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ÖNSÖZ

Toplumsal bilimlerde araştırma derslerinin çoğunun sadece akademisyen olacak öğrenciler için
hazırlandığı düşünülür. Oysa, öğrenciler gerek toplumsal ve beşeri bilimlerde, gerekse fen ve
mühendislikte okuyor olsunlar yaşamlarının her alanında sık sık araştırma yapma zorunluluğuyla karşı
karşıya kalacaklardır. Sosyal bilimlerde araştırma, farklı alanlardan derlenmiş çok sayıda beceri ve
aktivitenin harmanlanması neticesinde ortaya çıkar. Nitelikli bir araştırmacı, farklı sosyal-kültürel
geçmişe sahip insanlarla uyumlu bir şekilde çalışabilen, araştırmayı gerçekleştirmesi için gerekli olan
araştırma yöntemine vâkıf ve çalıştığı konuya hâkim olmalıdır. Hiçbir insan, tüm araştırma yöntemleri
konusunda uzman değildir. Bu dersi okudukça, sosyal bilimlerde medya metinlerini çözümlemede
kullanılan değişik araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak ve hangi konuda nasıl bir
araştırma yöntemi geliştirmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.
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1. ARAŞTIRMA NEDİR?

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Araştırma Yöntemlerini Öğrenmeye Niçin Gerek Duyarız?
Gündelik ve Akademik Araştırma Arasındaki Farklar
Bilinçli Bilgi Tüketicileri miyiz?
Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Amaçları
Araştırma Düzeyleri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)

Bilimsel araştırma nedir?
Araştırma yöntemlerini öğrenmeye niçin gerek duyarız?
Gündelik ve akademik araştırma arasındaki farklar nelerdir?
Sosyal Bilimlerde araştırmanın amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Araştırmanın ne olduğu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırmanın ne olduğunu ve Temel araştırma bilgileriyle
yerini
hayatımızdaki
yerini hayatımızdaki
kavrayabilir.
kavrayabilmek

Gündelik karar almanın ne Gündelik karar alma ve
olduğu
akademik
araştırma
arasındaki farkın ayırdına
varabilmek
Sosyal
bilimlerde Sosyal
araştırmanın amaçları
araştırmanın
açıklayabilmek

Temel araştırma bilgileriyle,
gündelik karar alma ve
akademik araştırma farkını
kavrayabilir.

bilimlerde
amaçlarını

4

Anahtar Kavramlar
Araştırma, Bilimsel Araştırma
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Giriş
Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda araştırmacılar, çevrelerindeki sosyal ortamda olup
bitenleri anlamlandırmak için sorular ortaya koyar ve bunlara cevap aramaya çalışırlar. Aslında
araştırma her bireyin her gün gerçekleştirdiği bir eylemdir. Herhangi bir derse nerede oturarak
katılacağımıza karar verirken bile ister bilinçli ister bilinçsiz, zihninizde bir araştırma
yaparsınız. Bazı öğrenciler en ön sıralarda oturmayı yeğlerler. Belki öğretim üyelerinin seslerini
daha rahat duyabildikleri, belki yazı tahtasındaki yazıları ancak ön sıralarda oldukları zaman
okuyabildikleri içindir. Büyük bir olasılıkla, bir önceki derste verilen ödevleri yerine
getirememiş öğrenciler, daha arka sıralarda oturmayı yeğleyeceklerdir. Bu eylemleri yerine
getirirken aslında her öğrenci bir karar alma süreci içindedir. Karar alınması içinse ister istemez
bir araştırma yapılmaktadır. Önce öğrenciler kendilerinin görme, işitme özelliklerini, ödevi
yapıp yapmadığının saptamasını yapmaktadır. Ayrıca, öğretim üyesinin sesinin niteliği,
dersliğin boyutları, ödevlerin kontrol edilmesine öğretim üyesinin verdiği önem, yazı tahtasının
nitelikleri, yazı yazmak için kullanılan kalemin ne renk olduğu gibi unsurlar araştırılabilir.
Bunların sonucu olarak belli bir karar alınmış olacaktır. Bireyler bu tür günlük ve anlık karar
oluşturma süreçleri için bilinçli veya bilinçsiz olarak "araştırma'' yaparlar. Araştırma
yaptıklarını düşünmeseler bile...
(Geray, 2006: 9)
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1.1.Araştırma Yöntemlerini Öğrenmeye Niçin Gerek Duyarız?

“Niçin öğrenmem gerek?” sorusunun en çok sorulduğu alanlardan birisi araştırma
yöntemleridir. Belki çoğunluğumuz bilimsel araştırma yöntemlerinin bilimsel çalışmalarda
kullanmayacağız, belki hiç deneysel bir araştırma veya odak grup çalışması yapmayacağız.
Peki, niçin bütün bunları öğrenmemiz bizim için bir gereklilik arz ediyor? Bilginin ve
teknolojinin çağı olan 21. Yüzyılda sürekli bir bilgi akışı ile hepimiz karşı karşıya ve iç içeyiz.
Bu bilgi akışı içerisinde karşımıza çıkan bilginin, araştırmanın tüketicileriyiz. Öğrenci olarak,
önümüze konulan araştırma raporunun/çalışmanın okuyucusu olarak bir tüketiciyiz; çalışan
insanlar olarak, kendi alanımızdaki çalışmaları, gelişmeleri takip eden tüketicileriz veya normal
vatandaşlar olarak günlük yaşamda karşımıza çıkan olaylar ve konularla ilgili yapılan
araştırmaların tüketicileriyiz.
Bilgi akışı karşısında genel olarak iki tip insan karşımıza çıkar: Bunlar
(1) Bilinçsiz bilgi tüketicileri
(2) Farkındalık düzeyi yüksek bilinçli bireyler.
Ne yazık ki, çoğumuz ikinci kategoride yer alan, bize sunulan araştırmaların bilinçli olmayan
tüketicileri içerisinde yer alıyoruz. Araştırma yöntemlerini öğrenmek öncelikli olarak bizlere
bilgi yönünden kişisel güçlenme imkanını sağlar. Bize sunulan, her gün televizyonda,
internette, gazetelerde gördüğümüz bilgi akışına karşı bilinçli bir bakışımız ve güçlenmiş bir
algımız olur. Bize ulaşan enformasyonun bilinçsiz tüketicileri olmak yerine, gerektiğinde o
enformasyonu üreten, sunulan enformasyonu kritik edip değerlendirebilen insanlar haline
geliriz. Hatalı bilgilendirme ve hatalı bilgileri gerçek gibi kabul etme, kanserin hücrelere ve
virüslerin bilgisayara yaptığı etkiyi yapar. Farkında olmadan hücrelerin birer birer kaybına ve
neticede tüm organizmanın zafiyetine yol açar.
Hatalı bilgiyi hatasızdan ayırmak, bizim araştırma metodu bilgimiz ile doğrudan güçlü bir
ilişkiye sahiptir. İnce elemelerden geçmiş, doğru ve gerekli araştırma yöntemleri kullanılarak
elde edilen bilgiyi, hatalarla dolu, önyargıya dayanan veya kendi düşüncesini pekiştirmek için
üretilen bilgilerden ayırmak günümüzde daha öncesine kıyas edilmeyecek oranda önem
kazanmıştır. Bu ayrımı yapabilmek, bizim ilgili enformasyonu algılama sağduyumuza bağlıdır.
Öncelikli olarak bizlerin tam anlamıyla kusursuz ve mükemmel bir araştırma olmayacağı
gerçeğinin farkında olmamız gerekir. Önemli olan bizlere sunulan araştırmaların istatistiklerin
içerisinde minimum hatayı ve maksimum kaliteyi barındıranı, nitelik olarak düşük, önyargılı
araştırmalardan ve çalışmalardan ayırd edebilmemizdir. (Böke, 2011: 5-6)

1.2.Gündelik ve Akademik Araştırma Arasındaki Farklar
Berger (2000), bireylerin yaptığı, girişte anlattığımız bu tür araştırmaları "gündelik araştırma"
olarak tanımlamayı yeğlemektedir. Onun görüşlerinden hareketle ve bazı değişikliklerle
gündelik araştırmayla bilimsel/akademik araştırma arasında çeşitli farklar Tablo l'de
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verilmektedir. Genel olarak bakıldığında akademik araştırma daha sistematik, daha nesnel,
daha dikkatli, daha doğrucu ve daha güvenilirdir. Bireyler olarak, gündelik araştırmalarımızda
yöntemleri, çoğunlukla kendiliğinden ve kimi zaman anlık gereksinmelere göre seçeriz.
Örneğin, dört salonda aynı anda toplantılar düzenleniyorsa ve hava çok sıcaksa, klimalı
salondakini diğerlerine yeğleyebiliriz. Burada yöntemimiz rahatlık üzerine karşılaştırmalı bir
yöntemdir. Oysa, toplantı başlıklarını, katılımcıların niteliklerini incelememiş ve sonuç olarak
kendi ilgi alanımızla ilgili önemli bir konuşmayı kaçırmış olabiliriz. Dolayısıyla akademik
araştırmanın sistematikliği araştırma yönteminin titizlikle seçilmesinden, araştırmanın belli
kurallara uygun yapılmasından ve sonuçların da belli kurallara uyarak yazılmasından
kaynaklanır.
Bireysel Gündelik Karar Alma

Akademik Araştırma

Sezgisel

Kuram Temelli

Kendiliğinden

Sistematik

Anlık Gereksinimler

Planlanmış

Kişisel Karar Almaya Odaklı

Gerçekle İlgili Bilgiye Odaklı

Çoğunlukla Seçici

Nesnel

Arzular ve Hedefler
Bilimsel Düşünce
Tablo 1: Gündelik ve Akademik Araştırma Arasındaki Farklar

Gündelik karar almalar çoğunlukla arzularla ilişkilidir. "Gazeteci" olmayı arzuluyorsak,
genellikle bu meslek hakkında olumsuz bilgileri görmezden geliriz yani "seçici algılama"
yaparız. Bilimsel düşünüşse, tersine, gerçeği arar ve kişinin arzulanana karşı olan bilgileri de
değerlendirmeye almak zorundadır. Hava serinlediğinde doğru olanın üstümüze bir şeyler
giymek olduğunu sezeriz ve ona göre davranırız. Davranışımız bir kuram aracılığıyla değil,
sezgi üzerine kurulmuş olur. Oysa bir tıp doktoru tıp bilimindeki kuramlardan hareketle, aynı
durum için havanın serinlemediğini ama hasta olduğumuz için bedenimizin "havanın
soğuması" olarak algılama yaptığını saptayabilir. Bireyler olarak bir ürün satın aldığımızda
doğru tercihi yaptığımıza inanırız. Oysa kitle iletişim araçlarındaki reklamlardan ne kadar
etkilendiğimizin farkında bile değilizdir. Akademik araştırmaysa, doğru tercihin ne olduğunu
kılı kırk yararcasına bulmaya çalışır.
Bireylerin kimi karar alışları da neredeyse akademik araştırmalara yaklaşan unsurlar taşıyabilir.
Örneğin elinizde piyangodan çıkmış büyük bir para var. Bu parayla ne yapacağınıza karar
verirken yaptığımız araştırma, sizi akademik araştırmaya yaklaştırabilir. Örneğin beş yıl içinde
elinizdeki miktarın daha da artmasını sağlayacak yatırım yöntemini saptamaya kalktığınızda
banka faizlerini, borsayı ve diğer araçları göz önüne alabilirsiniz. Bu parayla bir ev almak
istediğinizde bu evin hangi kentte olacağını, hangi mahallede bulunacağını, ne tür bir ev
olacağını düşünürken de sistematik, planlı, nesnel davranmanız mümkündür.
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Özellikle örgütlerin (özel ticari, kamu kesimi, dernek, sendika, siyasal parti gibi sivil toplum
kuruluşları) kendi karar alma süreçlerine yönelik olarak yaptıkları araştırmaların bir bölümü de
akademik araştırmaya oldukça yaklaşır. Ayrıca, bireylerin, örgütlerin ve ülkelerin "arzu
edilebilir bir geleceği kurmalarına" yardımcı olan araştırmaların da büyük önem taşıdığını
bilmemiz gerekir. Başarılı kuruluşlar kendilerine ilişkin stratejik planlamaları doğru olarak
yapabilenlerdir. Stratejik planlama çalışmaları genellikle durumun saptanmasıyla başlar. Yani
biz neredeyiz? Rakiplerimiz nerede? Nereye gitmek istiyoruz (ne arzuluyoruz)? Nereye
gitmeliyiz? Nasıl gideriz? Bu soruların yanıtları verilirken akademik araştırmada bulunan
niteliklerle, gündelik araştırmadaki kimi öğelerin (sezgiler, arzular, anın gereksinmeleri gibi) iç
içe geçtiği görülecektir. Bu nedenle bu tür araştırma türlerinin toplu araştırma ucuna
yaklaşması, yatay eksendeyse gündelik araştırmaya yakın olmakla birlikte, akademik araştırma
niteliklerini de içermesi söz konusu olur.
Ülkemizde de Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Projesi bu özelliklere sahip bir araştırma
olarak Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eşgüdümünde
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak ülkelerin, firmaların ve her türlü örgütün stratejik planlama
çalışmaları açısından bakıldığında, sadece akademik araştırma olarak tanımlananların yeterli
olmadığı, gündelik araştırmanın kimi unsurlarının da katıldığı, geleceği kurmaya yönelik
araştırmaların yapılabileceğini bilmemiz gerekir (Geray, 2006: 10-13)

1.3.Bilinçli Bilgi Tüketicileri miyiz?
Televizyonda yapılan anonsta Türkiye’de suç oranlarının arttığı ve suça maruz kalmaktan
korkan insan sayısının toplumda ciddi oranda arttığı söyleniyor. Haberin ayrıntısında,
muhabirler, İstanbul içerisinde üç kişiye ayaküstü sorular soruyorlar. Ve haber bu şekilde
noktalanıyor. Günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız bilgi akışlarından biriyle karşı
karşıyayız.
Eğer bize sunulan bilgiyi çok sorgulamadan kabul eden bir tüketici isek, bu haberden sonra,
ülkede suç oranlarının arttığı olgusuna biz de inanmaya başlarız. İçimizdeki suça maruz kalma
korkusu artar. Ve içe kapanmaya doğru bir eğilim gösterir.
Televizyonda sunulan bu haber ne oranda gerçekleri ortaya koyuyor. Yani biz bu habere
dayanarak ülkemizde suç oranlarının arttığını söyleyebilir miyiz? Haberi yapanlar suç
oranlarının artışı iddiasını dile getirirken en azından son beş yılın suç istatistiklerini görüp bir
karşılaştırma yapmışlar mı? Neye dayanarak bir suç artışından söz ediliyor? Haberde geçen,
vatandaşlarda suça maruz kalma korkusu artıyor bölümü ne derece gerçekçi? Ne kadar kişi ile
görüşülmüş? Hangi illerde bir araştırma yapılmış? Görüşülen kişiler ne derece Türk halkını
temsil ediyor?
Bilinçli insanlar olarak bu soruları sorarak, önümüze gelen araştırmanın sıhhatini
sorgulayabiliriz. Bu da bizi bilinçsiz tüketiciler olmaktan kurtarır.
Bütün bu noktalar, bizi sunulan bilginin bilinçsiz tüketicileri olmaktan korur, eğitimli bireyler
olarak ortaya konulan araştırmayı kritik ederek nitelikli çalışma ile niteliksiz çalışmayı
birbirinden ayıran bireyler olmamızı sağlar. Özellikle sosyal bilimler alanında yapılan
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çalışmaların araştırmaların sonuçları her gün medyada ve internette yer alırken, bu konuda çok
daha dikkatli olmamız gerektiği çok açıktır. İçinde istatistiki veriler olması, o çalışmayı
otomatikman güvenilir bir araştırma/çalışma yapmaz. Bundan dolayı yukarıda bahsi geçen beş
soruyu sorarak, çalışma dikkatlice değerlendirilmelidir.
Sosyal bilimler alanında çalışan uzmanlar arasında çok konuda farklı anlayışlar, anlaşamazlıklar
ve fikir ayrılıkları ile karşılaşılsa da, bir konuda ortak bir düşünce olduğu söylenebilir. O da
"sağlam bir delile dayanan görüş, delile dayanmayan veya hatalı bir delille dayanan görüşten
daha üstündür". Bu sağlam delillerin/verilerin bizi çevreleyen evrenden toplanması
gerekmektedir ve bu toplanan delillerin bilimsel olarak toplanmış olması bir zorunluluktur.
Tabii, bu noktada önemli bir soru ortaya çıkmaktadır: Hangi delil sağlam bir delil olarak
değerlendirilir ve bir delilin bilimsel olarak toplanıp toplanmadığını bizler nasıl anlayabiliriz?
İşte bu soruların cevabı bu kitabın anafikrini oluşturur. Bizler, çevremizdeki evrenden nasıl
sağlıklı deliller toplayabilir ve bu deliller ile çevremizi anlamlandırabilme kapasitemizi nasıl
artırabiliriz?
Geride kalan yıllarda, araştırmacılar, ilgilendikleri konularda sağlam tezler geliştirmek ve bu
tezleri test etmek için çok sayıda farklı veri toplama ve değerlendirme teknikleri kullanmışlardır.
Araştırmacıların bilimsel veri toplama ve değerlendirme metotlarının yanı sıra her insan günlük
hayatında benzer bir süreci takip etmektedir. Bilginin, araştırmanın tüketicileri olmamız
yanında, her insan aynı zamanda araştırma delillerinin potansiyel bir üreticisidir. Örneğin,
almayı düşündüğünüz araba ile ilgili karar verirken, o konuda araştırma yapar, almayı
düşündüğünüz araba markalardan çevrenizde kullananlar varsa onların fikirlerini alır ve almayı
düşündüğünüz A ve B marka arasında karar verirsiniz. Bu noktada siz kendi araştırmanızın
delillerini üreten konumuna geçmiş oldunuz. Yaptığınız bu araştırmanın güvenilirliğini
artırmak için, bilgi aldığımız kaynak sayısını artırır, o kaynakların verdikleri bilgiler arasında
bir tutarlılık/uyumluluk arar ve bu uyumluluğu araştırmaya önyargınızı katmadan ve
görüşlerine başvurduğunuz kişileri etkilemeye, yönlendirmeye çalışmadan yaparsınız. Bütün
bu hususlar sizin ürettiğiniz araştırmanın delillerini kuvvetlendirir. (Böke, 2011: 8-10).

1.4. Araştırmayı İncelerken Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar
Bizlere sunulan enformasyonun bilinçli tüketicileri olmamız konusunda ne yapmamız
gerektiğinin kısaca üzerinde duralım. Bu noktada Locke, Silverman ve Spirduso'nun (1998)
önerdiği beş basit soru, bizim önümüze sunulan araştırmayı incelerken dikkat etmemiz
gerekenler konusunda bizlere rehberlik edecektir:
1.4.1.Sunulan rapor/çalışma ne hakkında? Sunulan çalışmanın ilk bölümünde yer alan özet
bilgiler çalışmanın ne hakkında olduğu konusunda bize bilgi verir. Mesela, "Bu çalışmada kamu
çalışanlarının iş tatminlerini etkileyen değişkenler incelenmiştir" gibi bir ifade ile bize sunulan
çalışmanın kamu çalışanları hakkında olduğunu, çalışanların iş tatminleri üzerine bir araştırma
yapıldığını ve iş tatminini etkileyen etmenlerin incelendiğini anlayabiliriz.
1.4.2.Sunulan rapor/çalışma, mevcut bilgiye ne katmaktadır? "Bu çalışma bizim mevcut
bilgimize yeni bir şey katmakta mıdır? Yoksa hâlihazırda olan bilginin tekrarı mıdır? Bu çalışma
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mevcut bilgi havuzuna nasıl bir katkıda bulunacaktır?" soruları, önümüze gelen araştırmada
çalışmada kritik etmemiz gereken bir diğer noktadır. Bilinçli bir birey, kendisine sunulan
bilgide, yeni yaklaşımların, yeni ve farklı bilgilerin takipçisi olacak ve onların arayışında bilgiyi
değerlendirecektir. Çalışma/araştırma nasıl gerçekleştirilmiştir? Çalışmada nasıl bir araştırma
yöntemi takip edilmiştir? İstanbul'da yaşayan insanların mutsuz oldukları gibi bir çıkarsamanın
yapıldığı çalışmada aynı muhitteki 50 kişilik bir gruba sorular sorulması ile farklı muhitlerden
5000 kişiye sorular sorulması arasındaki farkın gözlemleneceği noktadır. Bilinçli birey,
çalışmanın nasıl gerçekleştirildiğini inceleyerek, kendisine sunulan bilginin sağlamlığı hakkında
bilgi sahibi olacaktır. Çalışma/araştırma ne bulmuştur? Araştırmacılar çalışma sonucunda ne
bulmuşlardır ve bu bulgulan nasıl analiz etmişlerdir? Araştırmaların son bölümünde yer alan bu
bilgi ile birey araştırmanın nasıl analiz edildiğini ve sonuçlarının neler olduğunu bilecektir.
1.4.3.Ortaya konulan araştırma sonuçları ne anlam ifade etmektedir? "Çalışma sonucunda
ortaya konulan istatistiki değerler, sonuçlar ne anlam ifade etmektedir? Çalışma hedeflediği
veya öngördüğü katkıyı bilgi havuzuna yapmış mıdır?" soruları çalışma raporunu okurken
dikkat edilmesi gereken noktalardır. Çalışmanın başlangıcında öngördüğü sonuçlara ulaşıp
ulaşmadığı, ortaya koyduğu araştırma problemine cevap bulup bulmadığı bu bölümde ortaya
konulmaktadır (Böke, 2011: 6-7).

1.5. Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Amaçları
Sosyal bilimlerde yapılan bilimsel araştırmaların genel olarak dört ana başlık altında toplandığı
söylenebilir (Bachman&Schutt, 2003; Yin, 2003):
(1) Keşif amaçlı araştırma (exploratory research),
(2) Tanımlayıcı araştırma (descriptive research),
(3) Açıklayıcı araştırma (explanatory research),
(4) Değerlendirme amaçlı araştırma (evaluation research).
1.5.1. Keşif Amaçlı Araştırma
Daha önce yeterli sayıda çalışma yapılmamış konularda çoğunlukla kullanılan bir araştırma
şeklidir. Bu araştırma şekli ile araştırmacı, yeni ve çalışılmamış konularda konu hakkındaki
temel gerçeklikleri keşfeder, daha sonraki çalışmalar için araştırma konularını ve sorularını
formüle eder ve onlara odaklanır. Bulgular ile gelecek çalışmalar için yön belirler ve fizibilite
ortaya koyar. Bu araştırma şeklinde araştırmacı genellikle "Ne" sorusu üzerinde durur, "Niçin"
sorusuna çoğunlukla odaklanmaz. Araştırmacı bu araştırmayı yürütürken belirli bir araştırma
sorusuna sahip olmayabilir. Çoğunlukla nitel araştırma yöntemini kullanır ve ona dayanarak
başlangıç fikirleri ve verileri oluşturur. Bütün bunlara ek olarak bu araştırma yönteminin
kullanılması ile birlikte, çok çalışılmış konular ile az veya hiç çalışılmamış konuların
karşılaştırılması ilginç farklılıkların ortaya konmasını sağlar.
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1.5.2.

Tanımlayıcı Araştırma

Durumun, olayın belirli özelliklerini içinde bulunduran bir resmini sunar, odaklanmış bir
araştırma sorusu ve konusuna gerek duyar, çoğunlukla "Nasıl" sorusu üzerinde durur ve
nitelikli açıklayıcı araştırmalar için bir temel bina eder. Örnek olarak "X ilindeki insanların
kapkaç olayları hakkındaki görüşleri nasıldır?" gibi bir araştırma sorusu sorar ve buna
odaklanır.
Bu araştırma tekniğinde daha çok nicel yöntemlerle veri toplanır ve bu veriler istatistiksel
analizlere tabi tutulur. Tanımlayıcı araştırma, olguyu, olayı tanımlamak amaçlı olduğundan,
keşif amaçlı araştırmadan daha çok, çalışılan problemin/olgunun detaylarına inmeye çalışır.
Tanımlayıcı araştırmada "Olgunun/problemin tanımlanması nerede başlar ve nerede biter,
tanımlanma içerisine neler dahil edilir, neler dahil edilmez?" gibi soruların cevapları,
tanımlayıcı araştırmanın alanına girmektedir.
1.5.3. Açıklayıcı Araştırma
Davranışın ve olayın ortaya çıkışı üzerinde "Niçin" sorusuna odaklanır. Genellikle teoriye
dayanır ve tanımlayıcı ve keşif amaçlı araştırmalar üzerine inşa edilir. Tanımlayıcı
araştırmalarda soruları ve olayı, olguyu, problemi tanımlamaya çalışan "Ne, Nasıl" sorularının
ötesine geçerek, üzerinde araştırma yapılan problemin niçin ortaya çıktığını anlamaya ve
açıklamaya çalışır. Sebep-sonuç arasındaki ilişkiyi anlamlandırma amaçlıdır.
"Niçin kamu çalışanları işlerinden yeterli derecede tatmin olmamaktadırlar?" gibi bir araştırma
sorusu açıklayıcı araştırmaya örnek olarak verilebilir.
Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Amaçları
Örnek: Gençlerde madde bağımlılığı konusunun dört araştırma yöntemi ile incelenişine
birlikte bakalım:
Keşif amaçlı araştırma: Gençlerde madde bağımlılığı konusu keşif amaçlı bir araştırma
ile ele alınırsa, madde bağımlılığı olan gençlerden bir grup ile odak çalışması yapılır. Bu
çalışma ile gençlerde madde bağımlılığı konusunda temel noktalar ortaya konulmaya
çalışılır.
Tanımlayıcı araştırma: Gençlerde madde bağımlılığı olgusu tanımlayıcı bir araştırmada,
bu problemin tanımlanması üzerinde durulur. Yani, "Madde bağımlılığı gençler arasında ne
kadar yaygındır? Hangi tip gençler arasında yaygındır? Hangi ortamlarda ve sosyo-kültürel
çevrede bu bağımlılık artmaktadır?" gibi tanımlayıcı sorulara cevap aranır.
Açıklayıcı araştırma: Gençlerde madde bağımlılığı olgusunun çalışıldığı bir açıklayıcı
araştırmada bu problemi/olguyu oluşturan nedenler üzerinde durulur. Tanımlayıcı
araştırmanın olguyu tanımlayan sorularından daha çok olguyu ortaya çıkaran sebepler ve
niçinler üzerine yoğunlaşılır. "Niçin gençler arasında madde bağımlılığı son yıllarda
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artmıştır? Niçin madde bağımlılığı sosyo-kültürel çevreye göre değişiklik göstermektedir?"
gibi açıklayıcı sorular ile problemin niçinleri üzerinde durulur.
Değerlendirme
amaçlı
araştırma:
Gençlerde
madde
bağımlılığı
olgusu
değerlendirme amaçlı bir araştırmada, bu olguyu azaltmaya yönelik ortaya
konulan
programların
yeterlilikleri,
etkileri,
başarılı
olup
olmadıkları
üzerinde durulur. Gençlerde madde bağımlılığını azaltmak için Milli Eğitim
Bakanlığı'nın
ortaya
koyduğu
madde
bağımlılık
azaltma
programının
gerçekten
hedeflendiği
gibi
yürütülüp
yürütülmediği,
programın
madde
bağımlığının
azaltılmasını
sağlayıp
sağlamadığı
gibi
bir
çalışma,
değerlendirme amaçlı çalışmalar örnek olarak gösterilebilir.
1.5.4. Değerlendirme Amaçlı Araştırma
Bir olgu ve problemle ile ilgili ortaya konulan programın, çalışmanın geçmişinin şu andaki
durumunun ve geleceğe dönük önermelerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla
yapılan çalışmadır. Örneğin, ortaöğretim kurumlarında matematik öğretimi konusunda ortaya
konulan yeni bir programın etkisinin araştırılması değerlendirme amaçlı araştırmaya örnek
olarak gösterilebilir. (Böke, 2011: 13-14)

1.6. Araştırma Düzeyleri
1.6.1. Temel Bilimsel Araştırma
Genel kabul gören tanımlamalara göre, temel araştırmanın ana amacı varolan "bilimsel bilgiye"
bilgi katmaktır. Temel araştırmalarda "bilgi, bilgi içindir" anlayışının egemen olduğu söylenir.
Temel araştırmaları diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar şunlardır:





Büyük çoğunlukla üniversite kapsamı içinde gerçekleştirilir.
Sonuçları, diğer araştırmacılara açıktır.
Açıklığı sağlayan unsur, büyük bir olasılıkla yayınlanmak üzere yapılmasıdır (bilimsel
makaleler, kitaplar, raporlar).
Büyük çoğunlukla bilimsel bilgi üretmek dışında başka bir uygulama amacı yoktur.

Nitekim Ekonomik Gelişme İçin İşbirliği Örgütü (OECD), temel araştırmayı (basic research)
belirli özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla
olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni bilgi edinme çabası olarak
tanımlamaktadır (OECD, 2002: 30). OECD'ye göre temel araştırma yasalar, kuramlar ve sınama
denenceleri geliştirebilmek için ilişkileri, yapıları ve özellikleri çözümler (Geray, 2006: 17).
1.6.2.Alan ve Laboratuvar Araştırmalar
Uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarda elde edilmiş bilgileri belli bir amaca yönelik
olarak uygulamayı hedefler. Araştırmalar, uygulandıkları ortama göre alan araştırmaları ve
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laboratuvar araştırmaları olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Alan araştırmaları doğal
ortamda yapılır. Doğal olması, yani herhangi bir müdahalenin olmaması, avantaj
sağlamaktadır. Fakat kontrol edilmemesi ve tekrarlanmaması dezavantajdır. Gözlem ve
anketlerde
alan
araştırmaları
yaygın
bir
şekilde
yapılmaktadır.
Laboratuvar araştırmaları ise, yapay olarak oluşturulan bir ortamda kontrol altında yapılır.
Sosyal bilimlerde pek uygulanmaz; daha çok fen bilimlerinde uygulanır. Neden sonuç
ilişkilerini ortaya çıkarmak veya bir hipotezi test etmek amacıyla yapılır. Tekrarlanabilmesi
ve
kontrol
edilebilmesi
avantajlı
yönüdür
(Al,
2007:
77).
Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretir. Bununla birlikte, ana hedef olarak doğrudan
özgün bir pratik amaca veya hedefe yöneliktir. Örnek olarak nano teknoloji araştırmalarını
ele alalım. Ölçek olarak 1 nanometre 1 milimetrenin milyonda biri düzeyidir (nano Latince'de cüce anlamına gelir). Fiziksel olarak bu kadar
küçük
bir
boyuta
inildiğinde
atomlardan
ve
molekül
düzeyinden
söz
etmeye
başlıyoruz.
Nanoteknolojinin
beklenen
etkilerinin
görülmesi
bu düzeydeki
işleyişin sırlarının
çözülmesinden geçiyor.
Çünkü
daha yukarı düzeylerde bilinen fiziksel olgular, nano düzeyine inildiğinde geçerli olmuyor
ve
başka
dinamikler
egemenlik
kuruyor.
Bu
sırların
çözülmesi
için
yapılan
araştırmalar
temel
bilim
araştırmaları
çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir.
Nano
düzeydeki
işleyişe
ilişkin
bilgi
birikimini
kullanarak,
atom
yapılarının
birbirleriyle
bir
araya
gelişini
güderek
oluşturulan
yeni
atom
yapılarının
maddeleri
kirlenmeye ve paslanmaya karşı koruyup korumadığına yönelik bilgi elde
etmeyi amaçlayan araştırmalarsa uygulamalı araştırma sınıfına girebilir. Bu tür araştırmalar
çoğu zaman üniversitelerle özel veya kamu kuruluşlarının araştırma birikimiyle başka
kuruluşların araştırmacılarının bir araya gelmesi söz konusu olabilir. Özellikle fen ve
mühendislik bilimlerinde bu durum daha yaygındır. Bununla birlikte sosyal bilimler
alanında da uygulamalı araştırmalar yapmak mümkündür (Geray, 2006: 18).
1.6.3.Deneysel Geliştirme
Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen varolan bilginin üzerinde
yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni süreçler, sistemler,
hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde
iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır. Nano teknoloji örneğimize yeniden dönelim.
Atomların birbirine tutunmasını güderek oluşturulan yeni yapıların kirlenme ve paslanmaya
karşı özellikler taşıdığına ilişkin bilgiler uygulamalı araştırmalarda ortaya çıkmıştı.
Deneysel geliştirme aşamasındaysa, bu niteliklere sahip boyaların nasıl elde edilebileceğine
yönelik araştırmalar gerçekleştirilir. Elde edilen ürün, daha önce olmayan, yeni bir ürün
olduğu için deneysel geliştirme kapsamına girer. Bu aşamada, sadece bir tek firma, kendi
bünyesinde araştırmacıları kullanarak çalışıyor olabilir (Geray, 2006: 19).
Deneysel araştırmalar genellikle yapay ortamda yani laboratuvarda yapılır. Kontrollü ve
tekrarlanabilen bir araştırma türüdür. Araştırmacı değişkenler ve etkenler üzerinde
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oynayarak deneyi yenileyebilmektedir. Neden sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak veya bir
hipotezi test etmek amacıyla yapılır. Özellikle fen bilimlerinde uygulanır.
Genelleyici araştırmalar, bir hipotezin sınanmasını ve elde edilen bulguların/sonuçlarının
genellenmesini amaçlayan araştırma türüdür. Toplumu oluşturan çeşitli kurumlar ile insan
ilişkilerinde hipotezin sınanması, bundan yola çıkılarak kuramlara ve kanunlara ulaşma
amaçlanmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında araştırma’nın ne demek olduğunu öğrendik. Araştırma yöntemlerini
öğrenmeye neden gerek duyarız, sorusunun yanıtını aradık. Aslında araştırmanın her bireyin
her gün gerçekleştiği bir eylem olduğunu, günlük hayatımızda bilinçli ya da bilinçsiz
zihnimizde araştırma yaptığımızı fark ettik. Bu araştırmalara gündelik araştırma, kuram temelli
olarak, bilimsel yapılan araştırmalara da akademik araştırma denildiğini öğrendik. Arasındaki
farkları değerlendirdik. Sosyal bilimlerde yapılan bilimsel araştırmaların hangi amaçlarla
yapıldığına değindik.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Bireysel/Gündelik araştırma anlık gereksinimlerle gelişir.

( )

( )

3- Tanımlayıcı araştırma çoğunlukla ‘Nasıl’ sorusu üzerinde
durur.
4- Temel Bilimsel araştırma genellikle yapay ortamlarda
yapılır.

( )

( )

( )

( )

5- Alan araştırması genellikle doğal ortamlarda yapılır.

( )

( )

1- Bilimsel/Akademik araştırma sezgiseldir.

Cevap anahtarı: 1)Y 2)D 3)D 4)D 5) D

1) Araştırma yöntemlerini öğrenmeye niçin gerek duyarız?
2) Bilimsel/Akademik araştırma nasıl tanımlanır?
3) Alan araştırmasının özellikleri nelerdir?
4) Bilinçsiz tüketici olmaktan nasıl kurtuluruz?
5) Bir araştırmanın tekrarlanabilmesi gerekli midir?

1- I.Genellikle yapay ortamda yapılır.
II.
Kontrollüdür.
III.
Tekrarlanabilir.
IV.
Sosyal bilimlerde tercih edilir
Deneysel araştırmalarla ilgili yukarıdakilerin hangisi/leri doğrudur?
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a)Yalnızca I
b)Yalnızca II
c)I ve II
d)I, II ve III
e)Yalnızca IV

2- Genel kabul gören tanımlamalara göre, temel araştırmanın ana amacı varolan
"……………………………." katmaktır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.
a)Bilimsel bilgiye bilgi katmaktır
b)Bilimsel bilgiyi görselleştirmektir
c)Bilginin gereksizliğini ispatlamaktır
d)Bilgiyi yalanlamaktır
e)Deneyi tekrarlamaktır
3- Durumun, olayın belirli özelliklerini içinde bulunduran bir resmini sunar, odaklanmış bir
araştırma sorusu ve konusuna gerek duyar, çoğunlukla "Nasıl" sorusu üzerinde durur ve nitelikli
açıklayıcı araştırmalar için bir temel bina eder.
Yukarıdaki tanım hangisine aittir?
a)Açıklayıcı araştırma
b)Tanımlayıcı araştırma
c)Alan araştırması
d)Deneysel araştırma
e)Laboratuvar araştırması
4- Önümüze gelen araştırmanın sıhhatini nasıl sorgulayabiliriz?
a) Okuma yazma bilirsek
b) Üniversite mezunu olursak
c) Bilinçli tüketici olursak
d)İngilizce bilirsek
e) Bilinçsiz tüketici olursak
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5- Gündelik karar almalar çoğunlukla arzularla ilişkilidir. Gazeteci olmayı arzuluyorsak,
genellikle bu meslek hakkında olumsuz bilgileri görmezden geliriz yani "………………."
yaparız.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.
a) Seçici algılama
b)Görsel hafıza
c)Görsel algılama
d)Keşif araştırma
e)Alan araştırması

Yanıtlar:1-d, 2-a, 3-b, 4-c, 5-a
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türleri
2.2.Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Temelleri ve Temel Felsefi
Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Araştırma yöntemleri ne demektir?
2-Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri türleri nelerdir?
3-Sosyal bilimlerde araştırmanın temelleri ve temel felsefi yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Araştırma yöntemleri
Araştırma
türleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırma yöntemlerinin ne Yöntem bilgisi girişiyle
demek olduğu
konuyu açıklamak

yöntemleri Sosyal bilimlerde araştırma Sosyal bilimlerde araştırma
yöntemleri
türlerini yöntemleri türlerinin neler
kavramak
olduğunu
ve
felsefi
yaklaşımları öğrenir
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Anahtar Kavramlar
Araştırma Yöntemleri, Araştırma Yöntem Türleri
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Giriş
Descartes'in "hakikati metotsuz aramaktansa hiç aramamak daha hayırlıdır" sözünü, yöntemi
vurgulamak için söylenmiş abartılı bir söz olarak algılayabiliriz, fakat onun "hakikati aramada
metot zaruridir" sözünü araştırmacıların unutmaması gerekir.
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2.ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Toplumsal yaşamı incelerken sosyal bilimciler olarak sahip olduğumuz dünya görüşü, bizi
biçimlendiren kişisel geçmişimiz, sahip olduğumuz ideoloji, bir tavır benimsememize neden
olur. Hatta belki de böyle bir tavır yüzünden bazı meselelere merak duyarız veya bazı
meselelerle karşılaştığımızda bu tavır bizim durumu farklı okumamıza, ele almamıza neden
olur. Sahip olduğumuz bu tavır aslında ona uygun bir yol seçimini de beraberinde getirir. Bir
bilimsel inceleme etkinliğinin başlaması aslında merak ve/veya dert olarak
tanımlayabileceğimiz bir durumun ortaya çıkması, bizim onunla karşılaşmamız ve bazen
ansızın bazen de geçmiş birikimlerin etkisiyle sistematik olarak bir inceleme etkinliği
kapsamında bizi bu yola yönlendirmesi ile ilgilidir. İşte bu sistematik inceleme etkinliğine
bilimsel araştırma, araştırmada benimsediğimiz yola ve yaklaşıma da yöntem diyoruz. “…Bu
sözcük Yunanca ‘meto/boyunca’ ve ‘hodos/yol’ sözcüklerinden türemiştir. Dolayısıyla, yöntem
bilgisi, sözcüğün tam anlamıyla ‘logos’, yani ‘doğru yol boyunca yürümek’ demektir. Yöntem
belirli bir alanda izlenen yoldur; yani, bir düzenleme etkinliğimiz ve hedefleri belirleme
biçimimizdir. Yöntem bilgisi, yöntem kuramıdır” (Bochenski, 2008: 19).

2.1. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türleri
Sosyal bilimler alanında kullandığımız araştırma yöntemleri oldukça geniştir. Bu bölümde,
sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemi türlerinden kısaca bahsedilecektir.
Deneysel araştırma yöntemleri, sosyal bilimler alanında genellikle hipotez testlerinde ve farklı
program ve uygulamaların etkilerinin ölçümünde kullanılmaktadır. Deneysel araştırma
yöntemlerinde en önemli unsur manipülasyon veya kontroldür. Manipülasyon, araştırmacının
hipotezlerini test etmek amacıyla üzerinde çalıştığı konu veya kavramın bulunduğu ortama
dışarıdan yeni bir değişken eklemesi ya da doğrudan müdahalede bulunmasıdır. Bu aşamadan
sonra araştırmacı eklenen bağımsız değişkenin ya da yapılan müdahalenin denekler üzerinde
veya incelenen konu üzerindeki etkilerini anlamaya çalışır (Maksfield&Babie, 2006). Bu
anlamda, deneysel yöntemin temel amacı, çalışma esnasında sonuca etki edebilecek diğer
faktörlerin de etkisi göz önünde bulundurularak eklenen bağımsız değişkenin veya müdahalenin
test edilen bağımlı değişken veya sonuç üzerindeki etkisini ölçmektir (Bachman&Schutt,
2003). Bir deneysel araştırma yöntemi üç temel esasa dayanır. Bunlar,
(1) iki grup olması, bunlardan biri deneye tabi tutulan grup, diğeri kontrol grubu,
(2) rastgele atama yöntemi ile bireylerin/öğelerin bahsi geçen iki gruba yerleştirilmeleri,
(3) deney sonrasında bağımlı değişkende meydana gelen değişimin değerlendirilmesidir.
Sosyal bilimler alanında en yaygın olarak kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri
surveydir. Survey araştırması, surveye katılanların kendilerine sorulan soruları yanıtlaması
yoluyla bilgi toplanması yöntemini içerir. Sorular yazılı (anket) ya da sözlü (mülakat) olarak
yöneltilebilir. Sosyal bilimcilerin yanında gazete editörleri, politika ve pazarlama alanındaki
araştırmacılar ve araştırma şirketleri gibi değişik kişi ve örgütler survey yönteminden
yararlanmaktadır. Survey araştırması, posta yoluyla, telefonla, yüz yüze mülakat yoluyla,
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elektronik olarak ya da belirli bir gruba uygulanarak yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden
birkaçının aynı anda uygulanması da olanaklıdır. Geniş bir örnek grubundan sistematik olarak
bilgi toplanmasına elverişli olması surveyin çokça tercih edilmesini sağlamaktadır. Survey
yöntemini çekici kılan temel özellikler;
(1) çok yönlülük,
(2) etkinlik ve
(3) genellenebilirliktir.
Survey, kişisel özelliklerin, olaylar hakkındaki gerçeklerin, bilgi düzeyinin ya da sosyal
olguların ölçülmesi için etkili bir araçtır. Surveylerden istenen sonucun alınabilmesi için,
surveyi yanıtlayanların soruları tam olarak anlaması ve eksiksiz olarak yanıtlaması gerekir.
Ancak soruların yanlış anlaşılması ve talimatlarda belirtilenin dışında yanıtlanması durumlarına
da rastlanmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için her bir sorunun dikkatlice gözden
geçirilmesi, test edilmesi ve tekrar kaleme alınarak revize edilmesi gerekir.
Sosyal olguları yaşanan ve bulundukları çevre içinde incelemeyi, araştırmayı ve anlamayı
amaçlayan sosyal bilim araştırmacısı nitel araştırma yöntemlerini kullanabilir. Nitel
yöntemler özellikle sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitel
araştırmanın en önemli özelliklerinden birisi, başka türlü ulaşılması zor olan bilgilerin
kullanılan tekniklerle elde edilmesidir. Nitel araştırmada insanların kendilerinin ve
diğerleriyle olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayan ve daha çok karşılıklı etkileşim
gerektiren stratejiler kullanılmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinin başlıcaları;
(1) görüşme,
(2) gözlem,
(3) odak grubu görüşmesi,
(4) içerik incelemedir.
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini incelerken ikincil veri analizi ve içerik analizi
önemli bir yer tutmaktadır. Önceden hazırlanmış arşiv bilgilerinden ve anket sonuçlarından
elde edilmiş veri bankalarının tamamından ya da bir kısmından farklı farklı
kombinasyonlarda istifade etmek sureti ile ikincil veri analizi gerçekleştirilebilir (Kiecolt &
Nathan, 1985). Sosyal bilimciler ikincil verileri çok yaygın bir şekilde kullanmaktadırlar.
Gelişmiş veritabanlarının akademik çalışmalara elverişli olması ve ileri teknolojik araçlar,
ikincil veri ve buna dayalı olarak gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların önünü açmıştır.
İkincil veri analizinde kullanılan veriler farklı kaynaklardan gelir; resmi kaynaklar (örneğin
polise bildirilen suç oranları), istatistiksel raporlar, önceki anket çalışmalarının raporları,
değerlendirmeleri ve veri setleri, araştırma raporları ve önceki doktora ve yüksek lisans tezleri
bu kaynaklara birer örnektir.
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Günümüz modern toplumları gittikçe artan ve karmaşık hal alan pek çok sosyal içerikli
problemle karşı karşıya gelmektedir. Bu tip toplumsal problemlere çözüm arayışının en önemli
yansıması son yıllarda çeşitli toplumsal programların gelişmesi şeklinde kendini göstermiştir.
Bu tür sosyal programların yürütülmesi 20. yüzyıl başlarına kadar genel olarak sivil toplum
örgütleri tarafından yönetilmiş olsa da, sonraki yıllarda bu sorumluluk genel olarak devlet
kurumlarının üzerine yüklenmiştir. Değerlendirme araştırmaları, çeşitli program, uygulama ve
politikaların içinde uygulandıkları organizasyonlar, bu organizasyonların genel amaçları ve
geniş toplumsal beklentiler etrafında, sosyal araştırma yöntemleri kullanılarak, sistematik
olarak araştırılması, algılanması ve etkinliklerinin toplumu ve programları uygulayan
organizasyonları bilimsel veriler ışığında yönlendirecek şekilde ölçülmesini hedefleyen bir
araştırma yöntemidir. Değerlendirme araştırma yöntemlerinin temel özellikleri;
(1) araştırma yöntemlerinin kullanımı,
(2) program ve politikaların etkinliğinin belirlenmesi,
(3) değerlendirmelerin politik ve organizasyonel çerçeveye adapte edilmesi,
(4) değerlendirmelerin sosyal tepkiyi yönlendirmesi ve sosyal koşulları geliştirmesi,
(5) değerlendirmelerde araştırmacı-kurumsal yönetici ilişkilerinin dengelenmesidir.

2.2. Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Temelleri ve Temel Felsefi Yaklaşımlar
İnsanlar uzun zamandır çevrelerini idrak edebilmek ve olan bitenleri anlamlandırmak için bir
çaba içerisindedirler. İnsanların bu anlamlandırma çabası literatürde genel olarak üç ana başlık
altında toplanmıştır (Mouly, 1978). Bunlar:
(1) tecrübe,
(2) akıl yürütme ve
(3) araştırmadır.
Bu üç ana başlık, birbirinden bağımsız değil, aksine birbirini tamamlayıcı bir işlev
görmektedirler. Örneğin, insanların günlük yaşamda karşılaştığı problemleri tanımlarken,
kullandığı en önemli anlamlandırma çabasının tecrübe ve tecrübelerden gelen birikim olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. İnsanlar tecrübelerden gelen bilgileri genel olarak doğru kabul
ederek, anlamlandırma süreçlerini bu bilgi üzerine inşa ederler. Bunun yanında araştırmacılar,
tecrübelerin getirdiği bilgileri küçümsemeden, onları test ederek, nerede ve ne kadarıyla
gerçekten doğru ve işe yarar olduklarını ortaya koymaya çalışırlar.
Bütün bilimsel araştırmalar, bir araştırmayı nelerin geçerli ve sağlam bir araştırma yaptığı,
hangi araştırma yöntemlerinin kullanılması gerektiği üzerine bazı temel varsayımlara
dayanırlar.
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Bilimsel yaklaşım, doğa, evren ve sosyal hayat ile ilgili sorulara cevap veren ve bu cevap verme
işlemini objektif kriterler çerçevesinde yapıp, gündelik hayatta yapılan genelleme hatalarını en aza
indirmeye çalışan bir yaklaşımdır (Schutt, 2004). Bilimsel yaklaşımın, sorulara cevap arama ve
vermesi mantıksal ve sistematik yöntemlere dayanır ve diğer insanların da aynı yöntemleri
izleyerek, verilen cevapları test etmesine imkân tanır. Bilimsel yaklaşımları anlayabilmek için bu
bilimsel yaklaşımların altında yatan temel felsefi yaklaşımlara kısaca değinmekte fayda var.

♦ Epistemolojî (epistemology); Farklı teoriler, insanların bilgiyi nasıl elde ettikleri ile
ilgili farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Bilginin teorisi veya bildiğimiz şeyleri nasıl
bildiğimizi çalışan felsefenin bir alt birimi olarak kabul edilen epistemoloji, biIginin ve
inançların gerçekliği, sınırlılıkları, doğası ve yöntemlerini araştıran bir bölümdür ve
bilgi kuramı olarak da adlandırılabilir. Bilginin ne olduğu, nasıl elde edildiği ve
insanların ne bildiği gibi sorular, epistemolojinin sorduğu temel sorulardır.
♦ Pozitivizm (positivism): Auguste Comte tarafından bilimsel literatüre kazandırılmış
olan pozitivizm, bütün bilginin denenerek ortaya konulabileceğinin, denenmeden
ortaya konulmuş bir bilginin olmayacağı, bundan dolayı ön kabulle ortaya çıkan kesin
doğruların denenmesi gerektiği anlayışını öngörür. Sosyal bilimler alanında
araştırmalara yönveren temel felsefi cereyanların başında gelir. Pozitivist anlayışa göre,
bilimin ve tabii ki bilimsel araştırmaların iki ana amacı vardır:
(1) Olguları, olan biteni bilimsel olarak tanımlamak ve karşılaştırma yapmak ve
(2) bu bulgulara dayanarak, geleceğe yönelik tahminlerde, öngörülerde
bulunmak. Bütün fenomenlerin/olguların bilimsel metotlarla anlaşılabileceğini
savunur. Olayların oluşumunda bir nedensellik olduğunu ileri sürer ve neden-sonuç
ilişkisine yoğunlaşan bir anlayışa sahiptir. Bilimsel çalışmalarda kullanılacak her şeyin
ölçülebilir ve ifade ediIebilir olması üzerinde ciddiyetle durur ve bu ölçüm sürecine çok
önem verir. Teorilerin test edilmesi, araştırma sonuçlarına göre bir genelleme yapılması
ve bulgulara dayanarak öngörüde bulunulması araştırma yöntemlerine bakan
uygulamalarıdır. Subjektif dilden ve yorumlardan olabildiğince uzak durur ve bulgulara
dayanan rapor formatını kullanır.
♦

Postpozitivizm (postpositivism): Postpozitivizm, pozitivist anlayışa gelen kritikler
neticesinde ortaya konulan bir yaklaşımdır. Bizim normal yaşantımızda edindiğimiz
bilgilerle ve düşünme şeklimiz ile bilim adamlarınınki arasındaki fark pozitivizmin
iddia ettiği kadar büyük değildir. Bilimsel mantık yürütme ve sağduyuya dayanan
mantık yürütme aynı düşünme süreçleridir, aralarında sadece derece anlamında bir fark
olabilir. Mesela bilim adamları, araştırmalarında son derece dikkatli bir bilimsel yöntem
takip ederek, gözlemlerin ölçülebilir, doğru ve tutarlı olmasını garanti altına almaya
çalışırlar. Bunun yanında, bizler günlük hayatımızdaki gözlemlerimizde bilim
adamlarının takip ettikleri derecede/oranda bir dikkat ile bu süreçleri takip etmeyiz.
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Postpozitivizm akımının yansımalarından biri eleştirel gerçekçilik (critical realism)
akımıdır. Bu akım, bizden, bizim deneyimlerimizden bağımsız olarak hayatta doğrular
olduğuna ve bilimin bunları çalışabileceğine inanır. Bu akım tüm gözlemlerin,
yanılabilir olduğunu ve hata bulundurabileceğini, bundan dolayı teorilerin revize
edilebileceğini öne sürer. Her ne kadar, pozitivist görüş gerçeği ortaya çıkarmak gibi
bir hedef belirlese de, postpozitivist anlayış, gerçeğin doğru bir şekilde ortaya çıkması
için sebatla çalışmak gerektiği üzerinde durur, hatta bu gerçeğe hiç ulaşma imkânı
olmasa bile. Bu anlayış, bütün gözlemlerin teori ile yüklü olduğunu ve bütün bilim
adamlarının kendi dünya görüşleri, kültürel değerleri ile normal olarak önyargıları
olduklarını ve bunların araştırmadan ayrıştırılamayacağını ileri sürer (Philips&
Burbules, 2000). Ama bunu araştırma yapmaya bir engel olarak görmez, aksine bunu
bilgi olarak zenginleşmek için bir imkân olarak tanımlar.
♦ Fenomenoloji - Görüngübilim (phenomenology): Edmund Husserl tarafından ortaya
konulmuş bir felsefi yaklaşımdır. Pozitivizm ile benzer olarak, olguların/nesnelerin,
bireylerin algılamaları sonucu ortaya çıktığı görüşünü savunsa da, pozitivist felsefeden
farklı olarak, nesnelerin tek tek ele alınması gerektiğini, olguların nesnelerin yer aldığı
dünyada genel yasaların olmadığını, nesnelerin rastlantı kategorisinde algılanabileceğini ileri sürmektedir. Pozîtivist felsefenin ısrarla üzerinde durduğu neden-sonuç
ilişkisinin, belli koşullar altında gerçekleştiğini ama koşullar değiştiğinde bu ilişkinin de
değiştiğini ve bunun da genel yasaların olmadığının bir delili olduğunu ve nesnelerin
rastlantısal kategoride algılanabileceğini belirtmektedir. Gerçekliğin kendiliği diye bir
şeyin olmadığının savunulduğu bu anlayışa göre, gerçeklik her zaman kendisine yönelen
bir bilinç tarafından bilinen bir gerçekliktir. Bundan dolayı, fenomenolojik yaklaşım,
deneyimlerimizin, algılarımızın tamamının bilinç tarafından meydana getirildiğini öne
sürdüğünden, bilincin sistematik olarak incelenmesini hedefleyen bir mantık
izlemektedir. Bilginin hangi süreçlerde ortaya çıktığı ve nasıl oluştuğunun araştırılması
ana konusunu oluşturur.
♦ Sübjektivizm-öznelcilik (subjectivism): Realitenin, gerçeklerin objektif olarak ortaya
konulamayacağına inanan ve gerçekliğin bireylerin bireysel deneyimleri neticesinde
ortaya çıktığı ve yalnız sübjektif olarak ifade edilebileceğini ortaya koyan bir felsefi
akımdır. Bilinen kendi başına bir anlam ifade etmez, ona anlamı yükleyen bilgiyi
bilendir. Bilineni, kendi deneyimleri, öğrendikleri ile anlamlandırır ve ona göre
tanımlar. Bunu açmak gerekirse, bu akıma göre, bir çalışma sonucunda ortaya çıkan
araştırma raporu kendi başına bir anlam ifade etmez, o rapora anlam kazandıran, onu
okuyan diğer araştırmacılar, okuyuculardır. Bundan dolayı, bilinen bir bilgi olan o başka
bir anlam kazanabilir. Bu anlayışa göre, bir araştırmacının yapacağı bir çalışma objektif
olamaz, kesinlikle araştırmacının bakış açısından etkilenir. Bundan dolayı,
araştırmacıyı bir araştırmadan soyutlayarak objektif bir çalışma beklentisine
girilmemelidir.
♦ Rasyonalizm (rationatism): Bilginin bir nedene dayandığı üzerinde durur. Rasyonalist
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algılamaya göre önceden kabul edilmiş gerçekler vardır. Mesela, genel olarak
insanların soykırımı, katliamı yanlış kabul etmeleri evrensel bir gerçektir. Rasyonalist
anlayış, nelerin prensipte kesinlikle doğru olduğu ve neyin mantıki olarak olabilir
olduğu üzerinde durmuştur (Nachmias&Nachmias, 2000).
♦ Deneyselcilik (empiricism): Rasyonalizm akımına bir tepki olarak, beş duyuya
dayanarak yapılan anlamayla ilgili gözlemlerden oluşan deneyimlerin bilgiyi elde etme
noktasındaki önemi üzerinde durmuştur. Mesela David Hume oldukça popüler olan
"tabula rasa" betimlemesi ve insan zihnini boş bir kutu olarak algılar ve bu boş
kutuların, duyusal yollarla elde edilen tecrübelerle yaşam boyunca dolduğunu öngörür
(Bernard, 2000).
♦ Yapısalcılık (structuralism): Bu teori, tüm bilgilerin daha önceden
oluşturulduğunu/inşa edildiğini öngörür. Bu anlayış, deneyselciliğin gözlemlenebilir ve
tecrübe edilebilir kesin doğrular anlayışına karşın, bireylerin gerçekliğe verdikleri
anlam üzerinde durmuş ve bilim adamlarının gerçeklik imajını kendi öncelikleri,
önyargıları ve diğer insanlar ile iletişimlerine göre inşa ettiklerini varsaymıştır (Schutt,
2006).
♦ Oluşturmacılık (constructivism): Çoğunlukla yorumlama (interpretivism) ile birlikte
değerlendirilir. Bu anlayışa göre, insanlar içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmaya
çalışırlar ve bu anlamlandırma sürecine kendi öznel deneyimleri neticesinde olur ve
bunlara dayanarak bireyler çevrelerini yorumlarlar. Fakat daha önce bahsi geçen
sübjektivist söylemin dışında, bu akım sadece bireyin sübjektif değerlendirmesini ele
almaz, bunun yanında ilgilenilen olgunun önemli niteliklerinin de bu anlamlandırma
sürecinde önemli olduğunu ortaya koyar. Yani tamamen bireyin sübjektif
değerlendirmesini esas almaz.

Bilimsel yaklaşımlar ispatlanamamış ve test edilememiş çeşitli varsayımlar üzerinde
durmaktadır. Bu varsayımlar bir bilimsel söylem için gerekli önşartlardır. Bu önşartlar
Nachmias ve Nachmias (1996: 5-7) tarafından şu şekilde sıralanmıştır:
■ Doğada bir düzen ve sistematik vardır. Olaylar birdenbire ve şans eseri ortaya
çıkmazlar, en karmaşık gözüken olaylarda bile bir düzen ve sistematik vardır.
■ Bizler doğayı bilebiliriz. İnsanlar, diğer varlıklara göre daha üstün bir kapasiteye sahip
olduklarından, hem kendilerini hem de doğayı tanımlayabilir ve anlamlandırabilirler.
■ Bütün doğal fenomenler doğal sebeplere sahiptirler. Doğadaki her şeyin bir sebepsonuç ilişkisi içerisinde anlaşılabileceği ve ortaya çıkan her olayın belli bir sebebe
dayandığı varsayımıdır.
■ Hiçbir şey açıkça belli değildir. Gerçekler objektif bir şekilde ortaya konmalı ve
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araştırmacılar bilimsel bilgiyi ortaya koyarken ve onu doğrularken gelenekler ve sübjektif
değerler yerine objektiflik üzerinde durmalıdırlar. Tabii, bu noktada, her bilimsel
araştırmada hata olabileceği gerçeği göz önünde bulundurularak şüpheci ve kritik edici
bir bakış açısı kullanılmalıdır.
■ Bilgi, edinilmiş tecrübelerden geçmektedir. Yukarıda da tanımlandığı üzere,
deneyselcilik akımı, bilginin tecrübe yoluyla elde edildiği bundan dolayı deneysel olduğu
üzerinde durur. İnsanın bakış açısını oluşturan bu tecrübeler, bilginin elde edilmesi
noktasında önemli olsa da, her şeyin tecrübe edilemeyeceği veya gözlemlenemeyeceği
gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır.
■ Bilgi, cehaletten ve bilgisizlikten üstündür. İkinci madde de belirtildiği üzere, bizler
doğayı ve kendimizi, elde edilen bilgilerle bilebiliriz. Fakat bu varsayım, evrendeki her
şeyin bilinebileceği gibi bir anlam doğurmaz. Bunun yerine araştırmacılar bilginin
geçici ve değişebilir olduğu üzerinde dururlar.

Bilimsel olarak kanıtlanmış bilginin çokluğu, kanıtlanmamış bilginin azlığı ölçüsünde insanlık
tarihinde bir ilerleme söz konusu olacaktır. Burada şu hususun üzerinde durmakta fayda var:
Bilimsel metot/yöntem, bilimsel olarak kanıtlanmış bilginin nasıl kullanılacağını söylemezler
(Böke, 2011: 15-22)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında, bilimsel araştırmada yöntemin gerekli olduğunu ve yöntemin, belirli bir
alanda izlenen yol; yani, bir düzenleme etkinliğimiz ve hedefleri belirleme biçimimiz olduğunu
öğrendik. Genel olarak sosyal bilimlerde araştırma yöntem türlerini ele aldık. Ve temel felsefi
yaklaşımlara değindik.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Deneysel araştırma yöntemi hipotez testi için
kullanılmaz.

( )

( )

3- Survey araştırması sistematiktir.
4- Odak grubu görüşmesi nitel araştırma yöntemleri arasında
değildir.

( )
( )

( )
( )

5- Rasyonalizm, bilginin bir nedene dayandığı üzerinde
durur.

( )

( )

1- İnsanların çevrelerini anlamlandırma çabası tecrübe, akıl
yürütme ve araştırmayla gerçekleşir.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) Bilimsel araştırmada yöntem neden gereklidir?
2) Deneysel araştırma yöntemlerinin amacı nedir?
3) Odak grubu görüşmesi hangi araştırma yöntemine dahildir?
4) Oluşturmacılık neyi ifade eder?
5) Nitel araştırma yöntemleri nelerdir?

1- Pozitivizm kim tarafından bilimsel literatüre kazandırılmıştır?
a)Descartes
b)Auguste Comte
c) Aristo
d)Tesla
e)Marks
2- Bu teori, tüm bilgilerin daha önceden oluşturulduğunu/inşa edildiğini öngörür. Bu
anlayış, deneyselciliğin gözlemlenebilir ve tecrübe edilebilir kesin doğrular anlayışına
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karşın, bireylerin gerçekliğe verdikleri anlam üzerinde durmuş ve bilim adamlarının
gerçeklik imajını kendi öncelikleri, önyargıları ve diğer insanlar ile iletişimlerine göre
inşa ettiklerini varsaymıştır.
Yukarıdaki tanım hangi teoriye aittir?

a)Yapısalcılık
b)Oluşturmacılık
c)Deneyselcilik
d)Rasyonalizm
e)Antropoloji
3- Çoğunlukla yorumlama (interpretivism) ile birlikte değerlendirilir. Bu anlayışa göre,
insanlar içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmaya çalışırlar ve bu anlamlandırma
sürecine kendi öznel deneyimleri neticesinde olur ve bunlara dayanarak bireyler
çevrelerini yorumlarlar.
Yukarıdaki tanım hangi teoriye aittir?

a)Yapısalcılık
b)Oluşturmacılık
c)Deneyselcilik
d)Rasyonalizm
e)Antropoloji
4-Aşağıdakilerden hangisi Fenomenoloji’dir?
a)Öznelcilik
b)Subjektivizm
c)Görüngübilim
d)Semiyoloji
e)Yapısalcılık
5- ……………………….., doğa, evren ve sosyal hayat ile ilgili sorulara cevap veren ve bu
cevap verme işlemini objektif kriterler çerçevesinde yapıp, gündelik hayatta yapılan
genelleme hatalarını en aza indirmeye çalışan bir yaklaşımdır
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Doğru yaklaşım hangisidir?
a)Botanik
b)Deneysel
c)Astronomi
d) Bilimsel yaklaşım
e)Astroloji
1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d
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3.BİLİMSEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar
3.1.Hipotez
3.2.Hipotez Testi
3.3.Kuram
3.4.Bilimsel Yasa
3.5.Tümdengelim
3.6.Tümevarım
3.7.Hipotezli tümdengelim
3.8.Olgu
3.9.Veri
3.10.Bulgu
3.11.Değişken
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
123456-

Bilimsel araştırmada temel kavramlar nelerdir?
Hipotez ne demektir?
Kuram ne demektir?
Bilimsel yasa ne demektir?
Tümdengelim ve timevarım ne demektir?
Olgu, veri, bulgu ve değişken ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Bilimsel Araştırmada Temel Bilimsel
araştırmada Bilimsel araştırmada temel
Kavramlar
kullanılan temel kavramları kavramlar olan, hipotez,
öğrenir.
kuram,
bilimsel
yasa,
tümdengelim,
tümevarım,
olgu, veri, bulgu ve değişken
çerçevesinde öğrenir.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Hipotez, Kuram, Bilimsel Yasa, Tümdengelim, Tümevarım, Olgu, Veri, Bulgu, Değişken
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Giriş
Bilimsel çalışmalar, belirli amaca yönelik olarak verilerin belirli yöntemlerle, sistemli bir
şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması sürecidir. Bilimsel araştırmalar, genellikle
kuramlara dayanılarak, hipotezler öngörülerek ve bu hipotezler test edilerek, sonuçlar bilimsel
olarak ortaya çıkarılarak ve bu sonuçlar yorumlanarak yapılır.
İster bir tez, ister bir kitap veya bir makale çalışması olsun bazı temel kavramların bilinmesi
gerekir. Bu bölümde, bu temel kavramların bir bölümü kısaca ele alınmıştır.
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3.Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar
3.1. Hipotez
Hipotez/varsayım/faraziye/denence, çeşitli şekillerde tanımlanmakta ya da tarif edilmektedir:
Bir tanıma göre hipotez, deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı
umulan teorik düşünce, faraziye, varsayım olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle hipotez,
doğruluğu bir deney veya araştırma ile test edilmeye çalışılan önerme ya da öngörüdür.
Başka bir tanıma göre hipotez, doğruluğu veya yanlışlığı henüz test edilmemiş; fakat doğru
olduğu düşünülen bir önerme veya çözümlemedir. Diğer bir tanıma göre ise, henüz doğruluğu
kanıtlanmamış olmasına karşın doğrulanmak için ortaya atılan, doğrulanmayı bekleyen
önermeler bütünüdür. Ya da doğruluğu test edilmek üzere ortaya atılan gözlemsel ya da algısal
önermeler ve genellemelerdir.
Bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılan hipotez, daha henüz araştırılmamış bir durumun
sonucunu baştan kestirmektir.
Hipotez, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak
üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir.
Hipotez, ortaya atılan problemle ilgili olarak cevabı bulunmaya çalışılan sorulardır.
Hipotez, sistemli gözlemler sonucu, belirli konularla ilgili ilişkileri açıklamak üzere, geçici
olarak ileri sürülen önermelerdir.
Hipotez bazen akıl yürütme ya da bir teorinin genel önerisinin yorumlanması ile kurulabilir.
Bazen de mevcut kuram veya kanunlar, yeni veriler ışığında test edilerek araştırma yapılabilir.
Hipotezin yeni bilgilere ulaşılmasına ve varolan bilginin genişletilmesine katkıda bulunması,
onun doğruluğundan daha önemlidir. Hipotez olguların derlenmesi için zorunludur.
Araştırmalarda kuram geliştirmek için hipotezler önemli bir başlangıçtır. Hipotezler
sınamalarla ve deneylerle doğrulanıp ayakta kalırlarsa kuram haline gelirler.
Araştırma sürecinde genellikle ön bilgilere ve biraz da sezilere dayanılarak bir hipotez ortaya
konur ve bu hipotez test edilerek kuram ya da yasalara ulaşılmaya çalışılır.
Hipotezler anlaşılabilir nitelikte kavramlaştırılmalıdır. Başka anlamlara gelebilecek nitelikte
kavramlaştırılmamalıdır. Kimi kelimelere değişik anlamlar yüklenebilir. Bu gibi durumlarda,
kavramların değişik anlamı, araştırmanın yöntem bilgileri içinde açıklanmalıdır.
Şunu da kabul etmek gerekir ki, ortaya atılan her düşünce hipotez olarak kabul edilmez. Bir
önermenin ya da iddianın hipotez olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir.
Her şeyden önce hipotezler mantıksal olarak tutarlı olmalıdır. Her düşünce mantıksal olarak
tutarlı olmayabilir. Diğer taraftan test edilebilir olmalıdır. Şunu kabul etmek gerekir ki, tüm
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bilimsel çalışmalar hipotezlere, öngörülere ihtiyaç duyar. "Matematikçinin ondan
vazgeçemediği gibi, deneyci de onsuz yapamaz".

