola gibi birçok dev firma 1999  Bayanlar Dünya

Kupasýna sponsor olarak bu alana verdikleri deðeri göstermiþlerdir (Boyle ve

Haynes 2000: 130). Fransa 1998  Dünya Kupasý finalini yaklaþýk 60 bin kiþi seyre-

derken, bayanlar futbol þampiyonasý finalini 88 bin kiþinin izlemesi (Altýnsay 1999)

önemli bir toplumsal veri olarak kabul edilebilir.

4. Türkiye’de Kadýn ve Futbol Ýliþkisi

Türkiye'de futbol baþlangýcýndan günümüze bir erkek sporu olarak var

olmuþtur. Türkiye'de  yýllardýr bayan futbolu oynamaktaysa da, bu spor son derece

marjinal bir aktivite olarak kalmakta, bu futbolcularýn neredeyse hiçbiri tanýnma-

makta ve spor gündeminin içinde kendilerine yer bulamamaktadýrlar. Türkiye

baðlamýnda gündelik hayatta futbol, erkekliðin yeniden inþa edildiði ve eril güce

yönelik bir olumlamanýn varolduðu bir alandýr;  hatta kötü oynayan futbolcu için,

'kýz gibi oynuyor' bir hakaret biçimi olarak kullanýlmaktadýr. Kadýnlar için de futbol

öncelikli olarak eþlerinin, sevgilerinin ve erkek çocuklarýnýn en önemli boþ zaman

aktivitesidir. Sevin Okyay'a göre, "kadýnlarýn futbola ilgisi genelde kocalarýn bitmek

bilmez futbol sohbetlerine tepki olarak öfüldemekten, kendine güveniyorsa tele-

vizyonda kanal deðiþtirmeye teþebbüsten ibaret kalýr. (Okyay 2002:36)" Türkiye eks-

eninde kadýnlarýn futbolu hem oynama hem de izleme oranlarý erkeklere kýyasla

daha düþük düzeydedir. Bir yaklaþýma göre "futbol seyircilerinin %85'ten fazlasý

erkektir (Bromberger 2001: 43)." Gerek stadyumlarda ve gerekse ekran karþýsýnda

kadýnlar ciddiye bile alýnmayacak bir azýnlýk konumundadýr. Stadyumlar adeta erkek

liseleri gibidir ve kadýnlarýn azlýðý erkeklerin kendi dillerini  mutlak hakim kýlmalarý-

na neden olmaktadýr. Stadyum tezahüratlarda gözlemlenen en belirgin olgu; erkek-

liðin bir üstünlük aracý olmasý ve karþý takýmýn da "kadýn" cisminde aþaðýlanmasýdýr.

Bu -aðýrlýklý olarak küfürlü- tezahüratlarda  cinsel  metaforlar kullanýlmak suretiyle,

galip gelen erkekliði çaðrýþtýrýcý söylemlerle yüceltilmekte, maðlup olan, ya da rakip

olan takým ise kadýnlýðý çaðrýþtýran söylemlerle ötekileþtirmektedir. Stadyumlarda

özellikle hakemlere karþý edilen , ayný cinse yakýnlýk duymayla ilgili küfürlerin dýþýn-

daki bütün tezahüratlar kadýnlýk durumuna yöneliktir.  Stadyumlarda dikkati çeken

bir diðer olgu da Yiðiter Uluð'un fevkalade tespitiyle; kadýnlara yönelik bu öte-

kileþtirme ve aþaðýlama eylemine kadýnlarýn da bizzat katkýda bulunmasýdýr:

"Bir umut vardý, umut denebilecek bir kýrýntý…Vurup kýrmaya yatkýn bu

maço kültürde belki de kadýnlarýn birkaç çiçek tomurcuðu getirebileceðini



kilad l Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Araþtýrma Dergisi

72

düþünürdük bir vakitler…Hani kadýn eli deðerse her þey baþka olur inancýy-

la…Ne tuhaf…Kadýnlar da stadyum kapýsýndan girdikleri ilk dakikadan

itibaren aðýzlarýný yamultan küfürler ve gýrtlaklarýný paralayan çýðlýklarla

erkekleþiyor  (2003:139)."

Yazýlý basýndaki haber sunumlarý da, stadyumdaki taraftardan aþaðý

deðildir. Ahmet Talimciler Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya Ýliþkisi kitabýnda

ampirik verilere dayanarak, Türkiye'de futbol basýnýnýn, iletiþim sürecinde 'cinsiyetçi'

öðeler taþýdýðýný ve toplumsal eþitsizliði yeniden üretici bir konumda bulunduðunu

ileri sürmektedir. Çeþitli haber baþlýklarýndan derleme yapan Talimciler, cinsiyetçil-

iðin haberlerin söylemlerinde nasýl yapýlandýðýný çeþitli örneklerle gözler önüne ser-

mektedir. Ýlgili çalýþmadaki bazý haber baþlýklarýna baktýðýmýz zaman argoyla karýþýk

þu erkek egemen kültürün örneklerini görmekteyiz:  Kalli: "Cimbom Trabzon'un

Üstüne Çýkacak" (Fanatik Gazetesi: 4.10.1992 ), “Ýngiliz'e Karþý Yine Týkýmýz Yok”

(Fanatik Gazetesi: 30.10.1993), “Körfez Vurup Kayacak” (Fotomaç Gazetesi:

28.10.1993 ), “Cimbom Bu Takýmý Oyar” (Fanatik Gazetesi: 17.09.1992 ), “Takarýz

Bu Gece Bizi Kimse Tutamaz” (Bulvar  Gazetesi: 17.05.2000 ) (2003:117, 125).

Futboldaki erkek egemen söylemin en çarpýcý örneklerinden biri 1999 yýlýn-

da oldukça tartýþýlan bir banka reklamýdýr. Burada hakem eþcinsel bir konumlan-

madadýr; bu reklam filmi halk tarafýndan çok tutmuþ; özellikle efemine hakem,

'erkek' toplumumuzu çok eðlendirmiþtir. Filmi yeniden izlersek; gerçek yaþamda da

hakemlerin cinselliðinin özellikle bu biçimde -efemine olduklarý vurgulanarak

aþaðýlanmalarýnýn bir anlamda televizyonda meþrulaþtýrýldýðý dikkati çekmektedir.

Öte yandan cinsel tercih 'normali'nin salt heteroseksüellik olduðunun altý çiziliyor

ve cinsel tercihlerdeki ayýrýmlar 'erkeklik' temel alýnarak derinleþtirilmektedir (Sert

2000: 144). 

Medyada "ciddi" spor haberlerinde kadýn sporlarýnýn büyük ölçüde mevcut

olmayýþý ve sporcu kadýnlarýn bedenlerinin cinsel açýdan deðer biçilecek nesneler

olarak mevcut oluþu, külltüre kök salmýþ iþgücü ve ev gibi alanlardaki toplumsal ve

maddi eþitsizliklerin anlamlý bir yeniden üretimidir. Genel olarak kadýnlara sporcu-

larýn destekleyenleri (kýz arkadaþlar, eþler ve anneler) rolünün ya da toplumsal cin-

siyete uygun duygularýn teþhirine eðilimlidir (Rowe 1996: 223). Bir futbol magazin

programý olarak yayýnlanmaya baþlayan ve etkisi  benzer magazin programlarýnýn

çok ötesine geçen Televole'de kadýnýn sunumu baþlý baþýna toplumsal cinsiyetçi-

liðin, medyada yeniden üretilmesi olarak görülebilir.  Burada futbolla ilgili ilgi ve bil-

gisi son derece kýsýtlý ama bedenleri 'metalaþmaya uygun' manken ve sanatçýlar (!),

verdikleri cevaplardan çok, bir seks objesi olarak bu programlarda yer iþgal
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etmektedir. Televole'de iþ bir ara çýðýrýndan çýkýp program adeta 'sadece erkeklere

uygun' formata dönüþünce, program kendini bu öðelerden arýndýrarak "normal" bir

magazin programý hüviyetine geri dönmüþtür. Programda ayrýca futbolcularýn özel

hayatlarýna yer verilmektedir; burada da kadýn, 'baþarýlý erkeðin arkasýndaki figür'

olarak yer almakta ve eþinin 'hangi yemeði sevdiðini', 'sabahlarý nasýl kalktýðýný'

kamuoyuna açýklayan bir yardýmcý oyuncu olarak iþlev görmektedir. Kýsacasý bu tip

programlarda kadýn ya bir 'seks' objesi olarak, ya da eþinin yardýmcýsý olarak ko-

numlanmaktadýr.

5. Futbol Programlarýnda Kadýn Temsili 

5.1. Araþtýrmanýn Amacý

Türkiyedeki spor programlarý genellikle futbol programlarýdýr; TRT, NTV ve

CNN Türk televizyonlarýnýn amatör sporlara verdiði desteðin dýþýnda, genel olarak

Türk televizyonlarý baðlamýnda spor programý sadece futbol programý anlamýna

gelmektedir. Futbol programlarýnda genelde benzer teknikler hemen hemen her

programda ayný þekilde yer almaktadýr. Genel olarak programýn yapýldýðý televiz-

yonun spor müdürleri, ya da editör veya muhabirleri ev sahibi olarak tartýþmalarýn

yönetmenliðini yapmakta ve konuk olarak da Türk basýnýndan spor yazarlarý bazen

sürekli olarak bazen de deðiþmeli olarak yer almaktadýrlar. Program yapýlanmasýn-

da -varsa- maç görüntüleri ve maç sonu röportajlarý yayýnlanmakta ve ardýndan

spor yazarlarýnýn kiþisel yorumlarý karþýlýklý tartýþmalar yoluyla  seyirciye iletilmekte-

dir. Bu programlar haftada bir aðýrlýklý olarak da Pazar ve Pazartesi günleri ayný saat-

te yayýnlanmaktadýr. Bu çalýþma kapsamýnda Türk televizyonlarýnda yayýnlanan haf-

talýk spor programlarýnda; ya da futbol tartýþma programlarýnda kadýn spor

yazarlarýnýn ne oranda temsil edildiði ve "kadýnýn" medyadaki futbol sunumunda ne

kadar söz hakký olduðu ele alýnacaktýr. 

5.2. Araþtýrmanýn Biçimi

Bu çalýþmadaki veriler 28 Eylül - 6 Ekim 2003 tarihleri arasýnda ulusal ve

kablolu televizyonda yer alan futbol programlarýnýn incelenmesi sonucunda elde

edilmiþtir. Çalýþma kapsamýnda TRT-1, TRT-2, TRT-3, Show TV, Kanal D, ATV, STAR,

SKY TV, HABERTÜRK, NTV, CNN TÜRK, TV 8, Ýstanbul TV ve  STV televizyonlarýnda

haftalýk olarak yayýnlanan ve yorum aðýrlýklý futbol tartýþma programlarýndaki

katýlýmcýlarýnýn cinsiyet olarak birbirlerine oranýnýn bulunmasý hedeflenmiþtir.
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5.3. Araþtýrmanýn Yöntemi

Bu araþtýrmada yöntem olarak içerik analizi yöntemi benimsenmiþtir.

Bernard Berelson'a göre içerik analizi " içeriðin nesnel, sistemli ve nicel betim-

lemesini yapmak için kullanýlan bir yöntemdir." Bu tanýmlama içerik analizinde bazý

temel özelliklerin gözardý edilmesi gerektiðini belirtmektedir. Bunlardan ilki, çözüm-

lemenin göstergebilimsel terimlerle söylersek sadece düzanlamsal sýnýrlandýrýlmasý

gerektiði, yananmalmsal düzeyin, bu çözümleme yönteminin temel konusu

olmadýðýdýr (Erdoðan 2000: 74). Ýçerik analizi taným gereði niceldir. Analizin amacý,

iletiler topluluðunun doðru bir temsilini ortaya koymaktýr. Ýçerik analizi, içerikteki

verilerin sayýsallaþtýrýlmasý yoluyla hedefine ulaþmayý amaçlar; bu baðlamda 'þey-

lerin' nasýl ve ne kadar yapýlandýðýyla yoðunlaþýr; 'þeylerin söyleniþ biçimi' bu anal-

izin kapsamýna girmemektedir.

5.4. Bulgular

Kanal Program Adý Katýlýmcý

TRT 1 Spor Stüdyosu Levent Özçelik

Zeki Çol

Ömer Üründül

TRT 2 Lig Karnesi Erdoðan Alkan

Güven Taner

TRT 3 Futbol Futbol Tansu Polatkan

Erdoðan Gönen

Show TV Maraton Þansal Büyüka

Erman Toroðlu

Kanal D Üçüncü Devre Ýlker Yasin

Engin Verel 

Kazým Kanat

Osman Tanburacý
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Kanal Program Adý Katýlýmcýlar

ATV Bizim Stadyum Faik Çetiner

Ömer Çavuþoðlu

Ýhsan Kalkavan

Aziz Üstel

Abdürrahim Albayrak

Star Telegol Güntekin Onay

Ahmet Çakar

Reha Muhtar

Ziya Þengül

Turgay Þeren

Sky TV Futbol Analiz Can Küçükyýldýrým

Deniz Gökçe

Ferdi Leflef

HaberTürk Alternatif Futbol Barbaros Çýdal

Tanju Çolak

Adnan Aybaba

Abdullah Çevrim

Osman Þenhur

Kral ve Ben Barbaros Çýdal

Tanju Çolak

NTV 90 Dakika Kenan Onuk

Hýncal Uluç

Haþmet Babaoðlu

Futbol Pazarý Fuat Akdað

Can Bartu

Zekeriya Alp

Gökmen Özdenak
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Kanal Program Adý Katýlýmcýlar

NTV Futbol Aktüel Fuat Akdað

Selim Soydan

Levent Tüzemen

CNN Türk Taraftaria Ýhsan Topaloðlu

Þenol Güneþ

Basýn Tribünü Yiðiter Uluð

Ýsmet Berkan

Mehmet Demirkol

Süperlig Pazar Yasir Kaya

Mehmet Özdilek

TV 8 Spor Gazetesi Ersan Çelik

Ahmet Çakýr

Sanlý Sarýalioðlu

Selim Soydan

Sportmen Þükrü Tarýn

Ertuðrul Dilek

Gökmen Özdenak

Turgay Renklikurt

Futbol Meydaný Göktuð Sevinçli

Oðuz Çetin

Abdürrahim Albayrak

Fuat Yaman

Ýstanbul TV Orta Saha Ümit Aktan

Kemal Belgin

Ýlker Ateþ

STV Spor Zamaný Mehmet Þeyho

Osman Þehher

Ýhsan Kalkavan

Turgay Renklikurt
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5.5. Bulgularýn Sonuçlarý

5.6. Bulgularýn Analizi

Türk televizyonlarýnda yayýnlanan haftalýk spor programlarýnda; baþka bir

deyiþle de futbol tartýþma programlarýnda kadýn spor yazarlarýnýn ne oranda temsil

edildiði ve "kadýnýn" medyadaki futbol sunumunda ne kadar söz hakký olduðu'nun

ele alýndýðý bu içerik analizi çalýþmasýnda toplam 22 programdaki katýlýmcýlarýn cin-

siyetleri araþtýrýlmýþtýr. 28 Eylül - 6 Ekim 2003 tarihleri arasýnda yayýnlanan  bu pro-

gramlarda sunucu, yorumcu ve katýlýmcý olarak toplam 68 kiþi yer almýþtýr. Elde

edilen ampirik veri ise, futbolun televizyonda sunumunda erkek egemen söylemin

ne kadar baskýn olduðunu imler niteliktedir. Katýlýmcýlarýn 68'inin de erkek olmasý

ve hiçbir kadýn katýlýmcýnýn bu programlarda yer almamasý durumun tanýmý açýsýn-

dan son derece çarpýcý bir durum olarak görülmektedir. Bu 'olabilecek maksimum'

çoðunluk, çoðu Batý ülkesinde de benzer oranlarda olmakla beraber, bu kadar yük-

sek bir oran olmasý mümkün deðildir. Bu programlarýn erkek programcýlar tarafýn-

dan erkeklerin öncelikleri düþünülerek yapýlandýrýlmasý, Türkiye baðlamýnda,

medyanýn temsil aþamasýnda sporu daha da 'erkeksileþtirilmesinin' , hatta kullanýlan

dili de göz önüne aldýðýmýz da bir adým öteye gidip, "maçolaþtýrmasýnýn" önemli bir

örneði olarak gözlemlenmektedir. 

Türk basýnýnda sayýlarý çok olmamakla birlikte , spor alanýnda bazý kadýn

muhabirler ve hatta köþe yazarlarý bulumaktadýr. Bunlarýn pek çoðunun iþlerini

büyük bir ciddiyetle yapmakta ve en azýndan bu programlarda yer alan bazý spor

yazarlarý kadar futbolu ve spor gazeteciliðini bilmektedirler. Sözgelimi Sevin Okyay,

Gülengül Altýnsay, Ebru Köksaldý, Pýnar Argun, Sanem Altan gibi örnekler, spor ile

gazeteciliði kaynaþtýrmayý baþarmýþ ve bir þekilde daha üst düzeyde temsil imkanýný

haketmiþ isimlerdir. Fakat futbol programlarý yapýmcýlarý için farklý nedenlerle cazip

gelmemektedirler. Bu cinsiyetçi temsilin en önemli nedenleri Türkiye'deki spor

basýnýnýn saðlýksýz yapýsýndan kaynaklanmaktadýr: Türkiye'de spor yorumcusu

Program Sayýsý 22

Katýlýmcý Sayýsý 68

Kadýn Katýlýmcý Sayýsý 0

Kadýn Katýlýmcý Yüzdesi %0

Erkek Katýlýmcý Sayýsý 68

Erkek Katýlýmcý Yüzdesi %100
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olmak, baþlýbaþýna bir toplumsal cinsiyet sorunudur. Türkiye'de spor yorumcularýnýn

pek çoðu eski futbolcu, eski hakem  ya da spor kulubü yöneticisidir. Yukarýda adý

geçen yorumcularýn yaklaþýk yüzde 40'ý (26 katýlýmcý) da bu kategoriye girmektedir.

Kadýnlarýn bu alandaki yoðunluklarý son derece minimum düzeyde olduðu için, bu

durum, onlarýn bu statüden mahrum olmalarýyla doðrudan baðlantýlýdýr. Adý geçen

kategorilerde iþlerini son derece baþarýyla yapan isimler de bulunmaktadýr; ama,

spor gazetecisi, ya da yorumcusunun herþeyden önce bir gazetecinin niteliklerine

sahip olmasý elzemdir; bu durumda cinsiyeti ya da daha önceki ilgilenimlerinin mut-

lak belirleyici olmasý spor gazeteciliði açýsýndan önemli bir sorun olarak görülmek-

tedir. Sayýsal veriler bir yana, futbol programlarýnda kullanýlan dil de kadýnlarý, hatta

bazý erkekleri bile futboldan soðutacak kadar erkek egemen söylemin et-kisindedir.

Bu programlardaki 'dil kullanýmý' ve 'üslup' farklý bir yazýnýn konusudur  ve  çok daha

ayrýntýlý söylem analizlerini gerekli kýlmaktadýr; bu konuda Yýldýrým Türker'in o

parýltýlý üslubuyla yazdýklarý bu çalýþma kapsamýnda yeterli olacaktýr: 

"Futboldaki dil; özellikle erkeklere mahsus kamusal alanlarda insane soluk

aldýrmayan, sentaksý pullarý tahtasýna vura vura oynanan tavlaya benzeyen,

bezdirici nakaratlarla üreyen bir yeniþememe dili. Ebedi oðlan çocuklarýnýn

hýrçýn bir iþgalcilikle mümkünse hayatýmýzýn orta yerine oturtup meþru-

laþtýrdýðý muhabbetsiz futbol muhabbeti. Yýllar boyunca beni berber dükkan-

larýndan uzak tutan, saçýmý yakýnlarýma kestirmeme neden olan bu kaka-

fonik dil, kimi bahtsýzlarý bu seyri en zevkli spordan soðutuyor. Futbolun ken-

disi deðil, periferisi, sorunlu alan. Taraftarlýðýn kolaylýkla saldýrganlýða

dönüþebildiði, fanatikliðin gurur vesilesi olarak bayraklaþtýðý yegane alan

(2002)." 

Kýsacasý, Türkiye'nin en popüler sporu olan futbolun medyadaki sunumun-

da kadýnýn ne 'adý' ne de 'yeri' bulunmaktadýr. Bu durum spor programlarýn sadece

erkeklerin beðenileri gözetilerek yapýlandýrýlmasýnýn ve kadýnýn temsil imkanýndan

mahrum olmasýnýn çarpýcý örneklerinden birini oluþturmaktadýr.

Yine de katýlýmcýlarýnýn tamamý erkek olan programlarýn söylemsel

yapýsýnýn erkek egemen söylem açýsýndan ayný verileri taþýdýðý söylenemez.

Katýlýmcýlarýn bazýlarýnýn maço söyleminin en önemli temsilcisi olduðu programlar-

la, sözgelimi Telegol ve Mararton, katýlýmcýlarýnýn tamamý erkek olmasýna raðmen,

kullandýklarý söylemde erkekliklerini ve delikanlýlýklarýný hiç vurgulama ihtiyacý his-

setmeyen Spor Stüdyosu ve Basýn Tribünü gibi programlarý ayný kefeye koyma-

mamýz gerekmektedir. Ama bu çalýþma kapsamýnda verileri yananlamlarýyla oku-

madýðýmýz için; delikanlýlýk söyleminin ekrandaki temsilcisi Erman Toroðlu ile bu
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sürece yönelik ciddi eleþtirileri olan Yiðiter Uluð ayný sonucu veren eþit veriler olarak

deðerlendirilmek zorunda kalmýþlardýr.

Mevcut durumun tüm olumsuzluðuna raðmen gelecek için de umut yok

deðildir. Kadýnlar her alanda olduðu gibi bu alanda da toplumsal cinsiyetçiliðin sýnýr-

larýný zorlamaktadýr. Sözgelimi 24 saat yayýn yapan ve birçok tartýþma programýný

bünyesinde barýndýran bir futbol kanalý olduðu için bu çalýþma kapsamýnda

programlarýný içerik analizine tabi tutmadýðýmýz Lig TV'de kendi futbol program-

larýný yapan kadýn gazeteciler (Sanem Altan, vs.) ve haber spikerleri bulunmaktadýr.

Bu noktada Türkiyede haberciliðin çýtasýný yukarýya doðru çýkarma çabasýnda olan

NTV ve CNN Türk kanallarýnda da en azýndan muhabir ve haber spikeri olarak kadýn

gazeteciler yer almaktadýr. Bu durumun ileride daha da artmasý ve sadece erkek

egemen söylemin deðil  kalitelinin (bu alanda kendini gösterebilirse) kalitesizin yeri-

ni almasý spor gazeteciliðimiz açýsýndan daha doðru bir yol olacaktýr.

6. SONUÇ

Spor 'sahasý' baþlangýcýndan günümüze deðin erkeklerin erilliklerini ispat-

ladýklarý ve erkeksi deðerlere vurgu yapýlan, kadýnsý deðerlerin aþaðýlandýðý alanlarýn

baþýnda gelmektedir. Özellikle güce ve dayanýklýlýða, dayanan  sporlarda; kadýnlar

ne katýlýmcý olarak var olabilmektedir ne de bu sporlarýn yapýlamasýnda  beklenti-

leri göz önünde bulundurulmaktadýr. Kýsacasý aðýrlýklý olarak spor, modern toplum-

larda içeriðinde bulunan þiddet öðeleri ve bir disiplin olarak yapýlandýrýlmasý aþa-

masýnda, toplumda zaten varolmakta olan erkek egemen söylemi pekiþtirerek

yeniden üretmektedir. Bu baðlamda bir 'erkek' sporu olarak doðan ve Ýngiltere'de-

ki doðuþunda erkek öðrencilerin birer 'centilmen' olmasýnýn araçlarýndan biri olarak

görülen futbol bu erkek egemen söylemin kültürün fazlasýyla hissedildiði alanlardan

biri olmaktadýr. Son yýllarda bu eþitsizlikliði düzeltmek ve bayanlarý da futbolum

katýlýmcýsý/ tüketicisi yapmak amacýyla uluslararasý spor örgütleri ve çok uluslu þir-

ketler tarafýndan bir çok proje gündeme getirilmekteyse de, futbol alaný henüz

erkek egemen kültürün hakimiyetinden kurtulmuþ deðildir. Futbolun medyadaki

sunumunda ise, toplumda varolan bu cinsiyetçi tutumun daha da kýþkýrtýldýðý

gözlemlenmektedir. Futbol izleyicilerinin büyük çoðunluðunun erkek olmasý,

onlarýn beklentilerinin ön planda tutulmasýnýn bir mazereti olabilir ama kadýnýn bu

alanda tamamen yok sayýlmasý ya da erkek egemen söylemi pekiþtirici bir 'nes-

neliðe' mahkum edilmesi medyadaki temsil açýsýndan bir problem olarak görülmek-

tedir. Bütün dünyadaki iletiþim teorisyenlerinin ilgilendiði konulardan biri olan

'medyatik sporda kadýnýn temsili sorunsalý', Türkiye'deki futbol programlarý

baðlamýnda son derece açýk verilerle karþýmýza çýkmaktadýr. Futbol tartýþma
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programlarýnda kadýnýn metalaþtýrýlarak ya da tamamen yok sayýlarak ekranda

sunulmasý toplumsal  cinsiyetçiliðin önemli bir yansýmasý olarak gözlemlenmektedir. 

Basýn kuruluþlarý, basýndaki temsil sözkonusu olduðu zaman çoðu zaman

olmasý gerekeni deðil de "toplumda varolan eðilimleri" yansýttýklarýný ileri sürerek

kendilerini savunmaktadýrlar. Bu baðlamda kadýnlarýn medyadaki temsilindeki

oranýn bu derece düþük olmasý kadýnlarýn futbola yönelik ilgilerinin arttýðý bir

dönemde spor televizyonculuðu açýndan "yaþanan gerçeðin gerisinde kalmak"

olarak  tanýmlanabilir. Spor ve kadýn iliþkisi ve Türkiye baðlamýnda kadýnýn ve kadýn

sporlarýnýn medyadaki temsili çalýþmanýn yapýldýðý dönemde (Ekim 2003) medyada

geçmiþe oranla çok fazla tartýþýlan konularýn konularýn baþýnda gelmektedir ama bu

durum onlarýn futbol tartýþma programlarýna konuk olmalarý için yeterli olmamýþtýr.

2003 yýlýnýn son dönemlerinde Amerika'da yapýlan Bayanlar Futbol Dünya

Þampiyonasý, Süreyya Ayhan'nýn 'olaðanüstü' baþarýsý ve Bayan Voleybol Milli

Takýmýnýn ülke gündemine yerleþen Avrupa ikinciliði ve son olarak 'kadýn ve futbol'

üzerine Siyaset Meydaný'nýn toplanmasý; kadýnlarýn ve bayan sporlarýnýn  medyada-

ki temsilinin ve Türkiye'nin ve dünyanýn en popüler sporu olan futboldaki bu tem-

silin yapýlanmasýnýn çözümlenmesini gerekli kýlmýþtýr. Bu çözümlemede varýlan en

temel sonuç, sporun medyadaki sunumunda erkek egemen söylemin son derece

baskýn bir hakimiyeti; hatta karþý cinsi yok sayan bir  tahakkümü olduðudur. 

Bu çalýþma kapsamýnda baþlangýçta ileri sürdüðümüz varsayým; 14 kanal-

da yayýnlanan 22 futbol tartýþma programýndaki katýlýmcýlarýn  cinsiyetleri üzerine

yapýlan  içerik analizi ile doðrulanmýþtýr. Bu analiz kapsamýnda 68 katýlýmcýnýn

tamamýnýn erkek olmasý; futbolun medyadaki temsilinde erkek egemen kültürün

baskýnlýðýný gösteren çarpýcý bir sonuç olarak görülmektedir. Elde edilen ampirik ver-

ilerin düzanlamýyla okunmasý  futbolun erkek egemen bir söylemle medyada tem-

sil edildiðini göstermektedir; yananlamlarýnýn analizi ve kullanýlan dil'in söyleminin

analiz edilmesi, ikili diyaloglarda yapýlan tüm vurgularýn 'erkeklik durumu' üzerinden

yapýlmasý, konunun baþka bir boyutunu iþaret etmektedir ve en azýndan bu sayýsal

tahakküm kadar önemli bir sorunsal olarak görülmektedir.
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Abstract
The purpose of this study is to exhibit preparation of adult individuals (mother

or father) residing at apartment blocks of 5 story or more at Izmit Center, Saraybahçe
Municipality to earthquakes at mitigation phase and organizational preparation phase in
interaction with local formal social groups (Governorship, Municipality, Headman Offices, The
Civilian Public Organizations, Neighborhood Organizations) and with local informal social
groups (family, apartment - neighbor groups) that could live the possible earthquakes togeth-
er. Questionnaires were applied to 1100 adult individuals (mother or father) chosen by ran-
dom sampling in this study. The result of the study showed that adult individuals are not pre-
pared against earthquake at mitigation phase and organizational preparation phase in inter-
action with local formal and informal social groups and that they did not get any informa-
tion about mitigation and organizational preparation measures. It is necessary that individu-
als shall be in interaction and thus in coordination with local social groups that would live
possible earthquake together to get informed and trained about precautions to be taken in
order to protect from earthquake damages. Thus, it is necessary that local social groups shall
gain necessary information and experience in order to help individuals at Disaster
Management process, helping each other shall be ensured and possibility of individuals to
become a part of disaster management shall be provided by provision of continuous inter-
action of subject individuals and local social groups.

Özet
Bu araþtýrmanýn amacý, Ýzmit Merkez Saraybahçe Belediyesinde 5 kat ve üzerinde-

ki apartmanlarda oturan yetiþkin bireylerin (anne ya da baba) gerek zarar azaltma aþamasýn-
da gerekse örgütsel hazýrlýk aþamasýnda olasý depremi birlikte yaþayabilecekleri yerel resmi
toplumsal grup-larla (Valilik, Belediye, Muhtarlýklar, Mahalle Organizasyonlarý) ve yerel resmi
olmayan  toplumsal gruplarla (Aile, Apartman-Komþuluk Gruplarý) etkileþim içinde depreme
hazýrlanma düzeylerini ortaya koymak için yapýlmýþtýr. Araþtýrma bu yönüyle bir durum sapta-
ma araþtýrmasýdýr. Araþtýrmada tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen 1100 hanedeki yetiþkin bir-
eye (anne ya da baba) anket uygulamasý yapýlmýþtýr. Araþtýrma sonucunda yetiþkin bireylerin
deprem tehlikesine karþý gerek zarar azaltma gerekse örgütsel hazýrlýk aþamasýnda yerel resmi
ve resmi olmayan  toplumsal gruplarla etkileþim içinde hazýrlanmadýklarý ve buna göre
deprem zararlarýndan korunma ile ilgili zarar azaltma ve örgütsel hazýrlýk önlemleri alma konu-
larýnda bilgi edinmedikleri ortaya çýkmýþtýr. Deprem zararlarýndan korunabilmeleri amacýyla
bireylerin önlem almayla ilgili konularda bilgi edinmeleri ve eðitim almalarý için olasý depremi
birlikte yaþayabilecekleri yerel toplumsal gruplarla etkileþim ve dolayýsýyla iþbirliði içinde
olmalarýnýn saðlanmasý gerekir. Buna göre, Afet Yönetimi sürecinde yerel toplumsal gruplarýn
bireylere yardýmcý olabilmeleri için gerekli bilgi ve deneyimleri kazanmalarý ve birbirleriyle
yardýmlaþabilmeleri saðlanmalý, bireylerin ve söz konusu yerel toplumsal gruplarýn sürekli etk-
ileþim içinde olmalarý saðlanarak, bireylerin afet yönetiminin önemli bir parçasý haline
gelmelerine olanak tanýnmalýdýr.