3.2.Hipotez Testi
Hipotezle ilgili bir diğer kavram hipotez testidir. Sosyal bilimlerle ilgili olarak hipotez testi,
çalışmanın başında ortaya atılan hipotezin, yeniden olaylara ve olgulara dönülerek
doğrulanmak amacıyla test edilmesidir. İleri sürülen hipotez her zaman doğrulanmayabilir.
Diğer bir ifadeyle, araştırmanın başında ortaya atılan hipotez araştırma sürecinin sonunda
doğrulanmayabilir. Özellikle sosyal bilimlerde bu sonuç araştırmayı geçersiz ya da anlamsız
kılmaz. Çoğu defa araştırma yine geçerlidir. Bu gibi durumlarda hipotezin düzeltilmesi gerekir.

3.3.Kuram
Bilim, olayları açıklamaya çalışır ve bu açıklama araçlarından birisi de kuramlardır.
Kuram/teori/nazariye, uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi, belirli bir
konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı
açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür.
Diğer bir tanıma göre kuram, birtakım olguları ve olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal bir
sistemdir.
Kuram, kısmen doğrulanmış, ancak tümü ile kesinleşmemiş hipotezler dizgesidir. Kuram, bilgi
alanının soyut ve simgesel bir boyutunu ifade eder. Ampirik yoldan ulaşılan sonuçları
mantıksal olarak düzenler.
Bazen kuram, hipotez, varsayım, yasa gibi kavramlar birbiriyle karışabilmekte ve birbirinin
yerine kullanılabilmektedir. Hipotezler henüz test edilmemiş (doğrulanmamış) kavramsal
genellemelerdir. Diğer bir ifadeyle; hipotezler doğrulanmak üzere ileri sürülen iddialardır. Bir
tanıma göre bu hipotezler gözlem, deney vb. yöntemlerle test edilerek (doğrulanarak) bilimsel
kurama dönüşür. Bir yönüyle kuramlar doğrulanmış hipotezlerdir.
Kuram, bilimin gelişmesini sağlar. Kuram, olayları açıklama ya da tahminde bulunma
amacıyla geliştirilir. Müstakil ampirik verileri tutarlı bir kavramsal çerçevede birleştirir.
Olaylarla kuram arasında yakın ilişki vardır. Kuram, olaylar arasındaki ilişkileri/bağlantıları
içeren bütünleştirilmiş tanımlar, varsayımlar ve genel önermeler bütünüdür. Kuramlar yeni
önermelere kapı açabilir.
Diğer bir tanıma göre kuram; evreni ve evrendeki bazı olgular grubunu açıklamak üzere ortaya
atılan zihinsel faaliyettir. Hipotezden daha kapsamlı açıklamalar getirir. Daha önce gözlem ve
deney yoluyla belirlenen birtakım ilişkiler, kuramsal kavramlarla ifade edilerek eski ve yeni
olaylar açıklanır. Bilimdeki olgusal ilişkiler ve bunları ifade eden bilimsel yasalar, ancak
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ortaya konan teoriler (kuramlar) kapsamında bütünlük kazanır. Kuram oluşturmak,
genellemeleri mantıksal bir düzene koymaktır.
Bilimsel kuramlar, insan zekâsı tarafından serbestçe kurgulanır mı yoksa gözlemlere,
genellemelere ve tümevarım yöntemine mi dayanır sorusu önemlidir. Diğer taraftan bilimsel
kuramların bir icat mı yoksa keşif mi olduğu tartışma konusudur. Aslında kuram birtakım
doğal olgulara dayanır ama olguların üstünde insan zekâsının da payı vardır. Bu yönüyle hem
icat hem de keşiftir. Bilimsel kuramlar, bilimin yapı taşlarıdır; bilimin ilerlemesine katkı
yapar.
Bu yönüyle kuram bilimin aracıdır. Bilgileri tanımlar ve soyutlaştırır. Anlamlı olayları
sistemleştirir, sınıflandırır, aralarında bağlantılar kurar, genellemeler yapar, tahminde bulunur,
eksik yönleri ortaya koyar. Olaylar da kuramın şekillenmesine yardımcı olur. Olaylar, teorinin
başlamasını sağlar, mevcut bir teorinin yeniden şekillendirilmesine ya da reddedilmesine
katkıda bulunur, teorinin ağırlık merkezini değiştirir, onu aydınlatır ya da yeniden açıklar.
Kuram, olguları açıklamak üzere araştırmacı tarafından kurulur. Kısmen de olsa doğrulanmış,
fakat tümü ile kesinleşmemiş bir sistemdir. Bir dünya görüşü kadar kapsamlı olmayıp, belli
bir olgu türünü kapsar. Çoğunlukla tek bir önerme değil, birbiriyle ilişkili önermeler demetiyle
yapılan bir açıklamadır. Verilerle test edilebilir.
Kuram, değişik araştırma türlerinde kullanılmaktadır. Birçok bilimsel araştırmada yol
göstericidir. Çeşitli kuramlar, özellikle betimleyici çalışmalarda çıkış noktasıdır. Diğer
taraftan genelleyici çalışmalarda, hipotezlerin kuramların oluşmasında daha önce doğrulanmış
hipotezlerin rolü olduğu unutulmamalıdır.

3.4. Bilimsel Yasa
Yasa, bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin
olarak belirlenen durumdur. Bilimsel yasa, bilimsel araştırma yöntemleriyle tespit edilmiş
olaylar arasındaki değişmez ilişkiler sistemidir. Bilimsel yasa, bilimsel bir çalışma ile gözlem
ya da deney sonucu doğruluğu kanıtlanmış kuram olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel yasa,
gerçek genellemelerden yeterince doğrulanmış olanlara denir.
Ayrıca bilimsel kuramlar genellenerek bilimsel yasalar elde edilir. Diğer bir ifadeyle bilimsel
kuramlar, aynı olgular ve aynı olgular arası ilişki için genellendiğinde de doğru sonuçlar
veriyorsa bilimsel yasa haline gelirler. Diğer bir tanıma göre, bir hipotezin pek çok ampirik
testinin onu desteklemesi durumunda, genelleme yasa adını alır. Fakat sosyal bilimlerde
bilimsel yasaları elde etmek sanıldığı kadar kolay değildir.
Bilimsel yasa, genel, tesadüfî olmayan ve matematik dille ifade edilebilir ilişkilerdir. Bilimsel
yasa, olgusal içerikli ve şimdiye kadar yapılan tüm gözlem ve deney sonuçlarıyla doğrulanmış
olmalıdır.
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3.5. Tümdengelim
Bilimle ilgili tartışmalarda en fazla üzerinde durulan konulardan birisi bilimsel bilginin
tümdengelim yöntemiyle mi yoksa tümevarım yöntemiyle mi elde edileceğidir.
Birçok şey gibi tümdengelim yönteminin kökeninin de Platon ve Aristo'ya kadar uzandığı
söylenir. 17. yüzyıla kadar gerçeğe ulaşmada tek doğru yöntem olarak kabul edilmiştir. Çok
yaygın olmasa da daha sonraki dönemlerde bazı uscu düşünürler -Descartes, Spinoza ve
Leibniz gibi- tarafından kullanılmıştır.
Bu yöntemde deneye fazla yer yoktur; yeni sonuçlar mevcut bilgilerden elde edilir. Mantık ve
matematik alanındaki temel düşünce sistemidir. Mantıksal sonuç çıkarıma yöntemidir.
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde tümdengelim, tümel bir önermeden tikel bir önermeye,
yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu olarak tanımlanmaktadır.
Diğer bir tanıma göre tümdengelim, bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş
yöntemidir. Parçaya ait özelliğin, bütüne ait özellikten yola çıkılarak tespit edilmesidir. Doğru
olduğu kabul edilen tümel veya genel bir önermeden özel bir sonucun çıkarılmasıdır. Tümel
bir önermeden tikel bir önermeye, genel yasalardan tek tek olaylara geçme yoludur.
Tümdengelim genellikle matematiksel ispatlama yöntemidir. Bu yöntemde öncüller herkes
tarafından kuşku duyulmayacak şekilde kabul edilir.
Felsefi akıl yürütmede yaygın olarak kullanılan bu yöntemde mutlak doğru olarak kabul edilen
bir dayanak ya da başlangıç noktasından hareket edilir. Bu başlangıç noktası ya da öncüllerin
doğru olması durumunda sonuçlar da doğru olur. Aynı şekilde, sonuçlar doğru ise öncüllerin
de doğru olduğu varsayılır.
Gözleme dayalı bilime ve tümevarım düşünme yöntemine çok yer vermemesi, belli ilkeleri ve
yasaları "a priori" doğru kabul etmesi, tümdengelim yönteminin eleştirilmesine yol açmıştır.

3.6. Tümevarım
Tümdengelim yönteminin tam karşı ucunda yer alır. Kurucusunun Francis Bacon olduğu kabul
edilir. Pozitivist yaklaşımda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
Tümevarım, tek tek olgularda gözlenenlerden genel önermelere giden bilimsel yöntemdir.
Tümevarım yönteminde parçadan bütüne, özelden genele doğru bir gidiş söz konusudur. Tek
tek gözlemlerden genel ilkelere, tikel veya özel olandan tümel veya genel olana varmak için
kullanılan akıl yürütme yöntemidir. Parçadan bütüne, tikelden tümele, özelden genele gidiş
metodudur. Tek tek olgular ya da olaylardan yola çıkarak genel bir yasaya ya da sonuca
ulaşılmasını sağlar.
Bu yaklaşıma göre ancak tek tek deneysel gözlemlerden yola çıkılarak doğru ve genel
yargılara, önermelere ve bilgilere ulaşılabilir.
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Duyu organlarınca algılanabilen ya da gözlemlenebilen olguların dışında kesin bir bilgi
edinmenin imkânsız olduğunu ileri süren deneyciler bu yöntemi benimserler.
Bu yöntem özellikle bilim felsefesi ile ilgili tartışmalarda ağırlıklı bir yere sahiptir. Bilim
sürecinde oldukça işe yarayan bu yöntemin her durumda genel geçer olduğunu söylemek
oldukça zordur.
Şunu kabul etmek gerekir ki, insanlık tarihi boyunca tümevarım ve tümdengelim birlikte de
kullanılmıştır. Bazı olgular tümevarım yöntemiyle, bazı olgular ise tümdengelim yöntemiyle
açıklanmaktadır.

3.7. Hipotezli Tümdengelim
Geleneksel tümdengelim yönteminde, genel öncüllerden çıkarılan önermelerin önemli bir
bölümü sınanabilme özelliğine sahip değildir. Bu kusuru gidermek için hipotezli tümdengelim
yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde genel ifadelerden yola çıkılarak belirli sınırlandırıcı
koşullar konularak, olgulara ya da somuta ilişkin daha dar) Önermeler çıkartılır. Çıkartılan bu
Önermeler test edilerek genel ifadelerin doğruluğu kanıtlanır. Bu yöntemde genel ifadelerden
yola çıkılsa da, somut olaylar üzerinde çalışılarak önermenin hangi koşullar altında doğru
olduğu sınanmaya çalışılır.

3.8.Olgu
Olgu/vaka/olay; yapılan ya da olan iş, meydana gelen şey, düşünülmüşün karşıtı, olmuş olan,
gerçek olan, gerçekleşmiş olan, gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve
kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay şeklinde tanımlanmaktadır. Aslında dünyada var olan
her şey bir yönüyle olgudur.
Olgular gözlemsel, algısal ve çıkarımsal olabilir. Bilimsel olgular doğrulanabilen ya da
algılanabilen nesnel şeylerdir. Gözleme dayalı olgular nesnel olgular olup nicel analiz yapmaya
uygundur.

3.9. Veri
Veri/malumat/data, bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi; sonuç çıkarmak, çıkarsama
yapmak ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara, ilişkilere ve sayısal ham bilgilere
verilen ad; bir araştırmada sorunun çözümünü sağlamak amacıyla derlenen bilgiler; deneysel
ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı; deneyler ya da gözlemler sonunda elde edilen nicel ya
da nitel değerler; bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve çeşitli düzeylerde
işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci olarak tanımlanmaktadır.
Bilimsel çalışmalarda anlam çıkarmada ya da sonuca varmada kullanılan nicelikler, olaylar,
kanıtlar ya da sayılar kümesidir. İşlenmemiş kanıtları ifade eder. Bilimsel çalışmalarda,
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konuyla ilgili gözlenen, kaydedilen, toplanan her şey veridir. Verilerin bir bölümü objektif; bir
bölümü ise sübjektiftir. Ayrıca bilimsel çalışmalarda veriler birincil ve ikincil olabilmektedir.

3.10. Bulgu
Araştırma verileri işlenerek, çözümlenerek bilimsel sonuçlara, yani bulgulara ulaşılır. Bir
yönüyle bulgu işlenmiş verilerdir. Bilimsel araştırmalar belirli bulgulara ulaşmak için yapılır.

3.11. Değişken
Araştırma özellikle olgular arası ilişkileri, diğer bir ifadeyle olgular arası ilişkilerin derecesini,
önemini araştırmayı amaçlıyorsa araştırmanın temel öğeleri değişkenler olacaktır.
Değişken, çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli seçenekleri olan nitelik olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre değişken, bir araştırmanın olgularından oluşan, birden
fazla değer alabilen, değişebilen her şeydir. Bir araştırmada incelenen özelliklerin her biridir.
Örneğin sosyal bilimlerde araştırmaya konu olan cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu
birden fazla değer alabildiği için değişkendirler. Araştırılacak olan konuyu oluşturan olgular
birer değişken olabilir. Değişkenlerin birbirini etkilemelerine bağlı olarak hipotezler kurulur.
Değişkenler araştırmanın niteliğine göre ya etkilenir (bağımlı) ya da etkiler (bağımsız).
Bağımlı ve bağımsız değişkenler birbiriyle İlişki içindedir.
3.11.1. Bağımsız Değişken
Bir araştırmada başka bir değişkeni etkileyen, onu denetim altında tutan değişkene bağımsız
değişken denir. Bağımsız değişkenin bir bağlantı ilişkisinde belirleyici olduğu ve bağımsız
olarak değiştiği varsayılır. Çeşitli seçenek ve değerlerine karşılık olmak üzere bir başka
değişkenin (bağımlı değişken) düzenli değişmeler göstermesine yol açan değişkendir.
Bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerinde etki yaptığı düşünülür. Bağımsız değişkenler
araştırmanın türünü belirler.
3.11.2.Bağımlı Değişken
Bağımlı değişken bağımsız değişkenlerle açıklanabilen, ona bağımlılık gösteren değişkendir.
Bağımsız değişkene bağlı olarak ondaki değişimlerden etkilenir. Diğer bir anlatımla bir
varsayım, bir genellik ya da bir bağıntı ilişkisinde belirlendiği ya da bağımlı olarak değiştiği
varsayılan ya da bir başka değişkenin seçeneklerine ve aldığı değerlere göre belli bir düzen
içinde değişmeler gösteren değişkendir. Araştırmalarda genellikle bağımlı değişken bir
sonuçtur.
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Sosyal bilimlerde çalışmaların önemli bir bölümü, olaylar arasındaki ilişkileri çözmeye
yöneliktir. Örneğin, eğitimle gelir düzeyi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmak
istendiğinde, "eğitim" ve "gelir" gibi iki değişkenden bahsedilmiş olmaktadır.
Eğer "gelir seviyesinin eğitim seviyesine bağlı olarak değişip değişmediği" araştırma konusu
olursa, "gelir" bağımlı (Y), "eğitim" bağımsız (KS) değişken olur. Örneğin, "eğitim
seviyesinin yüksekliği gelir düzeyini artırır" ifadesi, geliri eğitime bağımlı kılmakta ve geliri
sonuç haline getirmektedir.
Eğer, tam tersine "eğitim düzeyinin gelir seviyesine bağlı olarak değişip değişmediği"
araştırma konusu olursa, "eğitim" bağımlı (Y), "gelir" bağımsız (KS) değişken haline gelir.
Örneğin gelir düzeyinin yüksekliği eğitim seviyesini artırır" ifadesi, eğitimi gelire bağımlı
yapmakta ve eğitimi sonuç haline getirmektedir.
3.11.3. Değişkenler Arası İlişkiler
Değişkenler arasındaki ilişkiler karşılıklı ise, yani değişkenlerdeki değerler. birbirlerini olumlu
ya da olumsuz etkiliyorsa bu tür değişkenler arası ilişkiye simetrik ilişki denir. Eğitim ve gelir
ilişkisinde olduğu gibi.
Eğer bir araştırmada değişkenler arasındaki ilişki karşılıklı değilse, yani birindeki değişme
diğerini etkiliyor fakat, tersi durumda etkilemiyorsa buna asimetrik ilişki denir. Örneğin
"eğitim seviyesinin yükselmesi cehaleti azaltır" ifadesinin tersi, yani "cehaletteki azalış eğitim
seviyesini artırır" ifadesi doğru bir ilişki değildir. Böyle bir ilişki asimetriktir ve kurulamaz.
Bilimsel bir çalışma, neden, niçin, nasıl, ne zaman ve nerede sorularına cevap vermek ve
topluma ve bilime yönelik sonuçlar ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen bilgi üretme
çalışmalarıdır. Bu sebeple, ortaya çıkan bilgilerin doğru ve geçerli olması çok önemlidir.
Araştırma sürecinin yapılandırılmasında, araştırma sorusu ve hipotezlerin kurulmasında, evren
ve örneklemin belirlenmesinde, veri toplama araçlarının geliştirilmesinde ve elde edilen
verilerin analizinde yapılan hatalar, araştırmada elde edilen bilgilerin doğruluğunu tehlikeye
atmakta ve araştırmaya gölge düşürmektedir (Al, 2007: 57-70)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında bilimsel araştırmanın belirli amaca yönelik olarak verilerin belirli
yöntemlerle, sistemli bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması süreci olduğunu
öğrendik. Bilimsel araştırmaların kuramlara dayanarak, hipotezler öngörülerek yapıldığını ve
bu bağlamda hipotezin ne demek olduğunu öğrendik. İleri sürülen hipotezin her zaman
doğrulanmayabileceğini fark ettik. Tümdengelim ve tümevarım yöntemlerinin ne demek
olduğunu kavradık.

51

BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Hipotez, bilimsel yöntemle neden-sonuç ilişkisini ortaya
koymaz.

( )

( )

3- Kuram, bir takım olguları ve olgusal ilişkileri açıklayan
kavramsal bir sistemdir.

( )

( )

4- Bağımlı değişken, bir araştırmada başka bir değişkeni
etkiler, onu kontrol altında tutar.

( )

( )

5- Evren, gözlem alanına giren bireylerin oluşturduğu
topluluktur.

( )

( )

1- Hipotez, henüz yeteri derecede doğrulanmamış ancak
doğrulanacağı umulan teorik düşüncedir.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) Bir araştırma için hipotezin varlığı neden önemlidir?
2) Tümevarım kavramı neyi tanımlar?
3) Araştırma evreni nedir?
4) Bir araştırmada örneklem nasıl belirlenir?
5) Bilimsel araştırma sürecinde ilk adım nedir?

1- Hipotez, faraziye, denence hangisinin diğer isimleridir?
a)Örneklem
b)Evren
c)Değişken
d)Yasa
e)Varsayım
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2- Hipotezler sınamalarla ve deneylerle doğrulanırsa …….. haline gelir.
Boşluğu tamamlayınız.
a)
b)
c)
d)
e)

Evren
Kuram
Örneklem
Değişken
Varsayım

3-Parçaya ait özelliğin, bütüne ait özellikten yola çıkılarak tespit edilmesi olarak tanımlanan
yöntem hangisidir?
a)Tümdengelim
b)Tümevarım
c)Tikel
d)Tümel
e)Öncül

4-Kurucusu Francis Bacon olan yöntem hangisidir?
a)Tümdengelim
b)Tümevarım
c)Tikel
d)Tümel
e)Öncül
5- İşlenmiş veriye ne denir?
a)Örneklem
b)Data
c)Bulgu
d)Kuram
e)Yasa
1-e, 2-b, 3-a, 4-b, 5-c
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4.BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
4.1.Bilimsel Araştırmanın Aşamaları
4.2.Araştırma Konuları Bulma ve Konuyu Daraltma Teknikleri
4.3.Araştırma Probleminin Özellikleri
4.4.Temel Terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Bilimsel araştırmanın aşamaları nelerdir?
2. Araştırma konusu nasıl bulunur? Ve konu nasıl daraltırlır?
3.Araştırma probleminin özellikleri nelerdir?
4.Temel terimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bilimsel
aşamaları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
araştırmanın Bilimsel
araştırmanın Bilimsel araştırma aşamaları,
konusu
ve
problemi
aşamalarını kavrayabilme.
bağlamında ele alarak.
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Anahtar Kavramlar
Bilimsel araştırma, Süreç, Problem
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Giriş
Bir araştırmacı, araştırma sürecini oluşturan aşamaları sırası ile takip etmelidir. Örneğin, bir
test ile istenilen sonuçlar elde edildikten sonra başa dönülüp hipotezler değiştirilmemelidir.
Diğer taraftan, araştırma sürecinde elde edilen bilgiler yeni hipotezlerin test edilebileceği ile
ilgili sonuçlar ortaya koyarsa hipotezlere eklemeler yapılabilir ve bununla ilgili açıklamalar
ilgili bölüme eklenebilir.
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4.BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
4.1.Bilimsel Araştırmanın Aşamaları
Bilimsel bir araştırmada dikkat edilmesi gereken aşamalar ile ilgili bilgiler
değerlendirildiğinde, özellikle aşağıda verilen aşamaların gözönünde bulundurulması gerektiği
görülmüştür:
• Konunun belirlenmesi
• Araştırma problemi ve araştırma sorusunun seçimi
• Hipotezlerin belirlenmesi
• Araştırma yönteminin belirlenmesi
• Evren ve örneklemin belirlenmesi
• Veri toplama araçlarının geliştirilmesi
• Verilerin analizi
• Bulgular ve yorum
Bir araştırmacı, bu aşamaları sırası ile takip etmelidir. Örneğin, bir test ile istenilen sonuçlar
elde edildikten sonra başa dönülüp hipotezler değiştirilmemelidir. Diğer taraftan, araştırma
sürecinde elde edilen bilgiler yeni hipotezlerin test edilebileceği ile ilgili sonuçlar ortaya koyarsa
hipotezlere eklemeler yapılabilir ve bununla ilgili açıklamalar ilgili bölüme eklenebilir.
Bir araştırmaya başlarken ilk olarak çalışmaya yön verecek olan konu belirlenmelidir.
Araştırma konusu,
• Akademik ve mesleki literatür,
• Mevcut araştırmalardaki eğilimleri, bilgi ve uygulama eksikliklerini ve böylece yeni
araştırma olanaklarını ortaya koyan makaleler,
• İndekslerde yer alan dergilerdeki makaleler-özellikle de son bölümler,
• Konferans sunumlarında ortaya çıkarılan sonuçlar,
• Tezler, projeler, monografiler,
• Test edilmemiş teoriler içeren kitaplar,
• Gazete veya televizyonların ortaya koyduğu problem veya uygulamalar
incelenerek, uzmanların görüşleri ve araştırma fonu sağlayan kişi/ yer/ kurumlar varsa bunların
öncelikleri, kişisel tecrübeler ve ilgiler dikkate alınarak belirlenebilir. Araştırma konusu
belirlenirken,
• Konunun araştırmacı için ilgi çekiciliği ve ilginin sürekliliği,
• Konunun araştırılabilirliği ve yönetilebilirliği,
• Konunun bilime katkısı,
• Araştırmacının konu hakkındaki ön bilgisi,
• Araştırmacının konuyu çalışabilmek için gereken yöntem bilgisi ve becerisinin yeterliliği,
• Konu ile ilgili mevcut bilginin yeterliliği,
• Konu ile ilgili verilere ulaşılabilirlik
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noktalarının dikkate alınması gerekir.
Her araştırmanın bir problemle başladığı söylenir. Problem karşılaşılan bir güçlük olabildiği
gibi merak edilen bir konu da olabilir. Üniversite öğretim üyesinin verdiği ödevin de bir
sorunsalı vardır. Araştırma sorunu kimi zaman çok geniş kimi zamansa oldukça ayrıntıya
varacak düzeyde olabilir. Örneğin bir dersin öğretim üyesi dersin alanı içine giren bir kitabın
seçilip, kitabın temel iletilerinin bir ödev olarak sunulmasını isteyebilir. Öğretim üyeniz
"iletişim kuramları" üzerine bir ödev istiyorsa sorunun genel olduğunu söyleyebiliriz. Oysa
şöyle bir ödevin oldukça ayrıntılı olduğunun kabul edilmesi gerekir: "İletişim kuramcılarından
Lazarsfeld'in iki kademeli akış kuramı".
Akademik ödevlerde veya araştırmalarda konu, en genel olan sınırlamadır. Özellikle ödevlerde,
eğer dersin öğretmeni sizi ders konusu dışında sınırlandırmamışsa, genel konuyu ödeve
dönüştürmek için aşağıdaki listeden yararlanabilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İlgi alanınız
Bol okuma yaptığımız konular
Çok gözlem yapmış olduğunuz konular
Merak ettikleriniz
Şikayet ettikleriniz
Mutlu olduklarımız
Sizi üzen konular
Korktuğunuz şeyler
Beklentiler

Akademik araştırmalarda araştırma konusu genel bir araştırma sahasını gösterir. Büyük ölçüde
bu sahada daha önce yapılmış araştırmalar da vardır. Örneğin iletişim araçlarında şiddetin yer
alışı bir araştırma konusudur. İletişim araçlarında sunulan şiddetin, izleyenlerde şiddet içeren
davranışlara dönüşmesi de bir başka araştırma konusudur. Birincisinde şiddet içeriğinin yer
alışı ikincisinde şiddetin etkisinin araştırılması gerçekleştirilir. Diyelim ki birincisini araştırma
konusu olarak seçtiniz. Bu aşamadan sonra araştırma başlığının seçilmesi gerekir. Araştırma
başlığı konunun daraltılmış ayrıntılandırılmış biçimidir. Ele aldığımız iletişim araçlarında
şiddet sunumuna ilişkin şu alt başlıkları bulmanız söz konusu olabilir:
•
•
•
•

Televizyon dizilerinde şiddet
Gazete çizgi romanlarında şiddet
Çok satan kitaplar”da şiddet
Sinema filmlerinde şiddet
Yukarıdaki listeyi çoğaltmamız mümkün. Belki yüzlerce araştırma başlığı bulunabilir.
Aslında yukarıdaki araştırma başlıkları bile genel sayılabilir. Bu açıdan araştırma
konusuyla, araştırma başlığı aslında bir düzey farkı bulunur. Bu anlamda en genelden en
ayrıntısına kadar bir liste yaratmak mümkün olabilir. Bunu denemenin bir yararı olmamakla
birlikte, yukarıdaki araştırma başlıklarından birincisini ele alıp diğer olası araştırma
başlıklarından bazılarını sayalım:
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-Televizyon dizilerinde kadınlara uygulanan şiddet
-Televizyon dizilerinde çocuklara uygulanan şiddet
-Televizyon dizilerinde gruplara uygulanan şiddet
-Televizyon dizilerinde etnik azınlıklara uygulanan şiddet
-Televizyon dizilerinde dinsel azınlıklara uygulanan şiddet
Listeyi uzatmanın mümkün olduğu görülmektedir. Burada göstermek istediğimiz, araştırma
konusuyla araştırma başlığı arasında bir düzey farkı olduğudur. Bazı durumlarda araştırma
başlığı araştırmanın en başında saptanabilir. Bazı durumlardaysa araştırma başlığının
zaman içinde dönüşümü söz konusudur. Araştırma konuları ve araştırma başlıklarının
somutluğu arasındaki farklılık değişik bilim alanlarında farklı derecelerde olabilir.

4.2. Araştırma Konuları Bulma ve Konuyu Daraltma Teknikleri
Genel anlamda bile konunun olmadığı veya konunun çok kapsayıcı olduğu araştırmalara
başlamak için geliştirilmiş çeşitli düşünce geliştirme yöntemleri vardır. Bu yöntemler aslında
gündelik araştırma sürecinde bireylerin otomatik olarak yaptıklarını, belli bir teknikle ve yapılan
sürecin ayırdında olarak yapmalarını sağlar. Bunlar arasında beyin fırtınası ve zihin
haritalandırma teknikleri en bilinenlerdir. Zihin haritalandırma tekniğinde en genel anlamda
bile bir konu ortada yoksa, önce bilinç akışı yöntemi uygulanır. Yöntem için kağıt, kalem ve
saat yeterlidir. Masaya oturulur ve belli bir süreyle (5-15 dakika) ilk akla gelenden başlayarak
her şey yazılır. Bu liste içindeki konulardan biri seçilir. Böylece konu genel olarak
belirlenmiştir.
Konu genel olarak belirlenmişse veya başkası tarafından verilmişse, konuyu daraltmak için
zihin haritalandırma yöntemi uygulanabilir. Boş bir kağıt yatay olarak kullanılır ve orta noktası
karalanır. Konuyla ilgili düşünmeye devam edildikçe akla gelen her şey karalanmış orta
noktadan çıkarılan okların yanına yazılır. İkinci bir kağıt alınır, birinciye bakarak birbiriyle
ilgili olanlar gruplanarak ana dallar ve alt dallar oluşturulur. Konunun niteliğine göre ana
dallardan veya alt dallardan biri seçildiğinde daraltılmış konu ortaya çıkmış olur. Bu yöntemi
zihin haritalandırma yazılımları yardımıyla bilgisayarda yapmak da mümkündür. Zihin
haritaları aynı zamanda sunumlarda ve bilgi aktarılmasında da son derece yararlıdır. Aklınızdan
geçenleri gündelik araştırma niteliğinden akademik araştırma niteliğine yaklaştırmak için ilk
uygulanacak yöntem zihin haritalandırmasıdır. Beyin fırtınası ve zihin haritalandırma teknikleri
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küçük gruplar için uygulandığındaysa katılımcı karar alma yöntemlere geçilmiş olur (Geray,
2006: 24).
Konu belirlendikten sonra araştırmanın cevap bulmaya çalıştığı ve çalışmanın odak
noktasını belirleyecek olan araştırma problemi tanımlanmalıdır.
Sosyal bilimlerde araştırma projesi, araştırma problemi (sorusu) ile başlar. Araştırma problemini
genel olarak iki veya daha çok değişken arasındaki ne tip bir ilişkinin olduğu sorusu oluşturur.
Araştırma problemini oluşturmak, bir araştırmacı için çok önemli bir aşama ve ilk basamaktır.
Peki, bir araştırmacının kullanabileceği etkili bir araştırma problemi nasıl oluşturulmalıdır? Bu
sorunun cevabını birkaç maddede ele alabiliriz.
Öncelikle, araştırmacının seçeceği konu, araştırılabilir bir konu olmalıdır. Örneğin, "X markası
mı Y markası mı daha iyidir?" sorusu araştırılması problemi bir sorudur. "Ne açıdan X markası
veya Y markası daha iyidir? Daha mı az masraflıdır? Daha mı kullanışlıdır?" gibi sorular
çoğaltılabilir. Önemli olan nokta, araştırma sorusunun daha net ifade edilebilir ve anlaşılabilir
bir soru olması gerektiğidir.
Sonrasında araştırmacının seçeceği konunun ne çok geniş ne de çok dar olması gerekir. Örneğin
araştırmacı olarak sizler, suç olgusu gibi çok geniş bir konuyu ele alıp o konuda çalışma yapmayı
düşünüyorsunuz. Ama suç başlığı içerisinde yüzlerce konu çalışılabilir, yani sadece suç
kavramını ele alan bir araştırma sorusu çok geniş olacaktır. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi 47.
sokaktaki 13-15 yaş arası kız çocuklarında madde bağımlılığı gibi bir araştırma problemi
belirlerseniz, bu sefer de çok dar bir araştırma alanı ile karşı karşıya kalabi-lirsiniz. Araştırma
problemi, ne çok geniş ne de çok dar bir alana yoğunlaşmalıdır. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi,
ortaöğretim kurumlarındaki gençlerde madde bağımlılığı gibi bir araştırma başlığı, çalışılabilir
bir araştırma problemine örnektir.(Böke, 2011: 24)
Sosyal bilimlerde genellikle araştırma problemi, bir soru olarak ortaya çıkar. Bu soru cümlesi,
araştırma sorusu olarak tanımlanır. Araştırma problemi ve araştırma sorusunun belirlenmesi
aşaması, yol gösterici olduğundan araştırmanın en önemli aşamasıdır. Hipotezlerin doğru
kurulması, evren ve örneklemin doğru belirlenmesi, doğru ölçme araçlarının geliştirilip doğru
analizlerin yapılması için araştırma problemi ve sorusu açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmeli
ve değişkenler arasındaki ilişkiyi yansıtmalıdır. İyi bir araştırma sorusu belirlenirken dikkat
edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, zaman, çaba ve maliyet açısından araştırılabilir
olmalıdır. Araştırma sorusu açık olmalıdır. Okuyucuların çoğunluğu tarafından soru doğru
anlaşılmalıdır. Çalışılmaya değer ve önemli olmalıdır. Bunların yanı sıra, etik olmalıdır; başka
bir deyişle araştırma kimseye ya da kimsenin yaşadığı ortama zarar verici olmamalıdır.

4.3.Araştırma Probleminin Özellikleri
> Araştırılabilir bir konu üzerine olmalıdır.
> Araştırılan konu ne çok geniş, ne de çok dar olmalıdır.
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> Araştırma problemi yapılabilir bir problem olmalıdır.
> Araştırma problemi çalışılan alana yeni bir katkı sağlamalıdır.
> Araştırma problemi ile ilgili alan taraması yapılmalıdır.
> Seçilen araştırma problemi yapılabilir bir problem olmalıdır. Öğrenci olarak dönem
içerisinde hazırlanması gereken bir araştırma raporu için iki sene alacak bir araştırma
problemi geliştirmek, doktora tezi hazırlarken tüm ömrünüzü harcayacak kadar zaman
gerektiren bir araştırma problemine odaklanmak ve bunun üzerine çalışmak rasyonel ve
yapılabilir bir araştırma problemini oluşturmaz.
> Araştırma probleminin, çalışılan alana yeni bir katkısının olması gerekir. Araştırma
problemi sosyal önemde bir problemi ele almaya çalışan bir çalışma olmalıdır. Araştırma
problemi ve çalışılan alan, araştırmacıyı motive eden, onun için, çalıştığı alan için önemli
olmalıdır. Araştırma problemi oluştururken akılda tutulması gereken sorulardan biri, bu
çalışma sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar ne kazandıracak, ne gibi yararları olacak ve
kimlere yardımcı olacaktır.

Sosyal bilimler alanında ortaya konulmak istenen araştırma problemi mevcuttaki literatür
içinde olmalıdır. Yani, araştırma problemi oluşturulmadan önce, alan taraması yapılmalı ve
bizim sunacağımız araştırma problemi ile ilgili olarak alanda daha önceden yapılan
çalışmalara hakkında bilgi toplanmalı ve araştırma problemi, önceki bilgilerden
faydalanmalıdır. Bu bizim, daha önceden çalışılmış bir konuda çalışma yapamayacağımız
anlamına gelmez. Sosyal bilimler alanında çokça konu defalarca çalışılmıştır ve siz
yapacağımız çalışma ile mevcut bilgi havuzuna yeni bir katkı yapacağımızı öngörüyorsanız,
bu çalışmayı ortaya koymakta herhangi bir sıkıntı yoktur. (Böke, 2011: 24-25)
Bir araştırma başlığı olarak “Televizyon dizilerinde çocuklara uygulanan şiddetin sunumu"nu
düşünelim. Bu araştırma başlığından hareketle hangi genel, araştırma soruları sorabiliriz? Genel
araştırma sorularından bazıları şunlar olabilir (Geray, 2006: 34).
-Televizyon dizilerinde çocuklara uygulanan şiddetin yoğunluğu nedir?
-Televizyon dizilerinde çocuklara uygulanan şiddetin nitelikleri nelerdir?
Dikkat edilirse yukarıdaki iki genel araştırma sorusunda da araştırmaya başlamamız gereken
bilgi içerilmemektedir. Hangi yöntemi kullanacağımıza ilişkin de bir fikir yoktur. Yoğunluktan
ne anlıyoruz? Televizyonu açıp dizileri seyrederken yoğunluğuyla ilgili ne tür gözlemlerde
bulunabiliriz? Bu soruların yanıtlarını almamız mümkün değildir. Bu genel araştırma
sorusundan hareketle ayrıntılı araştırma soruları yaratmaya çalışalım. Şunlar olabilir mi?
-Televizyon dizilerinde çocuklara uygulanan şiddetin oranı toplam şiddetin ne kadarıdır?
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-Televizyon dizilerinde çocuklara uygulanan şiddetin ne kadarı sözel, ne kadarı fiziksel
şiddettir?
-Yerli televizyon dizileriyle, yabancı televizyon dizileri arasında çocuklara uygulanan şiddetin
yoğunluğu açısından fark var mıdır?
Yukarıdaki üç soru da örnek araştırmamızı ilerletecek bilgileri içermektedir. Birinci soruya
yanıt verebilmek için yapmamız gereken açıktır. Televizyon dizilerini alıp bunlarda şiddet
uygulamalarını saymamız gerekir. Saymamızı yaparken en azından çocuklara uygulanan şiddet
davranışlarını da saymamız gerekecektir. Bu sayımı yapabilirsek, toplam şiddet sıklığı içinde
çocuklara uygulanan şiddet sıklığının oranını kolayca bulabiliriz. İkinci soruyu ele alalım. Bu
soruyu yanıtlamak içinse çocuklara uygulanan sözel ve fiziksel şiddet sıklığını saymamız ve
bunlardan hangisinin ağır bastığını bulmamız mümkündür. Üçüncü soruyu yanıtlamak içinse
gösterilen yerli ve yabancı televizyon dizilerini almamız ve şiddet uygulamalarını her iki grup
için de saymamız yeterli olabilir.
Görüldüğü gibi ayrıntılı araştırma sorularıyla araştırmanın yöntemi arasında sıkı bir ilişki
vardır. Yukarıdaki ayrıntılı araştırma sorularını yanıtlayabilmemiz için kullanmamız gereken
yöntem içerik çözümlemesi yöntemidir. İlerleyen haftalarda içerik çözümlemesi yöntemini
işleyeceğiz. Bu çerçevede veri toplama soruları nelerdir? İçerik çözümlemesi yönteminde veri
toplama sorularının özel bir türü uygulanır. Bu ölçülecek olgunun kategorilere ayrılmasıdır.
Örneğin çocuklara uygulanan şiddet kategorisi, diğer şiddet uygulamaları kategorisi, sözel
şiddet kategorisi, fiziksel şiddet kategorisi. Kategorileri yaratarak aslında veri toplama
sorularını yaratmış oluyoruz. Bu soru aslında şöyle anlaşılabilir: Araştırmaya aldığım
televizyon dizisinin izlediğim diliminde çocuklara kaç kez fiziksel şiddet uygulanmıştır?
Çocuklar dışındakilere kaç kez fiziksel şiddet uygulanmıştır? Bu soruyu çetelesini tuttuğunuz
dizi filmlerin her dilimi için onlarca veya yüzlerce kez sorup, her aldığınız yanıtı hazırladığınız
bir tabloya işlerseniz, veri toplama sorularını kullanmış sayılırsınız.
Bir sonraki aşama hipotezlerin belirlenmesidir. Bu noktada, öncelikli olarak her araştırmada
hipotez yazılmasının gerekmediği belirtilmelidir. Mevcut durumun ortaya konulması amacıyla
yapılan betimleyici (descriptive) ve nitel araştırmalarda hipotez kurulmamaktadır. Nedensel,
ilişkisel veya deneysel araştırmalarda ise hipotezlere yer verilmelidir. Hipotez, araştırmanın
olası sonuçlarına ilişkin bir tahmin ifadesidir. Hipotezlerin amaçlarla tutarlı olması, test
edilebilecek ve ölçülebilecek biçimde hazırlanması ve analizlerde kullanılacak tüm
değişkenleri içermesi gerekir. Eğer araştırma problemi test edilebilecek nitelikte ise mutlaka
hipotez yazılmalıdır. Doğru olarak yapılandırılmış hipotezler, hangi istatistiksel analiz
yönteminin kullanılacağı, değişkenlerin hangisinin bağımlı ve bağımsız olacağı ve analizlere
nasıl katılacakları konusunda yön göstericidir. Hipotezlerin doğruluğunun beklenmesi
çalışmada yanlılığa sebep olur. Bu sebeple, çalışmalarda, istatistiksel testlerin sonucunda
anlamlı ya da anlamsız çıkan tüm hipotezlere yer verilmelidir. Erdoğan, bazı çalışmalarda
istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığı gerekçesiyle hipotezlere yer verilmediğini tespit etmiştir.
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Bazı çalışmalarda ise istatistiksel testler yapılmış olmasına rağmen bu testlere yönelik
hipotezlerin, çalışmalarda yer almadığı görülmüştür. Evren, gözlem alanına giren bireylerin
oluşturduğu topluluktur. Örneklem, araştırma evreni içerisinden amaca uygun herhangi bir
yöntemle seçilen ve evreni temsil etme yeteneğine sahip birimler veya elemanlar kümesidir.
Evren ve örneklem belirlenirken çalışmanın amacı, araştırma problemi ve değişkenler göz
önünde bulundurulmalıdır. Evrene göre örneklemin tercih edilmesinin bazı avantajları vardır.
Bunlar, örneklemle çalışmanın daha ucuz olması, daha çabuk olması, daha ayrıntılı bilgi elde
edinilebilmesi ve evrenden elde edilemeyecek bilgilere (örneğin kan grubunun tayin
edilmesinde bireyin tüm kanı değil sadece kan örneği kullanılır) ulaşılabilmesidir.
Örneklemin evreni temsil etmesi gerekir. İdeal olan da budur. Diğer taraftan uygulamalara
bakıldığında gerçekten evreni temsil edebilecek nitelikte bir örneklemin seçilmesi kolay
değildir. Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaların çoğunda tam olarak evreni temsil
edebilecek gruplar yerine erişilebilen bireyler ile araştırma gerçekleştirilmektedir. Fraenkel ve
Wallen araştırmalardaki evrenin ve örneklemin belirlenmesi ile ilgili olarak ideal diye
belirtilen hedef evren ve gerçekçi olarak ele alınan erişilebilen evren olmak üzere iki
kavramdan bahsetmektedir. Bu kavramlar bir örnekle açıklanabilir:
Araştırma problemi: Öğretmenlik Uygulaması dersinin Eğitim Fakülteleri’nde okuyan
öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerine etkileri nelerdir?
Hedef evren: Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan
tüm öğretmen adayları
Erişilebilen evren: Ankara’daki Eğitim Faküteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini
alan tüm öğretmen adayları
Örneklem: Ankara’daki Eğitim Faküteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan tüm
öğretmen adaylarının %10’u
Evrenin daraltılmasının, zaman, çaba ve maliyet açısından araştırmacıya kolaylık sağladığı
bilinmekle birlikte araştırmanın genellenebilirliğini azalttığı da unutulmamalıdır. Bu, bazı
araştırmalarda göz ardı edilen bir durumdur. Araştırmacı evrenini daraltmış olmasına rağmen,
yani aslında erişilebilen evreni örneklem seçiminde temel almış olmasına rağmen sonuçları tüm
evrene genelleyebilmektedir. Örneğin yukarıdaki örnekte, araştırmadan elde edilen sonuçlar
sadece Ankara iline genellenebilir ama Türkiye’ye genellenemez. Sonuçların Türkiye’ye
genellenmesi büyük bir hatadır. Bir başka hata da, aslında örneklemin erişilebilen evrene dayalı
olarak seçildiği çalışmalarda bu durumdan hiç bahsedilmemesi ve sadece hedef evren ile ilgili
bilgi verilmesidir. Bu hatayı önlemek için, hedef evren ile ilgili bilgi her zaman verilmeli fakat
hedef evrenden bir örneklemin seçilmesinin zor olduğu durumlarda erişilebilen evren ile ilgili
bilgiye de bir gerekçe ile birlikte yer verilmelidir.
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4.4.Temel Terimler
Örnekleme ile ilgili detaylı bir paylaşıma girmeden önce, bu bölüm için önemli olan bazı
terimlerin tanımlarını ve kısa açıklamalarını vermek faydalı olacaktır.
> Öğe
(unit):
Bilimsel
çalışmada
verinin
alındığı/toplandığı
ünitedir.
Sosyal bilimlerde çoğunlukla bireyler çalışmaların öğesini oluştururlar.
Örneğin, "kapkaç" konusunda düşüncesi sorulan her bir vatandaş, o ça
lışmanın öğesidir.
>

Evren (population): Bilimsel çalışma için verilerin toplandığı öğelerin yer aldığı ve o
öğelerden oluşan örnek grubun temsil ettiği/etmeye çalıştığı gruplar ve yığınlardır.
Örneğin, kapkaç konusunda fikirleri sorulan vatandaşların içinde bulunduğu şehir bizim
çalışma evrenimizi oluşturur. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü polis memurlarının idam cezası
ile ilgili görüşlerinin araştırıldığı bir araştırmada, çalışma evrenini Bursa il emniyet
müdürlüğü oluşturur.

>

Örnek (sample): Bilimsel çalışmalarda, üzerinde çalışma yürütülen hedef çalışma evreni
hakkında fikir sahibi olmak ve çalışma sonucunu tüm çalışma evrenine genelleme yapmak
için o evrendeki Öğelerden oluşması hedeflenen gruptur. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde
yaptığımız idam cezası ile ilgili polis memurlarının görüşlerini araştıran çalışmada, o il
emniyet müdürlüğünde çalışan memurlar arasından seçilip kendileri ile mülakat yapılan
yüz kişilik polis memuru grubu, o çalışmanın örnek grubunu oluştururlar.

>

Örnek listesi/çerçevesi (sampling frame): Çalışma için belirlenmiş çalışma evreninden
örnek grubu seçmek için gerekli olan kayıtların/listelerin yer aldığı kaynaklardır. Bursa İl
Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan çalışmada yer alacak örnek yüz kişilik grubu belirlemek
için, o il emniyet müdürlüğünde çalışan tüm polis memurlarının adlarının yazılı olduğu
liste örnek listesidir. Örnek listesinde dikkat edilecek en önemli nokta, listenin tam,
eksiksiz ve güncel olmasıdır.

>

Örnekleme (sampling): Çalışma evreninden, araştırma amacına uygun örnek grubun
belirlenmesi sürecine veya yöntemine Örnekleme adı verilir.

>

Örnekleme birimi (sampling unit): Örnekleme sürecinde, çalışma evreninden örnek grup
için seçilen her öğe örnekleme birimini oluşturur. Sosyal bilimlerde çoğunlukla bireyler
örnekleme birimini oluştururlar. Bireylerin yanında, okullar, şehirler, ülkeler ve diğer
birimler de örnekleme birimi olarak örnekleme sürecinde kullanılabilirler (Böke, 2011:
105-106)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında bir bilimsel araştırma sürecinin; konunun belirlenmesi, araştırma problemi
ve araştırma sorusunun seçimi, hipotezlerin belirlenmesi, evren ve örneklemin belirlenmesi,
veri toplama araçlarının geliştirilmesi, verilerin analizi, bulgular ve yorumdan oluştuğunu
öğrendik. Araştırma konusu nasıl bulunur ve bulunan konu nasıl daraltılır konularına hakim
olduk.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Hipotez, bilimsel çalışmada verinin alındığı/toplandığı
ünitedir.

( )

( )

3- Örneklemin mutlaka araştırma evrenini temsil etme
zorunluluğu yoktur.
4- Araştırma problemi(sorusu) belirlemede literatür taraması
yapılmalıdır.

( )

( )

( )

( )

5- Sosyal bilimlerde araştırma projesi kuram ile başlar.

( )

( )

1- Araştırma problemi çalışılan alana yeni bir katkı
sağlamalıdır.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) Y 4) D 5) Y

1) Araştırma problemi belirlenirken hangi esaslara uyulmalı?
2) Araştırma evreni nedir?
3) Araştırmada öğe neyi tanımlar?
4) Araştırma örneklemi nasıl belirlenir?
5) Araştırmada alan taraması neden yapılır?

1-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada dikkat edilmesi gereken aşamalardan
değildir?
a)Konunun belirlenmesi
b)Araştırma problemi ve araştırma sorusunun seçimi
c)Hipotezlerin belirlenmesi
d)Araştırma yönteminin belirlenmesi
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e)Örneklemin içinden evrenin belirlenmesi

2- I.Araştırılabilir bir konu üzerine olmalıdır.
II.Araştırılan konu ne çok geniş olmalıdır.
III.Araştırma problemi yapılabilir bir problem olmalıdır.
Araştırma problemiyle ilgili yukrıdaki ifadelerden hangisi/leri yanlıştır?
a)Yalnızca I
b)Yalnızca II
c)Yalnızca III
d)I ve II
e)II ve III
3- Örneklemi, Ankara’daki Eğitim Faküteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan
tüm öğretmen adaylarının %10’u olan araştırmanın, evreni ne olabilir?
a) Ankarada’daki Eğitim Fakülteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan tüm
öğretmen adayları
b) Ankarada’daki Eğitim Fakülteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan tüm
öğrenciler
c) Ankarada’daki Eğitim Fakülteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan başarılı
olan tüm öğretmen adayları
d) Ankarada’daki Eğitim Fakülteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan başarısız
olan tüm öğretmen adayları
e) Ankarada’daki Eğitim Fakülteleri’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan tüm kadın
öğretmen adayları
4- Örnekleme sürecinde, çalışma evreninden örnek grup için seçilen her öğe
…………………oluşturur.

Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.
a)Bağımlı değişken
b)Örnekleme evreni
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c)Örnekleme birimi
d)Değişken
e)Bağımsız değişken
5-

Bilimsel
çalışmada
verinin
alındığı/toplandığı
Sosyal bilimlerde çoğunlukla bireyler çalışmaların ……………..
Örneğin, "kapkaç" konusunda düşüncesi sorulan her bir vatandaştır.

ünitedir.
oluştururlar.

Yukarıdaki boşluğu hangi kavram tamamlamalıdır?

a)Örneklem
b)Evren
c)Bulgu
d)Öğe
e)Problem

1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d
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5.ÖRNEKLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.ÖRNEKLEME
5.1.Örnek kümeye neden ihtiyaç duyuyoruz?
5.2.Örnekleme Yöntemleri
5.2.1.Olasılık Örneklemesi
5.2.2.Olasılıklı Olmayan Örnekleme
5.3.Örnekleme Dağılımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Örnek kümeye neden ihtiyaç duyarız?
2- Örnekleme yöntemleri nelerdir?
3- Örnekleme dağılımı nasıl olmalıdır?

75

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Örnekleme

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Örneklerme yöntemlerinin Örnekleme
yöntemlerinin
neler
olduğunu olasılıklı olan ve olasılık
olmayan
örnekleme
kavrayabilmek
yöntemlerinden oluştuğunu
bilmek
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Anahtar Kavramlar
Örnekleme, Olasılık Örneklemesi, Olasılıklı Olamayan Örnekleme.
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Giriş
Araştırma sorusunu belirleyen, teorisi ve hipotezleri belli olan, değişkenlerini bunlara bağlı olarak
tanımlayan araştırmacının takip etmesi gereken bir sonraki aşama, araştırması için gerekli veriyi
toplamasıdır. Araştırmaların ve bilimsel projelerin büyük bir kısmının en önemli bölümlerinden
birini oluşturan örnekleme, farkında olsak da olmasak da hayatımızın bir parçası olmuştur.
Bindiğimiz taksideki şoförün davranışlarına bakarak bizim tüm taksi şoförleri hakkında bir
genelleme yapmamız, rüşvet alan bir meslek mensubundan dolayı o meslekte çalışan herkese o zan
ile bakılması, günlük hayatta sürekli karsılaştığımız rutin düşün süreçleridir. Gündelik hayattan
sunulan bu kesitlerde olduğu gibi, genel hakkındaki çıkarımlar da, o genelin içerisinde bulunan
Öğeler ve bireylerden elde edilen izlenimlere dayanır. Ankara'daki bir lise ile ilgili oluşan kanaat
tüm Türkiye'deki liseleri kapsayan bir genellemeye dönebilir. Veya son zamanlarda oldukça meşhur
olan 1.000 kişilik bir gruptan elde edilen verilerle tüm ülkenin seçim profili ortaya konulmaya
çalışılabilmektedir. Önemle üzerinde durulması gereken nokta, gerçekten ülke içerisinden seçilen
bu 1.000 kişilik örnek grup, tüm ülke insanını temsil etmekte midir? Veya Ankara'daki eğitim
sistemi ile ilgi seçilen lise, gerçekten tüm Ankara'daki eğitim sistemini ve/veya liselerini temsil
etmekte midir? Seçilen tek lise yeterli bir örnek büyüklüğü müdür? Bu örnek sayısının artırılması
çok mu önemlidir? Yoksa lisenin Ankara'nın hangi bölgesinden seçildiği mi daha önemlidir?
Veya da her ikisi de örnekleme sürecinde önemli roller mi oynarlar? Yeterli büyüklükte olmayan
bir örnek ile yapılacak çalışmalar ne gibi sonuçlar doğurabilir? Örneğin, içinden belirlendiği
çalışma evrenini temsil etmemesi, araştırma sonuçlarında ne gibi hatalar oluşmasına neden olur?
Daha temel bir soru, neden örneklemeye ihtiyaç duyarız? Niçin tüm çalışma evreninden gerekli
verileri toplamayız? (Böke, 2011: 105)
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5.ÖRNEKLEME
5.1.Örnek Kümeye Neden İhtiyaç Duyuyoruz?
Örnekleme, üzerinde araştırma yapılan çalışma evreninden onu temsil ettiğine inanılan bir
bölümünün, o çalışma evreni hakkında çıkarımlarda bulunulmak amacıyla belli yöntemler
sonucunda seçilmesidir. Örneklemede iki ana amaç hedeflenir:
(1) Öncelikle evreni temsil ettiğine inanılan örneklerin seçilmesi,
(2) Seçilen örnekten çalışma evrenine genelleme yapılabilmesidir. Araştırmalarda hedeflenen
çalışma evreninin her öğesine çalışmada yer vermek her zaman mümkün olmamaktadır".
Örneğin, Türkiye'deki insanların yaşam kalitesi yönünden önceliklerini öğrenmek için bir
çalışma yapmak isteyen bir araştırmacının çalışmasında cevaplamak istediği araştırma
sorularının genel sayımda insanlara sorulan sorular arasında yer alıyor olması gereklidir. Ya da
araştırmacının Türkiye'deki tüm bireylerle görüşüp onlardan istediği sorulara gönüllü olarak
verecekleri cevapları alıp gerekli verileri toplaması gerekmektedir. Böyle bir işlem hem
uygulanabilirlik açısından, hem eldeki kaynaklar noktasından (para, zaman vb.) ve hem de
toplanması planlanan verilerin kalitesi açısından pek mümkün gözükmemektedir. Bu durumdaki
bir araştırmacının yapacağı, bilimsel kriterler çerçevesinde belirleyeceği karakteristikleri ve
nitelikleri taşıdığına inandığı bir örnek grup üzerinde çalışmasını yaparak, o çalışma sonucunu
tüm Türkiye'ye genellemeye çalışmaktır. Burada üzerinde önemle durulması gereken nokta,
çalışmada kullanılan örnek grubun, çalışma evrenine genellenip genellenemeyeceğidir. Yani,
araştırmacının çalışmasında kullandığı örnek grup gerçekten Türkiye'nin genelini temsil etmekte
midir? Araştırmacı eğer genellediğine inanıyorsa bunu neye dayanarak iddia etmektedir?
Örnekleme sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıca dört aşamadan (Sudman, 1976)
bahsedilebilir:
(1) Çalışmanın yapılacağı evrenin ve hedef kitlenin tanımlanması,
(2) Çalışma evreninden seçilecek örnek grubun, evreni ve hedef kitleyi temsil edebilirliği,
(3) Seçilen öğelerin rastlantısal/tesadüfi örnekleme ile seçilebilmesi,
(4) Örnekleme hatasının boyutları. Bu dört madde, örneklemenin kalitesini ve örnekleme
süreci sonucunda ortaya çıkan sonuçların tüm çalışma evrenine genellenebilirliliğini
belirleyen kriterlerdir.
Burada karşımıza çıkan genellenebilirlik kavramı üzerinde biraz durmakta fayda var. Bachman
ve Schutt (2003) genellenebilirliğin iki yönünden bahsetmektedirler. Bunlar (1) örnek
genellenebilirliği ve (2) evrenler arası genellenebilirlik.
(1) Örnek genellenebilirliği (sample generalizability): Bilimsel çalışma yapılacak evrenin
içerisinden seçilen Örnek üzerinden sonuçların çalışma evrenine genellenebilirliği
olarak ifade edilmektedir. Bir varsayımsal çalışma örneği ile tanımlamayı açmak
gerekirse; Eskişehir ilinde yaşayan orta yaş grubunda yer alan ev hanımı bayanların,
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TV'lerin gündüz kuşak programları hakkındaki düşüncelerini içeren bir çalışma
yaptığımızı varsayalım. Tüm Eskişehir ilindeki, orta yaş grubundaki ev hanımı
bayanlara ulaşmak, oldukça zor bir çalışmadır. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için,
öncelikli olarak belirlenen bilimsel çalışma evrenini temsil ettiğine inandığımız ve bunu
bilimsel yöntemlerle belirlediğimiz örnek bir grup belirleriz. Ve çalışmamız için gereken
veriyi bu örnek gruptan toplarız. Toplanan verilerin, bilimsel analizleri sonucunda ortaya
çıkan sonuçlan/bulgulan, çalışma evrenimize genelleriz. Bu örnek genellenebilirliğini
oluşturur ve sosyal bilimlerde yapılan bilimsel araştırmalarda son derece önem arz eder.
(2) Evrenler arası genellenebilirlik (crosspopulation generalizabitity): Bilimsel çalışma
için bir çalışma evreninden seçilen örnek gruptan elde edilen verilerin bir başka evrene,
gruba genellenebilirliği olarak tanımlanabilir. Önceki varsayımsal çalışma örneğine
dönersek; Eskişehir ilinde elde ettiğimiz sonuçların, Muğla ilindeki, orta yaş grubu ev
hanımı bayanlara genellenebilirliği, evrenler arası genellenebilirlik kavramını
oluşturmaktadır. Çoğunlukla, evrenler arası genellenebilirlik kavramı yerine, dış
geçerlik
(eksternal
validity) kavramı kullanılmaktadır. Başka bir çalışma evreninden elde edilen verilerin,
bulguların farklı evrenlere genellenebilirliği son derece dikkat ve özen ge
rektiren bir durumdur. Sadece Adıyaman ilindeki kız çocuklarının suça ka
tılma oranları ile ilgili yapılan çalışmanın sonuçlarına dayanarak, biz Türki
ye'deki tüm illerde kız çocuklarının suça katılma oranları aynıdır dersek,
bizim çalışmamızın evrenler arası genellenebilirliği tartışmaya açık hale gelir.

5.2. Örnekleme Yöntemleri
Örnekleme metotları, çalışmada yer alacak öğenin veya bireyin çalışma evreninden
seçilmesinde olasılık unsuru olup olmamasına göre ikiye ayrılırlar:
(1) Olasılık Örneklemesi (probability sampling) ve
(2) Olasılıklı olmayan örnekleme (nonprobability sampling).
5.2.1.Olasılık Örneklemesi (Tesadüfi Örnekleme)
Olasılık örneklemesi teorisinin kökeni, 17. yüzyılda yaşamış olan İsviçreli matematikçi Jacques
Bemoulli'ye dayanır. Bemoulli, çalışma evreninden rastlantısal olarak seçilen küçük örneklerin,
ufak farklılıklar olsa da, çalışma evrenine benzeyeceği varsayımında bulunmuştur. Olasılık
örneklemesi, bireyin veya öğenin çalışma evreninden seçilebilme olasılığının bilindiği ve bu
olasılık oranının sıfır olmadığı örnekleme yöntemlerini içerir. Bu yöntemler çalışmada
kullanılan öğeleri veya kişileri rastgele seçerler ve bundan dolayı sistematik yanılgı bu
yöntemlerde yer almaz. Sadece şans unsuru öğelerin veya kişilerin örnekleme içerisinde yer
almasını belirler, şans unsuru dışında hiç bir şey bu süreçte etkili olamaz. Olasılık tabanlı
örneklemelerin bu özelliği bazen rastgele örnekleme olarak nitelendirilir. Özellikle de eğer
araştırmacının amacı bulunan sonuçlan tüm evrene genelleme yapmaksa tesadüfi seçme
özelliğinden dolayı rastgele örnekleme metotları, tesadüfi olmayan (olasılıklı olmayan)
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örnekleme yöntemlerine göre daha çok tercih edilebilir yöntemlerdir. Çünkü araştırma ve
istatistik yapan bilimler ve alanlar, çalışmada kullanılan ve evreni temsil ettiği varsayılan
örneğin çalışma evreninden bir olasılık hesabına dayanarak oluşturulduğunu öngörürler.
Olasılık örneklemesi yöntemleri başlıca beş başlık altında toplanır:
(1) Basit rastgele örnekleme,
(2) Katmanlı rastgele örnekleme,
(3) Küme örneklemesi,
(4) Sistematik rastgele örnekleme,
(5) Çok aşamalı örnekleme.
5.2.1.1.Basit Rastgele Örnekleme
Basit rastgele örnekleme yöntemi sadece şans unsuruna göre öğelerin/bireylerin çalışma için
seçilmesine imkân sağlayacak şekilde örnek grubun belirlenmesi esasına dayanan bir
örnekleme yöntemidir. Bu yöntem, çalışma evrenindeki tüm öğelerin örnek için eşit şansta
seçilme olanağına sahip olmalarını sağlar. Her öğe aynı oranda örnekte yer alabilme şansına
sahiptir. Örneğin, A sınıfı öğrencilerinin yeni ders sistemi ile ilgili düşüncelerini öğrenmek
istiyoruz. Bu araştırmada, çalışma evrenimizi 45 öğrencinin bulunduğu A sınıfı teşkil ediyor.
Rastgele Örnekleme yapmamız için elimizde A sınıfı çalışma evreninde bulunan tüm bireylerin
içerisinde olduğu bir listeye ihtiyacımız var. Bu listedeki her bireye bir numara verip, sonra bu
numaraları aynı ebatlarda kâğıtlara yazıyoruz. Sonra da kâğıtları karıştırıp bir kutunun içine
atıyoruz. Çalışmada kullanmayı planladığımız 10 kişilik örnek grubu, kutunun içerisindeki bu
kartlardan seçiyoruz. Örnekte de görüleceği üzere A sınıfındaki her öğrenci bu çalışmaya
seçilmek için eşit şansa sahip ve örnek için seçilebilme sadece şans unsuruna bağlı,
araştırmacının örnek seçme konusunda sistematik yanılgıya düşme olasılığı yok veya çok az.
Her ne kadar 4050 kişilik bir çalışma evreni için isimlerin bir kutuya konulup içlerinden örnek
grup için öğeler belirlenebilse de, 100.000 kişilik bir çalışma evreni için isimlerin kâğıtlara
yazılıp, bir kutuya konulup oradan çekilerek belirlenmesi çok da uygun ve pratik bir yöntem
olmayabilir.
Basit rastgele örnekleme yöntemi Örnek seçilecek evrenin içerisinde yer alan tüm
bireylerin/öğelerin yer aldığı bir Örnek listesini gerektirdiğinden, özellikle çok geniş evrenler
(örneğin tüm Türkiye, İstanbul, vb.) ve tüm öğe listesinin bulunmasının zor olduğu çalışma
evrenleri (uyuşturucu satıcıları, çete üyeleri, vb.) için kullanışsız ve külfetli olabilir. Ayrıca,
çalışma evrenine ait belli başlı niteliklerin, ayırt edici karakteristiklerin örnekte de olmasını
sağlama konusunda ek bir kıstas uygulanmadığından (mesela yaşa göre, eğitim düzeyine göre
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bir sınıflandırma, vb.), aşağıda anlatılan diğer olasılık örnekleme yöntemlerine göre daha çok
örnekleme hatası ile karşılaşılabilme riski olan ve biraz daha basit bir yöntemdir.

5.2.1.2.Katmanlı Rastgele Örnekleme
Her ne kadar tüm olasılık örnekleme yöntemleri rastgele Örnekleme yöntemini kullansalar da,
bazıları bu işleme birkaç aşama daha ekleyerek Örneklemeyi daha etkin ve verimli kılmaya
çalışırlar. Katmanlı örnekleme yöntemi, tüm çalışma evrenini temsil ettiği varsayılan bir örnek
toplanmadan önce, çalışma evreni ile ilgili olarak elde olan bütün bilgileri kullanarak Örnekleme
sürecini daha etkili kılmaya çalışan bir yöntemdir. Öncelikle, çalışma evrenindeki tüm öğeler
kendilerinde bulunan belli başlı özelliklere göre bir ayrıma tabi tutulurlar ve bu ayırım katmanı
oluşturur. Katman oluşturmaktaki amaç, çalışma için seçilen örneğin çalışma evreni ile
benzerliğini olabildiğince yükseltmek, böylelikle örneğin çalışma evrenini temsil etme
kapasitesini artırarak örnekleme hatasını en aza indirebilmektir. Çoğunlukla çalışma evreninin
sosyal demografik karakterlerine bakılarak (cinsiyet, yaş, mahalle, bölgenin gelir düzeyi gibi),
bu özelliklerden bazılarının hedeflenen örnekte katman olarak yer alması sağlanır.
Araştırmacıların çalışmalarında kullanacakları katman belirlemeleri çoğunlukla ellerinde olan
değişkenler ve çalışılan konu ile alakalıdır (Babbie, 1998). Eğer araştırmacının ilgilendiği
problem cinsiyet ile veya yaş ile ilgili bir problem ise ve bu katmanlara ait bir liste çalışmacıda
var ise, araştırmacı bu özelliklere göre öncelikle bir katman oluşturur, sonra rastgele örnekleme
yöntemini takip ederek örnekleme işlemini gerçekleştirir. Örneğin cinsiyet veya yaş, çalışma
evrenindeki bireyleri araştırma amacına göre ayırmak için önemli bir özellik ve katman
olabilir. Cinsiyetlerin içinden katman için bireyler belirlendikten sonra, her katmandan rastgele
örnekleme yöntemi ile bireyler hedeflenen örnek için seçilir.
Bunu varsayımsal bir çalışma ile açalım. Örneğin polis memurlarının yönetim desteğini
algılayışları üzerine bir çalışma yapıyoruz ve bu konudaki literatüre baktığımızda bayan ve
erkek memurlarının farklı algılamalara sahip olduğu konusunda genel bir kanaat ortaya
çıktığını biliyoruz. Böyle bir durumda yapılması gereken, eğer araştırmacının imkânı dahilinde
ise, bayan ve erkekleri ayırmak ve cinsiyete göre bir katman oluşturduktan sonra rastgele
örnekleme yöntemi ile örnek grubu oluşturmaktır. Bu yöntem örnekleme yanılgısını azalttığı
için, bulunan sonuçların örnekten çalışma evrenine yüksek oranda genellenmesine imkân tanır,
örnek genellenebilirliğini artırır ve evreni temsil etme olasılığı oldukça yüksek bir örnekleme
imkân sunar. Bu özelliklerinden dolayı katmanlı rastgele örnekleme yöntemi, basit rastgele
örnekleme yöntemine göre daha üstün veya diğer bir söylemle daha tercih edilebilir bir yöntem
olarak kabul edilir. Katmanlı örnekleme yöntemi, çalışma evreni hakkında bilgi
gerektirdiğinden, basit rastgele örnekleme yöntemine göre daha çok zaman alıcıdır.
Katmanlı örnekleme yöntemi evrendeki katmanın örneklemede aynı oranda temsil edilip
edilmeme durumuna göre ikiye ayrılır:
(A) Orantılı katmanlı örnekleme (proportionate stratifıed sampling) ve
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(B) Orantısız katmanlı örnekleme (disproportionate stratifıed sampling).

(A) Orantılı katmanlı örnekleme: Bu örnekleme yönteminde, çalışma evrenindeki oran ne
ise çalışılacak örnekte de aynı oran muhafaza edilir. Eğer evrendeki bayan oram % 25 ve erkek
oranı % 75 işe, örnekte de aynı oranlar yer alır ve evrendeki bu orantı korunur. Örneğin, polis
memurlarının "toplum destekli polislik" konusu ile ilgili düşüncelerini inceleyen bir çalışma
yapılacağını varsayalım. Seçilen evrende bayan polis memurlarının büyüklüğü ise 100 polis
memuru. Bu çalışmada eğer çalışma evrenindeki oranın korunması istenirse, çalışma için
toplanacak örnek grupta yer alacak bayan memur sayısının 10 ve erkek memur sayısının 90
olması gereklidir.
(B) Orantısız katmanlı örnekleme: Araştırma için seçilen örnekteki oranların bilinçli bir
şekilde çalışma evreninden farklı olarak seçildiği örneklemelerdir. Orantısız katmanlı
örnekleme, çalışma evrenindeki oram düşük olan grubun örnek içinde yeterince temsil edilmesi
amacını güder. Yukarıdaki varsayımsal örneğe devam edersek, 100 kişiden oluşan çatışma
evreninde var olan oranlar, %90 erkek ve %10 bayan polis memurundan oluşmaktadır. Bu
orana bakıldığında görüleceği üzere 100 kişilik örnek grup, erkek memurlar tarafından domine
edilmektedir ve bayan memurların sayısı istatistik analizleri için düşük bir oranda kalmaktadır.
Bayan memurların da çalışmada temsil edilebilmeleri için, oranlarının çalışma evrenindeki
gerçek oranlarından farklı olarak, daha da artırılarak örnekte yer verilmesi orantısız katmanlı
örneklemeye bir misaldir. Varsayımsal örneğe devam edersek, araştırmada kullanılmak üzere
oluşturulan örnek grupta bilinçli olarak cinsiyet katmanlarının oranlan arasında bir yakınlık
gözetilerek hem erkek hem de bayan polis memurları %50 oranında örnekte temsil edilir. Yani
100 kişiden oluşan örnek grubunda 50 bayan polis memuru ve 50 erkek polis memuru yer alır.
Eğer çalışmada bayan polis memurlarının görüşlerinin öğrenilmesi gerçekten önem arz
ediyorsa, orantısız katmanlı seçme yöntemi ile, çalışma evrenindeki oranlarının aksine daha
büyük oranlarda örnek gruba seçilebilir.
Peki, bu orantısız seçme yöntemi bizim istatistiki analizlerimizde bir yanılsamaya yol açar mı?
Böyle bir yanılsamaya yol açmamak için kullanılan bir yöntem "ağırlık" yöntemidir. Bu yöntem
şu şekilde işler; bütün veriler toplandıktan sonra her katmanın içerisindeki grup ağırlıkları ile
orantılı olarak analizlere katılır. Örneğimize dönersek, orantılı katmanlı seçmede 10 olan bayan
sayısı, orantısız katmanlı seçmede 50 olmuştur. Bundan dolayı orantısız katmanlı seçmeden
elde edilen tüm bayan verisi 0,2 ile (10/50) ile çarpılır. Erkeklerin oranı 90 iken orantısız
katmanlı seçmede 50 olduğundan tüm orantısız katmanlı seçmeden elde edilen tüm erkek verisi
da 1,8 ile (90/50) çarpılır.

Orantılı Katmanlı Seçme ve Orantısız Katmanlı Seçme
John K. Cochran ve Patricia Bell (1997) Oklahoma Islahevleri /Hapishaneler bölümünde
(department of corrections) tutuklulara ırktan dolayı (1) hücre belirlenirken, (2) görev ve ücret
verilirken, (3) yaptıkları şikâyetler değerlendirilirken, (4) görev ihmali ve disiplin
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soruşturmaları gibi konularda bir ayrım yapılıp yapılmadığı konusunu çalışmışlardır.
Araştırmacılar, Oklahoma ıslahevleri/hapishaneler sistemindeki her merkezden (çocuk
ıslahevi, bayan tutukevi vb.) belirledikleri kıstaslar çerçevesinde en az birini çalışmaya dahil
ederek 6 merkezi bu araştırmada kullanmışlardır. Bu merkezlerin her birinden katmanlı rastgele
seçme örneklemesini kullanarak 56 tutuklu ve 14 çalışanı çalışmada kullanılacak örnek grup
için belirlemişlerdir. Tutuklularda ırka dayanan bir katman oluşturulmuştur. Buna göre çalışma
evreni olan Oklahoma ıslahevleri/hapishaneler bölümündeki tutukluların ırk oranı %55 beyaz,
%34 Siyah ve %11 diğer ırklardan oluşmuştur.
Çalışma için seçilen örnekte azınlık (minority) diye adlandırılan beyazlar dışındaki ırkların
daha çok temsil edilmesi için orantısız katmanlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ve
çalışmada yer alacak her üniteden 56 kişi 12'si beyaz, 32'si siyah ve geri kalan 12'si diğer
ırklardan olacak şekilde belirlenmiştir.
Çalışmada yer alacak çalışanlar ise hem ırka hem de çalışma konumlarına (güvenlik veya
diğerleri) dayanan katmanlar oluşturularak ve çalışma evrenindeki oranlar aynen korunarak,
yani orantılı katmanlı örnekleme yöntemi ile çalışmaya dahil edilmişlerdir.
5.2.1.3.Küme Örnekleme
Küme: Doğal olarak ortaya çıkan, evrendeki öğelerin karışık olarak bir araya gelmiş halleridir.
Ve her öğe sadece ve sadece bir kümede yer alır. Okullar öğrenciler için bir küme olurken,
mahalleler/ilçelerde oranın sakinleri için küme olmaktadır.
Katmanlı örnekleme yöntemi, basit rastgele örnekleme yöntemine göre daha çok önbilgi
gerektirirken, küme örnekleme yöntemi, katmanlı örnekleme yöntemine göre daha az önbilgi
gerektirir ve daha az masraflıdır. Basit rastgele örnekleme ve katmanlı örnekleme
yöntemlerinde birey veya öğe tüm çalışma evreni içerisinden seçilirken, küme örneklemesinde
birey veya öğe belirlenmiş küme içerisinden rastgele örnekleme yöntemi ile seçilir.
Küme kavramını, doğal olarak ortaya çıkan, evrendeki öğelerin karışık olarak bir araya gelmiş
halleridir diye basitçe tanımlayabiliriz. Ve her öğe sadece ve sadece bir kümede yer alır (bir
öğrencinin sadece bir ilköğretim okulunda bulunması gibi). Okullar öğrenciler için bir küme
olurken, mahalleler/ilçeler de oranın sakinleri için küme olmaktadır. Küme örnekleme özellikle
elde tüm çalışma evrenini kapsayacak örnek listesi olmadığı zamanlarda (Kish, 1965), tüm
coğrafik alana dağılmış evrenler söz konusu olduğunda, veya alan görüşmesi gibi çalışmalar
yapıldığında kullanılması daha çok yararlı olabilecek bir yöntemdir. Eğer biz tüm Türkiye'den
bir örnek oluşturmak istersek, tüm insanları kapsayan bir listeyi bulabilmemiz hemen hemen
imkânsızdır. Telefon listeleri, seçmen kayıtları, hatta nüfus sayımı bize bilgi verse de, tüm bu
listelerde eksiklikler (kayıt altına alınmamış nüfus, telefonu olmayan insanlar, oy kullanmayan
kişiler, vb.) söz konusudur. Böyle eksik listeleri kullanmak da örnekleme sürecine yanılgıyı
katmakta ve bizim araştırma sonucunda elde edeceğimiz bulguların genellenebilirlik oranını
etkilemektedir. Küme örneklemesi yöntemi, bu tip karmaşık durumlarda ilk önce kümeler
belirlemekte, sonra bu kümelerden rastgele örnekleme yöntemi ile kişilerin veya öğelerin
seçilebilmesini öngörmektedir.
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Taksman, Young, Wiersema, Rhodes ve Mitchell (2007), şartlı salıverilen, gözetim altında
olan, cezaevinde ve ıslahevinde bulunan kişilere uygulanan madde tedavisi uygulamalarını
tanımlamayı, bu hizmetleri sunan organizasyonların yapısını, işleyişini, organizasyonel
kültürlerini, suç ve cezalandırma konusundaki görüşlerini ve son olarak da adalet
mekanizmasındaki kurumlar ile tedaviyi sunan kurumlar arasındaki ilişkileri içeren geniş çaplı
bir çalışma ortaya koymuşlardır. Bu çalışmaya başlarken araştırmacıların örnekleme
aşamasında karşılaştıkları en önemli sorun kullanabilecekleri tüm çalışma evrenini kapsayan
bir Örnek listesinin olmaması olmuştur. Bu problemi aşabilmek için araştırmacılar, bağımsız
ıslahevleri ile operasyonel ofisleri temsil eden iki aşamalı küme örneklendirmesi yöntemini
kullanmışlardır. İlk aşamada araştırmacılar, Amerika'nın 2000 nüfus sayımında belirlenmiş
3.141 ilçe ve emsali yapıdan rastgele seçme yöntemi ile 72 ilçe ve emsali yapı seçmişler, yani
kümeleri belirlemişler, sonra ikinci aşamada bu 72 ilçelik kümenin içerisinden araştırmacıların
çalışmanın amacı ile orantılı olarak belirledikleri kriterleri tutan 243 öğelik örnek listesi
belirlemişlerdir.
Bir diğer çalışmada, Herrenkohl, McMorris, Catalano ve arkadaşları (2007) ergenlik çağındaki
bireylerde ilişkisel saldırganlık ve şiddet için risk faktörlerinin neler olduğu konusunda
çalışmışlardır. Çalışmalarında yedinci ve dokuzuncu sınıfta okuyan öğrencileri 4 kategoride
değerlendirmişlerdir. Bunlar,
(1) suç işlememiş,
(2) fiziksel şiddete eğilimli,
(3) ilişkisel saldırgan,
(4) hem şiddet eğilimli hem de ilişkisel saldırgan.
Araştırmacılar, uluslararası genç gelişimi çalışması (International Youth Development Study)
serisinin bir bölümünü kendi çalışmalarında kullanmışlardır. Uluslararası genç gelişim
çalışması iki aşamalı küme örneklemesini kullanmıştır. İlk aşamada çalışmanın yapılacağı
okullar belirlenmiştir. İkinci aşamada da her okulun içinden çalışmanın yapılacağı sınıflar
belirlenmiştir. Her yedinci ve dokuzuncu sınıf için hem özel hem de devlet okullarından
boyutlan/kapasiteleri ile doğru orantılı olarak tesadüfi örnekleme ile sınıflar belirlenmiştir.
Toplam olarak 101 sınıf yedinci ve dokuzuncu sınıfta okuyanlardan seçilmiştir. Sonuç olarak
961 yedinci sınıf ve 981 dokuzuncu sınıf öğrencisi çalışma için seçilmiştir. Küme örneklemesi
iki aşamadan oluşmaktadır:
(1) Araştırmacı rastgele örnekleme yöntemi ile kümeleri belirler,
(2) Sonra her belirlenen kümenin içinden rastgele örnekleme yöntemi ile öğeler seçilir, Örneğin
Ankara'daki liseler için yapılacak bir bilimsel araştırmada ilk basamak tüm liselerin listesi
içinden araştırmacının bilimsel kıstaslar çerçevesinde belirlediği sayıda okulun rastgele
örnekleme yöntemi ile belirlenmesidir. Bu çalışmada liseler küme olarak kullanılmaktadır.
İkinci aşamada araştırmacı, seçilen her liseden listeleri alarak bu listelerden rasgele örnekleme
yöntemi ile yapılması planlanan çalışma için oluşturulacak örnekte yer alacak sınıfları, sınıf
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öğretmenlerini veya öğrencileri belirler. Böylelikle, tüm evrene ait bir örnek listesi aranma
zorluğu aşılırken, tüm evrenden rastgele örnekleme yapmak yerine, belirlenen kümeler
içerisinden rastgele örnekleme yapılarak daha pratik ve daha az masraflı bir örnekleme
gerçekleştirilmiş olur.

5.2.1.4.Sistemli Rastgele Örnekleme
Basit rastgele örnekleme yönteminin bir diğer versiyonu gibi algılansa da ona göre daha az
zaman alan bir yöntemdir ve öğelerin seçilmesi nispeten daha kolaydır. Sistemli rastgele
örnekleme yöntemi kullanılmak istenirse şu aşamalar izlenir: İlk öğe/kişi listeden rastgele
örnekleme yöntemi ile seçilir, daha sonra her n'inci öğe/kişi sistematik olarak listeden seçilir.
Herzog (2005) mağdurun (kurbanın) neden olduğu cinayetler üzerine yaptığı çalışmasında,
bu tip cinayetler ile doğrudan katilin neden olduğu cinayetlerin ayrılması gereği üzerinde
durmuştur, Ve bu iki cinayet çeşidinin vatandaşlar tarafından ne derece farklı algılandığını ve
önem sırasını bu çalışmasında ele almıştır. Çalışmasını İsrail'de gerçekleştiren Herzog, hedef
kitle olarak İsrail'de yaşayan yetişkin insanları almış ve 2001 yılına ait olan İsrail telefon
rehberini çalışma evreninin listesi olarak kullanmıştır. Her ne kadar telefon listelerinin tüm
toplumu kapsamayacağı literatürde tartışılsa da, Herzog, çalışmasına eklediği dipnotla, bu
telefon rehberinin İsrail nüfusunun %98'ini kapsadığını iddia etmektedir (Herzog, 2005:
173), Herzog, bu telefon listesinden rastgele belirlediği ilk kişiden sonraki her n'inci kişiyi
arayarak sistemli rastgele örnekleme yöntemini kullanmış ve çalışması için belirlediği örnek
boyutu olan 805 kişiyi belirlemiştir.
Taylor, Kelly, Valescu, Reynolds, Sherman ve German (2001) hırsızhk davranışının ergenlik
dönemindeki bireylerdeki yaygınlığı üzerine Güney Teksas Ergen Gözaltı biriminde
yaptıkları çalışmada, hırsızlığın diğer suçlara geçişte bir kapı görevi görüp görmediği üzerinde
durmuşlardır. Çalışma evreninin Güney Teksas ergen gözaltı ünitesinde o zaman diliminde yer
alan ergenlik çağındaki bireylerden oluştuğu bu çalışmada, gözaltı ünitesine gelen her
ergenlik çağındaki bireye bir numara tahsis edilmiştir. Bu numaralar aracılığıyla, araştırmacılar
rastgele belirledikleri bir sayıdan başlayarak, sistematik olarak her n'ci bireyi çalışmaya
katmışlardır. Ve bu sistematik rastgele örnekleme yöntemi aracılığıyla 200 kişilik çalışma
gruplarını oluşturmuşlardır.
Varsayımsal bir örnek üzerinden detaylıca sistematik Örneklemeyi incelemek gerekirse: Biz
Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki karakollarda çalışan polis memurlarının meslek
hakkındaki görüşleri ile ilgili bir bilimsel araştırma yapmayı planlıyoruz. Hedeflediğimiz
örnek elli kişiyi kapsıyor ve o ildeki karakollarda çalışan polis memurlarının toplam mevcudu
(çalışma evreni) bin kişi. Bu noktada bir araştırmacının ilk olarak yapması gereken, örnekleme
aralığını hesaplamaktır. Karakolun toplam mevcudunun hedeflenen örnek büyüklüğüne bölümü
bize örnekleme aralığını verir, Bu durumda bizim verdiğimiz örnek için Örnekleme aralığı
beştir (1000/50=20), Yani ilk memur listede 1 ile 20, sırada yer alan memurlardan rastgele
örnekleme yöntemi ile seçilir, seçilen memurdan sonraki her 20'nci memur bizim örneğimiz
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için seçilir. Yani seçilen her polis memuru arasında örnekleme aralığı kadar boşluk bırakılarak,
örnekleme aralığından sonraki ilk memur çalışma için seçilir. Ve seçme işlemi 50 kişilik örnek
büyüklüğüne (çalışma için belirlenen örnek büyüklüğü) erişilene kadar devam eder, Sistemli
rastgele örnekleme yöntemi kullanılırken dikkat edilecek en önemli şeylerden biri ve belki de
birincisi, örnek listesinin ad ve soyad sırasından farklı bîr özellik takip edilerek oluşturulup
oluşturulmamasıdır, Yani eğer karakoldaki memur listesi, ad ve soyada göre değil de rütbeye
göre, kıdeme göre, yaşa göre oluşturulmuşsa, bu listeleme yöntemi örnek seçme prosedürüne
önemli ölçüde yanılgı katar. Veya hapishanelerdeki mahkûmlarla yapılacak bir çalışmada eğer
mahkûmlar suç derecesine göre sıralanmışlarsa aynı şekilde o mahkûm listesi de araştırmacılar
için yanıltıcı olur. Bahsi geçen yanılgıları içeren listelerle yapılacak sistemli rastgele
örnekleme yöntemi sonucunda seçilen örnek, asıl çalışma evrenini büyük ihtimalle temsil
edemez. Bundan dolayı bu tip belirli kıstaslara dayanarak oluşturulmuş örnek listelerinde
araştırmacılar çok daha dikkatli hareket etmelidirler. Sistemli örnekleme yöntemi, nispeten
kolay bir yöntem olmakla birlikte büyük çalışma evrenlerinde uygulamada zorluklar çekilebilir
ve külfetli olabilir.

5.2.1.5. Çok Aşamalı Örnekleme
Çok aşamalı örnekleme yöntemi birden fazla rastgele örnekleme yöntemini (katmanlı
örnekleme, küme örneklemesi, vb.) içinde barındırır ve küme örneklemesinin daha kompleks
bir şeklidir. Küme örneklemesinde, belirlenen kümelerdeki tüm bireylerin/öğelerin örnek için
kullanılması yukarıda da belirtildiği üzere bazen külfetli ve zor olabilir. Bu tur durumlarda çok
aşamalı örnekleme, kullanışlı bir alternatif olarak karşımıza çıkar. Listeleme ve örnekleme
işlemlerinin tekrarlanması en önemli özelliğidir. İlk aşamada öncelikli örnekleme birimleri
veya da kümeler listelenir. Sonra bu örnekleme birimlerinin arasından rastgele örnekleme
yöntemi ile örnek grup seçilir. Sonra bu ikincil örnekleme birimleri tekrar listelenir, bunların
arasından örnek seçilir ve işlem bu şekilde devam eder.
Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili bir çalışma yaptığımızı düşünelim.
Öncelikle bölgelere göre bir ayrım yaparız. Bu bizim öncelikli örnekleme birimlerimizi
oluşturur. Her bölge bizim çalışmamızın ilk aşamasında öncelikli örnekleme birimi olarak yer
alır. Sonra eğer ilgili bir katmana göre ayrım yapma imkânı varsa (büyükşehir, orta ölçekli şehir
vb.) o özellik kullanılarak bu bölgelerin içerisinden illeri/ilçeleri basit rastgele örnekleme
yöntemi İle veya sistematik rastgele örnekleme yöntemi ile seçeriz. Sonra ikincil örnekleme
listelerimizi oluştururuz. Bu listeler içerisinden, eğer imkân varsa yeni bir katman kullanarak
(polis memurlarının yaşı, cinsiyeti vb. gibi) örnekler katmanlara ayrılır. Sonrasında bu
katmanlardan rastgele örnekleme yöntemi ile örnek için daha önceden belirlenmiş sayıda polis
memuru seçilir.
Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından 1996-1999 yıllarında
gerçekleştirilen Alkol ve Uyuşturucu Hizmetleri Çalışması çok aşamalı örnekleme konusunda
kapsamlı bir örnek çalışmadır. Bu çalışma alkol ve uyuşturucu tedavilerinin yapıldığı
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tesislerdeki tedavinin maliyeti ve bu servislerden faydalanan madde bağımlılarının bu tedavi
sonrası durumlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Bu çalışma kompleks bir çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanmıştır. Birinci aşamada 2395
madde bağımlılığı tedavi merkezi Madde Bağımlılığı ve Zihin Sağlığı Hizmetleri Yönetimi'nin,
ulusal düzeydeki ana tesis envanterindeki bilinen tesisler arasından seçilmiştir. Bu örnek grup
sağladıkları bakım türüne göre oluşturulan katmanlara ayrılarak katmanlı rastgele örnekleme
yöntemi uygulanmıştır. Oluşturulan katman:
(a) Hastane,
(b) hastane olmayan yerel/semt tedavi tesisleri,
(c) ayakta tedavi edilen çoğunlukla methadone tedavi tesisleri,
(d) ayakta tedavi edilen methadone ile ilgisi olmayan tedavi tesisleri,
(e) ayakta tedavi edilen hem methadone hem de methadone ile ilgisi olmayan tedavileri
birleştiren tesisler,
(f) çoğunlukla alkol bağımlılarına tedavi sunan tesisler,
(g) örnekleme yapthrken ne tip bir hizmet sunduğu eldeki verilere göre belli olmayan tedavi
tesisleri.
Katmanlı rastgele örnekleme yöntemi ile bu katmanın içindeki her birimden en az 300 tesis yer
alacak şekilde örnekler seçilmiştir. İkinci aşama çeşitli evrelerden oluşmuştur. Öncelikle ülke
400 coğrafi ana örnek birimine ayrılmıştır. Bu 400 birimin içerisinden sosyal ekonomik
durumları göz önünde bulundurularak geneli temsil edeceğine inanılan 62 coğrafi ana örnek
birimi seçilmiştir. Bu 62 birimin içerisinden birinci aşamada katmanlı rastgele örnekleme ile
belirlenmiş 306 tesis seçilmiş, araştırmacıların belirlediği oldukça kapsamlı kıstasları
karşılayamayan 26 tesis örnek gruptan çıkarılarak örnek grup 280 tesis olarak belirlenmiştir. Bu
seçilen 280 tesisin yöneticileri ile yapılan ön görüşmeler sonucunda iki tür tedavi gören müşteri
listesi rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir;
(1) tedavisi başladıktan en az 1 gün sonra herhangi bir nedenden dolayı tedavi sureci
sonlandırılmış bireyler, (2) methadone tedavisine hâlâ aktif olarak devam eden bireyler.
Bu rastgele örnekleme yöntemine ek olarak, ayakta tedavi edilen programlardan erken
dönemlerde tedavisi sonlandırılan bireylerde olasılıklı olmayan elverişlilik örneklemesi ile
karşılaştırma grubu olarak seçilmişlerdir. Üçüncü aşamada ise, ikinci aşama sonucunda
belirlenen bireyler ile görüşmeler/mülakatlar yapılmıştır.
5.2.2.Olasılıklı Olmayan (Tesadüfi Olmayan) Örnekleme Yöntemleri
Olasılıklı örnekleme yöntemlerinde, çalışma evreninin içindeki öğenin/bireyin çalışılacak
örnek için seçilme olasılığı bilinebilir bir olasılığa dayanmaz. Öğenin evrenden seçilme
olasılığının bilinmemesi, seçilen öğenin ve oluşturulan örneğin, evreni temsil edip etmeyeceği
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noktasında bize kesin bir kanaat vermez. Aslında burada sorulabilecek en önemli soru "eğer
örneğin evreni temsil edip etmeyeceği belirli değilse neden böyle bir örnekleme yöntemi
kullanıyoruz?" sorusudur.
Olasılıklı örnekleme yöntemleri açıklanırken de belirtildiği üzere, araştırmacının her zaman
çalışılan evrendeki tüm öğeleri içeren bir örnek listesi bulması ve evrendeki tüm öğelere
ulaşması imkân dahilinde değildir. Bazen çalışılması planlanan evren çok geniş olabilir (ülke
nüfusu gibi) veya araştırmacının ulaşmasının çok zor olduğu bir evren olabilir (uyuşturucu
satıcıları gibi) veya daha önceden hiç çalışılmamış bir alanda ilk çalışma yapılarak keşif
türünden veya alanı tanımlamaya yönelik bir çalışma yapılıyor olabilir (satanist gençlerin
davranışları gibi). İşte bu gibi durumlarda olasılıktı olmayan örnekleme yöntemleri bize
yardımcı olabilirler.
Bu belirtilen durumların yanında, olasılıklı olmayan örnekleme metotları ucuz olması, çabuk
olması, elverişli ve uygun olmasından dolayı da tercih edilebilir yöntemlerdir. Araştırmacı,
olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinde örnek için belirleyeceği birey/öğelerle ilgili
kıstasları kendisi belirler. Bu kıstaslar da araştırmacının konu ile ilgili bilgisine, tecrübesine ve
amacına göre değişir. Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri ile ilgili aklımızda kalması
gereken en temel iki nokta:
(1) Çalışma evrenindeki bireyin çalışılacak örnek grup için seçilmesi bir olasılığa dayanmaz,
yani her birey/öğe örnek gruba seçilme konusunda eşit sansa sahip değildir,
(2) Çoğunlukla, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri ile elde edilen verilerin tüm
çalışma evrenini temsil etmesi noktası çok sınırlıdır.
Olasılıklı olmayan örnekleme: Çalışma evreninin içindeki öğenin/bireyin çalışılacak örnek
grup için seçilme olasılığı bilinebilir bir olasılığa dayanmaz. Her bireyin örnek grup için
seçilme olasılıkları eşit değildir ve araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır:
(1) Elverişlilik örneklemesi,
(2) Amaçlı örnekleme,
(3) Kota örnekleme,
(4) Kartopu örneklemesi.

5.2.2.1.Elverişlilik Örneklemesi
Öğeler evrenin içerisinden araştırmacı tarafından elverişli oldukları için örnek için seçilirler.
Basının/medyanın, firmaların çoğunlukla kullandıkları bir olasılıklı olmayan örnekleme
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yöntemi olan elverişlilik örneklemesi, örneğin çalışma evrenini temsil etmesi noktasında
kuvvetli bir tez ortaya koymaz. Öğeler, çalışma evreni içerisinden sadece araştırmacı için
elverişli olduklarından örneklemeye katıldıklarından, seçilme olasılıkları konusunda bir
olasılık hesabı yapma imkânı yoktur.
Bundan dolayı oluşturulan örneğin evreni temsil ettiği söylenemez. Kızılay'da sokak ortasında
yakaladığı/gözüne kestirdiği kişilere sorular sorup, "işte Türkiye'nin görüşü" diye sunan
medya mensubunun çalışması, Ankara Üniversitesi'nde tanıdığı bir öğretim görevlisinin ders
verdiği herhangi bir sınıfa girip, oradaki öğrencileri örnek olarak seçen ve bu çalışmasını "işte
üniversite öğrencilerinin bakış açıları" diye sunan araştırmacının çalışması elverişlilik
örneklemesi yöntemine verilebilecek örneklerdir. Bu yöntemde araştırmacının örneğin içinden
çıktığı evreni temsil edip etmediği noktasında ciddi kaygısı olduğu söylenemez.
Felson, Belanger, Bichler ve arkadaşları (1996) yaptıkları çalışmada, New York'taki Port
Authority otobüs terminalinde ve o terminali kullanan insanlarda 1980'li yıllarda ve 90'lı yılların
başlarında artan suç, düzensizlik, suç korkusu, halkın güvenliği ile ilgi problemleri araştırmak için
bir çalışma düzenlemişlerdir. Böyle bir çalışmanın olasılıklı örnekleme yöntemi ile yapılmasının
zorluklan ortada olduğu için araştırmacılar olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan
elverişlilik örneklemesi yöntemini seçmişlerdir. Otobüs terminallerinin aceleci ortamı, insanların bir
yerlere yetişme telaşı düşünüldüğünde orayı kullanan insanlarla mülakat yapmak veya onlara anket
verip cevaplamalarını istemek önemli bir uygulama problemi olarak ortada durmaktadır.
Araştırmacılar bu problemi çözmek için, terminalden ayrılıp gideceği istikamete doğru yol alan
otobüslere binmişler ve anketlerini otobüs yolculuğu surecinde dağıtıp toplamışlardır. Elverişlilik
örneklemesi yöntemini kullandıklarından dolayı, o an otobüste kim varsa o insanlar istenilen
sorulara gönüllü olarak cevap vermişlerdir.
Bir diğer çalışmada Wells, Allard ve Wilson (2006) kapalı devre televizyon sistemlerinin suç
önlemesindeki kullanımını ve etkinliğini Avustralya'nın altıncı büyük şehri olan Gold Coast'ta
araştırmışlardır. Bu araştırmada Gold Coast şehrindeki işverenler, o ilde yaşayanlar ve o bölgenin
tren sistemi olan Queensland Rail Citytrain'i kullanan insanlar çalışma evreni olarak
belirlenmiştir. Gold Coast'ta yasayan insanlardan örnek grup seçilirken olasılıklı örnekleme
yöntemlerinden biri olan bir önceki bölümde gördüğümüz sistemli rasgele örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Ve bir bölgede her beşinci adres, bir bölgede de her onuncu adreste yaşayanlar örnek
için seçilmişlerdir. Her ne kadar o Gold Coast bölgesinde yasayanlar ile ilgili bir örnek listesi
bulunup ona dayanarak bir örneklemeye gitmek mümkün olsa da, çalışma için gerekli diğer grup
olan o bölgenin tren sistemi olan Queensland Rail Citytrain'i kullanan İnsanlar için böyle bir örnek
listesi söz konusu olmamıştır. Bu problemi aşmak için araştırmacılar, dokuz üniversite öğrencisini
kullanarak bu anketleri perşembeden pazartesiye kadar (hem gündüz hem gece) treni kullanan
insanlardan 18 yaşından büyük olanlardan gönüllü olarak ankete katılmak isteyenlere
dağıttırmışlardır. Ankete belirtilen zaman dilimlerinde treni kullanan 18 yaş üstü ve gönüllü olan
insanların %45,77'si çalışmaya katılmışlardır. Tren sistemini kullanan insanlara bu soruların
sorulmasının amacı olarak araştırmacılar, tren sistemini kullanan insanların kapalı devre TV
sisteminden haberdar olup olmadıklarını öğrenmek, böyle bir sistemi destekleyip
desteklemediklerini öğrenmek, kapalı devre TV sisteminin ne derece suçu önlemede etkili
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olduğunu ve ne derecede insanların gizli hayatlarının ihlali olarak algılandığını öğrenmek olarak
belirlemişlerdir.
Elverişlilik örneklemesi yöntemi, diğer yöntemlere göre daha az zaman alır ve çok daha
ekonomiktir. Bu avantajlarına rağmen, en büyük dezavantajı olarak, çalışılan örnek grubun
çalışma evrenini temsil etme olasılığının çok ama çok az olmasıdır. Ayrıca, örnek için seçilen
öğelerin seçimi sadece araştırmacının kanaatine kaldığından yanılgı payı çok yüksektir. Bütün
olasılıklı olmayan örneklemelerin temel dezavantajı olan, çalışma evrenindeki öğelerin örnek
için seçilmeleri konusunda bir olasılık hesabı yapma imkânının olmaması elverişlilik
örneklemesi için de geçerlidir.

5.2.2.2.Amaçlı veya Yargıya Dayanan Örnekleme
Öğeler, örnek için çalışma evreninden rasgele değil, belli özelliklerinden dolayı ve/veya
araştırmacının kendi kararı/sağduyusuna göre seçilirler. Amaçlı örnekleme, örneğin
seçileceği evren hakkında araştırmacının oldukça kapsamlı bir bilgiye, tecrübeye sahip
olmasını gerektirir ve öyle olduğunu öngörür.
Tüm olasılıklı olmayan örneklemelerde olduğu gibi, amaçlı örnekleme yönteminde de
Örnekten evrene genelleme yapma imkânımız çok azdır, Örneğin bir araştırmacı olarak kapkaç
olaylarını inceliyorsunuz ve bu incelemede üç ili kullanıyorsunuz. Bu üç il, Türkiye'deki diğer
iller arasından rasgele seçme yöntemi ile seçilmedi, sizin bu illerle ilgili ve tüm Türkiye'deki
kapkaç olayları ile ilgili kapsamlı bilginiz ve bu seçtiğiniz üç ilin verilerine baktığınızda tüm
Türkiye'yi temsil edecek farklılığa ve çeşitliliğe sahip olduğunu düşünmeniz nedeniyle bu üç ili
çalışmanız için seçtiniz. Bu üç ildeki kapkaç olaylarının zanlılarını/sanıklarını inceleyip tüm
Türkiye'de olan kapkaç olaylarının sosyal kültürel nedenleri üzerine önerilerinizi ortaya koyma
çabanız bir amaçlı örnekleme yöntemidir. Örnekte de görüldüğü gibi, seçilen iller ve sayısı
tamamen araştırmacıya kalmıştır; araştırmacının çalışma raporunda yapması gereken, neden bu
illeri seçtiği ve neden üç il seçtiğini bilimsel bir dille mantıki gerekçelere dayandırarak
anlatabilmesidir.
Amaçlı örneklemeyi kullanırken dikkat edilecek en önemli nokta, her ne kadar araştırmacı
seçtiği özelliklere binaen örneğin evreni temsil etme gücünün yüksek olduğuna inansa da
Örnekten evrene genelleme yapma, amaçlı örneklemelerde oldukça sınırlıdır. Ama rasgele
örnekleme imkânımızın olmayacağı kadar küçük ve/veya sınırlı durumlarda ve evren hakkında
gerçekten çok kapsamlı bilgilere sahip olunduğu durumlarda amaçlı örnekleme yöntemi iyi bir
alternatif örnekleme yöntemi olabilir. Bu yöntem kullanılarak, araştırmacı çalışması için
önemli gördüğü özelliklerin örnek grupta da olmasını sağlar. Her ne kadar bu yöntem
kullanılarak
elde
edilecek
bulgulardan
yapılacak
çıkarımlar
araştırmacının
sağduyusuna/kararına dayansa da, amaçlı örnekleme elverişlilik örneklemesine göre daha
kuvvetli ve daha belirli çıkarımlar sunar. Bu yöntemin en büyük dezavantajları, diğer olasılıklı
olmayan örnekleme yöntemlerinde de olduğu gibi örnekten evrene genelleme yapma imkânının
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sınırlı olması, araştırmacının kendisince önemli gördüğü kıstaslara uygun olarak örnek seçilmesi
ve bundan dolayı araştırmacı yanılgısı ve örnekleme yanılgısı olma ihtimalinin oldukça yüksek
olmasıdır. Ayrıca amaçlı örnekleme yöntemi, diğer yöntemlere göre çalışılan evren hakkında
çok detaylı bir bilginin çalışmaya başlamadan önce elde bulundurulmasını gerektirir.
Valandra (2007), Afrika Amerika kökenli bayanların fahişelikten ve cinsel şiddetten tedavi
olmalarını ve kurtulmalarını inceleyen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada araştırmacı, Minnesota
eyaleti, St. Paul şehrinde hizmet veren "Breaking Free" İsimli Afrika Amerika kökenli sivil
toplum örgütü ile iletişim içerisinde olmuştur. Araştırmacı, kendi deneyimleri, çalıştığı konu ile
ilgili önceki çalışmalar ve literatürü göz önünde bulundurarak ve çalışılmak istenilen topluluğun
ulaşılmasının zorluğunu da dikkate alarak amaçlı veya yargıya dayalı örnekleme yöntemini tercih
etmiştir. Araştırmacı Valandra, çalışması için St. Paul şehrinde belirleyeceği örnek grup için üç
temel kriter belirlemiş; (1) En az 18 yaşında olmuş olmak, (2) kendisini Afrika Amerika kökenli
olarak tanımlamak, (3) "Breaking Free" örgütünün sağladığı 12 haftalık programa katılıyor olmak
veya o programı geçen yıl içinde bitirmiş olmak. Bu kıstaslar belirlenip bu bireylere ulaşılmaya
çalışıldıktan sonra, 16 bayan mülakatı kabul etmiştir.
Bir diğer çalışmada Eastman, Bunch, Williams ve Carawan (2007), Kuzey Carolina ve Virginia
eyaletlerinin
kırsal
bölgelerinde
aile
içi
şiddet
konusunda
hizmet sunan birimlerin aile içi şiddet, sunulan hizmetten faydalananlar, genel olarak halk ve halkın
bu konuya bakışı, bu hizmeti sunan birimlerin kendi içlerindeki ve diğer birimler ile ilgi sorunlarını
öğrenmek için bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmaya katılacak öğeleri belirlemek için
araştırmacılar olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan amaçlı örnekleme yöntemini
kullanmışlardır. Bunun için, araştırmacılar öncelikle Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinin kırsal
bölgelerinde aile içi şiddet konusunda hizmet sunan birimleri belirlemişlerdir. Araştırmacılar bu
çalışmada kırsal alanı, nüfusu 250.000'den az olan, nüfus dağılımının az olduğu, büyük şehir ile
ilgili
bir
alanı
kapsamayan
bölgeler
olarak
tanımlamışlardır. Sonra belirlenen her organizasyon ile iletişim kurulup onlara ça
lışmanın amacı bildirilmiş ve katılıp katılmayacakları sorulmuştur. Gönderilen
anketlere, belirlenen organizasyonlardan %54'ünden cevap gelmiştir.

5.2.2.3.Kota Örnekleme
Katmanlı rasgele örnekleme yöntemine benzeyen, kota örnekleme yönteminde çalışma
evreninde olan bazı spesifik özelliklerin örnekte de olması için kotalar belirlenir ve bunlara
göre örnek oluşturulur. Mesela cinsiyete göre, bir kota uygulanır ve eğer örneğin seçileceği
evrende erkek oranı % 45 ve bayan oranı % 55 ise, örneğe seçilecek 100 kişiden 45'inin erkek
ve 55'inin bayan olmasına dikkat edilir. Bireylerin görüşlerinin sorulduğu araştırmalarda (oy
verme, yeni yasa hakkında görüşler gibi) veya market çalışmalarında (yeni piyasaya çıkan ürün
hakkında görüşler gibi) çoğunlukla kullanılan bir yöntemdir. Bu genel kullanımın nedeni;
(1) rasgele örnekleme yönteminin gerektirdiği gibi bir örnek listesi gerektirmemesi,
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(2) hedeflenen örnek sayısına ulaşmak için aynı kişilere tekrar tekrar ulaşmaya çalışmak
(örneğin anket çalışmalarında olduğu gibi) gerekmemesidir.
Kota dolana kadar kişilerle görüşülmeye/örnek toplanmaya devam edilir, eğer bir kişi cevap
vermezse aynı kota içerisindeki başka bir kişi örneğe dahil edilir ve hedeflenen sayıya ulaşılır.
Yanıt oranının düşüklüğü gibi bir şey söz konusu olamaz.
Kota örnekleme yönteminin katmanlı rastgele örnekleme yönteminden en önemli farkı,
öğelerin/kişilerin seçilmesinin rastgele örnekleme yöntemi ile yapılmamasıdır. Araştırmacı
seçmek istediği öğeleri seçmekte özgürdür. Çoğunlukla market çalışmalarında kullanılan kota
örneklemeye bir örnek vermek gerekirse; yeni uygulamaya konulan "vatandaş-polis el ele"
programının, vatandaşın gözündeki yerini öğrenmek isteyen bir araştırmacı olduğumuzu
varsayalım. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için, İstanbul'da vatandaşların sürekli gittiği bir
alışveriş merkezinin girişinde daha önceden belirlediğiniz 100 kişilik örnek grubu toplamaya
çalışıyoruz. Elverişlilik örneklemesinden farklı olarak, çalışma yapılan ildeki vatandaşların
genel özelliklerini bir nebze de olsa yansıtması amacıyla örneğimize o alışveriş merkezine
gelen vatandaşların cinsiyetini de kota olarak koyuyoruz. O bölgedeki erkek vatandaşların
genel nüfusa oranının %45, bayanların ise %55 olduğunu varsayalım. Bundan dolayı
araştırmacı olarak biz, 100 kişilik örnek grubumuz için, alışveriş merkezine gelen insanlardan
45 erkek, 55 bayan vatandaşı bulup görüşlerini alıyor ve belirlediğimiz kota doluncaya kadar
çalışmaya devam ediyoruz. Alışveriş merkezine gelenleri seçmede tek kıstasımız kotadaki
erkek ve bayan sayısı ve tek dikkat etmemiz gereken şey erkek sayının 45, bayan sayısının 55
olması. Başka bir kota konmadığından dolayı tüm inisiyatif araştırmacıya yani bize kalıyor.
Örnekte de görüleceği üzere kota örnekleme yöntemi elverişlilik örneklemesine göre bir nebze
daha bilimsel bir yöntem olarak değerlendirilse de, kota belirlemek çalışma evreninin sadece
bazı spesifik özelliklerinin örnekte yer almasına yardımcı olur, evrenin diğer birçok özelliğinin
örnekte yer alıp almadığı konusunda bize kesin bir şeyler söyleyemez. Bu da önemli Özelliklerin
çalışmada değerlendirilip değerlendirilmediği noktasında ciddi şüphe uyandırır. Yani o bölgede
yasayan insanların sosyal ekonomik durumlarının örnekte yeterince yansıtılıp yansıtılmadığı
kocaman bir soru işaretidir.
Hartnagel (2002) Kanada'daki vatandaşların yeni çıkarılan yasa değişikliği (Her ateşli silah
Federal hükümete bildirilerek kayıt altına alınacaktır) ile ilgili görüşlerini açıklayan bir
çalışma yapmıştır. Bu çalışma için Kanada'nın Alberta bölgesini seçen araştırmacı, 18
yaşından büyük o bölgede yaşayan vatandaşların hedef grup olarak belirlemiş ve o bölgeye ait
telefon rehberini kullanarak belirlediği sayı olan 1207 kişilik örnek gruba ulaşmıştır. Tipik bir
olasılıklı olmayan örnekleme yöntemini kullanan Araştırmacı, kota olarak vatandaşların
cinsiyetini örneklemeye koymuştur. Araştırmacı kota örneklemesini kullandığı bu çalışmada
erkek ve bayan katılımcıların eşit şekilde örnekte yer almasına çalışmıştır.
Benzer bir çalışmada Sandys ve McGanell (1995), Amerika'nın Indiana eyaletinde yasayan
vatandaşların, idam cezasına bakışlarını incelemişlerdir. Bu çalışmada araştırmacılar yaş,
cinsiyet ve eyalet içinde vatandaşların bulunduğu bölge (bölgeler dörde ayrılmış) olmak üzere
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üç kota belirlemişlerdir. Bu kotaların ışığında telefonla yapılan mülakatlar neticesinde
tamamlanmış mülakat yapılmıştır.
Kota olarak belirlenen özellikler hakkındaki bilgilerin güncel olması (cinsiyet oranı gibi)
diğer önemli bir noktadır. Bütün bu özelliklerinden dolayı, kota örnekleme yöntemi olasılıklı
olmayan örnekleme yöntemleri arasında yer alır ve toplanılan örnekten çalışma evrenine
genelleme yapılması, diğer olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri gibi, bu yöntemde de
oldukça sınırlıdır. Örnek için öğelerin belirlenmesi, kota kıstasından sonra araştırmacının
kararına kaldığından bu yöntemde de örnekleme ve araştırmacı yanılgısı söz konusudur.

5.2.2.4.Kartopu Örneklemesi
İsminden de anlaşılacağı üzerine kartopu mantığı ile işleyen bir örnekleme yöntemidir.
Özellikle ulaşılması zor ve tanımlanması zor çalışma evrenlerini tanımlamak onlar hakkında
ilk bulguları ortaya koymak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kartopu örnekleme metodunda
ilk önce ulaşılması güç olan o çalışma evreninden bir öğeye/bireye ulaşılır, sonra o öğenin
yardımı ile diğer bir öğeye, sonra onların yardımıyla başka öğelere ulaşılarak, hedeflenen örnek
büyüklüğüne ve çeşitliliğine ulaşılmaya çalışılır. Kartopu örneklemesine bir misal vermek
gerekirse; araştırmacı olarak uyuşturucu satıcıları ile ilgili bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz.
Böyle zor ulaşılabilecek bir gruptan nasıl analiz yapılabilecek çapta veri toplayabileceğiniz bir
örnek büyüklüğüne ulaşırsınız? Suç teşkil eden bir eylemi gerçekleştiren bu gruba ulaşmak,
onların tam listesini almak ve onlardan rasgele örnekleme yöntemi ile örnek belirlemek de
imkânsız olduğu için, yapılacak iş onları tanıyan, onların nezdinde güvenilirliği olan bir
kişi/kişiler aracılığıyla onların dünyasına giden kapıyı açmaktır. İlk temasta bulunduğunuz
kişiyi "kapıcı" gibi düşünürseniz, onun size açacağı kapı ile siz o çalışma evrenine, çalışmanızı
gerçekleştirmek için giriş yapmış olursunuz. Onun tanıştırdığı kişi ile bir güven tesis ettikten
sonra, bu ikinci kişinin size tanıştıracağı üçüncü kişiye ulaşırsınız ve bu şekilde kartopu
büyümeye başlar ve siz hedeflediğiniz örnek sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam
edersiniz. Başka türlü ulaşmanın mümkün olmadığı bu tip evrenlere ulaşma, onlar hakkında
bilimsel çalışma yapma noktasında kartopu örneklemesi Önemli bir yöntemdir. Bununla
birlikte dikkat edilecek en önemli noktalardan birisi, ilk bize kapıyı açan yani çalışma evreni
ile ilk teması gerçekleştirmemize yardımcı olan kişinin bizi doğru yere yönlendirip
yönlendirmediği noktasıdır. Bu da araştırmacının çok dikkatli olmasını gerektiren bir noktadır.
Araştırmacı, eğer amacından farklı yerlere doğru yönlendirildiğini hissederse veya ulaşmak
istediği örnek grubuna ulaşamazsa, yapması gereken, farklı kişiler ile yeni ilk temaslar kurmaya
çalışarak hedeflediği örnek gruba ulaşmayı denemektir.
Vervaeke, Korf, Benschop ve Brink (2007) yaptıkları çalışmada, yapılan araştırmaya
başlamadan önce hiç ecstasy kullanmamış ama araştırma suresince kullanması muhtemel
bireyleri hedeflemişlerdir, Bu bireylerle yapılan mülakatlar ve onların araştırma boyunca takip
edilmesi neticesinde ecstasy kullanmaya başlamamış bireylerin, gelecek ecstasy
kullanıcılarından olup olmayacaklarını tahmin eden bir model geliştirmeye çalışmışlardır.
Araştırmacılar bu modeli geliştirirken kartopu örneklemesi yöntemini kullanarak çalışmada yer
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alacak bireyleri belirlemişlerdir. Vervaeke ve arkadaşlan, Watters ve Biemacki (1989) ve daha
sonrasında da Korf (1995) tarafından geliştirilen dört aşamalı kartopu örneklemesi metodunu
takip etmişlerdir. Buna göre: birinci aşamada, çalışma için hazırlık yapılmış ve hedef kitle
belirlenmiştir. Bunun için araştırmacılar öncelikle hedef kitleyi, daha önce hiç ecstasy
kullanmamış fakat yakın gelecekte kullanma ihtimali orta ve yüksek derecede olan bireyler
olarak belirlemişlerdir. Buna ek olarak araştırmacılar bu konu ile ilgili literatürü tarayarak ve
bu konudaki verileri değerlendirerek hedef kitleyi derinleştirmişlerdir. Verilere göre
Hollanda'da ecstasy'e ortalama başlama yaşı 22, erkeklerde bayanlara göre iki kat daha yaygın
bir kullanım söz konusu ve çoğunlukla öğrenci veya bir iste çalışan beyaz bireylerden oluşan
bir ecstasy kullanıcı profili var. Bu profile dayanarak, araştırmacılar yirmili yaşlarda çalışan
veya okuyan beyaz erkekler ile biraz daha ekstra gayret ile bayanları bu çalışmada kullanmaya
karar vermişlerdir. Ayrıca, araştırmacılar gelecekte ecstasy kullanma oranı yüksek olanları
çalışmada kullanmak için, bireylerden gelecekte ecstasy kullanma ihtimalini dile getirenler ile
ecstasy kullanan arkadaşları olanları daha çok hedef kitle içerisinde bulundurup, çalışmaya
katmaya çalışmışlardır. Kartopu örneklemesinin bu birinci aşaması daha çok araştırmacıların
verilere dayanarak yaptıkları bir beyin fırtınasını andıran bir aşama olmuştur. Mesela bu
çalışmada araştırmacılar, Hollanda'daki "coffe shop"lardaki insanların daha çok ecstasy
kullanımına meyilli olabileceğini tartışıp, oradan da çalışma için insanlar bulmaya karar
vermişlerdir. İkinci aşama kartopunun başlaması aşaması. Bu aşamada araştırmacılar, birinci
aşamada belirledikleri hedef kitleye ulaşmanın yollarını aramışlardır. Önce "coffe shop"lardan
başlamaya karar vermişler, fakat buradan yeterli sonuç alamayınca, alternatif yöntemler
denemişlerdir. Kolejler, üniversiteler, modaya uygun giyim mağazaları, kulüpler, danslı
aktiviteleri (eğlence partisi gibi) takip ederek 66 kişi, üç yoğun alan çalışması ile (festivaller,
sokak partileri, gençlik panayırları, öğrencilerin oryantasyon haftası) 46 kişi, internet
aracılığıyla yapılan tanıtımlarla 12 kişi giriş düzeyi katılımcılar olarak çalışmada yer
almışlardır. Üçüncü aşama, ikinci aşamada ulaşılan giriş düzeyi katılımcıların referansları ile
diğer katılımcılara ulaşma mantığına dayanan referanslar zinciri aşamasıdır. Bu aşamada
araştırmacılar, ikinci aşamada çalışmaya katılan kişilere, çalışmaya katılabilecek başka
kimseleri tanıyıp tanımadıkları sorulmuş ve sonuçta 64 kişiye ulaşılmıştır. Son aşama verilerin
kalitesinin sıkı bir şekilde takip edilmesini içermektedir. Bu aşamada araştırmacılar, çalışmaya
katılan bireyler arasında çok büyük varyasyonlar olmamasına dikkat etmişlerdir. Çalışmanın
başlarında, çalışmaya katılacak kişileri bulmanın zorluğundan ileride ecstasy kullanma olasılığı
düşük olan bireylerin de çalışmaya katılmasına izin verilmiştir. Fakat referans zincirleri kurulup
ulaşılması zor bu çalışma evrenine farklı kapılardan girme imkânına sahip olunca,
araştırmacılar çalışmada kullanacakları örnek grupta yüksek ihtimalle yakın gelecekte ecstasy
kullanacak bireyleri bulundurmaya başlamışlardır. Böylelikle varyasyon kabul edilebilir
limitler içine çekilmiştir.
Sonuç olarak 2,53 yıllık süre alan bu çalışmada 188 kişilik bir örneğe ulaşılmıştır. Çalışmanın
sonuna kadar bu örnek gruptan 160 kişi kalmış ve bu 160 kişiden 65'i (% 40.6) çalışma
sürecinde hayatlarında ilk kez ecstasy kullanmaya başlamışlardır.
Petersen ve Valdez, 2005 yılındaki çalışmalarında, Teksas eyaleti San Antonio şehrindeki
ergenlik çağındaki çetelerle ilişkisi olan Meksika Amerika kökenli bayanları çalışmışlardır.
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Çetelerle ilişkili bireylere ulaşmak çok zor olduğundan, olasılıklı örnekleme yöntemlerini
kullanmak genellikle imkân dahilinde değildir. Bundan dolayı çoğunlukla olasılıklı olmayan
örnekleme yöntemleri literatürü kaplamıştır. Bu çalışmada araştırmacılar oldukça detaylı ve
dikkatli bir şekilde uyguladıkları kartopu örneklemesi ile 519 ergenlik çağındaki çetelerle
ilişkisi olan Meksika Amerika kökenli bayana ulaşmışlardır. Bu 519 kişilik liste çalışma evreni
olarak kabul edilmiştir. Araştırmacılar 519 kişilik bayan listesinin o bölgedeki 27 çete ile ilgili
olduğunu ve bayanların bu çetelere dağılımlarının 5 ile 60 arasında değiştiğini görmüşlerdir.
Araştırmacılar bu 519 kişiden 150 kişilik bir örnek grup oluşturuyorlar. Bu 150 kişilik örnek
grupta her çeteye üye bayanın yakın ölçüde temsil edilmesi üzerinde durulmuş ve her çeteden
yakın sayıda bayan katmanlı rasgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.
Kartopu örneklemesi ile ilgili farklı modeller söz konusudur. Vervaeke ve diğerlerinin (2007)
çalışmalarında kullandıkları, bazı zor ulaşılan topluluklar için geliştirilen dört aşamalı kartopu
örneklemesi de bu yöntemlerden birisidir. Watters ve Biernacki (1989) ve daha sonrasında da
Korf (1995) tarafından geliştirilen bu dört aşamalı modele göre, ilk aşama hedef topluluğun
tanımlanması aşamasıdır. Bu aşamada, hangi topluluğun çalışmada kullanılacağı, hangi coğrafik
alanda çalışma yapılacağı ve hangi amaçla çalışmanın gerçekleştirileceği soruları
cevaplanmaya çalışılır ve çalışmada görev alacak alan asistanlar ile diğer yardımcı
araştırmacılar belirlenip onlara çalışma için gerekli eğitimler verilir/sağlanır. İkinci aşama
kartopunun başlaması aşamasıdır. Bu aşamada çalışmada yer alacak bireyler bulunmaya
başlanır ve onlar aracılığıyla kartopu örneklemesi başlatılır. Üçüncü aşama referans zincirleri
aşamasıdır. Bu aşamada, ikinci aşamada ulaşılan bireylerin referansları ile yeni bireylere
ulaşılmaya çalışılır. Dördüncü ve son aşama verilerin kalitesinin kontrol edildiği aşamadır. Bu
aşamada araştırmacılar referans zinciri sürecini ve işleyişini takip ederler, elde edilen verilerin
kalitesini güvence altına almaya çalışırlar (Vervaeke ve diğerleri, 2007).
Diğer olasılıklı olamayan örnekleme yöntemlerinde olduğu gibi, ne kadar sistematik olursa
olsun, kartopu örneklemesi yöntemi de bize örnekten evrene yapılan genellemenin sağlıklı bir
genelleme olup olmadığı noktasında yeterli bilgiyi sağlamaz. Büyük evrenlerde, kartopu
örneklemesi yapmak oldukça zaman alır ve çok masraflıdır.

Sonuç olarak örnekleme metotlarım iki ana başlıkta toparlamıştık. Bunların, özet olarak
karşılaştırması aşağıdaki tabloda görülecektir.
Olasılık Örneklemesi

Olasılıklı Olmayan Örnekleme

İstatistik
kullanılmasını
ve Keşif amaçlı araştırmalarda çoğunlukla
hipotezlerin tespit edilmesini sağlar, kullanılır, hipotez üretmeyi sağlar.
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Çalışma evreninin parametrelerini Çalışma
evreninin
parametreleri,
tahmin etmeye çalışır.
örneklemenin ilgi alanına girmez.

bu

Önyargıyı en aza indirmeye çalışır.

Örneğin temsil kapasitesi tam olarak bilinemez.

Bireylerin seçimi tesadüfi olmalıdır.

Uygulanması, kolay, çabuk ve az masraflıdır.

5.3.Örnekleme Dağılımı
Verilen çalışma evreninden sonsuz sayıda rasgele örnekleme yapılması sonucu elde edilen
istatistiki değerlerin (örnek grubun ortalama değerleri gibi) varsayımsal olarak dağılımı olarak
tanımlanabilir. Örnekleme bölümünün başında da belirtildiği gibi, çoğunlukla çalışma
evreninin hepsini içine alacak derecede kapsayıcı bir bilgiye ulaşmak ve o bilgiden net
istatistiki sonuçlar çıkarmak çok zordur (ancak genel nüfus sayımları gibi istisnalar hariç). Bu
tip durumlarda genel çalışma evrenini temsil ettiğine inanılan bir örnek ile evren hakkında
yorumda bulunulmaya çalışılır. Yukarıda da üzerinde durulduğu gibi, çeşitli faktörler (olasılıklı
örnekleme, örnek büyüklüğü, vb.) örnekten çalışma evrenine çıkarsamalar yapmayı belirleyici
rol oynarlar. Çalışma evrenine ait ortalamalar ve standart sapmalar o çalışma evreninin
parametreleridir. Bahsedildiği üzere, çalışma evreninin parametrelerini ölçmek çoğunlukla
mümkün olmadığından, o evren içerisinden seçilen örneğin değerleri ölçülür ve bu ölçme işlemi
"örnek istatistiği" olarak adlandırılır. Çalışma için evrenden seçilen örnekten elde edilen
değerlerin evrene ait parametreleri tam olarak yansıtabileceği söylenemeyeceğinden, evrenden
elde edilen farklı örnek istatistikleri ile evrene ait örnekleme dağılımı oluşturulur.
Çalışma evreninden elde edilen her örneğe ait örnekleme dağılımı, seçilen bir başka örneğe
ait örnekleme dağılımında az ya da çok farklı olacaktır. Her ne kadar örnekler aynı çalışma
evreninden seçilse de gerek tesadüfi örnekleme yöntemi yüzünden meydana gelen şans
faktörü nedeniyle, ya da doğal sebeplerden dolayı bu tip farklı sonuçlarla karşılaşılması son
derece doğaldır. Mesela sizler bir grup araştırmacı olarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde
çalışan polis memurlarının ortalama kilo dağılımlarını öğrenmek istiyorsunuz. Tek tek tüm
personeli dolaşmak yerine, rasgele örnekleme yöntemi ile belirlediğiniz 100 personelin
kilolarını öğreniyorsunuz ve sonra bu 100 polis memurunun kilolarının ortalamasını
alıyorsunuz. İlk örnek grup için kilo ortalaması 75 kilo olsun. Sonra grubunuzdan başka bir
araştırmacı, yine rasgele örnekleme yöntemi ile belirlenen ikinci örnek grupta yer alan 100
polis memurundan kilolarını ve sonrasında da ortalama kilolarını öğreniyor. Bu ikinci örnek
grup içinde kilo ortalaması 78 kilo olsun. Yine grubunuzdan bir diğer araştırmacı aynı
yöntemle Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan herhangi bir başka 100 polis
memurunun kilo ortalamasını öğreniyor, bu da 73 kilo olsun. Bu basit örnekte de görüleceği
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üzere, çalışma evreni olan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan örneklerin dağılımında
farklılıklar söz konusu ve çalışma evreninin parametresini (Trabzon İl Emniyet
Müdürlüğü'ndeki polis memurlarının ortalama kilosu) bilemediğimizden dolayı bu
dağılımlardan oluşan grafikte bir süre sonra değerlerin bir orta nokta etrafında öbeklendiğini
görürüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında bilimsel araştırmanın en önemli bölümlerinden birinin örnekleme
olduğunu öğrendik. Örneklemenin, üzerinde araştırma yapılan çalışma evreninden onu temsil
ettiğine inanılan bir bölümünün, o çalışma evreni hakkında çıkarımlarda bulunmak amacıyla
belli yöntemler sonucunda seçilmesiyle tespit edildiğini kavradık. Örnekleme metotlarının,
çalışmada yer alacak öğenin veya bireyin çalışma evreninden seçilmesinde olasılık olup
olmamasına göre ikiye ayrıldığını benimsedik.

99

BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Kartopu modeli Olasılık Örneklemesi yöntemlerinden
biridir.

( )

( )

3- Sadece şans unsuruna göre de öğeler/bireyler çalışma için
seçilebilir.

( )

( )

4- Katmanlı rasgele örnekleme, doğal olarak ortaya çıkan,
evrendeki öğelerin karışık olarak bir araya gelmiş halleridir.

( )

( )

5- Çok aşamalı örnekleme, birden fazla rasgele örnekleme
yöntemini içinde barındırır.

( )

( )

1- Örnekleme sürecinde seçilen öğelerin rastlantısal/tesadüfi
seçilebilmesi önemlidir.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) Öğelerin seçilmesinde neler önemlidir?
2) Katmanlı rasgele örnekleme nedir?
3) Küme örneklemesi nasıl yapılır?
4) Evrenlerarası genellenebilirlik neyi ifade eder?
5) Sistematik rasgele örnekleme nasıl temellendirilir?

1-Araştırma için seçilen örnekteki oranların bilinçli bir şekilde çalışma evreninden farklı
olarak seçildiği örneklemelerdir. ………………………….., çalışma evrenindeki oram düşük
olan grubun örnek içinde yeterince temsil edilmesi amacını güder.
Yukarıdaki boşluğu tamamlaması gereken şık hangisidir?
a)Orantılı katmanlı örnekleme
b)Orantısız katmanlı örnekleme
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c)Basit rastgele örnekleme
d)Küme örneklemesi
e)Çok aşamalı örnekleme
2- Araştırmacılar, uluslararası genç gelişimi çalışması (International Youth Development
Study) serisinin bir bölümünü kendi çalışmalarında kullanmışlardır. Uluslararası genç gelişim
çalışması ……………………………………………… kullanmıştır. İlk aşamada çalışmanın
yapılacağı okullar belirlenmiştir. İkinci aşamada da her okulun içinden çalışmanın yapılacağı
sınıflar belirlenmiştir. Her yedinci ve dokuzuncu sınıf için hem özel hem de devlet
okullarından boyutlan/kapasiteleri ile doğru orantılı olarak tesadüfi örnekleme ile sınıflar
belirlenmiştir. Toplam olarak 101 sınıf yedinci ve dokuzuncu sınıfta okuyanlardan seçilmiştir.
Sonuç olarak 961 yedinci sınıf ve 981 dokuzuncu sınıf öğrencisi çalışma için seçilmiştir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlaması gereken örnekleme yöntemi hangisidir?
a)Orantılı katmanlı örnekleme
b)Orantısız katmanlı örnekleme
c)Basit rastgele örnekleme
d)Küme örneklemesi
e)Çok aşamalı örnekleme
3- ………………… örnekleme yöntemi birden fazla rastgele örnekleme yöntemini (katmanlı
örnekleme, küme örneklemesi, vb.) içinde barındırır ve küme örneklemesinin daha kompleks
bir şeklidir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlaması gereken örnekleme yöntemi hangisidir?
a)Orantılı katmanlı örnekleme
b)Orantısız katmanlı örnekleme
c)Basit rastgele örnekleme
d)Küme örneklemesi
e)Çok aşamalı örnekleme
4- I-Elverişlilik örneklemesi,
II. Amaçlı örnekleme
III. Kota örnekleme
IV.Kartopu örneklemesi
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Yukarıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisi/leri olasılıklı olmayan örnekleme yöntemidir?
a)
b)
c)
d)
e)

I ve II
I ve III
I, II, III
I ve IV
I, II, III, IV

5- Özellikle ulaşılması zor ve tanımlanması zor çalışma evrenlerini tanımlamak onlar
hakkında ilk bulgulan ortaya koymak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. ………………..
örnekleme metodunda ilk önce ulaşılması güç olan o çalışma evreninden bir öğeye/bireye
ulaşılır, sonra o öğenin yardımı ile diğer bir öğeye, sonra onların yardımıyla başka öğelere
ulaşılarak, hedeflenen örnek büyüklüğüne ve çeşitliliğine ulaşılmaya çalışılır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlaması gereken örnekleme yöntemi hangisidir?
a)Elverişlilik örneklemesi,
b) Amaçsız örnekleme
c) Kota örnekleme
d)Kartopu örneklemesi
e) Amaçlı örnekleme

Yanıtlar:
1-b, 2-d, 3-e, 4-e, 5-b
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6. KİTLE İLETİŞİMİNDE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. KİTLE İLETİŞİMİNDE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ
6.1.Göstergebilimsel çözümleme nedir?
6.2. Göstergebilimde anlamlandırma nasıl olur?
6.3. Göstergebilimde simge nedir?
6.4. Eğretileme ne demektir?
6.5.Düzdeğişmece ne demektir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kitle iletişiminde çözümleme yöntemleri nelerdir?
2- Göstergebilimsel çözümleme nedir?
3- Göstergebilimsel çözümleme nasıl yapılır?