Zarar Azaltma, Örgütsel Hazýrlýk, Yerel Toplumsal Gruplar / Mitigation Phase,

Organizational Preparation  Phase, Local Social Groups

Toplumun Deprem Tehlikesine Hazýrlýklý Olmasý ve
Yerel Toplumsal Gruplarla Etkileþim

(Ýzmit Saraybahçe’de Yapýlan Alan Araþtýrmasý)
Society's Preparation Against Earthquake Danger and Interaction with Local   

Social Groups: (Field Study Made at Ýzmit-Saraybahçe)

Ýnci YAKUT

Yrd. Doç. Dr. , Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
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1.Giriþ

Toplumun depreme hazýrlýklý olma stratejisi - buna çaðdaþ kriz yönetimi/

çaðdaþ afet yönetimi/ çaðdaþ acil durum yönetimi sistemi de denilebilir-birbirleriyle

iliþki içinde olan deprem öncesi ve deprem sonrasý için yapýlacak  çalýþmalarý kap-

samaktadýr. Deprem öncesi için yapýlacak çalýþmalar, koruyucu önlemler alýnmasýný

gerektirmekte olup deprem öncesine yönelik zarar azaltma önlemlerini içeren

zarar azaltma aþamasýndan ve deprem sýrasý ve sonrasýna yönelik afetle ilgili grup-

larla birlikte planlý ve organize olarak hareket edebilmeyle  ilgili  önlemleri içeren

örgütsel hazýrlýk (hazýrlýk ) aþamasýndan oluþmaktadýr. Deprem sonrasý için  yapýla-

cak çalýþmalar ise olaya müdahale çalýþmalarýný içeren müdahale aþamasýndan  ve

rehabilitasyon çalýþmalarýný içeren iyileþtirme aþamasýndan oluþmaktadýr. Ayrýca

depreme hazýrlýklý olma stratejisi açýsýndan zarar azaltma aþamasýný  içeren önlem-

lerin "risk yönetimi" sistemi içinde, örgütsel hazýrlýk aþamasý önlemleri ile  müda-

hale ve iyileþtirme aþamalarýný içeren çalýþmalarýn da "afet yönetimi" sistemi içinde

yer aldýðý  belirtilebilir. (Ulusal Deprem Konseyi Raporu 2002)

Toplumun depreme hazýrlýklý olmasýyla güdülen amaç, deprem tehlikesi

içinde olan toplumlarda deprem öncesi zarar azaltma ve örgütsel hazýrlýk aþa-

malarýnda alýnacak önlemlerle müdahale ve iyileþtirmenin maliyetini ve oluþabilecek

gereksinimleri azaltmak, etkin ve planlý bir þekilde yapýlan çalýþmalarla gelecekte

belirsiz ya da nispeten belirli  zaman aralýklarýnda oluþacak doða olayýnýn olasý

olumsuz etkilerini önlemek ya da azaltmak ve böylece doða olayýnýn afete

dönüþmesini engellemektir. Bu þekilde deprem öncesi alýnacak önlemlerle  toplum-

da, olasý deprem  sonrasýndaki toparlanma sürecinin en az zararla etkin ve düzen-

li olmasýnýn, toplumun tüm imkan ve kaynaklarýnýn ( yetiþmiþ insan gücü, malzeme,

ekipman, para v.s.) etkin ve verimli bir þekilde yönlendirilmesinin, rasyonel kul-

lanýmýnýn ve ilgili tüm gruplarýn ve bireylerin sürekli iletiþim halinde organize olarak

birlikte  hareket etmelerinin saðlanmasý söz konusu olmaktadýr.Buna göre çaðdaþ

afet yönetiminde olasý afet öncesinde zarar azaltma ve örgütsel hazýrlýk aþamalarý,

toplumun deprem tehlikesine hazýrlýklý hale getirilmesinde en önemli iki aþamayý

oluþturmaktadýr.

Doðal afetler, ani ve beklenmeyen bir zamanda meydana gelerek bireysel
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ve toplumsal zararlara  yol açarlar. Bireysel zararlar arasýnda  can kaybý, yaralanma,

mal ( ev - iþyeri - eþya - para v.s.) kaybý ve hasarlar ile  toplumsal destek unsurlarýnýn

.yitirilmesiyle psikolojik rahatsýzlýklar sayýlabilir. Toplumsal zararlar ise toplumsal sis-

temin, bir baþka deyiþle, toplumsal,ekonomik ve politik sistemleri içeren toplumsal

çevrenin ve normal günlük toplumsal yaþamla iç içe geçen, toplumsal sistemin oluþ-

masý için gerekli olan tüm fiziki  ve alt yapý unsurlarýný içeren yapý çevresinin tahrip

olmasýdýr. Bir doða olayý olan depremden dolayý oluþabilecek afet etkisi, mevcut

toplumsal düzenin yýkýlmasý ile  toplumsal çözülmelerin  yaygýnlaþmasý sonucunu

ortaya  çýkarmaktadýr. toplumsal çözülme, toplumsal yaþamýn bütününde ya da bir

kýsmýnda meydana gelen  eþgüdüm  eksikliðini ifade etmekte ve örgütlenmiþ

toplumun kiþiler arasýndaki iliþkileri düzenlemekte baþarýsýzlýða uðramasý, kurum-

larýn iþlemez, yasalarýna uyulmaz hale gelmesi ve ileri safhada  da bir kuþaktan

diðerine deðer aktarýmýnýn kesilmesi ile gerçekleþmektedir. (Tezcan  1995:255-257)

Bir doða olayý olan deprem, etkileriyle bir toplumda çok sayýda insanýn

gereksinimlerini karþýlayamaz duruma getiriyorsa, toplumsal düzenin bozulmasýna

yol açýyorsa o toplum deprem tehlikesine karþý hazýrlanmamýþ ,yani, olasý deprem

öncesinde zarar azaltma önlemlerini ve örgütsel hazýrlýk önlemlerini almamýþ

demektir. Bu þekilde deprem tehlikesine karþý gerekli önlemlerin alýnmamasý,

toplumda  depremin zararlý etkileri ile baþ etmede  bir düzensizlik ve kargaþa

ortamýnýn ve  bilinçsiz bir þekilde oluþan kiþisel çabalarýn meydana gelmesine ve

böylece  doða olayý olan depremin sonuçlarýyla toplumsal sorunlara yol açmasýna

neden olmaktadýr. Buna göre bir doða olayýnýn toplumsal düzeni sarsýcý etki yarat-

mamasý, o toplumun deprem tehlikesine karþý tüm birey ve resmi ve resmi olmayan

toplumsal gruplarýyla hazýrlýklý olmasýna baðlý olacaktýr. 

Olasý depremin etkilerine hazýrlýklý bireylerin, bir baþka deyiþle depremin

etkileri üzerinde kontrol sahibi olabilen bilinçli bireylerin olasý afet öncesinde

deprem öncesine yönelik olarak zarar azaltma önlemlerini ( yapýsal ve yapýsal

olmayan hasarlarýn azaltýlmasý) ve deprem sýrasý ve sonrasýna yönelik afetle ilgili

gruplarla birlikte planlý ve organize olarak hareket edebilmek için örgütsel hazýrlýk

önlemlerini almalarý önem taþýr. Önlemler alma konusunda toplumu bilgilendirme

çalýþmalarý, bireylere  olasý  deprem zararlarýndan  korunmak için zarar azaltma ve

örgütsel hazýrlýk aþamasýnda  yapýlmasý  gerekenlerle ilgili  bilgi  ve eðitim vermeye

yöneliktir. Doðal tehlikelerin etkileri yerel düzeyde ortaya çýktýðýndan dolayý olasý

deprem öncesi ve sonrasý en etkin ve erken tespit, iþbirliði ve yardýmlaþmalarýn

yerel toplum tarafýndan saðlanabilecek olmasý, afet öncesi zarar azaltma ve planlý

ve organize örgütsel hazýrlýk eðitimi çalýþmalarýnýn yerel düzeyde yapýlmasýnýn öne-
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mini ortaya koymaktadýr. Deprem zararlarýndan korunmada bilgi edinmeleri ve

eðitim almalarý için  bireylerin  olasý depremi  birlikte yaþayabilecekleri yerel toplum-

sal gruplarla (aile, apartman, mahalle, yerel yönetim, sivil toplum gruplarý ) et-

kileþim ve dolayýsýyla iþbirliði içinde olmalarý, yani, bireylerin depreme yerel düzeyde

toplumsal gruplarla etkileþim içinde hazýrlanmalarý önem taþýmaktadýr. Aile, apart-

man-komþuluk gruplarý, bireyin iliþki içinde olduðu resmi olmayan gruplar olup

yerel yönetim (valilik, belediye,muhtarlýk) sivil toplum gruplarý, mahalle organizas-

yonlarý bireyin iliþki içinde olduðu resmi gruplarý oluþturmaktadýr. Bilgilendirme ve

eðitim hizmetleri bireylerin bilinçlendirilmesini ve bu  konuda mevcut tutum ve

davranýþlarýnýn  afetlere karþý hazýrlýklý olma tutum ve davranýþlarýna

dönüþtürülebilmesini saðlayan etkinliklerdir.  Olasý afete karþý hazýr olmada bil-

gilendirilme ve eðitim hizmetlerinin bireylerin yaþam alanlarýna götürülmesi ve bu

konuda depremi  birlikte yaþayabilecekleri yerel toplumsal gruplarla çalýþýlmasý

önem taþýyan bir konudur. 

Bu araþtýrmanýn amacý, Ýzmit merkezde Saraybahçe belediyesinde 5 kat ve

üstündeki apartmanlarda oturan yetiþkin bireylerin (anne ya da baba) depreme

gerek zarar azaltma aþamasýnda gerekse örgütsel hazýrlýk aþamasýnda yerel resmi

ve resmi olmayan  toplumsal gruplarla etkileþim  içinde hazýrlanma düzeylerini orta-

ya koymaktýr. Araþtýrma bu yönüyle bir durum saptama araþtýrmasýdýr. Araþtýrma

deprem bölgesinde yaþayan bireylerin deprem zararlarýndan korunabilmeleri için

neler yapýlmasý gerektiðini ortaya koymasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr.

Saraybahçe Belediyesi sýnýrlarý içinde  5 kat ve üstü apartmanlarda yaþayan

bireylerin sayýlarýný ortaya koyan bir istatistik çalýþma-sý olmadýðýndan dolayý araþtýr-

manýn evreni olarak tüm Saraybahçe Belediyesinde ya-þayanlar (106.834 kiþi ) alýn-

mýþtýr. Araþtýrmada, tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 5 kat ve üstü apartmanlarda

yaþayan 1100 hanedeki yetiþkin bireye (anne ya da baba), yani 1100 bireye anket

uygulamasý yapýlmýþtýr.Buna göre araþtýrma konusu ile ilgili uygulama için ulaþýlan

kiþi sayýsýnýn oraný % 1.03'tür. Bununla birlikte araþtýrmada 1100 hanede yaþayan

4550 aile üyesi (çocuk, ergen yetiþkin) hakkýnda depreme hazýrlýklý olma durum-

larýyla ilgili genel bilgiler de edinilmiþtir. Saraybahçe Belediyesinde genel bilgi

edinilen kiþi sayýsýnýn oraný % 4.3'tür. Araþtýrma alaný olarak Ýzmit merkezdeki

Saraybahçe  belediyesinin seçilmesinin sebebi, bu belediye sýnýrlarý içinde yüksek

katlý apartmanlarýn ve önemli yerel yönetim birimlerinin (valilik, belediye, muhtar-

lýklar) bulunmasýdýr. Araþtýrmada yüksek katlý apartmanlar, deprem tehlikesinin

oluþturacaðý yüksek risk oraný içinde bulunmalarýndan dolayý ele alýnmýþlardýr. 

Çalýþmanýn ikinci bölümünde toplumu deprem tehlikesine hazýrlama
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sürecinde zarar azaltma ve örgütsel hazýrlýk aþamalarýnda yerel toplumsal gruplar-

la etkileþim konusu  ele alýnmýþ, üçüncü bölümde ise Ýzmit'te yapýlan alan araþtýr-

masýnýn bulgularý tablolar halinde sunulmuþtur. Sonuç bölümünde ise araþtýrmayla

elde edilen veriler deðerlendirilip öneriler sunulmuþtur.

2. Toplumu Deprem Tehlikesine Hazýrlama Sürecinde Yerel

Toplumsal Gruplar

Bireylerin depreme karþý hazýrlýk çalýþmalarýnda, resmi ve resmi olmayan

yerel  toplumsal gruplarla, gerek zarar azaltma önlemlerini alma gerekse deprem

sýrasý ve sonrasý için afetle ilgili gruplarla birlikte planlý ve organize olarak hareket

edebilmede örgütsel hazýrlýk önlemlerini alma konularýnda bilgilendirilmeleri ve

eðitim almalarý  için etkileþim ve dolayýsýyla  iþbirliði içinde bulunmalarý önem taþý-

maktadýr. 

Olasý afet  karþýsýnda hazýrlýklý, bilinçli, yetkin bir toplum, doðal afetleri

tanýyan ve etkileriyle baþ etmede uygun stratejileri kullanan bir toplum olarak doðal

afet ve krizlerden daha az etkilenecek olan bir toplum olup böyle bir toplumun

oluþmasýnda  bireylere yönelik bilgilendirme ve eðitim amaçlý hizmetler etkili olmak-

tadýr. Bireylerin oturduklarý binalarda olasý deprem riskinin neden olabileceði

yapýsal (bina ile ilgili) ve yapýsal olmayan (bina ile ilgili olmayan ev içinde olan) hasar-

larla ilgili zararlarýn azaltýlmasý için önlem almalarý ve deprem sýrasý ve sonrasýnda

zararlardan korunmak için planlý ve organize olarak nasýl hareket edeceklerini

bilmeleri  konularýnda bilinçlenmeleri gerekir. Olasý afete hazýrlýk bilgilerinin bireyler

tarafýndan içselleþtirilip davranýþ biçimi haline dönüþtürülmesi uzun süreli eðitim

etkinliklerini gerektirmektedir. 

Topluma doðal afetlerin riskleriyle ilgili " farkýndalýk " kazandýrma, etkileri

konusunda bilgilendirme ve uzun vadede bilinçli bir toplum yaratma konu-sunda,

ilgili tüm grup ve bireylerde  doðal afetlerdeki rolleriyle ilgili önemli bir anlayýþ

deðiþikliði kazandýrmak önem taþýyan bir konudur. (Sayýl 1999:52) Yetiþkinlerin

yaþadýklarý bölgenin deprem riski altýnda olduðunu ve gelecekte tekrar deprem

tehlikesinin gerçekleþebileceðine inanmalarý, bir baþka deyiþle deprem tehlikesinin

algýlanmasý ve deprem zararlarýnýn azaltýlabileceðine inanýlmasý  bireylerin gerçek-

leþme zamaný belli olmayan deprem tehlikesine karþý hazýrlýk yapmalarý sonucunu

doðurmamaktadýr. Belirsizlik ortamý içinde bireylerin erken, hýzlý, yaygýn ve doðru

bilgilendirmeye ve eðitime ihtiyaçlarý olmakta, bu ihtiyaçlarýn giderilmesi, insanlar-

da olumlu baþ etme mekanizmalarýnýn kullanýlmasý üzerinde etkili olmaktadýr. Risk

algýsýnýn davranýþsal boyutta gerçekleþmesi, yani, deprem tehlikesine karþý hazýrlýk
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yapmalarý, belli bir düzeyde deprem tehlikesiyle ilgili kaygýnýn yer almasýyla birlikte

deprem etkilerine karþý yaþamlarý üzerinde kontrol sahibi olabileceklerine dair

tutum ve davranýþ  geliþtirmelerine baðlýdýr. (Karancý 1999  )  Buna göre toplumda

deprem tehlikesine karþý hazýrlýk yapma bilinç ve istekliliðinin oluþturulmasý,

konunun sürekli olarak gündemde tutulmasýna ve deprem tehlikesine hazýrlýk

konusunda yetiþkin eðitimi programlarýnýn düzenli olarak yapýlmasýna baðlý olmak-

tadýr. Tehlikeye hazýrlýklý olma konusunda  tutum ve davranýþ deðiþikliðinin oluþtu-

rulmasý uzun süreli ve kapsamlý eðitim çalýþmalarýný gerekli kýlmaktadýr. Eðitim prog-

ramlarýnýn oluþturulabilmesi için öncelikle, toplumsal risklerin ve olasý zararlarýn

tanýmlanmasý ile birlikte toplumsal profilin çýkarýlmasý, hedef kitlenin belirlenmesi,

eðitim içindeki etkinliklerin belirlenmesi, planlama ekibinin organizasyonu,

toplumun bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgi aktarým kaynaklarýnýn ve  yol-

larýnýn belirlenmesi  çalýþmalarýnýn yapýlmasý önem taþýmaktadýr. (Amato vd 1995)

Planlý bir þekilde yapýlacak  eðitim programlarý ile   bireylerin, olasý afet öncesinde,

afette hayatta kalma, taþýnýr ve  taþýnmaz mülklerini koruma, afet öncesi ve son-

rasýnda  ailelerine, komþularýna ve mahallelerine yardým edebilme, planlý ve organi-

ze bir þekilde hazýrlanma, ilgili afet gruplarýyla eþgüdüm içinde hareket etmelerini

saðlayabilme gibi konularýnda bilgilendirilmesi saðlanacaktýr. Toplumun  bilinçlen-

mesi amacý ile planlanan eðitim programý ile bireysel kazanýmlar ve toplumun  karþý

karþýya kalacaðý  risklerin  azaltýlmasý  yönünde  toplumsal kazanýmlar saðlanabile-

cektir. Eðitim sosyalleþtirme iþleviyle toplumda afet kültürünün oluþumunda önem-

li rol oynamaktadýr. Bir toplumda afet kültürü, olaðandýþý doða olaylarýndan etkile-

nen  toplumlarýn bulunduklarý yerel kültür içinde risk ve afet kavramlarýný nor-

malleþtirmeleri ile, yani, bir toplumun olaðanüstü koþullarý olaðanlaþtýrma becerileri

ile  ortaya konmaktadýr. (Kasapoðlu 2000: 7, 81-82)

Doðal tehlikelerin etkilerinin yerel düzeyde ortaya çýkmasý  olasý afet önce-

si ve sonrasý en etkin ve erken tespit, iþbirliði ve yardýmlaþmalarýn yerel toplum

tarafýndan yerine getirilmesini saðlamakta, bu da, deprem  öncesi zarar azaltma ve

örgütsel hazýrlýk eðitimi çalýþmalarýnýn yerel düzeyde toplumsal gruplar tarafýndan

yapýlmasýnýn önemini ortaya koymaktadýr. Afet sýrasýnda afet müdahale ekiplerinin

hazýrlanarak organize olmalarý ve olay yerine gelmeleri belli bir süre gerektirmekte,

deprem sonrasýnda ulaþým,iletiþim ve altyapý sistemlerinde oluþan hasarlar bu

süreyi daha da uzatmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar göstermiþtir ki, afet meydana

geldikten sonra geçen ilk 72 saat içinde  bireyler, aileler, komþular ve mahalleler

kendi kaynaklarýný ( yiyecek, su, ilk yardým, barýnak v.s.) kullanmak ve birbirlerine

yardým etmek zorunda kalmaktadýr.( Ýstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim

Merkezi. 2001a:1 )  Bu nedenle yerel toplumsal gruplarla etkileþim içinde zarar

kilad l Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Araþtýrma Dergisi
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azaltma ve örgütsel hazýrlýk önlemlerinin alýnmasý  önem taþýmaktadýr.

2.1.  Zarar Azaltma Aþamasýnda Yerel Toplumsal Gruplarýn Rolü

Doðal afetlerde risklerin azaltýlmasýna yönelik sürdürülebilir faaliyetler,

yani, zarar azaltma çalýþmalarý, insanlarý, mal varlýklarýný ve toplum kaynaklarýný (in-

sanlarýn yaptýðý fiziki yapýlar v.s.) tehdit eden doðal tehlikelerin oluþturabileceði risk-

leri azaltmak veya mümkünse tamamen ortadan kaldýrmak amacýyla yapýlan

koruyu-cu-önleyici faaliyetler olup sürekli ve uzun dönemli planlamayý gerektiren

çalýþmalarý içermektedir. Bir toplum, sahip olduðu doðal tehlikelerin niteliði ve bu

tehlikelerin doðurabileceði riskleri, bir baþka deyiþle  topluma ne kadar zarar vere-

bileceði ile ilgili bilgilere sahip olabilirse, kendisini ona göre hazýrlar ve tehlikenin

gerçekleþmesiyle minimum zararla tehlikenin etkilerinden  kendini kurtarabilir.

Buna göre bir toplumda  tehlike analizinin yapýlmasý, o toplumda ne tip tehlikelerin

gerçekleþebileceðini, bu tehlikelerin hangi sýklýkta ortaya çýktýðýný, tehlikenin

genelde ne þiddette cereyan ettiðini, bu tehlikelerin toplumu nasýl ve ne ölçüde etk-

ilediðini, yani toplumun duyarlýlýðýný/incinebilirlik kapasitesini ve böylece toplumsal

sisteme zarar verecek  etkenlerin  durumunu ve koþullarýný  ortaya koymasý açýsýn-

dan önem taþýr. (Ýstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi. 2001b:6).

Olasý deprem öncesi doðal tehlikelerin toplumsal sisteme etkilerinin tahmin edilme-

si de , riski azaltabilecek gerekli önlemlerin alýnmasý çalýþmalarýný gerektirmekte-

dir.Zarar azaltma çalýþmalarý arasýnda toplumu tehdit eden doðal tehlikelerin belir-

lenmesi, yerleþim /imar planlarýnýn yapýlmasý, zararý azaltmak için yönetmelikler

çýkarýlmasý, kayýplarý azaltmak için çýkarýlan yasalara uyulmasýnýn saðlanmasý,

toplumun can ve mal güvenliðini tehlikeye sokan riskler konusunda bilinç-

lendirilmesi gibi çalýþmalarý belirtebiliriz. Buna göre bireylerin arazi kulanýmý/bina

yönetmelikleri düzenlemeleriyle ile uyum içinde bulunmalarý, bilinen tehlikelerden

kaynaklanacak zararlarý azaltabilmek için gerekli ve mümkün olan önlemleri

almalarý ve bunun için de bilgi ve eðitim almalarýnýn saðlanmasý gerekmektedir. 

Etkili ve verimli zarar azaltma çalýþmalarý, afet konusunda bilinçli bir

toplum gerektirmektedir. Toplumun bilinçlendirilmesinde bireylere doðal

tehlikelerin etkilerinin ve  oluþturacaklarý  risklerin alýnabilecek önlemlerle azaltýla-

bileceði gerçeðinin  benimsetilmesi ve bunun için de bireylerin eðitilmesi gerekli

olmaktadýr. Bu, bireylere depremin zararlý etkilerini koruyucu önlemler alarak

deprem sýrasý ve sonrasýnda kontrol edebilme olanaðý saðlayacaktýr.  Zarar azaltma

programýnýn en önemli faktörünü, olasý zarar ve kayýplarý azaltmak veya önlemek

için afet öncesinde yapýlmasý gerekenlerin belirlenmesi amacýyla planlama yapýlmasý

oluþturmakta, toplumun afetler konusunda bilinçlenmesi, buna göre hazýrlýklý
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olmasý ve sorunlarla baþa çýkmasý amacý ile eðitilmesi de planlamanýn en önemli

basamaðýný oluþturmaktadýr. (Ýstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi

2001c:7-3). Bireylerin deprem zararlarýndan korunmak için deprem öncesi yapýsal

ve yapýsal olamayan zarar azaltma önlemlerini alma konusunda yerel toplumsal

gruplarla etkileþim içine girip ortaklaþa hareket ederek iþbirliði içinde yardýmlaþ-

malarý önem taþýr. 

Afet, yerel düzeyde ortaya çýktýðýndan yerel yönetim (valilik

/belediye/muhtarlýk) deprem öncesinde zarar azaltma aþamasýnda potansiyel

tehlike ve risklerin saðlýklý bir biçimde belirlenmesinde, kaynaklarýn tam olarak sap-

tanmasýnda ve toplumun  zarar azaltma konusunda eðitilmesinde önemli bir role

sahiptir. Yerel yönetimlerin yerel toplumu tehlikelerin oluþturabileceði risklerden

korumak için gerekli önlemleri almalarý gerekir.

Mahalle organizasyonlarý, yerel düzeyde  potansiyel tehlike ve risklerin

belirlenmesinde, bireylerin zarar azaltma konusunda koruyucu önlemler alma

konusunda bilgilendirilip eðitilmesinde etkili bir role sahiptir. Mahalle organizasyon-

larý, yerel yönetim birimlerine ya da ilgili kamu gruplarýna baðlý olarak, sivil toplum

gruplarý ya da ilgili sivil toplum gruplarýnýn desteðini alan gruplar olarak kurula-

bilirler.

Hükümet dýþý gruplar olan sivil toplum gruplarý, zarar  azaltma aþama-

sýnda uzmanlaþmýþ hizmet gruplarý olarak etkinlik gösterirler. Günümüz toplumun-

da sosyal sorunlarýn çözümünde bireylerin gönüllü katýlýmýna olanak saðlayan sivil

toplum örgütlerinin amacý insanlarý eðitmek, maddi ve manevi refahlarýný saðlamak

ve yurttaþlýk kavramýný geliþtirerek yaygýnlaþtýrmaktýr. (Arslan  1995:15). sivil toplum

gruplarý, toplumun doðal afetler konusunda bilinçlendirilmesi için bilgilendirilip eði-

tilmesinde ve oluþan sorunlarýn toplum katýlýmýyla çözümlenmesinde önemli bir

role sahiptir. Gönüllü kaynaklar içinde örgütlü gönüllüler ilgili bir organizasyona

baðlý olan, konuyla ilgili belli bir düzeyde eðitim gören, diðer birimlerle de iþbirliði

içinde bulunarak hareket eden bireyler olup örgütlü-resmi gruplarý oluþtururlar.

(Ýstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi. 2001d:VII-C-3) Sivil toplum gru-

plarý devlet kaynaklarýna ek olarak zarar azaltma çalýþmalarýnda çok farklý alanlar-

da uzman personel, teknik yardým, ekipman  ve diðer malzemeleri  kullanýlmak

üzere saðlayabileceklerinden yardým verebilecekleri alanlarý hükümete bildirmeleri

ve böylece toplumun depreme hazýrlýk stratejileri ile ilgili planlarda bunlarýn göz

önüne alýnmasýnýn saðlanmasý gerekir. (Ýstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim

Merkezi. 2001e:1 -22)Bunun için de devlet ve sivil  toplum gruplarý arasýndaki

iliþkinin hýzla geliþtirilip iþbirliðinin saðlanmasýna ve sürekli  güncelleþtirilmesine
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ihtiyaç vardýr.

Olasý afet, bir grup olarak aileyi tümüyle etkilemektedir. Bireylerin afet

konusunda bilinçli olmalarý, depremin zararlý etkilerinden korunabilmek için en

temel bilgi ve davranýþlarý edinmelerini, zararlý etkilerden korunmak için neler yapýl-

masý gerektiði konusundaki  bilgilerini  birlikte  yaþadýðý kiþilere ve yerel toplumsal

gruplara  uygulayabilmelerini, bu konuda çevresindeki bireyleri etkileyerek deðiþim-

ler saðlayabilmelerini gerektirmektedir. Aile  bireylerinin öncelikle  toplumu  et-

kileyecek olasý tehlikelerin analizini  yapmalarý, (bulunduklarý toplumda var olan

tehlikeleri öðrenmek), tehlikelere baðlý hasarýn türlerini öðrenmeleri, toplumun

hazýrlýk planlarý hakkýnda detaylý  bilgi edinmeleri gerekir. Daha  sonra  ev halkýnýn

deprem zararlarýndan korunmak için yapýsal ve yapýsal olmayan hasarlarýn azaltýl-

masý konularýnda ortaklaþa hareket ederek birbirleriyle yardýmlaþmalarý önem taþýr. 

Olasý afet bir grup olarak apartmaný, dolayýsýyla komþuluk iliþkileri içinde

bulunan  tüm aileleri etkilemektedir. Aile grubunda olduðu gibi apartman grubun-

da da bireylerin depremin zararlý etkilerinden korunabilmek amacýyla  yapýsal ve ya-

pýsal olmayan hasarlarýn azaltýlmasý/deprem sýrasý ve sonrasýnda nasýl hareket edile-

ceði konularýnda birbirleriyle yardýmlaþarak, iþbirliði içinde bulunarak  ortak hareket

etmeleri gerekir.Özellikle apartman yöneticilerinin grubun lideri olarak hareket

ederek belirli zamanlarda apartmanlardaki bireylerle toplantýlar yapýp koruyucu

önlemler alma ve birlikte hareket etme konusunda bireyleri bilgilendirmeleri ve

gerekli duyurularý yapmalarý önem taþýyan bir konudur.

2.2. Örgütsel  Hazýrlýk Aþamasýnda Yerel Toplumsal Gruplarýn Rolü

Olasý afet sýrasýnda ve sonrasýnda yaþanabilecek düzensizlik durumlarýnýn

yol açtýðý aksaklýklarýn önlenebilmesi, afet öncesi hazýrlýklarýn planlý ve bilimsel bir

þekilde yapýlmasýna baðlýdýr. Toplumda bireylerin doðal tehlikelere hazýrlýklý olmasý,

olasý  afet öncesinde zarar azaltma için koruyucu önlemler  almalarý kadar deprem

sýrasý ve sonrasýna yönelik planlý  ve organize  olarak hareket etme konularýnda da

koruyucu önlemler almalarýný  gerektirmektedir. Bireylerin  afet sonrasý için korun-

abilmeleri ve zorluklarla mücadele edebilmeleri için bulunduklarý yerin afetle ilgili

resmi  ve resmi olmayan gruplarýyla  plan ve program dahilinde  eþgüdüm ve iþbir-

liði içinde birlikte hareket etmeleri  gerekir. Burada bireylerin  gruplar içindeki rol

ve sorumluluklarýnýn belirlenmesine, gruplarýn karþýlýklý olarak yardýmlaþmalarýna,

birlikte hareket etmelerine ve bilgi ve beceri elde etmelerine ihtiyaç vardýr. Olasý

depremin etkilerine karþý örgütsel hazýrlýk, bireylerin, bir afetle karþýlaþtýklarýnda,

nasýl hareket edeceklerini, ne yapacaklarýný ve ne tür hizmetler bekleyeceklerini
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bilmelerini saðlayacaktýr. Buna göre bireylerin bir afet durumunda oynayacaklarý

roller hakkýnda hazýr olmalarý gerekir. Bunun için de afet öncesinde bireylerin afet

yönetiminde oynayacaðý rolünün belirlenmesine ve bireylerin içinde yaþadýklarý yer-

leþim biriminin yerel düzeydeki gereksinimlerinin saptanmasýna ihtiyaç vardýr.

Yetiþkinlerin, olaðanüstü durumlarda nasýl davranacaklarý ve tüm yerel toplumsal

kaynaklarý  nasýl kullanabilecekleri konusunda bilinçlenmeleri gerekir. Bilinçlenme,

bireylerin sorumluluklarýný daha yetkin biçimde yerine getirmelerini ve hem kendi-

lerinin hem de iliþkide olduklarý diðer bireylerin en az zararla etkilenmelerine

yardýmcý olacaktýr. Doðal risk altýnda bulunan toplumlarda hazýrlýk çalýþmalarýna

etkili toplumsal katýlýmýn saðlanmasý önem taþýmaktadýr.Afetler sonrasýnda ortaya

çýkan davranýþ biçimleri ile ilgili çalýþmalar, afet öncesinde müdahalelerle ilgili plan-

lamalarýn ve organizasyonun yapýldýðý durumlarda birlikte çalýþan gruplarýn daha

etkin ve  verimli olduklarýný ortaya koymuþtur. (Ýstanbul Teknik Üniversitesi Afet

Yönetim Merkezi. 2001e: 2-71). Afet sonrasý toplumda panik, kaos ve söylentilerin

oluþmamasý, toplumun depreme resmi ve resmi olmayan yerel toplumsal gruplar-

ca  eþgüdümsel olarak hazýrlýklý olmasýna  baðlýdýr.  Bu, deprem tehlikesine karþý bi-

linçlenmenin kurumsallaþtýrýlmasý ihtiyacýný ortaya koymaktadýr. 

Olasý afet etkilerine karþý örgütsel hazýrlýk önlemlerini alma konusunda bil-

gilendirme ve eðitim çalýþmalarý, afet sonrasýnda çabuk ve  düzenli bir  biçimde

hareket edilmesi ile afetin etkilerini sýnýrlamayý amaçlamaktadýr. Örgütsel hazýrlýk

aþamasýnda  örgütlenmenin saðlanmasý ve olasý afet sonrasý ortaya çýkabilecek

gereksinimlerin karþýlanabilmesi için plan yapýlmasý söz konusudur. Afetler etkile-

nen insan  sayýsýnýn ve ortaya çýkan bireysel  ve  toplumsal gereksinmelerin fazlalýðý

ile nitelenmekte olup afet sonrasý oluþabilecek gereksinimlerin, afet öncesi planla-

mada belirlenebilmesi gerekir. Planlama, yerel ve merkezi  yönetim düzeyinde

deðiþik kurum ve gruplar arasýnda koordinasyon gerektiren uzun vadeli bir süreçtir.

Örgütsel hazýrlýk aþamasýnýn çalýþmalarý arasýnda  gerekli organizasyon ve ekiplerin

kurulmasý, afet sýrasýnda görev yapacak bireyler ve görev tanýmlarýnýn belirlenmesi,

gerekli malzemenin saðlanmasý ve depo edilmesi, personelin ve ilgililerin  afet

hizmetlerine iliþkin eðitimi gibi çalýþmalar yer almaktadýr. Bireylerin deprem zarar-

larýndan korunmak için deprem sýrasý ve sonrasý için yapýlmasý gerekenler konusun-

da yerel toplumsal gruplarla etkileþim içine girip ortaklaþa hareket ederek iþbirliði

içinde yardýmlaþmalarý önem taþýr. 

Yerel yönetimin(valilik/belediye/muhtarlýk)  bireylerin can ve malýný koru-

mayý sürekli olarak saðlamak yanýnda, afet durumlarýnda müdahale etme sorum-

luluðu bulunduðundan bu sorumluluðunu yerine getirebilmesi için organize ve
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planlý olarak hareket ederek ve ilgili birimlerle iþbirliði içinde olarak  hizmet ver-

meye ihtiyaç duymaktadýr. Buna göre yerel yerleþim alanýnýn  mevcut durumunun

ve gereksinimlerinin hýzla belirlenmesi gerekli olmaktadýr.Yerel yönetim, olay ve kay-

naklara  merkezi yönetim biriminden daha yakýn olup, burada  merkezi yönetimin

rolü, afetle ilgili yerel çalýþmalarý afetten  önce, afet sýrasý ve sonrasýnda kolaylaþtýr-

mak ve eksiklikleri gidermektir. Burada yerel olanaklar, afet taleplerinin gerisinde

kaldýðýnda, merkezi yönetimin, hizmetleri sürdürmeye ve hýzlandýrmaya hazýrlýklý

olmasý gerekir. (Ýstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi. 2001e:3 -60)

Mahalle organizasyonlarý ve yerel düzeyde sivil toplum gruplarý, yerel

katýlým saðlayarak bölge/mahalle topluluðunun sorunlarýný, ihtiyaç ve beklentilerini

kendilerinin ifade etmesini, sorunlara çözümlerin toplum içinden gelmesini  ve

planlamanýn katýlýmla oluþturulmasýný ve  ilk müdahalenin yerel toplum bireylerince

yapýlmasýný  saðlamaktadýr. Çaðdaþ toplum, örgütlü toplum olup toplumlarýn

geliþim sürecine baðlý olarak gönüllü çalýþan örgütlerin sayýsý da artmaktadýr.

(Bozkurt 1999 :16) 

Olasý afet öncesinde örgütsel hazýrlýk çalýþmalarý için örgütlü gönüllü grup-

larýn oluþturulmasý, gönüllülerin ilgili organizasyonlara katýlmalarýnýn saðlanmasý ve

afet sonrasýnda müdahale sýrasýnda kendiliðinden oluþabilecek gönüllüler / gönül-

lü gruplarýn organizasyonlara katýlýmlarýnýn saðlanmasý toplumun gönüllü kay-

naklarýnýn etkin ve verimli bir biçimde deðerlendirilmesi açýsýndan  önem taþýyan bir

konudur. Olasý afetlerde gönüllü örgütlerin gerek deprem  öncesi gerekse deprem

sonrasý çalýþ-malarýnda daðýnýk, eþgüdümsüz ve standartlara uygun olmayan

yapýlarýnýn eþgüdüm içinde kullanýlabilir bir kaynak haline getirilmesi önem taþýyan

bir konudur. (Ýçiþleri Bakanlýðý Strateji Merkezi-Ýstanbul Teknik Üniversitesi Afet

Yönetim Merkezi 2002:53) Gönüllü örgütlerin afet yönetimi için sorumluluk sahibi

olabilecek kriterlere uygun olarak eðitiminin ve uyumunun yapýlmasý, bu gruplar-

dan bireylerin depreme karþý örgütsel hazýrlýk önlemlerini almalarýnda yararlanýl-

masýný saðlayacaktýr.

Can ve mal kaybýnýn  önlenmesi hýzlý  karar  vermeye  baðlý olduðundan

evde afet durumu oluþmasý halinde ne yapýlacaðýný önceden planlanmasý hýzlý ve

uygun  kararlar  vermeye  yardýmcý olacaktýr. Aile  afet  hazýrlýk planlamasý, aile

bireylerinin  afet  durumu  sonrasýnda   nasýl  ve ne þekilde hareket  edeceklerini,

evde hangi iþlemleri uygulayacaklarýný belirlemek için bir araya gelip ortak hareket

ederek oluþturduklarý planlamadýr.Bu planlamada aile bireylerinin afet sýrasý ve son-

rasýnda oynayacaklarý rol ve sorumluluklarýn belirlenmesi gerekir. Planýn  uygula-

masýnýn (tatbikat) belirli aralýklarla  tekrarlanmasý ve güncellenmesi önem taþýr. 
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Apartman-komþuluk gruplarýnda apartman afet  hazýrlýk planlamasý ile

temel afet durumu  sürecinin  nasýl  yürütüleceðinin  bilinmesi  can ve  mal  kay-

býný önleyecek, yaralanmalarý ve hasarlarý azaltacaktýr.Planlama ile bireylerin rol ve

sorumluluklarýnýn belirlenmesi, birbirleriyle iþbirliði içinde hareket ederek  müda-

hale çalýþmalarýný yürütebilecek þekilde organize olmalarý saðlanacaktýr. Apartman

afet hazýrlýk planý için  belirli zamanlarda  tatbikat yapýlmasýnýn ve planýn  güncellen-

mesinin saðlanmasý gerekir. Apartman yöneticisinin grup lideri olarak planýn yapýl-

masý ve uygulamasýnda öncü olup apartman bireylerini belirli zamanlarda toplantý

yaparak bir araya getirmesi, sorunlarýn tespit edilmesine ve ortak katýlýmla çözüm-

ler bulunmasýna olanak saðlamasý önem taþýr.

3. Araþtýrmanýn Yöntemi

Bu çalýþma, bir durum saptama araþtýrmasý olup, tesadüfi örneklem yoluy-

la seçilen 1100 hanedeki yetiþkin bireye (anne ya da baba), yani 1100 bireye anket

uygulamasý yapýlmýþtýr.  

Araþtýrmanýn evreni olarak Saraybahçe Belediyesi sýnýrlarý içinde  5 kat ve

üstü apartmanlarda yaþayan hanelerin ve bu hanelerde bulunan toplam kiþilerin

sayýlarýný ortaya koyan bir istatistik çalýþmasý olmadýðýndan dolayý araþtýrmanýn

evreni olarak tüm Saraybahçe Belediyesinde yaþayanlar (106.834 kiþi) alýnmýþtýr.

Araþtýrmada, tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 5 kat ve üstü apartmanlarda

yaþayan 1100 hanedeki yetiþkin bireye (anne ya da baba) anket uygulamasý

yapýlmýþ olup, Saraybahçe Belediyesinde araþtýrma konusu ile  ilgili  uygulama  için

ulaþýlan  kiþi  (anne ya da baba)  sayýsýnýn  oraný % 1.03'tür. Bunun yanýnda, araþtýr-

ma ile, 1100 hanede devamlý yaþayan toplam 4550 kiþi (çocuk,ergen,yetiþkin)

hakkýnda depreme hazýrlýklý olmayla ilgili genel bilgilere de ulaþýlmýþtýr. Buna göre

Saraybahçe Belediyesinde genel bilgi edinilen kiþi sayýsý oraný % 4.3'tür.

Araþtýrma, hanelerde yaþayan anne ya da baba olarak yetiþkinlere

yapýlmýþ, çocuk ve ergenler ise kiþisel ve toplumsal geliþimleri, depremden etkilen-

me düzeyleri ve depreme hazýrlýklý  olma konularý açýsýndan yetiþkinlerden farklýlýk

göstereceklerinden araþtýrma konusu dýþýnda tutulmuþtur

Araþtýrma alaný olarak Ýzmit merkezdeki Saraybahçe belediyesinin

seçilmesinin iki ana nedeni vardýr. Birinci neden; bu  belediye sýnýrlarý içinde  yüksek

katlý apartmanlarýn bulunmasýdýr. Araþtýrmada yüksek katlý apartmanlar, deprem

tehlikesinin oluþturacaðý yüksek risk oraný içinde bulunmalarýndan dolayý ele alýn-

mýþlardýr. Ýkinci neden ise Saraybahçe belediyesi  sýnýrlarý içinde önemli yerel yöne-
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tim birimleri (Valilik, Ýzmit Büyükþehir belediyesi, muhtarlýklar) yer aldýðýndan dolayý

burada  yaþayan bireylerin yakýn çevrelerinde bulunan bu birimlerle etkileþim içinde

olma ve buna göre depreme hazýrlýkla ilgili haber ve bilgileri edinme olasýlýklarý diðer

belediyelerde yaþayanlara göre  daha fazla olacaðýndan  bireylerin afete hazýrlýklý

olmada yerel yönetim birimleriyle etkileþimleri konusunda daha gerçekçi bilgilere

Saraybahçe belediyesi'nde ulaþýlabileceðinin düþünülmesidir.

Veri analizleri için bilgisayarda Excel 2000 Programý kullanýlmýþtýr. Anket

formlarýný da bazýlarýnda cevaplandýrýlmamýþ sorular bulunduðundan sorulara

cevap veren kiþi sayýsý her soruya göre deðiþmektedir.

4. Araþtýrmanýn Bulgularý

Bu bölümde araþtýrmadan elde edilen bulgular, araþtýrma sonucunda

cevaplanmasý  istenen soru baþlýklarý altýnda, yani, yetiþkinlerin demografik özellik-

leri, deprem zararlarýndan etkilenme durumlarý, deprem zararlarýndan korunma ile

ilgili konularda bilgi edinme durumlarý, aile grubu içi etkileþim durumlarý, apart-

man-komþuluk gruplarýyla etkileþim durumlarý, yerel yönetim gruplarýyla etkileþim

durumlarý, sivil toplum gruplarýyla etkileþim durumlarý baþlýklarý altýnda  tablolar

(düz tablo) halinde sunulmuþtur.  

4.1. Yetiþkinlerin Demografik  Özellikleri

Tablo 1: Yetiþkinlerin Cinsiyet Durumu

Anket uygulamasýna katýlan yetiþkinlerin % 50'si erkek diðer kýsmý kadýndýr.
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Cinsiyet Sayý Yüzde (%)

Kadýn 549 49,91

Erkek 551 50,09

Toplam 1100 100

Yaþ Sayý Yüzde (%)
25’den az 7 0,72

25-35 261 26,71
35-45 542 55,48



Tablo 2: Yetiþkinlerin Yaþ Durumu

Yetiþkinlerin % 56'sý 35-45 yaþ grubu, % 27'si ise 25-35 yaþ grubu içinde

yoðunlaþmaktadýr.

Tablo 3: Yetiþkinlerin Eðitim Durumu

Yetiþkinlerin %46'sý lise mezunudur. Ýlköðretim seviyesinde (ilkokul ve orta

okul mezunlarý) mezun olanlarýn toplam oraný % 33 olup  orta okul mezunu olan-

larýn oraný %15'tir. Yetiþkinlerin % 20'si ise üniversite mezunudur. Görüldüðü gibi

ankete katýlan  yetiþkinlerin eðitim düzeyi aðýrlýklý olarak  orta öðretim (lise)

düzeyinde ve ilk öðretim (ilkokul ve orta okul mezunlarý) düzeyinde bulunmaktadýr

4.2. Yetiþkinlerin Deprem zararlarýndan Etkilenme Durumlarý
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Eðitim Sayý Yüzde (%)

Okuryazar deðil - -

Okuryazar, ilkokul mezunu deðil 9 0,83

Ýlkokul mezunu 195 18,09

Ortaokul mezunu 162 15,03

Lise mezunu 498 46,2

Üniversite mezunu 214 19,85

Toplam 1078 100

Etkilenme Durumu Cevap Sayýsý Cevap Yüzdesi Toplam Sayý Toplam Yüzde

Oturduðumuz apartman/ev hasar gördü 388 40,25 964 100

Evde eþyayarýmýz zarar gördü 439 45,54 964 100

Ýþyerimiz hasar gördü 156 16,18 964 100

Ailemizde ölen kiþi oldu 51 5,29 964 100

Ailemizde yaralanan kiþi oldu 39 4,05 964 100

Ailemizde özürlü/sakat kalan kiþi oldu 2 0,21 964 100

Yaþ Sayý Yüzde (%)
45-55 160 16,38

55 ve sonrasý 7 0,72
Toplam 977 100
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Tablo 4: Yetiþkinlerin Kocaeli'ndeki Depremden Etkilenme Durumu (Bu

soruda cevap olarak birden fazla seçenek iþaretlenmiþtir. Tablodaki her cevap

seçeneðinin yüzdesi soruya cevap veren toplam 964 kiþi baz alýnarak hesaplan-

mýþtýr).

Yetiþkinlerin % 75'i depremden etkilenmiþtir. Yetiþkinlerden  evde

eþyalarýnýn zarar gördüðünü belirtenlerin oraný % 46, oturduklarý apartman/evin

hasar gördüðünü belirtenlerin oraný % 40 ve iþyerinin hasar gördüðünü belirten-

lerin oraný  % 16'dýr. Depremden dolayý ailelerinde psikolojik /psikiyatrik sorunlarý

olduðunu belirtenler ise %  9'dir. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin büyük çoðunluðu

depremden etkilenmiþtir.

Tablo 5: Yetiþkinlerin Depremi Kocaeli'nde Þu Anda Bulunduklarý

Apartmanda Geçirme Durumu

Depremi Kocaeli'nde þu anda yaþadýklarý apartmanda geçirenlerin oraný

%47 olup depremi Kocaeli'nde baþka bir apartmanda geçirenlerin oraný % 35'tir.

Buna göre depremi Kocaeli'nde yaþayanlarýn toplam oraný % 82'dir. Görüldüðü gibi

yetiþkinlerin yaklaþýk yarýsý depremi Kocaeli'nde þu anda yaþadýklarý apartmanda

geçirmiþtir. Büyük çoðunluk depremi Kocaeli'nde yaþamýþtýr. Depremi þu anki apart-

manlarýnda geçiren bireyler, depremin zararlý etkileri konusunda yaþadýklarý dene-

yim ile kanaat sahibi olmuþlardýr. Ayrýca depremi Kocaeli'nde geçiren yetiþkinler,
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Etkilenme Durumu Cevap Sayýsý Cevap Yüzdesi Toplam Sayý Toplam Yüzde

Ailemizde depremden beri kayýp / bulu-
namayan kiþi var

2 0,21 964 100

Ailemizde psikolojik / psikiyatrik sorunlarý
olan kiþi var 

88 9,13 964 100

Depremden herhangi bir þekilde etkilen-
medik  

243 25,21 964 100

Baþka 70 7,26 964 100

Depremi Nerede Yaþadýðý Sayý Yüzde (%)

Evet, depremi Kocaeli’de bu apartman-
da geçirdim

516 47,04

Hayýr, depremi Kocaeli’de baþka bir
evde geçirdim 

379 34,55

Hayýr, deprem sýrasýnda Kocaeli dýþýn-
daydým

193 17,59

Baþka 9 0,82

Toplam 1097 100
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deprem sýrasýnda þu anda yaþadýklarý apartmanda bulunsunlar ya da bulunmasýn-

lar depremin etkilerini doðrudan yaþadýklarýndan bu konuda deneyim ve kanaat

sahibi olmuþlardýr.

Tablo  6: Yetiþkinlerin Þu anda Oturduklarý Apartmanýn Hasar Raporuna Göre

Durumu

Yetiþkinlerin %62'si þu anda oturduklarý apartmanýn hasar raporuna göre

saðlam olduðunu belirtmektedir. Apartmanlarýnýn az hasarlý ve orta hasarlý olduk-

larýný belirtenlerin toplam oraný % 32'dir. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin çoðunluðu þu

anda oturduklarý apartmanýn hasar raporuna göre saðlam olduðunu belirtmekte-

dir. 

Tablo 7: Oturduklarý Apartmanda Depremden Dolayý Hasar Oluþan

Yetiþkinlerin Apartmanlarýnýn Depreme Dayanýklý Hale Getirilme Durumu

Oturduklarý apartmanda depremden dolayý hasar oluþan yetiþkinlerin %

Binanýn Durumu Sayý Yüzde (%)

Saðlam 667 62,16

Az hasarlý 197 18,36

Orta hasarlý 141 13,14

Aðýr hasarlý 4 0,37

Bilmiyorum 44 4,1

Hasar tespiti yaptýrmak istiyor
ancak nereye baþvuracaðýný bilmiyor 7 0,65

Hasar tespiti yaptýrmak istiyor
ancak ekonomik durumu iyi deðil 7 0,65

Baþka 6 0,56

Toplam 1073 100

Ev Onarýldý mý? Sayý Yüzde (%)

Evet 268 80,48

Hayýr 65 19,52

Toplam 333 100
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81'i apartmanlarýnýn dayanýklý hale getirildiðini belirtmektedir. Görüldüðü gibi otur-

duklarý apartmanda depremden dolayý hasar oluþan yetiþkinlerin büyük çoðunluðu

apartmanlarýnýn dayanýklý hale getirildiðini belirtmektedir.

4.3. Yetiþkinlerin Deprem Zararlarýndan Korunma Ýle Ýlgili

Konularda Bilgi Edinme  Durumlarý

Tablo 8: Yetiþkinlerin Deprem Zararlarýndan Nasýl Korunulacaðýný Bilme

Durumu 

Yetiþkinlerin % 58'i deprem zararlarýndan nasýl korunulacaðýný bilmedik-

lerini belirtmektedir. Deprem zararlarýndan nasýl korunulacaðýný bilme oraný ise %

42'dir. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin çoðunluðu  deprem zararlarýndan nasýl

korunulacaðýný bilmemektedir.

Tablo 9: Yetiþkinlerin Evlerinde Deprem Zararlarýndan Korunabilmek Ýçin

Tedbirler  Alma Durumu

Evlerinde deprem zararlarýndan korunabilmek için tedbirler almayan

yetiþkinlerin oraný % 60'dýr. Deprem zararlarýndan korunabilmek için tedbirler alan-

larýn oraný ise % 40'týr. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin çoðunluðu  evlerinde deprem

zararlarýndan korunabilmek için tedbir almamaktadýr.

Sayý Yüzde (%)

Evet 599 54,8

Yeterli deðil 454 41,54

Hayýr 40 3,66

Toplam 1093 100

Sayý Yüzde (%)

Evet 435 39,87

Yeterli deðil 468 42,90

Hayýr 188 17,23

Toplam 1091 100
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Tablo 10: Yetiþkinlerin Bir Deprem Anýnda Bulunduklarý Yerde (Evde,

Sokakta, Ýþyerinde, Maðazada, Arabada v.s.) Deprem Zararlarýndan Korunabilmek

Ýçin Nasýl Hareket Edeceklerini Bilme Durumu.

Yetiþkinlerin % 57'si bir deprem anýnda bulunduklarý yerde ( evde, sokak-

ta, iþyerinde, maðazada, arabada  v.s. ) deprem zararlarýndan korunabilmek için

nasýl hareket edeceklerini bilmediklerini, % 43'ü ise korunabilmek için  nasýl hareket

edeceklerini bildiklerini belirtmektedir. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin çoðunluðu  bir

deprem anýnda bulunduklarý yerde (evde,sokakta, iþyerinde, maðazada, arabada

v.s.) deprem zararlarýndan korunabilmek için nasýl hareket edeceklerini bilememek-

tedir.

Tablo 11: Yetiþkinlerin Bir Depremden Hemen Sonra Deprem

Zararlarýndan Korunabilmek Ýçin  Nasýl  Hareket Edeceklerini  Bilme Durumu

Yetiþkinlerin % 60'ý bir depremden hemen sonra  deprem zararlarýndan

korunabilmek için nasýl  hareket edeceklerini bilmediklerini, % 40'ý ise koru

nabilmek için nasýl hareket edeceklerini bildiklerini belirtmektedir. Görüldüðü gibi

yetiþkinlerin çoðunluðu  bir depremden hemen sonra deprem zararlarýndan koru

100

Sayý Yüzde (%)

Evet 575 52,51

Yeterli deðil 468 42,74

Hayýr 52 4,75

Toplam 1098 100

Sayý Yüzde (%)

Evet 591 54,17

Yeterli deðil 432 39,60

Hayýr 68 6,23

Toplam 1091 100
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nabilmek için nasýl hareket edeceklerini bilememektedir.

Tablo 12: Yetiþkinlerin Deprem Zararlarýndan Korunma Ýle Ýlgili Bilgileri

Nereden Edindikleri (Bu soruda cevap olarak birden fazla seçenek iþaretlenmiþtir.

Tablodaki  cevap seçeneklerinin yüzdeleri soruya cevap veren toplam 1082 kiþi  baz

alýnarak  hesaplanmýþtýr)

Yetiþkinlerden deprem zararlarýndan korunma ile ilgili bilgileri  televizyon-

dan edinme oraný %97, gazeteden edinme  oraný % 67 ve radyodan edinme  oraný

% 29'dur. Bilgileri tanýdýklarýndan / yakýn çevrelerinden (komþu, akraba v.s.) edinme

oraný % 22, internetten edinme  oraný % 13 ve çocuklarýnýn okulundan edinme

oraný ise % 10'dur.  Görüldüðü gibi deprem zararlarýndan korunma ile ilgili bilgiler

edinen yetiþkinlerden büyük çoðunluðu bu bilgileri televizyondan edinmektedir.

4.4. Yetiþkinlerin Deprem Zararlarýndan Korunmada Aile Grubu Ýçi

Etkileþim Durumlarý

Tablo 13: Yetiþkinlerin Evlerindeki Aile Üyeleriyle Birlikte Deprem Zararlarýndan

Korunabilme Konusunda Ýletiþim Kurarak Plan Yapma Durumu
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Sayý Yüzde (%)
Evet 316 29,37

Yeterli deðil 415 38,57
Hayýr 345 32,06

Toplam 1076 100

Nereden Bilgi Edindikleri Cevap Sayýsý Cevap Yüzdesi Toplam Sayý Toplam Yüzde

Televizyondan 1045 96,58 1082 100

Gazeteden 720 66,54 1082 100

Radyodan 311 28,74 1082 100

Internetten 142 13,12 1082 100

Tanýdýklar/Yakýn çevreden (komþu,akraba) 235 21,72 1082 100

Çocuðumun Okulundan 107 9,89 1082 100

Valilik Kriz Merkezi’nden 61 5,64 1082 100

Belediyeden 37 3,42 1082 100

Düzenlenen Konferans/Seminerlere
Katýlarak

97 8,96 1082 100

Baþka 22 2,03 1082 100

Hiçbir Yerden 13 1,20 1082 100
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Yetiþkinlerin %71'i evlerindeki aile üyeleriyle birlikte deprem zararlarýndan koru

nabilme konusunda iletiþim kurarak plan yapmadýklarýný belirtmektedir. Görüldüðü gibi yetiþkin-

lerin büyük çoðunluðu  evlerindeki aile üyeleriyle birlikte deprem zararlarýndan korunabilme

konusunda iletiþim kurarak plan yapmamaktadýr. 

Tablo 14: Yetiþkinlerin Evlerindeki  Aile  Üyeleriyle  Birlikte Deprem Tatbikatý Yapma

Durumu

Yetiþkinlerin %83'ü evlerinde aile üyeleriyle birlikte deprem tatbikatý yapmadýklarýný

belirtmektedir. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin büyük çoðunluðu  aile üyeleriyle birlikte deprem tat-

bikatý yapmamaktadýr.

4.5. Yetiþkinlerin Deprem Zararlarýndan Korunmada Apartman-Komþuluk

Gruplarýyla  Etkileþim Durumlarý 

Tablo 15: Yetiþkinlerin Apartmanlarýndaki Komþularla Deprem

Zararlarýndan Korunma Ýle Ýlgili Konularda Yardýmlaþabilme Durumu

Yetiþkinlerin %72'si apartmanlarýndaki komþularla deprem zararlarýndan

korunma ile ilgili konularda yardýmlaþamadýklarýný belirtmektedir. Görüldüðü gibi

yetiþkinlerin büyük çoðunluðu  apartmanlarýndaki komþularla deprem zararlarýn-

dan korunma ile ilgili konularda yardýmlaþamamaktadýr.

Sayý Yüzde (%)

Evet 184 16,83

Hayýr 909 83,17

Toplam 1093 100

Sayý Yüzde (%)

Evet 301 27,72

Hayýr 785 72,28

Toplam 1086 100
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Tablo 16: Yetiþkinlerin Apartmanlarýndaki  Komþularla  Birlikte Deprem
Tatbikatý Yapma  Durumu

Yetiþkinlerin %97'si apartmanlarýnda komþularla birlikte deprem tatbikatý
yapmadýklarýný belirtmektedir. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin büyük çoðunluðu  apart-
manlarýnda komþularla birlikte deprem tatbikatý yapmamaktadýr.

4.6. Yetiþkinlerin Deprem Zararlarýndan Korunmada Yerel Yönetim
Gruplarýyla Etkileþim Durumlarý

Tablo 17: Yetiþkinlerin Valilik Kriz Merkezi'nden, Deprem Zararlarýndan
Korunma / Deprem Sonrasý Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar Gibi Depremle Ýlgili Konularda
Yapýlan Faaliyetler Hakkýnda Bilgi Edinme Durumu

Yetiþkinlerin % 90'ý  Valilik Kriz Merkezi'nden deprem zararlarýndan korun-
ma/deprem sonrasý için yapýlan hazýrlýklar gibi depremle ilgili konularda yapýlan
faaliyetler hakkýnda bilgi edinmediklerini belirtmektedir. Görüldüðü gibi yetiþkin-
lerin büyük çoðunluðu Valilik Kriz Merkezi'nden depremle ilgili konularda yapýlan
faaliyetler hakkýnda bilgi edinmemektedir.
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Sayý Yüzde (%)

Evet 31 2,85

Hayýr 1057 97,15

Toplam 1088 100

Sayý Yüzde (%)

Evet 108 10

Yeterli deðil 279 25,83

Bilgi edinmeye ihtiyaç/ilgi duymuyorum 24 2,22

Toplam 1080 100

Bilgi Edinmek için nereye baþvuracaðýmý bilmiyorum 134 12,41

Hayýr 535 49,54
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Tablo 18: Yetiþkinlerin Baðlý Bulunduklarý Belediyeden, Deprem

Zararlarýndan Korunma / Deprem Sonrasý Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar  gibi  Depremle
Ýlgili Konularda Yapýlan Faaliyetler Hakkýnda Bilgi Edinme Durumu

Yetiþkinlerin %91'i baðlý bulunduklarý belediyeden, deprem zararlarýndan
korunma/deprem sonrasý için yapýlan hazýrlýklar gibi depremle ilgili konularda
yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi edinmediklerini belirtmektedir. Görüldüðü gibi
yetiþkinlerin büyük çoðunluðu baðlý  bulunduklarý belediyeden  depremle ilgili konu-
larda yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi edinmemektedir.

Tablo 19: Yetiþkinlerin Mahallelerindeki Deprem Zararlarýndan Korunma

/ Deprem Sonrasý Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar  Gibi  Depremle Ýlgili Konularda Yapýlan
Faaliyetler  Hakkýnda Bilgi Edinme Durumu

Yetiþkinlerin %93'ü mahallelerindeki deprem zararlarýndan korunma/
deprem sonrasý için yapýlan hazýrlýklar gibi depremle ilgili konularda yapýlan faaliyet-
ler hakkýnda bilgi edinmediklerini belirtmektedir. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin büyük
çoðunluðu  mahallelerindeki birimlerle(muhtarlýk/mahalle organizasyonu/sivil
toplum gruplarý v.s.) depremle ilgili konularda yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi edin-
memektedir.
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Sayý Yüzde (%)

Evet 96 8,86

Yeterli deðil 243 22,42

Bilgi edinmeye ihtiyaç/ilgi duymuyorum 22 2,03

Toplam 1084 100

Bilgi Edinmek için nereye baþvuracaðýmý bilmiyorum 86 7,93

Hayýr 637 58,76

Sayý Yüzde (%)

Evet 75 6,85

Yeterli deðil 184 16,80

Bilgi edinmeye ihtiyaç/ilgi duymuyorum 6 0,55

Hayýr 478 43,65

Bilgi Edinmek için nereye baþvuracaðýmý bilmiyorum 51 4,66

Mahallemizde bu tür konularda faaliyetler yapýlmýyor 301 27,49

Toplam 1095 100
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Tablo 20: Yetiþkinlerin Mahallelerinde Deprem Zararlarýndan Nasýl

Korunulacaðý Konusunda Eðitim Verecek, Deprem Sonrasý Yardým Çalýþmalarý
(Arama-Kurtarma, Ýlkyardým, Yangýn Söndürme, Ulaþým, Haberleþme v.s. )  Yapacak
Bir Merkez  Kurulduðunda Bu Merkezin Çalýþmalarýna Katýlmayý Ýsteme

Yetiþkinlerin % 57'si mahallelerinde deprem zararlarýndan nasýl korunula-
caðý konusunda eðitim verecek, deprem sonrasý yardým çalýþmalarý (arama /kur-
tarma, ilk yardým, yangýn söndürme, ulaþým, haberleþme v.s.) yapacak bir merkez
kurulursa bu merkezin çalýþmalarýna katýlmak istediklerini, % 31'i de bu konuda
kararsýz olduklarýný  belirtmektedir. Görüldüðü gibi yetiþkinlerin çoðunluðu  mahal-
lelerinde deprem zararlarýndan nasýl korunulacaðý konusunda eðitim verecek,
deprem sonrasý yardým çalýþmalarý yapacak bir merkez kurulursa bu merkezin çalýþ-
malarýna katýlmak istemektedir.