105

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Göstergebilimsel
çözümleme

Medya
metinlerinde Göstergebilimsel çözümleme
göstergebilimsel çözümleme bağlamında, anlamlandırma,
yapma yöntemi
simge,
eğretileme,
düzdeğişmece kavramlarına
hakim olarak çözümleme
yapmak
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Anahtar Kavramlar

Göstergebilim, Anlamlandırma, Simge, Eğretileme, Düzdeğişmece
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Giriş
Arthur Asa Berger, kitle iletişimindeki çözümleme ve yorumlama yöntemlerini 4 kategoriye
ayırmıştır. Bunlardan ilki olan Göstergebilimsel Çözümleme, bu dersin konusu olarak
işlenecektir. Bu bağlamda, öyleyse göstergebilim nedir?
Göstergebilim, göstergeler ile ilgili bilim, öncelikle anlamın "metinler"de (filmler, televizyon
izlenceleri ve diğer sanat ürünleri) nasıl düzenlendiği ile ilgilidir. Göstergelerin ne olduğu ve
nasıl işlev gördüğünden söz eder. Bu hafta, bir yöntem olarak göstergebilimin iletişim
çalışmalarında nasıl kullanıldığını ele alacağız. Göstergebilimi bir yöntem olarak ele almak,
gösterge modellerini ve bu modellere bağlı kavram ve temel varsayımları ele almayı gerektirir.
“…Günümüzde, gösterge fazlasıyla karmaşık ve fazlasıyla karanlık bir very oalrak çıkabiliyor
karşımıza, bizi yanılgıdan yanılgıya sürükleyebiliyor, birbirimize düşürebiliyor. Nedeni de
tanımında yatmakta: ‘Gösterge bir nesnenin ya da bir olgunun varlığına ya da gerçekliğine karar
vermemizi sağlayan şeydir’ yani nesne ya da olgunun kendisiyle özdeşleşmemesi bir yana,
nesne ya da olgunun varlığının ya da gerçekliğinin saptanmasında bizim katkımızı da varsayar.
Ancak karar vermede bizim de payımız bulununca, var olmayanı var, gerçek olanı yalan olarak
algılamamız da sizing gerçek olarak algıladığınızı benim yalan olarak algılamam da olağan bir
şey.”(Yücel, 2006: 9-10)
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6.KİTLE İLETİŞİMİNDE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ
Günümüzde bütün toplumları çeşitli düzeylerde etkileyen, hedef alan ve bir yerde de onları
yönlendiren kitle iletişim araçlarının neyi, nasıl, niçin ve ne yolla ilettikleri konusu, gittikçe
anlaşılması ve çözümlemesi güç, ancak o denli zorunlu bir durum haline gelmiştir.
Arthur Asa Berger, kitle iletişimindeki çözümleme ve yorumlama yöntemlerini 4 kategoriye
ayırmıştır (Berger, 1993):
1-Göstergebilimsel çözümleme
2-Marksist çözümleme
3-Ruhbilimsel çözümleme
4-Toplumbilimsel çözümleme

6.1.Göstergebilimsel Çözümleme
6.1.1.Kısa Tarihçe
Antik Çağlar’dan beri filozoflar işaretler üzerinde kafa yormuşlardır. Özellikle de dilin gösterge
sisteminin nasıl oluştuğu, nesne ve ad ilişkisinin nasıl kurulduğu Antik Çağlar’dan beri
düşünürlerin zihinlerini meşgul etmiştir. İlk dilbilim kitabı Aristotales tarafından, bu sorulara
yanıt amacıyla yazılmıştır. İnsanların spontane olarak çıkardıkları seslerden nasıl alfabetik
imler elde ettikleri, bunların nasıl ve hangi koşullar altında sözcüklere dönüştüğü, nesnelerin ve
fikirlerin nasıl olup da belli sözcüklerle adlandırıldığı her zaman merak konusu olmuştur.
Özellikle de söz ve konuşmanın Antik Çağlar’da büyük öneme sahip olduğu gözlenmekte.
Sözlü kültürün egemen olduğu bu dönemlerde söz ve konuşma üzerine özellikle kafa
yormuşlardır. Özellikle de Sokrates’in söze verdiği önem, eserlerini hiç bir biçimde yazılı hale
getirmemesinden de anlaşılmaktadır. Sokrates için hiç bir yazılı kaynak, sözün ve sesin yerini
tutamazdı.
XIX.yüzyılda bilimsel yaşamda gözlenen iki temel ayrımın (pozitivizm ve eleştirelcilik) XX.
Yüzyılda dilbilimde de etkisini göstermeye başladığı gözlenmekte. Görüşlerini pozitivizmin
nesnel gerçekçi anlayışı üzerine temellendiren dilbilim kurucularından Ferdinand de Saussure,
Dilbilim Dersleri adlı kitabıyla yalnız dilbilimin temellerini atmaz, aynı zamanda XX. Ve XXI.
Yüzyılın Batı düşüncesinde önemli bir çığır olarak nitelenebilecek olan yapısalcı düşünsel
geleneğin temelleri de atılmış olur.
Diğer yandan da Saussere ile biçimlenen dilbilimin verimli topraklarında Amerikalı Peirce’nin
öncülüğünde göstergebilimin filizlendiğine tanık oluyoruz. Ki daha sonraları göstergebilimin
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de kendi içerisinde özellikle de iletişim alanındaki çeşitli çalışmalar için (film çözümlemeleri,
medya metinleri üzerinde içerik ve söylem çözümlemeleri gibi) önemli ölçüde yöntembilimsel
olarak destek sağladığı gözlenmekte (Güngör, 2013: 199-200).
Bu bağlamda, çağcıl göstergebilimsel çözümlemenin İsveç dilbilimcisi Ferdinand de Saussure
(1857-1913) ve Amerikan düşünürü Charles Saunders Peirce (1839-1914) ile başladığı
söylenebilir.
Saussure'ın ilk kez 1915'de yayınlanan kitabı, Genel Dilbilim Dersleri, göstergebilimsel
çözümlemenin olanaklılığını savunur. Bu çalışmada, göstergelere uygulanabilen
kavramlardan sözeder.
F.de Saussure, göstergebilimi göstergelerin toplum içindeki yaşamını inceleyecek bilim olarak
tasarlamıştır. Saussure'a göre dil, kavramları belirten bir göstergeler dizgesidir. Onun içinde,
yazıyla, sağır-dilsiz alfabesiyle, kutsal nitelikli simgesel törenlerle, bir toplumda incelik belirtisi
sayılan davranış biçimleriyle, askerlerin bildirişim belirtgeleriyle karşılaştırabilir. Ancak, dil
bu dizgelerin en önemlisidir. Saussure göstergebilimin temellerini ölümünden sonra
öğrencileri tarafından verdiği konferanslardan derlenen "Genel Dilbilim Dersleri" adlı eserde
ortaya atmıştır.
Saussure'un göstergeyi, gösteren (işitim imgesi) ve gösterilen (kavram) olarak iki bileşene
ayırması, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkinin nedensiz olduğunu ileri sürmesi,
göstergebilimin gelişiminde büyük bir önem taşır.
Aynı dönemde Amerikalı Peirce de semiotics adı altında, göstergeler üstüne genel bir kuram
tasarladı:
"Genel anlamında mantık, göstergebilim yerine kullanılan bir başka sözcüktür yalnızca. Yani
göstergelerin hemen hemen gerekli ve biçimsel öğretisi. Sanırım bunu kanıtladım. Bu öğretiyi
"hemen hemen gerekli" ve biçimsel diye tanımlarken, şunu göz önünde tuttum: Kimi
göstergelerin niteliklerini elden geldiğince gözlemleriz. Edindiğimiz yararlı gözlemlerden yola
çıkarak da, büyük ölçüde gerekli yargılara varırız. Bunu yaparken izlediğimiz yola soyutlama
denmesini doğru bulmuyorum. Vardığımız yargılar, bilimsel anlağın kullandığı göstergelerin
hangi niteliklerde olabileceğine ilişkindir(Guiraud, 1994: 35).
19.yüzyıl sonlarında Amerikalı mantıkçı, felsefeci Charles Sanders Peirce ile 20. Yüzyılın ilk
yarısında İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure ayrı ayrı ve değişik biçimlerde
göstergebilim üzerinde çalışmışlar. Saussure, göstergebilim anlayışı içinde daha çok dilsel
göstergelere ağırlık verirken; Peirce, doğrudan dille değil, dil yapısına dayanan bir mantık
kuramı geliştirmekle ilgilenmiştir. Göstergebilim, bu iki bilim adamının oluşturdukları
modeler çerçevesinde ilerlemiştir (Atabek, 2007: 68). Saussure göstergebilimin toplumsal
işlevini, Peirce ise mantıksal işlevini vurgulamaktadır. Ama göstergebilimin bu iki yönü
arasında sıkı bir bağlılaşma vardır. Semiologie ve semiotique sozcükleri bugün artık aynı alanı
kapsıyor. Avrupalılar birincisini, Anglosaksonlar ikincisini kullanıyorlar. Demek ki böylece,
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daha yüzyılımız başlarken, göstergeler üstüne genel bir kuram tasarlanmış oluyor (Fırat, 2005:
53).
Göstergebilim, film, tiyatro, tıp, mimarlık, hayvanbilim gibi iletişim ve bilgi iletimi ile ilgili
diğer pekçok alana uygulanmış, ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Aslında, bazı
göstergebilimciler, herşeyin göstergebilimsel yönden çözümlenebileceğini savunmaktadırlar.
Göstergebilimi, yorumsal bilimlerin kraliçesi, büyük ve küçük herşeyin anlamını çözen anahtar
olarak görürler.
İletişimi, ileti aktarımı olarak ele alan doğrusal süreç modellerinin aksine yapısal modeller,
iletişimi bir süreç değil, anlamın oluşması olarak ele almaktadırlar. Yapısal modellerde
iletişimin gerçekleşmesi, göstergelerden bir ileti oluşmasına bağlıdır. Bir başka deyişle yapısal
modeller, yapılandırılmış ilişkilerin anlamı nasıl oluşturduğunu inceler (Fiske, 1996: 62-63).
Doğrusal süreç modellerinin tersine göstergebilim, dikkatleri metin üzerine toplar. İletişim
çalışmaları kapsamında metin olarak filmlere, televizyon ve radyo programlarına, reklam
posterlerine göndermede bulunulur. Televizyon ve sinema gibi araçlar, bazı göstergebilimciler
tarafından bazı bakımlardan dil benzeri oluşumlar olarak ele alınır. Göstergebilimin, doğrusal
süreç modellerinden bir diğer farkı, alıcının konumuyla ilgilidir. Göstergebilimde alıcı/izleyici,
okuyucu olarak nitelendirilir ve iletişim sürecinde okuyucuya özel önem atfedilir. Okuyucunun
öznel deneyimleri metin anlamlandırılmasına yardım eder. Göstergebilimsel çözümlemelerde
anlamın incelenmesinde 3 öğe önemlidir: gösterge, gösterilen (gösterenin göndermede
bulunduğu şey) ve gösteren (gösterenin fiziki varlığı). Aslında bu üç temel öğe, gösterge
kuramlarının temel varsayımına da ışık tutmaktadır (Atabek, 2007: 68).
Bir dilbilimci olarak Saussure, öncelikle dil olgusunun ne olduğunu tanımlamakla işe başlamış
ve doğal dil dizgelerini inceleyen dil bilimi, daha geniş bir bilim dalı olan göstergebilimin
içinde değerlendirmiştir. Saussure’un görüşlerinin temelinde dil/söz ayrımı yatar. Saussure,
bireyin dışında varolan ve sözcüklerle anlamlarını dizgeleştiren yapıya dil adını verir. Dil,
bireysel değil toplumsal bir olaydır. İnsanlar arasındaki iletişim ancak dilin varlığı ile kurulur.
Söz, dilin somut kullanımıdır. Bir başka deyişle, dil toplumsal, söz ise bireyseldir. Bireysel söz,
çok fazla değişiklik gösterdiğinden Saussure, dilin işleyiş kurallarına ulaşmaya çalışmıştır.
Fakat dilin işleyiş kurallarına da ancak sözlerin incelenmesi ile ulaşılabilir. (Rifat, 1990: 16)
Örneğin, göstergebilimsel bir sistem olarak sinema bir dildir, her bir film ise sözdür. Bir dil
olarak sinemanın işleyiş kurallarına da ancak tek tek filmlerin incelenmesi ile ulaşılabilecektir.
Saussure, daha çok dilsel göstergelere odaklanarak, iki parçalı bir gösterge modeli önermiştir.
Saussure’e göre, bir gösterge; gösteren ve gösterilen bileşenlerinden oluşur. Gösteren, iletinin
alıcı tarafından duyulmasını sağlayan ses imgesi, gösterilen ise, alıcının usunda oluşan
anlamdır. Saussure, göstergeyi kültürel süreçlerle ilgili olarak tanımlamıştır. Bir şeyi göstermek
için değişik toplumlarda değişik sözcükler kullanılmakla birlikte, tüm toplumların ortak bir
kültürü olduğu görüşünden hareketle gösterge kavramını bu ortaklıkları araştırmak üzere
kullanmıştır.
Peirce’in göstergebilim anlayışı da Sausssure’ünkiyle kimi benzerlikler taşımaktadır. Peirce,
tıpkı Saussure gibi göstergelerin incelenmesiyle ilgili alanı tanımlamak için göstergebilim adını
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verdiği bir yaklaşım geliştirmiştir. Peirce, göstergebilim ve mantık arasında bir ilişki kurarak,
ele aldığı tüm konuları göstergebilim olgusu olarak görüp, matematiksel kesinliğe yaklaşan bir
gösterge kuramı tasarlamıştır. Peirce’in yaklaşımının en belirgin özelliği, gösterge kavramı için
önerdiği tanım ve sınıflandırma biçimidir. Peirce’nin önerdiği üç parçalı modelde, gösterge bir
şeyin yerini tutan başka bir şeydir; yorumlayan, göstergeyi yorumlayan bir başka göstergedir
ve nesne göstergenin karşılık geldiği şeydir. Peirce, göstergeleri üçlükler şeklinde tanımlar. Bu
üçlükler arasında en önemlisi de görüntüsel gösterge, belirti ve simge/sembol üçlüsüdür.
Görüntüsel gösterge (ikon), nesnesiyle arasında benzerlik ilişkisi olan göstergedir (fotoğraf,
resim); belirti (indeks), gösterileniyle doğrudan ilişkili göstergedir (duman, ayak izi); sembol
(symbol), nesnesiyle arasında nedensellik ilişkisi bulunan göstergedir (bayrak, trafik ışıkları).
(Gottdiener, 2005: 28)
İtalyan yazar ve göstergebilimci Umberto Eco’nun Saussure, Peirce’nin görüşlerinden kalkarak
alımlama göstergebilimi adı verilen farklı bir metin yorumlama anlayışını geliştirmiştir. Açık
Yapıt, adlı eserinde Eco, yazınsal metinlerin üretiliş açısından bitmiş, tamamlanmış olmalarına
karşın yoruma açık olduklarını, çeşitli yorumların bu yapıtların doğasını bozmayacağını ileri
sürmüştür.

6.2.Göstergebilim ve Anlamlandırma
Göstergebilim, anlam evrenini çözümlemeyi amaçlar: Anlam oluşumu, anlam yaratmak,
anlamlandırmak gibi soyut durumun dizgeleştirilmesi, açığa çıkarılması gibi konular anlamla
ilgili ilk akla gelenlerdir. Bu bakımdan anlamla ilgili her şey göstergebilimin alanına girer
(Guiraud, 1994: 40).
Anlam, sözü edilen toplumsal bağlamlar içerisinde bu bağlamı etkili olarak temsil edebilen kodlar
ve yan anlamlar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bağlam ve bu bağlamı temsil eden
kod ve yan anlamlar bütünü olarak anlam ilişkisi doğrudan doğruya toplumdaki kültürel, siyasal
ve ideolojik anlamlandırma mekanizmaları ile doğrudan ilişkilidir.(Baydar, 1998: 28)

6.3.Simgeler
Barthes anlamlandırmanın bir yolunu da simgesel olarak nitelendirir. Bir nesne, uzlaşım ve
kullanım aracılığıyla başka bir şeyin yerine geçmesini mümkün kılan bir anlam kazandığında
simge haline gelir. Rolls-Royce zenginlik simgesidir ve bir oyunda Rolls'unu satmak zorunda
kalan bir adamı sergileyen sahne, o kişinin işindeki başarısızlığını ve servetini yitirmesinin bir
simgesi olabilir. Barthes simgesel bir sahne olarak, Ivan the Terrible (Korkunc Ivan) daki genç
çarın altın paralar içinde vaftiz edilmesi örneğini verir. Burada altın zenginliğin, gücün ve
statünün bir simgesidir.
Peirce'in terimleri ile bu örneği incelersek, Rolls-Royce zenginliğin bir belirtisel göstergesi ve
sahibinin toplumsal konumunun bir simgesidir. Altın, zenginliğin bir belirtisel göstergesi ve
gücün simgesidir. Fiske anlamlandırma edimi boyutlarını betimlemek icin Saussure'cu dilbilim
geleneğinin dışında yaygın olarak kullanılan iki kavramı gündeme getirir. (Fiske, 2003: 54) Bu

112

kavramlar eğretileme ve düzdeğişmecedir. Jakobson bu iki kavramın, iletilerin göndergesel
işlevlerini yerine getirdiği temel yolları belirlediğine inanır.

6.4.Eğretileme (Metaphor)
Eğretileme ve düzdeğişmece, anlam iletmenin iki önemli biçimidir. Eğretilemede, iki şey
arasındaki bir ilişki, benzerliğin kullanılmasıyla bildirilir. "Sevgilim kırmızı bir güldür"
diyebiliriz. Çok yaygın eğretileme biçimlerinden biri benzetmedir ve benzetmede "gibi" ya da
"kadar" kullanılır ve bir kıyaslama bildirilir. Örneğin, "O bir jilet kadar keskin" ya da "O kız
bir melek kadar iyi" gibi anlatımlarda benzetmeler bulabiliriz.
Eğretilemede, iki şey arasındaki ilişki, benzerliğin kurulmasıyla bildirilir. Bunun için sıklıkla
"gibi" ve "kadar" edatları kullanılır, örneğin bir geminin dalgaları yarıp geçtiğini söylersek, bir
eğretileme kullanıyoruz demektir. Saban demirinin hareketini bir geminin bas tarafinin
hareketinin yerine geçecek biçinde kullanıyoruz. Böylece bilinmeyen bir şeyi bilinen bir şey
açısından ifade etmiş oluyoruz (Baydar, 1998: 47).

6.5.Düzdeğişmece
Düzdeğişmece bir parçanın bütünü temsil etmesini sağlamaktır. Jakobson'a göre
düzdeğişmeceler romanın, eğretilemeler şiirin başat tarzıdırlar. Gerçekliğin temsil edilmesi
kaçınılmaz olarak düzdeğişmeceyi gerektirir. Gerçekliğin bir parçasını, bütünü temsil etmesi
icin seçeriz. Fiske göre televizyondaki cinayet dizilerinin kentsel mekanları
düzdeğişmecelerdir ayrıca fotoğraflanan sokak, sokağın kendisini temsil etmekten çok, belirli
bir tür kent yaşamını -kenar mahallelerdeki sefaleti, şehir banliyölerindeki namusluluğu veya
şehir merkezindeki karmaşıklığı- anlatan bir düzdeğişmecedir.
Fiske düzdeğişmecenin seçimi çok önemli olduğunu çünkü gerçekliğin bilinmeyen geri
kalanını bu seçimden yola çıkarak inşa edildiğini belirtir. Fiske, The Editors (Editorler) isimli
güncel bir televizyon programında grev gözcülerinin kullanım şekillerini inceler;
The Editors (Editörler) isimli güncel bir televizyon programında iki çekim gösterildi. İlk
çekimde düzenli bir grup insan fabrikanın dışında bekliyordu ve grev gözcülerinden iki kişi
bir kamyon sürücüsü ile konuşuyordu; ikinci çekimde ise bir grup işçi polisle şiddet kullanarak
çatışıyordu. İlginç olan, her iki çekimin de aynı grevi konu alması ve aynı güne ait olmasıydı.
Tabii ki o gece haberlerde ikinci çekim gösterildi. Düzdeğişmecenin seçimi, olayla ilgili inşa
edeceğimiz fotoğrafın geri kalanını belirlemektedir; işçi sendikaları haberlerde verilen
düzdeğişmecelerin izleyicileri, etkinlikleriyle ilgili olarak oldukça tek yanlı ve eksik bir fotoğraf
inşa etmeye ittiğinden yakınmaktadırlar.
James Monako düzdeğişmecelerin filmlerde nasıl kullanıldığını göstermektedir. Örneğin, bir
yastık üzerindeki kağıt para yığınının yanında yatan gözü yaşlı bir kadını gösteren bir film karesi
fahişeliğin düzdeğişmecesidir.
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6.6.Televizyon Göstergebilimi
Her bir araç, doğası nedeniyle, popüler sanat biçimine ya da türe belirli sınırlılıklar getirir.
Küçük ekranın ve televizyon görüntüsünün doğası nedeniyle büyük savaş sahneleri yapmak
zordur. Örneğin; televizyon, hareketten çok kişiliği göstermeye elverişli bir "yakın çekim"
aracıdır.
Göstergebilimi televizyona uygularken, aracını, göstergeleri iletmesinden başka "göstergeler"
olarak işlev gören yönleriyle de ilgilenmemiz anlamlı olacaktır. Bu bakış açısına göre,
televizyona ilişkin en ilginç şeyler, çekim ölçekleridir. Aşağıdaki liste, gösteren olarak işlev
gören önemli çekim ölçeklerini sıralamakta, tanımlamakta ve her bir çekimle gösterileni
belirtmektedir.

Gösteren

Tanım

Gösterilen (anlam)

Yakın çekim

yalnızca yüz

samimiyet

Orta çekim

bedenin çoğu

kişisel ilişki

Uzun çekim

dekor ve kişiler

alan,
uzaklık

Genel çekim

kişinin
bedeni

bütün

kamusal

toplumsal ilişki

Bunun aynısını kamera devinimleri ve kurgu tekniği için de yapabiliriz.
Gösteren

Tanım

Gösterilen(anlam)

Aşağı çevrinme

kamera aşağı bakar güç

Yukarı çevrinme

kamera yukarı bakar

zayıflık

Optik öne kaydırma

kamera yaklaşır

gözlemleme, odak

Göstergebilim, televizyona, filme, çizgi öykülere, reklama, mimariye, tıbbi hastalıklara, sanat
yapıtlarına, nesnelere, kurallara, geleneklere, örgütlere, dostlara, düşmanlara ve iletişim
yönünden önemli olan her şeye anlamlı olan her şeye uygulanabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında Arthur Asa Berger’e göre, kitle iletişimindeki çözümleme ve yorumlama
yöntemlerinin Göstergebilimsel, Marksist, Ruhbilimsel ve Toplumbilimsel çözümleme olmak
üzere dört kategoriye ayrıldığını öğrendik. Göstergebilimsel çözümlemenin ne olduğunu ve
nasıl yapıldığını örneklerle birlikte kavradık.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Simge, bir parçanın bütünü temsil etmesini sağlamaktır.

( )

( )

3- Ferdinand de Saussure, göstergeyi “Gösteren” ve
“Gösterilen” olarak iki bileşene ayırır.
4- Anlam, sözü edilen toplumsal bağlamlar içerisinde bu
bağlamı etkili olarak temsil edebilen kodlar ve yan anlamlar
bütünüdür.

( )

( )

( )

( )

5- Bir nesne, uzlaşım ve kullanım aracılığıyla başka bir
şeyin yerine geçmesini mümkün kılan bir anlam
kazandığında düzdeğişmece haline gelir.

( )

( )

1- Eğretimle(Metafor), iki şey arasındaki bir ilişki,
benzerliğin kullanılmasıyla bildirilir.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) D 5) Y

1) Metafor neyi ifade eder?
2) Neden göstergeyi “Gösteren” ve “Gösterilen” olarak iki bileşene ayrılır?
3) Anlam neyi ifade eder?
4) Düzdeğişmece nedir?
5) Simge nedir?

1- 1- İlk dilbilim kitabı kim tarafından yazılmıştır?
a)Saussure
b)Peirce
c)Aristotales
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d)Sokrates
e)Berger

2- Saussure, daha çok ………………… göstergelere odaklanmıştır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayan şık hangisidir?
a)Şekilsel
b)Dilsel
c)Yapısal
d)Psikolojik
e)Semiyotik,
3- ………………,

göstergebilim ve mantık arasında bir ilişki kurarak, ele aldığı tüm konuları
göstergebilim olgusu olarak görüp, matematiksel kesinliğe yaklaşan bir gösterge kuramı
tasarlamıştır.

Yukarıdaki boşluğu hangi kuramcı tamamlamaktadır?

a)Peirce
b)Saussure
c)Aristo
d)Berger
e)Eco
4- Açık Yapıt, adlı eserinde ……………., yazınsal metinlerin üretiliş açısından bitmiş,
tamamlanmış olmalarına karşın yoruma açık olduklarını, çeşitli yorumların bu yapıtların
doğasını bozmayacağını ileri sürmüştür.
Yukarıdaki boşluğu hangi kuramcı tamamlamaktadır?
a)Peirce
b)Saussure
c)Aristo
d)Berger
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e)Eco
5- Örneğin, bir yastık üzerindeki kağıt para yığınının yanında yatan gözü yaşlı bir kadını gösteren

bir film karesi fahişeliğin nesidir?
a)Düzdeğişmecesi
b)Eğretilemesi
c)Benzerliği
d)Uzlaşımı
e)Simetriği

1-c, 2-b, 3-a, 4-e, 5-a.
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7.MARKSİST ÇÖZÜMLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.Marksist Çözümleme
7.1. Maddecilik
7.2.Alt ve Üst Yapı
7.3. Yanlış Bilinç ve ideoloji
7.4. Sınıf çalışması
7.5.Yabancılaşma
7.6.Tüketim toplumu
7.7.Burjuva kahramanları
7.8.Hegemonya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1234-

Marksist çözümleme nedir?
Alt ve üst yapıdan ne anlıyorsunuz?
Tüketim toplumu nasıl oluşur?
Hegemonya nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Marksist çözümleme

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Marksist
çözümlemenin Marksist
çözümleme
medya
metinlerini bağlamında alt-üst yapı,
çözümlemede yeri
tüketim toplumu, hegemonya
kavramlarını irdeleyerek.
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Anahtar Kavramlar
Marksist çözümleme, Hegemonya, Tüketim Toplumu, Yabancılaşma
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Giriş
Marksist düşün, iletişim çözumlemecilerinin toplum ve kurumlarını irdelerken
başvurabilecekleri en etkin ve dikkate değer yollardan birine ışık tutar. Bu bölümde
yabancılaşma, maddecilik, yanlış bilinçlenme, sınıf çatışması ve baskıcılık gibi iletişime
uygulandığında, işlevleri daha da anlaşılır hale getirebilecek kavramların temel ilkeleri
üzerinde durulacaktır. Bunun yanında, reklamın tüketim tutkusu yaratmadaki rolü üzerinde
kısmen durup, bu konunun bir öğreti haline gelme tehlikesi hakkında uyarılarda
bulunulacaktır.
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7.Marksist Çözümleme
Bir dönem, Amerikan edebiyatında ve toplumsal düşünce biçiminde Marksist çözümlemeci
yaklaşıma az rastlanmaktaydı. Bu, Amerika'da hiç Marksist yoktu demek değildir. Bu,
Marksistlerin hemen her zaman şiddete karşı yakınmalarına karşın birçok kimsenin bunları
dikkate almadığı ya da önemsemediği anlamındadır. Bu görünüm şimdilerde değişmeye
başlamıştır ve bunun sonucu olarak günümüzde giderek artan sayıda Marksist tarihçi, siyaset
bilimcisi, ekonomist ve eleştirmene rastlamak mümkün olabilmektedir.
Ancak Marksizm ve Marksist düşünce okullarının yapı ve türlerinde çok sayıda ve çeşitli yönde
gösterdikleri hızlı değişimler sonucu, durum daha da karmaşık hale gelmektedir. Erich
Fromm'un çalışmalarında sıkça karsılaşılan bir düşünce vardır. Fromm, Marks'ın, temel
tartışma konusu ahlak olan bir hümanist olduğunu ileri sürer. Bununla birlikte Rusya, Doğu
Bloku ülkeleri, Küba, Çin gibi Marksizm temeli uzerine kurulmuş olan, ancak temel öğretisini
zamanla değiştiren diğer ülkelerde de Marksizmin sağlam bir taban bulamadığı ileri sürülebilir.
Bu durum şunu anlatmaktadır: Bir kimse, komunist olmadan, devrimin önemine inanmadan ve
ısrarla ifade edildiği gibi sınıfsız toplumun oluşturulması gereğini benimsemeden de Marksist
olabilir. Buradan yola çıkarak, Marksizmin temel ilkelerinin iletişim çözümlemecilerine çok
faydalı olduğunu ileri sürmek mümkün olmaktadır. Bu haftanın planı, iletişim çözümlemesinde,
temel bir Marksizm anlayışı oluşturmaya yöneliktir. Böylelikle öğrenciler Marksist bakış
açısını iletişim araçları ile aktarılan toplum sanatlarına uygulayabilecektir.
Marks ideolojiyi biyolojik veya psikolojik değil, doğrudan doğruya kültürel bir olgu olarak ele
alır ve insanın içerisinde yer aldığı maddi koşullarla ilişkilendirir. Marks’a göre, her tarihsel
dönem kendi fikirsel ve düşünsel özelliklerini de kendi koşulları içerisinde belirler. İnsanlar
içerisinde yer aldıkları ve gerçekleştirdikleri maddi pratiklere, başka bir deyişle ekonomik
koşullara uygun olarak belli bir takım fikirler oluştururlar. Dolayısıyla da, her bir tarihsel
dönem aynı zamanda kendi fikirsel ve düşünsel iklimini de yansıtır. Ancak, Marks’a göre her
insana ya da toplumdaki her kesim kendi ideolojisini yaratmak için eşit şansa da sahip değildir.
Toplumdaki güçlü kesimler, yani üretim araçlarına sahip olan, dolayısıyla da üretim ilişkilerini
belirleyen kesimler aynı zamanda toplumun kültürel yapısını, ona bağlı olarak da ideolojik
üretim sürecini belirleme gücüne sahiptirler. Dolayısıyla da herhangi bir toplumsal sınıfın
ideolojisi her koşulda ve her zaman o sınıfın gerçek yaşamının yansıtıcısı olmayabilir.
Genellikle toplumdaki egemen güçler, kendi gerçekliklerinin yansıtıcısı olan bir ideolojiyi
toplumun geri kalan kesimine dayatırlar. Ya da toplumdaki egemen sınıf kendi çıkarlarına
hizmet etmek üzere oluşturduğu veya ürettiği bir ideolojiyi toplumun geri kalan kesimine farklı
araçlar kullanarak aktarmak yoluyla yayılmasını sağlar. Ki Marks, ideolojinin bu şekilde üretim
ve işlevsellik sürecini yanlış bilinç kavramıyla açıklar. (Güngör, 2013: 254-255)
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7.1.Maddecilik
Marksist anlayışın (düşünüşün) temelinde "maddecilik" felsefesinin olduğu ileri sürüldüğünde,
bu saptama özel bir amaçla kullanılıyor demektir. Ancak bu maddecilik anlayışının, Amerika'da
da yaygın olarak algılandığı şekliyle paraya duyulan arzu ve paranın alım gücü ile ifade edilen
maddecilik olmadığı bilinmelidir. Maddecilik bir tarih konusudur ve toplumun kendini
düzenleme biçimi ile ilgili bir kavramdır. Bu konuya Marks'ın Ekonomi Politik Yazılarına Giriş
adlı yapıtında yaptığı bir saptama ile başlamak gerekir.
Önce, toplum ve bilinç arasında varolan bağıntılar:
İnsanın gerçekleştirdiği toplumsal üretimde insanlar zorunlu olarak ve kendi gereksinimleri
dışında belirli üretim ilişkileri kurarlar. Bu üretim ilişkileri onların, üretimden kaynaklanan
maddi güçlerinin artışı demektir. Bu ilişkilerin toplamı toplumun ekonomik yapısını oluşturur.
Bu yapı, oluşan yasal ve siyasi yapının gerçek kaynağıdır ve bu toplumsal bilince de bağlıdır.
Maddesel yaşamın üretim biçimi; toplumsal, siyasal ve yaşamın özünün, genel toplumsal yaşam
karakterinin oluşumunu sağlar. Bu insanın kendi varlığının bilincine varması değil, tam tersine
onun, toplumsal varlık bilincini oluşturmasıdır (Marks, 1964: 51).
Üretimin biçimi, ekonomik ilişkiler, düşüncelerimiz ve toplum yapısının üzerinde oturduğu
ilkeler de olsa, düşünce yapımızın temeli ya da "belirleyici unsur"udurlar. Bu düşünce, yüzeysel
olarak görünenlerin altında bir tür öz mantığın işlediğini kabul etmektedir. Olay aslında açıktır.
Toplumun ekonomik dizgesi insanın düşünce yapısını doğrudan etkilemektedir. Bu düşünce
yapıları, insanın bir diğer insanla kurduğu ilişkileri biçimlendirir. Bununla birlikte toplumun
kurumlarını ve bu kurumlarla ilişkileri de belirler. Marks, Alman İdeolojisi adlı çalışmasında
şunları yazar (1964: 74-75):
Düşüncelerin üretimi ve bilinç doğrudan doğruya maddesel eylem ve madde aracılığıyla
kurulan iletişimle bağıntılıdır. Bu yaşamın dili olarak tanımlanabilir. Kavrama, düşünme ve
insanın ussal bağıntılar kurma yeteneği işte bu aşamada onların maddeci davranışlarının
doğrudan devreye katılması ile oluşur. Aynı şekilde, politikacı dili, kanunlar, ahlak, din ve
insanın doğaüstü (metafizik) olarak yaratıkları ussal üretim sürecinde ortaya çıkarlar. İnsan bu
tür kavram ve fikirlerin tek üreticisidir. Üretsel güçlerinin gelişimine koşullandırılmış olan
gerçek ve etkin insanlık yavaş yavaş gelecekte alacağı biçimi oluşturmaya başlamıştır.
Bilinçlilik aslında, bilincin varoluşu dışında birşey değildir.
Bu alıntı insanı, gözönüne getirmesi ve bilinçliliğin toplum tarafından üretilen; gerçek, yaşayan
insan türlerinin uslarınca süzülmüş bir ürün olduğu gerçeğini öne sürmesi yanında,
kendiliğinden işleyen bir süreç olmadığını ortaya koyması açısından önemlidir. İnsanın yaşam
koşullarını kavrayıp buna göre davranış geliştirme özellikleri vardır. Kısaca özetlemek
gerekirse; bu içsel gözlem yapıldığında fikirlerin sadece insanın kendi fikirleri olmadığı ortaya
çıkar. Bu fikirleri oluşturan bilgi toplumsaldır.
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7.2. Alt ve Üst Yapı
Marks'ın "alt yapı" dediği, bir toplumdaki ekonomik dizgedir. Bu ekonomik dizge ya da üretim
biçimi ise ayrıntılı ve karmaşık yollardan toplumun kurum ve değerlerini de etkiler. Bunlar da
"üst yapı"yı oluştururlar. Bu saptamayı destekleyen bir değerlendirme Friedrich Engles
tarafindan Sosyalizm: Ütopik ve Bilimsel Açıdan adlı yapıtında bulunmaktadır:
Yeni gelişmeler geçmiş tarihi yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu takdirde tüm
yaşanmış tarihin, ilkel dönemleri de kapsanarak, bir sınıf çatışmaları tarihi olduğu gerçeği ortaya
çıkmaktadır. Toplumun bu çatışan sınıflarının hemen her zaman üretim sürecindeki üretim
şekilleri ve çatışması biçiminde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bir diğer anlatımla, bu
dönemlerde ekonomik koşullar temel belirleyicidir. Toplumun ekonomik yapısı kendi
kendimize de çıkarsayabileceğimiz gibi, tarih sürecinde edinsel, felsefi konular olarak, diğer
oluşumlar, yasa koyucular ve siyaset kurumları gibi oluşurlar. Hegel, tarihi doğaüstü
(metafizik) kavram ve bakış açılarının etkisinden kurtarmıştır. Ancak bununla birlikte onun
tarihe bakışı idealist kalmıştır. Fakat şimdilerde idealizm de son sığınağından, tarih felsefesinin
desteğinden yoksun ve devre dışı kalmıştır. Bu gelişme ise; insanın "kendinin bilincinde"
olduğu için "bildiği" savı ile değil, insanın "bildiği" için "kendinin bilincinde" olması gerçeği
ile açıklanmaktadır (Tucker, 1972: 621).
Bu alıntı, kurumlar, felsefi dizgeler, inanç yapıları ve sanat aracılığı ile belirli zaman ve
mekanlarda yani üst yapısal olarak, düşüncelerin insana nasıl aktarıldığını tartışmayı öneriyor.
Anamalcılık, sadece bir ekonomik dizge değil, tutumları, değerleri, kişilik türlerini ve genelde
kültürü etkileyen bir olgudur. Alt yapının üst yapıyı nasıl etkilediği sorunu Marksistler arasında
önemli kırgınlıklara yol açmış bir tartışma konusudur. Ekonomik ilişkiler bu noktada üst
düzeyde (asıl) belirleyici olmakla birlikte tek belirleyici de değildir. Üst yapının alt yapı
tarafından kendiliğinden (istem dışı) oluşturulduğunu, üst yapının, alt yapının bir
yansımasından baska birşey olmadığını ileri sürmek tehlikeli bir basitleştirme olmaktadır. Bu
yaklaşım genelde "Kaba Marksizm" olarak tanımlanır. Bu bakış açısı ekonomik dizgenin
devingen ve sürekli degişim halinde olduğunu gözden kaçırmaktadır. Bunun yanında yaşama
biçim veren etkin insan unsurunun gücünü gözardı etmesi de bu yaklaşımın diğer bir
eksikliğidir. Üst yapı tartışmamızda, pek çok Marksistin, bilincin belirlenmesinde,
biçimlenmesinde ve uygulanmasında çok önemi olduğunu öne sürdüğü halk sanatlarının,
iletişim araçlarının ve kurumların üzerinde yoğunlaşacağız.

7.3.Yanlış Bilinç ve İdeoloji
İnsanların bilincini etkilemenin önemli bir konu olmasının nedeni, insanlara belirli fikirlerin
verilmesi ve anamalcı ülkelerdeki sosyal düzenlemenin de belirleyicisi olmasıdır. Marks (1964:
78) yöneten sınıfın bunu nasıl yaptığını şöyle anlatmaktadır:
Yöneten sınıfın felsefesi, her çağda, yönetme düşüncesi olmuştur. Bu sınıf toplumda baskın
maddeci güçtü aynı zamanda da toplumun baskın beyin gücüydü. Madde üretiminde kullanılan
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araç gerece sahip olan sınıf aynı zamanda ussal ürün üzerinde de denetim gücüne sahip
olmuştur. Böylelikle son tahlilde, ussal üretimden yoksun olanlar bu ürünün denetimi altına
girmişlerdir. Baskın düşünceler ve baskın maddesel ilişkiler ise benimsenmiş düşünce
yapılandır. Bu yapıları ise bir sınıfı "yöneten" yapar. Yöneten sınıfı oluşturan bireyler bilinci
ve düşünceyi yapılandırma olanağını elde ederler. Şöyle ki; bir sınıf olarak yönettikleri oranında
düşünürlerin, düşünce üreticilerinin fikirlerini yönlendirecekler, ayrıca kendi dönemlerinde
düşüncelerin üretimi ve dağıtımında kaynaklık işlevi göreceklerdir. Sonuç olarak özetlemek
gerekirse bunlarm düşünceleri dönemlerin yönetim felsefesi olacaktır.
Bu sava göre belirtilen dönemdeki düşünce yapılan, yönetici sınıfın ilgi alanlarına göre bu sınıf
tarafından yasallaştırlır ve topluluğa benimsetilir. Genel olarak, insanların sahip olduğu
düşünceler, yönetici sınıfın insanların benimsenmesini arzu ettiği düşüncelerdir, fikirlerdir
denebilir.
Yönetici sınıf, kendi iletilerine gerekliliğine inanır. Bunun nedeni bu sınıfın kendi bünyesinde
ideolojisini kavramlaştıran ideologlara sahip olmasındandır. Bu durumu Marks şöyle dile
getirmektedir: (1964: 79); "Bu sınıflar gelişmek için bu kişileri birer temel yaşam kaynağı
haline getirirler. Bu aynı zamanda sınıfın gelişme adına kendi kendisi hakkında yanılsamalara
yönlendirilmesidir. "İdeoloji" demekle kastedilen, yaygın uygulanabilirlik özellliğine sahip ve
mantıksal olarak dizgeyle uyum sağlamış toplumsal ve kültürel inançlardır. Yönetici sınıf, bu
kurama dayanarak, konumunu yasallaştıran ideolojinin yaymacismi (propaganda) yaparak
sokaktaki adamın sömürüldüğü ve aldatıldığı gerçeğinin farkına varmasını zorlaştırır.
İletişim ve kitle kültürü, yanlış bilinç yayımı, yöneten insanların önerdiği "Her ne söylenmişse
doğrudur" inanışı, temel bir öneme sahiptir.
Bu bakış açısından kitle iletişim araçları ve kitle kültürü toplumun kurumları (genelde üst yapı)
ve bireysel bilinç arasında kritik bağlantılar kurar.
Bu noktada çözümleme konusundan uzaklaşılmaktadır. Bu nedenle de artık Enzerberger
üzerinde daha fazla durulmayacaktır. Bunun temel nedeni de yönlendirme kuramının
yetersizlikleri olması ve artık gerekliğini yitirmiş olmasıdır. Ancak buna karşın bu kuram hala
Marksist iletişim çözümlemesinde temel yaklaşım olarak durmaktadır. Bunun bir temel nedeni
de Marksist toplum görüşüne göre iletişim araclarının hala yönlendirme araçları olarak kabul
edilmesidir. (İletişim araçlarının yönlendiriciliği hakkındaki tartışma, Marksist eleştirmenlerin
bu konuyu gözardı etmelerine rağmen sosyalist ve komünist ülkelere karşı kullanılabilir.)
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7.4.Sınıf Çatışması
Marks'a göre tarih, sonsuz bir sınıf çatışmaları sürecidir. Bu komünist toplumun
oluşturulmasına kadar sürer. Bu, sınıfların ortadan kalkması ve buna bağlı olarak catışmanın
ortadan kalkması ile son bulur:
Şimdiye kadar varolan tüm toplumların tarihi, bir sınıf mücadeleleri tarihidir. Özgür insanlar
ve köleler, soylular ve halk, lordlar ve hizmetliler, lonca üyeleri ve ustalar, zalimler ve zulüm
görenler, birbirlerine başlangıçtan beri zıt kutuplar olmuşlar; bu zıtlıklar kesintisiz devam
etmiş; bu çatışma bazen gizli bazen açık kavgalara dönüşmüş ve bu mücadeleler, devrimci bir
oluşum sonunda da gerçekleşse her zaman mücadele eden sınıfların, bazen geniş toplumlar
halinde, yıpranmasına neden olmuştur (Marks, 1964: 200).
Marks'ın üzerinde durduğu bu iki sınıftan biri fabrikalara ve kurumlara sahip olan, bu nedenle
de yönetici sınıfı oluşturan burjuvazi, ötekisi ise yönetici sınıf tarafından sömürülen ve
durumları her an ümitsizleşen emekçi sınıftır.
Kurama göre burjuvazi, emekçi sınıfa "yönetici sınıf fikrini benimseterek; onları öğretisiz
(indoktrine edilmiş) bırakan" ve bunu da "bireysel insan" düşüncesini kabullendirerek ya da bir
toplumdaki toplumsal ve ekonomik düzenlemelerin "tarihsel" değil "doğal olarak" oluştuğu
düşüncesini yayarak ve sınıf çatışmalarını engellemeye çalışarak yapar. Bu düşünceye göre,
eğer bu düzenlemelerin doğal savı kabul edilirse, bunların kasıtlı yapılmadığı ortaya çıkacaktır.
Bunun için insanlar bu düzeni kaçınılmaz olarak kabul edip katlanmak zorundadırlar.
Marksistlere göre bir toplumda belirli bir zaman kesitinde, ki toplumsal ve ekonomik
düzenlemeler tarihseldir, düzenlemeler insanlar tarafından gerçekleştirilir ve bu nedenle de yine
insanlar tarafından değiştirilebilir. Burjuvazi herkesi, anamalcılığın doğal ve bu nedenle de
ebedi olduğuna ikna etmeye çalışır. Ancak Marksistlerin ileri sürdüğü şekliyle bu düşünce
açıkça hatalıdır ve Marksist analizcilerin başlıca görevi de bunu gözler önüne sermektir.
Yönetici sınıfın kullandığı yaklaşımlardan biri de insanları toplumda sınıf diye bir şey
olmadığına ya da her nasılsa oluşmuş olan bu sınıfın anlık (yani kalıcılık özelliğinden yoksun)
olduğuna ikna etmeye çalışmaktır. Bunun bir örneğini Amerika'da ise koşulan "sınıfsız toplum"
mitinde görmek mümkündür. Bu mite göre Amerika'da babadan oğula devredilen bir aristokrasi
yoktur ve üst sınıflar her zaman karşıt kitlelerle çatışmasız, arkadaşça bir arada olmaya
açıktırlar. Bir kurumun patronu her zaman bir kapıcı ya da temizlikçiyi ilk ismi ile çağırıp
konuşabilir. Bu durum Marksistlere göre gerçek toplumsal ilişkilerin gizlenmesi çabasıdır.
Aslında bu geniş orta sınıf, Marksist analizciler için özgün bir sorun oluşturmaktadır. Bu
nedenle de bu toplumda bir devrim şu anda uzak gözükmektedir.
Bununla birlikte, kitle iletişim araçları yine de yoksulluk, seks düşkünlüğü, ırkçılık gibi
konuları ele almakla birlikte toplumu yaşadığı gerçeklikler hakkında yanıltma görevini
sürdürmekte ve yönetici sınıfın edinilmesini istediği dünya görüşünü yaygınlaştırarak "zihinleri
bulandırma"yı sağlamaktadır. Bazı durumlarda bu araçlar, burjuvaziyi yansıtan "örnek kişiler"
(ya da kahramanlar) üretmekte; bu kişilikler yönetici sınıfların istekleri doğrultusunda
biçimlenmekte; kitlelerin bilinçten yoksun bırakılmasını bu kahramanların kitaplar, televizyon
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programları, filmlerdeki eylemlerine özendirerek desteklemektedir. Genel olarak söylemek
gerekirse, iletişim araçları sınıf farklılıklarını gizleyerek ya da yönetici sınıfın düşüncelerinin
savunuculuğunu yaparak sınıf çatışmalarını ve siyasi düzlemdeki değişimleri önlemek çabasına
girmektedir.
Ancak sınıf çatışmaları savı, Marksistlerin sınıf anlayışı için de varlığını korumaktadır ve onlar
hala düşmanca hatta, karşılıklı yıkıcı ilişkilerin varlığı konusunda diretmektedirler. Marks'a
göre (1964: 201):
Toplum bir bütün olarak iki büyük düşman kampa; birbirleriyle doğrudan yüz yüze gelen iki büyük
sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar burjuvazi ve emekçilerdir. Bu karşıtlığın çözümü Marksistlere göre,
yönetici sınıflar ya da burjuvazi tarafından denetim altında tutulan kitle iletişim araçlarının
kitlelerin gerçek özbilincine ulaşması amacıyla kullanılmaya başlaması ile gerçekleşebilir.
Ancak bu amaca ulaşmak için de çatışma kaçınılmaz bir gelişme olmaktadır.

7.5.Yabancılaşma
"Yabancılaşma" terimi ayrımlaşma veya uzaklaşmayı ifade eder. Bu terimin kökenindeki
"yabancı" ise toplum içinde diğerleri ile bağlantısı olmayan, sağlıklı ilişki kuramayan, topluma
"uzantısı" olmayan bireyi tanımlamaktadır. Bu düşünce, yabancılaşmayı anamalcı ekonomik
dizgeden türeten Marksizmin anlaşılmasında büyük bir öneme sahiptir. Anamalcılık çok sayıda
mal üretebilir ve böylece sayıca büyük maddeci çoğunluk oluşturabilir (bu diğerlerinin
üstünden geçinerek de olsa); ancak bu sınıflar ciddi boyutlarda yabancılaşmaya maruz kalır ve
farkında olsunlar ya da olmasınlar bundan ötürü acı çekerler.
Yabancılaşma ve bilinçlilik bağlantılı iki kavramdırlar. Yabancılaşma sürecini yaşayan insanlar
"yanlış bilinçlenme"den dolayı zarar görür, acı çekerler. Kısa bir tanımlama ile yanlış
bilinçlenmeyi, insanların düşüncelerini burjuvazinin işlevleri doğrultusunda biçimlendiren ve
ideoloji halini alan bilinç olarak belirtmek olasıdır.
Ancak yanlış bilince ek olarak yabancılaşma, insanlara ne olduklarını da unutturan bir bilinç
yoksunluğudur. Bunun bir nedeni de yabancılaşmanın, herkesi kapsadığı için görünmez ve elle
tutulamaz hale gelmesine bağlanabilir.
Fromm ve diğer Marks yorumcuları için bu kavramın çekirdeği yabancılaşmadır. Fromm'un
Yanılsama Zincirinin Ötesi adlı yapıtında yazdığı gibi, (1962: 43-44):
Yabancılaşma konusu Marks'ın düşüncelerinin İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD'deki
tartışmalarında giderek daha çok odak noktası haline gelmektedir...
Bu ülkelerin çoğunluğu, bu tartışmada yerlerini aldılar ve yabancılaşma ve üstesinden gelme
görevinin Marks'ın sosyalist hümanizminin ve sosyalizmin amacının merkezi olduğunu; bunun
ötesinde terminoloji ve önemli noktalardaki değişime rağmen genç ve olgun Marks arasında
tam bir süreklilik bulunduğunu savundular.
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Fromm bunun tartışmaya açık bir durum olduğunu eklemektedir. Koşullar ve durum ne olursa
olsun yabancılaşma tartışmaları kitle kültürü çözümlemecileri için çok yararlıdır.
Marks'ın şu saptamaları ve yabancılaşma konusu üzerindeki görüşleri daha da aydınlatmaya
yardımcı olmaktadır (1964: 169-170):
Emeğin yabancılaşması kavramı ne demektir? Birincisi, çalışma işçi için dışsaldır yani çalışma
onun doğasının bir parçası değildir; kendini ürün ve üretimi için harcadığı emek ile
bütünleştiremez, ancak kendini yadsır; bir refah duygusu içinde değil sefalet duygusu içindedir;
bedensel ve ussal enerjisini özgürce geliştiremez, buna karşın bedensel olarak tükenmiş ve ussal
olarak yitiktir. Böylelikle bir işçi ancak boş zamanında kendini evinde hissedebilir ve işinde
kendini yersiz yurtsuz duyumsar. Çalışması gönüllü değildir, bir zorunluluktur. Bu nedenle de
onu zorlanan emekçi olarak tanımlamak gerekir. Çalışması kendinin bir gereksiniminin
karşılanmasına yönelik değildir, başkalarının gereksinmelerinin karşılanmasına yöneliktir. İşin
yabancılaşmış karakteri şu olgu ile açıkça anlatılabilir; bir fiziksel ya da benzeri zorlama
olmadığı sürece işten bir veba gibi kaçınılmaktadır. Sonuç olarak, işçi için yabancılaşmış
karakteri, işin onun değil bir başkasının işi olmasından kaynaklanır. Bu nedenle çalışırken
bedeni ve zihni kendinin değil bir başkasınındır. İşçinin ürünü ile yabancılaşması emeğin
nesnelleşmesi ve kendinden ayrılması değil, kendi dışında, ondan bağımsız bir yabancı
olmasıdır. Bu aşamada ürün onu üreten işçiden bağımsız, ona karşı özerk bir güçtür. Nesneye
adanan yaşam o yaşamı yaşayana karşı bir düşman güç haline gelir.
Böylelikle insanlar işlerinden duygusal olarak kopar, ayrılır ve uzaklaşırlar. Bu uzaklaşma
aslında arkadaşlarından, kendilerinden ve yaşamdan uzaklaşmadır. Bir insanın kimliğinin
merkezi ve benlik duygusu olan işi, kendinden ayrılır ve yıkıcı bir güç olarak karşısına dikilir.
İşçiler kendilerini dünyadaki etkin "özneler" olarak değil kullanılan "nesneler" olarak algılarlar;
ürün bu süreçte, insanların ürettikleri eşya halini alır ve bunlar işçilerin emeklerinden
soyutlanmış birer nesnedirler. İnsanlar daha fazla yabancılaştıkça, yabancılaşmış
gereksinimlerinin esiri olurlar. Marks'ın belirttiği gibi bu durum "kendinin bilincinde ve
kendiliğinden hareket eden metalar" haline gelirler (Fromm, 1962: 51).
Bu durumda iletişim araçları kritik bir rol üstlenirler. Bu araçlar yabancılaşmış ruh için anlık
zevkler sağlarlar; yabancılaşan bireyi aldatarak yaşadığı sefaleti ona unuttururlar; ve reklam
kurumlan aracılığıyla üretilen yapay arzular ve örnek tipleri çok daha çok, çalışmaya güdülerler.
Burada bir kısır döngüyee değinmek yerinde olacak: Marks'ın da değindigi gibi bu etkenler
anamalcı toplumlarda insanlan yabancılaştırırlar. Bunun sonucu olarak insan fazla çalıştığı
oranda fazla yabancılaşır. Bir takım kaçış imkanları yaratmak için de durumun farkında
olunmasa da, belirtileri sezilerek, değişik biçimlerde ortaya çıkan, her aşaması para demek olan
tüketime yönelirler. Böylelikle işlerinden kaçmak için dahi fazla çalışmak zorunda kalırlar.
Reklamcılık Amerika'da insanları daha fazla çalışmaya güdüleyen geri kafalı insan felsefesine
dayalı işleyiş mekanizmasını yerleştirmiştir. Böylelikle reklamcılık gelişmiş anamalcı
toplumlarda merkezi bir rol üstlenmiş olur.
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7.6.Tüketim Toplumu
Daha önce de tarif edildiği gibi reklamcılık, gelişmiş anamalcı toplumlarda, insanların daha
fazla çalışıp, parayı güçlendirerek kendilerine daha fazla satın alma olanağı tanımaya
güdüleyen temel kurumlardan biridir. Ancak buna ek olarak insanlar tüketmeye, hem de
çılgınca tüketmeye yönlendirilmelidir. Çünkü tüketim ekonomik sistemi ayakta tutan başlıca
etmendir. Anamalcı sistem ancak bu yolla ayakta kalabilir; sistem tarafından yaygınlaştırılan
korku ve sefalet, yoğun ve yaygın tüketim yardımıyla azaltılabilir. Marks'ın anamalcılık
hakkında yazdığı gibi:
Herkes, kendini yeni fedakarlıklara zorlayan, yeni bağımlılıklara yönelten, yeni zevklere sahip
olmak için ayartan ve bu yolda da kendini bir ekonomik yıkıntı haline getiren yeni türetilmiş
gereksinimler düşünebilir. Herkes, kendi bencil gereksinimlerini tatmin için bir diğeri üzerinde
yabancılaştırıcı bir güç de kurabilir (Fromm, 1962: 50).
Reklam, korkular üretir, tatminsizlikler yaratır ve tüketim kültürünü, anamalcı toplum
düzenlerinde varolan yabancılaşmayı körükler.
Reklamın, amaçlarına ulaşmak için yapmayacağı hiçbir şey, kullanmayacağı hiçbir araç ve işe
koşmayacağı hiçbir olanak yoktur. Amacına ulaşmak için cinselliği ayağa düşürme, kadın
hakları ve eylemlerini ayaklar altına alma, sigara vb. ile kansere yol göstericilik yapma,
çocukluğun saflığına tecavüz etme, kitleleri şiddete yönlendirme taktiklerini de içeren her yola
başvurur. Reklamın temelde yaptığı, insanların dikkatlerini toplumsal ve siyasi konulardan alıp
kendini beğenmişlik gibi bireyci özellikleri körükleyici konulara yönlendirmektedir. Bireysel
zevkler bir tutku haline getirilerek ortaklık duygusu zayıflatılırken yabancılaşma
kuvvetlendirilir.
Bu nedenle reklam yol gösterici bir araçtan daha farklı bir şeydir; günlük yaşamı denetim altına
alıp toplumsal ilişkilere egemen olur. Bunun yanında reklam insanları içine kapanmaya
yönlendirerek kendilerini diğerlerinden ayrı tutmaya ve bu yolla da ortak bir tad alma
olanağından yoksun kalmaya yöneltir. Reklam, kitle iletişim araçları tarafından aktarılan
yaygın bir sanat dalıdır. Öyle bir sanat türüdür ki ikna eder ve böylece de, hem uzun dönemde
hem de kısa dönemde ani ve kesin inandırıcı bir etki yaratır. Kısa dönemli etkisi mal satışı
sağlamak; uzun dönemli etkisi de farklı sınıf sistemini zihinlere yerleştirmektir. Mal satmak
için reklam; tutumları, yaşam biçimlerini, gelenek ve görenekleri, huyları, tercih hakkını
değiştirir, aynı zamanda bu değişikliklerden kaynaklanan ekonomik sisteme açık zemin
oluşturur.
Marshall McLuhan'ın Mekanik Gelin adlı yapıtı reklam ve gülmeceleri kültürel göstergeler
olarak çözümler ve Amerikan kültürüne, özgün reklam penceresinden bir dizi bakış önerir.
"Aşk Tanrıçası İle Buluşma Hattı" adlı bölümünde Hollywood ve reklam olgusunu şöyle
ilişkilendirir:
Bu bakış açısıyla Hollywood büyük ülkenin bilinçsiz zihinlerine girmeye ve onları denetim altına
almaya çalışan bir aracı ajans gibidir. Bunu yaparken de bazı edebiyatçıların yaptığı gibi o zihinleri
anlamaya çalışmak ve temsil etmek gibi bir niyeti yoktur. Tek amacı bunları kar sağlamak için
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sömürmektir... Bu aracı ajanslar ve Hollywood, kendilerine özgü farklı yollarla kendi ortak düşlerini
insanin içsel süreçlerine kazımak için çabalar. (McLuhan, 1967: 97)
Bunun anlamı şudur: zihinlerimizin 'dokunulmazlık' özelliğine sahip olduğuna inandığımıza
göre seçimimizi kendimiz yapma özgürlüğüne sahip olduğumuza, kendimizi ikna edebiliriz.
Ama şurayı hep unuturuz; seçimlerimiz de bize kurnazca yöntemlerle kabul ettirilmişlerdir.
Bunu beceren de reklam endüstrisidir. Bilincimizin özerk olduğu yanılgısı ise sömürü ve
aldatmacalara bizi daha kolay inanır hale getirir.

7.7.Burjuva Kahramanları
İletişim araçları çözümlemelerinin önemli bir bölümü kahraman imge üzerinde yoğunlaşmayı
öngörür. Bu kahramanları, filmler, konulu televizyon dizileri, güldürü romanları, ticari
yayınlar, ya da diğer konulu anlatım biçimlerinde bir dizi olağandışı işlevleri üstlenen erkekler,
kadınlar, hayvanlar veya robotlar olabilir. Bazı durumlarda hainleri de içeren önemli
karakterlerin kapsandığı bu kahramanlık imgesi, dizi ve diğer yaygın sanat türlerinde, yaşanan
dönemin ve toplumların özelliklerini yansıtırlar. Diğer bir görüşe göre bu kahramanlar yaşanan
dönemi "biçimlendirir" ve toplumun değişmesine yardım ederler. Ek olarak bu kahramanlar
insanlara öykünülecek (ya da özdeşleşilecek) kişilik modellerini sunar ve böylelikle kimlik
kazanmalarına yardımcı olurlar. Zaman zaman da bu kahramanlar "toplumdışı" davranış
biçimleri sergiler ve dengeli bir toplumun sahip olduğu düzeni tehdit ederler.
Marksistlere göre, burjuva kahramanları varolan düzenin devamlılığını anamalcı düşüncenin
çarpıcı sakıncalarını "önemsizleştirme' yolu ile gizleyerek tüketim tutkusunu zirve noktasında
tutmaya çalışırlar. Bu burjuva kahramanlarının sattığı bir diğer şey de, "kendi başına insan",
Amerikan rüyası, "Benci Kuşak" gibi değişik biçimlerde tanımlanan değerlerle ifade edilebilen
"bireysellik"tir. Bu durum çok az insanın aradaki bağlantıyı kurabildiği, yabancılaşma kavram
ve olgusu ile ilgilidir. Eski bir İngiliz Marksist olan Christopher Caudwell Ölen Kültür Üzerine
Çalışmalar adlı yapıtında bu kahramanlan irdelemistir. T.E. Lawrence üzerine olan bölümde
şunları yazmaktadır:
Bir kültür eğer kahramanlar ürettiyse o kültür bir burjuva kültürüdür. Kahramanın birey olması,
burju-vanın bireycilik inancı üzerine oturtulmuş olmasındandır... Aslında burjuva okullarında
okutulan burjuva tarihi, özünde kahramanların düşmanlar ve güçlüklerle giriştigi mücadeleler
dizisidir (Caudwell, 1971: 21).

7.8.Hegemonya
Hegemonya, Raymond Willians'm Marksizm ve Yazın adlı eserinde "Marksist kültür
kuramının dönüm noktalarından biri" olarak açıkladığı bir kavramdır. Alışılmış kullanım biçimi
ile "Hegemonya" bir devletin diğeri üzerinde kurduğu etki gücü ve kurallardır: Kural (ya da
yasa) açıkça, bazen güç ile kurulur bazen de baskı ile yaptırılır. Ancak Hegemonya daha kurnaz
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ve daha yaygındır. Williams'a göre (1977: 108) yasa, politik, toplumsal ve kültürel yapı
güçlerinin karmaşık bir bütündür. Hegemonya, iki ayrı kavram daha içerir; biri yaşamımımzı
biçimlendiren kültür, diğeri Marksist anlayışa göre belirli bir sınıfın zihniyetini anlatan
ideolojidir.
Hegemonya bir kavram olarak kültürü aşar çünkü kültür "güç ve etki"nin özgün nitelikli bir
dağıtım biçimine bağlıdır, diğer bir anlatımla üretim biçimi ve ilişkileri kültürden kaynaklanır.
Hegemonya, ideolojiyi de kavramsal olarak aşar çünkü ideoloji az ya da çok bilinçli
dizgelenmiş ve resmileştirilmiş sınırlı bir anlam taşır. İdeoloji, filmlerde, televizyon
izleyicilerinde ve diğer kitle iletişim araçları ile taşınan tüm çalışmalarda maskelenmis ve
gizlenmistir. Ancak bilinçli bir Marksist, bu çabaları kolayca farkına varıp bunları saptayabilir.
Bu, bir noktaya kadar anlamlıdır çünkü ideolojik çözümlemeler yeterince geniş bir etki alanına
sahip değildirler ve Hegemonyacı çözümlemelerden fırsat bulup yeterince derinlemesine
çözüme gidemezler.
Kitle iletişim araçlarının üstlendiği çalışma prensibinin belirli görüşler etrafında sadece
insanları sindiren ve öğreti yükleyen ideoloji taşıma olmadığı görülmektedir. Kasıtlı olmadan
da olsa baskıcı hakimiyet oluşturma araçları olan iletişim araçlarının daha geniş kapsamlı ve
daha derinlere nüfus etme yeteneğine sahip olduğu açıktır. Bu araçlar insanların kişiliklerini ve
dünyalarını biçimlendirerek yine onların "dünya görüşleri"ni biçimlendirmiş olurlar.
Hegemonya kavramını kullanırken çözümlemesini yaptığımız çalışmaya daha derinlemesine
yaklaşmalı ve ondan sadece ideolojik içeriği değil, bunun yanında daha temel, kurumsal, dünya
görüşü oluşturan içerikleri de çıkarmamız gerekir. Hegemonya çözümlemesinin,
psikoanalizcilerin kişilik yapısı kökenindeki belirtilerinin geçmişini araştırırken kullandıkları
yönteme benzer olduğu ileri sürülebilir. Williams Hegemonya çözümlemesinin özünde
"kültür"ün olduğunu, bununla birlikte kültürün, bir toplumdaki aşağılama ve baskı altına alma
sürecinin aşamaları ile bağlantılı olduğunu söyler (Berger, 1993: 42-62).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında Marksist çözümlemenin ne olduğunu öğrendik. Bu bağlamda Marksist
düşün, iletişim çözümlemecilerinin toplum ve kurumlarını irdelerken başvuracakları en etkin
yollardan biri olduğunu fark ettik. Marksist çözümleme yöntemi kapsamında yabancılaşma,
maddecilik, yanlış bilinçlenme, sınıf çatışması ve alt-üst yapının ne demek olduğunu kavradık.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Marks’a göre, her insan ya da toplumdaki her kesim
kendi ideolojisini yaratmak için eşit şansa sahiptir.