Tablo 21: Yetiþkinlerin Kocaeli'nde Deprem Zararlarýndan Korunma /
Deprem Sonrasý Yardým  (Arama - Kurtarma, Ýlkyardým, Yangýn Söndürme, Ulaþým,
Haberleþme v.s. ) Ýle Ýlgili Konularda Çalýþmalar Yapmak Ýçin Kurulmuþ Dernek /
Vakýf Gibi Kuruluþlar Hakkýnda Bilgi Edinme Durumu

Yetiþkinlerin %90'ý, Kocaeli'nde deprem zararlarýndan korunma/ deprem
sonrasý yardým (arama/kurtarma, ilk yardým, yangýn söndürme, ulaþým, haberleþ-
me v.s.) ile ilgili konularda çalýþmalar yapmak için kurulmuþ dernek/vakýf gibi kuru-
luþlar hakkýnda bilgi edinmediklerini belirtmektedir. Görüldüðü yetiþkinlerin  büyük
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Sayý Yüzde (%)

Evet 105 9,59

Yeterli deðil 232 21,19

Bilgi edinmeye ihtiyaç/ilgi duymuyorum 13 1,19

Hayýr 593 54,16

Nereden bilgi edineceðimi bilmiyorum 112 10,23

Kocaeli’de bu tür konularda faaliyet gösteren kuruluþ
yok 40 3,65

Toplam 1095 100

Sayý Yüzde (%)

Evet 622 57,27

Kararsýzým 334 30,76

Hayýr 130 11,97

Toplam 1086 100
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çoðunluðu  Kocaeli'nde deprem ile ilgili konularda çalýþmalar yapmak için kurulmuþ
dernek/vakýf gibi gruplar hakkýnda bilgi edinmemektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERÝLER

Bu bölümde öncelikle araþtýrma sonucundan elde edilen bulgular deðer-
lendirilmiþ, daha sonra elde edilen verilere dayanarak konuyla ilgili önerilerde bulu-
nulmuþtur.

5.1. Araþtýrma  Sonuçlarý

Bu araþtýrmanýn amacý, Ýzmit merkezde Saraybahçe belediyesinde 5 kat ve
üstündeki apartmanlarda oturan yetiþkin bireylerin depreme yerel düzeyde resmi
ve resmi olmayan toplumsal gruplarla etkileþim  içinde hazýrlanma düzeylerini
ortaya koymaktýr. Araþtýrma bu yönüyle bir durum saptama araþtýrmasýdýr. Tesadüfi
örneklem yoluyla seçilen 1100 hanedeki yetiþkin bireye (anne ya da baba) anket
uygulamasý yapýlmýþtýr. Ayrýca 1100 hanede toplam 4550 kiþi bulunduðundan
araþtýrma sonucundan 4550 kiþinin depreme hazýrlýk durumlarýyla ilgili bilgilere
ulaþýlmýþtýr.

Araþtýrma sonucunda, Ýzmit merkezde Saraybahçe belediyesinde 5 kat ve
üstündeki apartmanlarda oturan yetiþkin bireylerin deprem tehlikesine karþý gerek
zarar azaltma gerekse örgütsel hazýrlýk aþamasýnda yerel resmi ve resmi olmayan
toplumsal gruplarla etkileþim  içinde hazýrlanmadýklarý ve buna göre deprem zarar-
larýndan korunma ile ilgili önlem alma konularýnda  bilgi edinmedikleri ortaya çýk-
mýþtýr. Ayrýca yetiþkinlerin kiþisel çabalarla depreme hazýrlanma durumlarýnýn da
yetersiz olduðu ortaya çýkmýþtýr.

Araþtýrma sonucundan elde edilen verilere göre;

-Yetiþkinlerin büyük çoðunluðu depremden etkilenmiþtir. Yetiþkinlerin yak-
laþýk yarýsý depremi Kocaeli'nde þu anda yaþadýklarý apartmanda geçirmiþtir. Büyük
çoðunluk depremi Kocaeli'nde yaþamýþtýr.

-Yetiþkinlerin çoðunluðu  deprem zararlarýndan nasýl korunulacaðýný bil-
memekte, evlerinde deprem zararlarýndan korunabilmek için tedbir almamaktadýr.
Bireylerin çoðunluðu  bir deprem anýnda bulunduklarý yerde(evde,sokakta, iþ-
yerinde, maðazada, arabada v.s.) ve bir depremden hemen sonra deprem zarar-
larýndan korunabilmek için nasýl hareket edeceklerini bilememektedirler. Deprem
zararlarýndan korunma ile ilgili bilgiler edinen yetiþkinlerden büyük çoðunluðu bu
bilgileri televizyondan edinmektedir.

-Bireylerin büyük çoðunluðu  evlerindeki aile üyeleriyle birlikte deprem
zararlarýndan korunabilme konusunda iletiþim kurarak plan yapmadýklarýný, aile
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üyeleriyle birlikte deprem tatbikatý yapmadýklarýný belirtmiþlerdir. Ayrýca yetiþkinlerin
büyük çoðunluðu  apartmanlarýndaki komþularla deprem zararlarýndan korunma
ile ilgili konularda yardýmlaþamadýklarýný, apartmanlarýnda komþularla birlikte
deprem tatbikatý yapmadýklarýný belirtmiþlerdir.

-Bireylerin büyük çoðunluðu  Valilik Kriz Merkezi'nden, baðlý  bulunduklarý
belediyeden ve mahallelerinden deprem zararlarýndan korunma/deprem sonrasý
için yapýlan hazýrlýklar gibi depremle ilgili konularda yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi
edinmemiþlerdir. Bireylerin çoðunluðu  mahallelerinde deprem zararlarýndan nasýl
korunulacaðý konusunda eðitim verecek, deprem sonrasý yardým çalýþmalarý (arama
/kurtarma, ilk yardým, yangýn söndürme, ulaþým, haberleþme v.s.)yapacak bir
merkez kurulursa bu merkezin çalýþmalarýna katýlmak istediklerini, üçte biri ise bu
konuda kararsýz olduklarýný  belirtmiþlerdir.Bireylerin büyük çoðunluðu  Kocaeli'nde
deprem zararlarýndan korunma/ deprem sonrasý yardým (arama/kurtarma, ilk
yardým, yangýn söndürme, ulaþým, haberleþme v.s.) ile ilgili konularda çalýþmalar
yapmak için kurulmuþ dernek/vakýf gibi gruplar hakkýnda bilgi edinmediklerini
belirtmiþlerdir.

5.2. Öneriler

Bireylerin olasý afetin etkilerine hazýrlýklý olabilmesi için olasý afet öncesinde
deprem öncesine yönelik olarak zarar azaltma önlemlerini ( yapýsal ve yapýsal
olmayan hasarlarýn azaltýlmasý) ve deprem sýrasý ve sonrasýna yönelik afetle ilgili
gruplarla birlikte planlý ve organize olarak hareket edebilmede örgütsel hazýrlýk
önlemlerini almalarý gerekir. Önlemler alma konusunda toplumu bilgilendirme çalýþ-
malarý, bireylere, olasý  deprem zararlarýndan  korunmak için zarar azaltma ve
örgütsel hazýrlýk aþamasýnda  yapýlmasý  gerekenlerle ilgili bilgi  ve eðitim vermeye
yönelik çalýþmalardýr. Doðal tehlikelerin etkilerinin yerel düzeyde ortaya çýkmasý ve
buna göre  olasý afet öncesi ve sonrasý en etkin ve erken tespit, iþbirliði ve yardým-
laþmalarýn yerel toplum tarafýndan saðlanabilecek olmasý, zarar azaltma ve planlý
ve organize örgütsel hazýrlýk önlemlerini alabilmeleri için bireylere yönelik eðitim
çalýþmalarýnýn yerel düzeyde yapýlmasýnýn önemini ortaya koymaktadýr. Deprem
zararlarýndan korunabilmek için bireylerin  önlem almayla ilgili konularda bilgi edin-
meleri ve eðitim almalarý için  olasý depremi  birlikte yaþayabilecekleri yerel toplum-
sal gruplarla (aile, apartman, mahalle, yerel yönetim, sivil toplum gruplarý ) et-
kileþim ve dolayýsýyla iþbirliði içinde olmalarýnýn saðlanmasý  gerekir. Burada olasý
afete karþý hazýr olmada bilgilendirme ve eðitim hizmetlerinin bireylerin yaþam alan-
larýna götürülmesi ve bu konuda depremi  birlikte yaþayabilecekleri yerel toplumsal
gruplarla çalýþýlmasý söz konusu olmaktadýr. 

Yerel  toplumsal gruplar içinde resmi gruplar olan  yerel yönetim (Valilik
Kriz Merkezi, belediye, muhtarlýk)birimlerinin, sivil toplum gruplarýnýn ve mahalle
organizasyonlarýnýn ve  resmi olmayan gruplar olan  aile ve  apartman-komþuluk
gruplarýnýn, bireyleri, gerek zarar azaltma ile ilgili gerekse deprem sýrasý ve son-
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rasýnda planlý ve organize olarak hareket etme ile ilgili  önlemler alma konusunda
bilgilendirmelerinin ve eðitmelerinin saðlanmasý gerekir. 

Afet yönetimi açýsýndan depremle ilgili konularda ilgili gruplarýn kendi
aralarýnda ve gruplarla bireyler arasýndaki bilgi paylaþýmý önem taþýmaktadýr. Bilgi
paylaþýmýnýn, yerel topluma bölgedeki tehlike ve risk analizinin sonuçlarý, mahalle-
lerdeki mevcut durum, alýnmasý gereken önlemler, yapýlan çalýþmalar, düzenlenen
etkinlikler, tarihsel depremler ve onlardan çýkarýlan dersler, planlama yapmada,
karar almada ve örgütlerin çalýþmalarýnda görev almada bireylerin katýlýmcýlýðýný art-
týran etkinlikler konularýnda olmasý önemlidir. 

Yerel yönetimler, sivil toplum gruplarý, mahalle organizasyonlarý depreme
hazýrlýklý olma konusunda topluma doðru haber ve bilginin verilmesinde, eðitim ve-
rilmesinde, gönüllü olarak çalýþýlýp görev alýnmasýnýn saðlanmasýnda önemli yararlar
saðlayacaktýr. Haber ve bilginin verilmesi, eðitim saðlanmasý ve katýlýmcýlýðýn geliþti-
rilmesi için yerel yönetimler, sivil toplum gruplarý ve mahalle organizasyonlarýnýn
topluma yönelik sürekli seminerler, konferanslar v.s. düzenleyerek sözel iletiþim
araçlarýyla program yapmalarý, broþür, el kitapçýklarý, kitap, gazete, dergi gibi yazýlý
iletiþim araçlarýný hazýrlayarak yayým yapmalarý, kendi bünyelerinde afetle ilgili radyo
istasyonu kurarak  iþitsel  iletiþim aracýndan yayýn yapmalarý, televizyon programlarý,
film gösterimi ve video programlarý gibi görsel-iþitsel iletiþim araçlarýndan program
yapmalarý, slayt gösterimi gibi görsel iletiþim araçlarýndan yararlanmalarý ve inter-
netin saðladýðý iletiþim olanaklarýný (senkron-asenkron) kullanabilmeleri gerekir.
Yerel resmi gruplarýn bünyelerinde sürekli iletiþime açýk danýþma (teknik ve sosyal)
ve eðitim merkezlerinin kurulmasý önem taþýr. Ayrýca depreme hazýrlýklý olma
konusunda  toplum bilincinin ve duyarlýlýðýnýn arttýrýlmasý için yaygýn eðitim gruplarý
olarak  halk eðitim merkezlerinden, örgün eðitim gruplarý olarak okullardan ve
sosyal hizmet gruplarýndan yararlanýlmasý gerekir.

Aile üyelerinin afet konusunda bilinçli olmalarý, depremin zararlý etki-
lerinden korunabilmek için en temel bilgi ve davranýþlarý edinmelerini, zararlý etki-
lerden korunmak için neler yapýlmasý gerektiði konusundaki  bilgilerini içinde bulun-
duklarý aile grubuna ve birlikte yaþadýklarý yerel toplumsal gruplara uygulaya-
bilmelerini, bu konuda çevrelerindeki bireyleri etkileyerek deðiþimler saðlaya-
bilmelerini ve bulunduklarý yerin ilgili afet gruplarýyla iþbirliði içinde olmalarýný
gerektirmektedir. Burada bilinçli aile üyeleri, iliþkide bulunduklarý toplumsal grup-
larýn bilinçlenmesinde önemli rol oynayacaktýr. Apartman-komþuluk gruplarýnda
apartman yöneticilerinin  yerel düzeydeki diðer gruplarla iþbirliði içinde hareket
etmeleri, kendi gruplarýna (apartman) liderlik yaparak ailelerin birbirleriyle ve diðer
toplumsal gruplarla yardýmlaþmalarýný saðlamalarý, ilgili toplumsal gruplarla iþbirliði
içinde bulunarak koruyucu önlemler alma konularýnda aileleri bilgilendirmeleri  ve
ailelerin birlikte ortak hareket etmelerini saðlamalarý gerekir. 

Afet yönetim sürecinde yerel toplumsal gruplarýn bireylere yardýmcý ola-
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bilmeleri için gerekli bilgi ve deneyimleri kazanmalarý, birbirleriyle yardýmlaþa-
bilmeleri saðlanmalýdýr. Toplumda bireylerin ve söz konusu yerel toplumsal grup-
larýn sürekli etkileþim içinde olmalarý saðlanarak bireylerin afet yönetiminin önemli
bir parçasý haline gelmelerine olanak tanýnmalýdýr.
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Abstract
In this speculative article, some implications of European Union policies

for cultural plurality and media environment of ethnic minorities within member
states of the EU  are given. It is argued that the  the European Union can not of
itself sustain the poli tical fabric which can guarantee both the intended market con-
ditions and social and cultural agenda for necessary integration with "the others"
both within and beyond the boundaries of the EU. The economic imperatives of the
World conditions, expanded nationalism of the member states and aspiration of
establishing a supra national European state have made the EU ill-suited to the poli-
tically and culturally representing its de facto diversity. My argument suggests that EU
has singularly failed to begin communication policies for multi-etnic communication
environment. The article also points out new suggestions for the community relations
and communication for  a better Europe and world.

Özet
Bu yorumsal makalede, Avrupa'da AB üyesi ülkelerdeki etnik azýnlýðýn

medyadaki durumu ile kültürel çoðulculuk kapsamýndaki AB politikalarýna iliþkin bazý
düþünceler ortaya konmaktadýr. Makalede Avrupa Birliði'nin hem kendi içinde hem de
dýþýnda kendiliðinden, hem istenen pazar koþullarýný hem de AB içinde ve dýþýnda
"diðerleri" ile gereken bütünleþmeyi saðlayacak sosyal ve kültürel gündemi  güven altý-
na alabilecek  siyasal bir dokuyu destekleyemeyeceði tartýþýlmaktadýr. Dünya koþull-
larýnýn  ekonomik dayatmalarý, üye ülkelerde geliþen milliyetçilik ve uluslarüstü bir
Avrupa devleti yaratma özlemi AB'yi gerçekte var olan çoðulculuðu yansýtmaya elver-
iþsiz hale sokmaktadýr.   Tartiþma, AB'nin tek baþýna çoðulcu bir etnik ortam yarata-
cak siyasalarý  baþlatmayý baþaramadýðýný düþündürmektedir. Makale ayný zamanda
daha iyi bir Avrupa ve dünya için topluluk iliþkileri ve iletiþim üzerine yeni düþünceler
ortaya koymaktadýr.

Görsel-Ýþitsel Siyasalar, Çoklu Etnik Ortam, Ulusal-üstü Avrupa Devleti/ Audio-

Visual Policies, Multi-Ethnic Environment, Supranational European State

Avrupa Birliði’nin Kültür ve Görsel-Ýþitsel Medya
Politikalarý: Kültür Kalesi Oluþturmanýn Zorluklarý

Cultural and Audio-Visual Policies of European Union: Difficulties of Forming

A Castle of Culture
Þermin TEKÝNALP

Prof. Dr. , Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
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1.Giriþ

1980'lerde ekonomik sorunlardan baþýný kaldýrýp ciddi olarak kültür sorun-

larýna yönelen  Avrupa Birliði (AB), geliþtirilecek kültür politikalarýnýn Birliðin güçlen-

mesini ve yeniden yapýlanmasýný saðlayacaðýnýn  önemle altýný çizmeye baþlamýþtýr.

Bir baþka anlatýmla, Avrupalýlýk bilincinin öncelikle gençlere çok iyi anlatýlmasýnýn ve

üye devletlerin vatandaþlarýna kendi ulusuna aidiyet duygusunun ötesinde Avrupa

vatandaþlýðý bilincinin yerleþtirilmesini saðlayacak politikalarýn üretilmesi gerekliliði-

ni geç de olsa kavramýþ  ve bu konuda  bu makalemizin konusu olan tartýþmalarý

yaratacak politikalar üretmeye baþlamýþtýr. Bu politikalarýn merkezinde kitle iletiþim

araçlarýnýn, özellikle  sinema ve televizyonun öncelikle Avrupalýlaþmasý, sonra da

Avrupalýlaþan bu sektörün bir süper Avrupa devleti idealine hizmet etmesi fikri

yatar. Sinema ve televizyonun kültür üreten  ve çeþitli kültürel gruplara en kolay

ulaþan  araçlar olarak kabul edilmesi bunlarý kültür politikalarý içinde  merkezi bir

konuma yerleþtirmiþtir. Televizyonun kültürel bir misyon yüklenmesi yalnýz AB'de

deðil, hemen hemen  bütün toplumlarda yerleþmiþ  ortak bir kanýdýr. Burada sorul-

masý gereken soru Avrupa Birliðini oluþturan uluslarýn ötesinde, bu uluslarý tek bir

birlik þemsiyesi altýnda toplayacak kültür politikalarýnýn temelinde yatan "biz" ve

"ötekiler" düþüncesinin, birbirinin içine girmiþ bir dünyada nasýl gerçekleþtirileceði

ve bu süreçte hangi ortak insanlýk deðerlerinin feda  edileceði ve bu düþün gerçek-

leþmesi durumunda böyle bir birliðin yaþayýp yaþayamayacaðý sorunudur. 

Bu makaleyi yazarken temel varsayýmýmýz, AB medya politikalarýndaki

kültürel, sosyal ve siyasal çoðulculuk çýkmazýnýn gerisinde ulus devletlerin  ve

AB'nin ayrýmcý çifte standartlarýnýn yattýðý ve AB'nin deðiþen dünya koþullarýna

karþýn hala süper Avrupa Devleti kurma düþünün arkasýnda olduðudur. Sonuç kýs-

mýnda ise böyle bir idealin  sakýncalarý ve neler yapýlabileceði tartýþýlacaktýr. 

Bu sorunu irdelemek için öncelikle Avrupa kültürünü içine alan kültür,

ulusal kültür, kollektif kültür, azýnlýk kültürü gibi tanýmlarý klasik ve eleþtirel bir

gözlükle gözden geçirmek istedik. Daha sonra Avrupa kültür politikalarýnýn neye

hizmet ettiðini ve bu politikalarýn merkezindeki temel fikri besleyen görsel iþitsel
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kültür politikalarýnýn içeriðini  ve çýkmazlarýný tartýþmaya çalýþtýk. Amacýmýz, Avrupa

merkezli bu kültür ve görsel iþitsel medya politikalarýný irdelerken, AB'ye tam üye-

lik mücadelesi içindeki Türkiye'nin farklý bir kültürden olduðu için Avrupa tarafýndan

dýþlanmasýnýn AB'nin kendi kültür politikalarýyla neden çeliþtiðini ortaya koymaktýr.

Bu irdelemeyle birlikte AB'nin kültür politikalarýnýn genel felsefesine uygun olarak

asýl sorunun Türkiye deðil, bir algýlama veya olgulara bakýþ sorunu olduðunu vur-

gulanmaktadýr. 

2.Kültür, Ulusal Kültür, Kollektif Kültür Tartýþmalarý

Kültür kavramý hem içerik hem de kapsam olarak birçok tanýmla açýklan-

maya çalýþýlmýþtýr. En kapsayýcý taným olarak Güvenç'in (1984:95) "kültür, bir

toplumun ya da toplumlarýn birikimli uygarlýðýdýr" ile "kültür, belli bir toplumun ken-

disidir" ifadelerini kabul edebiliriz.  Kültür, içgüdüsel ve kalýtýmsal deðil, her bireyin

doðduktan sonra yaþam süreci içinde kazandýðý alýþkanlýklardýr. Bu nedenle geçmiþi

vardýr, tarihidir; geleceði vardýr, sürekli ve deðiþkendir; toplum içinde kazanýlýr,

toplumsaldýr. Kültür, ayný çevre içinde doyum saðlayýcýdýr, bütünleþtirici ve  uyum-

laþtýrýcýdýr. 

Marx'ýn kültür tanýmý da diðerlerinden pek farklý deðildir: "Kültür, doðanýn

yarattýklarýna karþýlýk, insanoðlunun yarattýðý herþeydir." (Taylor'dan aktaran

Güvenç:102). Marx üretim iliþkileri içindeki  karmaþýk deðerler sistemi üzerine kuru-

lan ve özümsenen  kültürün  bir taraftan doðaya ve insana olan egemenliði ve

yaratýcýlýðý artýrdýðýný diðer taraftan  da  yanlýþ bilinç oluþturarak sisteme uyum-

laþtýrdýðýný savunur.

Kültürün genelde insanýn yarattýðý herþey anlamý üzerinde   bir uzlaþma

olmasýna karþýn, kültürün birbirinden farklý toplumsal, ulusal, öznel ve  bireysel

anlamlarý üzerinde fazla bir uzlaþma olduðunu söyleyemeyiz. Popüler kültür, halk

kültürü, kitle kültürü, ulusal kültür, yüksek kültür gibi terimler üzerinde çok

düþünülmüþ, tartýþýlmýþ ama bugüne kadar herkesin kabul edeceði bir açýklama

getirilememiþtir. Bu kavramlarýn açýmlanmasýna açýmlamayý yapanýn ideolojik

görüþü  damgasýný vurmuþtur. Örneðin, klasik liberal piyasa savunucularý popüler

kültürü halkýn yarattýðý halk kültürü olarak kabul ederler ve nüfusun çoðunluðunu

oluþturan ortalama halkýn beðendiði her þeyi popüler olarak kabul edip göklere

çýkarýrlar. Diðer taraftan, iþçi sýnýfýný toplumun temel taþý olarak gören kesimler,

popüler kültürü, iþçi sýnýfýnýn kültürü olarak görür ve serbest piyasa savunucularý

gibi ona olumlu bir anlam yüklerler. Her ikisinde de popüler kültür, halkýn baðrýn-

dan çýkmýþ kültür olarak kabul edilir. Toplumun hali vakti yerinde seçkin aydýn ke
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simi ise, popüler kültürü düzeysiz, cahil, ayak takýmýnýn kültürü olarak kabul eder

ve seçkin kültürü (seçkin sanat ürünleri) savunur. Baþka bir grup aydýn, popüler

kültüre nitelikten yoksun kitle toplumu baðlamýnda kitle kültürü anlamýný yükler.

Bazýlarý için de popüler kültür, kitle kültüründen farklýdýr. Kitle kültürü kültür

endüstrisini yöneten  politik ve ekonomik elitin  fabrikasyon olarak ürettiði, kitleleri

baðýmlýlaþtýran, uyuþturan  ve dayatýlan bir kültürdür. Bu görüþü paylaþanlar halk

kültürünü kitle ve popüler kültürden ayýrarak onu, halkýn yaratýcýlýðý ile doðal olarak

geliþen bir süreç olarak tanýmlarlar. 

Bütün bunlar toplumsal kültür konusunda þimdiye kadar bir uzlaþma

saðlanamadýðýný göstermektedir. Ancak bizim asýl konumuz, Avrupa Birliði'nin

kültürel bir birlik oluþturma çabalarýnýn temelini oluþturan ve özünde siyasal ide-

olojik bir anlam barýndýran ulusal kültür ve kollektif kültür alanýndaki farklý

görüþlerdir. Bu farklýlýk Avrupa Birliðini iki ayrý biçimde deðerlendirmeye yol açarken,

Türkiye -AB iliþkilerine farklý bir deðerler sistemi içinden bakmamýza yol açacaktýr.

Bu tartýþmayý yaparken de kimin konuþtuðu sorusu önümüze gelir ve fark-

lý ideolojik yelpazenin içinde birçok farklý görüþ açýlarý çýkar. Ulusal kimlik, bir ulusu

oluþturan insanlara ulusal aidiyet vermenin bir yoludur; ideolojik bir anlamý varsa

da tamamen ideolojik deðil, psikolojiktir (Tomlinson 1999:107). Ulus devletler

dünyayý oluþturan en önemli ekonomik ve politik birlikler olarak bilinçli bir kültürel

inþa süreci içinde geliþirler. Bu inþa sürecinin tamamen ideolojik olduðunu söylemek

yanýltýcý olur.  Bu süreci bir zamana ve mekana hapsetmek ve orada dondurmak da

yanýltýcý olabilir, çünkü ulusal kimlik inþasýnda geçerli olan ideoloji dýþýnda, çok

derinlere kök salmýþ bazý psikolojik süreçler (inançlar, gelenekler, yaþam biçimlerinin

dayattýðý psikolojik oluþumlar vb.)  vardýr. 

Bu noktada sorulmasý gereken asýl soru, ulusal kültürün gerçekten neyi

temsil ettiði sorusudur. Bu soru bizim tezimizin de odak noktasýný oluþturur. Ulusal

kültür ve bu baðlamda kültür emperyalizmi sorunlarý UNESCO'da yýllarca hararetle

tartýþýlmýþtýr. Ulusal kültür konusunu ideolojik ve hayali bir dayatma olarak kabul

eden Tomlinson, UNESCO'daki ulusal kültür tartýþmalarýnda, küresel ilþkilerin için-

deki uluslarý mahalli olarak ayrýcalýklý bir yere koymak ve onu korumaya almanýn

mücadelesinin verildiðini, ancak bu ayrýcalýðýn nasýl bir kültüre verildiðini sorar. Bu

kültür, UNESCO'nun her defasýnda kültürel çoðulculuðun önemini vurguladýðý gibi

(109) bütün insanlara mý aittir, bir baþka deyiþle, çoðulcu ve hümanistik midir?

Yoksa, devletin inþa ettiði ve dayattýðý hayali bir kültür müdür? UNESCO'nun fark-

lýlýklarýn uyum içinde birlikte yaþamasý gerektiði söylemi ile içinde milliyetçiliði ve

ulusal kimliði barýndýran ulusal kültür söylemi nasýl baðdaþacaktýr? Bu kültür ulusun
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hangi kesimlerini kapsamaktadýr? Bu konuda UNESCO tartýþmalarýnýn belirsizliðin-

den söz edilmektedir. Ulusu tanýmlamak kolaydýr ama ulusal kültür tanýmý çeliþkil-

erle doludur.

Ulusal kültürle birlikte oluþan "Amerikanlaþma" söylemi bir kültürün baþka

bir kültür tarafýndan egemenlik altýna alýndýðý anlamýný taþýr. Ancak Tomlinson

(113) bu noktada þu soruyu sorar: Ayný ulus içinde bir kültür diðer kültürleri ege-

menliði altýna almýþsa, ne yapýlýr? Bir baþka deyiþle, bu söylem, ne kadar

inandýrýcýdýr? Çünkü bir kültürün tahakküm altýna alýnmasý demek bir tek kültürden

veya kültür birliðinden bahsetmektir. Bir taraftan kültürünüzün tahakküm altýna

alýndýðýndan söz edeceksiniz, diðer taraftan da diðer kültürleri dýþlayarak tek bir

ulusal kültür birliðinden bahsedeceksiniz. Bu noktada tartýþmamýzýn temel

varsayýmýna ulaþmýþ oluyoruz. Avrupa Birliði, Avrupa kültürel kimliðini eskinin

mitolojik ihtiþamýný alevlendirerek yeniden inþa ederken tek tek ulusal kültürel kale

lerle nasýl baþ edecektir? Bir taraftan "Amerikanlaþmaya" ve yabancý "öteki" kültür-

lerin istilasýna karþý önlem alacaksýnýz, diðer taraftan da kendinizin kurguladýðý bir

kültürle Avrupa'yý istila edeceksiniz.

Michel Foucoult'nun “her toplumda gücü elinde tutanlar söylemi denetim

altýna alýrlar” ana tezi ve düzenleyici ilkelere taktýðý  "seyreltme  prosedürleri"  (24)

kavramýndan hareketle, toplumsal seçkinlerin, içinden çýkýlamayacak yoðun söylem-

leri (çoðulculuðu) nasýl seyreltildiðine ve bir çerçeve içine alýnmýþ   tek bir ulusal

kültür kavramý üzerinde tekelci bir bilinç oluþturduklarý düþüncesine ulaþabiliriz. 

Kültürel kimliklerin oluþturulmasý tartýþmasý bizi kollektif kimlik tartýþ-

malarýna götürür. Morley ve Robins'e göre (1997:107), "kollektif kimlik, bireysel ya

da toplumsal aktörlerin belli bir tutarlýlýk, bütünlük ve süreklilik kazanmalarýný

içerir."  Alberto Melucci' (aktaran Morley ve Robins), kollektif kimlik oluþumunun

hassas bir süreç olduðunu, toplumsal eylemin kurumsallaþmýþ biçimlerine ben-

zediði ölçüde bir kurallar sistemine ve önderlik biçimlerine dönüþebileceðini; daha

az benzediði durumlarda  sürekli uyarýlmasý gerektiðini ifade eder. Morley ve

Robins, kollektif kimliðin toplumsal aktörler tarafýndan inþa edildiði düþüncesinden

yola çýkarak kollektif bellek kavramýný vurgularlar. Ulusal kimliðin ve kültürün inþasý

için ortak toplumsal belleðin, ortak geleneklerin ve yaþanmýþ bir tarih duygusunun

sürekli canlý tutulmasý gerekir. Kollektif belleðin oluþmasýnda sýnýrýn belirlenmesi

"biz" ve "öteki" kavramlarýnýn çaðrýþtýrdýðý içerme ve dýþlama koþullarýnýn sürekli

olarak yaratýlmasý  çok önemlidir.  Aksi halde, bütünlük ve süreklilik kesintiye uðrar

ve parçalanma tehlikesi altýna girer. 
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Ancak bizim klasik anlamda kollektif belleðin inþasý sorununu  sanayi son-

rasý ya da, bir baþka anlatýmla, örgütsüz kapitalizm çaðýnda, sýnýrlarýn her türlü

elektronik sermaye  ve ileti akýþýyla ortadan kalktýðý bir dünyada yeni mecralara taþý-

mamýz gerekiyor. Avrupa Birliðini merkeze alan bu makalemizin  temel tartýþmasý

da bu noktada odaklanacaktýr. Sýnýrlarýn kalktýðý bir dünyada  uluslarýn; klasik

anlamda içe kapalý, "öteki"ni dýþlayan bir kimlik oluþturmasýnýn sakýncalarýný göz

önüne alarak; ulusal kültür, kollektif kimlik ve bellek inþasýnda yeni  anlayýþlara

yönelmesi gerekiyor.

3.  AB'nin Kültürel Çoðulculuk Çýkmazý

Avrupa Birliði, kitle iletiþim araçlarýnýn, özellikle televizyonun  siyasi,

toplumsal ve kültürel açýdan öneminin daha açýk bir biçimde anlaþýldýðý;

serbestleþtirme, özelleþtirme rüzgarlarýnýn kuvvetle esmeye baþladýðý 1980'lerde

kültür sorunlarýna eðilmeye baþladý. Aslýnda, 1969'dan bu yana, devlet ve hükümet

baþkanlarýnýn ve Parlamento'nun kültür alanýnda ortak hareket etme istem ve pro-

jeleri olmuþtur. 1973 yýlýnda, ilk defa kültür sorunlarý üzerine eðilecek bir  birim

oluþturulmuþ ve buna bütçe ayrýlmýþtýr (The European Community and Culture

1985). Avrupa Kültür bakanlarý arasýnda  ilk resmi toplantý, 1984'de yapýlmýþtýr.

1982'de kültürel etkinlikleri desteklemek amacýyla Avrupa Vakfý kurulmuþtur.

Vakfýn amaçlarýný; Avrupa kültür mirasýnýn korunmasý, kültürel farklýlýk içinde birlik

ruhunun inþasý, kültür ve sanat emekçilerinin koþullarýnýn iyileþtirilmesi olarak kýsaca

özetleyebiliriz.

Kültüre olan bu ilgi temelde üç sorundan kaynaklanmaktadýr. Birincisi,

ekonomik bir topluluk olarak þekillenen AB, birlik ruhundaki eksikliðin kültürel iþbir-

liði  olduðunu geç anlamýþ ve bunu bir sorun olarak kabul etmiþtir. Avrupa vatan-

daþlýðý bilincinin kültür projeleriyle oluþturabileceðini, bu iþbirliðinin uluslarýn kay-

naþmasýný saðlayacaðýný ve güçlü bir Avrupa yaratacaðýna inanmýþtýr. Ýkincisi, birliðin

oluþturulmasýnýn temelindeki felsefe kültür ve din akrabalýðýnýn öneminin kavran-

masýdýr. Ancak, akrabalarýn çeþitli nedenlerle kendi aralarýnda düþman kamplara

bölünmüþ olmasý, Birliðin geleceðini engelleyen en önemli sorundur. 1986 yýlýnda

Avrupa Kamu Televizyonlarý Konsorsiyumu EUROPA TV adýyla ortaklaþa bir tele-

vizyon yayýný baþlatma kararý almasýna karþýn, yayýn iþine giren üye ülke gazeteci-

lerinin milliyetçiliði  ve kendi ülkelerini yayýnlarda ön plana taþýma kavgasý yüzünden

1987 yýlýnda yayýnlar kesilmiþtir (Maggiore 1990:71). Bu örnek, ulus devlet

anlayýþýnýn 1980'lerdeki durumunu göstermektedir. Bugünkü durum o günden pek

farklý deðildir. AB, bir biçimde bu düþmanlýðýn aþýlacaðýna, ortak kültür projeleriyle

milliyetçiliði aþan bir Avrupa süper devleti anlayýþýna dönüþeceðine inanmýþtýr ya da

kilad l Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Araþtýrma Dergisi

118



A.B.’nin Kültür ve Görsel-Ýþitsel Medya Politikalarý l Þ. Tekinalp

119

kendini inandýrmaya çalýþmaktadýr. Buradaki sorun da tarihin yeniden inþasýdýr.

Kültürel projelere ilgiyi artýran sorunlarýn üçüncü ayaðý, AB'nin karþý karþýya olduðu,

bütün  ikinci ve üçüncü dünyanýn sorunu olan Amerikan kültür emperyalizmidir. AB

ortak projelerle Amerika'nýn önünü kesebilecek güçlü bir Avrupa kültür pazarýnýn

oluþturulmasýný hedeflemiþtir. 

AB'nin görsel-iþitsel kültür politikalarý sorunlarla doludur. Öncelikle görsel-

iþtsel kültürün tanýmý tam olarak yapýlmamýþtýr. Görsel-iþitsel kültür, kültürün hangi

anlamýný kapsamaktadýr? Kitle kültürünü mü, popüler kültürü mü, yoksa seçkin

kültürü mü? Hemen hemen her ülkenin yasalarýndaki kültür tanýmlarý seçkinci,

ahlakçý ve eðitici anlamlarla doludur; televizyonlar da devletin bu misyonuna

hizmet etmekle yükümlüdür. Ancak uygulamalar bu yönde deðildir. Devletin ulusal

çýkarlarla ilgili sorumluluðu ile özel televizyonlarýn hizmet anlayýþý çeliþkiler ve sorun-

larla doludur. AB'nin Amerikan istilasýna karþý Avrupa yayýnlarýný korumak için koy-

duðu kotalar bu çeliþkiler nedeniyle tam iþlememektedir. 

Diðer bir çeliþki de AB'nin serbest dolaþým  ve serbestleþme mevzuatýndan

kaynaklanmaktadýr. AB, serbestleþme ve serbest dolaþýmý pazarýn olmazsa olmaz

koþulu kabul ederken eserlerin dolaþýmýna kota koymasý, kar ve hizmet sýnýrlamasý

getirmesi çeliþkilerle doludur. Görsel-iþitsel alanla ilgili olarak AB hukukunun 128.

maddesi, "kültürel miras", ulusal ve bölgesel farklýlýklara saygý", "üye ülkeler arasýn-

da iþbirliðini özendirme ve destekleme", "Avrupa halklarýnýn kültür ve tarihlerinin

korunmasý" gibi alanlara vurgu yapmakta, Komisyon da  kültürel alandaki çalýþ-

malarýný bu maddeye dayandýrmaktadýr. Ancak, üye ülkelerin serbest dolaþým kural-

larýna pek uyduðu söylenemez. Kültürel birliðin korunmasý ile ilgili önlemler ülkeden

ülkeye deðiþir. Kotalarla ilgili ortak bir görüþ yoktur. Daha doðrusu, ticaret kültürel

kotalarýn önüne geçmektedir Örneðin, Ýngiltere'de 1990 yayýn yasasý, yayýnlarýn

%75'inin Avrupa kaynaklý olmasý ilkesini getirirken, çeþitli kesimlerden gelen eleþti

rilerin etkisiyle ve ABD'nin tepkisinden korkulduðu için bu uygulama 1991'de %65

olarak deðiþtirilmiþtir. (Machet ve Robillard.t.y.:18). Avrupa Adalet Mahkemesi

tartýþmalý durumlarda serbest dolaþým ilkesi yönünde kararlar vermiþtir. Belçika'da

baþka bir dilde kablolu  yayýný yasaklayan bir uygulamayý geri çevirmiþ; serbest

dolaþým ilkesine dayanarak, hiçbir alýcý ülkenin baþka bir üye devletten iletilen

programlar üzerinde denetim kuramayacaðý kararýný vermiþtir (51).

AB'nin görsel-iþitsel yayýn politikalarý temelde üç nokta üzerinde yoðun-

laþýr: Serbest dolaþým, pazarýn güçlenmesi ve teknolojinin uyumlaþtýrýlmasý,

kültürel farklýlýklarýn korunmasý. Ancak AB'nin bu temel politikalarý arasýndaki

uyumsuzluk hem piyasa koþullarýndan hem de Avrupa Birliði'nin yapýsýndan kay-
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naklanmaktadýr.  

Amerikan daðýtým þirketleri  dünyada ve Avrupa'da büyük bir iletiþim aðý

kurmuþtur.  Nicholas Garnham'ýn belirttiði gibi günümüzde "kar ve iktidarýn kilit

noktasý, kültürel üretim deðil, kültürel daðýtýmdýr (aktaran Morley ve Robins

1997:58). ABD'nin dil sorunu yoktur: bütün yapýmlarý evrensel bir dil durumuna

gelen Ýngilizce olarak seslendirilmektedir. Ýngilizce, dünya seyircisinin kulaðýna

yabancý gelmeyen bir dildir. Amerika'nýn kültürel çoðulculuk, farklý dillerin yaþatýl-

masý veya çoðulculuðun korunmasý gibi bir sorunu da yoktur. Amerika'nýn tek

amacý, güçlü ekonomi ve üstün görsel-iþitsel teknolojinin yarattýðý olanaklarla

dünya seyircisinin göz zevkine ve beðenisine hitap eden yapýmlar üretmek, dünya

pazarlarýný ele geçirmektir. Avrupa seyircisi Avrupa yapýmlarýndan çok Amerikan

yapýmlarýna yönelmektedir.

"AB'nin farklý diller sorunu vardýr. Avrupalý, Ýngilizceye aþina olduðu gibi

Yunanca'ya, Portekizce veya Ýspanyolca'ya aþina deðildir. Bu dildeki yapýmlar alt

yazýlý da olsa, Avrupalý izleyiciye yabancý ve itici gelir. Ulusal dil, özellikle eski

sömürgeci ülkelerde milliyetçiliðin bir göstergesidir. Örneðin, Fransýz kendi dilinin

konuþulduðu bir dünya yaratmak isterken Ýngilizceyi kendi ülkesinde konuþmaz ve

konuþturmak istemez.

"AB, farklý ulus ve kültürlerden oluþan bir topluluktur. Dolayýsýyla bu fark-

lýlýklarý görmezden gelerek varlýðýný sürdüremez. Ancak dilleri  ve kültürleri izleyiciye

yabancý yapýmlarla kitleleri ekrana veya beyaz perdeye çekemez. Avrupa'da ses

getiren yapýmlar en güçlü AB üyesi ülkelerden (Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýtalya)

çýkmaktadýr. Piyasa koþullarý içinde, diðer Avrupa ülkelerinin Amerika deðil, önce-

likle bu ülkelerle rekabet edebilmesi gerekir. Özetle ifade etmek gerekirse,

Avrupa'da  görsel-iþitsel sektörde çoðulculuðun yaþatýlabilmesi, olaya piyasa man-

týðý ile bakýldýðýnda, olanaklý görülmemektedir. Diðer taraftan, Avrupa'nýn tarihten

gelen bir "biz" ve "öteki"  sorunu vardýr. Gerçek bir çoðulculuðun önündeki en

büyük engel "kültürel seçkincilik" sorunudur.

4. AB ve "Kültürel  Kibirlilik"

Morley ve Robins (1997:12), Kimlik Mekanlarý kitabýnýn önsözünde

Türkiye'nin AB üyeliði konusunda þöyle yazar: "Avrupalýlar arasýnda, Türklerin

gerçekten Avrupalý olmadýðý, onlarýn yabancý, dýþarlýklý kiþiler olduðu duygusu  hala

mevcuttur." "Türk Kuran okur, operaya gitmez" gibi  basmakalýp bir inanç vardýr.

Avrupalýlarýn gözünde Türkler, "garip bir millettir." Avrupa Türkiye'nin Avrupalý
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özelliklerini tanýmamakta ýsrar etmektedir. Morley ve Robins, Avrupa'nýn kültürel

kibirli liðinin nasýl deðiþmez bir önyargý oluþturduðunu ve Türklerden Batýlýlaþmasýný

isterken bile buna inanmadýðýný ifade etmektedir. Fedakarlýk yapýldýðýnda da bu

fedakarlýðý kabullenmeye  yanaþýlmamasýný  kültürel kibirin kültürel nefrete

dönüþmesi olarak açýklar.    

Avrupa'nýn bu kendine düþkün narsist kimliði Yahudi-Hristiyan ve Grek-

Roma gelenek ve mirasýna dayanmaktadýr. "Ötekiler" (Ýslam ve Avrupa kökenli

olmayan ülkeler) kollektif hafýzadan çýkarýlmýþtýr. Avrupa kalesi ve dayanýþmasý iç

barýþla deðil, birçok yazara (Morley ve Robins 1997;Hamelink 1993; Fontana 1995)

göre, "ötekine" duyduðu korku ve  nefret üzerine inþa edilmiþtir. 

Modernliðin Avrupa tekeline girmesi ve sadece Avrupanýn yol gösterici

liðinde ulaþýlabilecek ince uzun bir yol olarak görülmesi; bütün ülkeleri ayný yolun

yolcusu olarak gören "tarihin sonu"  ve  "ideolojinin sonu" fantezisi, Batý'nýn narsist

kimliðinin yarattýðý kendine özgü yorumlardýr. 

Batý ideolojisi ve tarihini merkeze alan bu görüþ yanýnda, Samuel

Huntington'un "uygarlýklar çatýþmasý" tezi Avrupa'nýn ötekine duyduðu nefreti hak-

lýlaþtýrmaktadýr. Huntington'un  küreselleþmenin zirveye yükseldiði 1993 yýlýnda

attýðý bu teze göre (aktaran  Bozkurt 1997), dünya ekonomik ve ideolojik olarak

deðil, kültürel farklýlýlýklar nedeniyle bölünecektir. Kültürlerin özünü dinler, gelenek-

ler ve alýþkanlýklar oluþturur. Küreselleþme uygarlaþmýþ ülkelerin uygarlýk bilincini

artýrdýðý için uygar olmayan "öteki"ne karþý nefreti körüklemektedir. Avrupalý, "öteki"

olarak gördüðü Polonyalýyý küreselleþme ile içiçe yaþadýðý Afrikalý, Orta Doðulu,

Asyalý göçmene baktýkça  daha yakýn din ve kültür kardeþi olarak görüyor ve içine

alýyor. Uygarlýk bilinci geliþtikçe Atalara dönüþ baþlýyor; insanlar Türkleþiyor,

Anadolulaþýyor, Asyalýlaþýyor, Hindulaþýyor ve de Avrupalýlaþýyor. 

Huntington'un bu tezi bazýlarý tarafýndan saçma bulunsa da, Avrupa'nýn

kültürel seçkinciliðine bir dayanak oluþturmuþ, tezin ortaya atýldýðý tarihten sonra

Avrupa'da Türkiye'ye karþý daha önce dile getirilmeyen açýklamalar daha rahat

yapýlabilir hale gelmiþtir. Avrupa'nýn bir Hristiyan Birliði olduðu, Avrupanýn bir uygar-

lýk kalesi olduðu ve bunun içinde Türkiye'nin yerinin olmadýðý gibi. Avrupa'nýn ta

rihten gelen kibirliliðine destek olabilecek Huntington tezine karþýn, Bugün Avrupa

aydýnlarý bu kültürel kibirliliði sorgulamakta ve 21. yüzyýlda Avrupa Birliði için yeni

misyonlar oluþturmaktadýrlar. Bu misyonlarý biçerken öncelikle Avrupa nedir sorusu-

nun gerçekçi olarak cevaplandýrýlmasý gerekir. 
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Avrupa, çok karýþýk siyasi ve kültürel bir tarihe sahiptir. Bir dönem Katolik

þemsiyesi altýnda bütüncül bir görüntü veren Avrupa, dinin dayanýlmaz baskýsýna

karþýn, ulus devletlere ayrýþmýþtýr. Bir dönem Hristiyan, bir dönem aydýnlanmacý ve

demokrat, bir dönem ulus devletçi olmuþtur. Bugün Avrupa, dünya ile baþ ede-

bilmek için kendine yeni bir misyon edinmiþtir. Bu misyon, salt Avrupalýlarýn oluþ-

turduðu  bir tür devletler üstü bir devlet kurmaktýr. Buradaki sorun, bu devletin

kimliðinin nasýl oluþturulacaðýdýr. Bu kimlik aðýrlýklý olarak Hristiyan kültürüyle

özdeþleþmiþ, Avrupa coðrafyasý içinde yer alýp, kurgulanmýþ ortak bir Avrupa

kültürünü benimseyecek kadar, göreceli bir tarihi  geçmiþe sahip uluslarýn oluþtur-

duðu bir güç mü olacak, yoksa, kendi belirlediði misyonuyla çeliþmeyecek çok kim-

likli çoðulcu bir yapý mý oluþacak? Bu noktada ikinci sorumuzu da sorabiliriz:

Kuruluþ amacý, Amerika ve Japonya'ya karþý bir ekonomik güç oluþturmak olan ve

bu gücün oluþturulmasý sürecinde kültürel kaynaþmanýn önemini kavrayan AB için

"öteki", öne sürdüðü her koþula evet diyen bir Türkiye midir, yoksa, kendi içindeki

çoðulculuðu yaþatmayan ve "kültürel emperyalist" olarak sorguladýðý ABD midir?

5. "Öteki" nin Yeni Anlamý

Giderek artan uluslarötesileþme, küresel ve yerel uzamlarýn doðrudan

eklemlenmesini olanaklý kýlmaktadýr. Belirli kentler ve bölgeler uluslararasý aðlara

eklemlenmekte ve yeni bir küresel að doðmaktadýr. Bu küresel aðýn içinde farklý

geliþmiþlikte bölgeler, kentler oluþmaktadýr. Ulusal düzeyde dünyadan baðýmsýz

siyasal ve ekonomik karar almak giderek zorlaþmaktadýr. Erken kapitalizmin ulusal

ve milliyetçi kimlikleri giderek aþýnmaktadýr. Bölgesel, yerel, kýtasal vatandaþlýk

kavramlarý ortaya çýkmaktadýr (AB vatandaþlýðý gibi.) Buna karþý bir savunma

mekanizmasý olarak popülist milliyetçi politikalar ortaya atýlmaktadýr. Birbirinin içine

girmiþ böyle bir dünyada dine, ýrka, kültüre dayalý bir kale oluþturmak ve buna

çoðulcu demek ne kadar doðrudur; Öncelikle bu kalenin içindeki farklýlýklar

güvenceye alýnmalý, daha sonra bu kalenin Avrupa aydýnlanmasýnýn temel tezi olan

insan haklarý ve demokrasi  kalesi yapmanýn yollarý aranmalýdýr. 21. yüzyýlda, ta

rihten gelen basmakalýplaþmýþ dini, ýrký, kültürü farklý insan veya ulus anlamýna

gelen "öteki" kavramý sorgulanmalýdýr. 

"Öteki", çoðulculuðu yok eden, kültürleri bir potada eritip tarihin kültürel

zenginliðinin hoyratça harcanmasýna zemin hazýrlayan uygulamalarý sadece kâr ve

güç adýna  dünyaya pazarlayan, demokrasi ve insan haklarýný  bütün dünyanýn göz-

leri önünde hiçe sayan  zihniyetlerin temsilcisi olarak tanýmlanmalýdýr. Oysa Avrupa,

kendi kimliðini þimdiye kadar "öteki" karþýtlýklarla yaratmýþtýr. Said'e göre (aktaran

Bozkurt 1997: 16), Avrupa kendini pozitif olarak yorumlamak için dönem dönem
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"çeþitli biçimlerde Doðu'yu  ve daha sonra Ýslam'ý kapsayan "öteki" yarattý ve kendi

beyazýnýn karþýsýna karanlýk bir Doðu manzarasý çizdi. Bu "öteki" bazen çocuk, ilkel,

geliþmemiþ, hain, tembel ve ilgisiz; bazen de putperest, kafir, iblis, boþ inanç sahibi,

cahil anlamýnda kullanýldý. Avrupa'da yeni doðan bebekler bu inançlarla büyütüldü,

eðitildi. Þimdi sorgulanmasý gereken asýl konu Avrupa'nýn bu "öteki" baðnazlýðýdýr.

Ancak bu olumsuz görüntüye bakýp Avrupa'yý  hemen yargýlamamýz doðru

olmayacaktýr. Edgar Morin'in ifade ettiði gibi (aktaran Bozkurt 1997: 15), "Eski

yunan ve Latin uygarlýklarý ve onlarýn temelindeki ilkeler Avrupa'nýn kenarýna aittir

ve Avrupa'dan eskidirler. Hristiyanlýk ilkesi ise Asya'dan gelmiþtir ve Avrupa'da yayýla-

bilmesi ancak bininci yýlý tamamlamasýndan sonra mümkün olabilmiþtir. Dolayýsýyla,

Avrupa'yý Avrupa'dan yola çýkarak anlamak zordur. O'nun birden çok yüzü vardýr ve

farklý yüzleri üst üste konulduðunda ancak belirsizlik yaratan bir kavramdýr.

Avrupanýn  birliði çoðulculuðundadýr. Kendisi de çoðulcu ve çeliþkili olan bu birliði,

halklar, kültürler, sýnýflar ve devletler arasýndaki karþýlýklý iliþkiler oluþturmuþtur."

Fontana (1995) Avrupa'yý geleneksel bakýþýn dýþýna çýkarak yeniden yorum-

larken önemli bir noktaya deðinir. Geleneksel bakýþ, Avrupa aydýnlanmasýný idealize

edilmiþ ve bütünlüðünden soyutlanmýþ eski Yunan'a dayandýrýr ve "barbar"

Doðu'dan ayýrýr. Oysa Fontana'ya göre Avrupa, yerleþik Yunan ile Yakýn Doðu'nun

bir karýþýmýdýr. Yerleþik Yunan'ý hayal ürünü Yunan'dan ayýrmak gerekir. Çünkü,

Yunan kültürüne bütünsel olarak bakýldýðýnda, hayal ürünü bir özgürlük saplan-

týsýnýn izleri görülür. Eski yunanda'da da zengin-yoksul, kültürlü kent-geri kýrsal,

kadýn-erkek ayrýmý bugünkünden daha ileri boyuttaydý (15). Avrupa'nýn Roma

mirasý da Fontana'ya göre tartýþmalý bir konudur. Roma'nýn sýnýrlarý  ve paylaþýlan

ortak bir kültürü yoktu. Katýlýmcý demokrasi de yoktu. Eski Roma'da yerel dinler ve

sayýsýz  tanrýlar vardý. Merkezi Roma yönetimi, kendi yönetimi altýndaki  çevre halk-

larýn kültürlerine çok az ilgi gösteriyordu. Aslýnda halk, imparatorluk halklarý ve bar-

barlar (Keltler, Galyalýlar, Galatlar, Gotlar, Vizigotlar, Germenler) olarak ikiye

ayrýlmýþtý. Avrupa, üstün ýrkýn yaþadýðý bir coðrafya olarak görülüyordu.  Barbarlar

üstün halkýn sýnýrlarýný bugün olduðu gibi önce göçmen, daha sonra da istilacýlar

olarak aþmýþtý. Tarihçiler, Romanýn yýkýlýþýný uygar olmayan insanlarýn istilasýna,

Romanýn kýrsal kesimi uygarlaþtýramamasýna ve onlardan kopuk ve merkeziyetçi

olmasýna baðlamaktadýr  (26).

Fontana tarihsel gerçeklerin ýþýðý altýnda Eski Roma'nýn sorunlarýný,

bugünkü Avrupa'nýn kimlik ve bütünleþme sorunlarýna baðlýyor. Avrupa'nýn iç ve dýþ

barbarlar olarak basmakalýplaþtýrdýðý dini ve kültürü farklý insanlarý bünyesi içine

katmamak için verdiði mücadelenin özünde, eski Roma nasýl yýkýldýysa biz de

123



kilad l Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Araþtýrma Dergisi

yýkýlýrýz psikolojisinin yattýðýný iddia ediyor.

Günümüzün pek çok aydýn ve politikacýsýna göre, bizim toplumumuz

baþka barbarlarýn, yani uygarlýðýmýzý yok etmek için uzakta tutulmasý gereken

kitlelerin yarattýðý tehditle karþý karþýyadýr. Dünyamýzýn gerçek sorunlarýný göðüsle-

meye istekli olmadýklarý için, zenginler ve yoksullar arasýnda gittikçe açýlan uçurum

ya da özgürlüðü kýsýtlayan engeller gibi bölünmelere yol açan iç etkenleri çözümle-

mektense, Roma'nýn gerilemesine iliþkin eski bostan korkuluðunu yeniden dikmek

onlara daha kolay gelmektedir (29).

Hamelink (1993), Avrupa'nýn milliyetçi, ýrkçý ve ayrýmcý bir  görünüm

sergilediðini ifade ettiði makalesinde, bu durumun bir bakýma Avrupa tarihinin

klasik yapýsýndan kaynaklandýðýný vurguluyor. Barbara Tuchman'ýn Avrupalý poli-

tikacýlarýn görüntüsü  için kullandýðý "aptallýklar geçidi" deyimine katýldýðýný, poli-

tikacýlarýn tarih boyunca idare ettikleri kiþilerin çýkarlarý doðrultusunda politika yap-

madýklarýný, soðuk savaþ döneminde olduðu gibi Avrupa'nýn her zaman ortak düþ-

man yarattýðý zaman kendini insan haklarý açýsýndan daha iyi tanýmladýðýný,

komünizmin çökmesinden sonra gerçek doðasýnýn ne olduðunu açýklamakta

güçlük çektiðini, Avrupa'nýn artýk demokratik ve insani idealler için birleþmesi gerek-

tiðini ifade ediyor.

Benzer görüþleri savunan Galtung (1993), biraz daha ileri giderek Avrupa

Birliði idealini masaya yatýrýyor. Avrupa Toplululuðunu deðil Avrupa Birliðini

eleþtirdiði makalesinde. Birlik sözcüðünün gerisinde bir süper devlet yaratma ide-

alinin olduðunu vurgulayarak AB'nin Avrupa milliyeçiliðini öne çýkaran tehlikeli bir

formül olduðunu ifade ediyor. Avrupa Birliði, coðrafi, tarihi ve kültürel bir otorite

olarak üstün güç ve ayrýcalýk ideali taþýmaktadýr. Çizilen coðrafi sýnýrlar bu gücün

dünyasal sýnýrlarýný belirtmektedir. Avrupa idealinin yaratýlmasýnda tarihin izlerini

süren Galtung, Bugünkü Avrupa kültürünün oluþmasýnda Ýslamýn, Türk'ün ve Arap

kültürünün etkisinin görülmemezlikten gelindiðini belirtir. Türklerin 1453'de Ýstan-

bul'u fethi, 1683'de Viyana kapýlarýna dayanmalarý ve beraberlerinde getirdiði

kültür, Araplarýn Ýspanya'yý fethi ve Granada ve Cordoba'da görülen fantastik kültür,

müslümanlarýn Antikite ile Rönesans arasýnda köprü iþlevi görüp Rönesansý

besleyen deðer ve fikirlerin ortaya çýkmasýnda oynadýklarý rol, nedense  Avrupalý

tarafýndan düþünülmesi bile zor gerçeklerdir. Avrupalý için Atina'nýn Afrika

dayanaðýný kabul etmesi de zordur. Avrupa esasta ýrkçý olan bir Avrupa coðrafyasýy-

la uðraþmaktadýr.

Avrupa'da ýrkçýlýk konusunu iþleyen Husband'a göre (1993) ise, Avrupa'da
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etnik politikalar ve ýrkçýlýk konusunda dramatik bir dönüþüm yaþanmaktadýr.

Topluluðun sýnýr politikalarý yabancýlara kapalý bir Avrupalýlýk bilincinin son yýllarda

daha da önem kazandýðýný açýkça göstermektedir. Benzer görüþleri savunan

Sclesinger'e göre, (1994:240-241), Avro-ideologlarýn ortak amacý, coðrafi bir

cemaat yaratmaktýr. Ortak kültür hizmetleri aslýnda Avrupa ekonomisini küresel

boyuta taþýmak içindir ve emperyalist bir kavrayýþ içerir.

Görüldüðü gibi AB idealinin  ideolojik ve kültürel anlamý üzerinde kafa

yoran aydýnlar genelde Avrupa benmerkezciliði, milliyetçiliði ve  ýrkçýlýðý üzerinde bir-

leþmektedirler. Medya politikalarýnýn da bu anlayýþa hizmet ettiði fikrini biraz daha

açmamýz gerekiyor. Eski tarihin "barbar"larýnýn  yerini bugün daha yumuþak bir

deyim olan  ve Doðulu, Afrikalý göçmenleri ve  Ýslamý kapsayan, "öteki"ler almýþtýr.

6. AB'nin süper Avrupa Devleti Ýdeali ve Medya Politikalarý

1988'den sonra AB'nin karar organlarý görsel iþitsel politikalarýn geliþti

rilmesinde ve uygulanmasýnda eskiye kýyasla daha duyarlý davranmaya baþlamýþtýr.

Yalnýz AB deðil, tüm Avrupa devletlerinin Devlet ve Hükümet Baþkanlarýnýn

katýlýmýyla oluþan Avrupa Konseyi de güçlü bir Avrupa görsel iþitsel politikasýnýn

oluþturulmasýnda ve sýnýrsýz Avrupa televizyonunun iþlerlik kazanmasýnda önemli

kararlar almýþ, AB Komisyonu ile iþbirliði yapmýþtýr. Avrupa Konsey'inin Rodos

(1988), Madrid (1989), Strazburg (1989) bildirgeleri daha sonra AB'nin

çerçevelediði yayýn politikalarýnýn üç temel konusunu belirlemiþtir. Bunlar: sýnýrsýz

Avrupa Televizyonu, teknolojinin uyumlaþtýrýlmasý ve kültürel farklýlýklarýn korun-

masýdýr.

AB ise, 1992 yýlý için planladýðý "tek Pazar" politikasý çerçevesinde insan-

larýn, mallarýn ve hizmetlerin serbest dolaþýmý ilkesinden hareketle görsel-iþitsel

yayýn politikasýný üç temel felsefe üzerine odaklamýþtýr: TV programlarýnýn serbest

dolaþýmý, program endüstrisinin ( yapým-daðýtým) ve yeni teknolojilerin geliþtirilme-

si, kültürel farklýlýðýn korunmasý.

Avrupa Birliði kararlarýnda daha önce seyrek kullanýlan kültür sözcüðü,

özellikle 1980'lerden sonra daha sýk kullanýlmaya baþlamýþtýr. Avrupa kültürüne

olan bu duyarlýlýk sadece üye ülkeleri temsil eden siyasi organlarda deðil, özellikle
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26 Avrupa ülkesini temsil eden Avrupa Konseyinin ortak bidirilerinde  görülmekte-

dir. 26 Avrupa ülkesinin Bakan veya temsilcileri ile AB Komisyon Baþkanýnýn  2 Ekim

1989'da Paris'te ortaklaþa imzaladýðý  Görsel Ýþitsel Eureka Bildirgesi (The European

Community Policy in the Audiovisual Field-Legal and Political Texts)  bunlardan en

önemlisidir. Bu bildirgede açýklanan kültür ile ilgili önerilerin alt yapýsý 1988 Rodos

Bildirgesi  ile hazýrlanmýþtýr. Rodos'taki toplantýda Avrupa'ya ileride yön verecek

kültürel temel siyasa belirlenmiþtir. Temel siyasa olarak serbest program akýþý,

yaratýcýlýðýn ve kültürel zenginliðin özendirilmesi, Sýnýrsýz Avrupa Televizyonunun

önemi ve güçlü bir Avrupa görsel-iþitsel pazarýnýn oluþturulmasý vurgulanmaktadýr.