( )

( )

3- Maddesel yaşamın üretim biçimi genel olarak toplumsal
yaşam karakterini oluşturur.

( )

( )

4- Marks’ın alt yapı dediği, bir toplumdaki ekonomik
dizgedir.

( )

( )

5- Anamalcılık bakış açısı ekonomik dizgenin devingen ve
sürekli değişim halinde olduğunu gözden kaçırmaktadır.

( )

( )

1- Marks, teknolojinin üretim ve işlevsellik sürecini yanlış
bilinç kavramıyla açıklar.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) D 5) Y

1) Marksist çözümlemenin temelleri nedir?
2) Marksizmde maddecilik nasıl açıklanır?
3) Anamalcılık neyi ifade eder?
4) Marksizm, alt ve üst yapıyı nasıl tanımlar?
5) Yanlış bilinç ve ideoloji neyi açıklar?

1- Marksın altyapı dediği bir toplumdaki ……………. Dizgedir?
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
a)Psikolojik
b)Fizyolojik
c)Ekonomik
d)Duygusal
e)Antropolojik
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2- Reklamcılık tarafından desteklenen ve ekonomik sistemi ayakta tutan etkenlerden bir
nedir?
a)Tüketim
b)Yabancılaşma
c)Afazi
d)Yanılsama
e)Dezenformasyon
3- “Altyapı, üstyapıyı etkiler.” Sözü kime aittir.
a)Hegel
b)Fromm
c)Nietzsche
d)McLuhan
e)Marks
4- Marks’ın üzerinde durduğu iki sınıftan biri fabrikalara ve kurumlara sahip olan, bu
nedenle de yönetici sınıfı oluşturan burjuvazi, öteki ise, yönetici sınıf tarafından sömürülen
…………………….. sınıftır.
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
a)Zengin
b)Emekçi
c)Öğrenci
d)Sosyete
e)İmtiyaz sahibi

5- Caudwell’e göre, bir kültür eğer kahramanlar ürettiyse o kültür bir ………………
kültürüdür.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.
a)
b)
c)
d)

Emekçi
Memur
İşçi
Burjuva
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e) Çiftçi
Yanıtlar: 1-c, 2-a, 3-e, 4-b, 5-d
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8.RUHBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. RUHBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
8.1.Bilinçaltı
8.2.Cinsellik
8.3.İd, ego, süperego
8.4.Savunma mekanizmaları
8.5.Düşler
8.6.Saldırganlık ve suçluluk
8.7.Kitle iletişim araçlarının ruhbilimsel çözümlemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1234-

Ruhbilimsel çözümleme nedir?
Bilinçaltı ne demektir?
İd, ego ve süperego değerlendirmesini yapınız.
Kitle iletişim araçlarının ruhbilimsel çözümlemesi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ruhbilimsel
çözümleme

Medya
ruhbilimsel
kavrama

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

metinlerinde Bilinçaltı, cinsellik, id, edo,
çözümlemeyi süperego, düşler bağlamıyla
medya
metinlerinde
ruhbilimsel çözümleme
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Anahtar Kavramlar
Ruhbilimsel çözümleme, Bilinçaltı, İd, Ego, Süperego
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Giriş
Ruhbilimsel çözümleme bir tedavi yöntemidir. Ancak aynı zamanda politika, antropoloji ve
edebiyat eleştirisi gibi birçok alana uygulanmış bir araştırma biçimidir de. Ruhbilimsel
çözümleme ilginç sonuçlar verir. Fakat bu sonuçlar genellikle tartışılabilinir sonuçlardır. Bu
hafta ruhbilimsel çözümleme kuramının daha belirgin (anlamlı) boyutlarını araştırıp, Hamlet
ve sigara çakmakları ve diğer şeyler arasında gizlenmiş olan anlamların açıklamada
ruhbilimsel çözümleme yönteminin düşünüş ilkelerinin nasıl kullanılabileceğini göreceğiz.
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8.RUHBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME 1
8.1.Bilinçaltı
Ruhbilimsel çözümleme; "bilinç ve bilinçaltı etkileşiminin" işlevsel aklın kurallarıyla ilgili
olarak, ruhbilime çözümlemenin uygulanmış bir biçimidir. Ruhbilimsel çözümleme birçok
psikoterapistin (ruh doktorlarının) davranış bozuklukları ve akıl rahatsızlıkları tedavisi
çalışmalarında kullandığı çeşitli çözümleme yöntemleriyle eşdeyişle, psikoterapi ile
karıştırılmamalıdır. Qahsman’ın çok değişik biçimlerinden biri olarak anlaşılmasına karşın,
konuyu ayrıntılı şekilde anlamak için ruhbilimsel çözümleme kavramları kullanılır.
Ruhbilimsel çözümlemeye eleştirmenler kadar, toplumbilimciler, antropologlar ve politik
bilimciler de eğilim göstermişler ve hepsi çalışmalarında ruh çözümleme kuramından
yararlanmışlardır.
Freud bilinçaltını keşfetmedi. Plato, Nietzsche, Bergson ve daha birçokları bilinçaltı konusunda
görüşler ileri sürdü. Fakat Freud bilinçaltıyla en çok uğraşandı. Freud'la birlikte bütün yeni
Freudyenlar, eski Freudyenlar, karşı Freudyenlar ve Freudyen olmayanlar bilinçaltı kavramını
anlamalıydılar. Freud tam geliştirilmemiş inanılmaz gücün düşünücüsü ve uğraşıcısıydı. Onun
düşünceleri birçok alanda bir olayın, olgunun iç yüzünü kavramaya yönelik bir kıvılcımdı.
Burada, Freudyen düşüncenin ayrıntılarına girilmeyecek, ancak onun bazı iletişim ortamlarına
uygulanabilecek, uygulanıp da onların nasıl işlediği ve bizi nasıl etkilediğinin anlaşılmasına
yardımcı olabilecek bazı önemli kavramlara yer verilecektir. Freud insanlara yardımcı
olabilecek konularla ençok ilgilenenlerdendi. Onun kariyerindeki çalışmaları arasında,
ruhbilimsel çözümleme yöntemi ve eleştirisinin gelişimine işaret etmekle birlikte, halkbilim,
mizah ve tiyatro gibi birçok değişik konular üzerinde çalıştığını da görmek mümkündür.
Ruhbilimsel çözümleme kuramının temel taşlarından (yapılarından) biri bilinçaltıdır. Freud
Psikoanaliz adlı çalışmasında (1963: 235-236) şöyle der:
Normal insanın akla dayalı eylemlerinin açıklanması (gösterilmesi)
başarıldığında, ruhbilimsel çözümleme; sanatı açımlamakta da başarılı
olabilir. Şimdiye kadar hiç kimse sinir hastalığı belirtisine
(sayılabilecek noktaları) dikkat çekerek ruhbilimsel açıklamaları daha
ileri götürücü girişimde bulunmamıştır. Bu, bilinmeyen, fakat
çözümleyici anlamlandırmayla, bilinmeyeni kolayca ortaya
çıkarabilecek açımlama demektir... Bu anlamda yapılan bir çalışmada
insanların bilinçsizce yaptıkları işlerin çözümlenmesi değil, mantıklı ve
sanki bilinçsizce yapılan ilginç hatta soyut çalışmaların çözümlenmesi
yapılmıştır.

1

(Berger, 1993: 67-84)
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Biz, bırakın aklımızdan geçen herşeyin, çok azının bile bilincinde değiliz. Sadece akıl,
yaşamımızın (bilincimizin) ufak bir bölümüne girebilir ve biz ancak oraya erişebiliriz.
Akıl yaşamımız da sık sık bir "buzdağı" örneği olarak bize sunulur. Biz, sadece suyun üzerinde
(üst kısımda) gördüğümüz buzdağının tepesi ve üzerindekilerinin bilincindeyiz. Oysa
buzdağının büyük bir bölümü suyun altındadır. Onu göremeyiz. Ancak şu bir gerçek ki, o
büyük bölüm orada suyun altındadır. "Kafamızdaki nedir?" Freud "One of the Difficulties of
Psyhcoanalysis" adlı çalışmada şunları yazdı. "Neyin farkında, (bilincinde) olduğumuz
tanımlanamaz. Kafamızdan geçen birşey, duyduğunuz, işittiğiniz, iki farklı şeyin hangisinin
bilinçle algıladığınız tanımlanamaz." (Freud, 1963: 189)
Bunun anlamı; kendimizi her zaman tamamen kontrol altında tutamayız. Birçok olay ve
olgudan etkilenip; etraflıca, ayrıntılı bir şekilde yaptıklarımızın nedenini anlayamayız. Ya da
bazen bunları düşünmek için kendi kendimizi engelleriz.
Özetle, biz tamamen mantıksal olarak yaratıcı olamaz, herşeyi bilincimizle ve mantığımızla
yarattığımızı söyleyemeyiz. Eylemlerimiz, sadece zeka ve mantığımızın temeline oturtmak
istememizle açıklanabilir. Fakat duygularımıza zarar verebileceğimiz olasılığına karşın,
yapmaya yöneldiğimiz mantık dışı ya da akıllı olmayan bir dizi eylemler, farkında olmadığımız
biranda duygularımıza yardımcı olurlar.
Niçin kafamızdan geçen herşeyin bilincinde olmuyoruz diye kendi kendinize sorabilirsiniz?
Bütün bu olgular, niçin gözümüzden kaçıyor ve biz farkında değiliz? Niçin aklımızdakiler bize
böyle bir oyun oynuyor? Freud bu sınırlanan sorulara açıkça ve büyük bir ustalıkla şöyle cevap
vermeyi önermektedir: Biz bu olguları baskı altında tutuyoruz. Çünkü bir çok nedenden dolayı
bunların bilincinde (farkında) olmayı biz istemiyoruz. Bunlar bizim kendi kendimize suçluluk,
rahatsızlık ya da acı duymamıza neden olacaktır. Böylece biz, baskı altında tuttuğumuz
olguların birinden diğerine geçmesini engellemek için, bilincimiz ile bilinçaltımız arasında
engeller yaratıyoruz.
Dichter ve diğer güdüleme araştırmacıları daha sonra da bilinçaltını araştırıp bulmuş, üzerinde
çalışmış ve konuşmalar yapmışlardır. Dichter (1964: 341) "çakmaklar" tartışmasında bilinçsiz
istekler ve bunu etkileyen güçler örneğini bize önerir:
Çakmakların güvenilirliği önemlidir çünkü çakmağı kullanmak
tamamen basit nedenlerle (burada bilinçaltı anlatılmak istenmektedir)
ilişkilidir.
Burada bir soru sormama izin verin. Bu "basit neden" hakkında ne düşünüyorsunuz. Basit
nedenle ilgili ne düşündüğünüz sorulabilir. Pek çok kişinin cevabı "belli ki sigarayı yakmak
için" olacaktır. Fakat ne var ki, bu bilinçle verilen ya da meydanda olan bir cevaptır. "Basit" ya
da "gerçek" neden, "gelişmemiş ve bilinçaltı nedenden farklı birşeydir. Tekrar Dichter'e
dönelim. Dichter (1964: 341) insanların neden çakmak kullandıklarını bize şöyle açıklar:
Çakmak kullanmanın temel nedeni, hakim olma ve güçlü olma
isteğidir. Çakmak ateşinin görülebilen kısmı ve yanma kapasitesi;
146

çocuk olsun yetişkin olsun her insanda güçlülük duygusu uyandırır.
Bunun nedenleri insanlığın tarihine kadar gider. Ateş ve beceriklilik
birlikte ödüllendirilmiştir. Çünkü onların sadece birliktelikleri değil,
kendiliklerinden
bu
birlikteliğin
gerekliliği
hissedilmiştir.
Prometheus'un Yunan destanında ve pekçok diğer efsanelerde
belirtildiği gibi, ateşi kontrol becerisi, insanlığın, dünyada yaşamak
için elde ettiği en eski semboldür. Sigara çakmağı, ateşi elde etme, ona
hakim olma becerisinin gücünü açıkça gösteren bir delildir. Çakmağı
kullanma ve yanma hızını kontrol etmedeki serbestlik, bu gücün
hissedilişini arttırır. Çakmağı çalıştıramama, sadece yüzeysel de olsa
toplumsal kabullenmeyi yaratmakla kalmaz. Üstesinden gelmek ve
kontrol etme duygusunun altından kalkılm az istekleri boşa
çıkarır.

Bu nedenle, çakmak gücü elinde bulundurma ve ona sahip olma açısından insanlar için
önemlidir. Ancak insanlar ona sahip olmak için gereksinmeleri doğrultusunda ve bilinçsiz
olarak çaba gösterir. Aynı şeyler televizyonda izlediğimiz filmler, okuduğumuz romanlar ve
yaşamamız için gerekli diğer sanat biçimleri için de söylenebilir. Çünkü bütün bunlar çok az
kişinin anladığı gibi bilinçaltı yaşamımızı besler.
Ancak, bu elde etme ve güçlü olma gereksinmesi, hikayenin sadece bir parçasıdır. Ayrıntı ya
da daha derin düzeyde konuya bakıldığında başka bazı şeyler daha vardır. Bunlar da bizim
basit, önemsiz görülen sigara çakmağımızla ilişkilendirilmiştir. Dichter (1964: 341)
açıklamalarına şöyle devam eder:

Araştırmalar gösteriyor ki, halen daha derinlemesine düzeyde belli
gereksinmeler çakmak örneğinin öğelerini içermektedir. Çünkü bu da
seksüel birikim ile ilişkilendirilmiştir. Çakmağın çakışı anındaki alev bir
sembol olarak cinsel birleşmeye mükemmel ışık tutar.

Bu, bizi bir diğer önemli konuya cinselliğe götürür. Birçok kişi bilmektedir ki, Freud cinsellikle
ilgilenmiştir. Fakat bu konuya gereğinden az eğilmiştir. Freud'un bakış açısı genellikle sade,
kararsız ve soyut yöndedir.
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8.2.Cinsellik
Freud'un cinsellik görüşü, birçok kişinin onu olumsuz hatta saldırgan olarak görmesine neden
olmuştur. Hepimizin özel yaşamımıza yönelik olan konularda herkesin uluorta yargılarda
bulunmasına direnç gösteririz. Hatta bu gibi konulan baskı altına alır, bilincimizde onu dışlar,
reddederiz. Oysa, düşünceler ve içgüdüler bizim cinsiyetimizi ve kısmen davranışlarımızı
açıklayacaktır.
Freud libidoyu kafamızın içindekileri yansıtan cinsel içgüdü kuvveti şeklinde tanımlar. Cinsel
içgüdü kuvveti, cinsel ilişkilerimize bir sınırlama olarak dar bir şekilde değil geniş olarak
anlaşılmalıdır. Libido değişik şekillerdeki şehvet ya da tensel hoşnutluklar ve elde
edebileceğimiz hazza işaret eder.
Bebeklik ve çocukluk cinsel yaşamımızın çok zengin olduğu, fakat kişiliğimizin çözülmemiş
ve ilgimizin bilinçli odaklanmadığı dönemlerdir. Bu bilinç yoğunlaşması ergenlikte oluşur.
Ruhbilimsel çözümlemenin anlatım güçlüklerinden biri, herşeyi aynı zamanda bilmek
zorundaymış gibi görünmektedir. Yukarıdaki alıntıda biraz açımlanması gereken birçok
kavram yer almaktadır. Örneğin; oedipus kompleksinin ayrıntılı anlatımı; igdiş (hadım) edilme
endişesi ve erkeklik organına duyulan kıskançlık ile ilgili kavramlar gibi çözümsel (analitik)
olgular vardır. Bu konuları kabul etmek, kabullenmek pekçok insan için zordur. Freud'a ve
ruhbilimsel çözümlemeye yabancı insanlar için bu kavramlar, mantık dışı ve zorlamadır. Belki
bu kavramları yukarıdaki isimlendirilmiş halleriyle Freud tarafından geliştirilmiş, olgu ve
davranışları açıklamada, yardımcı kavramlar olarak görmek en iyisidir. Freud (1963: 251)
ruhbilimsel çözümlemeyi "tamamlanmamış ve daima düzeltilmeye hazır ya da değişiklik
yapılması gerekli kuramlar" olarak tanımlar.
Eninde sonunda, dışkıya bulanmış altının, "insana en değerli ve en değersiz görünen maddenin"
kişileştirilmesi vardır. (Freud 1963: 32)

8.3.İd, Ego, Süper Ego
id, ego ve superego, Freud'un bize sunduğu gibi akıl işlevselliği ile ilgili "yapısal" hipotezin
parçalarıdır. Charles Brenner (1974: 38) Ruhbilimsel Çözümlemeye Giriş adlı kitabında bu
olguların açık tanımlarını aşağıdaki şekilde sunar:
id'in psişik dürtülerimizin (itkelerimizin) yansımasını kapsadığını
söyleyebiliriz. Ego, bireyin çevresiyle olan ilişkilerinde sahip olduğu
işlevleri kapsar. Süperego ise, aklımızın ideal arzuları kadar, ahlaksal
değerleri içeren emirleri de kapsar. Kuskusuz dürtülerin varlığını
doğduğumuzdan bu yana kabul ederiz. Ancak bir yanda çevre kontrolü,
diğer yanda da ahlaksal değer ve istekler için aynı şey doğru ve geçerli
değildir. Şu kesindir ki, ego ve süperego bazı durumlarda doğumdan
sonra gelişir. Freud bu gerçeği su şekilde ifade eder. İd, doğumda tüm
psijik (ruhsal) ögeleri kapsar. Ego ile süperego id'in özgün parçalarıdır
(süperego ve ego id'den oluşmakta, kaynaklanmaktadır.) Süperego ve
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ego id'in gelişmesi sürecinde fonksiyonunun tamamen ayrışması
döneminde oluşur.
Bu özlerin herbiri (id, ego ve süperego) kendi içlerinde son derece
karmaşıktır. Freud ve diğerleri, onların gelişimi, işlevleri ve ruhsal
yaşamımızdaki önemleri hakkında pek çok şey yazmışlardır. Yapısalcı
varsayım, Freud'un "topografik" olarak bilinen aklın işlevleri kuramının
yerini almıştır ve insan ruhunu üç dizgeye bölmüştür: bilinç, önbilinç
ve bilinçaltı.
Önbilinç kavramını, olguları basitleştirmek için konu dışı bıraksam da,
diğer kavramlara daha önce değinmiştim. Öz olarak, yapısalcı
varsayım, ruhu, id ve süperegonun birbirine karşı yaptığı bir çatışma
olarak görür. Bu çatışmada zavallı ego, zevk için arzularımız ve ceza
için korkularımız, dürtülerimiz ve bilincimiz arasında aracılık yapmaya
çalışır.

8.4.Savunma Mekanizmaları
Savunma mekanizmaları, ego tarafından içgüdülerimizin kontrol edilmesi ve endişelerimizin
savuşturulması yönünde kullanılmış çeşitli yöntemlerdir. Hepimiz bu mekanizmaları bilinçli
ya da bilinçsiz kullanırız. Ancak bilinçli olarak kullandığımız azdır. Kitle iletişim araçlarının
bize getirdiği pek çok insan ilişkisi, gördüğümüz ya da okuduğumuz çoğu kişilik, savunma
mekanizmasının kavramları ile yorumlanabilir.
Böylece, davranışlar, insanların kendi dengelerini korumak adına yapıldığı için bize daha
anlamlı gelir. Kitle iletişim araçlarının çekiciliğini, savunma mekanizmalarının kavramları ile
daha kolay anlayabiliriz.
Aşağıda önemli savunma mekanizmaları ve onların kısa tanımları yer almaktadır:
Kararsızlık (Ambivalence) Aynı nesne ya da insana karşı sevgi ve
nefretin ya da çekiciliğe kapılma veya itme (tiksinme)nin aynı anda
hissedilişidir. Bazen çelişkili istekleri doyurmak isteyen in-sanlarda bu
duygular, çabuk bir biçimde ardı ardına değişiklik gösterir.
Sakınma (Avoidance) Bilinçaltındaki cinsel ve sinirsel dürtülere bağlı
olduğu için kişiyi rahatsız eden konuları reddediş.
Yalanlama ya da inkar (Denial or Disavowal) Endişe yaratan bir
şeyin gerçekliğinin kabulünü bilince gitmesini önleyerek reddetmek ya
da bir düş ürününe kişinin kendini kaptırması.
Düşkünlük (Fixation) Genellikle sarsıcı bir deneyimin sonucunda,
birşeye gösterilen kişiye tedirginlik veren tavır ya da bağlılık.
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Kişileştirme (Identification) Davranış veya düşünce yapısı olarak
birşey ya da bir kimse "gibi" olma isteği.
Yansıtma (Projection) Kişinin kendi içindeki olumsuz ve düşmanca
duyguları, bunu bir başkasına yükleyerek, reddetmesi. Böylece,
birisinden nefret eden kişi, bu nefretini başkasına "yansıtarak" kendini
kandırır.
Tepki Geliştirme (Reaction formation) Bir çift kararsız tutum, sorunları
da beraberinde getirir. Biri, diğerini (zıttını) bastırarak ve onu bilinçaltına iter.
Örneğin; bir kişi sevgi ve nefret arasında kararsız duygulara sahip olabilir. Eğer,
nefret, bilinçaltında saklanmışsa ve sevginin boyundurluğu altında
bastırılmışsa, nefretin yerini sevgi alır ve biz tepki geliştirmiş oluruz.
Engelleme (Repression) Bilinçaltındaki içgüdüsel isteklerin, anıların
ve tutkuların bilince varması "engellenir". Bu, temel savunma
mekanizmalarından biridir.
Bastırma (Suppression) Bazı şeyleri aklın ve bilincin dışında tutmak
için bir karar verilir. Bu da temel savunma mekanizmalarının
ikincisidir. Bastırılmış elemanlar, gönüllü olarak aklın dışında tutulduğu için, gönüllü bir biçimde bilince çıkarılması zor olan engellemenin
tersine, bilince geri çağrılabilirler.
Mantıksallaştırma (Rationalization) Bilinçaltından kaynaklanan
davranışlara, mantıklı ve akılcı nedenler ve mazeretler önerme. Bu
kavram, ruhbilimsel çözümlemeye Ernest Jones tarafından tanıtılmıştır.
Gerileme (Regression) Sıkıntı ve endişe verici durumlarda yaşam
gelişiminin daha önceki basamaklarına geri dönüş.
Bu savunma mekanizmaları, Id'e karşı kullandıkları ego'nun işlevlerdir. Id ya da içgüdüler
duygudan kaynaklanarak ego'ya karşı gelindiğinde ego, id'i etkisiz hale (neutralize) getirebilir.
Psikoanalistler arasında bazılarının bu düşünceye karşı çıktıkları düşünülebilir. Kurallara göre,
bunlar savunma mekanizmaları olarak adlandırılır. (Ego'nun id'e egemenlik kurması konusunda
daha pekçok yöntem vardır.) Ancak burada sıralanan savunma mekanizmaları genel olarak en
önemlileri olarak kabul edilmiştir.

8.5.Düşler
Sözü fazla uzatmaksızın düşler ve iletişim ortamlarının bize sunduğu konular, özellikle film ve
TV gibi, görsel yapılar arasında karşılaştırmalar yapmak olasıdır. Rüyalar filmler ve TV
programlarında görüntüler gibi üretilmiştir. Genel olarak anlatımsal yapıya sahiptirler ve
etraflıca anlamak çok kolay değildir. Erich Fromm'a göre (1957: 67):
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Düşler akılcı olmayan sanrısal olgularla dopdoludur. Kısmen çocukluk
dönemlerimizden kalma cinsel arzular ya tepki geliştirmeye dönüşmemiş ya da
yüceltilmemiş dürtü kaynaklıdırlar. Bu arzular ve istekler bilinç kontrolünün
zayıflamış olduğu uyku durumunda ortaya çıkar.
Bu durum biraz karışıktır, çünkü biz kendi kendimize rüyalarımızda çok belirgin (belli) şeyleri
görmeye izin vermeyiz. Gördüklerimiz bir tür sansür mekanizmasının bizim için yasaklamış
olduğu düşüncelerdir. Az önce sözü edilen semboller sansür sistemimizde gizlenmiş olan
"yasaklanmış" elemanların rüyalarımızda gündeme gelmesine olanak tanır.
Erich Fromm'un (1957: 68-69) dediği gibi bu sembollerin çoğu cinsel sembollerdir:
Ağaçlar, şemsiyeler, bacaklar, kalemler, çekiçler, uçaklar ve diğer sivri
ve uzun nesneler biçim ve işlev açısından erkeklik organı olarak
sembolleştirilmişlerdir ve onu simgelerler. Aynı anlamda oyuklar
biçiminde olan kapılar, şişeler, kutular, mücevher kutuları, bahçeler ve
çiçekler de kadınlık organını sembolize ederler. Cinsel hazzı yansıtan
etkinlikler ise, uçmak, ata binmek, dans etmek, tırmanmak şeklinde
ifade edilirler. Saç ve dişin dökülmesi de iğdiş edilme korkusunu
yansıtır. Cinsel öğelerden başka, semboller küçük çocukluğumuzdaki
temel yaşantıları ifade ederler. Anne ve baba kral ve kraliçe ya da
imparator ve imparatoriçeyi sembolize eder. Aynı biçimde simgesel
olarak çocuklar, küçük hayvanların ve ölüm ise yolculuğun karşılığıdır.
Freudyen düşünüşün bu boyutları birçok insanı şaşkın duruma düşürür. Freud ve ruhbilimsel
çözümleme bu konuda az bilgisi olanlar tarafından pek iyi olarak anılmazlar. Normal birine ya
da bu alanda çok az şey okumuş kişilere göre, kalemleri ya da sigaraları erkeklik organı olarak
görmek sadece gülünçtür. Ruhbilimsel çözümlemenin hoş yönlerinden biri de bu çeşit bir tavrın
engellenme (repression) ile yani kişinin cinselliğini ve ruhunun diğer yönlerini reddedişi ile
açıklanabilmesidir.
Rüyalarda isteklerimizin açılımını, yorumlanışını görürüz. Düşler, düş görenlerin yaşamı
konusunda bize önemli ipuçları verebilir. Rüya gören kişiler onların doğru anlamlarını
çıkararak bilinçaltındaki düşüncelerin açığa çıkmasına yardımcı olurlar. Düşler yorumlanarak
düş gören kişi rahatlama fırsatı bulur. Fromm (1957: 69-70) şunları söyler:
Bu gerçek düş, bize gizlenmiş arzularımızı anlatır. Freud bu duruma,
olgunlaşmamış, gelişmemiş rüya (latent, dream) der. Düşün, bozulmuş
ve bizim anımsadığımız biçimine "açık düş" (manifest dream) ve bu
bozulma ve gizlenme sürecine de "düş işlemi" (dream-work) denir.
Gelişmemiş düşü (latent dream), açık düşe (manifest dream)
dönüştüren ana mekanizmalar, yoğunlaştırma, yer değiştirme ve ikinci
işlemedir.
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Yoğunlaştırma ile Freud, açık düşün, gelişmemiş düşten çok daha kısa
olduğu gerçeğini ortaya çıkarır, gelişmemiş düşün pek çok unsurunu
konu dışı bırakır, çeşitli unsurların bölümlerini birbirine bağlar ve açık
düşteki yepyeni bir unsurun içinde tüm bunları yoğunlaştır. Yer değiştirme
ile Freud, gelişmemiş düşün bir unsurunu ve genellikle de önemli olanını,
açık düşteki dış bir unsurla, ki bu genellikle oldukça önemsizdir, ifade eder.
İkinci işleme süreci, düşteki boşlukları doldurmak, tutarsızlıkları ortadan kaldırmak gibi
şeylerle yükümlüdür böylece açık düş (manifest dream), tutarlı ve uyumlu görünür. Düşleri
çözümlemede iki şey çok güçtür: unsurların, kendi karşıtları ile desteklendiği gerçeği ve açık
düşün uygun anlatımlı olmadığı fakat birbirinden kopuk görüntüler zinciri olduğu gerçeği.
Böylelikle düşlerin olguları nasıl sakladığını, bozduğunu ve düşgörenin özel yaşamıyla olan
ilintisini anlamak isteyen çözümleyici için müthiş bir sorun ortaya çıkar.
Aynı biçimde iletişim araçları da bize düşlere benzer durumlar sunarlar. Her ikisinde de
bozulmaları ve gizlenenleri aramalıyız, bilinçaltımıza ve sansüre müdahale etmeliyiz,
düşgörenle ve onun özyaşamı ile ya da toplumsal durumu ile keşfettiklerimizi bağdaştırmalıyız.
Yaratıcıların ruh durumunun ve sanatla uğraşanların yorumlarının işin içine girmesi, durumu
daha karmaşık hale getirmektedir.
Burada, sanatçı/yaratıcı ve izleyici/alıcı arasındaki yüzeysel iletişimin yanısıra, bilinçaltı ile
bilinçüstü arasında da bir iletişim vardır böylece kitle iletişim araçlarından elde ettiğimiz en
önemli yanlar gömülü kalır ve kolaylıkla açığa çıkarılamazlar. Bu yüzden tin ve işlevleri hakkında edinilecek bilgiler büyük önem taşır.

8.6.Saldırganlık ve Suçluluk
Freud son kitaplarından biri olan, Civilization and Discontents adlı çalışmasında insanlardaki
saldırganlığın öğeleri konusunda şunları yazar (1962: 58):
Erkekler, sevilmeyi isteyen narin yaratıklar değillerdir ve üstlerine
gidildiğinde tam tersine, içgüdüsel özellikleri, güçlü bir saldırganlık
oranına sahip yaratıklar arasındadırlar. Sonuç olarak, onlara göre
yakınları, potansiyel bir yardımcı veya cinsel bir nesnedir fakat aynı
zamanda saldırganlığını onu kışkırtarak rahatlatmaya çalışan,
karşılıksız onun yeteneğini sömüren, rızası olmadan cinsel açıdan onu
kullanan, mallarını gaspeden, onu aşağılayan, ona acı veren, ona
işkence eden ve onu öldüren kişidir. Homo homini lupus (insan, insanın
kurdudur).
Bu bölümde Freud, saldırganlığın içgüdüsel olduğunu öne sürer fakat bu, temel
içgüdülerden daha ikincil bir anlam taşır. Bunu "güçlü bir oran" sözünü kullandığından
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anlıyoruz. Bu saldırganlık, bildiğimiz kadarıyla yaratma veya neredeyse toplumu ve uygarlığı
parçalama tehdidini getiriyor böylece müthiş bir güç oyuna dahil oluyor.
İşin açığı, Freud, bazı zamanlarda kendimizi çok fazla suçlu hissettiğimiz, suçtan bunaldığımız
ve mutlu olma hakkımızı yitirdiğimiz savını ortaya atar.
“Uygarlığın bedeli" bizim için çok büyüktür; çok fazla şeyden (özellikle cinsiyetimizden)
vazgeçmeye zorlanmaktayız ve bundan ötürü çok fazla suçluluk duyuyoruz.
Bu noktada olaya mizah karışıyor. Mizah açısından bizler, suçluluk duygularımızı gizlemek ve
onlardan kaçınmak için, belli saldırganlık biçimlerinden keyif duymayı öğrenmişizdir.
Freud, en etkileyici yapıtlarından biri olan Şakalar ve Bilinçaltı ile Olan ilişkileri'nde (Jokes
and their Relation to the Unconscious) mizahi büyük oranda çözümlemiştir.
Freud, mizah üzerine olan çalışmalara bu konu asla doyurucu olarak açıklanmamıştır- tin,
bilinçaltı ve insan saldırganlığı konularına olan ilgisi yüzünden kaymıştır.

8.7.Kitle İletişim Araçlarının Ruhbilimsel Çözümlemesi: Uyarıcı
Notlar
İnsan tini kadar geniş ve karmaşık bir konu, ruhbilimsel kavramları iletişim araçlarına
uygulamak isteyen bir yazar için müthiş sorunları da beraberinde getirir. Her konu ile birlikte,
kuşkusuz sadeleştirme sorunu ve yalın düşünme problemi vardır.
Bu bölümde, öğrencilere ruhbilimsel yazının temel kavramlarını sunarak, onları kitle iletişim
ortamına nasıl uyarlanabileceğini, insan güdülenmesinde, okuduklarımıza, gördüklerimize ve
duyduklarımıza karşı olan tepkilerimizi anlamada bize nasıl yardımcı olabileceklerini gördük.
Çok sayıda çatışan ruhbilimsel düşünce okulları olduğundan ve düşünürlerin kullandığı
kavramlara uzak düşen halk yüzünden, ruhbilimsel eleştiri, çoğunluğun düşmanca baktığı güç
bir uğraşıdır. Fakat, biz başka türlü nasıl King Kong'a ya da Uzay Yolu'na daha ilginç ve
derinlemesine yolla bakma gücüne sahip olacağız? Simon Lesser'in (1957: 15) Roman ve
Bilinçaltı'nda (Fiction and the Unconscious) yazın için söyledikleri tüm iletişim araçlarına
uyarlanabilir:
Yazın çalışmaları için gereken potansiyel yarar açısından ruhbilimin
yüksek erdemi, en büyük romancıların kafa yorduğu insan doğasının
gizli yönlerini yani duygusal, bilinçaltı ya da yarı anlaşılır
davranışların temellerini araştırmasıdır.
Diğerlerine benzemeyen Sofokles ve Shakespeare, Tolstoy ve
Dostoyevski, Melville ve Hawthorne, insanın onları kontrol altına
almak ve yönlendirmek için boşuna uğraştığı, kaderimize biçim veren
mantık dışı olayları yapıtlarına koymuşlardır. Bu da, bize insan
özelliklerini anlamamız için sistematik bilgiler sunar.
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Lesser, izleyici diye adlandırdığımız kişi ve onun romana ve iletişim araçlarına geneldeki
tepkileri hakkında şunları söyler:
Kanımca, okurken öykünün en azından bazı gizli anlamlarını
bilinçsizce anlarız; zevk almamız da bir ölçüde bu anlamanın bir
sonucudur. Fakat bazı okurlar, üstlerindeki etkiyi açıklamaya kalkarlar
ve ne keşfettiklerini rapor ederler. Bu, ruhbilimsel kav-ramların
neredeyse değersiz saydığı ve benim okuma deneyimimden çıktığına
inandığımdan tamamen farklı eleştirel etkilerle ilintilidir. Ruhbilimsel
kavramlar, eleştiri için kabul edilebilir dayanaklarımızı ortaya çıkarırlar
ve içgüdüsel, sezgisel ve sözsel tepkilerimizi ve öyküde onlara anahtar
olacak unsurları açıklamamıza izin verirler.
Sonuç olarak; bu bölümdeki amacım ruhbilimsel yöntemlerin derinlemesine bir tekrarını
yapmak değil fakat ruhbilimsel çözümleme yöntemi ve eleştirinin iletişim araçlarına taşıdığı
anlamları anlama ve yorumlamadaki yararına değinmek ve üzerinde düşünmeye değecek
öneriler getirmekti.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında Ruhbilimsel çözümlemenin sadece iletişim değil, aynı zamanda politika,
antropoloji ve edebiyat eleştirisi gibi birçok alana uygulanmış bir araştırma biçimi olduğunu
öğrendik. Ruhbilimsel çözümlemenin aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğunu ve ilginç
sonuçlar verdiğini farkettik. Ruhbilimsel çözümlemeyle ortaya çıkan sonuçların
tartışılabildiğini kavradık. Ve bu bağlamda temel kavramlar olan bilinç, bilinaltı, id, ego ve
süperego kavramlarını değerlendirdik.

155

BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Psikoanaliz adlı eser Friedrich Nietzsche’ye aittir.

( )

( )

3- Libido, insanın kafası içindekileri yansıtan cinsel
içgüdüdür.
4- Sakınma, aklımızın ideal arzuları kadar ahlaksal
değerlerini de içeren emirleri de kapsar.
5- Ego ve Süper Ego, İd’in parçalarıdır.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1- Sigmund Freud, çalışmalarına en çok yoğunlaşan ve
temellerini atan düşünürdür.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) Sigmund Freud, bilinçaltını nasıl analiz eder?
2) Ego ve Süper Ego nedir?
3) Libido’nun bilinçaltına etkisi nedir?
4) Kişiselleştirme nedir?
5) Kararsızlığın bilinçaltındaki yeri nedir?

1- …………………çözümleme; "bilinç ve bilinçaltı etkileşiminin" işlevsel aklın
kurallarıyla ilgili olarak, ruhbilime çözümlemenin uygulanmış bir biçimidir.
Yukarıdaki boşluğa hangi çözümleme yöntemi gelmelidir?
a)Ruhbilimsel çözümleme
b)Marksist çözümleme
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c)İçerik çözümlemesi
d)Söylem çözümlemesi
e)Göstergebilimsel çözümleme
2- Dichter "…………." tartışmasında bilinçsiz istekler ve bunu etkileyen güçler örneğini bize
önerir.
Dichter’in ünlü tartışması hangi konu üzerinedir?
a)Ego
b)Süperego
c)İd
d)Çakmaklar
e)Buzdağı
3- Yansıtma, kararsızlık, engelleme, gerileme gibi savunma mekanizmaları …….1……..’e
karşı kullandıkları ………2…….….’nın işlevleridir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
a)Süperego, id
b)id, ego
c)ego, id
d)id, süperego
e)ego, süperego

4-Freud’un ifadesi olan , “Homo hominu lupus” ne demektir?
a)İnsan insan değildir
b)İnsan, cinsellik demektir
c)İnsan, bir hayvandır
d)İnsan insanın kurdudur
e)İnsan, iddir.
5- Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından değildir?
a)Bastırma
b)Kişileştirme
c)Gerileme
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d)Düşkünlük
e)Şiddet
1-a, 2- d, 3-b, 4-d, 5-e
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9. TOPLUMBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.TOPLUMBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
9.1.Temel Kavramlar
9.2.Kullanımlar ve doyumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Toplumbilimsel çözümleme ne demektir?
2- Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımından ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

Toplumbilimsel
çözümleme

Medya
metinlerinde Temel
toplumbilimsel
çerçevesinde
çözümlemeye vakıf olmak
toplumbilimsel
anlama

elde
veya

kavramlar
yaklaşımı
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Anahtar Kavramlar
Toplumbilimsel Çözümleme, Kullanımlar ve Doyumlar
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Giriş
Çağdaş toplumda kitle iletişim araçları üzerine yapılan pek çok tartışma, toplumsal bir boyuta
sahiptir. Böylece bu bölümde ilk önce, kitle iletişim araçları çözümlemesine en fazla
uyarlanabilir sosyolojik kavramlar üzerinde duracağız. Bunu, "kullanımlar ve doyumlar"
kuramının tartışması ve iletişim araçları ile bağlantılı zevklerin (hazların) ve önerilen
kullanımların açıklanmasının liste halinde sunumu izleyecek.

164

9. TOPLUMBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
Bu bölümde iki alana değinilecek. İlk olarak toplumbilimcilerin üzerinde çalıştıkları temel
kavramlar tartışılacak. Bu kavramlar bize, çözümleme araçlarını ve sonra daha önceden göz
ardı ettiğimiz konuları görebilmemizi sağlar. Örneğin, rol kavramı. Önceleri, kitle iletişim
araçları eleştirmenleri sadece kadınlara film ve televizyon programlarında verilen rolleri ve
kadınların sayısının erkeklerin sayısına olan oranları gibi konuları, bu kadınların yaşlarını ve
onlara neler olduğunu ele alırlardı. Bazı daha önemli toplumsal kavramların bilinmesi bizim
kitle iletişim araçlarını, daha önce çözümlediğimiz yollardan daha farklı biçimde
çözümlememizi sağlar.
İkinci yaklaşım ise, halk sanatlarının kişilere sunduğu haz ve ilgili insanların buna duydukları
ihtiyacın giderilmesine olan yardımı. Buradaki odak, insanların kitle iletişim araçlarını nasıl
kullandıkları ve bunun onlara ne tür tatminler sunduğu noktasıdır.

9.1.Toplumbilimsel Çözümlemede Temel Kavramlar
Bu bölümde halk sanatlarında da kullanılabilecek temel kavramlar şunlardır:
Yabancılaşma: Bu edebi olarak "bağsız" anlamına gelir, yabancılaşma ve diğerlerinden
ayrılma duygusunu dile getirir. Yabancılaşan kişi kendisini, toplumuyla ya da o toplumun
herhangi bir grubuyla bağlantısı olmayan "bir yabancı" gibi hisseder.
Anomi: Bu kelime, düzgüler (normlar) anlamına gelen Yunanca kelime Nomos'tan
türetilmiştir. Belli bir toplumun düzgülerini reddeden insanlar anomik olarak nitelendirilir.
Anomi ve yabancılaşma farklı kavramlardır. Bir grup hırsızın çok güçlü bir arkadaşlık duygusu
vardır ve böylelikle yabancılaşmamışlardır. Fakat onların toplumun kanunlarıyla ters düşmeleri
onların anomik olarak nitelendirilmelerine yol açar.
Bürokrasi: Toplumlar büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, süreç içinde düzenleme ve işlerin
herhangi bir etkinlik derecesiyle yürümesini sağlama bir problem haline gelebilir. Bürokrasiler,
işleyen organizasyonlarda sabit kural ve rutinleri izleyen az ya da çok derecede kimliksiz
insanların toplamıdır. Genellikle, otorite hiyerarşisi, sorunların kişiliklere bağlı olarak ele
alınmayışı ve büyük oranda "engelleme" söz konusudur.
Sınıf (sosyo-ekonomik): Sınıf, bir takım ortak yanları olan bir grup insandır. Deyimi,
toplumsal olarak kullandığımızda, genellikle toplumda etkinlik gösteren sınıflardaki
hiyerarşide bireylerin yeri veya kişinin sınıftaki seviyesi anlamlarını da içeren sosyo-ekonomik
sınıf kastedilir.
Sosyo-ekonomik sınıf; eğitim, gelir ve iş, değişik sosyal sınıfların değişik yaşam biçimleri
olması, çocuk yetiştirme yolları ve değerler gibi belli sayıdaki bileşenlerden yola çıkılarak
saptanır.
Sapkınlık: Sapkınlık, herkes tarafından kabul edilmiş (normal sayılan) davranışlardan farklı
davranışlar ortaya koymaya denir. Bazı sapkınlıklara olan tutumumuz zamanla değişir.
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örneğin, eşcinsellik bir zamanlar suç sayılırken şimdi bir sapkınlık olarak görülmekte ve birçok
kimse tarafından hoşgörü ile karşılanmaktadır. Sapkınlık insanlarda endişeye yol açar, çünkü
bizi devamlı olarak davranışlarımızın normale göre ne derece geçerli ve doğru olduğunu
sorgulamaya zorlar.
Seçkinler: Bu terimle toplumsal piramidin en üstündeki kişiler kastedilir. Seçkinler, gücü
olan, varlıklı ve genellikle meslek sahibi ve etkin konumları olan üst sınıf ve alt-üst sınıf
insanlarıdır. (Seçkinlerin karşıtı sıradan erkek ve kadındır.) Televizyon kahramanlarının
görece olarak genç, iyi eğitim görmüş beyaz uzmanlar olduğu saptanmıştır. Sadece birkaç tane
çalışan sınıf kahramanına rastlanmıştır. Seçkinlerin bu tür sunumunun insanlar üzerinde ne tür
etkileri olduğunu merak etmemek elde değildir.
Azınlıklar: Bu deyimden geleneksel olarak, toplumdan ayrılmalarını sağlayan kendi içlerinde
kültürel özellikler ve gelenekleri paylaşan gruplar anlaşılır. Sonuç olarak, İtalyanlar,
Polonyalılar, Almanlar, Finliler, Yahudiler (bunların özel bir durumu da vardır) ve
sayılamayacak kadar çok diğer gruplar azınlıklar olarak nitelendirilir. Yıllarca azınlıklar
Amerika'da kimliklerini saklamaya çalışmışlardır. Fakat sonraları azınlıklar geçmişleri ile
övünmeye ve köklerini saklamamaya başlamışlardır. Kitle iletişim araçlarında azınlık grupları
çoğunlukla kalıplaşmıştır. Ancak şimdilerde bu uygulama değişmeye başlamıştır.
İşlevselcilik: Toplumbilimciler, eğer birşey parçası olduğu şeyin varlığını devam ettirmesine
ve dengesini korumasına yardım ederse o şeyin işlevsel olduğunu söylerler. Benzer şekilde
eğer birşey denge bozucu ve yıkıcı bir öğe ise o da işlevsel değildir. Eğer birşey, parçası olduğu
şeyin varlığına hiçbir etkisi yoksa, o durumda işlevsizdir.
Eşanlamlı olarak, olayları karmaşıklaştıran, bazı şeyler bir bakışa göre işlevsel, bir bakışa göre
işlevsiz olabilir. Buna göre televizyon genelde, insanlara çok büyük miktarda bilgi sağlaması,
yakıt tüketimine yardım etmesi ve belli değerleri güçlendirici olması nedeni ile işlevsel kabul
edilebilir. Fakat yine televizyon, birçok insan için olumsuz roller hazırlaması, dünyanın
olduğundan daha vahşi olduğunu dile getirmesi ve insanlarda endişe ve hoşnutsuzluk duyguları
uyandırarak, insanları televizyonda reklamları yapılan iyi (ve kötü) şeylere dayanamaz hale
getirmesi de televizyonun işlevsiz olarak ele alınmasını sağlayabilir. İşlevsel çözümlemede
toplumun varlığını ve dengesini korumasını önemseyerek, olabilecek değişiklikleri gözardı
etmek gibi bir tutucu eğilim de söz konusu olabilir.
Olguyu, işlevlerinin kasıtlı olup olmamasına, bilinçli veya bilinçsiz oluşuna göre
inceleyebiliriz. Böylelikle, haber programlarının açık işlevi insanları bilgilendirmekken
gizliden gizliye de belli politik değer ve inançlarla etkisiz kılmaktır. Haber programcıları da
insanları yönlendirdiklerinin farkında olmayabilirler ve sadece görevlerini yapıp haberleri
ulaştırdıklarını ileri sürebilirler.

İşlevsel çözümlemenin bütün bu değişik boyutları aşağıdaki listede olduğu gibi özetlenebilir:
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İşlevsel: Bir organizasyonu, toplumu ve benzerini korur.
İşlevsel Olmayan: Bir organizasyonun toplumun ve benzerinin dengesini bozar.
İşlevsiz: Hiçbir rolü yoktur.
Açık işlev: İnsanlarca farkedilen ve niyet edilen, amaçlanan.
Gizli işlev: İnsanlarca farkedilmeyen ve niyet edilmeyen, amaç dışı.
Yaşam biçimi: Burada kişilerin, moda, arabalar, eğlenme ve dinlenme, edebiyat ve ilgili
konulardaki tercihlerini bildiren geniş kapsamlı bir terimle karşı karşıyayız. Biçim ya da tarz
sözcüğü biçimlendirmeyi de beraberinde getirir. "Yaşam biçimi" deyince insanin yaşamını
nasıl biçimlendirdiği söz konusudur. Yaşam biçimi genellikle sosyo-ekonomik sınıfla
bağlantılandırılır ve kişinin görünümünü yansıtır.
Irk: David Dressler (1969; 518-519) Irk'ı ortak kalıtsal mirasa sahip insanlar topluluğu
olarak tanımlamıştır. Fiziksel antropologlar ise konuyu şöyle tartışırlar: "genellikle ırkın üç
genel sınıflamasından sözedilir: Negroid (siyah ırk), mongoloid (sari ırk) ve cauca-soid
(beyaz ırk) (bazen diğer sınıflamalar da sıralanır)". Irk, azınlıkla aynı şey demek değildir;
azınlık genetik yapı ile değil ulusallıkla ilgilidir.
Rol (toplumsal): Bir oyunda rol'ün ne demek olduğu bellidir ve toplumsal rolün kapsamı da
aşağı yukarı benzerdir. Rol, öğrendiğimiz belli türdeki davranışları içerir ki, roller
çevremizdekilerin bizden beklentileri ile ilgilidir. Bu beklentiler de toplumdaki yerimizle
kısmen de olsa belirlenen özel durumlarla ilintilidir. Bir günlük hayatında bile birey birçok
roller oynar; aile, işçi, arkadaş vb.
Cinsiyet: Cinsiyet, roller ve burada tartışılan diğer terimlerle ilişkilendirildiğinde önemli bir
toplumsal kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok eleştirmen, kitle iletişim araçlarının
kadına yıkıcı cinsel rol ve görüntü yüklediğini ve bu araçların "cinsel bakımdan ayırıcı"
olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu, kitle iletişim araçlarını çözümlerken kesinlikle akılda tutulması
gereken bir noktadır.
Toplumsallaşma: Bu deyim, toplum içindeki bireylere, kuralların rollerin ve toplumun
değerlerinin öğretilmesi anlamını taşımaktadır. Toplumsallaşmaya, biçimsel olmayan yolla
kitle iletişim araçları, biçimsel yolla ise kilise, okul sistemleri ve aile gibi kurumlar yoluyla
gerçekleştirilen bir tür "etkisiz kılma" biçimi olarak bakabiliriz. Biçimsel olmayan toplumsallaşmada önemli olan bize nelerin hangi rolleri nasıl oynayacağımızın, hangi değerlerin
taraftarı olacağımızın, ne tür eğilimlerimizin olacağının ne tür amaçlar için çabalayacağımızın
vb. öğretildiğinin (buna programlama da diyebiliriz) farkına varılamamasıdır.
Statü: Statü çoğunlukla rolle karıştırılır. Oysa, bunlar birbirleriyle ilintili olmamalarına karşın
birbirlerinden farklı şeylerdir. Statü, bir kişinin bir grup ya da organizasyon içindeki konumu
ve bu konumla bağlantılı olan prestiji ile ilgilidir. Bu kişinin rolü ile ilintilidir. Örneğin
üniversitelerde, profesörün statüsü doçentten çoktur ve farklı roller oynarlar. Genelde
toplumda, belli konumları olan kişiler üst statüdedirler (doktorlar, avukatlar, profesörler,
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bankerler) ve diğerleri daha düşük statülüdür (ameleler, işçiler, memurlar). Statü ve prestij,
toplumda insanları kurnazca kontrol altına almanın iyi bir yoludur.
Stereotip: Horton ve Hunt'un Toplumbilim'inde (1972: 163), stereotip, "başka grup ya da
kategorideki insanların grupça paylaşılan görüntüsü" olarak tanımlanmıştır. Stereotipler
olumlu (kibar kutsal aile doktoru:, olumsuz (ilkesiz, oportünist politikacı) ya da karışık (kutsal,
titiz, cazip olmayan eski tür bir okul öğretmeni) olabilir. "Olumlu ve olumsuz oluşları dikkate
alınmadan, stereotiplerin çok tehlikeli olduğu söylenebilir. Stereotipler, milyonlarca kişiye,
siyahlar, Yahudiler, Fransızlar, doktorlar, polis memurları, kadınlar (liste sonsuza kadar
uzatılabilir) hakkında çok basitleştirilmiş, devamlı olmayan ve bazen yanlış görüntüler
verebilir. Biçimi ne olursa olsun (ırksal stereotipleme, konumsal stereotipleme, cinsel rol
stereotiplemesi ve diğerleri) stereotipler bireysel farklılaşmaları en aza indirgeyen
basitleştirme ve genellemelerdir ve yokedici olma eğilimini taşırlar.
Değerler: Bu deyim kişilerin, neyin makul olup neyin olmadığına, iyi ve kötüye ait
eğilimleridir. Dolaylı yoldan değerlerimiz, davranışlarımıza etki eder ve sosyal olguların geniş
bir yelpazesini kapsar: cinsiyet, politika, eğitim vb. kitle iletişim araçları eleştirmenleri olarak,
dramatik yapımlardaki karakterlerin değerlerine ve bu değerlerin toplumumuz için neler
önerdiğine bakmamız gerekir.
Toplumsal kavramlarla ilgili bu derste, bazı ilgili toplumbilimcilerin (ve diğer
toplumbilimcilerin de) halk sanatlarını incelerken neye baktıkları konusunda sizi aydınlatmaya
çalıştık. Bu kavramlardan bazılarının tartışmasında vurgulandığı gibi, kavramları birleştirmek
ve konuları cinsiyet-rolü stereotiplemesi, sosyo-ekonomik sınıf ve statü, ırkçılık ve seksizm,
(ve diğer izmler) sapkınların değerleri vb. olarak ele almak gerekir. Bu konularda derinlemesine
araştırma yapacak olanların herhangi bir toplumbilim kitabına başvurmaları yeterli olur.
Burada bir noktaya değinmeliyiz ki, biz komedi dizilerini, reklamları ve halk sanatlarıyla
taşınan tüm diğer biçimleri çözümlerken, sanat çalışmalarından söz ediyoruz. Onları sadece
toplumsal içeriklerine dayanarak incelenmesi gereken belgeler olarak görmemeliyiz. Diğer
sanatsal değerlendirmeleri ve yaratıcı kişiliklere dayanan güçlükleri de gözönüne almalıyız
(Berger, 1993: 90-96).

9.2.Kullanımlar ve Doyumlar
"Kullanımlar ve Doyumlar" ile ilgili önemli anlaşmazlıklar ve tartışmalar söz konusudur, fakat
aynı durumun kitle iletişim araçları ile ilgili diğer kuramlarda da sözkonusu olduğunu
söyleyebiliriz. Deneysel olarak kitle iletişim araçları üzerinde daha çok araştırma yapılmış
olması ve kitle iletişim araçlarının tutum ve davranışlar üzerindeki etkileri ile ilgilenilmiş
olmasına karşın (ve diğer birçok konuda) kitle iletişim araçlarının kullanımlarına ve kişilere
sunduğu hazlara daha çok ilgi gösterilmiştir.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı izleyicinin aktifliği tezi içerisinde biçimlenir. Kitle iletişim
araçlarıyla ilişkide etkin role sahip olduğu savunulan izleyicinin söz konusu araçları nasıl ve
hangi gereksinimler doğrultusunda kullanacağı yönündeki kararı verebilme yetisine de sahip
olduğu düşünülür. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı kapsamında geliştirilen yöntembilimsel
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tekniklerle, yapılan araştırmalarla kitle iletişim araçlarının kullanımının insanların
gereksinimlerinin karşılanmasında ne oranda etkili olduğunun sorgulanması amaçlanmıştır.
Buna göre, insanlar belli gereksinimlerini karşılamak amacıyla kitle iletişim araçlarına, yani
medyaya açık kalırlar. Medyadan aldıkları bilgiler arasından, kendi gereksinimlerini
karşılamaya yarayanları seçer, alır ve kullanırlar. (Güngör, 2013: 122)
Aşağıdaki listede yer alan konuların birçoğu değişik kaynaklıdır. Çoğunlukla, bir ihtiyaçla mı,
kullanımla mı, hazla mı, istekle mi uğraşıldığı konusunda karara varmak çok güç olmaktadır.
O nedenle bunları sizin belirlemeniz gerekecektir.
1-Eğlendirilme: Eğlendirilmek, gülecek şeyler bulmak, neşeli bir ruh ortamına girmek
isteğinde olduğumuz görülmektedir. Bu olumlu zevkin kaynağıdır.
2-Otorite figürlerini yüceltilmiş ya da küçültülmüş görme: Amerika eşitlikçi değerlere
sahip bir toplumdur ve Amerikalılar otoriteyi geçersiz olarak görme eğilimindedirler. Sonuç
olarak; otorite figürlerini küçültülmüş ve gülünçleştirilmiş görmek isteriz (özellikle
politikacıları, askerleri, profesörleri ve psikiyatristleri). Herşeye rağmen bazı otorite figürlerini
de yüceltme eğilimi gösteririz: Rahipleri, cerrahları, dedektifleri ve birkaç ismi daha. Kitle
iletişim araçları, otorite ile ve otorite figürleri ile nasıl ilişki kurulacağını öğretmesi açısından
önemli bir rol oynar.
3-Güzelin denenmesi: Güzel müziğe, güzel sanat yapıtlarına ve fiziksel olarak çekici olanlara,
özellikle de güzel kadınlara yüksek statü tanırız. Neyin güzel olduğu başka bir konudur. Ayrıca,
güzellik tanımımız da zaman içinde değişikliğe uğramıştır.
4-Deneyimlerin başkaları ile paylaşılması (topluluk): Kitle iletişim araçlarının önemli
işlevlerinden birisi de, insanlara ortak bir kültürel değer yargısı vermesidir. Bazı durumlarda,
örneğin dev stadyumlardaki futbol karşılaşmalarına gittiğimizde, geçici olarak toplulukta
diğerleri ile birlikte oluruz ve bu deneyim çoğunlukla maçı radyodan dinleyen ve televizyondan
izleyen milyonlarca kişi tarafından paylaşılır. Başka durumlarda da biz herhangi bir programı
diğer milyonlarca kişiyle birlikte seyrederiz. Konuşmanın en önemli konularından birisini kitle
iletişim araçlarının oluşturduğu saptanmıştır. Öyle ki, aynı programlar ve filmler insanların
birbirleriyle ilişkiye girmesini sağlar.
5-Merakın tatmini ve bilgilendirilmek: Bu konu, bizim ne olup bittiğini bilmek, günceli
yakalamak, hikayeleri gelişirken izlemek ve benzeri isteklerimizle ilgilidir. Merakın tatmini,
belki de başkalarının işine burnumuzu sokma ve sahip olduğumuz doğal meraklılık ile ilgilidir.
Neler olup bittiğini bilme arzusu, gözetleme ile ve "karanlıkta duyumsadığımız endişe" ile
bağıntılıdır. Kesin olan şu ki; kitle iletişim araçlarından dolaylı ve dolaysız çok şey öğreniriz.
6-Tanrı ile özdeşleşmek ve ilahi plan: Birçok kimse "Tanrı Kavramı" diye
adlandırabileceğimiz bir biçime sahiptir ve kitle iletişim araçları çoğunlukla insanlara yaşamın
doğası ve tinsel kuvvetlerin gücüne ilişkin sezgiler kazandırır.
7-Dalgınlık ve Oyalanma: Birçok kişi, halk sanatlarını endişe ve korkudan kaçmalarına ve
sıkıldıkları an, zaman geçirmelerine yardımcı olarak görürler. Böyle birşey, halk sanatlarını
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akılsızca ve zarar verici olarak görenler tarafından "zaman öldürme" biçiminde değerlendirilir.
Oysa, bizim kullanım ve elde edilen tatmin yaklaşımımıza göre halk sanatları hiçbir zaman
"vakit öldürme"mize izin vermez. Televizyon izlerken ya da rock müziği dinlerken hiçbir şey
yapmıyormuşuz gibi
görünebilir (hatta hiçbir şey düşünmüyormuşuz gibi). Gerçekte ise; çok şeyler olmaktadır.
8-Duygu katılımı deneyimi: Bununla başkalarının sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmayı ve
bundan psikolojik haz duymayı kastediyorum. Kitle iletişim araçlarında çok sayıda karakterle
ilgilenmemize karşın, onların duygusal deneyimlerini paylaşabiliriz ve bu bizi büyük oranda
zenginleştirir.
9-Aşk ve nefret. korku ve üzüntü gibi uç duyguların kontrollü durumlardaki denevimi:
Bu karakterlerle özdeşleşmeyi de kapsayan ve duygu katılımı deneyiminden çok az ayrılan bir
durumdur. Burada güçlü duyguların, etkilenmeden suçluluk duymadan denenmesinden söz
edilmektedir. Kitle iletişim araçları hiçbir şey ödemeden güçlü deneyimler elde etmemizi
sağlayabilir. (Burada kitle iletişim araçları deneyimlerimizden etkilenmeden kaçıp
kaçamayacağımız sorusu gündeme gelebilir. Bütün kontrolümüze rağmen, farkında olmaksızın
aldığımız, hastalıklı arta kalanlar ve şiddete iten dürtüler bizi daha sonra rahatsız edebilir.)
10-Taklit edecek modeller bulma: Bu modeller bize, özdeşlik duygusu kazanmayı, belli
durumlara özdeşlik sağlamayı ve gayriresmi olarak toplumsallaşmayı öğretir. Buradaki sorun,
kahramanlar yerine kötülerle özdeşleşme ve zararlı yıkıcı düşünce, eğilim ve davranış
kalıplarını seçme olabilir. Örneğin, söz konusu olan, şiddet dolu çizgi filmleri izleyen
çocukların acımasız olacağına ve problem çözerken şiddet kullanacağına dair edinilen
korkudur.
11-Özdeşlik kazanma: Özdeşlik, uygun benlik duygusu, kişisel tipte, tanımlanmış bir kişilik
olarak tanımlanabilir. Toplumumuz artık geleneksel değildir. Çünkü, geleneklerimiz daha
hareketli, modern ve maddeci olmakta, bağlı olarak da özdeşlik kazanmak giderek daha
zorlaşmaktadır. Bu noktada kitle iletişim araçları devreye girer. Onlar özdeşlikler üretirler.
Ancak bu özdeşliklerin uygun, uzun süreli ve bizim için iyi olup olmaması ayrı bir sorundur.
12-Dünya hakkında bilgi kazanma. bazı durumlarda bu açıktır: Ekonomistlerin
ekonomi hakkında konuştuklarını duyarız, profesörler bize bazı şeyler anlatmak üzere
çağırılırlar, belgeseller ilgi başlıkları ile alakalıdır ve televizyonda dersler verilir. Fakat çoğu
kez "rastlantısal" olarak da birşeyler öğreniriz. Rastlantısal öğrenme daha önce tartıştığım
şeyleri kapsar. Kitle iletişim araçları bize devamlı birşeyler öğretir. Ancak bunu her zaman
bilinçli yapmazlar. Hatta bazen bunun farkına bile varmazlar. Bu durumda iyi bir soruyu akılda
tutmak gerekir; "Kitle iletişim araçlarından ne öğreniyoruz?"
13-Adalet inancımızın pekiştirilmesi: Genellikle her zaman böyle olmasa da, kahramanların
kötülere galebe çalmasını ve şeytanın cezalandırılmasını görmek isteriz. Başka deyişle, evren
ahlakidir, ahlaklıdır ve suç kabul görmez.
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14-Romantik aşka inanmak; Aşkın gücüne olan inancımız azalsa da, romantik aşkı muhteşem
birşey ve ilişkilerde birincil güdüleyici güç olarak görme eğilimimiz sürmektedir. Romantik
aşk, yaş ve ırk farklılıkları ve diğer şeylerin üstünde duygularımızın kuvvetli güçleri olarak
belirir. Ayrıca, romantik aşkın her zaman mutluluğa yol açmayacağına da inanırız.
15-Sihire fevkaladeliğe ve mucizelere inanmak: Bu inanış, bizim korkuya, bilim kurguya
vb. olan ilgimizi açıklayan ve köklerini muhtemelen çocukluktan alan (masallar, sihirbazları
seyretme vb.) bir olgudur. Bu aynı zamanda şeytana inanmaya kadar uzanır.
16-Başalarının hatasını görmek: Hata insanlar içindir denir ve hepimiz hata yaparız.
Başkalarını bizimki gibi ya da benzeri hataları yaparken görmek, kendimizi daha az suçlu ve
kızgın hissetmemizi sağlar. Böylelikle, hata yapmanın doğal olduğuna karar veririz. Bazı
durumlarda, bir üstünlük duygusu kazanabiliriz, çünkü biz öyle bir hata yapacak kadar "aptal"
değilizdir. Ek olarak, başkalarını hata yaparken ve onu öderken görmek öğretici olabilir, hata
yapmamaya çalışabiliriz.
17-Düzenin dünyaya verdiği rahatsızlığı görmek: Biz evrenin anlamlı ve herşeyin
oluşumuna ilişkin nedenlerinin olduğuna, böylece gelecek için planlar yapabileceğimize
inanmak isteriz. Kitle iletişim araçları, dünyanın düzenliliği duygusunu, doğanın kanunlarını,
insan psikolojisini ve motivasyonunu ve toplumsal olguları bize öğreterek benimsememizi
sağlar.
18-Tarihe katılmak vekaleten: Önemli olaylar meydana; gelirken, ön planda olmak
isteriz büyük maçlarda orada olmak, tarih oluşurken politikacıları dinlemek ve kitle iletişim
araçları bunu yapmamızı sağlar. Hatta aksamlarımızı onların kulaktan dolma aşk yaşantılarına
ilişkin sohbetlerle geçiririz. Tarihe katılma isteği öylesine güçlüdür ki, bu bizim yabancılaşma
ve kendimizi değersiz görme duygularımızı yansıtır. Televizyon, hiç kimse olamamışların,
birileri olmuş olanları izlemesini sağlar.
19-Hoşa gitmeyen duygulardan (arınmak) temizlenmek: Halk sanatları, çoğunlukla
arınmayı ya da duygularımızın sanat yoluyla temizlenmesini sağlar. Oyunları, futbol maçlarını,
filmleri seyrederek, müzik dinleyerek vb. sinirlerimizi gevşetebilir, sıkıntılardan uzaklaşabilir
ve diğer olumsuz duygularımızın baskılarından kurtulabiliriz. Profesyonel güreş ve sabun
köpüğü programlar gibi bazı halk sanat türleri, "nefret" olarak tanımlayabileceğimiz olgular
temizlenmemize yardım ederler.
20-Cinsel dürtülerimize suç oluşturmayan koşullarda boşalımlar bulmak: Geçmiş yıllarda
çok sayıda insan ve grup, televizyondaki şiddet için harekete geçtiler. Bu da televizyonu (diğer
kitle iletişim araçları da) izleyici ilgisini yoğun tutmak için başka yollar aramaya itti. Bunlardan
birisi mizah, diğeri ise cinsellikti. Cinsellik filmlerde, televizyondan daha fazla bir açıklıkla
ortaya çıktı. Cinsel deneyimlerimiz, kitle iletişim araçlarına geldiğinde daha çok başkası
hesabınadır. Bu başkasına mal edilen deneyimler rahatlama sağlasa, ya da rahatsızlık ve
olumsuzluk duyguları oluştursalar da (çünkü, örneğin karılarımız ya da kız arkadaşlarımız
güzellik kraliçesi ve seks tanrıçası olmadığından) düşsel bir katılım sözkonusudur.
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21-Cezalandırılmaksızın tabuları araştırmak: Kitle iletişim araçları tabulaşmış, konuları
"uzaktan" incelememize olanak verdiğinden, çifte yarar sağlayabiliriz. Uyandırdığı heyecan ya
da "haz" duygusu ile konuyu keşfederiz ve onu ayıplayarak veya onunla belli bir sonuca giderek
ahlaksal tatmin duygusu kazanabiliriz. Kitle iletişim araçları, ensest, homo seksüellik, gasp,
uyuşturucu alışkanlığı ya da çocuk dövmek gibi konuları incelediğinde bu konulardan
irkilebilir ve onları ayıplayabilmenin ödülünü yaşarız.
22-Çirkinin denenmesi: Güzelin denenmesine olan isteğin karşıtıdır. insanlar, çok karmaşık
bir şekilde, çirkinlikten, grotesklikten ve canavarlardan büyülenirler. Eşanlı olarak çirkinlik
tarafından hem cezbedilebiliriz hem de çirkinlik bizi iter. Ayrıca, zamanla güzele ve çirkine
olan eğilimlerin değiştiğini vurgulamalıyım. Bu, konuyu daha karmaşıklaştırmaktadır.
23-Ahlaki ruhsal ve kültürel değerleri onaylamak: Neyin iyi ve kötü, neyin istenir ve
istenmez, neyin tamam ya da eksik olduğuna dair değerlere (aileden, arkadaşlardan, dinden ve
diğer kurumlardan öğrendiğimiz) bağlı inançlarımızdır. Bunlar, davranış ve hare-ketlerimize
yansır ve "nihai"dirler. Başka deyişle; yaşantımızı ve toplumumuzu üzerine inşa ettiğimiz temel
taşlardır. Amerikan toplumundaki daha önemli iki değer eşitlik ve başarıdır. Bunlar her zaman
uygulamaya koyulmazlar fakat onlara ulaşmak için çalışırız.
Kitle iletişim araçları, belli değerleri kuvvetlendirirken diğerlerini gözardı eder. Kitle iletişim
araçlarını incelediğimizde bulduğumuz değerler konusunda dikkatli olmak ve onların olumlu
ya da olumsuz olduklarını, niçin yüceltildiklerini ve onların toplumsal düzenimiz için bize neler
söylediğini araştırmalıyız.
24-Kötüleri eylemde görmek: Kötüler çoğunlukla; iyi, ahlaklı ve düşünceli olmak zorunda
olan kadın ve erkek kahramanlardan daha ilgi çekicidir en azından çoğu zaman- (Şimdilerde
konu o denli basit değildir. Çünkü "iyi-kötü" kahramanlar olabileceği gibi, "kötü-iyi kötüler de
olabilir.) Kötüler herşeyi yapabilir, çevirecekleri dolaplar için ortam daha uygundur ve
mekanda olabilirler. Biz onların yapma kapasitesi içinde gösterdikleri berbat şeyleri görmeyi
ama aynı zamanda onların cezalandırılmasını da görmek isteriz. Bu bize bir tane fiyatına iki
ayrı tatmin verir.
Aşağıdaki liste kitle iletişim araçlarının tartıştığımız kullanım ve hazlarının özetini
sunmaktadır:

1-Eğlendirilme
2-Otorite figürlerini yüceltilmiş ya da küçültülmüş görme
3-Güzelin denenmesi
4-Deneyimlerin başkaları ile paylaşılması (topluluk)
5-Merakın tatmini ve bilgilendirilmek
6-Tanrı ile özdeşleşmek
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7-Dalgınlık ve Oyalanma
8-Duygu katılımı deneyimi
9-Aşk ve nefret, korku ve üzüntü gibi uç duyguların kontrollü durumlardaki deneyimi
10-Taklit edecek modeller bulma
11-Özdeşlik kazanma
12-Dünya hakkında bilgi kazanma
13-Adalet inancımızın pekiştirilmesi
14-Romantik aşka inanmak
15-Sihire, fevkaladeliğe ve mucizelere inanma
16-Başkalarının hatasını görmek
17-Düzenin dünyaya verdiği rahatsızlığı görmek
18-Tarihe katılmak (vekaleten)
19-Hoşa gitmeyen duygulardan temizlenmek
20-Cinsel dürtülerimize suç oluşturmayan koşullarda boşalımlar bulmak
21-Cezalandırılmaksızın tabuları araştırmak
22-Çirkinin denenmesi
23-Ahlaki, ruhsal ve kültürel değerleri onaylamak
24-Kötüleri eylemde görmek
Bir metni, kullanımlar ve hazlar bakış açısından çözümlediğinizde, hangi kullanım ve hazların
daha önemli hangilerinin ikincil olduğunu belirlemeye çalışın. Ayrıca, dikkate almakta
olduğumuz her kullanım ya da haz için, metindeki bir olayı (bir filmdeki olayı, komedideki
durumu ya da çizgi romanlardaki yaklaşımları) savlarımızın uygulanabilirliğini delil
gösterebileceğinizden emin olun. Bu, savlarımızın uygulanabilirliğini gösterecektir.
Karl Erik Rosengren (2000:21) de izleyicinin medyayı hangi gereksinimlerle izlediğine ve
ondan ne gibi doyumlar sağladığına ilişkin verilere çok çeşitli yollardan ulaşılabileceğini
savunur. İzleyicilerle küçük gruplar düzeyinde görüşmeler yapmak, onlara anketler
uygulamak, klinik ortamlarda gerçekleştirilecek araştırmalarla vs istenilen verilere büyük
ölçüde ulaşılabilir (Berger, 1993: 96-104)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında kitle iletişim araçları üzerine yapılan pek çok araştırmanın toplumsal bir
boyuta sahip olduğunu öğrendik. Toplumbilimsel çözümleme nedir, kavradık. Bu bağlamda
kullanılan temel kavramları değerlendirdik. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde,
kitle iletişim araçlarıyla ilişkide etkin role sahip savunulan izleyicinin söz konusu araçları
nasıl ve hangi gereksinimler doğrultusunda kullanacağı yönündeki kararı verebilme yetisine
sahip olduğunu kavradık.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Seçkinler, edebi olarak bağsız anlamına gelir ve
diğerlerinden ayrılma duygusunu dile getirir.