"Audiovisual EUREKA adý altýnda bir dizi önlemin alýnmasý için gerekli adýmlarýn atýl-

masýna karar verdik" diye baþlayan ve hemen hemen her satýrýnda kültür

sözcüðünün geçtiði Paris Bildirgesinde Rodos'ta belirlenen temel siyasaya daya-

narak Avrupa kültürünün önemi, görsel iþitsel pazarýn canlandýrýlmasý için teknik,

kültürel ve siyasal iþbirliði, profesyonellerin desteklenmesi, pazar için önlemler

dikkati çekmektedir. Özetle, bu önemli bildiride güçlü Amerikan görsel-iþitsel

pazarýnýn karþýsýna ortak bir kültür ve Avrupa kimliði ile sýký iþbirliði içinde çalýþan

nitelikli bir Avrupa pazarý çýkarma önerilerini görüyoruz.

3 Ekim 1989'da çýkarýlan  AB Konseyi'nin çýkardýðý yönergenin 4. mad-

desinde (Tekinalp1993:21) Avrupa Topluluðu ülkelerinin televizyon programlarýnda

Avrupa yapýmý programlara önemli bir yer ayrýlmasý ilkesi göze çarpmaktadýr.

Avrupa yapýmý programlarýn oraný, yayýncýlarýn izleyicilerine sunduklarý programlarýn

bilgi, eðitim, kültür ve eðlence aðýrlýðýna baðlý olarak kendi seçimlerine býrakýlmak-

tadýr.

AB Komisyonu, Avrupa'nýn zengin kültürel çeþitliliðini, yaratýcýlýðýný

endüstri olarak bir üstünlük olarak görmekte, ancak farklý dil ve kültürlerin iyi bir

düzenleme ve iþbirliði eksikliði nedeniyle Pazar oluþturamadýðý ve parçalanmýþ bir

görüntü verdiði belirtilmektedir. Bu parçalanmýþlýðý önlemek için örneðin, Ýngilizce

dýþýnda Almanca eserleri Doðu Avrupa'ya, Fransýzca eserleri Afrika'ya, Ýspanyolca ve

Portekizce eserleri Latin Amerika'ya satmak gibi öneriler getirilmektedir.  Komisyon,

kültürel farklýlýðýn ortaya çýkarýlmasýnýn Avrupa görsel-iþitsel kapasitesinin

geniþlemesine daha çok katký yapacaðýna, hem Avrupa'da hem de dünyada daha

çok pazar olanaðý bulacaðýna inanmaktadýr (21). Diðer taraftan Komisyon; çoðul-

culuðu korumak, daha az görsel iþitsel kapasitesi olan ve dilleri daha sýnýrlý alanlar-

da konuþulan bölgelere de ilgi göstermekte, beceri ve teknoloji transferi yaparak

bölgelerin geliþmesini saðlayacak adýmlar atmaktadýr. BABEL (Broadcasting Across

the Barriers of European Languages) projesi çokdilli yayýnlar, dublaj ve alt yazý ile

kilad l Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Araþtýrma Dergisi
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ilgili çalýþmalar yapmak üzere baþlatýlmýþ; ancak parasal olanaksýzlýk ve kültürel

olarak Avrupa'nýn böyle bir proje için hazýr olmayýþý nedeniyle 1995 yýlýnda rafa

kaldýrýlmýþtýr.

AB'nin Avrupa pazarýný güçlendirmek üzere EAVE (European Audiovisual

Antrepreneurs), baðýmsýz yapýmcýlarý güçlendirmek için EURO-AIM (European

Organization for an Independent Market), senaryo yazarlarýný güçlendirmek için

ESF (European Script Fund), daðýtýmý güçlendirmek için EFDO (European

Distribution Office) gibi projeleri hep ABD karþýsýnda güçlü bir Avrupa pazarýný

hedefleyen çalýþmalardýr.

Birliðin görsel- iþitsel alanda en baþarýlý çalýþmalarýndan biri de EURIMAGE

Fonudur. Asýl amacý, sinema sanatý ve endüstrisi dalýnda ABD egemenliðine karþý

Avrupa sinemasýný geliþtirmek ve Avrupalý yapýmcýlarý birlikte çalýþmaya özendirmek

olan bu Fona AB üyesi ülkeler dýþýnda diðer Avrupa ülkeleri ve Türkiye de üyedir. Bu

fonun katkýsýyla yapýlan filmler, giþe hasýlatý düþünülerek yapýldýklarý için eleþti

rilmektedir. Fonun kurucusu Gaetono Adinolfi, senede yaklaþýk 80 filme destek

veren fonun sanattan çok giþe hasýlatýyla ilgilenmesini eleþtirmekte, ancak kendi-

sine en çok hangi filmleri izlediði sorulduðunda ise, tecimsel yönü aðýr basan film-

lerin isimlerini vermektedir (Güven 2002). Bu durum bile, piyasa koþullarýnýn ve

izleyici beðenisinin sanat ve kültürel boyutun önüne geçtiðini açýkça göstermekte-

dir. Kültürel çoðulculuðu geliþtirmek için yazýda kalan ilkeler, piyasa koþullarýnýn göl-

gesinde eriyip gitmektedir.

Görsel-iþitsel endüstrinin geliþmesini saðlamak için bir önlemler paketi

olarak 1990'da baþlatýlan MEDIA 1 (Measures to Encourage the Development of

the Audiovisual Industry) projesi, 1991-1995 yýllarýný kapsamýþtýr. Görsel-iþitsel sek-

törün eðitimi ve geliþmesi için geliþtirilen MEDIA 11 Projesi 1996-2000 ve profes

yonel eðitim, rekabeti artýrmak, proje geliþtirmek, sinematografik eser daðýtýmý

gibi konularý kapsayan MEDIA 111 projesi 2001-2005 yýllarýný kapsamaktadýr.

MEDIA 111 veya diðer adýyla MEDIA Plus projesi esas olarak zayýf kalmýþ bölgeleri

dikkate alarak görsel-iþitsel endüstrinin geliþmesini amaçlamaktadýr (Gül 2001:221-

223).

7. Avrupa Medyasýnda Milliyetçilik ve Irkçýlýk

AB'nin medya politikalarýný eleþtiren Hamelink'e göre (1993), gerek

Sýnýrsýz Avrupa Televizyonunun maddelerinde gerekse, TV yayýncýlýðý ile ilgili AB yö

nergelerinde vatandaþýn haklarý söz konusu olduðunda fazla bir þey yoktur.  Ýfade
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özgürlüðünün çerçevesi, insan haklarýnýn kýsýtlý yorumunun ötesine geçmemektedir.

Vatandaþýn bilgiye ulaþmasý hakkýnda tam güvence yoktur. Hükümetlerin bilgi

ulaþtýrma zorunluluðu ima dahi edilmez ve medya tekelleþmesine karþý etkin bir

yaptýrým da yoktur. Bireyin gizliliðinin korunmasý, bilginin güvenilirliði sorunlarýyla

ilþkili olarak baþarýlý düzenlemeler yapýlmamýþtýr Yanlýþ bilginin düzeltilmesi

konusunda, yanýt hakký dýþýnda, kapsamlý, caydýrýcý düzenlemeler toktur. Kamunun

kültür alanýný korumak ve vatandaþýn karar mekanizmalarýna katýlýmý için bir önlem

alýnmamýþtýr. Vatandaþ katýlýmý olarak  teknotratlarýn, ekonomik  ve siyasi oligarþinin

kararlarý öngörülmektedir. Avrupa medyasýnýn vatandaþ çýkarlarýna  ne derece

hizmet ettiðinin sorgulandýðý makalede medya izleyicisinin vatandaþ olarak deðil,

tüketici olarak kavrandýðýnýn altý çiziliyor ve medyanýn geliþmesinin çoðunlukla

özelleþtirme, ticarileþme süreçleriyle belirlendiði vurgulanýyor.

Hamelink, Avrupa medyasýnýn göçmen sorununu abarttýðý görüþünde.

1990'da 12 Avrupa ülkesine göçmenlik baþvurusu yapan insanlarýn sayýsý  genel

nüfusun %1'inden az olduðu halde, nedense görmemezlikten gelindiðini, Kenya'ya

göç edenlerin sayýsýnýn Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden çok daha fazla

olduðunu belirtirken Avrupa medyasýnýn göçmen sorununu abartarak  ortak iç ve

dýþ düþman yarattýðýnýn altýný çiziyor. Irkçýlýk Avrupa'daki sosyal iliþkileri etkilerken,

medya bu iliþkileri adeta kliþeleþtirerek etnik  ýrk ve azýnlýk gruplarýný olumsuz

olarak yansýtmaya devam ediyor. Avrupa medyasý bu konuda düzenli yayýnlarla

Avrupalý'nýn kafasýnda ýrk ve etnik gruplarla ilgili olumsuz bir þema oluþmasýnda baþ

rolü oynuyor.

Husband (1993), sinema ve televizyon alanýnýn sadece ekonomik bir etkin-

lik olarak deðerlendirildiðini, etnik azýnlýðýn tanýmlanmýþ bir Avrupa içinde sýnýr poli-

tikalarýyla marjinal hale getirilerek pasif olarak temsil edildiðini ifade etmektedir.

Ayrýca etnik azýnlýðýn üye ülkelerin televizyon haberlerinde ve eðlence program-

larýnda temsili ile  ilgili çok sayýda ampirik çalýþma sonuçlarýna sahip olduklarýný

belirtmektedir (9). Bu sonuçlar, azýnlýklarýn, ikinci sýnýf vatandaþ olarak temsil

edildiðini göstermektedir. Husband ayrýca, etnik azýnlýðýn elinde çok kýsýtlý medya

olanaklarýnýn bulunduðunu, tekelleþmenin ve özelleþtirmelerin bu kýsýtlý olanaklarý

da yok ettiðini ve medyanýn milliyetçi ulusal politikalarýn güdümünde çalýþan güç-

lerin elinde olduðunu belirterek, anaakým medya iþletmelerine girmek isteyen

etnik azýnlýk mensubu medya profesyonellerinin de marjinalleþtirildiðini ifade

etmektedir. 

Avrupa medyasýnda milliyetçilik ve ýrkçýlýk sorunu hiç gündemden

düþmeyen bir araþtýrma konusudur. Mistry (1999), Gramsci'nin hegemonya
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kuramýndan yola çýkarak Avrupa televizyon ve sinema filmlerinde beyaz hegemonik

idealin nasýl inþa edildiðini anlattýðý makalesinde, eski filmlerde çok yalýn bas-

makalýplar olarak resmedilen etnik gruplarýn bugünkü  liberal toplum medyasýnda

daha kabul edilebilir, ancak eskinin özünden sapmayan basmakalýplar olarak kurul-

duðunu dile getirir. Yapýmcýlarýn ve izleyicilerin siyahlarý yakýndan tanýmamalarýna

karþýn, gerçek temsillerden uzak basmakalýplar etnik azýnlýk gramerinin çatýsýný kur-

makta ve bugünkü medyayý kuþatmaktadýr. Film endüstrisinde çalýþanlarýn büyük

bir çoðunluðu beyazdýr. Kamera arkasýnda çalýþan etnik azýnlýðýn sayýsýnda eskiye

kýyasla bir artma olsa da çoðunluk beyazdýr. 

Vestermark (2002), Açýk Toplum Örgütü OSI (Open Society Institute)

tarafýndan yayýnlanan raporun AB için uyarýcý olmasýný dilediði makalesinde,

Kopenhag Kriterleri’nin yazýda kalmamasý, hayata geçirilmesi  gerektiði çaðrýsýný

yapmaktadýr. Raporda özetle þu görüþlere yer verilmektedir. Kopenhag kriterleriyle

artýk insan haklarý konusu üye ülkelerin içiþlerini ilgilendiren bir sorun  olmaktan

çýkarýlýp AB'nin sorunu olarak kabul edilmiþtir. Ancak, AB bu konuda çifte standart

uygulamaktadýr. Üye ülkeler þaþýrtýcý bir biçimde azýnlýk sorunlarýna ciddi olarak

eðilmemektedirler. Azýnlýklar için yapýlan deðiþiklikler AB'yi görüntüde tatmin etmek

için yapýlmakta, hem üye ülkeler hem de AB bu konuda çifte standart uygulamak-

tadýr. AB'nin üyelik için sýrada bekleyen ülkelerin azýnlýk haklarýný koruyup koru-

mayacaklarý veya onlarla nasýl baþedecekleri ile de ilgisi yoktur.

Azýnlýklarýn medyada temsili ve istihdamý konusuna en duyarlý davranan

BBC'nin konuya yaklaþýmýna göz atmamýz Avrupa'da etnik azýnlýk sorununun

bugünkü düzeyini anlamamýz açýsýndan yararlý olacaktýr. 12 Kasým 2002 tarihinde

saat 14.00 de yayýnlanan bir BBC haberinde (http://www.news.bbc.co.uk), BBC

kurumu tarafýndan izleyici ve yayýncýlara uygulanan anket sonuçlarýna yer verilmiþtir.

Araþtýrma, Ýngiltere'deki etnik azýnlýklarýn televizyonda gerçekçi olarak yansýtýl-

madýðýný, bazý kanallarýn onlarý olumsuz olarak yansýtýrken bazýlarýnýn da etnik

sorunlarý basite indirgediðini veya görmemezlikten geldiði sonucunu ortaya çýkar-

mýþtýr. BBC, BSC (Broadcasting Standart Commission) ve ITC (Independent

Television Commission) tarafýndan yayýnlanan raporda BBC'de son beþ yýl içinde

etnik ýrk temsiliyeti konusunda önemli geliþmelere karþýn, hem ekranda hem de

ekran arkasýndaki karar mekanizmalarýnda etnik azýnlýk temsiliyetinin daha ileriye

götürülmesinin gerektiði görüþüne yer verilmektedir. Bu raporun, kendi romanýn-

dan uyarlanarak BBC'de yayýnlanan Babyfather dizisine ýrkçý basmakalýplar

eklendiði eleþtirisini getiren Patrick Augustus'un açýklamalarýndan sonra yayýnlan-

masý ilgi çekicidir.

Gibson, 26 Ocak 2004'de  Guardian'da yayýnladýðý makalesinde, BBC
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Genel Müdürü Grek Dyke'ýn BBC'nin "gizli bir beyaz" olduðunu açýklamasýndan tam

3 yýl sonra ulaþtýklarý nokta ile ilgili açýklamalarýný konu etmektedir. Bugün, BBC

çalýþanlarýnýn 1/10'i etnik azýnlýk mensubudur. Dyke, BBC'ye atandýktan hemen

sonra kurumsal ýrkçýlýðý yok edeceðini, 2003 yýlý sonu itibariyle genel personelin

%10'unun, üst düzey yönetimin de %4'ünün etnik azýnlýktan temin edileceðini açýk-

lamýþtý. Dyke'ýn  Baþbakan Blair ve medya patronu Rubert Murdock ile yaþadýðý

hayal kýrýklýðý, Irak savaþý konusunda Hükümetle ve Amerikancý medya patronu ile

ters düþen tutum ve davranýþlarýnýn özünde insan haklarý sorununa duyarlý davran-

masý yatmaktadýr. Bugün giderek büyümekte olan BBC krizi ve onu istifaya zorlayan

geliþmeler, demokrasinin beþiði kabul edilen Ýngiltere'deki beyaz Batý hege-

monyasýnýn açýða çýkan görüntüsüdür.

8.SONUÇ

AB kamuoyu, yýllarýn koþullandýrmasý ve günümüzde yaþanan olaylar

nedeniyle Ýslam toplumlarýna sýcak bakmamakta, hatta onlardan korkmaktadýr.

Ýslam kelimesi Orta  Doðu  ve dünyanýn çeþitli yerlerindeki terör olaylarý  ve intihar

saldýrýlarý ile birlikte ölümle, savaþla, kanla ve vahþetle özdeþleþtirilmiþtir. Ýslam

alemi, ne yazýk ki, gidiþe dur diyebilecek ve bu imajý silebilecek hem ekonomik

olarak güçlü hem de demokrasi ve insan haklarýna saygýlý bir devletler topluluðu ve

dayanýþma oluþturamamýþtýr. 

Türklerin yoðun yaþadýðý Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde eðitim

ve gelir düzeyi düþük, en alt düzeyde  pis ve kirli iþlerde çalýþan, ülkesine dönmek

için her türlü kýsýntýya girip insanca yaþama olanaklarýný en aza indiren, kendi

kültürüne yabancý insanlardan kendini soyutlayarak kültürel ve dilsel gettolarda

yaþayanTürklerin kültürü, Avrupalý tarafýndan  köylülük ve ilkellikle özdeþleþtir-

ilmiþtir. Buna, daha önce de örneklerle anlatýldýðý gibi, üye ülkelerin  milliyetçi ve

ýrkçý medya yayýnlarýyla dini ve kültürel kimliði farklý  insanlarla ilgili  basmakalýp

"öteki" imajýnýn sürekli pompalanmasý eklendiðinde, ortaya eski Roma'nýn

sergilediði tablonun 21. yüzyýl versiyonu çýkmaktadýr: Ayrýcalýklý merkezi halk ve

içeride ve sýnýrda yaþayan barbarlar. 

Türkiye'deki askeri darbeler, plansýz, programsýz, popülist, kýsa dönemli

çýkarlara yönelik yönetim anlayýþlarý, insan haklarý ve demokrasi eksikleri, Komünist

Blok'un daðýlmasýndan sonra, Türk Cumhuriyetleri ile uzun dönemli  bir birlik oluþ-

turma zaaflarý Türkiye'nin eksileri olarak özetlenebilir. Ancak  madalyonun  diðer

yüzünde Türkiyenin artýlarý olarak, AB'ye girme  kararlýlýðýný ve AB uyum programý

içinde önemli bir yol almasýný, Ýslam dünyasýnda tek laik ve demokratik ülke
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olmasýný, özellikle Cumhuriyet'ten sonra yüzünü  hiçbir koþulda bir daha geri

çevirmemek üzere Batý'ya dönmesini ve istikrarlý bir kalkýnma dönemenine girmesi-

ni görebiliriz.

AB cephesinden bakýldýðýnda en büyük sorunun  her ne kadar çok açýk bir

biçimde dile getirmeseler de din ve kültürel kimlik olduðu görülmektedir.

Kamuoyu, ulus devletlerde büyük bir güçtür. Kamuoyu eðiliminin aksine karar

almak, yönetimlerin asla cesaret edemeyeceði bir þeydir. Kamuoyu açýsýndan en

büyük engel de kültürel kimlik ve din farklýlýðýdýr. AB organlarý açýsýndan engeller

ise; kamuoyu baskýsý, Türkiye'nin  büyük nüfusu ile karar mekanizmalarýnda oynaya-

bileceði rol, alacaðý yardýmýn büyüklüðü, kalabalýk bir ülkeye tanýnacak  serbest

dolaþým hakkýnýn yaratacaðý sakýncaklar ve hepsinden önemlisi  AB karar mekaniz-

malarýndaki kiþilerin çoðunluðunun  ayný kamuoyunun fertleri olarak din ve kültürel

kimlik konusunda ortak duygularý paylaþmasýdýr. Bir süper Avrupa ideali de, daha

önce açýkladýðýmýz tarihi kollektif bilinç ve günümüz koþullarýnýn yarattýðý korkudan

kaynaklanmaktadýr. 

Ancak, son birkaç yýldýr eleþtiri alan bu eðilim, AB seçkinlerini  AB'nin  bir

‘Hristiyan Klübü’ görüntüsü vermenin sakýncalarý üzerinde düþünmeye yön-

lendirmiþtir. Türkiye'nin en büyük avantajýnýn ise AB'nin ve dünya kamuoyunun bu

hassasiyeti olarak görülebilir. AB'ye tam üyeliðe bütün olanaklarýný seferber etmiþ,

Ýslam dünyasýnýn demokratik ve laik tek örnek ülkesi Türkiye'nin Birliðe kabul edilip

edilmemesi ‘Hristiyan Klübü’ne kabul edilip edilmemesi sorunununa dönüþmüþ

görünmektedir. Her fýrsatta bütün kültürel kimliklere ve dinlere saygýlý olduðunu,

kültürel çoðulculuðu yaþam felsefesi kabul ettiðini açýklayan AB'nin Türkiye'ye yak-

laþýmý bu açýdan önem taþýmaktadýr. Ayrýca Ýslam alemine biz müslüman ülkere

karþý deðiliz, bir Müslüman ülke olan Türkiye'yi koþullarý yerine getirdiði için

‘Birliðimize alýyoruz’ mesajýnýn verilmesi açýsýndan da Türkiye'nin üyeliði  önem taþý-

maktadýr.

AB'nin bir ‘Hristiyan Klübü’ olarak kalmasý  internet  gibi hýzlý, eriþimi kolay

ve sýnýrsýz iletiþim saðlayan enformasyon teknolojilerinin geliþtiði ve giderek yayýldýðý

çaðýmýzda pek olanaklý görülmemektedir. Bu iletiþim teknolojileri sayesinde en

küçük gruplar bile kendilerini ifade olanaklarý bulabilmekte, bir kale içine kapanan

ve gruplarý dýþlayan birliklere karþý internet aracýlýðý ile milliyetçi, demokratik  veya

fanatik tepkiler oluþturabilmektedir. Diðer taraftan, zamana, mekana, yerele kayýt-

sýz kalan postmodern küresel bir kültür, her yere nüfus etmekte, bütün sýnýrlarý zor-

lamakta ve kültürel farklýlýklarý giderek azaltmaktadýr. Küresel medya bir taraftan

kültürel farklýlýklarý yok ederken diðer taraftan AB gibi ekonomik ve kültürel birlik
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kalelerinin duvarlarýný þeffaf hale getirmekte, içeriden dýþarýya, dýþarýdan içeriye

enformasyon akýþýný kolaylaþtýrmakta ve sorgulamayý kolaylaþtýrmaktadýr. Her ne

kadar medyanýn "bilinç oluþturma sektörü" gibi çalýþtýðý kabul edilse de, medyaya

karþý duyarlýlýðýn ve dolayýsýyla tepkilerin arttýðý  çaðýmýzda "karþý bilinç oluþturma

sektörü" de geliþmektedir.

Batý'nýn "öteki"ni ne kadar tanýdýðý sorusu, üzerinde uzun uzun durulmaya

deðer bir sorudur. Batý bizi, bizim onu tanýdýðýmýz kadar tanýmakta mýdýr?  Batý'nýn

kendi dýþýndakileri ya hiç ya da çok az tanýdýðýný, onlarýn resmedilmesinde  bas-

makalýplaþmýþ ön yargýlarý  kullandýðýný kanýtlayan sayýsýz araþtýrma vardýr. Batý,

"öteki"nin ülkesinde yaþamamakta, oysa "öteki "Batý ülkesinde yaþamaktadýr;

dolayýsýyla Batý'yý tanýmaktadýr. Diðer taraftan Batý'nýn "öteki"ne hep ihtiyacý olacak-

týr. AB, kurmayý planladýðý süper Avrupa Devleti içinde ne kadar çoðulcu, kucak-

layýcý, bütün kültürleri kapsayýcý olacaktýr? Makalemizin temel sorusu budur. Bu

sorunun yanýtý da çeliþkilerle doludur. Süper Devlet ideali; iþin özünde, kültürel

çoðulculuk, kültürel miras, Avrupa ortak kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý gibi ideallerin

gerçekleþtirilmesine kapý açmak yerine, güçlü pazar koþullarýnýn egemenliði altýna

girmenin koþullarýný hazýrlamaktadýr. Bu süper devlette, Amerikan kültür emperya

lizmine karþý getirilen önlemler, Avrupa görsel-iþitsel pazarýný  ekonomisini güçlü,

dilleri diðer ülkelere kýyasla daha geniþ alanlarda konuþulan Almanya, Fransa,

Ýngiltere, Ýtalya gibi seçkin ülkelerin hakimiyeti altýna sokacaktýr. 

Son söz olarak, AB'nin küresel ekonomik geliþmeler içinde kültürel bir

Avrupa kalesi inþasý zorluklarla doludur. 21. yüzyýldaki geliþmeler ýþýðýnda çok daha

uzlaþmacý ve kucaklayýcý politikalar geliþtirmesi gerekmektedir.
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McCombs ve Shaw'un kesin ve açýk ifadesinden epey önce  Kurt ve Gladys

Lang, kitle iletiþim araçlarý için bir gündem saptama iþlevini açýkça belirtmeye

baþlamýþlardý. Kitle iletiþim araçlarýnýn, etkisinden kaçmanýn zor ama olanaksýz

olmadýðý, çok yaygýn, çok sýkýntý verici bir gerçeklik yapýlandýrdýðýný öne sürdüler.

1948 ve 1952 Baþkanlýk kampanyalarýnýn çözümlemeleri temelinde, medyanýn

siyasal tartýþmanýn sýnýrlarýný belirlemede ve seçmenlerin nasýl oy vereceklerine

iliþkin konularý açýkça ortaya koymada önemli bir rolü olduðu sonucuna vardýlar (1). 

Bir dereceye kadar Berelson, Lazarsfeld ve McPhee'nin (2) önceki çalýþ-

malarýna dayandýrmalarýna karþýn, Langlar'ýn çalýþmasý, hem araþtýrmacýlarýn aklýna

gelmeyen hem de onlara aþýlamaz yöntembilimsel sorunlarý gösteren önemli

kavrayýþlar saðladý. Langlar, bu tür bulgularý baskýn araþtýrma paradigmasýnýn yapay

bulgularý (artifaktlarý) olarak tanýmlayarak Joseph Klapper'ýn medya gücü konusun-

daki 'sýnýrlý etkiler' (3) görüþünü reddettiler. Araþtýrma daha sonra, þimdi olduðu

gibi öncelikle seçim kampanyasý döneminde odaklandý. Ve Langlar'ýn önerdikleri

gibi,

bir kampanya süresi boyunca deðiþimdeki mutlak vurgu, oluþan yeni sýralamalarýn,

araþtýrma baþladýðý zaman zaten varolan sürekli özdeþleþmeler ve baðlýlýklar tarafýndan

sýnýrlanmasýný neredeyse kaçýnýlmaz kýlar... Tüm bu alýþkanlýklar ve yönelmelerin kökleri

kampanya dýþýndadýr. Bu kýsa zaman aralýðý boyunca deðiþimin incelenmesi, medyaya

maruz kalmanýn birikimli etkisini açýklamada tamamen baþarýsýz olur (4).

Onlara göre, yalnýzca kampanya sýrasýnda verilen söylevler deðil, tüm haber-

ler oy vermeyle ilgilidir. Önemli olaylarýn, ekonominin durumunun ve yabancý

hükümetlerle iliþkilerin medyada sunumu, hepsi, kamunun tarihin belli bir anýnda

benimseyeceði türden bir liderlik izlenimine katkýda bulunur. 

Kitle iletiþim araçlarý, kamuoyu ve siyasal davranýþ konusundaki araþtýrma

sýnýrlarýnýn geniþlemesini savunurken, Langlar çaðdaþ gündem saptama araþtýr-

masýnýn üzerine kurulduðu kuramsal temeli oluþturdular. 
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Langlar'ýn çalýþmasýna dayandýrarak ve ayný kuramsal hareketleri siyasal

toplumsallaþma alanýna katarak, McCombs ve Shaw, kitle iletiþim araçlarýnýn gün-

dem saptama iþlevi adýný verdikleri þeyin ilk görgül (ampirik) doðrulamasýný

saðladýlar (5). Kararsýz bir seçmen örneklemi seçerek, siyasal taraftarlara atfedilen

seçici maruz kalma eðiliminden kaçýnmayý umdular. (Deneklere) kampanyadaki

anahtar sorunlarý gördükleri biçimde belirlemek için konular soruldu, bu sorunlarýn

adaylar tarafýndan tartýþýlma durumu hesaba katýlmadý. Seçilen medyanýn içerik

analizi, bu sorunlarýn görünme sayýsýna yansýdýðý gibi, basýnýn az ve çok önem

verdiði sorunlarýn 15 kategorilik bir listesini de verdi. Medyanýn önemli olarak ele

aldýklarýyla kararsýz seçmenlerin önemli saydýklarý arasýndaki yüksek korelasyon

baðlantýsý, gündem saptama yoluyla medyanýn sorunlara dikkat çekmeyi etkileme

gücünün kanýtý sayýldý.

Bu yayýn, ana etkinin medya türüne ve sorunlarýn çeþidine göre deðiþip

deðiþmediðini görmek için, çok sayýda benzerini tekrarlama giriþimini özendirdi (6).

Kitle iletiþim araçlarýnýn etkileri konusundaki diðer çalýþmalar gibi (7), gündem sap-

tamayý araþtýrma çabalarý da karþýlaþtýrma temeli olarak farklý deðiþkenler kul-

landýðýndan görüngünün (fenomenin) karmaþýklýðýný açýða çýkardý. Araþtýrmacýlar,

farklý olumsal koþullarý inceledikleri için içerik ve kamu gündemleri arasýndaki

iliþkinin þiddetinde farklýlýklar vardý. Medya kullanýcýlarýnýn kamusal iþlerle ilgilen-

meleri, sorunlara ve adaylarýn sorunlarla ilgili duruþlarýna iliþkin bilgili olmalarý,

siyasal sorunlarý aile ve arkadaþlarla tartýþmalarý ya da bir medya içeriði girdabýnda

"yönelme gereksinimi"ni dile getirmeleri ölçüsünde farklýlaþtýklarý düþünüldü. Bu

farklýlýklar, medya ve kiþisel gündemler arasýndaki farklý uyuþma derecelerinde ifade

edildi. 

Medya ve kamu gündemlerinin ölçülmesi konusundaki yöntembilimsel

kaygýlar da dile getirildi (8). Yanýt verenlere, önceliklerinin doðasýnýn nasýl sorulduðu

çok önemlidir. Kendilerini Reagan yönetiminin politikalarýndan ve kaygýlarýndan ayrý

tutmaya ve muhalefete eðilimli Siyahlar, þu sorulara bir karþýlýk verecekti:

"Bugünlerde hükümetin karþýlaþtýðý en önemli sorun nedir?" ve tamamen baþka bir

soru: "Bugünlerde siyahlarýn karþýlaþtýðý en önemli sorun nedir?"

Þebekelerin kapsadýðý haberlere iliþkin medya gündeminin deðer-

lendirmesinin sýnýrlandýrýlýp sýnýrlandýrýlmadýðý ya da prime-time kurgusundaki ana

karakterlerin karþýlaþtýðý sorunlarýn gündemini içerip içermediði de çok önemlidir.
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Kamu ve medya gündemleri arasýndaki korelasyonun þiddeti, bir öncelikler lis-

tesinde sýralanan kategorilerin ya da haberlerin sayýsýna göre deðiþir- liste ne kadar

uzun olursa korelasyon o kadar düþük olur.