( )

( )

3- Bürokrasi, işleyen organizasyonlarda sabit kural ve
rutinleri izleyen az ya da çok derecede kimliksiz insanların
toplamıdır.

( )

( )

4- Yabancılaşma, bir takım olarak ortak yanları olan bir
grup insandır.
5- Gizli işlev, insanlarca fark edilmeyen, niyet edilmeyen ve
amaç dışıdır.

( )

( )

( )

( )

1- Çok sık olarak içerik çözümlemesi tarihsel başvuru ve
araştırma çerçevesini kabul etmek durumundadır.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) Sınıf(sosyo-ekonomik) neyi tanımlar?
2) İşlevsel çözümlemenin değişik boyutları nelerdir?
3) Stereotip nedir?
4) Değerler kavramı neyi ifade eder?
5) Rol nedir?

1- …………. kişi kendisini, toplumuyla ya da o toplumun herhangi bir grubuyla
bağlantısı olmayan biri gibi hisseder.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.

a)Bürokrat
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b)Anonim
c)Yabancılaşan
d)İşlevsel
e)Seçkin

2- Herkes tarafından kabul edilmiş (normal saılan) davranışlardan farklı davranışlar
ortaya koymaya ne denir?
a)Anonim
b)Yabancılaşma
c)Sapkınlık
d)İşlevselcilik
e)Azınlık
3- Ortak kalıtsal mirasa sahip insanlar topluluğu nasıl tanımlamıştır?
a)Azınlık
b)Yabancı
c)Rol
d)Irk
e)Cinsiyet

4-Statü genellikle hangi kavram ile karıştırılır?
a)Irk
b)Cinsiyet
c)Stereotip
d)Azınlık
e)Rol

6- …………………. yaklaşımına göre, insanlar belli gereksinimlerini karşılamak amacıyla
kitle iletişim araçlarına, yani medyaya açık kalırlar. Medyadan aldıkları bilgiler arasından,
kendi gereksinimlerini karşılamaya yarayanları seçer, alır ve kullanırlar.
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Yukarıdaki boşluğa hangi yaklaşım gelmelidir?
a)Kullanımlar ve doyumlar
b)İletişimsel Eylem
c)Yabancılaşma
d)Sınırlı etki
e)Ekme Teorisi
1-c, 2-c, 3-d, 4-e, 5-a
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10.İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.İçerik çözümlemesi
10.1.İçerik çözümlemesinde aşamalar
10.2.İçerik analizinin sınırlılıkları
10.3.İçerik analizi için veri kaynakları
10.4.Türkiye’de iletişim alanında yapılan içerik çözümlemesi çalışmaları

179

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-İçerik çözümlemesi ne demektir?
2- İçerik analizinin sınırlılıkları nelerdir?
3-İçerik analizi için veri kaynakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İçerik analizi

Medya metinlerinde
analizine vakıf olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
içerik Temel
içerik
analizini
uygulayarak çözümleyebilir.
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Anahtar Kavramlar
İçerik analizi, Veri kaynakları
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Giriş
Metin her şeyden önce bir yapıdır. Bu yapıda yalnızca metnin yapısal örgüsü değil, onu
çevreleyen dış gerçeklik de sözkonusudur. Metin çözümlemelerinde, özellikle de anlam ve
tümce yapılarına ilişkin olan çözümleme yöntemlerinde, metni tümüyle tüketme hem kendi
içinde hem de kendi dışında çözümleme yöntemidir. Dolayısıyla, metinler dilbilimsel
yöntemle ya da metnin yapısal örgüsüne yönelmeden, metni çevreleyen dış gerçekliğin
oluşturduğu “toplumsal-ekinsel-siyasal” çerçeve örgüsü içerisinde ele alınmalı ve
çözümlenmelidir. Metin çözümlemelerinde seçim alanına aldığımız metin hangi türden –
haber, söyleşi, köşe yazısı, manşet, simge, reklam, afiş, öykü, film, şiir, roman, resim,
fotoğraf, müzik vs- olursa olsun, metni en yüzeysel düzlemden en derin düzleme kadar inerek
çözümlemeliyiz. (İnceoğlu&Çomak, 2009: 19)
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10.İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ
İçerik analizi denildiğinde genel anlamda sözlü ve yazılı materyallerin sistematik bir şekilde
analizi anlaşılmaktadır (Balcı, 2000). İçerik analizi sosyal bilimcilere arşivlerden,
dokümanlardan ve kitle iletişim araçlarından elde edilmiş ham bilgilerin incelenmesi ve bir
mana kazandırılmasında sistematik bir metodoloji sağlar.
Tavşancıl ve Aslan (2001, 17-19) tanımlarına baktığımızda "iletişimin yazılı/açık içeriğinin
nesnel, sistematik ve nicel tanımlarım yapan bir araştırma tekniği" olarak belirtilmiştir. Diğer
bir tanıma göre ise, içerik analizi her türlü sözel ve yazılı verinin araştırma problemini
aydınlatacak şekilde sınıflandırılması, özetlenmesi, veriler içerisindeki belirli değişkenlerin
veya kavramlarının ölçülerek anlamlandırılması amacıyla kategorilere ayrılması olarak
tanımladığı görülmektedir (Arık, 1992: 119).
İçerik çözümlemesi, iletilerin açık, aşikar içeriğinin nesnel, ölçülebilir ve doğrulanabilir bir
açıklamasını yapabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Anlamlandırmanın düzanlamsal düzeyini
çözümler. En iyi verim geniş ölçekli çalışmalarda elde edilir. Örneklem ne kadar büyükse, sonuç
o kadar doğrudur. Bir iletişim sisteminden seçilen birimlerin ve sayılması biçiminde uygulanır.
Örneğin, bir dönemdeki tüm televizyon dramalarını izleyip, dramlarda görünen erkekleri ve
kadınları sayarsam, erkeklerin kadınlardan en az iki kat daha fazla yer aldıklarını bulurum. Bu bir
içerik çözümlemesidir. Sayılacak birimler, araştırmacının incelemek istediği her şey olabilir.
İçerik çözümlemesi seçmeci olmamalıdır. Tüm iletiyi, ileti sistemini ya da uygun biçimde
oluşturulmuş bir örneklemi ele almalıdır. İçerik çözümlemesi, çalışmaya iletinin belli alanlarını
dahil eden ve diğerlerini dışarıda bırakan metinsel çözümlemenin daha edebi biçimleriyle açık
bir karşıtlık içerisindedir. İçerik çözümlemesi bilimsel bir nesnellik iddiasındadır. (Fiske, 2003:
176-177)
İletişim araştırmalarında mesajın incelenmesine yönelik literatüre bakıldığında, yöntem olark
en sık içerik çözümlemesinin kullanıldığı görülmektedir. İçerik çözümlemesii bir çözümleme
yöntemi olarak uzun yıllardan beri kullanılmaktadır, hatta içerik çözümlemesinin kullanımının
18. Yüzyıldan itibaren başladığı ileri sürülebilir. Krippendorff (1986:13), İsveç’te 18. Yüzyıl
başlarında Zion Şarkıları başlıklı bir ilahi kitabındaki şarkıların dine aykırı unsurlar taşıyıp
taşımadığı tartışması sırasında, ilk kez bir tür içerik çözümlemesi tekniği kullanıldığını ve
şarkılarda bazı dinsel kavramların sayılarak karşılaştırma yapıldığını belirtiyor. Ancak, kitle
iletişiminde içerik çözümlemesi 19. Yüzyıl sonlarıyla 20. Yüzyıl başlarında görülmüştür. Bu
çözümlemeler gazete içeriklerinin çeşitli özelliklerini saptamaya yönelikti ve genel olarak
gazete çözümlemesi diye anılıyordu. Gazete çözümlemesi, tüm sosyal bilimciler için ciddi bir
araç olarak önemsenmeye başlamıştı. O kadar ki, yorumsamacı sosyal bilim yaklaşımının
savunucusu olan Max Weber bile 1910 yılında bir kongrede, gazetelerin kapsamlı toplumsal
araştırmalara başlamak için iyi bir kaynak olduğunu ve gazetelerdeki bazı konulara ayrılan
alanların ölçülerek değişimin saptanmasının önemli sonuçlar çıkaracağını vurguluyordu.
(Atabek, 2007: 1-2)
İçerik çözümlemesinin kabul gören bir yöntem olarak iletişim çalışmalarına girmesi, esas
olarak Berelson’un (1952) Content Analysis in Communication Research başlıklı ünlü kitabını
yayımlamasıyla olmuştur. Türkiye’de içerik çözümlemesi bir yöntem olarak 1960’lardan sonra,
genel olarak iletişim alanının önemsenmeye başlamasıyla tanınmıştır.
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İçerik çözümlemesinin en yaygın kabul edilen tanımını Berelson (1952) yapmıştır. İçerik
çözümlemesinin sınırlarını da çizen bu tanımlama, bizim için uygun bir başlangıç olacaktır.
Berelson, içerik çözümlemesini şöyle tanımlıyor:
“İçerik çözümlemesi, iletişimin açık/aşikar içeriğinin açık içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel
olarak betimlenmesine yönelik bir araştırma tekniğidir” (Berelson, 1952: 18). Bu tanımda içerik
çözümlemesinin şu dört temel unsuru vurgulanmaktadır:
1.İçerik çözümlemesi açık/aşikar içerikle ilgilidir. İletişim süreçlerinde iletilen mesajlar
açık/aşikar olabildiği gibi, kapalı/örtük de olabilir. İçerik çözümlemesi, iletilen mesajın
öncelikle açık/aşikar içeriğine yönelik geliştirilmiş bir çözümleme yöntemidir.
2.İçerik çözümlemesi nesneldir. İçerik çözümlemesinin positivist/ampirik araştırma geleneğine
dayanmaktadır. Bu gelenek çerçevesinde bilim kısaca, nesnel bilgi anlayışı üzerine temellenir.
Nesnelliği, öznelliğin zıttı olarak ele alabiliriz. Bu durumda optik bir araç olarak objektif,
nesnelliğin nasıl işlediğini metaforik bir şekilde açıklayacaktır. Objektiften baktığımızda
dünyayı(gerçekliği) görürüz, gördüğümüz bu gerçeklik bakana (özneye) göre değişmez, kim
bakarsa baksın, objektiften görülen şey gerçek dünyanın nesnelliğidir. İçerik çözümlemesinin
nesnellik özelliği eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin büyük çoğunluğu, kodlamayı yapan öznelerin
(kodlayıcıların) öznelliği ile ortaya çıkan eksik bir nesnellik üzerinedir. Ancak, içerik
çözümlemesi kategorik oalrak nesnel bilgi elde etmeyi vaad eden bir yöntemdir.
3.İçerik çözümlemesi niceldir. Positivist/ampirik araştırma geleneğinde içeriğin ölçülebilmesi
demek, onun açık/aşikar olması demektir. Dolayısıyla kapalı/örtük içerik ise ölçülemeyen
içeriktir. Pozitivist/ampirik gelenek, bilinebilecek dolayısıyla da ölçülebilecek şeylerin (nesne,
olgu ve süreçlerin) bilgisini arar. Kısaca, ölçemediğinizi bilemezsiniz.
4.İçerik çözümlemesi sistematiktir. İçerik çözümlemesi, yöntem kavramına en uygun olandır.
Bir yöntemden beklenen, araştırmacıya yapacağı araştırmada yol göstermesidir. Dolayısıyla
yöntem olarak içerik çözümlemesi yol göstericidir. İçerik çözümlemesinin nasıl yapılacağı,
hangi yolların izleneceği bellidir. İzlenecek kurallar bellidir. Bu nedenle içerik çözümlemesi
sistematiktir. İçerik çözümlemesinin sistematik olması aynı zamanda tekrarlanabilir olması
anlamında da gelir. Bir kez yapılan bir içerik çözümlemesi, aynı malzemeye erişebilen herkes
tarafından tekrarlanabilir ve eğer ölçme hatası yapılmamışsa da aynı yolu izleyerek aynı
sonuçlara ulaşılabilir olmalıdır.

10.1.İçerik Çözümlemesinde Aşamalar
Genel olarak, bir içerik çözümlemesi çeşitli aşamalarla gerçekleştirilir. Kabataslak olarak bu
aşamalar şöyledir:
-Araştırma sorusunu ya da hipotezini oluşturun.
-Ele alınan sorundaki popülasyonu belirleyin.
-Bu popülasyondan uygun bir örneklem seçin.
-Çözümleme birimi seçin ve bunu tanımlayın.
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-Çözümlenecek içeriğin kategorilerini oluşturun.
-Bir nicelikselleştirme sistemi oluşturun.
-Kodlayıcıları eğitin ve bir pilot çalışma yapın.
-Belirlenmiş tanımlara göre içeriği kodlayın.
-Toplanan verileri çözümleyin.
-Sonuçlar çıkarın ve kanıtları arayın. (Atabek, 2007: 24-26)

10.2.İçerik Analizinin Sınırlılıkları
İçerik analizi tek başına içeriğin bir izleyici grubuna etkileri konusunda tam bir temel
oluşturamaz. Televizyonda cumartesi sabahları yayınlanan çizgi film programları üzerine
yapılan bir araştırma, bu programların %80’inde şekerli tahıl gevreği reklamı yayınladığını
ortaya koymaktadır. Ancak, tek başına bu bulgu, araştırmacıların bu program izleyen
çocukların şekerli tahıl gevreği satın almak isteyeceklerini söyleyebilmelerine olanak tanımaz.
Bu şekilde bir açıklama yapabilmek için izleyiciler üzerinde ilave araştırmalar yapılması
gerekir. İçerik çözümlemesi, medya etkileri konusundaki iddialarda tek başına bir dayanak
oluşturamaz.
Keza belirli bir içerik çözümlemesindeki bulgular, bu çözümlemede kullanılan kategorilerin ve
tanımların çerçevesiyle sınırlıdır. Fakat araştırmacılar, tek bir kavram ölçmek için değişik
tanımlar ve kategori sistemleri kullanabilirler. Kitle medyası araştırmalarında bu problem
özellikle televizyon şiddetine yönelik araştırmalarda belirgindir. Bazı araştırmacılar komik ya
da kaba şiddeti çalışmalarından çıkarırlarken, bazıları da bunları çok önemli boyut olarak
değerlendirmektedir. Şüphesiz, farklı içerik çözümlemesi sonuçlarını karşılaştırırken, büyük
özen gösterilmelidir. Farklı ölçme araçları kullanan araştırmacılar, doğal olarak farklı sonuçlara
varacaklardır.
İçerik çözümlemesinin bir diğer potansiyel sınırlılığı ise, araştırılan konuyla ilgili iletinin
olmamasıdır. Kitle medyasında göreli olarak çok az gösterilen bir çok konu ve karakter vardır.
Örneğin, ABD televizyon reklamlarında Asyalıların nasıl sunulduğuna yönelik bir araştırma
yapmak zor olacaktır, çünkü bu etnik grup televizyonda nadiren görünmektedir. (şüphesiz, bu
olgu da kendi içinde önemli bir bulgu olabilir.) Böyle bir konuyla ilgilenen araştırmacı,
çözümlemeye yetecek miktarı elde edebilmek için geniş bir medya içeriği bütününü incelemeye
hazır olmalıdır.
Son olarak, içerik çözümlemesi genellikle fazla zaman tüketen ve pahalı bir yöntemdir. Büyük
hacimli içeriği inceleme ve kategorize etme işi çoğunlukla zahmetli ve sıkıcıdır. 100 New York
Times nüshasını ya da Newsweek’in 50 sayısını süpürürcesine bitirmek büyük zaman ve aynı
derecede de sabır gerektirir. Üstelik eğer, çözümleme için televizyon içeriği seçilmişse, ayrıntılı
bir inceleme için programların saklanmasına yönelik bazı araçlar gerekecektir. Tipik olarak
araştırmacılar, çözümleme için programları video bandına kaydederler ancak bu da hem bir
kayıt cihazı hem de çok sayıda bant ihtiyacına neden olur ki bu malzemeyi her araştırmacı
karşılayamayabilir. (Wimmer&Dominick, 2007: 24-25)
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Gökçek (2006) de içerik analizine yöneltilen hem teorik hem de pratik olarak dezavantajlarını
ortaya koyan eleştirileri aşağıdaki gibi ortaya koymuştur:
> İçerik analizinin metnin orijinal yapısını bozduğu, eleştirilerini almaktadır. Çünkü kategorilerin
belirlenmesi ve kodlama işlemi sırasında araştırma probleminin belirlediği çerçevede
metinlerin içeriğini ayırmakta ve yeniden araştırmacının belirlediği şekilde birleştirmektedir.
Bu da orijinalinden farklı metinler ortaya çıkarmaktadır denilmektedir.
> İçerik analizinde içerikler metinden soyutlanarak bağımsız kalmaktadır. Kategorilere ayırma
işlemiyle birlikte içeriklerin birbiri ile olan ilişkilerinin kaybolmakta olduğuna dair eleştiriler
yöneltilmektedir.
> İçerik analizi iletişim içeriğinin belirgin yönü üzerinde durmaktadır. İçerik analizinde
metinlerdeki dolaylı anlatımların gözden kaçtığı ve hep düz anlatımlara göre araştırmanın
yapıldığı eleştirileri gelmektedir. Bu da metindeki anlamın eksik olarak ortaya konması olarak
yorumlanmaktadır.
> İçerik analizi sayısallaşmayı gerektirmektedir. İçerik analizinde işlemlerin matematiksel bir
düzlem üzerinde yapılması gerekmektedir. Bu da içeriğin karmaşıklık derecesini gözden
kaçırmamıza neden olabilir.
> İçerik analizinde kategorilerin belirlenmesi araştırmacının inisiyatifindedir. Bu da çalışmanın
taraflı olabileceği eleştirilerini beraberinde getirmektedir.
> Oldukça zaman tüketicidir.

10.3.İçerik Analizi İçin Veri Kaynakları
İçerik analizinde, veri kaynakları, iletişimi ihtiva eden materyallerdir. Araştırmanın başında
araştırmacının yapması gereken şeyler içerisinde kullanılabilir veri ihtiva eden materyallerin
toplanması gereklidir (Reisman, Leon, Erickson, 2007). Bu araştırma probleminin gösterdiği
çerçevede mektuplar, günlükler, gazete makaleleri, toplantı notları, röportajlar, filmler,
televizyon ve radyo yayınları, internet sayfaları da içerik çözümlemesi tekniği ile analiz
edilebilir. Bu teknik aynı zamanda bir gözlem yöntemi olarak da kullanılabilir (Nachmias &
Nachmias, 2000). Araştırmacının yapması gereken gerekli dokümanların nereden bulunacağını
tespit etmek, nasıl elde edeceklerini belirlemek, elde edilebilmesinin ne kadar zaman alacağının
tespit edilmesi ve bunları elde etmenin ne kadar bir masraf gerektirdiğinin hesaplanması gibi
konulardır. (Demirci&Köseli, 2011: 337)

10.4.Türkiye’de İletişim Alanında Yapılan İçerik Çözümlemesi
Çalışmaları
Türkiye’de içerik çözümlemesi bir yöntem olarak 1960’lardan sonra genel olarak iletişim
alanının önemsenmeye başlamasıyla tanınmıştır. Aziz, Türkiye’de yapılan en eski içerik
çözümlemesi çalışması olarak, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden toplam 17 gazetenin
(Türkiye’den Hürriyet gazetesi) Mart ayından bir haftalık içeriklerinin incelendiği Kayser’in
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(1953) çalışmasını gösteriyor. Türk akademisyenler tarafından yapılan bizim saptayabildiğimiz
ilk içerik çözümlemesi araştırmaları ise, Nermin Abadan’ın (1961) ve Şerif Mardin (1969)’in
çalışmalarıdır. Abadan, Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinin sayılabilir. 1980’lerden sonra, içerik
çözümlemesi Türkiye’de yaygınlaşmış ve günümüzde iletişim alanının sıkça kullanılan
yöntemi haline gelmiştir karşılaştırmasını içerik çözümlemesi ile yapmıştır. Mardin ise, 19331948 yılları arasında Ülkü dergisinde kullanılan bazı sözcüklerin frekanslarını sayarak derginin
içeriğindeki değişimi saptamaya çalışmıştır. Bu ilk çalışmalardan başka, televizyon
yayınlarının çeşitli içeriklerinin süreler bakımından dağılımının verildiği Özakman’ın (1969),
Kocabaşoğlu’nun (1973) ve Aziz’in (1975) çalışmaları ile gazetelerin seçimler sırasındaki
içeriklerinin çözümlendiği Tokgöz’ün (1978) çalışması da Türkiye’de içerik çözümlemesinin
öncü çalışmaları arasında. sayılabilir. 1980’lerden sonra, içerik çözümlemesi Türkiye’de
yaygınlaşmış ve günümüzde iletişim alanının sıkça kullanılan yöntemi haline gelmiştir (Atabek,
2007:3)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında içerik analizinin genel anlamda sözlü ve yazılı materyallerin sistematik
bir biçimde analizi olduğunu; ve içerik analizinde iletilerin açık, aşikar, nesnel, ölçülebilir ve
doğrulanabilir bir açıklamasını yapabilmek amacıyla kullanıldığını öğrendik. İçerik analizinin
sınırlılıklarına ve veri kaynaklarına ayrıntılı olarak değindik.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Sınıf denildiğinde genel anlamda sözlü veya yazılı
materyalin sistematik bir şekilde analizi anlaşılmaktadır.

( )

( )

3- İçerik çözümlemesi tekrarlanabilirdir.

( )

( )

4- İçerik analizi sayısallaşmayı gerektirmez.

( )

( )

5- İçerik analizinde içerikler metinden soyutlanarak
bağımsız kalmaktadır.

( )

( )

1- İçerik çözümlemesi bir çözümleme yöntemi olarak 18.
yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) İçerik çözümlemesinin en yaygın kabul edilen tanımını nedir?
2) İçerik Analizine yöneltilen eleştiriler nelerdir?
3) İçerik Çözümlemesi aşamaları nelerdir?
4) İçerik çözümlemesi bir çözümle yöntemi olarak nasıl gelişmiştir?
5) İçerik çözümlemesi nesnel midir?

1- İçerik analizi, anlamlandırmanın ……………………….düzeyini çözümler.
Boşluğu tamamlayınız
a)Yananlamsal
b)Düzanlamsal
c)Düzdeğişmecee
d)Eğretileme
e)Altanlamsal
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2- Örneğin, bir kanaldaki belirli tarih aralığındaki anahaber bültenlerini izleyip, haberlere konu
olan şiddet olaylarını sayarsam,ne çeşit bir çözümleme yapmış olurum?
a)Söylem
b)Marksist
c)İçerik
d)Ruhbilimsel
e)Göstergebilimsel
3I.İçerik çözümlemesi özneldir
II.İçerik çözümlemesi açık içerikle ilgilidir.
III.İçerik çözümlemesi niceldir.
IV.İçerik çözümlemesi sistematiktir.

İçerik çözümlemesi ile ilgili yukarıdaki maddelerden hangisi/leri doğrudur?

a)II ve III
b)III ve IV
c)I, II, III
d)I ve II
e)II, III, IV

4-Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin veri kaynaklarından değildir?
a)Gazeteler
b)Tv programları
c)Filmler
d)Çizgifilmler
e)Bir haberin alımlanması
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5-Aşağıdakilerden hangisi içerik analizine yöneltilen eleştirilerden değildir?
a)İçerik analizinin metnin orijinal yapısını bozduğu, eleştirilerini almaktadır. İçerik analizinde
içerikler metinden soyutlanarak bağımsız kalmaktadır. Kategorilere ayırma işlemiyle birlikte
içeriklerin birbiri ile olan ilişkilerinin kaybolmakta olduğuna dair eleştiriler yöneltilmektedir.
b)İçerik analizi iletişim içeriğinin belirgin yönü üzerinde durmaktadır.
c)İçerik analizi sayısallaşmayı gerektirmektedir.
d)İçerik analizinde kategorilerin belirlenmesi araştırmacının inisiyatifindedir.
e)Çok kısa zamanda yapılabilir.

1-b, 2-c, 3-e, 4-e, 5-e
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11.SÖYLEM ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.SÖYLEM ANALİZİ
11.1.Söylem nedir?
11.2.Kavram olarak söylem analizi
11.3.Söylem analizinin olumsuzlukları
11.4.İçerik ve söylem analizi arasındaki farklar
11.5.Eleştirel söylem analizi
11.6.van Dijk’in Eleştirel söylem çözümlemesi modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Söylem nedir?
2-Söylem analizi nedir?
3-İçerik analizi ve söylem analizi arasında ne gibi farklar vardır?
4-Eleştirel söylem analizi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Söylem analizi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Medya metinlerinde söylem Medya metinlerinde eleştirel
analizi nasıl yapılır
söylem analizini uygulayarak
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Anahtar Kavramlar
Söylem, Söylem Analizi, Eleştirel Söylem Analizi
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Giriş
Söylem analiz konuşma ve metinler aracılığıyla oluşan anlam ürünleri ile ilgilenen geniş
kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir. Söylem
analizi insanbilimi, halkbilimi, mikrososyoloji, bilişsel ve sosyal psikoloji, retorik, dilbilimi,
semiyotik ve metin ve konuşmanın yapıları, işlevleri ve işlemleriyle ilgilenen diğer tüm beşeri
ve sosyal bilimlerde yeni bir disiplinlerarası çalışma alanı olarak 1960lar ve 1970lerin ortaları
arasında bulunan zaman diliminde ortaya çıkmıştır. Önce söylem kavramını açıkladıktan sonra,
söylem analizini ele alacağız.
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11.SÖYLEM ANALİZİ
11.1.Söylem nedir?
Söylem bir meta-eylemdir ve ideoloji, bilgi, diyalog, anlatım, beyan tarzı, müzakere, güç ve
gücün mübadelesiyle eyleme dönüşen dil pratiklerine ilişkin süreç/lerdir. Söylem sosyal, siyasi,
kültürel, ekonomik alanlar gibi, sosyal hayatın tüm yönleri ile ilişkilidir (Sözen, 1999).
Söylem, farklı yaklaşımlara dayanarak farklı açıklanmalar getirilmesi mümkün olan bir
kavramdır. Bazı araştırmacılara göre söylem, bütün konuşma ve yazma eylemleri olarak
değerlendirilirken, bazı araştırmacılara göre ise sadece konuşma ağı türevlerinden oluşan
uygulamalar olarak değerlendirilir Foucault ise, söylemi daha genel, tarihi ve gelişmekte olan
dil uygulamaları olarak görür (Potter&Wetherell, 1987). Foucault (1969)’a göre her birey
farklıdır bu ve bu farklılık bireylerin söylemlerinin de faklı olmasına kaynaklık eder. Farklı
tarihsel zaman dilimlerinde insanlık, birbirlerinden farklı kendilik maskeleri kullanmışlardır.
Ve dolayısıyla her bireyin söylemi, hem tarihsel açıdan, hem de içinde bulunulan zaman
açısından birbirinden farklıdır (Parker, 2002).
Söylem belirli kurallar, terminoloji ve konuşmalardan oluşan sistematik dilsel düzenleri
betimlemek üzerine kullanılan bir kavram olarak kategorize edilir (Tonkiss, 2006). Söylem bir
iletinin tüm boyutlarını, sadece iletinin içeriğini değil, onu dile getireni (kim söylüyor),
otoritesini (neye dayanarak), dinleyiciyi (kime söylüyor?) ve amacını (söyleyenler söyledikleri
ile neyi başarmak istiyor) kapsar. Söylem belirli bir zaman dilimi içinde belli insan grupları
arasında olan ve diğer insan grupları ile ilişkili olarak geliştirilen fikirleri, ifadeleri ve bilgileri
içerir. İktidarın uygulanması böyle bir bilginin kullanımına içkindir. Söylem, konuşma ve
sohbette dâhil olmak üzere tüm iletişim biçimlerini kuşatır. Bununla birlikte sohbet ve konuşma
münhasır söze dökülen önermelerle sınırlı değildir, günlük uygulamalar içinde sosyal dünyayı
görme, sınıflandırma ve ona tepki verme yollarını da içerir (Punch, 2005).
Bireyler söylem yaratamaz. Bunun yerine söylemler sosyal düzeyde mevcutturlar. Söylem,
anlamı inşa eder ve böylelikle toplumlar mevcut semboller ve anlamlar arasında bağ kurar. Bu
yolla toplumlar konular, olaylar ve olgular üzerinde nasıl düşünecekleri ya da iletişim
kuracakları söylemler üzerinden kazanırlar (Potter, 1996). Söylem, güçlü ve karmaşık bir
yapıdır. Söylemin karşısında olduğunu iddia eden düşünceler söyleme göre şekillenir ve söylem
içerisinde kendi yerlerini, değerlerini bulur (Sözen, 1999). Faucault, sosyal yapıların dilin
kullanımı için çeşitli kurallar oluşturduğunu ileri sürer. Bu kurallar; bireylerin sosyal yapı ve
anlam arasında bağ kurmasına etki eder. Sosyal yapılar güç kazanmak ve elde ettiği bu gücü
sürdürebilmek için bu sürece ihtiyaç duyar. (Çelik&Ekşi, 2008: 102)
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11.2.Kavram Olarak Söylem Analizi
Söylem analizi, “metin” olarak isimlendirilen ve yazı, söz veya görüntüyü içeren ifade edilmiş
dilin analizidir. İfade edilmiş dil, örneğin bir köşe yazısında olduğu gibi yazıyla, bir konuşmada
olduğu gibi sözle veya sözsüz ve bir görüntüyle söylenmiş olandır. Bu bağlamda, kişilerarası
iletişimde söylem analizi, tek bir ilişkinin sözlü veya sözsüz yanının incelenmesidir. Bu
inceleme sadece dilsel söylemsel yapı bağlamında yapılabileceği gibi, sosyal, ekonomik,
kültürel veya ideolojik bağlamda ilişkilendirilerek de yapılabilir.
Bilgi ve sosyal pratik alanlarını farklı şekillerde inşa olarak söylem: bu bağlamda söylem, bir
toplumun iletişimlerindeki fikirleri ve değerleri ifade eder. Dolayısıyla söylem, örneğin,
Marksist söylem, teolojik söylem ve kapitalist söylem gibi ifadelerde olduğu gibi, düşünce ve
değerler sistemi anlamında kullanılır. Dolayısıyla söylem analizi, belli bir tek metni incelemeyi
içeren mikro seviyelerin üzerindeki, analizdir. Bu analizler sosyal, siyasal, ekonomik veya
kültürel bağlamda toplumdaki dili, kimliği, kitle iletişimini ve sömürgeciliği söylem olarak ele
alır. (Erdoğan, 2014: 287-288)
Söylem kavramı, maddi yaşamın bir ifadesi olarak ideoloji kavramının yerine kullanılırken,
materyalist olmayan bir konumu savunur. Söylemin, ideolojilerin oluşumunda merkezi bir rol
oynadığı ileri sürülerek altyapıdan bağımsızlığı vurgulanır, toplumsal iktidarın söylem
tarafından harekete geçirildiği ve yeniden üretildiği kabul edilir.
Söylem analizinin eleştirel olması, araştırmacıyı ayrıca politik sorumluluğa da davet
etmektedir. Ancak sorun politik sorumluluğun taşınılıp taşınmamasında değil, hangi politik
konumdaki sorumluluğun taşınacağıdır. (Atabek, 2007:153)

11.3.Söylem Analizinin Olumsuzlukları
Antaki ve arkadaşları (2003), söylem çözümlemesiyle ilgili sıkça karşılaştıkları altı sorun
saptamışlar ve bunları eksik çözümleme (under analysis) olarak adlandırmışlardır. “Söylem
çözümlemesi çözümleme yapmak demektir” başlıklı makalelerinde araştırmacılar, bu sorunları
dile getirip öneriler üreterek, söylem çözümlemesi hakkında niceliksel araştırma yanlılarının
“ne yapsan uyar” şeklindeki olumsuz önyargılarını gidermeyi de amaçladıklarını belirtiyorlar.
Antaki ve arkadaşlarının saptadıkları sorunları ve bu sorunlar karşısında sundukları önerileri
şöyle özetleyebiliriz:

1- Yalnızca özetleme yaparak çözümleme yapılamaz. Niceliksel bir araştırmanın, ele
aldığı verileri istatistiksel herhangi bir işlem yapmadan, yalnızca düz bir şekilde
sergilemesi bir çözümleme sayılamaz. Bu durum, niceliksel araştırmalar için de
geçerlidir. Örneğin, ele alınan bir konuşmanın ya da görüşmenin sadece bir metinsel
dökümünün yapılması, onun çözümlendiği anlamına gelmez. Metne dökmek
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çözümleme için ön hazırlıktır, tek başına bir çözümleme değildir. Öte yandan,
metindeki temaların basitçe düz bir özeti de çözümleme sayılmamalıdır; üstelik metin
orijinal konuşmacıların değil özeti yapanın metni olacağından bazı önemli söylemsel
ayrıntıların kaybolma olasılığı da vardır.
2- Taraf tutarak söylem çözümlemesi yapılamaz. Burada dikkat çekilmek istenen,
çözümleyicinin taraf tutup tutmayacağı konusu değildir; bu konuda değişik görüşler
vardır. Ancak asıl vurgulanmak istenen, çözümleyicinin ele aldığı malzeme konusunda
yalnızca taraf tutmasının bir çözümleme olmadığıdır. Söylem çözümlemesi yapılan
malzemenin yalnızca sunulmasının ya da özetlenmesinin bir çözümleme olmaması gibi,
tutulan tarafla ilgili olarak birtakım ahlaki, politik ya da kişisel değerlendirmelerin
yapılması da tek başına bir çözümleme değildir. Bu sorun tutulan taraftan bağımsızdır.
Sempati ya da azarlama ifadeleri bir çözümleme sayılamaz. Çözümleyicinin, ele aldığı
çözümleme malzemesini ayrıntılı incelemek yerine, destekleyici ya da eleştirici ifadeler
kullanması bir çözümleme değildir. Bu durum ele alınan metnin bir tür basitleştirilmesi
anlamına gelir ki bu, çözümleme kavramının karşıtıdır.
3- Aşırı alıntılamayla ya da cımbızlama alıntılarla çözümleme yapılamaz. Özetlemenin
tersi sayılabilecek diğer bir sorun alanı ise, aşırı alıntılama ya da izole alıntılamadır.
Aşırı alıntılama, çözümleyicinin asıl kendisinin ne dediğinin anlaşılmadığı bir
durumdur. Ele alınan metinde konuşanların ne dediği, o kadar çok alıntı ile aktarılır ki,
çözümleyicinin az sayıdaki ifadesinden ya da yorumundan kendisinin ne dediği
çıkarılamaz. Bu özellikle metindeki çok sayıdaki konuşmacının alıntılanmasında ortaya
çıkar. Bir alıntılar listesi hazırlamak, çözümleme yapmak demek değildir. Metinden
yapılan çok sayıdaki alıntıya karşın, çözümleyicinin çok az katkısı varsa, bu bir aşırı
alıntılama durumudur. Ve bu durumda sağlıklı çözümleme yapılamaz. Öte yandan bunu
tersi bir durum olarak cımbızla seçilmiş gibi izole alıntı yapmak da çözümleme yapma
olanağını ortadan kaldırır. Çözümleyici, kendi görüşünü çok iyi kanıtlayacağını
düşündüğü bir, ama yalnızca bir alıntı kullanarak çözümleme yaptığını düşünebilir.
Böyle bir durumda aslında yapılan alıntı çözümlenmiş olmaz, yalnızca bir kanıt olarak
kullanılmakla kalır.
4- Döngüsel kanıtlamayla çözümleme yapılamaz. Çözümleme yapılırken benzer ifadeler
bir araya getirilerek bir profil oluşturulabilir. Aynı şekilde değişik konuşmacıların
benzer ifadeleri de bir araya getirilerek onların nasıl aynı noktalardan hareket ettikleri
gösterilebilir. Bu tür profil oluşturulması bir çözümleme tekniğidir. Çözümleyici sadece
bu ifadeleri alıntılayarak bir araya getirmekle kalmaz, ayrıca bunların ortak yönlerini de
ortaya koyar. İşte sorun tam da bu noktada başlar. Bir araya getirilen ifadeler kendi
başlarına konuşmazlar, nasıl bir ortaklığın bulunduğu açıklanmalıdır. Sadece ortak
noktalarını bulmak için ifadeler bir araya getirilir ve sonra da bu ortak noktalardan
hareketle alıntılanan ifadelerdeki söylem açıklanmaya kalkışılırsa, döngüsel bir durum
ortaya çıkacaktır. Eğer çözümleyici belirli bir ortak söylemin varlığını kanıtlamak için
alıntıları bir araya getiriyorsa ve sonra da sözkonusu ifadelerin bu ortak söylem
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nedeniyle dile getirildiğini ileri sürüyorsa, o zaman döngüsel bir açıklama içine girmiş
demektir. Benzer bir şekilde, bazı zihinsel inşaların saptanmasında da döngüsellik
sözkonusu olabilir. Örneğin, “Düşünüyorum ki….”, “Zannederim ki…..” gibi ifadeler,
konuşmacıların iç düşüncelerine doğrudan erişim araçları olarak kullanılmamalıdır.
Bunun yerine bu ifadeler söylemsel olarak çözümlenmelidir. Örneğin fikir alışverişinin
yapıldığı bir ortamda konuşmacılar dogmatik görünmemek ve karşılarındakilerin
muhalif görüşte olmalarını onayladıklarını göstermek için bu tür ifadeleri
kullanabilirler. Böyle bir ‘görüş alışverişi’ retoriğinin çözümlenmesi, konuşmacıların
dogmatik görünmeden nasıl kendi fikirlerini güçlü bir şekilde ileri sürebildiklerini
gösterecektir.
5- Söylem çözümlemesinin örneklemi geçersiz bir şekilde genellenemez. Bir örneklemden
alınan sonuçların, o örneklemin temsil ettiği kitlenin ötesine genellenmesi nicel
araştırmalarda bilinen bir sorundur. Benzer bir şekilde üzerinde çalışılan metnin
konuşanlarından elde edilen sonuçların, onların dışındaki kitlelere genellenmesi ya da
benzer özelliklerdeki herkes için geçerli olacağının ileri sürülmesi yanlış olacaktır.
Söylem çözümlemesini benimseyenler, araştırmalarının bir örnekleme dayalı nicel
araştırma gibi algılanmasını istemezler; özellikle de bu nedenle, nicel araştırma
yanlılarına kolayca bir hedef tahtası olmamak için bu konuya dikkat etmek gereklidir.
Bir nicel araştırma isteniyorsa, onun kendi araçları kullanılmalıdır.
6- Ayrıntı saptamak, söylem çözümlemesi yapmak değildir. Bir özümleyici bazı ayrıntı
özelliklere dikkat çekmek isteyebilir. Bunlar önemlidir de. Ancak bunların sadece
saptanması bir çözümleme için yeterli değildir. Örneğin, bir konuşmada “hmmm…”,
“hı hı…” gibi konuşmayı sürdürme ifadeleri sıkça kullanılabilmektedir. Bunların
saptanması da önemlidir. Ancak, çözümleme için, bu araçların konuşmacıların
etkileşiminde nasıl kullanıldıklarının açıklanması gerekir. Bu unsurların hangileri, nasıl
ve ne sonuç elde etmek için kullanılmışlardır? Zamansal ve retorik sıralamaları nasıldır?
Bu unsurların genel kullanımları, ele alınan konuşmada nasıl gerçekleşmiştir? İyi bir
çözümleme, ikna edici bir şekilde genel ve özel arasında gidip gelmeleri içermelidir.
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11.4. İçerik ve Söylem Analizi Arasındaki Farklar
-İçerik analizi bütün metni belli bir amaç doğrultusunda parçalayarak sonuca ulaşmaya çalışır.
-İçerik analizi, açık mesajdan gizli mesaja bir geçiş olmanın yanında, bunu sistematik biçimde
yaptığı için aralardaki bağlantıları ortaya çıkarma gücüne sahiptir.
-Söylem analizi yöntemi ile içerik analizi yöntemi farklıdır. İçerik analizi araştırmanın sonucu
doğrultusunda önemli kısımları seçer, kodlar, bunları yorumlar.
-Söylem analizi cümlenin yapay sınırlarını reddeder.
-İçerik analizi hangi kelimenin ne kadar geçtiğini sayabilir, cümleler aktif mi pasif mi
diye bakabilir.
-Söylem analizi bu metinlerden çıkardığı anlamla, yani metnin gerisindeki anlamla uğraşır.
-Söylem analizi cümlenin yapay sınırları ile kalmaz. Okuduğumuzda bizde uyandırdığı imgeler
bizde nasıl bir ilgi yarattı?
-Çok sayıda metne bakacaksak içerik analizi, daha az sayıda metne derinlemesine
bakacaksak söylem analizi yaparız.
-Söylem analizi içerik analizi kadar pozitivist değil, çok sayılabilir, nesnel ve somut
sonuçlar aramaz, en detayına kadar inceler.
-Söylem analizi medyanın gerçeği nasıl konumlandırdığına, sınıflandırdığına bakar. Bu
kategorilendirme işlemi kullanılan dil için de gerçekleşir. Dil de taraflıdır. İçinde bulunduğu
toplumun değer yargılarını, tabularını zaaflarını içinde taşır. Sözcüklerin sözcük anlamları
dışında taşıdığı imgesel anlamlar da vardır.

11.5.Eleştirel Söylem Analizi
Söylem analizi, eleştirel söylem çözümlemesi haliyle, 1970’lerden sonra özellikle Avrupa
akademik çevrelerinde yaygınlaşan bir yaklaşım olarak, iletişim alanına yeni bir
yöntembilimsel konum sunmuştur. Bunu, nesnel bilgi anlayışından öznel bilgi anlayışına doğru
bir gidişe işaret ettiği ölçüde, pozitivist olmayan konum olarak nitelendirmek yanlış
olmayacaktır. Bu bağlamda söylem analizi bir ‘okuma’dır. Söylem analizi gerçeğe dayalı değil,
anlama dayalı bir sonucu amaçlamaktadır. Söylemin çözümleniş biçimi çok öznel olabilir,
çözümleyicinin yorumu olası yorumlardan yalnızca biridir. Benzer şekilde Van Dijk, eleştirel
söylem çözümlemesinin neden ‘nötr’ olamayacağını açıklarken, bunun eleştirel söylem
çözümlemesinin aslında ‘bir pozisyon alma’ olmasından kaynaklandığını vurgular. (Atabek,
2007: 152)
Van Dijk’in önemle vurguladığı şey, eleştirel söylem çözümlemesinin ‘sosyal ve politik bir
tutum’ olması nedeniyle, bir araştırma yöntemi değil, bir disiplin olmasındır. Dijk’in, genelde
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‘söylem çalışmaları’, özelde ‘eleştirel söylem çalışmaları’ adını verdiği akademik etkinliğin
kendine özgü kullandığı bir yöntem yoktur. Söylem çözümlemesi, dilbilimi, psikoloji ve sosyal
bilimlerde kullanılan farklı yöntemleri kullanır. Eleştirel söylem çözümlemesi, ideolojiler
bütününden oluşan simgesel düzeni dil yoluyla ifade etmektedir. Böylece, dilin kullanımıyla da
söylem oluşur. Söylem, dilin somut yaşayan bir bütün olarak anlaşılması demektir.
(İnceoğlu&Çomak, 2009: 44)
Eleştirel söylem çözümlemesi, toplumsal etkileşimin dilsel bir biçim alan veya bir kısmı dilsel
olan çeşitli düzeylerini çözümlemeye yönelik eleştirel bir yaklaşımdır. Toplumsal dünyanın
kuruluşunda söylemin etkin rolüne ağırlık verir. Eleştirel söylem çözümlemesi, söylemi
toplumsal pratiklerin bir biçimi olarak görür. Yani dil ve toplum arasındaki ilişkiye
odaklanırken söylem dışındaki başka toplumsal pratiklerin varlığını alıkoyar. Bununla
bağlantılı olarak Eleştirel söylem çözümlemesi, söylem pratiklerinin çözümlenmesi sürecinin
kendisini de, politik bir amaca yönelik görür. Çözümleyicinin nihai hedefi sadece bilimsel
olamaz; varolan güç ve hakimiyet ilişkilerini dönüştürecek toplumsal ve politik bir etkinin de
yaratılmasını gerekli görür.
Eleştirel söylem çözümlemesinin kapsamını genişleten bir önemli kanal van Dijk'ın
1980’lerdeki çalışmalarında karşımıza çıkan sosyobilişsel yaklaşımıdır. İletişim ve söylem
boyunca etnik önyargıların ve ırkçılığın yeniden üretimine odaklanan van Dijk, göçmenlerin ve
azınlıkların hakkındaki haberlerin eleştirel çözümlemesi ile işe başlamıştır. Daha sonraki
dönemlerde güç suistimallerinin türlü çeşitlerine ve eşitsizliğin ideolojiler boyunca yeniden
üretimine odaklanan van Dijk, söylemin hemen tüm boyutlarını denetleyenlerin en fazla güce
sahip olanlar olduğuna dikkat çekmektedir. (Dursun, 2013: 75)
Eleştirel söylem çözümlemesi modelini kullanarak Türkiye'de yapılan çalışmalar belli bir sayıya
ulaşmıştır.18 Neden bu model? van Dijk'ın modelinin seçilmesinin nedeni, haberin yapısını ve
daha önemlisi haberin ideolojik sunumunu ortaya çıkarma bakımından öne çıkmasıdır. Bu açıdan
Bell, Fairclough, Fairclough ve Graham, ve Pecheux'nün, söylem çözümlemesi yaklaşımlarını
anmak yararlı olacaktır. Ancak, Bell’in ideolojik unsurlara çok az vurgu yaptığı söylenebilir.
Fairclough ise, haber üzerine yoğunlaşmamaktadır. Pecheux de metni yapısalcılık açısından ele
almakta ve karşıtlıklar temelinde çözümleme yapmaktadır. Bu anlamıyla Pecheux'nün
düşünceleri, yukarıda da ele alındığı gibi, Althusser üzerinden eleştirel haber çözümlemesi yapan
araştırmaların kuramsal temeli için veri olabilir. Bunların yanında, Hartley'in (1990) çalışması
da haberin söyleminde yer alan ideolojik üretimi ortaya koymada kullanılabilir. Hartley
çalışmasında ideolojiye yer yer yoğun vurgu yapmakta, bu alandaki bazı temel çalışmalara
göndermede bulunmakta ve haberi değişik açılardan çözümlemektedir. Ama "derli toplu"
denilebilecek bir model sunmamaktadır.
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11.6.Teun Adrian van Dijk 'ın Eleştirel Söylem Çözümlemesi Modeli
Van Dijk’in daha çok medya metinlerinin yapılarını açıklamaya çalışan eleştirel söylem analizi
yöntemi, medya söyleminin gerisindeki toplumsal yapının (güç ilişkileri, değerler, ideolojiler,
kimlikler) nasıl dilsel kurgulara dönüştüğü ile ilgilenir.
Van Dijk, haberi kamu söyleminin bir formu olarak kabul etmektedir. Ayrıca, haber söyleminin
temel yapısını şekillendiren bağlamsal etkenlerin önemine değinmektedir (1988). van Dijk,
haber anlatısını "sentaktik" ve "semantik"ten oluşan iki ayrı dilsel çözümleme türünde ele
almaktadır. Haber sentaksı, kullanılan cümlelerin gramatik yapılarıdır. Semantik ise,
sözcüklerin, cümlelerin ve dolayısıyla bütün söylemin anlamına yöneliktir.
van Dijk'ın söylem çözümlemesi modeli iki bölümden oluşmaktadır: "Makro yapı ve mikro
yapı." Makro yapı bölümü iki başlık altında incelenmektedir: "Tematik çözümleme ve şematik
çözümleme." Haberler, hikayeler ya da argümanlar gibi, bir hiyerarşik şemayı takip etmektedir.
Haber üretimi, profesyonel rutinler, zaman, yetişmiş insan ve baskıya girişin ağır sınırlılıkları
altında her gün binlerce defa yapılmaktadır. Bu da bir şema tarafından organize edilmektedir.
Söz konusu şema içerisinde başlık-haber girişi birlikte özetleme yapmaktadır. Aynı zamanda
bunlar bütünüyle metnin makro yapısının anlamını ifade etmek zorunda olan özetlemenin
yanında, metne giriş görevini de yürütmektedir. Zira ana olay, katılımlar, zaman girişte yer
almakta ve özetleme ile giriş birlikte şemanın daha üst seviyesini göstermektedir. Şemaya metin
de dahildir. Ayrıca başlık ve haber girişlerinden haberin temasını öğrenmek mümkündür. Makro
yapı çözümlemesinde; başlıklar, haber girişleri, ana olay, haber kaynakları, ardalan ve bağlam
bilgisi, olay taraflarının olayları değerlendirmesi gibi unsurlar ele alınmaktadır. Ayrıca,
fotoğraflar, tematik yapı unsuru olarak da ele alınabilir.
Mikro yapı çözümlemesinde ise, sentaktik çözümleme, bölgesel uyum, kelime seçimleri ve
retorik çözümlemeleri yapılmaktadır. Sentaktik çözümlemede cümlelerin kullanım yapılarına
bakılmaktadır. Aktif ya da pasif yapıyla kurulan bir cümlenin anlamı farklı olabilmektedir.
Bundan önce bi r anlamı olmaktadır. Bölgesel uyumda ardarda gelen cümlelerin ve cümlenin
bölümlerinin birbirleriyle olan ilişkilerine bakılmaktadır. Nedensel il işki de cümle içinde
nedensel bağlar aranmaktadır; işlevsel ilişkide genel ifadeli bir cümlenin açılımının bir sonraki
cümlede yer alıp almadığı kontrol edilmektedir. Burada uygun anlatım, özetleme, zıtlık ve
örnekleme yapılıp yapılmadığına bakılmaktadır. Ayrıca burada ideolojik bulgulara da
rastlanabilmektedir. Kavramsal/referansal ilişkide ise, bir cümlede yer alan bir kavramla sonraki
cümle arasındaki "kayıp bağlar'ın kurulup kurulmadığına bakılmaktadır. Burada da ideolojik
bulgulara rastlanabilmektedir. Kullanılan bazı kavramlar anlamsal bir buzdağı oluşturmaktadır.
Kelime seçimleri, ideolojik yapılanma açısından oldukça önemlidir. Aynı insanın terörist ya
da özgürlük savaşçısı olarak tanımlanabilmesi bu konuda oldukça fazla verilen bir örnektir. İşçilerle
ilgili, Glasgow Medya Grubu'nun yaptığı bir araştırmada ise, endüstriyel meselelerde işçiler
basında sunulurken tipik olarak seçilmiş bazı kelimelerle sunulmuslardır. Basın işçileri
haberlerde grevciler, bölücü eylemler vs . kelimelerle sunulmuştur. Bu kelimeler işverenleri
sunarken kullanılanlardan daha olumsuzdur.
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Kelime seçimlerindeki bu farklılık yoluyla, sosyal katılımcılar ve sosyal aktörler hakkındaki
temel inançlar ve ideolojiler ortaya k o n a b i l i r (van Dijk, 1983: 31). Haberin retoriğinde ise
ikna edici ve inandırıcı verilere bakılmaktadır. Haberin ikna edici, inandırıcı olması için görgü
tanıklarından alıntılar yapılır. Fotoğraflar da ikna edici ve inandırıcı olma örneğidirler (van
Dijk, 1988: 81-2; 1988a: 16; 1991: 116).
van Dijk'ın modelini şu şekilde açıklamak yararlı olacaktır:
A. Makro Yapı
1. Tematik Yapı
a.Başlıklar
b.Haber Girişi
1.Spot/lar
2.Spot olmadığında haber metninin ilk paragrafı alınmalıdır. Haber tek
paragraftan oluşuyorsa ilk cümle haber girişi olarak alınabilir.
c.Fotoğraf
2.Şematik Yapı
a.Durum
1.Ana Olayın Sunumu
2.Sonuçlar
3.Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil) 4.Bağlam Bilgisi
b.Yorum
1. Haber kaynakları
2. Olay taraflarının olaya getirdikleri yorumlar

B. Mikro Yapı
1.Sentaktik Çözümleme
a.Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması
b.Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması
2.Bölgesel Uyum
a.Nedensel ilişki
b.İşlevsel ilişki
c.Referansal ilişki
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3.Kelime Seçimleri
4.Haber Retoriği
a.Fotoğraf
b.İnandırıcı bilgiler
c.Görgü tanıklarının ifadeleri