Hâlâ bir konuyla ilgili medya dikkati ve onun kamu gündeminde önemli bir

yere gelmesi arasýndaki geçici iliþkinin ne olmasý gerektiðinin belirlenmesine iliþkin

sorunlar var.(9) Bazý konular ve olaylar kolayca kamu gündemine girerken, diðerleri

daha çok zaman alýr ve gündem saptama araþtýrmasýnýn kuramsal temeli, en uygun

gecikmenin ne olmasý gerektiðini öngörmede yetersizdir. Bu zaman sorunu, medya-

da çabuk verilmesine karþýn kamu gündemine çok geç giren bir konu olarak

Watergate'i incelemelerinde Langlar tarafýndan ortaya atýlýr. (10)

Onlar belli konularý "düþük eþik" konularý olarak betimlediler ve bu konular-

la bir bireyin kiþisel refahý arasýndaki baðlantý nedeniyle, acil önemi olan haberler

basýnda verilir. Ýzleyici/okuyucularýn çoðunun yaþamýný etkilemeyen bu konularýn

yüksek bir eþiði bulunduðu düþünülür ve kamusal bilinçte ayný dikkati çekme

düzeyine ulaþmasý için önemli ölçüde medya dikkati gerektirir. Bu kavram biraz

Gerbner'in yankýlama (resonance) kavramýna yakýn görünebilir ki orada nesnel

koþullar ve deneyimler, þiddetin ya da diðer toplumsal gerçekliklerin medya temsil-

lerinin etkisini artýrmaya yardým eder (11). Özgül Watergate davasýnda Langlar,

zorla girmenin birinin yaþamýna tecavüz etmek olmayýþýnýn yaný sýra, hikayenin

"çoðu kimseye tuhaf geldiðini" ve "inanmazlýk olgusunun" skandalý kamu günde-

minden uzun bir süre uzak tutmaya yardým ettiðini de belirtirler (12).

Bir gündem saptama etkisinin varlýðýný kanýtlamak için bilimsel olarak kanýt

toplamayla iliþkili koþullarýn ve uyarýlarýn listesi çok uzundur ve giderek uzamaktadýr.

Araþtýrmacýlar önemli farklýlýklarý ya da güçlü, olumlu korelasyonlarý sunarak ek

yayýnlar kazanmaya istekli oldukça medya ile kamusal bilinç arasýndaki temel

iliþkinin onlarýn kendi özel durumlarýyla ilgili olarak tanýmlanan açýk ve kesin

ifadelerini sunmayý sürdürecekler. Sonunda, sonuçlar kaçamaklý söz kalabalýklarýnýn

her zaman ileri sürdükleriyle ayný olacak: bazý medya sunumu bazý kiþilerin gün-

demini, bazý konularda, bazen etkileyecektir. 

Bireysel farklýlýklarýn sýnýrsýz dönüþünü izleyerek araþtýrmanýn medya gün-

demlerinin etkisinde farklar bulacaðýna kuþku yoktur. Fakat bunun gerçekten

önemi var mýdýr? Gücün son analizinde fark yaratan bir fark mýdýr?
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Langlar'ýn ileri sürdükleri gibi (13), gündem saptamanýn açýk ve kesin ifade-

si hem çok kýsa hem de çok uzundur. Bütün bilinç medyaya maruz kalmaya dayalý

deðildir. Miktarý sürekli azalmasýna karþýn, kimi farkýnda olma, çevremizle dolaysýz

deneyime dayanýr. Ayrýca, kamusal konular ve siyasal eylem, yalnýzca konularýn ve

olaylarýn algýlanmýþ önemi ve bilgi tarafýndan belirlenmez. Bununla birlikte,

McCombs ve meslektaþlarý (14), tartýþýlan konunun göze çarpmasý meselesini oluþ-

turan gündem saptamayý sýnýrlandýrmayý istediklerinden; medya gündemini kimin

oluþturduðunu, nasýl ve hangi amaçla oluþturduðunu ve bunun toplumdaki güç

daðýlýmý ve deðerler üzerindeki etkisinin ne olduðunu belirlemek için gündem sap-

tamanýn ötesine geçmemiz gerektiðini öne sürüyorum.

Bu sorulara yanýt bulmada, siyasal ekonomiye doðru ve kitle iletiþimindeki

bir çok görgül çalýþmanýn üzerine inþa edildiði geleneksel sosyal-psikolojik temelden

uzaða yöneldim. Bilgi ve enformasyonun güçle ya da baþkalarýnýn eylemleri

üzerindeki denetimle iliþkileri nedeniyle ekonomik ve siyasal deðere sahip olduklarý

düþünülür. Genelde kapitalist toplumlarda ve özelde Birleþik Devletler'de, bilgi ve

enformasyonun gücü, bu tür toplumlarýn esasen kamu mallarýný özel mülkiyete

dönüþtürme eðilimiyle artýrýlýr.

Ayrýca, kapitalist pazarlarda satýlmak için üretilen diðer mallar gibi enfor-

masyon pazarý da hem kýtlýk hem de artýkla karakterize edilir. Bazý reklamcýlýk ve

diðer promosyon iletileri gibi enformasyon çok fazla üretilir ve tüketicilerine beda-

va sunulur. Gerçekten, birçok durumda, enformasyon kaynaklarý kitle iletiþim

araçlarýndaki eðlence ya da habere sponsorluk ettiklerinde, insanlarýn reklam ileti-

lerini dolaylý tüketmeleri için ödeme yapýlmaktadýr. Genetik araþtýrma ve geliþme-

lerle gelen tehlikeleri deðerlendirmek için gerekli olan gibi baþka tür enformasyon,

genel nüfus için ne pahasýna olursa olsun ulaþýlamaz durumdadýr. 

Çünkü enformasyon, bireysel ve ortak karar vermenin kalbindedir, enfor-

masyonun denetimi, karar vermenin denetimi demektir. Ve enformasyon deðiþimi

geniþ ölçüde bir ekonomik temelde belirlendiði için ekonomik kaynaklarýn eþitsiz

daðýlýmý (maldistribution) enformasyonun eþitsiz daðýlýmýna yansýyacaktýr. Bu tür bir

ekonomik bakýþ açýsý, baþkalarýnýn kararlarý ve eylemleri üzerindeki, onlarýn enfor-

masyonu elde etmesini denetleme gücünden kaynaklanan denetimi anlamaya

olanak tanýr. 

Kapitalist bir toplumda, fiyatlarýn yönlendirilmesi, enformasyon tüketimini
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denetlemenin bir yoludur. Pek çok malda olduðu gibi enformasyonda da fiyat

düþürüldüðünde tüketilen miktar artar; fiyat artýrýldýðýnda tüketilen miktar genel-

likle düþer. Enformasyon fiyatýný denetleme gücü olanlar yalnýzca onun tüketimini

denetlemezler, ayný zamanda bu enformasyona dayanan kararlarý da etkilerler.

Böylece, nükleer enerjinin geliþmesine karþýt olan enformasyon, onun kullanýl-

masýný desteklemek için düzenlenen enformasyondan daha düþük bir fiyata elde

edilebilseydi, eleþtirel enformasyonun çoðu tüketilecekti ve onun yayýlmasýyla karar

vericiler nükleer enerjinin geliþmesini sýnýrlandýrmak isteyecekti. Nükleer enerjinin

geliþmesi taraftarý olanlarýn, bu yüzden lehteki enformasyonunun fiyatýný daha da

düþürmek için bir nedeni olacaktýr. 

Gerçekten, bu tür kararlarla ilgili olan herkesin, bu kararlara iliþkin enfor-

masyonla ilgili baþkalarýnýn yüz yüze geldiði fiyatlarý etkilemek için bir nedeni vardýr.

Güvenilir enformasyonun tüketimini artýrmak için fiyatýný düþürme çabalarý, enfor-

masyon yardýmlarý (15) olarak tanýmlanýr. Kitle iletiþim araçlarýna ve kitle iletiþim

araçlarý aracýlýðýyla yapýlan enformasyon yardýmlarýnýn saðlanmasý sayesinde,

ekonomik gücü olanlar kapitalist bir toplum üzerindeki denetimlerini sürdürebilir.

Statükonun sürdürülmesinde enformasyonun ve medyanýn rolünü anlamak

için, sosyal psikolojiden uzaklaþýrken, kitle iletiþiminin hedefi olarak izleyici/okuyu-

cu ya da tüketici üzerindeki geleneksel odaktan da uzaklaþtým. Enformasyon

yardýmlarýnýn bireysel ve ortak karar verme üzerindeki etkisi, gücü kavramamýz

açýsýndan önemli olmasýna karþýn, çok þey zaten biliniyor. Bilmediðimiz ve bu

kitabýn araþtýrmaya çalýþtýðý þey, kaynak davranýþýnýn ve enformasyonun bir toplum-

sal denetim aracý olarak kullanýmýný kolaylaþtýran yapýsal koþullarýn pek bilinmeyen

boyutlarýdýr.

Kaynak Üzerindeki Odaklar

Kitle iletiþim araçlarýnýn içeriðinin kaynaklarýný nitelemeye baþlamanýn bir çok

yolu vardýr. "Medya"nýn günün en önemli konularýna iliþkin kamu gündemini nasýl

oluþturduðunu göstermeye çalýþan gündem saptama araþtýrmalarýnýn sýk sýk yaptýðý

gibi medya kollektif olarak görülebilir. Diðer araþtýrmalar, bütünün hangi

parçalarýnýn izleyici/okuyucu  gruplarýnýn gündemini oluþturmada daha önemli ve

etkili olduðunu belirlemeye çalýþýrken, medyayý basýlý ve elektronik olarak alt grup-

lara ayýrabilirler. Her iki yaklaþýmda da medya içeriði veri (11) olarak alýnýr ve gün-

demin günden güne, baskýdan baskýya nasýl oluþturulduðunu belirlerken yalnýzca
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140



Gündem Saptamanýn Ötesinde l R. Uzun

141

çevresel (peripheral) çýkarlar gösterilir. 

Daha dar bir araþtýrmacý grubu, medya içeriðiyle, ancak medya örgütlerinin

bazý kaynaklarý niteleyen bazýlarýný nitelemeyen vurgu ve dikkat kalýplarý ya da

uyumlar temelindeki doðasý konusunda çýkarýmlar yapma giriþimleriyle baþlar.

Psikiyatristlerin hastalarýnýn psikolojik "durumlarý" hakkýnda sonuçlar çýkarabilmeleri

gibi, içerik analizcileri de kitle iletiþim araçlarýnýn gündemini belirleyen "yönetsel

varsayýmlar" konusunda sonuçlar çýkarýrlar (16).

Gerbner tarafýndan kurumsal çözümleme süreci olarak nitelenen daha

dolaysýz bir yaklaþým (17), karakteristik bir simgesel yapýnýn üretimiyle sonuçlanan

iþlemleri, baskýlarý ve kýsýtlamalarý betimlemek için katýlan ve katýlmayanlarýn gözlen-

mesi tekniðini kullanýr. Ýçerikteki bu düzenliliðin,

izin veren ve yasalarý uygulayan yetkilileri; iþletmeye yatýrým ya da para yardýmý yapan

patronlarý; dikkat ve ekim/yetiþtirme (cultivation) gerektiren örgütleri, kurumlarý ve

daðýnýk kamusal gruplarý; (ve) politika oluþturan ve iþleyiþi denetleyen yöneticileri (18).

içeren farklý güç kaynaklarý tarafýndan medyaya uygulanan farklý kurumsal

baskýlarýn etkileþiminin sonucu olduðu görülür.

Gerbner'in ileti üretimi üzerindeki büyük güç ya da nüfuz kaynaðýný belir-

lemesine karþýn, anaakým araþtýrmalarýnýn büyük bir kýsmý, uzmanlar -medya içeri-

ðini yaratan, örgütleyen ve aktaran yaratýcý yetenekler, teknisyenler ya da profes-

yoneller- adý verilen grup üzerine odaklanmaktadýr. Araþtýrmacýlar, kapitalist basýnýn

kapýlarýný etkilediði için gazetecilerin, muhabirlerin ve editörlerin iþi üzerinde yoðun-

laþmaya eðilimli olduklarýndan bu grup içindeki odak daha da dardýr. Bu "kapýtutu-

cu" (gate keeper) araþtýrmalarý geleneksel olarak haber içeriðini bireysel eylemin

sonucu olarak görür, arkaplanýn ve gazetecilerin kiþiliklerinin anlaþýlmasý yoluyla bu

eylemi anlamaya çalýþýr. 

Bu araþtýrmalarýn ilki ve belki de en önemlisi David Manning White'ýn

1950'deki dik kafalý "Mr. Gates" (19) tarafýndan haberin seçilmesi araþtýrmasýdýr.

White, telgraf editörünün belli bir hafta boyunca ulaþabildiði hikayelerin yalnýzca

%10'unu seçmesinin arkasýndaki nedenleri keþfetmeye çalýþtý. Editörün en sýk gös-

terdiði sebepleri sýnýflandýrdý ve özel önem yoluyla editörün yorumlarýnýn çoðunun

ideolojik niteliðini fark etti. Hikayeler reddedildi, çünkü onlar, Mr. Gates tarafýndan



kilad l Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Araþtýrma Dergisi

kullanýlan "B.S." etiketiyle iþaretlendiklerinden "propaganda" veya "fazla komünist"ti,

genellikle de belki yanlýþtýlar. Hepsinden önemlisi de yerin sýnýrlýlýðýydý. Yollarý daha

kiþisel baþka filtrelerden geçen hikayeler reddedildi, çünkü onlarýn yayýnlanmasýna

yetecek kadar yer yoktu. Buna karþýn White, editörün medya içeriði üzerinde epey

baðýmsýz bir gücü olduðu ve "topluluðun, yalnýzca kültürünün temsilcisi olarak

habercinin doðruluðuna inandýðý bu olaylarý bir olgu olarak öðreneceði" sonucuna

vardý (20).

Walter Gieber, 1963'teki yazýsýnda, birey olarak gazetecilerin ve editörlerin

gücü üzerindeki kýsýtlýlýklar ya da sýnýrlar hakkýnda biraz daha gerçekçi bir görüþe

sahipti:

Yerel haber hikayesinin kaderi, izleyici/okuyucunun gereksinimlerince, hatta içerdiði

simgelerin deðerince bile belirlenmez. Haber hikayesi, iletiþimcinin bir üyesi olduðu

bürokratik yapý tarafýndan yaratýlan referans çerçevesince denetlenir (21).

Paul Hirsch, bu yapýsalcý görüþü biraz daha ileriye götürerek, örgütün

gerekliliklerinin tek bir kapýtutucuya yol gösterebilecek bireysel tercihlerden daha

etkili olduðunu öne sürdü (22). Onun, White'ýn orijinal çalýþmasýný yeniden çözüm-

lemesi, dikkatimizi telgraf servisinin verdiði belli türdeki hikayelerin oraný ile sonun-

da editör tarafýndan seçilenlerin oranýndaki þaþýrtýcý uygunluk derecesine çeker. Mr.

Gates'in yaptýðý seçimlerle ilgili birçok sebebi ya da gerekçesi olduðu halde, o "stan-

darda, geniþ ölçüde anlaþýlan kategorilere uygun, orta büyüklükte aðýrlýkla tutucu

bir okuyucusu olan orta batý gazetesini nitelemesi olaðan (beklenen) oranlarda

belli hikayeleri seçme özgürlüðü içinde yalnýzca kiþisel takdir etme hakkýný kullaný-

yordu." (23)

Kapýtutucular ve Kaynaklarý

Örgütsel ve yapýsal gereklilikler baðlamýnda haber iþinin doðasý hakkýndaki

son çalýþmalar, gazetecilerle onlarýn haber kaynaklarý arasýndaki iliþkiyi dikkate

almaktadýr. Kimilerine göre bu iliþki toplumsal olarak görülebilir; kimilerine göre ise

esas olarak ekonomiktir. Herbert Gans, örneðin, her þeyden önce toplumsal bir

metafor kullanýr:

Kaynaklarla gazeteciler arasýndaki iliþki, kaynaklarýn gazetecilere yaklaþmaya çalýþtýðý,

gazetecilerin de kaynaklara yaklaþmaya çalýþtýðý bir dansý andýrýr. Her ne kadar tango
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için iki kiþi gerekse de, kaynaklarla gazetecilerin her ikisi de yol gösterebilir, ancak çoðu

zaman kaynaklar yol göstericilik eder (24).

Stephen Hess, bir çeþit kiþisel yakýnlýðýn gazetecilerle kaynaklarýný temasa

geçirdiðini öne sürer. "Bazý haber kaynaklarý kendiliðindendir -ki bulunduklarý

konum nedeniyle kendisine baþvurulmak zorunda olunan kiþilerdir. Yoksa, gazete-

ciler birlikte olmayý yeðledikleri, birbirlerinden hoþlandýklarý haber kaynaklarýna

giderler- ve birbirlerinden nefret ederler-çünkü birbirlerine çok benzerler" (25).

Hess, belli kaynaklarýn tarzlarýndan, bürokratik bir dil kullanmalarýndan ve dokü-

manlarla "sýkýcý istatistikler"e bel baðlamalarý yüzünden gazeteciler için neredeyse

tiksindirici olduklarýný öne sürer. 

Diðerleri, gazetecilerle kaynaklarý arasýndaki düzenli temasýn bir dereceye

kadar kiþisel özdeþleþmeye götürebileceðini, bunun gazetecilerin zarar verebilecek

ya da onlarla arkadaþlarý arasýnda bir engel koyacak enformasyonu açýklama

konusundaki bir duraksamasýna yol açabileceðini öne sürerler. Bu, özellikle bilim

yazarlarý için doðru sayýlýr, çünkü onlar uzmanlaþmalarý için yüksek derecede eði-

tilmiþ olduklarýndan ve bilim adamlarýyla mesleki bir temelde sýk temasta bulun-

duklarýndan, "özellikle bilim adamlarýný ilgilendiren tartýþmalý alanlarda, bilimsel

topluluðun kurallarýndan ayrýlan bir biçimde haber vermeleri daha az olasýdýr"(26).

Edie Goldenberg, gazetecilerle kaynaklarý arasýndaki bu etkileþimin zamanla,

gazetecileri yazýlarýnýn asýl hedefi olan okuyucularýndan ayýrmaya yönelebileceðini

öne sürer. Hükümet yetkilileriyle düzenli temasta olan ve kentin resmi binalarýnda

diðer muhabirleri atlatan gazeteciler, kitle izleyicileri/okuyucularý için yazmaktan

çok birbirlerini her gün gördükleri arkadaþlar için yazmaya baþlarlar (27). 

Onlarýn baþlýca ekonomik düþünmelerini azaltmasýnýn olasý olmasý, bu

toplumsal açýklamalar kadar önemli görülebilir. Toplumsal etkileþim bile maliyetler

ve kârlar, yatýrýmlar ve ödüller terimleriyle anlaþýlabilir. Gazeteciler, son teslim tari-

hine uymak zorundadýr, editörler alaný doldurmak zorundadýr, yapýmcýlar reklamlar

arasýndaki zamaný doldurmak zorundadýr. Bu adeta standart örgütsel gereklilik-

lerde karþýlaþýlan belirsizliði azaltmak için gazeteciler, geleneksel ekonomik

pazarlarýn bir çok özelliðine sahip kaynaklarýyla deðiþ tokuþ iliþkilerine girerler.

Muhabirlerin enformasyon için kaynaklarýna ödeme yaptýklarý birkaç "çek defteri

gazeteciliði" olayý dýþýnda nakit deðiþimi olmamasýna karþýn, bir deðer deðiþ tokuþu

hâlâ vardýr. Gazeteciler, bir kaynaðýn peþinde diðerlerinden çok zaman harcayýp
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harcamayacaklarýna, bu tür bir yatýrýmýn saðlayacaðý olasý getirileri deðerlendirme

temelinde karar verirler. Geçmiþte deðerleri kanýtlanan bu kaynaklar, hem bilin-

meyen hem de yanlýþ bilgi ya da kolayca yayýnlanabilir bir hikayeye dönüþtürüle-

meyen bir biçimde bilgi vererek deðeri düþenlerden seçilip ayrýlýr. 

Bazý kaynak sýnýflarý, diðerlerinden daha güvenilir olarak belirlenmektedir.

Resmi bürokrasiler ya da bürokratik olarak örgütlenmiþ kurumlar en güvenilir

olmaya yönelir, sonuç olarak bürokratik yollarla saðlanan enformasyon kitle iletiþim

araçlarý kanallarýnda baskýn hale gelir. Mark Fishman, gazetecilerin iþinin çoðunu

bürokratik kaynaklarýn yaptýðýný düþünür (28). Bir gazeteci, belli bir anlaþmazlýkla

ilgili büyük çýkarý olduðunu fark ettiði ve muhabir küçük bir çabayla meselelerin

dengelenmiþ bir gözden geçirilmesini yapabildiði zaman bile Fishman, gazetecilik

davranýþýna genellikle en az çaba kuralýnýn yol gösterdiðini ima eder:

Eðer muhabirler çalýþma alaný bölgesindeki bir ajansýn zaten bir anlaþmazlýða sahip çýk-

týðýný görürse... o zaman muhabirler, olay çevresinde bir ilgi takým yýldýzý (constellation)

oluþturmayý ya da gazeteciye anlatýlan hikayelerle ortak bir çerçeve kurmayý üstlen-

meyecektir. Bu iþ zaten onlar için resmi görevliler tarafýndan yapýlýr (29).

Araþtýrmacý haber yapma ya da haber giriþimi zaman alýcýdýr ve gazeteciler,

sadece bir hikayenin üretimine harcamak için bu kadar zamana sahiptir. Ortalama

gazeteci haftada bir "düþünce parçasý" üretebilirken, bürokratik kaynaklarýn kul-

lanýmý, her gün iki ya da daha fazla rutin hikaye üretimini kolaylaþtýrýr.

Goldenberg'in deyiþiyle, "muhabirler, büyük bir enerjiye sahip olmak ve onlara veri-

len kahredici sayýdaki hikayeden kaynaklanan hikayeleri bulup çýkarmaya ve araþtýr-

macý gazetecilik yapmaya kendini adamak zorundaydý" (30).

Bürokratik kaynaklara güvenme, gazetecilerin bu rutin kaynaklarýn enfor-

masyonunu gerçek kabul etme eðilimiyle kolaylaþtýrýlmaktadýr. Enformasyonun

gerçek doðasý sorgulanmadýðý zaman, gazeteciler deðerli zamanlarýný doðru-

luðunu kanýtlama çabasýna harcamak zorunda kalmazlar. Gazeteciler, bürokratik

propaganda çabalarýnýn kurbanlarý olduklarýnýn ima edilmesine karþý çýkarken ve

kuþkularýn üzerinde olduklarý için bazý kaynaklarý korumalarý olasýlýðýný þiddetle red-

dederken, Dan Nimmo kanýtýn sayfalarda olduðu karþýlýðýný verecekti (31). Pek çok

basýn bülteni, her biri de üstünkörü bir gözden geçirmeden daha fazlasýna maruz

kaldýklarý için yayýnlanmada baþarýlýdýr. 
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Leon Sigal'in The New York Times ve The Washington Post'un sayfalarýnda

beliren hikayeleri çözümlemesi (32) Nimmo'nun çýkardýðý sonucu destekler. Yaklaþýk

1200 hikayenin % 58.2'sinin rutin bürokratik kanallar - resmi toplantý tutanaklarý,

basýn açýklamalarý ve toplantýlarý, kendiliðinden olmayan veya planlanmýþ olaylar-

aracýlýðýyla geldiði belirlendi. Bu seçkin gazetelerdeki en önemli hikayelerin yalnýzca

% 25.8'inin araþtýrmacý ya da giriþimci gazetecilik ürünü olduðu belirlenebilirdi. Ve

o derece ki röportajlar, en geniþ giriþim kanallarý kategorisi, bürokratik sözcülere

rutin yaklaþmanýn sonucu olarak görülebilirdi, çok az haberin araþtýrmacý bir tarz-

da kökene sahiptir. 

Gazeteciler, bilginin denetlenmeyi gerektirdiðinden emin olsalar bile sürüyü

takip etmek için onlarý akýþa uymaya yöneltecek baþka ekonomik düþünceler vardýr.

Fishman'ýn bir polis þubesinin yarattýðý "suç dalgasý" (33) olayýný tartýþmasýnda, yeni

oluþturulan bir polis birimi, yoksul ve yaþlý beyazlara karþý siyah ve Ýspanyol genç-

lerin saldýrýlarýnda bir artýþ olduðu hikayelerini sýzdýrarak ün kazanmaya çalýþtý. Polis

istatistiklerinin bu tür suçlarda gerçek bir düþüþü göstermesine karþýn, gazeteciler

bu "olmayan hikaye"yi izleme baskýsýna karþý çýkamýyorlardý. Çünkü diðer gazeteci-

ler ve diðer medya kanallarý, hikayeyi yazýyorlardý ve her bir haberi polis birimi

tarafýndan verildiði gibi yayýnlýyorlardý, eðilime uymak, eleþtiriyi göze almaktan ya

da daha çekici bir seçenek üretimine yatýrým yapmaktan daha az pahalýydý.

Gazetecilerin ve diðer kapýtutucularýn, gereksinimlerini en iyi karþýlayabilmek

için kaynaklarýyla kurduklarý iliþkilerden yarar saðladýklarý açýktýr. Onlarýn, düzenli,

güvenilir ve son olarak kullanýlýþlý bir bilgi akýþý, haberi oluþturacak betimlemeler ve

kavrayýþ saðlayan bu bürokratik kaynaklarý niçin yeðlediklerini anlamak da kolaydýr.

Fakat, kaynak karþýlýðýnda hangi deðeri taþýr?

Kitle iletiþim kanallarý aracýlýðýyla hedef okuyucu/izleyiciye denetlenen ulaþ-

manýn deðeri, son aþamada, hedeflerin verdikleri kararlar üzerindeki kaynak dene-

timine katkýsýnda bulunur. Enformasyon nüfuz üretiminde önemli bir girdidir. Ve

haber medyalarý enformasyon daðýtýmýnýn birincil kaynaklarýdýr. Ticari söylevle

karþýlaþtýrýldýðýnda çoðunlukla haberle ortak olan güvenilirlikleri yüzünden kay-

naklar, iletilerini 60 saniyelik bir reklamdansa 30 saniyelik bir haberde ilettirmeyi

tercih edeceklerdi. 

Muhabirler ve muhabirin dikkatini çekme teknikleri arasýndaki seçimde kay-

naklar, maliyet-etki meseleleriyle ilgilenirler. Basýn açýklamalarý, brifingler ve basýn
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toplantýlarý, ekonomik açýdan etkili olarak görülür, çünkü onlar bireysel görüþme-

lerde harcanacak zamandan tasarruf ederek çeþitli muhabirlere ayný zamanda

ulaþma kaynaklarý saðlarlar. Dom Bonafede'in "toplumsallaþmýþ gazetecilik" olarak

adlandýrdýðý þeyin daha yenileri daha da etkilidir (34). En önemli memurlarýn ve poli-

tikacýlarýn seçilmiþ bir grup muhabir önünde konuþmak için davet edildiði özel kah-

valtýlar ve öðle yemeði toplantýlarý, muhabirler kadar kaynaklar için de popüler

olmaktadýr. Bu olaylar yalnýzca "konuklara, hemen alýþýlmýþýn dýþýnda 15 kadar

görüþme yapmak için bir fýrsat sunmaz", bunu daha fazla denetlenen bir ortamda

yapar ki, olayýn "yalnýzca davetliler" niteliðinin, can sýkýcý sorular sormaya yönelen ya

da oyunun arkaplan veya off-the-record enformasyon kullanýmýna iliþkin kurallarýný

yerine getirmede baþarýsýz olan "tuhaf kiþileri" elemeye hizmet eder.

Bu enformasyon yardýmlarý bir gazetecinin gereksinimlerini karþýlayacak

teknikleri kullanýmlarýnda farklýlaþacaklardýr, çünkü bu yardýmlarýn hedefi kaynak-

tan kaynaða deðiþir. Altheide ve Johnson, bürokratlarýn genellikle enformasyon

yardýmlarýyla kitleden çok özelleþtirilmiþ izleyici/okuyucularý hedeflediklerini öne

sürerler (35). Bu yüzden, onlar yüksek düzeydeki hükümet yetkilileri ve politika

üreticileri tarafýndan daha düzenli olarak kullanýlan kanallarý seçeceklerdir. Deðiþik

küçük-kent gazetelerinin baþyazý sayfalarýna ulaþmak için daha az çaba gereke-

bilmesine karþýn, bu maruz kalmadan umulan deðer, The Washington Post'un yazý

iþlerinin olumlu ele alýþ tarzýndan çýkarýlanla karþýlaþtýrýldýðýnda neredeyse sýfýrdýr.

Tüm kaynaklarýn amacý, kararlarýn dayandýðý enformasyon birikimini deðiþtir-

erek bu kararlarý etkilemektir. Kamu, genellikle yalnýzca çok az olarak kamu poli-

tikasýnýn belirlenmesine karýþtýðý için ve kamuoyunu biçimlendirmenin maliyeti

genellikle çok yüksek olduðundan, kaynaklarýn kamuoyunu doðrudan etkilemek-

ten çok onu belirlemek için basýný kullanma güdüsü daha fazladýr. Hâlâ taþra

halkýnýn desteðini harekete geçirme çabasýnýn ekonomik açýdan haklý çýkarýldýðý

zamanlar vardýr. O zaman kaynaklar, en az çabayla en fazla haber yayýn süresini

garantileyen bu teknikleri seçerler. Çok sýk olarak bu, telgraf servisleri ve The New

York Times gibi gazeteler  üzerinde yoðunlaþmak anlamýna gelir. Associated Press

(AP) ya da United Press International (UPI) telgraflarýna girmede baþarýlý olan bir

basýn açýklamasý, ülkedeki her bir gazeteye  gönderilen bireysel basýn açýklamasýn-

dan daha etkilidir. Ve telgraf servislerinin ulusun kent gazetelerinin gündemini

belirlediði gibi Times gibi seçkin gazeteler de aðlarýn gündemini belirlerler. Seçici

editörler, sabahlarýný Post ve Times'ý okumakla geçirirler. Adams ve Albin, "televiz-
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yon tarafýndan nadiren yayýnlandýðý halde gazetelerin izleyip yayýnladýklarý bir çok

konu vardýr. Seçkin gazetelerde konu olmadýðý halde televizyon haberlerinin dikka-

tini çeken neredeyse hiçbir konu yoktur." der (36). Gitlin'in sözleriyle, "Times,

gerçekte, ana kanallardan biridir ki að çalýþanlarý dünyanýn resimlerini, orada ne

olduðunu ve bu dünyanýn içinde sunulmaya hak kazanýn ne olduðunu biçim-

lendirir." (37).

Çoðu kez, bir kaynaðýn enformasyon yardýmýnýn deðeri, kaynaðýn enfor-

masyonun reklâm, taraflý, öz çýkarlý niteliðini seçebilmesi oranýnda artýrýlýr. Bu,

genellikle haber hikayeleri, kaynaðýna destek vermeksizin istenen enformasyonu

taþýdýðýnda baþarýlýr. Yalnýzca, kaynaðýnýn bir tartýþmada taraf olarak belirlenip belir-

lenmediði sakýnýmýyla kabul edilen enformasyon, ilgisiz bir gazeteci tarafýndan nes-

nel olgu olarak kabul edilerek verilirse çok daha etkilidir.

Ara sýra, hükümet politikasý tartýþmalarý yönetim içinde ya da yönetimle

bürokrasi arasýnda mücadeleyi gerektirir. Daha üst derecedekilerin gazabýna uðra-

madan tartýþmayý etkilemek isteyen kaynaklar, kendilerinin haber medyasýna enfor-

masyon "sýzdýrmasýna" olanak saðlayan gazetecileri ararlar. Sýzdýrmalar da halkýn

tepkisini öðrenmek için bir plan hakkýndaki ön haberleri (trial balloons) verme

teknikleri kadar önemlidir. Kendini kazançlý olmayan bir siyasal tercihe ortak

etmeden halkýn duyarlýlýðýný sýnamak isteyen bir politika üreticisi, önce enformas-

yon sýzdýrarak daha sonra fikre tepki lehteyse sorumluluðunu üstlenerek tehlikeden

sakýnabilir.

Gazetecinin, örgütsel gerekliliklerle karþýlaþacaðý haber üretiminde algýlanan

yarar temelinde, bir dizi kaynak ve olaydan seçim yapmasý gibi, kaynaklar da

baþkalarýnýn bilgileri tutumlarý ve davranýþlarý üzerinde nüfuz üretiminde göreli etki-

lilikleri temelinde daha geniþ bir dizi teknikten seçim yaparlar.
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Niklas Luhmann  1927 yýlýnda Almanya'nýn Lüneburg þehrinde bir

bira fabrikasý sahibinin oðlu  olarak dünyaya geldi. 1945 yýlýnda askerliðini

yaparken kýsa bir süre Amerikalý askerler tarafýndan esir alýndý. 1946-49 yýl-

larý arasýnda Freiburg'da Hukuk öðrenimine baþladý. 1954 yýlýnda Lüneburg

Ýdari Mahkemesinde çalýþtý. 1960-61 yýllarý arasýnda Harvard Üniversitesinde

Talcott Parsons'un yanýnda araþtýrma yaptý. 1965 yýlýnda Helmut Schelsky

tarafýndan Dortmund'a davet edilerek Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü Bölüm

Baþkanlýðýna getirildi. 1966 yýlýnda Münster Üniversitesinde ayný zamanda

doktor ve doçent oldu.  1967 yýlýnda "Toplumsal Aydýnlanma" derslerini ver-

meye baþladý. 1968 yýlýnda Bielefeld  Üniversitesinde profesör oldu. 1971

yýlýnda Jürgen Habermas ile birlikte "Toplum ya da Toplumsal Teknoloji" adlý

eserini yayýnladý. 1984 yýlýnda "Toplumsal Sistemler", 1986 yýlýnda "Ekolojik

Ýletiþim" adlý yapýtlarý yayýnlandý. 1988 yýlýnda Stuttgart Þehri Hegel Ödülünü

aldý. 1993 yýlýnda Bielefeld Üniversitesinde ses getiren "Olay nedir? Ve

arkasýnda Ne Gizlidir?" adlý son dersini verdi. 1995 yýlýnda "Toplumun

Politikasý" baþlýklý araþtýrmasýna baþladý. 1997 yýlýnda en önemli yapýtý olarak

kabul edilen "Toplumun Toplumu" adlý kitabý yayýnlandý. 1998 yýlýnda

Bielefeld'de yaþama gözlerini yumdu. 

Bu görüþme sosyalbilimci Niklas Luhmann ile ölümünden bir süre

önce Sonntagsblatt yazarlarý Dirk Knipphals ve Christian Schlüter tarafýndan

yapýlmýþtýr.
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Sonntagsblatt: Bay Luhmann, son kitabýnýz "Medyanýn Gerçekliði" nde yaþadýðýmýz

topluma ve dünyaya iliþkin tüm bilgileri medyadan öðrendiðimizi söylüyorsunuz.

Medyanýn rolünü abartmýþ olmuyor musunuz? 

Luhmann: Belki biraz. Kiþisel yaþam alanlarýyla ilgili bilgiler gazetelerde onlarla ilgili

haberler okunmadan da öðreniliyor. Ancak kamusal alana baktýðýmýz zaman

medyadan bilgi edinmeden olaylarý anlamanýn olasý olmadýðý görülüyor. Bazýlarý

bunu dolaysýzlýðýn çöküþü olarak deðerlendiriyorlar. Genellikle dolaysýz olarak bili-

nen objeler ve tanýnan kiþilerle ilgili olmadýkça medya tarafýndan iletilen bilgilerin ne

kadar etkili olduðunu bilmiyoruz.  Biz medya tarafýndan iletilen bilgileri, kiþisel

deneyimlerimizle edindiðimiz bilgilerden  ayýrt edebilecek durumda deðiliz.   

Sonntagsblatt: Buna göre, bizim edindiðimiz bilgiler her zaman medya tarafýndan

iletilmiþ bilgiler oluyor? 

Luhmann: Medya olmadan olaylarý nasýl görebileceðimizi anlayabilmek için okuma

bilmeyen ve evinde televizyon bulunmayan çocuklar üzerinde bir araþtýrma yapmak

gerekir. Ancak bu da tabii sorunlu olur. 

Sonntagsblatt: Peter Handke gibi yazarlar, medyanýn olaylarý deðiþtirdiðini,

yanýltýcý bir þekilde sunduðunu söylüyorlar. Handke, savaþýn sonuçlarýný kendi göz-

leriyle görmek için Sýrbistan'a ve Bosna'ya gitmiþti.  Handke'nin de belirlediði gibi

güvenilirliði saðlamak için kiþisel gerçek arayýþlarý medya tarafýndan iletilen bilginin

etkisini azaltmaz mý?  

Luhmann: Sorun þu: Güvenilir algýlama var mýdýr? Ben buna inanmýyorum.

Günümüzde esas ve güvenilir bilginin özel alanýný medyanýn etkilerine karþý kendi

deneyiminden ayýrmak olasý deðil. Sýrbistan ve Bosna'nýn varlýðýný Handke gazete -

lerden biliyordu.

Sonntagsblatt: Handke, Avusturya'nýn Graz þehrinde eski Yugoslavya topraklarýna

yakýn bir yerde büyümüþ.

Luhmann: Ancak oralarda sorun olduðunu bir yerde okumuþ ya da radyoda duy-
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muþtur. Berlin Duvarýnýn yýkýldýðý dönemi anýmsayalým; bu olayýn nasýl bir anlama

sahip olduðunu anlamak için medyaya gereksinim duymuþtuk. Berlin duvarýndan

bazý insanlarýn týrmanarak karþý tarafa geçmeye çalýþtýðýný ya da spor etkinliklerinin

mesela bir spor festivalinin düzenlendiðini arka plan bilgisi olmadan duyabilirdik.

Ancak orada dünyayý harekete geçirecek bir olayýn gerçekleþtiðini yalnýzca

medyadan öðrendik. Medya olmadan bunu anlamamýz olasý deðildi.  

Sonntagsblatt: Size göre, bizim günlük bilgimizi medya üretiyor. Böylece gazete-

cilere çok fazla sorumluluk yüklemiyor musunuz? Medyanýn çok fazla iktidara sahip

olduðunu söylemiþ olmuyor musunuz? 

Luhmann: Ýktidar ifadesini bu baðlamda kullanmak istemiyorum. Ýktidar denilince

aklýma tehdit edici güç geliyor. Bunu "eðer þunu yapmazsanýz, o zaman sonuçlarýný

da hesaplamalýsýnýz" tehdidiyle iliþkilendirerek  düþünüyorum. Buna karþýlýk gazete-

ler ve televizyon kanallarý olaylarýn üretilmesi ile ilgileniyorlar. Onlarý "gazetemizin

birinci sayfasýnda hangi haberler yer almalý?", "neyi yayýnlamak, neyi de yayýnlama-

mak istiyoruz?" gibi sorular meþgul ediyor. Medya, neyin bilgilendirici neyin bil-

gilendirmeyici olduðunu   belirlemeye çalýþýyor. Ýktidar kavramý ise, bu baðlamda

kullanýldýðýnda çok geniþletilmiþ oluyor.  Ancak tabii bu bir deðerlendirme sorunu.

Kitabýmda da belirttiðim gibi medyayý yalnýzca bir ekonomik iþletme grubu olarak

görmüyorum, aksine özel bir toplumsal fonksiyon sistemi olarak da görüyorum.

Eðer medya olmasaydý bugün sahip olduðumuz topluma sahip olamaz ve onu

yeniden üretemezdik.  

Sonntagsblatt: Sizin söylediðiniz gibi eðer her þeyi medyadan öðreniyorsak, o

zaman medyaya toplum içinde bir kraliyet pozisyonu vermiþ olmuyor muyuz?  

Luhmann: Hayýr. Gerçi her toplumsal fonksiyon sistemi öncü olmaya çalýþýr.

18.Yüzyýlda eðitimcilere çok deðer verilirdi. Günümüzde politikacýlar her þeyin poli-

tikaya baðýmlý olduðunu söylüyorlar. Tabii gazeteciler de kendileri için benzer þeyler

düþünüyorlar. Ancak bilginin üretimi toplumsal iletiþimi belirleyen faktörlerden yal-

nýzca biridir. Ýþlevsel olarak ayrýmlaþmýþ bir toplumda hiyerarþik bir düzen yoktur. 

Sonntagsblatt: Günümüzde politikanýn derin bir krizde olduðu söyleniliyor. Öyle ki

bazý yorumcular depolitizasyon sürecinde olduðumuzu düþünüyorlar. Bu, medyanýn

sahip olduðu önemi göstermiyor mu? 

Luhmann: Ben toplumumuzu betimlerken daha çok toplumsal ayrýmlaþma

üzerinde durduðumuzu düþünüyorum. Politikanýn gerçekten bir kriz içinde olduðu
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konusunda kuþkularým var. Çünkü krizler bir gün sona erer. Bu kilisenin ya da

ailenin içinde bulunduðu krizle ilgili söylem için de geçerli. Bunlar toplumsal ayrým-

laþmanýn tipik etkileriyle ilgili. Öyle ki alman devlet kavramýnda ki yücelik politik

olarak sorunludur. Bu gerçekte böyle iþlemez ve medya bunu yansýtan bir kurum-

dur. Ama bunun yanýnda uluslar arasý ekonomi ve hukuk da vardýr. Bugünkü poli-

tika yargýçlar ile kamuoyu arasýnda sýkýþmýþtýr. Hareket alaný ise, anayasa

mahkemesinin izin verdikleri ile kamunun gösterdiði tepkiler arasýndadýr.  

Sonntagsblatt: Eðer medyaya geri dönersek, size göre medyanýn asýl iþlevi, daha

sonra günlük yaþamda diðer iletiþimlere yol açan  enformasyonu üretmesidir.

Yaygýn görüþe göre medya, olaylarý üretmemekte aksine yanýltarak iletmektedir. 

Luhmann: Tabii yönlendirme tezi var. Medyadan edindiðimiz tüm bilgilere kuþku

ile yaklaþabiliriz. Ancak bunun üzerine bazý þeylerin kurulmasý gerekir. Bir yandan

bildiðimiz her þeyi medyadan öðreniriz. Diðer yandan ise, bu bilgilerin nasýl

üretildiðini de biliriz. Haberlerin nasýl seçildiðini, reklamcýlarýn önemli olaný arka

plana nasýl yerleþtirdiklerini ve hangi bellek teorisine dayanarak çalýþtýklarýný biliriz.

Eðlencenin nasýl kurgulandýðýný da biliriz. Bunlarýn hepsini biliriz, ancak bir þeyi kast

ederken, inanýrken ya da bir þeyi verili olarak kabul ederken bildiklerimizi unuturuz.

Medyadan öðrenilenler nakit bozuk para gibi düþünülmeli. Bu bizim yönlendirilme

kuþkusu ile medyadan uzak durmamýza neden olan ve bir yandan medyanýn bilinen

eleme mekanizmasý diðer yandan da kendimizi algýlayýþýmýzda medyanýn etkisi

arasýndaki çeliþkiyle ilgilidir.  

Sonntagsblatt: Bunu umursamazlýkla kabul ettiðiniz ve neredeyse dezenformas-

yonu enformasyonun bir türü olarak gördüðünüz düþünülebilir. 

Luhmann: Enformasyon kavramýnýn objektif denetimi olmadýðý doðrudur. Eðer

birisi bir þeyi enformasyon olarak alýyorsa o enformasyon olsa da olmasa da onun

için enformasyondur. Ve genellikle bunu sýnamak için kiþilerin zamaný yoktur.

Ýletiþim sürecinde enformasyon iletiþimin bir sonucu etkisini yaratýr. Bunun gerçek

olup olmadýðý baþka bir sorudur. Enformasyon ile enformasyon olmayanýn ayrýmýnýn

kökenine inildiði zaman gerçeklik sorunu ikinci planda karþýmýza çýkar. Hitler'in

Günlüðü'nde olduðu gibi sistemli bir þekilde yanlýþ enformasyon verilince enfor-

masyon alma hazýrlýðý mahv edilmektedir. 

Sonntagsblatt: Bir metinin doðru olup olmadýðý sizin için belirleyici olan deðil

midir? 
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Luhmann: Gerçeðin medyanýn odak noktasý olabileceðine inanmýyorum.

Haberlerin belirli bir zaman içinde tamamlanmasý gerekmektedir. Her sabah

gazetenin yayýnlanmasý ya da televizyon kanallarýnda her yayýn saniyesinin içeriðinin

doldurulmasý gerekmektedir. Gerçekliðe dayanan bir iletiþimin zaman baskýsý altýn-

da kalmamasý gerektiðini düþünüyorum. Ýçeriklerin ne kadar sýnanmasý gerektiði

bilinemez. 17.yüzyýlda oynanan bir tiyatro oyununda her hafta gazetesi yayýnlan-

masý gereken bir gazete sahibi anlatýlmýþ ve oyunun sonunda her hafta bir þey ola-

mayacaðý düþünülerek gazetede yalnýzca yalanlarýn yer alabileceði vurgulanmýþtýr.  

Sonntagsblatt: Þu sýralarda televizyon yayýnlarýna yanýltýcý görüntü ve metinleri

montajlayan film yapýmcýsý Michael Born'un davasý sürüyor. Bu olay, medyada

gerçeðin en azýndan temel ileti olarak aktarýlmasý gerektiðini göstermiyor mu?

Yoksa gazeteciler kendileri mi tasarým yapýyor? 

Luhmann: Yazýlý basýnýn ve televizyonun betimlemelerinin nitelikle ilgili olduðunu

düþünüyorum. Yazýlý basýnda ya da televizyonda metnin iyi araþtýrýlýp araþtýrýlmadýðý

önemli. Ancak ben her gün yazýlý basýnda okuduklarýmýzýn ya da televizyonda

izlediklerimizin sýnanabilirliði konusunda kuþkuluyum. Sonuç olarak bir metin okun-

duðu zaman onun gerçek ya da yalan ve birisi tarafýndan sýnanmýþ olup olmadýðý

önemli olmuyor. O bir enformasyon olarak görülüyor, alýnýyor ve enformasyonun

güvenilir olduðu düþünülüyor. 

Sonntagsblatt: Sizin medya teorinize kamuoyu tasarýmý nasýl entegre edilebilir?

Geleneksel olarak kamuoyu yüksek etki potansiyeline sahip eleþtirel denetim kuru-

mu olarak görülüyor. Greenpeace gibi çevre örgütleri kamuoyunu harekete geçi-

rerek baþarýlý oluyorlar.

Luhmann: Eleþtirel bir duruþ almak haberlere tepki gösterilebilecek pek çok

olanaktan biri. Bir habere dayanarak eleþtirel bir etkinlik tasarlanabilir. Ancak soru-

nun aslý bu deðil. Medyada ve kamuoyunda yeniden üretilenler, konularla ilgili

anlayýþý ortaya koyuyor. Ýnsanlar çevre kirlenmesi olduðunu biliyorlar, ancak somut

haberin doðruluðu ya da ileriye dönük olarak iþlenebilmesine olanak saðlayan bir

baðlama sahip olup olmadýðý çok önem kazanmýyor. Medya konulara iliþkin bir

anlayýþ oluþturuyor. Bu da benim kamu olarak gördüðüm alanda oluþuyor. Kamu

benim için saðlam ve genelleþmiþ düþüncelerden oluþuyor. 

Sonntagsblatt: Medyada birbirine zýt iki fikrin yer almasý sizi yanýltmýyor mu?  

Luhmann: Yalnýz burada bir ayrým yapmak gerektiðini düþünüyorum. Yanýlma
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kavramý karmaþýk bir kavram. Tabii ki öncelikle psikolojik bir fenomen. Birey kendisi

ile iliþkisini kurmaya çalýþtýðý zaman gazetelerde mutlaka kendisini ilgilendiren bir

olay buluyor. Örneðin gazetelerde borsanýn iniþe geçtiði konusunda haberler yer

alýyor. Ama enformasyonun toplumsal üretimi genel olarak reaksiyon gösterme ve

yanýlmaya hazýr olma koþulunu gerektiriyor. Okuduðunu kabul etmek istememe var

olan pek çok seçenekten yalnýzca biri. Ancak bu kiþinin neye karþý olduðunu

bilmesini gerektiriyor. Anlamak, kabul ya da red etme seçeneðini açýk tutuyor.

Sonuçta protesto etmemek gerekiyor.  

Sonntagsblatt: Buna göre insanlarýn günlük yaþamýndaki karmaþýk konularýn tek

anlamlýlýðýn egemen olmasýný saðlayacak þekilde medya tarafýndan tercüme edilme-

si gerektiðini düþünmüyorsunuz?

Luhmann: Ýstenmesi halinde medyada bireylerin ve politikacýlarýn eylemlerini ve

ayrým yapabilmelerini destekleyen ve bir anlayýþ oluþturan konularýn üretildiði

söylenebilir. Ancak sizin de sorunuzda üzerinde durduðunuz gibi insanlardan söz

edildiðinde kimlerin kast edildiði sorunu ortaya çýkýyor. Örneðin Almanya'da seksen

milyon insan yaþýyor. Eðer medyanýn görevi olaylarý insanlara tercüme etmek ise, bu

durumda medya somut olarak kimlere yönelecek? O "insanlar"ýn kimler olmasý

gerektiðini kimse bilmiyor. Bu nedenle konuþmalarda insanlardan söz edildiðinde

onlarýn kimler olduklarýný tam olarak bilmek isterim. Tercüme sözcüðü bir elit

tasarýmýný içeriyor. Entelektüeller dünyayý anlamak istiyorlar ve medyanýn onlara

üzerinde düþünebilecekleri materyalleri sunmasýný bekliyorlar. Ama medyada her

gün düzenli olarak deðiþen konulara yer veriliyor ve kimin daha sonra hangi konu

üzerinde çalýþacaðý medya tarafýndan çok fazla belirlenemiyor.   Burada medyanýn

seçici davranabilmesi istisna bir durumu oluþturuyor. Medyanýn kamu için tercü-

manlýk yapma iþlevine sahibi olduðu düþüncesini teorik olarak konumlandýrmak çok

çok zor. 

Sonntagsblatt: Medyanýn iþlevi olarak düþündükleriniz biraz zayýf kalmýyor mu?

Bu özellikle de bazý haberlerin somut etkilerinin kesin olarak belirlenmesi duru-

munda geçerli olmuyor mu? Medya tarafýndan verilmemesi halinde bazý olaylarýn

üstü örtülüyor.

Luhmann: Tabii ki medya haberleri dolaysýz olarak etki yaratýyor. Bunun için borsa

haberlerinin sonuçlarýna bakmak yeterli. Medya haberleri yapýlmasýydý Deutsche

Bank'ýn Londra'daki olayý yaþanmayacaktý. Tabii medya gibi bir fonksiyon sisteminin

etkisinin olmayacaðýný düþünmek olasý deðil. Ancak hangi nedeninin iliþkisel olarak

düzenlendiði sorusunu yanýtlamak kolay deðil.  Ayrýca medyaya yarattýðý etkiler
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nedeniyle herhangi bir sorumluluk yüklenmesini çok da anlamlý bulmuyorum. 

Sonntagsblatt: Son bir soru daha sormak istiyorum. Kitabýnýzda basýn kuru-

luþlarýnýn haberleri ve raporlarýnýn yanýnda reklam ve eðlence içerikli iletileri arasýn-

dan da bilgi aldýðýmýzý söylüyorsunuz ve sizin eðlenceye bakýþ açýnýz kötü televizy-

on dizilerini haklýlaþtýrmýþ olmuyor mu? 

Luhmann: Benim kitabým nitelikle ilgili  iddialar ve ilginin her biçimine karþý taraf-

sýz. Televizyon eðlence biçimlerinin her türünün haklýlaþtýrýlýp haklýlaþtýrýlamaya-

caðýný bilmiyorum.  Benim bir televizyonum yok, televizyonda pek bir þey bulamý-

yorum ve zaten onu izlemeye zamaným da yok. Ancak eðlencenin böyle bir türü

olduðunu ve bazý insanlarýn bundan hoþlandýðýný söylemek olasý. Ancak ben hiçbir

þekilde, meydana gelen ve bir iþlev baðlamý içinde iþlenebilecek her þeyin kitabým-

da onaylandýðý ya da insanlarý buna teþvik ettiðim  yolunda anlaþýlmak istemiyo-

rum.
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Yayýn Ýlkeleri

l kilad’da yayýnlanmak üzere gönderilecek çalýþmalarýn, iletiþim veya

iletiþimle interdisipliner iliþkisi olan konularý ele alan, Türkçe, Ýngilizce veya

Almanca, bilimsel, özgün çalýþmalar olmasý gerekmektedir.

l Gönderilen çalýþmalarýn baþka bir yayýn organýnda yayýnlanmamýþ

olmasý ya da yayýnlanma aþamasýnda olmamasý gerekmektedir.

l Kongre, toplantý, sempozyum gibi etkinliklerde bildiri olarak sunulmuþ

çalýþmalar ve alana katký saðlayacaðý düþünülen tercümeler de kilad’da yayýnla-

nabilir.

l Tüm çalýþmalar önce Yayýn Kurulu’nca incelenir ve daha sonra konu-

larýna göre üç kiþilik Danýþma Kurulu’na gönderilir.

l Danýþma Kurulu tarafýndan yayýnlanmasý uygun bulunan çalýþmalarýn

telif hakký kilad’a aittir; baþka bir yerde yayýnlanamaz. Yazar(lar)a telif ücreti

ödenmez.

l Düzeltme istenen yazýlarýn, en geç bir ay içinde editörlüðe tekrar gön-

derilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazýlar, kilad’ýn

daha sonraki sayýlarýnda yeniden deðerlendirilmek üzere kabul edilir.

l Yayýnlanmasý uygun görülen veya görülmeyen çalýþmalar geri gönde-

rilmez. Yazar(lar)a sadece bilgi gönderilir.

Yazý Teslim Kurallarý

l Çalýþmalar 6000 kelimeyi geçmemelidir. 2000-3000 kelimelik daha kýsa

yorum yazýlarý veya tercümeler de kabul edilmektedir.

l Çalýþmalar A4 kaðýdýnýn bir yüzüne, sol ve sað taraftan 2’þer cm.’lik

boþluk býrakýlarak, 12 punto harf karakteri, Times New Roman fontu ve 1,5 satýr

aralýk ölçüsü kullanýlarak yazýlmalýdýr. Çalýþmalar alt baþlýklarý, ana baþlýða göre bir

küçük punto ve küçük harf kullanarak koyu ve sola bitiþik þekilde yazýlmalýdýr.

l Yazar/yazarlarýn isimleri çalýþmanýn baþlýðýnýn hemen altýnda saða bitiþik
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þekilde verilmeli ayrýca yýldýz dipnot þeklinde (*) yazarýn kurumu, unvaný sayfanýn en

altýnda dipnotta belirtilmelidir.

l Giriþten önce 200 kelimeyi geçmeyecek þekilde çalýþmanýn kapsamýný,

amacýný, ulaþýlan sonuçlarý ve kullanýlan yöntemi özetleyen Ýngilizce özet verilme-

lidir. Ýngilizce ve Almanca çalýþmalarda ise ayný þekilde Türkçe özet hazýrlanmalýdýr.

l Giriþ bölümü büyük harfler ile “1. Giriþ” þeklinde belirtilmelidir. Alt

bölümler her bölüm içinde bölüm numarasý kullanýlarak “1.1.”, “1.2.” þeklinde

numaralandýrýlmalýdýr. Son bölüm sonuç/tartýþma bölümü olmalý ve bunu sýrasýyla

notlar, kaynakça ve varsa ekler kýsmý takip etmelidir. 

l Çalýþmalar, birisi orijinal, üçü de kopya olmak üzere toplam dört nüsha

halinde ve ayrýca 3,5 inçlik 1.44 DOS formatlý diskete çekilerek gönderilmelidir.

Disketin üzerindeki etikette yazarýn adý, dosyanýn adý ve kullanýlan programýn adý

belirtilmelidir.

l Çalýþmalar Microsoft Word kelime iþlemcisi ile yazýlmalýdýr. Resim,

fotoðraf, þekil ve grafikler için Windows Metafile (.WMF) ya da JPEG (.JPG) formatý

kullanýlmalýdýr. Tüm çizimler, þekiller, grafikler ve fotoðraflar þekil olarak deðer-

lendirilmelidir. Þekiller uygun bir baþlýk ile ardýþýk olarak numaralandýrýlmalýdýr. Ayný

þekilde tablolara da baþlýk ve numara verilmelidir. 

l Türkçe yazýlarda Türk Dil Kurumu’nun Yazým Kýlavuzu, Ýngilizce yazýlar-

da Oxford English Dictionary ve Almanca yazýlarda da Duden örnek alýnmalýdýr.

Türkçe çalýþmalarda yabancý sözcükler yerine olabildiðince Türkçe sözcükler kul-

lanýlmalýdýr.

l Yayýnlanmak üzere gönderilen yazýlarýn sadece bir nüshasýna çalýþmanýn

tam adýný, içerik hakkýnda bilgi veren üç anahtar kelimeyi, yazar/yazarlarýn baðlý

bulunduklarý kurumu, unvanlarýný, kendilerine ulaþýlabilecek adres, telefon, faks

numaralarýný ve e-posta adreslerini belirten bir kapak sayfasý konulmalýdýr.

Kaynak Gösterme Kurallarý

l Tüm referanslar metin içinde, sýrasýyla yazarýn soyadý, tarih ve gereki-

yorsa sayfa numaralarý yazýlarak verilmelidir. Ayný kaynaklara yapýlan gönderme-

lerde de bu yöntem uygulanmalý ve “a.g.e.”, “ibid.”, “op. cit.” gibi kýsaltmalar kul-

lanýlmamalýdýr.

l Metin içinde numaralandýrýlan notlar metnin sonunda numara sýrasýna

göre ve kaynakça bölümünden hemen önce verilmelidir. 

l Yazarýn adý metinde geçmiyorsa ve kitaba atýf yapýlýyorsa, yazarýn soy-
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adý ve tarih verilmelidir ( Jarvick 1996).

l Yazarýn adý metinde geçmiyor ve belli sayfalar söz konusuysa, yazarýn

soyadý, tarih ve sayfa numarasý verilmelidir ( Jarvick 1996: 111).

l Yazarýn adý metinde geçmiyor ve birbirini takip etmeyen sayfalar söz

konusuysa, yazarýn soyadý, tarih ve sayfa numaralarý ayrý ayrý verilmelidir ( Jarvick

1996: 111-3).

l Yazarýn adý metinde geçiyorsa ve kaynakçada yazarýn birden fazla eseri

mevcutsa sadece bahis konusu olan kitabýn yayýn tarihi ve sayfa numarasý (1996:

111).

l Yazarýn adý metinde geçiyorsa ve kaynakçada bu yazarýn bir eseri mev-

cutsa sadece sayfa numarasý verilir (111).

l Ýki yazarlý kitaplarda her iki yazarýn da soyadlarý yazýlarak verilmelidir

(Frantzich ve Sullivan 1996: 89).

l Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarýn soyadýndan sonra “ve diðerleri”

anlamýnda “v.d.” ibaresi kullanýlmalýdýr (Caroline Pauwels v.d. 2000: 89).

l Yazarýn ayný yýl içinde yayýnlanmýþ birden fazlaeserine gönderme varsa,

basým yýlýna a. b. c gibi harfler eklenerek kaynaklar birbirinden ayrýlmalýdýr (Noam

1991a: 34).

l Birden fazla kaynaða yapýlan göndermeler noktalý virgülle ayrýlmalýdýr

( Jarvick 1996: 234; Noam 1991: 45; Dörr 2000: 456).

l Metin içindeki alýntýlar için çift týrnak kullanýlmalýdýr. 40 kelimeden uzun

alýntýlar, týrnak iþaretleri kullanýlmadan girintili paragrafta ve ana metne göre bir

küçük punto ile verilmelidir. Alýntý içinde vurgulanan sözcükler ise tek týrnak ile ve-

rilmelidir. Kitap, film isimleri gibi özel nitelemeler italik harfler ile, yazarýn vurgu yap-

mak istediði sözcükler ise tek týrnakla belirtilmelidir.

Kitap

Çaplý, Bülent (1995). Televizyon ve Siyasal Sistem. Ankara: Ýmge Kitabevi.

Ýki Yazarlý Kitap

Frantzich, Stephen ve John Sullivan (1996). The C-Span Revolution. Oklahoma:

Oklahoma University Press.

Üç veya Daha Fazla Yazarlý Kitap

Brett, P. D. v. d. (1986). Mastering String Quartets. San Francisco: Amaiti Press.

Çeviri Kitap

Sennett, Richard (1996). Kamusal Ýnsanýn Çöküþü. Çev., Serpil Durak ve Abdullah
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Yýlmaz. Ýstanbul: Ayrýntý Yayýnlarý.

Çeviri Makale

Gayet, Joel (1998). “Le monde n’est plus ce qu’il e’tait. Le consommateur.” Çev.,

Serra Görpe. Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dergisi 10: 269-280.

Dergiden Makale

Hellman, Heiki (2000). “Public Service Television and The Tendency Towards

Convergence: Trends in Programme Structure in Finland, 1970-1992.” Media

Culture and Society 1 (16): 47-69.

Jackson, Richard (1979). “Running Down the Up-escalator: Regional Inequity in

Papua New Guinea.” Australian Geographer 14 (May): 175-184.

Editörlü Kitaptan Makale

Tekinalp, Þermin (1996). “Mainstream-Centering Political Views in Turkish

Elections.” Political Communication Research-Approaches, Studies and

Assessments. David Paletz (der.) içinde. New Jersey: Ablex: 47-67.

Ýnternetten Makale

Oreja, Marcelino (2001). “To The Spanish Parliamentary Subcommittee on the

RTV.” http://www.europa.int/comm/dg10/aupolicy/key-doc, 3.3.2001.

Kitaptan Bölüm

Kaiser, Ernest (1964). “The Literature of Harlem.” Harlem: A Community in

Transition. J. H. Clarke (der.) içinde. New York: Citadel Press.

Bildiri

Özkan, Tuncay (2000). “Haberleþmede Çaðdaþ Yaklaþýmlar.” Birinci Ýletiþim

Kongresi, 1-3 Mart 2000. Ýstanbul.

Derleme Kitap

Paletz, David (der.) (1996). Political Communication Research-Approaches,

Studies and Assessments. New Jersey: Ablex.

Yazar Olarak Kurum Adý

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (2001). Genel Yayýn Planý 2002. Ankara: Basýn

Yayýn Müdürlüðü.

Gazete

(Yazarlý)

Tortop, Nuri (1990). “Halkla Ýliþkilerin Önemi ve Ülkemizdeki Geliþmeler.” Milliyet.

3.11.1990: 11.

(Yazarsýz)

“Uzayda Ýlk Kez Ateþ Yakýldý.” Hürriyet. 21.01.2003: 40.

163



kilad l Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Araþtýrma Dergisi

Yasal Düzenlemeler

“Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun (3984 S.K).”

Açýklamalý Basýn Kanunu ve Ýlgili Mevzuat. Erman Özek (der.) içinde. Ýstanbul:

Alfa Yayýnlarý. 2000: 991-1002.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý. 1982. Md: 11.
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