Örnek Çözümleme 1:
Haberde yapılan ideolojik üretime ilişkin Milliyet gazetesinde 18 Temmuz 2008 tarihinde
yayınlanan bir haber ele alınmıştır. Habere göre, belediye işçileri grev kararını İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne asmak için toplanarak yürümek istemişlerdir. Ancak polis bu
yürüyüşe izin vermemiştir ve olaylar olmuştur. A. Makro Yapı 1. Tematik Yapı
van Dijk'a göre, haber anlatıları makro önermelerden oluşmaktadır. Bunlar çoğunlukla
temalardır ve bir söylem birden fazla temadan oluşabilir: temalar ise söylem içinde
yapılandırılmıştır, Yapılar da, makro kurallar aracılığıyla söylemden elde edilmektedir. Bunlar
da üç aşamalıdır ve söz konusu unsurlar aracılığıyla söylem içinde enformasyon eksiltimine
gidilir, haberin özü ya da ana fikri v e r i l i r ve böylece özetleme yapılır:
1. Enformasyon eksiltimi: Başlıkta yer, dönem ve zaman gibi enformasyonlara yer
verilmemesi.
2. Genelleştirme: Örneğin, köpek, kedi, muhabbet kuşu, kanarya, horoz vs. hayvanların
tümünün evcil hayvanlar olarak genelleştirilmesi.
3. Kurgulama: Bu genelleştirmeye benzemektedir. Ancak, isimlerden çok fiillere, kişiler ya da
şeylerden çok eyleme yöneliktir. Bir şemsiye terim altında bir dizi eylemi özetler.
Bu kurallara uyulmasıyla uzun bir metin kısaltılmış olur. Aslında bu strateji haber metninden
bir giriş paragrafı elde etmek için kullanılır. Aynı zamanda haberin Şematik özelliğine dikkat
çekmektedir. Haber şemasında haber girişi, ana olay, bağlam bilgisi ve yorumlar vs.'den önce
başlıklar gelmektedir. Makro kurallara metnin özetlemesine ulaşmak için tekrar olacak biçimde
başvurulur.
Türkçe gazeteler genellikle haberlerin ana başlığını, alt ve\veya üst başlık eşliğinde
vermektedir. Çözümlemesi yapılan haber birinci sayfadan duyurulmuştur. Daha sonra beşinci
sayfada yeni bir b a ş l ı k l a sunulmuştur. Birinci sayfada başlık fotoğraf ve spot yer alırken.
beşinci sayfada iki fotoğrafa ek olarak başlık ve alt başlık kullanılmıştır. Beşinci sayfadaki
haber devam niteliğinde değil, yeni bir haber görünümündedir. İncelemede her iki başlık ayrı
ayrı ele alınmıştır. Birinci sayfa haberinde sadece başlık kullanılmıştır. Bu başlık iki satırdan
oluşmuştur. Başlık: "İşçi yürüyüşüne polisten biber gazı."
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Bu başlıkta, enformasyon eksiltimine gidildiği ve genelleştirme yapıldığı anlaşılmaktadır.
Habere konu olan olay sadece ana başlığa bakılarak anlaşılamamaktadır. "işçi yürüyüşü" ve
"polisten" ifadeleri genelleştirme örnekleridir. Nitekim yürüyüşü yapan işçiler, Türkiye'deki
tüm işçiler değildir. Yine polis ifadesi de tüm emniyet görevlilerini içermemektedir. Habere
birinci sayfada verilen spot okunduğunda başlıkla olan ilişkisinin genelden özele bir gidiş.
şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, polisin biber gazı kullandığı işçilerin "tam olarak"
kimlerden oluştuğu burada da anlaşılamamaktadır. Bu bilgi beşinci sayfada verilen haberde
anlaşılabilmektedir. Yine de başlık olaya ilişkin olarak belli bir duyurum yapmaktadır.
Haber Girişi/Spot: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına grev kararı asmak için Edirnekapı
da toplanıp yürüyüşe geçmek isteyen işçilere polis müdahale etti. Yürüyüşe katılan işçi
çocuklarının da zarar gördüğü kargaşada herkes önce sağa sola dağıldı. Ardından Saraçhane
Parkı'nda toplanan Türk-iş'e bağlı işçiler. Polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine
rağmen grev kararını asmayı başardı."
Spota bakıldığında belirtilen işçilerin kim olduğunun kısmen verildiği anlaşılmaktadır. Bu bilgi
tam olarak ancak beşinci sayfadaverilmiştir. Burada işçilerin genelleştirilmesi "Türk-İş" genel
başlığı altında yapılmıştır. Nitekim spot da haberin özetidir ve genelleştirme ve enformasyon
eksiltimi burada da sürdürülebilmektedir. Ayrıca bu durum bir genelden özele gidişin de
habercisidir. Spotta yürüyüşün neden yapıldığı da belirtilmektedir. Başka bir anlatımla,
başlıkta sunulan biber gazı kullanımının nedeni bir ölçüde verilmektedir. Ancak, ilk elde
gazetenin işçilerden yana bir tavır sergiliyormuş gibi görünse de, spotta dikkat çeken önemli bir
nokta daha bulunmaktadır: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına grev kararı asmak için
Edirnekapı'da toplanıp yürüyüşe geçmek isteyen işçilere polis müdahale etti." Bu cümlede
polisin müdahalesine gerekçe sunulmaktadır. "İşçiler yürüyüş yapmamış olsalar, polis de
müdahale yapmak zorunda kalmayacaktı" gibi bir anlam oluşmaktadır. Aynı durum spotun son
cümlesi için de geçerlidir.
Fotoğraflara geçmeden önce bir açıklama yapmak yararlı olacaktır: Bir bombanın patlamasıyla
yıkılan binaların, araçların görüntüleri, görsel bir imge, bir gösterendir. Görsel metinde
gösterenler görüntü imgeleridir. Haberlerdeki görsel imgelerin kurgusal olduğunu izleyicinin
kendisi de bilir. Bu bile bir gerçeklik yanılsamasının kendini göstermesini tam olarak
engellemez. Haber metinlerinin üst söyleminde, gazeteciliğin profesyonel ideolojileri tarafından
kurulan metinlerdeki görüntülerin gerçekle aynı olduğu iddiası varlığını hep korumaktadır.
Haber metinlerinde yer alan gösterenler göndergeye dönüştüğü için izleyici kendini
göndergeyle yüz yüze gelmiş olarak kabul etmektedir (İnal, 1996: 103). Bu değerlendirmeyi
gazetelerde kullanılan fotoğraflar için de geçerli saymak mümkündür.
Fotoğraflar aynı zamanda retorik unsurlar olarak da ele alınabilmektedir. Örnek habere bir adet
birinci ve iki adet de beşinci sayfada olmak üzere üç fotoğraf kullanılmıştır. Birinci ve beşinci
sayfada kullanılan büyük fotoğraflarda polis müdahalesinden görüntüler yer almaktadır. Beşinci
sayfada yayınlanan daha küçük fotoğrafta ise, bir işçi bir şekilde darbe aldığı anlaşıldığı halde
yerde yatmaktadır. Bu fotoğraflarda yatan anlam şu şekilde olabilir: işçilerin grev gibi yollara
başvurması olayların çıkmasına neden olmakta ve hukuk ve düzen bozulmaktadır. Nitekim
hukuk ve düzenin koruyucusu polis müdahale etmek ve biber gazı ve tazyikli su kullanmak (bir
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fotoğrafta görünmektedir) zorunda kalmıştır. Bu nedenle bu tür davranışlardan uzak durulması
hukuk ve düzen açısından gereklidir. Oysa grev işçilerin yasal hakkıdır ve söz konusu anlam
ideolojiktir. Fotoğraf altı yazı da ideolojik üretime konu olmuştur: "Belediye-İş Sendikası'na
bağlı yüzlerce belediye işçisi, dün Edirnekapı'da bir araya geldi. Yürüyüşe izin vermeyen çevik
kuvvet polisi, barikatı aşmakta ısrar eden işçilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti."
Fotoğraf altı yazının ilk cümlesinde bir sorun yoktur. Ancak daha sonra yazılanlar, işçileri,
olanlardan sorumlu tutmaktadır. Nitekim onların yürüyüşüne resmi güvenlik gücü çevik kuvvet
polisi izin vermemiş ancak onlar barikatı aşmakta ısrar etmişlerdir. Bu yazının fotoğrafında
polis, işçilerin üzerine tazyikli su sıkmaktadır. Fotoğraf altı yazıda, polisin engellemesi de
"müdahale etti" ifadesiyle normalleştirilmiştir.
Habere iç sayfadan atılan başlık ve alt başlık şu şekildedir: Başlık: "Belediye işçilerine polis
müdahale etti." Altbaşlık: "Grev kararını asmak isteyen işçilere polis müdahale etti. Polisin
tazyikli su ve biber gazı sıktığı işçiler, yeniden toplanıp grev kararını asmayı başardı."
Başlıklar bir arada okunduğunda, haber metninin ana fikrini verdiği, içeriğini doğrudan yansıttığı
ve başlıklar arasında genelden özele doğru bir gidişin olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin başlıkta
belirtilen polis müdahalesinin neden yapıldığı altbaşlık okunduğunda anlaşılmaktadır. Gazeteler
haberlerde kendilerince olayın "en önemli bilgisini önce vermişlerdir." En önemli bilgi, işçilerin
yürümek istemeleri ve polis müdahalesi olarak belirlenmiştir. Oysa işçilerin toplanmasının bir de
gerçek nedeni bulunmaktadır ve bu da meşru haklarından oluşmaktadır. Buna karşılık haber
şiddet üzerinden kurulmuştur.
Bu haliyle başlıklar makro kurallar aracılığıyla özetleme yapmakta; giriş paragrafına temel
oluşturmaktadır. Bunların yanında genelleştirmenin bu başlıklarda da yapıldığı anlaşılmaktadır.
Örneğin" "belediye işçileri" bir genelleştirme örneğidir. Nitekim bu haliyle.. Türkiye'deki tüm
belediye işçilerini kapsamaktadır. Hatta bu bile yeterli olmamaktadır. Bütün bunların yanında
en önemlisi, başlıklar ideolojik anlamlarla yüklüdürler. Daha metin okunmadan, başlıklarda
okuyucunun habere konu olan olaya belli bir yönde giriş yapması neden olacak bir sunum söz
konusu olmuştur. Alt başlığa bakıldığında, "Grev kararını aşmak isteyen işçilere polis
müdahale etti" ifadesi görülmektedir. Burada gazetenin, işçilerden yana bir tavır koymak
istediği şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Ancak, başlık, polis müdahalesine gerekçe
sunmaktadır. "Müdahale etti" ifadeleri bir kez daha polis engellemesini normalleştirmiştir.
Ayrıca, polis meşru güvenlik gücüdür ve müdahalede bulunduklarının davranışları otomatik
olarak meşru olmayan olmakta ve hukuk ve düzenin karşısında yer almaktadır. Bu
nedenle işçilerin grev için giriştikleri davranışları, habere göre, meşru olmayan bir girişim
olarak anlamını bulmaktadır. Burada önemli olan nokta, başlıklar ve spotların fotoğraf destekli
bir şekilde haber metnini yansıtmasıdır. Bu yansıtış da işçilerin yasal olmayan bir davranış
sergiledikleri ve hukuk ve düzenin bozulmasına neden oldukları şeklindedir. Tematik yapı
unsurları çerçevesinde anlam bu yönde kurulmuştur. Okuyucuya sunulan anlam bu yöndedir.
Kuşkusuz bu anlamın saptaması ancak metnin eleştirel söylem çözümlemesi yoluyla
yapılabilmektedir. Haber Girişi: "TÜRK-iŞ'e bağlı Tüm Belediyeler ve Genel Hizmetler işçileri
Sendikası (Belediye-İş) üyesi işçiler, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (IBB) grev kararı
asmak için yürümek isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı."
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Haber girişine bakıldığında ilk kez kimlerin yürüyüş yaptığının tam olarak açıklandığı
anlaşılmaktadır. Ayrıca yürüyüşün gerekçesi de açıklanmıştır. Ancak grev kararının neden
alındığına ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Haber girişinde yatan ideolojik anlam da buraya
kadar yer verilen anlamla paraleldir. Nitekim ifadelerde tekrar olmuş ve polis müdahalesine
gerekçe olarak işçilerin grev kararını asmak için yürüyüşe geçmeleri gösterilmiştir. Bu durum
normaldir. Nitekim haber girişi metnin özetini sunmakta, ayrıca başlıklara zemin
oluşturmaktadır.
2. Şematik Yapı
Şematik yapı unsurlarından ana olayın sunumuna bakıldığında haber girişi dikkat çekmektedir.
Genellikle ana olay haber girişinde sunulmaktadır. Ana olay olarak, işçilerin grev kararını
asmak için yürüyüşe geçmek istemeleri ve polisin bunu engellemesi gösterilmiştir.
Gelişmelerden sonra olaylar şiddete dönüşmüştür ve haber değerliliği ölçütleri dikkate
alındığında, bu nokta gazeteler açısından önem taşımıştır.
Sonuçlara bakıldığında yine haber girişi öne çıkmaktadır. Olaya haber değerliliği atfedilmesinin
gerekçesi haber girişinden çıkarılabilmektedir. Burada bir noktaya dikkat çekmekte yarar
bulunmaktadır. Dijk, sonuçlar açısından haber değerliliğini öne çıkarmakta ve olayların
sonucunun önemi, haber olmalarında etkili olmaktadır demektedir. Ancak yan anlam düzeyinde
yapılan bir çözümlemede sonuçların da bu düzeyde anlamlandırılması yararlı olabilir. Buna
göre haberde birbirine bağlı olarak ortaya çıkan net iki sonuç bulunmaktadır: Grev için yürümek
doğru değildir, çünkü şiddete açıktır ve bu tür girişimlerde bulunulduğunda polis her zaman
hukuk ve düzeni korumak amacıyla gerekli önlemleri alacaktır.
Ardalan ve bağlam bilgisi, haberlerde yeterince verilmemiştir. Haber şiddet üzerinden
kurulmuştur. İşçiler, keyfi olarak bir grev kararı almış değillerdir. Bunun bir ardalanı
bulunmaktadır. Haberin son bölümlerine yaklaşıldığında, yapılan bazı açıklamalardan bilgiler
verilmekte ve "belediye çalışanlarının 6 ay süren görüşmelerin ardından İBB ve altı ilçe
belediyesinde görevli 27 bin işçiye verilen yüzde 8 zammı kabul etmediği belirtildi."
denilmektedir. Bu bilgiler haberde önlerde yer almamıştır. Olay taraflarının olayları
değerlendirmeleri başlığı altında ele alınacak bir değerlendirmeyle birlikte bu bilgiler öne
alınmış olsa belki de haberin yönü değişebilecektir. Kuşkusuz işçilerin grev kararı almaları
onların yaşam şartlarıyla ilgilidir ve haberlerde bu yönde bir bilgi bulunmamaktadır. Haberler
böylece şiddet üzerinden kurulmuş ve sorumluları olarak da derinlerde işçiler gösterilmiştir.
Haber kaynağı olarak gazete kendi muhabirini kullanmıştır. Olay tarafı olarak da sadece işçi
tarafından bir yetkilinin açıklamalarına yer vermiştir: "Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube
Başkanı Hasan Gülüm, şunları söyledi: Bir grevin maliyeti ve yaratacağı sonuçları daha önce
yaşayarak gördük. Bu maliyetin yarısı bile sendikaların teklifini karşılayacak düzeydedir. Son
kez belediye başkanlarına sesleniyoruz, aksi takdirde üyelerimizin çıkarları için greve
çıkmaktan kaçınmayacağımızın bilinmesini istiyoruz." Burada iki sonuç ortaya çıkmaktadır.
Aslında gazetenin olayları eleştirel olarak vermeye çalıştığı ancak karşıt bir anlam oluşmasına
engel olamadığı açıktır. Bu durum metin içindeki sınırlı sayıdaki ifadeden de anlaşılmaktadır.
Söz konusu örnekler aşağıda mikro yapı çözümlemelerinde ele alınacaktır. Ancak önemli bir
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durum ise, yürüyüşü yapmaya çalışan işçilerden açıklamaların haberde yer almamasıdır. Olay
tarafından açıklamalar işçi temsilcisi vasıtasıyla yapılmakta ve haber değerliliği ölçütleri
çerçevesinde haberde bunlar yer almaktadır.
B. Mikro Yapı
Cümle yapılarına bakıldığında, çoğunlukla aktif yapının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu
durum cümlenin öznelerinin kararlılığında ve gücüne vurgu yapmaktadır. Her iki tarafın da
aktif yapıyla verilmesiyle ilgili olarak, gazetenin hangi taraftan yana tutum takındığının
netleşememesinden kaynaklanmıştır yorumu yapılabilir.
“Yürüyüşe izin vermeyen çevik kuvvet polisi, barikatı aşmakta ısrar eden işçilere biber gazı ve
tazyikli suyla müdahale etti.” “…işçiler…karşılaştı.” “Göstericiler…asmayı başardı.”
Cümlelere bakıldığında nedensel ilişkinin oluştuğu, cümleler arasında bir nedensel ilişki
kurulduğu anlaşılmaktadır: “…işçiler, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) grev kararı
asmak için yürümek isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı.” Bu cümlede, polis
müdahalesine gerekçe olarak, işçilerin yürümek istemeleri gösterilmiştir.
Cümlede işlevsel ilişki bulunduğu da anlaşılmaktadır. Buna göre bir cümlede verilen ifadenin
açılımı sonraki cümlelerde yapılmaktadır. 1.cümle: “Kalabalık grup, ellerinde bayrak ve
pankartlarla Saraçhane'deki İBB binasına doğru yürüyüşe geçti." Devam cümlesi: "Yürüyüşe
izin vermeyen çevik kuvvet polisi, barikatı aşmakta ısrar eden işçilere biber gazı ve tazyikli
suyla müdahale etti." 3. cümle: "Belediye çalışanlarının çocuklarının da zarar gördüğü
kargaşada herkes b i r tarafa dağıldı."
Referansal
ilişki
açısından
bakıldığında
şiddeti
resmeden
çok
sayıda
ifadenin
geçtiği
anlaşılmaktadır:"...Polis
müdahalesiyle...Polisin
tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiği... kalabalık grup... yürüyüşe izin vermeyen çevik
kuvvet polisi... barikatı aşmakta ısrar eden işçilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale
etti...çocuklarının da zarar gördüğü kargaşada...polis engeliyle karşılaşan işçiler... bu kez
emniyet yetkilileriyle anlaşmaya gitti." Bütün bu ifadeler bir anlamsal buzdağı oluşturmuştur.
Bu anlamsal buzdağında, şiddet bulunmaktadır. Şiddeti üretenler ise özünde işçilerdir. Polis
onların hukuk ve düzeni bozmasına neden olan davranışlarına karşı koymuş ve hukuk ve düzeni
sağlamak için müdahale etmiştir. Sonunda ise anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma sonunda
habere göre. "Bir grup temsilci, belediye onüne gidip basın açıklaması yaparken diğerleri
uzaktan izledi." Anlaşılacağı üzere. işçiler anlaşma yoluna gittiklerinde polis onlara engel
olmamaktadır. Net sonuç olayların sorumlusunun işçiler olduğu yönündedir.Kelime
seçimlerine geçmeden önce bir açıklama yapmak gerekmektedir. Bu çözümlemede olay
taraflarının cümlelerde tanımlanma biçimine bakılmaktadır. Habere bakıldığında işçilerin,
işçiler" ve "göstericiler" olarak tanımlandığı anlaşılmıştır: "TÜRK-İŞ’e bağlı Tüm Belediyeler
ve Genel Hizmetler işçileri Sendikası (Belediye-iş) üyesi işçiler... Belediye-iş Sendikası'na
bağlı yüzlerce belediye işçisi... Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler,
yeniden toplanıp grev kararını asmayı başardı....Alandan ayrılan göstericilerden bir
bölümü..." Bu tanımlamalar, ideolojik üretime neden olmaktadır. Onlar gösterici olarak
tanımlanmış ve şiddetin baş aktörü durumuna düşürülmüştür.
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Haberin retoriğini kurmak açısından, haberin kendisi alınabilir. Nitekim habere gazetenin
muhabirinin kendisi tanık olmuştur. Bu nedenle görgü tanıklarından ifadelere gerek
görülmemiştir. Fotoğraflar da haberde yer verilen temalara kanıt oluşturmuştur. Bunun yanında
Edirnekapı Saraçhane Parkı gibi yerleşim yerlerinin isimlerinin verilmesi de inandırıcılık
kurmuştur.
Haber, polisle anlaşıldıktan sonra tatlı sona ulaşmıştır. Emniyet yetkilileriyle anlaşmaya giden
işçiler, istediklerini de yapmışlardır. Bu durumda polis, anlayışlı olarak sunulmuştur. Bu sonuç,
haklarını aramak isteyen işçileri sorumlu yapmaktadır. Aslında bir hikaye yaşanmıştır habere
göre. Hikayede şiddet baş unsurdur. Başrol oyuncuları da grev kararını belediye kapısına asmak
için yürümek isteyen işçiler ile hukuk ve düzenin temsilcisi polistir. İşçiler, başta polisle
anlaşma yolunu seçmemiş ve şiddete neden olmuşlardır. Polis görevi gereği ne gerekiyorsa
yapmıştır. İşçilere karşı önyargılı: değildir. Nitekim bunu işçilerin anlaşma isteğine olumlu
yaklaşmakla ortaya koymuştur. Habere göre hikayenin tatlı sonunda şu olmuştur "Belediye
işçileri, grev kararının belediyenin camına asılmasının ardından davul zurna eşliğinde
dağıldı." Bu çözümleme haberin söyleminde yapılan ideolojik üretimi ortaya koymuştur.
Çözümlemede, başlıklarda, enformasyon eksiltimine gidildiği ve genelleştirme yapıldığı
anlaşılmıştır. B aşl ı kl a r makro kurallar aracılığıyla özetleme yapmakta; gi r i ş paragrafına
temel oluşturmaktadır. Başlıklar ve spotlar, fotoğraf dest ekli bir şekilde haber metnini
yansıtmıştır. Bu yansıtış da işçilerin yasal olmayan bir davranış; sergiledikleri ve hukuk ve
düzenin bozulmasına neden oldukların şeklindedir. Bu bir ideolojik tavrı yansıtmaktadır. Haber
girişinde de ideolojik üretime devam edilmiştir, Örneğin, polis müdahalesine gerekçe olarak
işçilerin grev kararını asmak için yürüyüşe geçmeleri gösterilmiştir. Ana olay da haber girişinde
sunulmuştur ve ana olay olarak, işçilerin grev kararını asmak için yürüyüşe geçmek istemeleri
ve polisin bunu engellemesi gösterilmiştir. Haberde iki net sonuç ortaya çıkmıştır: Grev için
yürümek doğru değildir ve bu tüir girişimlerde bulunulduğunda polis; her zaman hukuk ve
düzeni korumak amacıyla gerekli önlemleri alacaktır. Ardalan ve bağlam bilgisi, haberlerde
yeterince verilmemiş ve haber şiddet üzerinden kurulmuştur, Haberde geçen cümleler genellikle
aktif yapıyla verilmiştir. Bölgesel uyum çözümlemesinde nedensel, işlevsel ve referansal
ilişkilerin kurulduğu anlaşılmıştır. Kelime seçimi olarak göstericiler dikkat çekmiştir. Bu
tanımlama işçiler hakkında olumsuz bir anlam oluşmasına neden olmuştur. Habere muhabir
tanıklık etmiş, ve bunun yanında fotoğraflar da retorik unsur olarak işlev görmüştür. Gazete
bu haberi işlerken haberin söyleminde ideolojik üretim yapmıştır. Nitekim "grev için yürümek
doğru değildir ve bu tür girişimlerde bulunulduğunda polis her zaman hukuk ve düzeni korumak
amacıyla gerekli önlemleri alacaktır" teması işlenerek, işçilerin yasal hakları görmezden
gelinmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında öncelikle söylemin bütün konuşma ve yazma eylemleri olduğunu; ve
anlamı inşa ederek, toplumların mevcut semboller ve anlamlar arasında bağ kurmasını
sağladığını öğrendik. Söylem analizinin de, metin olarak isimlendirilen yazı, söz veya
görüntüyü içeren ifade edilmiş dilin analizi olduğunu kavradık. Tabi bu arada söylem analizinin
olumsuzluklara da ship olduüunu ve bunların neler olduğunu ele aldık. İçerik ve söylem analizi
arasındaki farklara değindik. Ve eleştirel söylem analizini detaylı bir örnekle kavradık.
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ÇALIŞMA SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- İdeoloji; belirli kurallar, terminoloji ve konuşmalardan
oluşan sistematik dilsel düzenleri betimlemek üzerine
kurulan bir kavramdır.

( )

( )

3- Söylem analizi içerik analizi kadar pozitivist değildir.
Çok sayılabilir, nesnel ve somut sonuçlar aramaz.

( )

( )

4- Söylem analizi müzakere olarak isimlendirilen ve yaz,
söz veya görüntüyü içeren ifade edilmiş dilin analizidir.

( )

( )

5- Söylem analizinde aşırı alıntılamayla ya da cımbızlama
alıntılarla çözümleme yapılamaz.

( )

( )

1- Söylem analizi disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak
1960-1970 yılları arasında ortaya çıkmıştır.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) Söylem analizi disiplinlerarası bir çalışma alanında yeri nedir?
2) Söylem analizinde dil nasıl kullanılır?
3) Eleştirel söylem çözümlemesi nötr olabilir mi?
4) Söylemin bir iletide ortaya koyduğu boyutlar nelerdir?
5) İçerik analizi ve söylem analizi arasındaki farklar nelerdir?

1- Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması van Dijk’in eleştirel söylem analizinde
hangi alt çözümlemeye girer?
a)Sentaktik çözümleme
b)Bölgesel uyum
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c)Kelime seçimleri
d)Haber retoriği
e)Referansal ilişki
2- I.Söylem analizi metinlerden çıkardığı anlamla, yani metnin gersisindeki anlamla
uğraşır.
II.Söylem analizi, cümlenin yapay sınırlarını esas kabul eder.
III.Söylem analizi, içerik analizi kadar pozitivist değildir.
Söylem analiziyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/leri doğrudur?
a)Yalnızca I
b)Yalnızca II
c)Yalnızca III
d)I ve II
e)I ve III
3- Türkiye’de yapılan çalışmalarda Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi modelinin
çok kullanılmasının nedeni nedir?
a)Van Dijk Türk asıllıdır
b)Haberin yapısını ve ideolojik sunumunu öne çıkarır
c)Kolay yöntemdir
d)Haberleri ideolojiden bağımsız inceler
e)Çok zaman almaz
4- ………………, “metin” olarak isimlendirilen ve yazı, söz veya görüntüyü içeren ifade
edilmiş dilin analizidir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)İçerik analizi
b)Marksist analiz
c)Söylem analizi
d)Özetleme
e)Görsel analiz
5- Söylem analizinin eleştirel olması, araştırmacıyı neye yönlendirir?
a)Bağımlı olmaya
b)Yeniden üretmeye
c) Eleştirmemeye
d) Politik sorumluluk taşımaya
e)Özet yapmaya
Soruların yanıtları:
1-a, 2-e, 3-b, 4-c, 5-d
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12. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
12.1.İlk iletişim araştırmaları
12.2.İletişimde şırınga modeli
12.3.Sınırlı etki çalışmaları
12.4.Halkın tercihi araştırması
12.5.Kişisel etki araştırması
12.6.İzleyici merkezli iletişim çalışmaları
12.7.Kullanımlar ve doyumlar
12.8.Alımlama analizi
12.9.Etki araştırmalarında yöntem sorunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

123456-

İletişim araştırmaları kapsamında neler yapılmıştır?
İlk iletişim araştırmaları nelerdir?
Sınırlı etki çalışmasından ne anlıyoruz?
Halkın tercihi araştırması nedir?
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı hangi etki kapsamına girer?
Alımlama analizi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İletişim araştırmaları

Dünyada yapılan iletişim Etki
araştırmaları
araştırmaları nelerdir ve çerçevesinde
kitle iletişime etkisi ne değerlendirilir.
boyuttadır.
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Anahtar Kavramlar
İletişim araştırmaları, Sınırlı Etki, Halkın Tercihi, Kullanımlar ve Doyumlar,
Alımlama
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Giriş
Bu hafta, iletişim araçları alanında yapılan araştırmalar, yöntem ve tarihsel süreç açısından ele
alınmıştır. Bu ders, dünyada farklı yöntemlerle gerçekleştirilen akademik düzeydeki araştırmalar
konusunda bilgi vermek ve bunların belli başlı sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
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12. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
Dünyada, kitle iletişimi araçları konusunda yapılan akademik çalışmalarda en çok kullanılan
araştırmalar, etki konusu üzerine yoğunlaşmış ampirik çalışmalar ve içerik analizidir. Analiz
çalışmaları, medya metinlerini irdeleme amaçlı olarak; ya da araştırmalarda, üzerinde çalışılabilir
bir malzeme ortaya çıkarmak için yapılmaktadır.
Medyayı okuma ya da medya metinlerinin çözümlenmesinde ilk çalışmayı yapan Finli araştırmacı
Sirkka Minkkinen etik, bilişsel estetik ve felsefi konularda becerileri geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu
bağlamda, Minkkinen ilk sistematik tanımlamayı getirmiş ve çalışmaların başlamasına etken
olmuştur. Lasswell’in “kim – kime – neyi – hangi koşulla ve hangi etkiyle” söylediği iletişim
formülünden yola çıkan Minkkinen “medya okuma” eğitimini şöyle tanımlamakta ve
sınıflandırmaktadır: (İnceoğlu, 2005: 11)
•

İletişim Tarihi: “İletişimin genel tarihi, ülkenin kitle iletişimin tarihi ve iletişim
politikasının geleceği.”

•

İletişimin Üretimi: “Günümüz dünyasında iletişim, ülkedeki iletişim yapısı.”

•

Kitle İletişimin İçeriği: “Kitle iletişimi ile nesnel gerçeklik ilişkisi.”

•

Kime, Hangi Etkiyle Sorusu: “Kitle iletişimin etkisi, kitle iletişimin kullanımı.”
(İnceoğlu&Çomak, 2009: 26)

12.1.İlk İletişim Araştırmaları

Kitle iletişimi konusundaki ilk sistemli araştırmalar, 1930'larda radyo yayıncılığının hızlı gelişimi
ve medyanın insan davranışları üzerine etkisi konuları üzerinde yapılmıştır. Bu dönemde teori
geliştirmeye yönelik akademik amaçlı çalışmalar yanında, ticari amaçlı olarak yapılan ve teorik
olmayan çalışmalar da başlamıştır. İletişim araçlarının etkililik açısından sayısız araştırmaya konu
olmasının en önemli nedeni, içerdiği mesajların, sınırları neredeyse belirsiz olan çok geniş bir
sahaya yayılabilir olmasıdır.
Kitle iletişimi alanında yapılan araştırmaların çoğu, iletişim araçlarından aktarılan mesajların
olası "etki"leri konusundadır. Kitle iletişimi araçları ve içerdiği mesajlar, kullandıkları çeşitli
yöntemlerle dünyada ve insan ve yaşamında neleri değiştirmektedir? Böyle bir gücü var mıdır?
Bizi bazı şeyleri yapmaktan alıkoymakta ya da hiç yapmayacağımız bazı davranışları
göstermemizi sağlayabilmekte midir? Bazı şeylere ulaşmamızı kolaylaştırmakta ya da
engellemekte midir?
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Amerika’da kitle iletişimi üzerine çalışmalar daha çok “kitle iletişim araçları”nın etkileri
üzerinedir. Chicago Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine çalışan Kanada’lı iletişim araştırmacısı
Harold Lasswell, I.Dünya Savaşı’ndan sonra çalışmalarını propaganda üzerine yoğunlaştırmış,
dolayısıyla da iletişime yönelmiştir. Lasswell, iletişim bilimi bakımından ilk iletişim kuramı
olarak ele alınan “iletişim formülü”nü ortaya atan kişidir. Lasswell, 1927 yılında propaganda
üzerine yazdığı kitapta gazetenin rolüne özellikle vurgu yapar. Çalışmasında, I.Dünya Savaşı
sırasında yayımlanan gazetelerin Amerikan propagandasına ilişkin metinlere ne oranda ve nasıl
bir içerikle yer verdiklerini inceler.
Lasswell, iletişimi çizgisel işleyen bir süreç olarak görür. Lasswell’in iletişim modeli ya da
propaganda modeli olarak bilinen formülü iletişim alanının bilimsel bir disiplin haline gelmesinde
yolu açan ilk önemli formülleştirme olarak değerlendirilir. Lasswell’e göre, hangi biçim ve
düzeyde olursa olsun, iletişimin temel işleyişi şu beşli formülle analiz edilir: Kim, ne, hangi
kanaldan, kime ve hangi etkiyle söyler? Lasswell, bu modelle özellikle anaakım iletişim
çalışmalarının güçlü etki kuramı için hem kuramsal, hem de yöntembilimsel açıdan temeli
atmıştır. Daha sonra geliştirilen pek çok modelin çıkış noktasının da Lasswell’in modeli olduğu
görülmektedir. (Güngör, 2013: 57)

12.2.İletişimde Şırınga Modeli
Kitle iletişim araçlarının etkileri konusundaki ilk araştırmaların Amerika’da 1929 ve 32 yılları
arasında Payne Fund olarak bilinen bir araştırma vakfı tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir.
Vakıf, sinemanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini ölçmeye dönük toplam 13 araştırma
yaptırır. Bu araştırmalarda filmin içeriği, izleyicinin profili ve çocuklar üzerinde oluşan etki olmak
üzere üçlü sınıflandırmaya dayalı bir çözümleme tekniği uygulanır. Araştırmalar kapsamında
yaklaşık 1500 film üzerinde içerik çözümlemesi yapılır. Çözümleme kapsamına alınan filmler
şiddet, seks, suç, savaş, aşk, macera, gezi, porno vb. temalar açısından incelenir. Buna bağlı olarak
da film izleyicisi çocukların izleme ediminin ardından hangi tavır, davranış ve duygusal
yönelimler içerisine girdikleri gözlemlenerek etki ölçümü yapılmaya çalışılır.
Bu araştırmaların sonucunda başka etkenler devreye girmediği sürece sinemanın izleyici
üzerindeki etkisinin oldukça güçlü olduğu bulgulanır. Buna göre, sinemaya giden çocukların
çoğunun gerek duygusal, gerekse davranışsal yönelimlerini, izledikleri filmlerin etkisinde
biçimlendirdikleri gözlenmiştir. Dolayısıyla da izlenen filmlerin, çocuk izleyicileri öğrenme ve
tutum değişikliği süreçlerinde önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır. Bu sonuçlar, kitle iletişim
araçlarının güçlü etkilerine gönderme yapmaktaydı.(Güngör, 2013: 82-83)
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12.3.Sınırlı Etki Çalışmaları
Dünyayı sarsan ilk savaş, kitle iletişim araçlarının farkına varılmasını sağlamıştır. İkincisi ise,
iletişim biliminin gelişmesine zemin hazırlayacak yöntembilimsel, dolayısıyla da kuramsal
gelişmelerin sağlanmasına olanak vermiştir.
II.Dünya Savaşı’nda, özellikle de Aralık 1941’de Pearl Harbor’un bombalanmasının ardından
Amerikalılar müthiş bir panik yaşar. Bu arada propaganda çalışmaları yoğunlaşır. Bununla birlikte
hangi propaganda tekniklerinin kullanılacağına ilişkin de çalışmalara başlanır.
Dünyadaki ilk radyo izleyici araştırması Lazarsfeld tarafından Viyana radyosu için yapılmıştır
(Hyman 1991). 1933-1935 yılları arasında ABD' de, Rockefeller Foundation'dan burs kazanan
Lazarsfeld. daha sonra bu ülkeye göc etmiş ve Newark Üniversitesi'nin araştırma merkezinde
çalışmaya başlamıştır. Pazar araştırmaları yapan Lazarsfeld, bunun yanında Viyana’ da yaptığı
gibi işsizlik konusunda araştırma yapmayı da sürdürmüştür (Rogers 1992: 467-475).
Lazarfeld aynı zamanda aslında, tesadüfi olarak kitle iletişimi araştırmalarını da başlatmıştır.
Onun amacı gözlem araştırmaları yöntemlerini ve veri analiz tekniklerini geliştirmekti.
Lazarsfeld'e göre, kitle iletişimi "mesaj ve onun insanlar üzerindeki etkisi" anlamına gelmektedir.

12.4.Halkın Tercihi Araştırması
İletişim bilimlerinde paradigma değişikliğine yol açan bir araştırma olarak bilinen Halkın Tercihi
Amerika’da, 1940 Başkanlık seçimleri sırasında gerçekleştirilir. Bu arada deneklere çok daha
kolay ulaşabilirlikleri ve iletişim kurabilirlikleri açısından anketörlerin de çoğunlukla kadın ve
yerel halktan olmasına özen gösterilir. Mayıs ayında yani altı ay öncesinde başlatılan araştırma
aynı anketin aynı deneklere ayda bir uygulanması suretiyle Kasım ayına kadar sürdürülür. Böylece
seçim öncesinde altı ay boyunca seçmenlerin oy verme davranışlarının nasıl biçimlendiği belli
aralıklarla izlenir. Deneklerin oy verme davranışlarını ve kanaat oluşum süreçlerini çok daha
cesaretle ve gönül rahatlığıyla açıklayabilecekleri düşüncesiyle aynı anket bir kez de seçim
sonrasında uygulanır. Ankette yer verilen sorularla seçmenlerin oy verme davranışlarını bir
yandan o günün yaygın kitle iletişim araçları olan gazete, dergi ve radyodan; diğer yandan da
sosyal çevrelerinden (aile, arkadaş grubu, iş çevresi vb) nasıl ve ne oranda etkilenerek
oluşturduklarına ilişkin saptamalarda bulunma amacı güdülür. Bir başka deyişle bir yandan, aracılı
iletişimin; diğer yandan da kişilerarası iletişim süreçlerinin kişilerin oy verme davranışları ve
kanaat oluşturma süreçlerine etkilerinin sorgulanması amaçlanır. Araştırmacılar, ayrıca
demografik ve sosyolojik dinamiklerle kişilerin oy verme kanaatlerinin biçimlenmesi arasında
yakın bir ilişki olduğu varsayımından hareketle örneklemi oluşturan deneklerin sıfatsal, dinsel,
etkin özellikleri, kentli ve kırsala özgülükleri ile oy verme kanaatlerinin oluşumu arasındaki
ilişkiyi sorgulamaya dönük sorulara yer verilir. Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson ve Hazel
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Gaudet gibi dönemim üç önemli araştırmacısı tarafından yapılan bu çalışmayla iletişimde bugün
de hala geçerliliğini koruyan önemli bir takım kavram ve kuramların geliştirilmesi sağlanır.
Yapılan araştırma sonucunda örneklemin neredeyse yarısını oluşturan kararlı seçmenlerin
kampanya süresince de kararlarında ısrarlı oldukları gözlenir. Örneklemin diğer yarısını oluşturan
seçmenin yaklaşık %12’si kampanya sürecinde karar değiştirdiklerini söylerler. Örneklem
kapsamındaki kişilerin yaklaşık %8’inin kampanya süresince sürekli karar değiştirdikleri gözlenir.
Örneklemi oluşturan kişilerin %4’ü ise kampanya süresince zaman zaman kafa karışıklığı
yaşasalar da sonunda her zaman oy verdikleri parti leyhine kanaat kullanma kararını verdiklerini
belirtirler. Deneklerin %10’dan fazlası, kampanyayı medyadan değil, doğrudan katılımlı olarak
izlemeyi tercih ettiklerini söylerler. Dolayısıyla da karar değişikliği gösterenlerin çoğu bunu
çevrelerinin etkisiyle yaptıkları açıklamasında bulunurlar. Örneklem kapsamındaki deneklerin
%21’i kampanya süresince gazete, dergi ve radyoyu yakından izlediklerini, kanaat önderlerinin
açıklamalarına kulak verdiklerini ve bütün bunların da oy verme davranışlarının biçimlenmesinde
etkili olduğunu ileri sürerler. Diğer yandan örneklem kapsamındaki deneklerin önemli bir kısmı
da yakın çevrelerinde bulunan ve siyasetle kendilerinden çok daha ilgili olan kimselerin görüş ve
yönlendirmeleri etkisinde oy verme davranışlarını biçimlendirdiklerini dile getirirler. (Geer, 2004:
3)
1940’lara kadar kitle iletişim araçlarının etkisinin çok güçlü olduğuna ilişkin görüşün egemenliği
sözkonusuyken bu araştırmanın sonuçlarıyla birlikte sözkonusu etkinin sınırlı olduğu anlaşılır.
Dolayısıyla da güçlü etki paradigması, yerini sınırlı etki paradigmasına bırakır.

12.5.Kişisel Etki Araştırması
Halkın Tercihi Araştırmasının ardından ikinci büyük araştırma Kişisel Etki gerçekleştirilir.
Araştırma Lazersfeld, Merton ve dönemin ünlü sosyologlaından Mills tarafından kurgulanır.
Ancak daha sonra, Lazersfeld ve Mills’in arası açılır ve araştırma sonuçları Lazersfeld ve Katz
tarafından kitaplaştırılır. Kişisel Etki Araştırması öncekine göre daha profesyonel bir
yöntembilimsel tavırla gerçekleştirilir. Illınois’in Decatur kentinde 800 kadın denek üzerinde
yapılan araştırmanın anketörleri de kadınlar arasından seçilir. Yerel halk arasından seçilen kadın
anketörlere araştırmanın uygulanmasından önce, günlerce süren eğitim seminerleri verilir.
Anketörlerin deneklere nasıl iletişim kuracakları, soruları nasıl yöneltecekleri ve bunun gibi
ayrıntılar bu eğitim seminerlerinin konusunu oluşturur. Kişisel Etki Araştırmasında da Halkın
Tercihi Araştırmasındaki bütün bulgular yeniden elde edilir. Böylece bu yeni araştırma, önceki
araştırma için bir destek güç olur. Halkın özellikle de kadınların tüketim eğilimleri üzerine eğilen
kişisel etki araştırmasında yüzyüze iletişimin, kişilerarası ilişkilerin önemi Halkın Tercihi
Araştırmasında olduğundan çok daha belirgin biçimde ortaya çıkar. Öyle ki, toplumsal etkilerin,
dolayısıyla da kitle iletişim araçlarından gelen etkinin yüzyüze iletişimden doğan etkinin çok daha
gerisinde kaldığı saptanır. İnsanlar arasındaki yüzyüze iletişimsel ilişkilerin bireylerin tavır,
davranış ve kanaatleri üzerinde çok daha etkili olduğu sonucuna ulaşılır. Kitle iletişim araçlarından
gönderilen iletilerin de çoğunlukla kanaat önderleri aracılığıyla toplumdaki diğer kişilere ulaştığı
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saptaması yapılır. Dolayısıyla da kitle iletişim araçları yoluyla aktarılan her iletinin hedef kişi,
grup ve kitleler tarafından doğrudan alınması sözkonusu değildir. Kanaat önderleri, içerisinde
yeraldıkları toplumsal ortamın sosyokültürel ve demografik özelliklerine de bağlı olarak çoğu
zaman kitle iletişim araçlarından aktarılan iletileri zihin süzgeçlerinden geçirerek kendi sosyal
ağlarındaki kişilere aktarırlar. Kanaat önderleri tarafında filtrelenerek alıcı kesimlere aktarılan
iletilerin olası etkileri de böylece dolayımlanmış olur. (Katz, 1994) Katz ve Lazersfeld tarafından
1948 yılında gerçekleştirilmiş olan Kişisel Etki Araştırması, bireylerin kişilik farklılıklarını, buna
bağlı olarak bireyler arası iletişim süreçlerine ilişkin bulguları çok belirgin şekilde ortaya
koymuştur.

12.6.İzleyici Merkezli İletişim Çalışmaları
Lazersfeld ve Katsz’ın izleyicinin etkin olduğuna dair tezleri büyük ölçüde etki paradigması
içerisinde ortaya konulmuştur. İzleyicinin aktifliği savının etki paradigmasının dışına çıkması
hatta 1920’lerden itibaren iletişim alanına egemen olan etki paradigmasını da çökerteceğine yeni
bir paradigma biçiminde doğması 1960’lı yıllara rastlar. 1950’li ve 60’lı yıllarda yapılan
çalışmalarla izleyicinin pasif atomize bireylerde değil, aktif, izleme kararını bilinçli bir biçimde
veren istençli bireylerden oluştuğu ortaya konulmaya başlanmıştı. Örneğin, Schramm, Lyle ve
Parker çocukların televizyon izleme edimleri üzerine yaptıkları bir araştırmada çocukların
televizyonu kendi bilinçli seçimleri, anne babalarının ve arkadaş çevrelerinin yönlendirme
desteğini de alarak izledikleri sonucuna ulaşmışlardır. Dolayısıyla da televizyon, çocukları esir
almamakta, çocuklar televizyonu kendi istekleriyle izlemekteler. Katz ve Foulkes ise yaptıkları
araştırmada insanların medyayı çoğu zaman bilinçli olarak kaçış amacıyla kullandıkları
saptamasında bulunurlar. Gündelik yaşamın kaygılarıyla, sorunlarıyla, koşuşturmacasıyla yorgun
düşen bireyle kaçışı kitle iletişim araçlarının fantazyalarla donatılmış dünyasında bulmaktalar.
Klapper da 1950’li ve 60’lı yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda elde edilen sonuçların medyanın
izleyiciyi değil, izleyicinin medyayı kullandığı gerçeğini ortaya koyduğuna dikkat çeker.
Dolayısıyla da 50’li yılların ortasından itibaren yapılan araştırmalardan elde edilen bulgularla,
ortaya konulan model ve kuramlarla pasif izleyici yaklaşımından, aktif izleyici yaklaşımına doğru
bir evriliş sözkonusudur. Aslında bu evriliş, iletişim alanında bir bakıma paradigma değişikliği
olarak da nitelendirilebilir. Araç ya da teknoloji öğesi üzerine kurulan kuram ve yaklaşımların
yerini izleyici, dolayısıyla insanı ön planda gören kuram ve yaklaşımlar almaya başlar.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bu yöndeki değişimin ürünü olarak gelişir.
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12.7.Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı
Kitle iletişim çalışmalarına devam edilerek kullanımlar ve doyumlar bağlamında da, kitle iletişim
araçlarının insanların ne yaptığı değil, bireylerin medyaya ne yaptığı ya da medyayı hangi amaçlar
için kullandığı sorgulanmaya ve araştırılmaya başlanmıştır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı
izleyicinin aktifliği tezi içerisinde biçimlenir. Kitle iletişim araçlarıyla ilişkide etkin role sahip
olduğu savunulan izleyicinin söz konusu araçları nasıl ve hangi gereksinimler doğrultusunda
kullanacağı yönündeki kararı verebilme yetisine de sahip olduğu düşünülür. Kullanımlar ve
doyumlar yaklaşımı kapsamında geliştirilen yöntembilimsel tekniklerle yapılan araştırmalarla
kitle iletişim araçlarının kullanımının insanların gereksinimlerinin karşılanmasında ne oranda
etkili olduğunun sorgulanması amaçlanmıştır. Buna göre insanlar belli gereksinimlerini
karşılamak amacıyla kitle iletişim araçlarına yani medyaya açık kalırlar. Medyadan aldıkları
bilgiler arasından kendi gereksinimlerini karşılamaya yarayanları seçer, alır ve kullanırlar. Oysa
etki kuramlarına göre, medya ne verirse izleyici onu alır ve kullanır. Bu görüşe göre, medya
insanların gereksinimlerini bilir ve ona göre de onlara ileti aktarımı yapar. İzleyici de medyadan
iletilen bilgileri güven içerisinde alır ve sorgulamaya gerek duymadan kullanır. Oysa Kullanımlar
ve doyumlar yaklaşımı bu görüşün tersine izleyicinin medyayla ilişkisinde etkin rol alarak medya
aracılığıyla aktarılan bilgiyi kendi gereksinimleri doğrultusunda seçerek aldığını ve kullandığını
ileri sürer.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre, insanlar medyayı kendi gereksinimleri doğrultusunda
kullanırlar. Buna göre medyanın izleyici tarafından nasıl ve ne ölçüde kullanıldığının anlaşılması
için izleyicinin gereksinimlerinden hareket etmek gerekir. Kullanımlar ve doyumlar üzerine
çalışan iletişim bilimciler ayrıca, izleyici bireylerin gereksinimlerinin sosyolojik ve psikojik
kökenleri üzerinde de inceleme yaparak onların, hangi gereksinimlerini, hangi kitle iletişim
araçlarından karşılamaya yöneldiklerini saptamaya çalışmışlardır. (Güngör, 2013: 122)
Kullanımlar ve doyum yaklaşımının genel çerçevesini çizen klasik düzenleme, 1975’te Katz,
Blumler ve Gurevitch tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada kullanımlar ve doyum yaklaşımı
üzerinde ayrıntılı olarak duran yazarlar oluşturdukları kullanım ve doyum modeli içinde yer alan
5 öğeyi de değerlendirmişlerdir:
1-İzleyici aktiftir ve izleyicinin medya kullanımı amaç yönelimlidir.
2-Gereksinim için doyumun, alınan belirli medya kararı ile birleştirilmesi izleyiciye aittir.
3-Medya gereksinimini karşılama bakımından izleyici çeşitli kaynaklarla rekabet etmektedir.
4-Doğru resim verme bakımından uygun kullanımlar için bireylerin kendi medya
kullanımlarından, ilgilerinden, kullandıkları motiflerden yeterince farkında olmaları gereklidir.
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5-Değerlerin yorumlanmasını yapılırken, izleyici gereksinimlerinin karşılanması bir kitle iletişim
aracına ve içeriğine bağlanma şeklinde olmamalıdır. (Tokgöz, 2015: 286-287)

12.8.Alımlama Analizi
İzleyici araştırmaları içerisinde geliştirilen bir teknik olan alımlama analizi, izleyicinin aktifliği ve
kullanımlar ve doyumlar yaklaşımıyla örtüştürülen bir çözümleme tekniği olarak betimlenebilir.
Buna göre, alımlama çözümlemesi bir bakıma izleyici araştırmalarının yeni aracıdır. İzleyicinin
medyanın içeriğini nasıl ve hangi biçimlerde algıladığı, bu anlamda izleyiciler arasında ne gibi
farklılıklar olduğu sorularını yanıtlamaya dönük bir çözümleme biçimidir.
Alımlama analizi, farklı toplumsal, ekonomik ve kültürel geçmişe ve cinsiyete sahip izleyicilerin,
kitle iletişim araçları tarafından kodlanarak gönderilen iletileri, kendi konumlarının belirleyicilikleri
altında anlamlandırdıklarını öne sürmektedir. (Dursun, 2013: 178)
Sosyal bilimler içerisinde gelişen alımlama analizi özellikle de dilbilim, göstergebilim, kültürel
çalışmalar vb bilimsel disiplin ve çalışma alanlarından beslenir ve onlara önemli bir yöntembilimsel
destek sağlar. Bu çözümleme tekniğine izleyiciye ilişkin her veri önemlidir. Bu yönüyle, klasik
yöntembilimdeki ölçme, değerlendirme tekniklerini büyük ölçüde geride bırakmıştır. 1970’lerin
başlarından itibaren kullanılmaya başlanan alılmama analizi bugün özellikle de iletişim bilimleri
alanında en gözde yöntemlerden biri olarak ilgi görmektedir. Bu analiz tekniğinde izleyiciyle
görüşmelerden elde edilen her veriye önem verilir. Her veri değerlendirme kapsamına alınır.
İzleyici görüşmelerinden çıkan veriler, metinlerdeki ileti çözümlemeleriyle birlikte de ele alınabilir.
Ayrıca, görüşme yapılan izleyicinin içerisinde yer aldığı sosyo kültürel durum, kişilik özellikleri,
psikolojik yapısı vb. debu çözümleme tekniğinin veri toplama alanı içerisinde yer alır. Alımlama
analizinde araştırmacı yalnızca izleyici analizi yapmakla yetinmez, aynı zamanda metin analizi de
yapar. Böylece izleyicinin metinden çıkardığı anlamla metin içeriği arasında da karşılaştırma
yapma olanağı bulur. Bu çözümleme tekniğiyle izleyicinin metinle ilişkisine ilişkin çok daha
ayrıntılı verilere ulaşmak olanaklıdır.
Alımlama analizine Hall’un katkısı: alılmama analizi tekniğinin geliştirilmesinde İngiliz düşünür
Stuart Hall’un da önemli bir etkisi ve katkısı olduğu bilinmektedir. Hall, okuma biçimlerini;
egemen okuma, tartışmalı okuma ve muhalif okuma olmak üzere üçe ayırır. Bu ayrıma göre, bazı
izleyiciler metni, yazar tarafından verilmek istenilen anlamıyla okuyup anlamlandırırlar. Hall’un
tahminine göre, düşük eğitim düzeyine sahip, toplumun genelde alt kesimlerinden gelen izleyiciler,
televizyonda izledikleri programları çoğunlukla verilmek istenilen anlamsal çıkarımla algılarlar.
Eğitim ve entelektüel düzeyi yüksek, toplumun üst orta ya da üst tabakalarından gelen izleyicileri
ise daha sorgulayıcı yaklaşarak kendilerine sunulan metinleri, örneğin, televizyon programlarını
sorgulayarak alılmamaya eğilimlidirler. Bazı izleyici kesimleri ise, karşılaştıkları her metne karşı
durmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bunlar, ya entelektüel açıdan çok ileri düzeyde olanlardır
ya da toplumun marjinal kesimini oluşturan, görece anarşist bir tavra sahip olan kimselerdir.
(Güngör, 2013: 127)

228

12.9.Etki Araştırmalarında Yöntem Sorunu
Son yıllardaki pek çok çalışma televizyon haberleri üzerine yoğunlaşmıştır. Etkililik
ölçümlerinde televizyon en etkili kitle iletişim aracı olarak görülmekle birlikte, televizyonun
etki gücünü azaltan bazı faktörler vardır. Bunlardan biri, televizyon izlemenin genellikle
topluca yapılan bir eylem olmasıdır. Televizyon genellikle ailece izlenmektedir. Etki
araştırmalarında, en önemli engel, kişileri doğal yaşamları içinde izleme güçlüğüdür.
Laboratuvar şartlarında yapılan etki araştırmaları gerçek hayattan uzak olmakla (Merrill-ve
Lowenstein 1971: 142) eleştirilmektedir: "varsayılarak araya başka eylemler sokulmadan
gerçekleştirilen bu izlettirmelerin, gerçek yaşam içinde olduğundan daha fazla etkide
bulunacağı kuşkusuzdur. Oysa gerçek yaşamda, görüntülere yoğunlaşma düzeyini azaltan pek
çok olay cereyan edecektir".
Bu araştırmalarda deneklerin gerçek hayatta yapamayacakları davranışları gösterebildiklerini
Milgram’ın elektrik deneylerinden bilmekteyiz. Kaldı ki bu tür araştırmalarda, araştırmayı
yöneten merkez ya da grubun denek üzerindeki otorite etkisi yanında, genellikle hediye ya da
ücret vaadi, hatırlama ve tekrar araştırmaları laboratuvarda ve gündelik hayat içinde farklı
sonuçlar vermektedir. Kaç tekrarın hatırlama oranını arttırdığını araştıran çalışmalarda,
laboratuvar ortamında çalışmanın amacı kendilerine açık olarak belirtilmese de denekler,
öğrenme ve hatırlama düzeyini arttırmak için özel çaba harcamaktadır.
Bu nedenle, laboratuvar araştırmalarında elde edilen bulguların ne ölçüde sağlıklı olduğu ciddi
bir tartışma konusudur. Kitle iletişim araçlarının insanların tutum ve davranışlarına etkisi
konusunda, saha araştırmalarında elde edilen bulgular "zayıf etki"ye işaret etmekle birlikte,
laboratuvar araştırmaları, iletişim araçlarının davranış, ve tutum değiştirmede "güçlü etki"sini
gösteren sonuçlar vermektedir. Saha araştırmalarında tutum değişikliğinin çok az olması ya da
saptanamaması Hovland'a göre, araştırma yöntemleriyle ilgili bir sorun olduğundan, kuramsal
bir çatışmanın varlığına işaret etmemektedir.
Bir diğer güçlük araştırmacıların, çeşitli beklentiler doğrultusunda somut sonuçlara ulaşmasının
beklenmesidir. Kimi zaman aşırı kaygılar içindeki (bazen de bu kaygıları kendileri yaratan) baskı
kümeleri, meslekten olanlardan, kitle iletişim araçlarının etkileri hakkında -örneğin saldırgan
içerikli yayınlar hakkında- bildiklerini ortaya koymalarını ısrarla istemektedirler.
Araştırmacıların bu isteğe karşılaştıkları, "sanki kesin yanıtlara ulaşılmış gibi bir dizi açıklama
yapmak" olmaktadır (Alemdar ve Kaya 1983: 36).
Etki araştırmalarında bazı önemli yaklaşım sorunları da bulunmaktadır. Erdoğan ve Alemdar'a
göre bunlardan biri, deney ve survey yöntemi arasındaki değerlendirmeyle ilgili tarihsel ve
geleneksel farklılıklardır. Gözlemde değerlendirilen birim, iletişimin bütün programıdır. Örneğin,
bütün televizyon, radyo, bütün eğlence, haber ya da çocuk programları ve bu programların
izleyenlere etkisi gibi. Deney, belli bir iletişimin belli bir türdeki sunuş, organizasyon, içerik
biçimiyle ilgilenir; değerlendirme çoğu zaman tek bir iletişimi kapsar. Bu nedenle deney ve
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gözlemin sonuçları doğrudan karşılaştırılamaz. Bir başka fark da zaman öğesidir. Deneyde
etkinin gözlenmesi, izlemenin hemen ardından gelmektedir. Gözlemde genellikle daha önceki
uzak etkiler değerlendirilir (Erdogan ve Alemdar 1990: 69 ).
Halloran ile aynı çevrenin aydınlarından olan McQuail'e göre, kitle iletişim araçları içerik ve
örgütlenme bakımından cok çeşitlidir ve topluma etkide bulunabilecek çeşitli etkinlikleri içerir.
Mc Quail, "etki" (nedensellik ilişkisinde "sonu" anlamında) ve "etkililik" kavramları üzerine ayrım
yapılması gereğine de dikkat çekmiştir. Buna göre, etki, kitle iletişim araçlarının işleyişlerinin
doğuracağı sonuçları; etkililik ise, mesajı üretenin niyetine göre, mesajın alınışını belirlemeye
çalışır; ve belirli amaçları elde etme kapasitesini gösterir. Mc Quail'in dikkat çekmek istediği bir
diğer konu da zamandır. Geçmişle mi, yoksa geleceğe yönelik kestirimlerle mi ilgileniyoruz?
Geçmişle ilgileniyorsak kesin olmamız gerekir. Gelecekle ilgiliysek, bu çoğu zaman "şu anda ne
olduğunu" ve "sonuçlarının neler olabileceği"nin kestirilmesini gerektirdiğinden, bazı
belirsizlikler olması kaçınılmazdır. Üçüncü olarak etkinin düzeyi konusunda açıklığa sahip
olmamız gerekir. Bu düzey kişisel, grup, kurum, toplumun tümü ya da kültür müdür? Bunların
her biri ya da hepsi kitle iletişiminden belli biçimlerde etkilenir. Öte yandan iletişim araçlarının,
kurumların işleyiş biçimine etkisini incelemek için farklı rol sahibi kişiler arasındaki ilişkileri ve bu
rollerin yapı ve içeriklerini de gözönüne almak gereklidir (bu konuda geniş değerlendirme için
Erdoğan ve Alemdar 1990: 88,98).
İletişim araştırmalarında çok rastladığınız bir diğer eğilim, televizyon gazete gibi iletişim araçları
ya da genelleştirirsek "kaynağı" araştırma değerlerinde genellikle sabit tutulmasıdır. Adeta ortak
özellikler gösterdiği varsayılmıştır. Etki araştırmasında, özellikle gözlem araştırmalarında
genelleştirme kaçınılmaz olarak daha da yaygındır. Kitle iletişim araçlarının kendileri, iç işleyiş
biçimleri bakımından ele alınması, ortaya çıkan mesajın iç dinamiklerinin daha detaylı ele
alınmasını sağlayacaktır. Burada içerik analizi yöntemine önemli görevler düşmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında iletişim araçları alanında yapılan çalışmalar ve tarihsel süreçte iletişim
araçlarının insanlar üzerindeki etkilerini vee bu bağlamda adlandırılan dönemlerin neler
olduğunu düşünürleriyla birlikte öğrendik. Etkiler olarak geçirilen süreçi değerlendirdik.
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ÇALIŞMA SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Kitle iletişimiyle ilgili ilk sistemli araştırmalar
1970’lerden itibaren yapılmaya başlanmıştır.

( )

( )

3- Halkın etkisi araştırmasıyla, kitle iletişim araçlarının
etkisinin sınırlı olduğu anlaşılmıştır.

( )

( )

4- Paul Lazarsfeld, etki ve etkililik kavramları üzerine ayrım
yapılması konusuna dikkat çeker.
5- Kişisel etki araştırması, bireylerin kişilik farklılıklarını,
buna bağlı olarak bireyler arası iletişim süreçlerine ilişkin
bulguları çok belirgin bir şekilde ortaya koymuştur

( )

( )

( )

( )

1- Sirkka Minkinken, medyayı okuma ya da medya
metinlerinin çözümlemesinde ilk çalışmayı yapan
araştırmacıdır.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) Şırınga modeli kavramı nedir?
2) Halkın etkisi araştırmasındaki bulgular nedir?
3) Sınırlı etki çalışmaları nedir?
4) İzleyici merkezli iletişim çalışmaları nedir?
5) Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı neyi ifade eder?

1- Lasswell’in iletişim formülünde hangi unsur yoktur?
a)Kim
b)Hangi etkiyle
c)Kime
d)Neyi
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e)Ne zaman
2- Payne Fund olarak bilinen vakfın 1930’lu yıllarda yaptığı ünlü araştırmasının konusu
nedir?
a)Sinemanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini ölçmek
b) Radyonun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini ölçmek
c) Televizyonun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini ölçmek
d) Gazetenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini ölçmek
e) Çocuk oyunlarının, çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini ölçmek

3-İletişim bilimlerinde paradigma değişikliğine yol açan Halkın Tercihi araştırması,
Amerika’da hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?

a)1932 Başkanlık seçimleri döneminde
b)1952 Başkanlık seçimleri döneminde
c)1940 Başkanlık seçimleri döneminde
d)1960 Başkanlık seçimleri döneminde
e)1972 Başkanlık seçimleri döneminde

4-Yeni bir paradigmaya geçişi sağlayan Halkın Tercihi araştırmasından sonra yapılmış olan
ve Halkın Tercihi araştırması için destek güç olan araştırma hangisidir?

a)Sınırlı Etki araştırması
b)Payne Vakfı araştırması
c)Halkın Tercihi 2 araştırması
d)Kişisel Etki araştırması
e)Haber değeri araştırması
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5-Kitle iletişim araçlarının insanların ne yaptığı değil, bireylerin medyaya ne yaptığı ya da
medyayı hangi amaçlar için kullandığı sorgulanmaya ve araştırılmaya başlanmıştır.
………………………..yaklaşımı izleyicinin aktifliği tezi içerisinde biçimlenir.

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gerekn yaklaşım hangisidir?
a)Sınırlı Etki
b)Kullanımlar ve doyumlar
c)Okuma biçimleri
d)Propaganda
e)Güçlü etki
1-e, 2-a, 3-c, 4-d, 5-b
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13.YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
13.1.Yeni Medya tanımı ve özellikleri
13.2.Çevrimiçi metin, geleneksel medya metninden neden farklıdır?
13.3.Yeni medya çalışmaları üzerine araştırmalar
13.4.UNESCO’nun yeni medya ve etik üzerine çalışmaları
13.5.Sosyal medyanın katkıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Yeni medya çalışmalarında araştırma yöntemler ve teknikleri nelerdir?
2- Yeni medya nedir?
3- Çevrimiçi metin ve geleneksel medya metni farklı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yeni
Medya Yeni medya çalışmalarında Temel
kavramlar
araştırma
yöntemlerini
Çalışmalarında Araştırma
çerçevesinde yeni medya
kavramak
Yöntem ve Teknikleri
analizini yapabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Yeni Medya, Yeni Medya Araştırmaları, Sosyal Medya
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Giriş
“Yeni medya” terimi, geleneksel medyadan (kitap, televizyon ve radyo) farklı olarak, sayısal
medyayı, özellikle etkileşimsel medyayı, internet ağlarını ve sosyal iletişim medyasını
nitelemek için kullanılmaktadır. Yeni medya terimi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bunlarla
bağlantılı sosyal bağlamları, iletişim becerilerini arttıran cihazları, bu cihazları kullanarak
geliştirilen iletişim etkinlikleri ile pratiklerini ve bu cihazlarla pratikler etrafında şekillenen
sosyal düzenleme veya örgütlenmeleri kapsamaktadır. Bu hafta, yeni medya metinlerinin nasıl
analiz edilebileceği konusunda temel bilgileri öğreneceğiz.
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13.YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
İletişim araçları, enformasyon teknolojileri ve internet erişiminde yaşanan çeşitli gelişmeler,
bilgisayarları insanların gündelik yaşamında daha etkin bir araç haline getirmiştir. İnternet
erişimi ile her türlü enformasyona ulaşma, gündelik yaşamda bankacılık, sağlık, eğitim gibi
hizmetlerden kolayca yararlanma, farklı kimliklerle toplumsal iletişimde bulunma gibi
olanaklar gelmiştir. Bundan ötürü, Manuel Castells’in deyişi ile bireyler artık küresel ve yerel
olarak örülmüş, birbiriyle bağ(ıntı)lı ağ toplumu içinde yaşamaktadır (2005).
Cep telefonları ve sosyal medya –MSN, Messenger, Gtalk, facebook, myspace, twitter,
instagram- yeni iletişim teknolojileri açısından, ortamı çok daha zenginleştirmişlerdir. Bütün
sayılanların, geleneksel kitle iletişim araçları –gazete, dergi, radyo, televizyon- yanında devreye
girmesiyle birlikte, yeni aracılı iletişim biçiminin insan ve toplum yaşamında yer almasının,
günümüzde hiç kuşkusuz durumu biraz daha karışık hale getirdiğinde söz etmek fazlasıyla
gereklidir.
Bilgisayar teknolojisine bağlı olarak gelişen internet ortamında ortaya çıkan yeni medyanın ya
da yeni iletişim biçimlerinin, gazete, radyo, tv gibi kitle iletişim araçlarına seçenek
oluşturmaları, onların yerine geçmeleri diye bir durumun sözkonusu olmadığı ortada.
Aracılı kitle iletişimin yanına yine aracılı olan yeni bir boyut eklendi demek hatalı değil.
Duruma göre kitlesel ve duruma göre de bireysel yeni bir aracılı iletişim biçimi gelişti, hala da
gelişiyor.
Yeni bir boyut olarak eklenen aracılı iletişim biçimi, varolana seçenek oluşturmadı. Onun yerini
almış da değil. Yalnız onun yanına eklendi. Aynı şekilde, bu yeni iletişim biçimiyle birlikte
insanların yaşamının tümüyle değişeceğini, toplumun yeniden yapılanacağını söyleyenlerin
sayısı haylice fazla. Bunlardan bir tanesi tanınmış Amerikan iletişim bilimci Steven Chaffee.
1999 yılında Chaffee’nin ölümünden birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada, tıpkı 1959 yılında
Berelson’un yaptığı gibi “kitle iletişiminin sonunun geldiğin”den söz ettiğini söylemek gerekir.
Chaffee’in yapmış olduğu bu konuşmanın, Chaffee ve Miriam Metzger’in ortak adları
kullanılarak 2001 yılında bir makale içinde yayınlanmış olduğunu da ekleyelim.
Chaffee yapmış olduğu konuşmasındaki temel sorunsal olarak gördüğü yeni medyanın kitle
iletişiminin sonunu getirdiği, 21.yüzyılda medyanın yapılandırılmasını, kullanımını ve
kavramlaştırılmasını temelden değiştireceği üzerineydi. Aslında kitle iletişim kuramının
günümüzde, “medya kuramı” olarak anlaşılmasının yerinde olacağına işaret etmekteydi
(Tokgöz, 2015: 395-396).
“Kitle iletişimi televizyonla tipleştirilirken, video oyunları ve web siteleri ise, medyanın
iletişiminin ilk örnekleri olarak sayılabilir. Kullanıcının güdülenmesi de, iletişimin kitleden
medyaya doğru hareket etmesiyle birlikte değişecektir. Niceliksel araştırmalar artık
değişmektedir. Aslına bakılırsa, internetin sunduğu içerik sınırsızdır. Hiç kuşkusuz her bir
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bireyin interneti kullanıcı olarak deneyimi farklı olacak, internetten farklı bir şekilde
yararlanacaktır. Bu yönden, medyanın etkileri üzerinde yapılacak olan araştırmaların eğer
araştırmacılar için uygun bir şekilde düzenlenmemişlerse, yapılamalarında zorluklar çıkacaktır.
Dahası,
kitle
iletişim
hukuku
ve
politikalarından
dramatik
değişiklikler
olabilecektir.”(Chaffee&Metzger, 2001: 371-373)
Gündelik yaşamımızın yeni gelen teknolojiyle birlikte değiştiğini söylemek gerekir. İnsanların
bazılar, artık interneti kullanarak, elektronik postalarıyla iletişim kurmakta, msn’de sohbet
etmekte, web sitelerinde enformasyon aramakta, elektronik ticaret yaparak bir şeyle satın
almakta, bankacılık hizmetlerini, e-devlet işlerini gerçekleştirmektedirler.
Bazılarımız ise, çevrimiçi veya çevrimdışı dijital oyun oynamaktayız. Veya ipodla müzik
dinlemekteyiz. İpad veya tablet kullananlarımız devamlı olarak artış gösteriyor. Genç yaşta
olanların ise, cep telefonları ellerinden hiç düşmemektedir. Gençler devamlı olarak gelen
mesajlarına bakmakta veya onlara yanıt vermektedirler.
Yukarıda bütün saydıklarımız gündelik yaşamımızın akışının doğal bir parçası haline geldikleri
gibi, bazılarımız için –özellikle 13-20 yaş grubu- geleneksel medyanın kapladığı yeri ve zamanı
da kapsamaktadırlar. Yeni medya artık gündelik yaşamın her anında yer almakta ve her alanında
–kişilerarası iletişim, ticaret, siyaset, sağlık, kariyer ve oyun- kullanılmaktadır.

13.1.Yeni Medya Tanımı ve Özellikleri
Yeni medya için, gündelik yaşamımızda giderek her alanda yaygın kullanım pratikleri bulan,
gündelik yaşam pratiklerini pek farkında olmasak da köklü bir şekilde dönüştüren, kullanım
yoğunluğu nedeniyle, insan bedeninin bir uzantısı haline gelen tüm dijital teknolojileri
kapsamaktadır, şeklinde tanımlanabilir (Binark, 2007: 11).
“Yeni medya” terimi, geleneksel medyadan (kitap, televizyon ve radyo) farklı olarak, sayısal
medyayı, özellikle etkileşimsel medyayı, internet ağlarını ve sosyal iletişim medyasını
nitelemek için kullanılmaktadır. Yeni medya terimi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bunlarla
bağlantılı sosyal bağlamları, iletişim becerilerini arttıran cihazları, bu cihazları kullanarak
geliştirilen iletişim etkinlikleri ile pratiklerini ve bu cihazlarla pratikler etrafında şekillenen
sosyal düzenleme veya örgütlenmeleri kapsamaktadır (Lievrouw ve Livingstone, 2007).
Eugenia Siapera da yeni iletişim ve enformasyon teknolojileri için, yeni medya teriminin
kullanılmasını farklı fikirler, kullanıcılar ve mantıklar arasındaki mücadeleye işaret etmesinden
ve yaratıcılığa, dinamizme açıklığından dolayı tercih etmektedir (2012).
Bu noktada şu hususu açıklamak gerekir: Kitle iletişim araçları tarihinde her yeni iletişim aracı
kendisinden önce yaygın kullanım gösteren kitle iletişim aracına göre “teknolojik” olarak
kuşkusuz yenidir. Bu yeni aracın, iletişim sürecinde bazı yenilikleri beraberinde getirirken
kullanım pratiklerinde de bazı farklılıkları ortaya çıkarttığı söylenebilir (Giselman, 2006). Lisa
Gitelman’ın Always Already New: Media, History and the Data of Culture adlı çalışmasında
da belirttiği gibi, her medyum/araç özgül ve karmaşık bir tarihsel özneliğe sahiptir ve aracın
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tarihselliği, sadece bir teknolojinin bir diğerini nasıl izlediğinin veyahut onun yerini aldığının
ya da mucitlerin yarattığı birtakım teknolojilerin dünya üzerindeki sihirli etkisinin öykülerinden
oluşmaz, tam tersine, toplumsallığından ve kültürelliğinden kaynaklanır (2006: 7). Tam da bu
tarihselliğindeki özgüllükten dolayı, her “yeni medya” özgül toplumsal, kültürel ve ekonomik
öznedir. Bu durumda “yeni medya” dediğimiz iletişim araçlarının, yeniliği aracın kendisinden
değil ama “ne”liğinden kaynaklanmaktadır diyebiliriz.
Yeni medya ortamlarının “ne”liğini oluşturan özellikleri ise dijitallik, etkileşim,
hipermetinsellik, multimedya biçimselliği, kullanıcı türevli içerik üretimi, mevcudiyet hissi ve
yayılım (Binark ve Löker, 2001) şeklinde sıralayabiliriz. Yeni medya ortamları üzerine çalışan
bir araştırmacı, bu ortamlardaki metinler üzerine araştırma yaparken veya internet’teki çeşitli
ortamların kullanım pratiklerini incelerken, internet metninin bazı özelliklerinden kaynaklanan
güçlüklerle karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle araştırmacının, yapacağı araştırmayı
tasarlarken, bu ortamların özelliklerini göz önünde bulundurması gereklidir. Yeni medya
ortamlarındaki bir metnin, geleneksel medya metninden farklı bazı özelliklerini şu şekilde
sıralamak mümkün:





metinlerötesilik/hipermetinsellik,
düzçizgisel olmama,
yazar olarak okur/yazarsılokur konumu,
multimedya biçimselliği ve metnin geçiciliği veya ortadan kalkması durumu.

Araştırmacı, İnternet’te herhangi bir metinin sahip olduğu bu temel özellikleri göz önüne
almadan başarılı ve gerçekçi bir çözümleme yapamayabilir.

13.2.Çevrimiçi Metin, Geleneksel Medya Metninden Neden Farklıdır?
Çevrimiçi metin herkese açık olduğu ve birtakım bağlantı noktaları (linkler) kullandığı için
kullanıcı, kolayca sayfalar ve metinler içinde ve arasında hareket edebilir. Hipermetin
(hypertext) dediğimiz bu yeni metin, çok geniş, birbirine bağlı, tutarlı ve sayısız metnin
varlığını ifade etmektedir. Böylelikle çevrimiçi ortamdaki bir metin, başka sunucularda bulunan
başka metinlerle ilişkilenebilmektedir. Ağın küresel oluşu, hipermetin özelliği ile birleştiğinde,
sayısız kullanıcının çevrimiçi ortamları kullanmasına olanak tanır. Geleneksel medyanın aksine
bu metinlerin çoğu herkese açık bir şekilde mevcuttur. Böylece, bir sayfadan sonsuz sayıda
sayfaya ulaşmak ve bu sayfalar arasında dolaşmak mümkündür (Mitra ve Cohen, 1999: 183).
Örneğin okur, çok tıklanan bir haber sitesinde “insan hakkı” konulu bir habere tıkladığında,
haber metninin içinde veyahut altında yer alan etiketlerde/linklerde bulunan “insan”, “hak”,
“ihlal”, “örgüt” gibi dört etikete girdiğinde, bu etiketlerden de farklı metinlere doğru metinsel
yolculuğunu devam ettirir. İnternet metni dağınık yapısı nedeniyle okurları sürekli yeni
metinlere ulaşmaya teşvik etmektedir. Hipermetinsellik özelliği ile birlikte, internet
metinlerinin ağ üzerinde bulunan başka metinlere bağlantı içermesi, okurların ağ üzerindeki
metinler arasında sürekli gezindiği varsayımını beraberinde getirmektedir (Mitra ve Cohen,
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1999: 185). Geleneksel medya metinlerinde bir başlangıç ve son varken, internet ortamının
sahip olduğu hipermetinsellik, görüldüğü üzere bu “son” olgusunu ortadan kaldırmaktadır. Bu
nedenle, araştırma yürütmek ve çözümleme gerçekleştirmek için, araştırmanın – başlangıç ve
son- noktasının nerede başlayıp nerede biteceğini sınırlamaya ihtiyaç vardır. Örneğin, bu
nedenle araştırmacının güvenli ve uygun bir metni başlangıç noktası olarak saptaması gerekir.
Geleneksel kitle iletişim araçlarında sunulan metinlerde okurun rolü genel olarak sadece alıcı
konumundadır. Alıcının sınırlı ölçüdeki geribildirim dışında metinlere ve içeriklere bir etki
yapamaması nedeniyle iletişim sürecindeki rolünün edilgen olduğu varsayılmıştır. Oysa yeni
medya ortamları söz konusu olduğunda, seyircinin/okurun metni (yeniden) üretme rolü vardır
ve okur, asıl yazarlarıyla birlikte, onlara ortak olarak metni kurabilmekte, böylece yazar ve okur
arasında bu alanda işbirliği olabilmektedir. Açık, çeşitli, sonsuz ve hipermetinsel üretim
ortamının varlığı okurlara birçok alternatif sunmaktadır. Herkes, gerekli ve yeterli yeni medya
okuryazarlığı bilgi ve becerisine sahip olup, gerekli donanım ve ağa erişim olanaklarına
ulaşabildiği sürece, yeni medya ortamlarında metin yazabilir, bir metni düzeltebilir veyahut
eleştirebilir. Bu temelde, bir profesyonel olarak yazarın rolü dönüşmüş, yazarın konumu ise
metni oluşturan tek kişi olmaktan çıkmıştır. Yazar bugün sadece öğe ve içeriklerini sunarak bir
metni gösterebilir ve okur kendisine sunulan içerikler arasından istediği içerikleri seçebilir,
paylaşabilir ve hatta ağ metni üretmeye ortak olabilir. İşte bu noktada, Ananda Mitra ve Elisia
Cohen’e göre okur tam bir yazar olmuştur (1999: 186). Yazar ve okur arasındaki sınırın
belirsizleştiği bu durumda, artık yazarsılokurla karşı karşıya kalmaktayız. Örneğin, sosyal
medya ortamlarında trollük amaçlı yapılan üretimlerin arkasında yazarsıl okurların olduğunu
söylemek olanaklıdır.
Multimedya biçimselliği ile metnin çok anlamlılık gizilgücü arasında bir ilişki bulunmaktadır.
Eğer metin nispeten “açık” kurulmuşsa, metinden farklı mesajların çıkarsanabilmesi olasıdır.
Burada kastedilen açıklık, John Fiske’nin deyişiyle, herhangi bir metne içkin olarak tanımlanan
çokanlamlılık olgusudur. İnternet, farklı metin biçimlerinin bir arada bulunabildiği bir ortamdır.
İnternet metni, yazarının varolan teknolojik imkanları doğrultusunda, yazılı metnin yanı sıra
görseller, işitsel öğeler ile hareketli görüntüleri de aynı anda içerebilmektedir. Okurun yazar
haline gelmesi, multimedya biçemselliğiyle de yakından ilgilidir. Bir görsel dosyasını ağ
üzerinden dolaşıma sokan bir kullanıcı, her zaman o görselin yaratıcısı olmasa da diğer
kullanıcıların siber uzamda söz konusu görsele ulaşmasını sağlayan kişidir, yine bir tür yazar
konumundadır (Mitra ve Cohen, 1999: 188); ama yeni medya okuryazarlığı daha stratejik
düzeyde olan bir yazarsılokur, kendi videolarını üretip, YouTube ya da Vimeo gibi paylaşım
sitelerine yükleyebilmekte ya da cep telefonu ile videolar çekip Vine gibi anlık iletişim
ortamlarında paylaşılabilmektedir.
Çok sayıdaki yazarın ağ üzerinde birden fazla sayıda metni birlikte oluşturabilmesi durumu,
insanlar arasında uzaktan iletişimin ve işbirliğinin kurulması yönünde büyük bir olanak
yaratmıştır. Bu içeriklerin her biri farklı coğrafi bölgelerde bulunan sunucularda barındırılsa
dahi, küresel ağ üzerinde aynı anda ve hatta aynı sayfada görüntülenebilmektedir (Mitra ve
Cohen, 1999: 189). Bu durum için aslında ağın dağıtık yapısı üzerinde, kolektif zekanın (Levy,
1994; Jenkins, 2006) yaşama geçmesi durumudur diyebiliriz.
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Yeni medya araştırmalarında, ağ üzerinde bulunan metnin her an ortadan kaybolabileceği ve
erişilmek istenen sayfaya ulaşılmadığı bilgisini veren meşhur 404 ekranıyla karşılaşılabileceği
her zaman göz önünde bulundurulmalı ve buna göre gerekli kayıtlama yapılarak, çözümleme
sürecinde araştırmacının inceleyeceği metinlerle çalışabilmesi garanti altına alınmalıdır (Mitra
ve Cohen, 1999: 197). Araştırmanın üzerinde çalışma yapacağı İnternet sayfalarına ait bağlantı
adreslerinin varlığı tek başına yeterli değildir; çünkü ağ üzerindeki içerikler her zaman
değişmekte ya da yukarıda anlatıldığı gibi ortadan kalkabilmektedir. Benzer şekilde Web 2.0
ortamlarında da paylaşılan bir içerik yazar tarafından silinebilir, değiştirilebilir. Bunun yanı
sıra, bu ortamların ticari yazılımlar olduğu göz önüne alınırsa, ortamın sahibi olan şirketin
bizatihi kendisi, ekonomik ve siyasi iktidarları rahatsız eden bir paylaşımı ortadan kaldırabilir.
Türkiye’de özellikle 5651 sayılı ve 2007 yılında yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun temel alınarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından
uygulanan içeriğe erişim yasaklarının varlığı göz önüne alınırsa, çalıştığınız bir arayüzeye
erişim konusunda birdenbire sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu nedenlerden ötürü, üzerinde çalışılacak
içeriklerin sistematik bir şekilde kaydedilmesi büyük önem taşımaktadır.
Yeni medya ortamlarından İnternet ve çeşitli Web 2.0 uygulamaları, günümüzde pek çok
insanın her gün gezip keşfetmekte olduğu, çok farklı nitelikte enformasyona ulaşabildiği, kişiler
arasında küresel ölçekte eşanlı veya eşansız etkileşimi olanaklı kılan ortamlardır. Bu ortamlarda
iletişim pratiklerinin hızla gelişmesi, bu iletişimi sağlayan ortamların kültüre, kolektif
üretimlere ve demokratik katılıma olumlu katkısı, endüstriyel ve akademik alanlarda çalışan
pek çok araştırmacının ilgisini her geçen gün daha çok çekmektedir. Medya ve yeni medya
çalışmaları alanından birçok araştırmacı, bugüne değin, gerek İnternet kullanımı pratikleri
olsun gerek İnternet dolayımlı iletişim biçimleri üzerine olsun çok sayıda araştırma
gerçekleştirmiştir (Witmer, 1999: 146). Klaus Bruhn Jensen “New Media, Old Methods –
Internet Methodologies and the Online/Offline Divine” (2011) adlı araştırma yöntem ve
teknikleri üzerine yoğunlaşan çalışmasında, İnternet çalışmalarında başvurulan araştırma
yöntemlerini temelde altı kategoriye ayırmaktadır. Bu kategorilendirmeye göre, çevrimiçi ya
da çevrimdışı anket uygulamaları, web kullanım bilgisi gibi bilgileri ölçen laboratuvar
deneyleri, siyasal enformasyon kaynaklarının veya metaenformasyon olarak arama motorun
içeriklerinin çözümlenmesi niceliksel yöntemleri; çevrimiçi ya da çevrimdışı derinlemesine
görüşmeler, dijital etnografi olarak adlandırılan katılımlı gözlem, söylem analizi ile tarihsel ve
estetik eleştiri ise niteliksel araştırma yöntemlerini oluşturmaktadır.
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13.3.Yeni Medya Çalışmaları Üzerine Araştırmalar
Yeni medyanın insan yaşamının doğal ve ayrılmaz parçası haline gelmesine koşut olarak, sosyal
bilimlerin farklı disiplinlerinde, özellikle iletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar alanında “yeni
medya çalışmaları” adı altında toplanabilecek araştırmaların sayısı giderek artış göstermektedir.
Bu açıdan, David Silver, yeni medya çalışmalarının üç aşamadan geçtiğini öne sürmektedir: ilk
aşama, ‘popüler siber kültür’ dönemi olarak nitelendirilebilir.bu dönem çeşitli dergilerde siber
uzamla ilgili çıkan yazılardan ve bazı araştırmalardan oluşur. İkinci aşamayı ise, ‘siberkültür
çalışmaları’ oluştururken, siber uzam ve sanal cemaat üzerinde çalışmalar
yayınlanmıştır.üçüncü dönemde ise, ‘eleştirel siber kültür çalışmaalrı ortaya çıkmıştır. Bu
dönemde özellikle kültürel çalışmalar, post-yapısalcılığın etkisiyle intenet kullanma pratikleri,
sanal uzam, hipernedensellik vb. olgular irdelenmiştir.(Binark, 2007: 5-6)

13.4.UNESCO’nun Yeni Medya ve Etik Üzerindeki Çalışmaları
UNESCO’nun 1990’lı yıllardan itibaren sanal/dijital enformasyon kullanımı konusunda etik
ilkeler belirlemeye yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Bu yönden UNESCO çeşitli
konferanslar düzenlemiş ve 2001 yılında “Enformasyon Toplumu Etiği” konusunda bir rapor
hazırlayan The World Commission on Ethics of Science and Technology adlı bir çalışma
komisyonunu kurmuştur. Kurulan bu komisyonun 2003 yılındaki toplantısında internette ifade
özgürlüğü, mahremiyet ve gizlilik, ve güvenlik konularının yanı sıra dijital erişim eşitsizliği,
internet ortamında dilsel ve kültürel çeşitlilik sorunları ele alınmıştır. (Uzun, 2007: 254-257)
2003 yılındaki UNESCO’nun Cenova ve 2005 yılındaki Tunus Dünya Zirvesinde sayısal
eşitsizlik, bilgi ekonomisi ve çok kültürlü enformasyonun geliştirilmesi için önlemlerin
alınması gündeme getirilmiştir.
Dikkat edilirse UNESCO’nun çalışmalarından da görüleceği gibi, yapılmaya çalışılanlar bir
yandan enformasyonun kullanımına ve siber uzama erişime ilişkin etik düzenlemeleri diğer
yandan ise, filtreleme, etiketleme vb. uygulamalar şeklindeki siber uzamın denetlenmesine ait
etik olarak yapılan seçmeleri içermektedir.
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13.5.Sosyal Medyanın Katkıları
Günlük yaşamımızda giderek artan bir ölçüde sosyal medya olarak facebook, twitter, myspace,
foursquare, instagramı ister tablet isterse android cep telefonlarıyla kullanmaktayız. Etkileşimli
teknolojiler kullanan sosyal medya hem yaşamımıza renk katıyor, hem de alışagelmiş
teknolojiler kullanan geleneksel medya yanında farklı işlevler de görmüyor değil (Tokgöz,
2015: 409)
Toplumsal paylaşım ağlarının son birkaç yıl içinde hızla yayılması ve kullanıcılar tarafından
benimsenmesi, beraberinde daha yaygın ve daha yoğun bir bilgisayar kullanımına yol açmıştır.
Bugün batılı ülkelerde neredeyse her evde bir bilgisayar ve internet erişimi mevcuttur. Özellikle
de akıllı telefonlar sayesinde her an internet erişimi sağlanabilmektedir. Bilgisayar kullanıcıları
zamanlarının çoğunu internet ortamında, özelikle de toplumsal paylaşım ağlarında
geçirmektedir. İnsanların toplumsal paylaşım ağlarında gittikçe daha fazla zaman geçirmesi
yeni ve daha gelişkin paylaşım ağlarının da oluşmasını teşvik ederek, dünya genelinde ağ
örüntülerinin hızla gelişmesinde etkili olmuştur. Nitekim bugün dünyada yüzlerce toplumsal
paylaşım ağları ve milyonlarca toplumsal paylaşım ağları kullanıcısı mevcuttur. toplumsal
paylaşım ağlarının arayüzeylerinin sunduğu birçok hizmet açısından bu kadar gelişkin olması
ve gelişmeye devam etmesi beraberinde birtakım soruları, sorunları getirmektedir. Bu nedenle,
özellikle son dönemlerde toplumsal paylaşım ağlarının yapısı, özellikleri ve farklılıkları birçok
araştırmanın konusunu oluşturmuştur. (Toprak&Yıldırım vd, 2009: 25-26)
Mark Zuckerberg facebook’u 2004’te geliştirip, 2006’da Harvard Üniversitesi öğrencilerine
sistemi arama için açtı.
Twitter Jack Dorsey tarafından 2006’da geliştirildi. 2008 Amerikan seçimlerinde başkan adayı
Barack Obama tarafından sıklıkla kullanılması, twitterı öne çıkarttı denilebilir.
Instagram 2010’da Kevin Sytrom tarafından resim ve fotoğraf göndermek için kuruldu.
2012’de piyasaya çıkan android cep telefonlarında aynı yılın Nisan ayından beri kullanımda.
Unutmayalım, dünyada dakikada bir 98 bin tweet atılıyor. Bunların çoğu spam(trol) ve sahte.
Aynı şekilde sahte facebook, twitter ve instagram hesapları da bulunmuyor değil.
Sanayi Devrimi’nin ardından teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iletişim teknolojileri de
büyük bir değişim yaşadı. Toplumsal alanda yeni iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla
beraber toplum ve bireyler için yeni iletişim ortamları ortaya çıktı. Son dönemde gücünü ve
etkisini büyük oranda artıran yeni medya ile birlikte iktidar ve sermaye güdümlü medyaya
alternatif olabilecek bir alan açıldı. Sesini duyuramayanlar ve gizlenen gerçeklerin açıklanması
için yeni bir mecra oluştu. Bu alternatif ortam (internet), iletişimin sermayeden ya da
iktidarlardan bağımsızlaşması ve demokratikleşmesi ile yeni tartışma ve çalışmaları da
beraberinde getirdi. Sosyal medya ile bir anlamda ütopik ve kendisinden çok şey beklenen bir
rol üstlenmek durumunda kaldı. Dünyada susturulan tüm kesimler, dinsel, cinsel, siyasi, ahlaki
vs anlamda “öteki”leştirilenler, seslerini duyurmak için sosyal medyayı olabildiğince etkin
kullanmaya çalışıyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların gün geçtikçe popülerleşmesi ve
daha fazla insan tarafından kullanılmasıyla birliktetüm muhalifler iktidara karşı kendi istek ve
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görüşlerini bu sosyal ağlar üzerinden dile getirmeye başladı. Tüm dünyada yaşananlar göz
önüne alındığından sosyal ağlar “devrimci” araçlar olarak görülmeye başlandı
(İnceoğlu&Çoban, 2015: 19-20).
Sosyal medyanın kullanımı özellikle 2011 yılından itibaren Tunus’ta patlayan Arap Baharı
olarak anılan halk olaylarını birbiri arkasından Libya, Mısır ve en son Suriye’de görüldü. Bu
olayların dünyaya duyurulması açısından sosyal medya sıklıkla kullanıldı. Fotoğraflar, videolar
paylaşıldı (Tokgöz, 2015: 409-410).
Sosyal ağlar üzerinden örgütlenen insanların sokağa inmeleri ile internet sokağa çıktı. “Occupy
(işgal et” eylemleri ile başlayan bu birliktelik gittikçe yaygınlaştı ve Arap coğrafyasında
yaşananlarla birlikte iktidar değişimlerinde rol oynadığı iddiası ile en önemli gündem maddeleri
arasında yerini aldı.
Geçmişte kullanılan kitle iletişim araçlarından daha etkili olan yeni kitle iletişim araçları,
iletişim ortamını ve toplumlar arası etkileşimi de derinden etkilemiştir.
Bilakis, teknik araçların kullanımının kişilerin eyleme ve birbirleriyle etkileşime girme
biçimleri üzerine temel bir etkisi vardır. Bu, teknik aygıtın toplumsal örgütlenmeyi basit, tek
bir nedene bağlı olarak belirlediği anlamına gelmez; teknik araçların kullanımı her zaman
mevcut seçenekleri sınırlandıran daha geniş bir toplumsal ve kurumsal bağlam içerisinde yer
alır. Ancak, yeni teknik araçlar yeni toplumsal etkileşim biçimlerini mümkün kılar, eski iletişim
biçimlerini değiştirir ya da zayıflatır, eylem ve etkileşim için yeni odaklar ve sahalar yaratır ve
böylelikle mevcut toplumsal ilişkileri ve bunların bir parçası olduğu kurumları ve örgütleri
yeniden yapılandırmaya yarar (Thompson, 2013: 261)
Teknik anlamda değişimin hem iletişimi hem de toplumsal etkileşimi kökünden değiştirme
gücüne sahip olduğu gerçeği inkar edilemez bir biçimde kendini göstermiştir. Thomson’a göre,
eskiden eylemler ve bu eylemlerin sonuçları genellikle yüz yüze etkileşim ve yakın çevrelerle
kısıtlıyken, günümüzde bireylerin eylemlerini aynı zamanı-mekanı paylaşmadıkları
insanlara/ötekilere yöneltmeleri eylemlerinin gerçekleştikleri coğrafi sınırların ötesinde
sonuçlar yaratmasına neden olmaktadır. Bu anlamda internetin ve sosyal medyanın kullanımı
eylemlerin doğasını değiştirmiş ve etki alanını çok büyük anlamda artırmıştır
(İnceoğlu&Çoban, 2015: 21).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında geleneksel medya metinelrinde gördüğümüz metin çözümleme tekniklerini
yeni medya metinlerinde değerlendirilebilecek miyiz, bunu tartıştık. Bu bağlamda yeni
medyanın ne demek olduğu, yeni medya metinleri olarak nelerin kastedildiğini öğrendik.
Sosyla medyanın ne demek olduğu ve toplumdaki rollerini değerlendirdik.
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ÇALIŞMA SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Manuel Castells, yeni medyayı temel sorunsal olarak
görür ve kitle iletişiminin sonunu getirdiğine inanır.

( )

( )

3- Yeni medya, iletişim becerilerini artıran cihazları kapsar.

( )

( )

4- Yeni medya, etki bağlamında geleneksel medyadan
farksızdır.

( )

( )

5- Çevrimiçi metin dağınık yapısı nedeniyle okurları sürekli
yeni metinlere ulaşmaya teşvik eder.

( )

( )

1- Yeni medya, kullanım yoğunluğu nedeniyle insan
bedeninin bir uzantısı haline gelen tüm dijital teknolojileri
kapsar.

Cevap anahtarı: 1) D 2) Y 3) D 4) Y 5) D

1) Yeni medya nedir?
2) Yeni medya ile geleneksel medya arasında ne fark var?
3) Çevrimiçi metinlerin özellikleri nedir?
4) Geleneksel medya metni ile yeni medya metni örtüşüyor mu?
5) Yeni medyada alıcının rolü nedir?

1- “Ağ toplumu” tanımı kime aittir?
a)Chaffe
b)Castells
c)Metzger
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d)Hall
e)Mitra
2- Chaffee’ye göre kitle iletişimin sonunu getiren nedir?
a)Gazete
b)Televizyon
c)Yeni medya
d)Radyo
e)Otomobil
3- I.Çok geniş
II.Birbirine bağlı
III.Sayısız
Yukarıdaki özelliklerden hangisi/leri hipermetin için geçerlidir?
a)I,II,III
b)II ve III
c)Yalnızca I
d)Yalnızca II
e)I ve III
4- I- Zuckerberg- Facebook
II. Sytrom- Twitter
III.Dorsey- Instagram
Yukarıda isimleri ve kurucuları verilmiş olan Sosyal medya ortamlarında, hangi eşleşme
doğrudur?
a)I,II,III
b)II ve III
c)Yalnızca I
d)Yalnızca II
e)I ve III
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5- …………………… kullanımı özellikle 2011 yılından itibaren Tunus’ta patlayan Arap
Baharı olarak anılan halk olaylarını birbiri arkasından Libya, Mısır ve en son Suriye’de görüldü.
Bu olayların dünyaya duyurulması açısından …………………. sıklıkla kullanıldı. Fotoğraflar,
videolar paylaşıldı.
Yukarıdaki boşlukları tamamlayınız.
a)Televizyon- internet
b)İnternet- Televizyon
c)Propaganda-radyo
d)Sosyal medya-sosyal medya
e)Sosyal medya-televizyon

1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-d
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14. WEB İÇERİKLERİNİN METİN TEMELLİ ÇÖZÜMLEMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. WEB İÇERİKLERİNİN METİN TEMELLİ ÇÖZÜMLEMESİ
14.1. Web Sayfası Linkinin Kaydedilmesi
14.2.Ekran Görüntüsü (screen shot) Alma Yöntemi
14.3.PDF Dosyaya Kayıtlama Yolu
14.4.İçerik Çözümlemesi
14.5.Söylem Çözümlemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1234567-

Web içerikli metin ne demektir?
Web içeriklerini çözümleyebilmek için yapılamsı gerekn temel adımlar nelerdir?
Web sayfası linki nasıl kaydedilmelidir?
Ekran görüntüsü nasıl alınır?
PDF dosyası nasıl kaydedilir?
Web metinlerinde içerik çözümlemesi nasıl yapılır?
Web metinlerinde söylem çözümlemesi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Web İçeriklerinin Metin Geleneksel
medya
Temelli Çözümlemesi
metinlerinden farklı olarak,
web
içerikli
metinlerin
analizinin nasıl yapıldığını
öğrenmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Web içerikli metinlerin
çözümlenebilmesinin
aşamalarını
tek
tek
değerlendirerek.
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Anahtar Kavramlar
Web İçerikleri, PDF, Screen shot
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Giriş
İnternet, herkese, ağ üzerindeki kamusal alana ulaşarak bir yandan her bir kullanıcının kendi
varlığını ortaya koyduğu bir ortam sunarken, diğer yandan her bir kullanıcının kendi varlığını
ortaya koyduğu bir ortam sunarken, diğer taraftan da çeşitli bilgilere, resimlere ya da
multimedya (çoklu medya ortamı veya çoklu ortam) ulaşma olanağı sağlamaktadır. Manuel
Castells’in deyişiyle bu olgu “kitlevi öz–iletişim”dir (2013). Bu olgular pek çok araştırmacıyı
İnternet üzerinde araştırma yapma konusunda motive etmiştir. Bu bağlamda Ananda Mitra ve
Elisia Cohen’e göre İnternet’i ve arayüzeyi analiz etmekte kullanılan başlıca iki tür yaklaşım
bulunmaktadır (1999: 180):
Bunlardan ilki, kullanıcı temelli yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, kullanıcıların İnternet kullanım
alışkanlıkları, süreleri, yöntemleri ve İnternet hakkındaki görüşleri araştırılır. Bu araştırma
yaklaşımı çoğunlukla kamuoyu araştırma şirketleri tarafından benimsenmektedir. Bu
yaklaşımın temel ilgi alanları arasında İnternet dünyasındaki değişiklikler ve heterojen kullanıcı
gibi kavramlar sayılabilmektedir. Bu yaklaşımla yapılan araştırmalarda ulaşılan verilerin her
zaman çok güvenilir olmaması ve araştırılmak istenen konuyla ilgili yeterli veri sağlamaması,
yaklaşımın eksileri arasında bulunmaktadır. İkinci yaklaşım ise, içerik temelli yaklaşımdır ve
İnternet kullanıcıları arasında kullanılan, metin ve üretilen içeriğin analizine yöneliktir. İnternet
ve ağ, hem kitlesel hem de bireysel bir alan olduğu için, bu alandaki içeriği analiz etmenin farklı
amaçlarla, farklı alanlarda kullanılabilecek bilgi üretimine katkı sağlayacağı öngörülmüştür
(Morris ve Ogan’dan akt. Mitra ve Cohen, 1999: 180). Arayüzeyde üretilen ve dolaşıma sokulan
metin, söylem ve mesajların okurları/ tüketicileri/ kullanıcıları/ izleyicileri ne derece ve nasıl
etkilediği sorusuyla ilgili birçok farklı görüş bulunmaktadır. İşte araştırmacıları İnternet metnini
incelemeye yönlendiren sorun tam da budur (Mitra ve Cohen, 1999: 180).
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14.Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi2
İnternet’te yer alan içeriklerle ilgili olarak, çözümlemeye nereden başlanabileceği sorulacak ilk
sorudur. İnternet’teki içerikler, sayıca çok fazla, çok çeşitli, yoğun ve birbirleri ile bağlı
metinler olduğundan, mantıklı ve eleştirel soruların neler olduğu ile hangi metinlerin başlangıç
noktası olarak seçileceği önem kazanmaktadır. Geleneksel medya metinleri, düzçizgisel bir
yapı barındırdığından çözümlenecek metni belirlemek ve incelemek, yeni medya metinlerine
kıyasla çok daha kolaydır. Ancak yeni medya metinlerinde, başta hipermetinsellik ve
multimedya biçimselliği gibi birtakım özellikler nedeniyle, herhangi bir metin çok farklı öğeler
barındırabilmekte ve çok sayıda başka sayfaya bağlantı içerebilmektedir. Tam da bu nokta, yeni
medya metinleriyle ilgili çözümleme çalışmalarını karmaşıklaştırmaktadır. Bu nedenle,
yapılacak çözümlemenin kapsamı çok iyi tanımlanmalı ve incelenecek metinler bu tanımlama
doğrultusunda sınırlandırılmalıdır. Aksi takdirde, bütünlüklü ya da amaca uygun sonuçlara
ulaşmak mümkün olmayacağı gibi, çözümlemenin tamamlanması için harcanması gereken
zaman da artacaktır.
Başlangıç noktasıyla ilgili seçim yapılırken iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki
İnternet’in hipermetinselliği ile ilişkili olarak, yapılacak analiz için İnternet’te birbirine
hiperlinklerle bağlanmış metinlerin seçilebilmesidir. Diğer taraftan, birbirine bağlı metinlerden
oluşan bir ortamın analizinde esas zorluğun, araştırma konusuyla ilgili doğru metinlere ulaşmak
olduğu belirtilmelidir. Genellikle araştırmacıların farklı sitelerden metinler seçmeleri
gerekmektedir. Web 1.0 içeriklere yönelik analizler de, araştırmacının, sitede bulunan ve okuru
başka web sayfalarına götüren hiperlinkler ile farklı web sayfalarında bulunan ve okuru belli
bir(kaç) web sayfasına götüren hiperlinkler arasında bir seçim yaparak, İnternet’in
hipermetinsellik özelliğinden beslenen araştırmasını, hangi yöndeki linkler üzerinden
yapacağına karar vermesi gerekmektedir (Mitra ve Cohen, 1999: 192)
İlk etken, hipermetnin özellikleri üzerinden bir metnin İnternet’te ortaya koyduğu görünürlükle
ilgilidir. Metin üzerinden başka metinlere ulaşım olanağı ne kadar fazla ise okurların da kendi
metinlerini yazabilmelerine yönelik olanaklar o kadar fazladır. Kapalı uçlu İnternet sitelerinde
ise site ziyaretçilerinin herhangi bir yazma edimine izin verilmediğinden, bu siteler çözümleme
için iyi birer başlangıç noktası olarak düşünülmemektedir; çünkü böyle kapalı uçlu siteler,
araştırmacının İnternet’in ortaya koyduğu potansiyeli tamamiyle gözlemesine olanak
tanımamaktadır.
İkinci etken, sayfaya bağlantı veren diğer internet sayfalarının sayısıdır. Bu yolla, aynı ya da
benzer konularla ilgilenen İnternet siteleri arasında, söz konusu sayfanın ne kadar tanındığı ve
bilindiği saptanmış olur. Daha çok sayfada kendisine bağlantı verilen bir web sayfasının,
bağlantısız ve yalıtık bir biçimde yayın yapan bir web sayfasından daha fazla hipermetinsel
bağlantı barındıracağı düşünülmektedir. Bir sitenin popülaritesini tespit etmenin çeşitli yolları
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, “web-mapping” olarak adlandırılan çeşitli araçların
Tuğrul Çomu&İslam Halaiqa’nın “Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi”Yeni
Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Der.Mutlu Binark.
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kullanılmasıyla elde edilen verilerin izlenmesidir. Web-mapping araçları, internetteki çeşitli
sitelerde bulunmaktadır. Bu araçlar ile farklı sayfalarda bulunan içerikler arasındaki bağlantılar
görsel ve sayısal olarka saptanabilmektedir. Sitenin popülaritesini tespit etmeye yönelik bir
diğer uygulama ise, sitenin ya da sayfanın kaç kere ziyaret edildiğinin (tıklandığının)
ölçülmesidir. Pek çok sitede ziyaretçi sayaçları bulunmaktadır. Ancak sitelerde bulunan bu
sayaçlarda ziyaretçilere gösterilen sayıyla oynanmış olabileceği, diğer bir deyişle sayaçta
gösterilen sayının gerçeği yansıtmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Mitra internetle
ilgili ilk çalışmaların yapıldığı dönemlerde, bir internet sitesinin ne kadar popüler olduğunu
saptamaya yönelik araç ve uygulamalar daha sınırlı olmuştur. Burada her geçen gün internette
trafik verileriyle ilgili yeni uygulamaların ortaya çıkmata olduğunu ve bu verilere ulaşmanın
yine her geçen gün daha kolaylaştığını anımsatalım. Mitra ve Cohen de internet
araştırmalarında incelenecek sayfanın/sitenin seçilmesinde iki etkene özellikle bakılması
gerektiğini belirtir. Sayfada bulunan linkler ve sayfaya bağlantı veren diğer sayfalardaki
linklerin sayısı. Linkler üzerinde odaklanma, web sayfalarının linkler aracılığıyla nasıl
birbiriyle bağlantılandığını göstermesi bakımından önemlidir. (Mitra ve Cohen, 1999)
Peki sayısız metnin sözkonusu olduğu internet ortamında araştırma yaparken, bir sorunu
belirtmek ve incelemek için kaç soru sorulmalıdır ve hangi sorular seçilmelidir? Örnek olarak
2012 yılında “Reyhanlı” (Türkiye’nin Suriye sınırlarına yakın Türkiye ilçesi) kelimesi
internette arama motorları aracılığıyla arandığında belli miktarda sonuç bulunurken, 11 Mayıs
2013’te ilçede gerçekleşen bombalı saldırıdan sonra aynı kelimeyle yapılan aramada binlerce
sonuca ulaşılmaktadır. Bu durumda araştırmacı ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmaktadır.
Ulaşılacak metinlerin sayıca çokluğu, diğer taraftan da hipermetinsellik özelliği üzerinden her
sayfada okuru farklı sayfalara yönlendiren bağlantıların bulunması, araştırmacının kaç içerik
ve bağlantıyı seçeceği gibi soruları ortaya çıkarmaktadır. (Mitra ve Cohen, 1999)
Bu sorulara verilebilecek yanıt, araştırmacıyı metin çözümlemesine yönlendiren araştırma
sorusuna göre ortaya çıkar. Eğer araştırma sorusu esas olarak belirli bir konuyu kapsıyorsa
metin çözümlemesi internetteki o konuyla ilgili ya da bağlantılı içerikleri kapsamaktadır. Bu
nedenle araştırmacı incelemeye başladığı sayfada bulunan bağlantıları takip ederek, bu
bağlantıların kullanıcıyı götürdüğü içerikleri sınıflandırarak benzer içerik ve bağlantıları
belirlemelidir. Araştırmacı, internette araştırma yaparken aynı konuyla ilgili ve aynı türde çok
sayıda metne ulaşabilir. Bu durumda, araştırmacının araştırdığı konuyla ilgili olarak bazı
metinleri seçmesi ve araştırmasını bu metinler üzerinden kurarak, toplayacağı metinlerle ilgili
varsayımda bulunabileceği verilere ulaşması gerekmektedir. Bu süreç, inceleme amacıyla
toplanacak metinlerin sayısından çok, incelenecek konunun bileşenlerinin tanımlanmasına
yöneliktir (Mitra ve Cohen, 1999). Ancak yapılacak araştırma, belirli bir internet sitesini
çözümlemeye yönelik ise ve daha sonra bu başlangıç noktasını takip ederek farklı metinlere
ulaşmayı gerektiriyorsa küçük farklar taşıyan yaklaşımlar benimsenebilir. Örneğin, ağ
haritalama uygulamaları iyi bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Çünkü bu uygulamalar ile
bir metin ağ üzerinde bağlantıda olduğu diğer metinler ve bu metinlerle bağlantılı olma düzeyi
saptanabilmektedir. (Mitra ve Cohen, 1999: 194)
İnternette araştırma yapmak konusunda ortaya çıkan en büyük zorluk, internetin analitik bir
nesne olmasından ve internet üzerindeki verilerin kendilerini sürekli olarak üretmesinden ileri
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gelmektedir.(Jensen, 2011: 52) internetin temelini oluşturan hipermetinler fiziksel bir yapıda
olmadığından, metinler ve içerikleri sürekli herhangi bir uyarı olmaksızın değişebilmekte ya da
ortadan kalkabilmektedir. Örneğin, çevrimiçi haber sitelerinde yeralan haberlerin içerikleri
sürekli değiştirilebilmekte, içerdikleri bazı öğeler silinebilmektedir. Benzer durumlar, farklı
internet içerikleri için de geçerlidir. Araştırmacıların bu noktada çok dikkat etmesi gerekir.
Çünkü metnin değişmeyeceğinin garantisi yoktur. Dolayısıyla araştırma için incelenecek olan
metinler ve linkler kaydedilmezse ya da çıktı olarak basılmazsa araştırmacı bu metinleri
sonsuza kadar kaybedecektir.(Mitra ve Cohen, 1999: 191) üstelik internet ortamı üzerinde
devletin filtreme, derin veri analizi (deep package inspection) gibi sansür araçlarıyla URL
temelli içerik engelleme uygulaması da sözkonusuysa internet ortamında bazı metinlere
ulaşılamayacaktır.
Yukarıda açıklandığı üzere, araştırmacılar, internet ve web sayfalarını çözümlerken bazı
sorunlar ve zorluklarla karşılaşabilmektedir. Bunlardan en önemlisi, sayfaların, linklerin ve
metinlerin geçici olması ve içeriklerin gözden kaybolmasıdır. Bu sorundan kurtulmak ve
yapılan araştırmalarda güvenilirliği sağlamak amacıyla, sayfaları ve linkleri kaybetmeden
kaydetmek için çeşitli teknikler bulunmaktadır.

14.1.Web Sayfası Linkinin Kaydedilmesi
Bu yolda, adres çubuğunda yeralan bağlantı adresi kopyalanarak herhangi bir kelime işlem
programına yapıştırılır. Bu yolla kaydedilen bağlantı adreslerinde, incelenecek materyalin ismi,
başlığı ve/veya yazarının da yazılması tavsiye edilmektedir. Aksi halde hangi bağlantı adresinin
hangi içeriğe ait olduğunu anlamak, sözkonusu bağlantı adresini takip edip açmadan mümkün
olamayabilmektedir. Belirtmek gerekir ki, bu teknikte kaydedilen yalnızca bağlantı adresi
olduğundan, bu bağlantının yönlendirdiği içeriğin, daha sonraki bir erişim zamanında
değişmemiş olacağının garantisi yoktur.

14.2.Ekran Görüntüsü (screen shot) Alma Yöntemi
Bu yöntem için çeşitli yazılımlar kullanılabileceği gibi, bilgisayardaki “print screen”
düğmesinde de yararlanılabilmektedir. Bu işlem, ekrandaki görüntüyü kopyalamaktadır.
Fotoğraf desteği olan herhangi bir kelime işlem programı veya fotoğraf düzenleme programında
kopyalanan görüntünün yapıştırılması ve dosyanın kaydedilmesi yoluyla arşivleme işlemi
gerçekleşmiş olur. Bu tekniğin avantajları sayfanın, metnin ve sayfada görüntülenen görseller
dahil tüm materyallerin aynen kopyalaması ve sayfanın linkinin aynı fotoğrafta
görünebilmesidir. Tekniğin dezavantajları ise, her defada sadece bir sayfa kopyalanabilmesi,
uzun metinler için çok zaman harcanabilmesi, fotoğrafların doğru sırasının karışabilmesi ve
fotoğrafların kaybedilmesi ihtimalinin olmasıdır. Diğer taraftan yapılacak çözümlemeye göre,
yazılı metinler de fotoğraf olarak görüntüleneceğinden, analiz sırasında metinlerle çalışmak
zorlaşabilmektedir.
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14.3.PDF Dosyaya Kayıtlama Yolu
Bu yolun en uygun ve güvenli yol olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü yukarıda açıklanan
iki yoldan daha fazla avantajı vardır. Bu yolda PDF dosyaya kayıtlamayı yapacak uygulamalar
önemlidir. Sanal PDF yazıcı programlar aracılığıyla internet tarayıcının yazdırma komutu
kullanılarak dosya oluşturmak pek çok açıdan işlevsel ve hızlı bir yöntemdir. Ne var ki,
özellikle görsellerin de kayıtlanması amaçlanıyorsa internet tarayıcının yazdırma ayarlarının bu
amaca uygun bir biçimde yapılandırılması gerekmektedir. Diğer taraftan, internet tarayıcılar
yazdırma işlemi sırasında, yazılı metnin başka olduğu durumlarda, hipermetinlerin
barındırdıkları bağlantı adreslerini yazıcıya göndermemektedir. Dolayısıyla, kayıtlanan sayfa
içinde yeralan hipermetinlerde kullanılan URL’ler ancak açık bir biçimde yazıldığında
kayıtlanabilmektedir. Bu sorunun önüne geçilmesinde internet tarayıcılara yönelik hazırlanmış
PDF kaydetme eklentileri kullanılabileceği gibi, sayfanın HTML olarak kaydedilmesinin
ardında PDF oluşturmakta kullanılan bazı üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla kayıtlanan
HTML dosyaların PDF dosyaya dönüştürülmesi de kullanılabilir. Eğer ikinci anılan yöntem
tercih edilecek olursa, HTML kayıtlamanın hemen ardından PDF’ye dönüştürme işlemi
yapılmalıdır; çünkü bilgisayara kaydedilen HTML dosyalarda farklı sunuculardan içerikler
bulunabilmekte ve bu içerikler HTML dosya ile birlikte kaydedilmemektedir. Ne var ki HTML
dosya çalıştırıldığında, diğer sunucudaki bilgiler çağırılmakta ve dosya çoğunlukla doğru
biçimde görüntülenmektedir.
Yukarıda açıklandığı gibi, internet ortamında içerikler çok hızlı değişebildiğinden, doğru bir
kayıtlama yapılabilmesi için HTML dosyanın çok kısa bir süre içinde PDF’ye dönüştürülmesi,
böylelikle diğer içerik ve metin içi bağlantı adreslerinin de kayıtlanması sağlanmaktadır. Bu
uygulamanın kullanımı için, G.Bayraktutan vd (2012) “sosyal medyada 2011 genel seçimleri:
nicel-nitel arayüzey incelemesi”, Selçuk iletişim dergisi, 7 (3) 5-29 çalışmasında şu açıklamayı
yapmaktadır: “Web üzerinden sosyal medya kayıtlamalarının print screen, dosyaya kaydetme
veya PDF’ye çevirme şeklinde kayıtlanması önerilmektedir. (Skalski) Facebook hesaplarının
kayıtlanmasında PDF dönüştürücü doPDF ve CutePDF Writer kullanılırken, Twitter
hesaplarının kayıtlanmasında PDF kullanılmıştır. Her parti ve aday için ayrı dosya adı
açılmıştır”. (2012: 29) İncelenecek web sayfalarının bağlantı adresleri, e-posta taslaklarına,
tarayıcı yer imlerine ya da başka uygulamalara kaydedilebilir. Ancak özellikle web2.0
döneminde, içeriklerin sabit kalmadığı, editoryal olan ya da olmayan süreçlerle sürekli değişim
içinde olduğu, dolayısıyla bir çözümleme için yalnızca sayfa adresini kayıtlamanın yeterli
olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
İnternet çalışmalarında temel olarak kullanılan bu kayıtlama tekniklerinin her biri, yapılacak
araştırmada ihtiyaç duyulan bilgiler doğrultusunda seçilmelidir. Diğer taraftan her geçen gün
yeni uygulama ve yazılımların ortaya çıktığı, yeni bir içeriğin bulunduğu internet alanlarının da
sürekli değişim içinde olduğu anımsanmalıdır. Dolayısıyla, burada anılan temel tekniklerin her
birinin, araştırma amacı doğrultusunda değiştirilerek kullanılması gerekebilmektedir. İnternet
çalışmalarında içeriklerin çözümlenmesinde sıklıkla iki farklı metin çözümlemesi tekniğine
başvurulmaktadır: içerik çözümlemesi ve söylem çözümlemesi. Bu noktada, her iki metin
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çözümlemesi tekniğinin metne ilişkin temel sorunsallaştırılmasının/derdinin farklı olduğunu
belirtmek gerekmektedir.

14.4.İçerik Çözümlemesi
Web içeriklerine yönelik niceliksel içerik analizi, geleneksel metinler üzerine gerçekleştirilen
içerik çözümlemesine büyük ölçüde benzemektedir. Ackland, benzerlik ve farklılıkları ortaya
koymak için geleneksel metin içerikler ile internet içeriklerini örnekleyerek açıklamaktadır.
Geleneksel metin içerikler üzerine yapılan bir çalışmada, örneklem birimi, belirli bir akademik
alandaki makaleler olabilirken, web içeriklerinde örneklem birimi, web siteleri, facebook
profilleri, twitter kullanıcıları veya (twitlerin kendileri) olabilmektedir. Kayıtlama birimi,
geleneksel metinlerde örnekleme alınan makalelerin paragraf veya cümleleridir. Web1.0
ortamlarda kayıtlama birimi, aynı geleneksel metinlerde olduğu gibi, web sayfasındaki paragraf
veya cümleler olabileceği gibi, web sayfasının içerdiği anahtar sözcükler de olabilmektedir.
Web2.0 ortamlara bakıldığında ise, Facebook’taki bir kişinin, belirli bir zaman aralığındaki
facebook gönderileri, twitterdaki bir kişinin twitleri veya belirli bir hashtag içeren twitler
olabilir. (Ackland, 2013: 35-36) Facebook ve twitter gibi web2.0 ortamlarda, belirli nitelikteki
tüm kullanıcıları listeleme olanağı yoktur. Örneğin araştırmacı, Türkiye’deki belirli bir yaşta
olan tüm kullanıcıları listeleyememektedir. Bu nedenle, çevrimiçi veya çevrimdışı farklı
kaynaklardan, belirli bir özelliğe sahip Facebook kullanıcıları araştırma örneklemini
oluşturmak üzere seçilmektedir. (Örneğin, Ankara Ünv iletişim fakültesi öğrencileri).
Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde sosyal medyanın kullanılmasıyla ilgili olarak yapılmış
çalışmada Facebook ve Twitter gönderilerine içerik çözümlemesi uygulanmıştır. (Bayraktutan
vd, 2013) Bu çalışmada örneklemin belirlenmesinde, öncelikle Facebook ve Twitter arayüzler,
bir süre incelenmiş, daha sonra araştırma amacına uygun olan bazı hesaplar kayıtlanmıştır.
Bayraktutan vd tarafından yapılan bu çalışmada, çalışmanın kendi dinamiklerinden ötürü, ileri
bir zamanda, sözkonusu uygulamalar üzerinden yapılan paylaşımlar, geriye fönük olarak
incelenmiş ve kayıtlanmıştır. Ne var ki web2.0 ortamlarda geriye dönük kayıtlamalar, bazı
gönderilere ulaşamama gibi birtakım riskler barındırmaktadır. Bu nedenle, tıpkı web1.0
içerikler üzerine yapılan çözümlemelerde olduğu gibi, web2.0 içeriklerde de kayıtlama son
derece önemlidir. Araştırmanın tasarlanmasından sonra, çözümlemeye tabi tutulacak
dönemdeki gönderilerin gerçek zamanlı olarak kayıtlanması, çok daha fazla malzeme
toplanabilmesini sağlayacağı gibi daha yüksek depolama kapasitesi ile birlikte daha yüksek
nitelikte donanımı da gerekli kılmaktadır.
Her ne kadar web1.0 içeriklere yönelik çözümlemelerde de çözümlemeye tabi tutulacak
malzemenin sınırlandırılması yukarıda tartışıldığı gibi önemli olsa da malzemenin
sınırlandırılması web2.0 içerikleri için ayrıca önemlidir. İçerikleri çoğunlukla kullanıcıların
ürettikleri web2.0 ortamlarda, içeriklerim sayısı ve çeşidi, web1.0 içeriklerle
karşılaştırılamayacak kadar çok olabilmektedir.
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Bu nedenle, araştırma tasarlanıp, ön-pilot uygulamalar gerçekleştirildikten sonra, kayıtlanacak
malzeme kesinleştirilerek, bu doğrultuda kayıtlama yapılması tavsiye edilmektedir. Aksi
takdirde donanımsal zorlukların yanı sıra, harcanacak zamanla birlikte araştırmayı sonuca
ulaştırmak mümkün olmayabilmektedir. Bu doğrultuda Bayraktutan vd. tarafından yapılan
çalışmada da incelenen sosyal medya hesaplarında bir sınırlamaya gidilmiş ve bazı kurallar
oluşturularak hangi hesapların çözümlemeye tabi tutulacağı saptanmıştır. Bayraktutan vd’nin
de belirttiği gibi, kayıtlama sırasında, kayıtlamanın yapıldığı araçların teknik olanakları,
kayıtlama konusunda farklı verilerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.(2013:164-169) bu
nedenle araştırmanın tasarım aşamasında, farklı donanım ve yazılımlar ile ulaşılan malzemenin
kayıtlanmasında araştırma açısından önemli olan farklar bulunup bulunmadığı da saptanmalı
ve kayıtlama işlemi edinilen bu bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır.
Kayıtlanan malzeme üzerine yapılacak analiz, kodlama cetveli ile araştırma öncesinde
belirlenmeli ve araştırmadan önce pilot uygulamalarla geçerliliği sınanmalıdır. Kodlama
cetveli, “bir anket formuna çok benzer. Kodlama cetveli, her bir yayın veya yazının veya her
ne ise bir paragraf veya bir cümle gibi daha küçük bir araştırma biriminin kodlanabilmesine
yarayan değişkenlerin bir listesini içerir.” (Hansen, 2003:85) Bu doğrultuda kodlama cetvelinde
çok seçenekli ve kapsamlı alanlar olabileceği gibi yalnızca “evet-hayır”, “var-yok” şeklinde
tanımlanmış alanlar da olabilir. Bayraktutan vd.’nin çalışmasında incelenen hesaplardan
yapılan gönderiler de benzer şekilde kodlama cetveline kodlanmıştır. Bu doğrultuda
araştırmanın Twitter üzerine gerçekleştirilen kısmında, incelenen twitlerin, mention ya da
hashtag içermesi ile ilgili bölümler “evet-hayır” şeklinde kodlanırken, twitlerin dili Türkçe,
Kürtçe, İngilizce, Ermenice ve diğer seçenekleriyle kodlanmıştır (2013: 170-171).
İçerik çözümlemesi, açık içerik (yazarın ne söylediği) ve örtük içerikler (yazarın neyi kastettiği)
üzerine yapılabilir. Niceliksel içerik çözümlemesinin odaklandığı konu, çoğunlukla açık
içeriğin çözümlenmesidir. Niteliksel içerik çözümlemesi ise, çoğunlukla örtük içeriğin
çözümlenmesinde kullanılır. Niteliksel içerik çözümlemesinde de niceliksel çözümleme de
olduğu gibi kodlama cetvelleri kullanılmaktadır; ancak nitel çözümlemede kullanılan kodalama
cetveli, nicel çözümlemede kullanılan cetvele kıyasla daha tümevarımcı ve veriye dayalı bir
biçimde oluşturulur. (Ackland, 2013: 38)
İnternet ortamındaki metinler gibi, hazır bir araştırma tekniği olmayan bir ortamda çalışırken,
araştırılan konuya da bağlı olarak, nicel yöntemlerle birlikte nitel yöntemlerinde kullanıldığı
karma tekniği benimseme yaklaşımı, araştırmacıya metnin ard yöresinde üretilene/kurulana
bakması anlamında daha çok yardımcı olabilir. (Vergeer ve Hermans, 2008: 51) Nicel içerik
çözümlemesinin yanı sıra metnin içine gömülü yananlamların, eğretilemelerin
düzdeğişmecelerin çözümlenmesi metinde nasıl bir anlamın inşa edildiğine ilişkin
araştırmacıya daha iyi fikir verecektir.
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14.5.Söylem Çözümlemesi
İnternet üzerinde gerçekleştirilen söylem çözümlemesini tanımlamak için, internet dışındaki
ortamlarda söylem çözümlemesinin nasıl uygulandığından söz edilmesi ve söylem
çözümlemesinin temel kavramı olan “söylem”in tanımlanması gerekmektedir.
Van Dijk’in söylem çözümlemesini internet haber sitelerinde uygulayan ilk çalışmalardan biri
Vahit İlhan’ın 2011 yılında gerçekleştirdiği “İnternet Haber Ağlarının Ağına Takılan
Erkek(lik)” çalışmasıdır. İlhan, bu çalışmasında alexa.com verilerine göre Türkiye’den en çok
ziyaret edilen haber sitelerinde yer alan haberleri oluşturan erkeklik söylemi ve cinsiyetçi dil
kullanımı bakımından çözümlemiştir. Çalışma kapsamında 25-29 Temmuz 2011 tarihleri
arasında, mynet.com, milliyet.com.tr ve hurriyet.com.tr internet sitelerinin yalnızca ana
sayfalarında yer almış haberlerden inceleme konusuna uygun olan haberleri çözümlemiştir. Bu
doğrultuda ilgili internet haber siteleri takip edilmiş ve “özellikle cinsiyet vurgusu olan, ciddi
olarak değerlendirilen siyasi, ekonomi haberlerinden ya da yaşam haberlerinden bir tane,
magazin haberlerinden de bir tane olmak üzere” toplam her gün için ikişer haber seçilerek,
çözümleme gerçekleştirilmiştir.(İlhan, 2014: 371) İlhan, çözümlemesinde yanıt aradığı soruları
şu şekilde sıralamakatadır:
1.cinsellik ve kadın teşhiri, noktasında erkeklere nasıl hitap ediliyor.
2.Temsil edilen erkeklik modelleri neler ve ideal model olarak nasıl bir inşa süreci
gerçekleşiyor?
3.Hegemonik erkeklik kavramı bu web sitelerinde nasıl kurulmuş ve bu durumun oluşturduğu
ideolojik zemin nedir? (İlhan, 2011:369)
Çalışmanın gerçekleştirildiği mecra internet olmakla birlikte çözümlemenin haberler üzerine
yapılmış olması nedeniyle, araştırmacı herhangi bir özel şablon geliştirmemiştir. Van Dijk’in
söylem çözümlemesinin tür odaklı değil, metin odaklı olması ve katı kurallardan uzak olması,
çözümleme yönteminin haberler dışındaki farklı metin türleri üzerinde uygulanabilmesini
olanaklı kılmaktadır. Van Dijk’in çözümlemesinin, farklı metin türlerine uygulanabilir olması
Türkiye’de özellikle Web2.0 ortamlarda gerçekleştirilmiş çeşitli yeni medya araştırmalarında,
bu metin çözümlemesi tekniğinin tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışmalar, Tuğrul Çomu’nun “Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: Youtube Örneği”
(2012) ve Eser Aygül’ün “Yeni medyada Nefret Söyleminin Üretimi: Bir toplumsal Paylaşım
Ağı Olarak Facebook Örneği” (2013) başlıklı yüksek lisans tez çalışmaları ile Tübitak Sobak
tarafından desteklenen ve Günseli Bayraktutan tarafından yürütülen “Sosyal Medya
Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel
Seçimlerinde Facebook ve Twitterın siyasi partiler ve liderler tarafından kullanılması”
araştırma projesidir” (2013) Burada anılan çalışmaalrın tamamında van Dijk’in söylem
çözümlemesi modeli, incelenen arayüze (Youtube, Facebook ve Twitter) yönelik olarak
uyarlanmış ve oluşturulan şablon üzerinden çözümleme gerçekleştirilmiştir.
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Örnek Çözümleme
Bayraktutan van Dijk’in analiz şablonunu, Twitter’da incelenecek şekilde değiştirmiştir.
A.Makro Yapı
1.Tematik Yapı
a.Kişi/hesap tanımı
b.Diğer bilgiler
c.Web sayfası bağlantısı
B.Mikro Yapı
1.Şematik Yapı
a.Durum tanımı
1.Sonuçlar
2.Ardalan Bilgisi (önceki olay da dahil olmak üzere)
3.Bağlam Bilgisi
2.Sentaktik Çözümleme
a.Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması
b.Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması
3.Bölgesel Uyum
a.Nedensel ilişki
b.İşlevsel ilişki
c.Referansal ilişki
4.Kelime seçimleri
(metafor, yananlam, düzdeğişmece vb)
5.Retorik
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a.Görsel/ler
b.İnandırıcı bilgiler
Bilindiği gibi Twitter, azami 140 karakterlik gönderilerin paylaşılmasına izin veren bir blog
uygulamasıdır. Dolayısıyla gönderiler (tweetler) pek çok örnekte zaten tek bir cümleden
oluşmaktadır. Bu nedenle van Dijk’in analiz şablonunda makro yapı analizinde yer alan şematik
çözümleme, mikro yapı analizine indirilmiştir. Benzer biçimde, çözümlenecek içeriklerin neler
olduğu da önemlidir. Bayraktutan vd’nin çalışmasında siyasi parti liderleri ve üyelerinin 2011
Genel Seçimleri sürecinde Twitter hesaplarından attıkları tweetleri çözümlemek için
geliştirdikleri söylem çözümlemesinden bir örnek:
1.Makro Yapı İncelemesi
Makro yapı incelemesi kapsamında, araştırma örnekleminde, Twitter’da yer alan AKP
hesaplarının hangileri olduğu ve bu hesaplarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Hesap adresi,
kullanıcının Twitter üzerindeki kullanıcı adıdır. Aynı zamanda web tarayıcıların adres
çubuğuna “twitter.com/(Hesap Adres)” yazılarak söz konusu kullanıcının Twitter profiline
ulaşılabilmektedir. “Kişi/Hesap tanımı” olarak yer alan bilgi, söz konusu Twitter kullanıcısının
kendisini profilinde hangi isim ve/veya takma adla temsil ettiği bilgisini vermektedir. “Diğer
bilgiler” de kullanıcının hesabını ve dolayısıyla kendisini tanımlamak için paylaşıma açtığı tüm
yazılı bilgileri ifade etmektedir. Kullanıcının kendisiyle ilgili bilgiler arasında İnternet’teki
başka web sitelerine/uygulamalarına ait bağlantılar da yer alabilmektedir. Aşağıda yer alan bu
bilgiler, Twitter hesaplarında yazıldığı şekliyle birebir alıntılanmıştır.

İsmail Karaosmanoğlu
Hesap Adresi:
Kişi/Hesap Tanımı:
Diğer Bilgiler:
Web Sayfası Bağlantısı

@ikaraosmanoglu
İsmail Karaosmanoğlu
Allah’ın kulu, ümmi peygamber Muhammed
s.a.v.’nin ümmeti…!
http://www.akgenclik.org.tr

Milletvekilliği ve adaylığı olmayan İsmail Karaosmanoğlu, ilgili dönemde AKP Gençlik
Kolları Başkanı unvanıyla MYK üyesidir. İncelenen AKP hesapları arasında en yoğun Twitter
kullanımının gerçekleştirildiği @ikaraosmanoglu hesabının toplam tweet sayısı 3652, örneklem
dahilinde incelenen tweetlerinin sayısı ise 1187’dir. Karaosmanoğlu’nun hesabından
gönderilen tweetler, örneklemde incelenen AKP tweetlerinin %29,07’sini oluşturmaktadır.
7315 kullanıcı tarafından takip edilen hesap, 386 kişyi takip etmektedir. Gönderilen tweetlerin
temaları, her alanda görülerek çeşitlilik arz etmektedir. En yoğun kullanılmış tweet temaları
%22,24 ile kendi partisi, %6,32 ile başka parti, %5,48 ile Türkiye gündeminden oluşmaktadır.
Karaosmanoğlu’nun tweetlerinin %60,40’ı herhangi bir biçimde kodlanamamıştır. Bunun
altında, Karaosmanoğlu’nun Twitter üzerinden çok fazla etkileşime girmesi ve başka bir kişiye
yönelik (mention içeren) tweetlerinin oranının %61,16 olması yatmaktadır. Hesaptan
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gönderilen tweetlerden 23’ü (%1,94) retweettir. Hashtag içeren tweetlerin sayısı ise 2
(%0,17)’dir. Her ne kadar retweet ve hashtag kullanımı düşük olsa da mention sayısının çok
yüksek olması, Karaosmanoğlu’nun Twitter hesabını, diğer pek çok AKP hesabından farklı
olarak, farklı kişilerle etkileşime girerek kullandığı göstermektedir. @ikaraosmanoglu
hesabından gönderilen tweetlerin 131’inde (%11,04) kendisine ait başka web içeriklerine
bağlantı bulunmaktadır. Kendisine ait olmayan web içeriklerinin URL ile paylaşıldığı
tweetlerin sayısı ise 2’dir. Bağlantıların paylaşımında, %98,50 oranında standart URL
kullanılmış, yalnızca %1,50’de ise URL kısaltma hizmetlerinden faydalanılmıştır. Bu nedenle,
yoğun bir kullanımı olan İsmail Karaosmanoğlu’nun Twitter’ı hızlı kullanmak adına,
tweetlerini herhangi bir hazırlık yapmadan gönderdiği düşünülebilmektedir.
Recep Tayyip Erdoğan
Hesap Adresi:
Kişi/Hesap Tanımı:
Diğer Bilgiler:
Web Sayfası Bağlantısı

@RT_Erdogan
Recep Tayyip Erdoğan
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı
T.C.Başbakanı
http://www.rte.gen.tr
http://Facebook.com/RecepTayyipErdogan

Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem İstanbul milletvekili olmasının yanı sıra 59, 60, 61. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetlerinin Başbakanı ve AKP’nin Genel Başkanıdır. Recep Tayyip
Erdoğan’ı temsil eden @RT_Erdogan Twitter hesabı, AKP yönetimi tarafından yönetilen bir
hesaptır, hesaptan gönderilen tweetlerin Erdoğan tarafından yazılmadığı bilinmekte ve Parti
yönetimi tarafından kabul edilmektedir.
Mamafihi, Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil eden @RT_Erdogan Twitter hesabı incelendiğinde
ise, söz konusu hesabın seçim döneminde 465 tweet attığı görülmüş ancak bu 465 gönderiden
90’ı örneklem olarak söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. @RT_Erdogan hesabı hiç
kimseyi takip etmezken, 763.630 kişi tarafından takip edilmektedir. Erdoğan’ı temsil eden
hesap, tüm partilerden örnekleme alınan hesaplar arasından en yüksek takipçi sayısına sahiptir;
ancak az sayıda tweeti örnekleme giren hesabın tweetleri, incelenen AKP tweetlerinin
%2,20’sini oluşturmaktadır. Hesaptan gönderilmiş tweetler arasında mention barındıranların
sayısı 3, retweet niteliğinde olanların sayısı 1, hashtag içerenlerin sayısı ise 17 (%17,89)’dir.
Erdoğan’ı temsil eden hesaptaki hashtag kullanımı, sayı bakımından da oran bakımından da
AKP hesapları arasında en yüksek seviyeyi oluşturmaktadır. Hesaptan gönderilen tweetlerin
temalarına bakıldığında, en çok kullanılmış temanın kendi partisi (%63,33) olduğu
görülmüştür. Diğer temaların oranları, %13,33 ile Türkiye gündemi, %8,89 ile duyurular,
%6,67 ile kültürel etkinlikler ve %5,56 ile başka partidir. Tweet içinde bağlantı paylaşımı
incelendiğinde 7 tweette Erdoğan’ın kendisine ait bir içeriğe, 33 tweette ise webdeki başka
herhangi bir içeriğe yönlendiren bağlantının bulunduğu görülmüştür. Kullanılan bağlantı
adreslerinin 21’i kısalmış URL içerirken, 20’si de standart URLiçermektedir. Sayıların
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neredeyse aynı olmasıi Twiter haeasabının yönetiminde URL kullanımıyla ilgili olarak
herhangi bir yöntemin benimsenmediği izlenimini yaratmaktadır.
2.Mikro Yapı İncelemesi
31 Mayıs 2011
Bu tarihte Abdülkadir Aksu 19 tweet atmış olup, bu tweetler seçim kampanyası etkinliklerine
ilişkidir. Ekrem Erdem de tweet atmıştır, seçim kampanyasına ilişkin bilgi vermektedir. 01620
numaralı tweetinde İstanbul Çağlayan meydanının açılışını duyurmakta, “AKP ile zor işler
kolay oldu” cümlesiyle şehircilik uygulamalarında AKP hükümetinin başarılı olduğunu ima
etmektedir. İsmail Karaosmanoğlu da 20 tweet atmıştır. Bu tweetler gündemle ilgilidir. 31
Mayıs 2011, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Hopa mitingini gerçekleştirdiği ve Hopa
olaylarının çıktığı gündür. İsmail Karaosmanoğlu ilk tweetlerinde İstanbul’dan Batum’a
uçuşunu, oradan da Sarp sınır kapısından Hopa’ya geçişlerini duyurmuştur (02512-02524).
02525 numaralı tweetinde İsmail Karaosmanoğlu, “Hopa’da bir grup serseri kendince protesto
yapıyor, parti arabalarını taşlıyor, polis taşlıyor. Polis çok sabırlı maşallah” cümleleriyle
Hopa’da HES karşıtı yapılan protestoyu ve protestocuları “serseri” olarak etiketlemiştir. Oysa
31 Mayıs 2011 Hopa olayları, AKP’nin Hopa mitingi öncesinde yapılan gösterilere polisin
biber gazlı müdahalesi sonucunda emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünü ve koruma
polisi Servet Erkan’ın atılan bir taşla yaralanmasını ifade etmektedir. İsmail Karaosmanoğlu’da
“Hopa hazır, hedef 2023” şeklindeki 02526 numaralı tweetiyle 2011 Genel Seçimlerinde
AKP’nin kullandığı ve yaydığı “Hedef 2023” vizyonunu dolaşıma sokmuştur. 02527 numaralı
tweette İsmail Karaosmanoğlu, Hopa olaylarında HES protestocularını “serseri” olarak
nitelendirmeye devam etmiştir. 02528 numaralı tweetinde ise “Artvin valisi ve emniyet müdürü
kendini Karadeniz’e atsın” diye devletin yerel yönetici ve mülki amirlerine eleştirisini
yöneltmiştir.
Tweet numarası

Hesap Sahibi

Tweet

02528

İsmail Karaosmanoğlu

Artvin Valisi ve emniyet
müdürü kendini Karadeniz’e
atsın

02529 numaralı tweetle de otobüsten düşen koruma polisinin yaralanması haberini
duyurmuştur. İsmail Karaosmanoğlu’nun Hopa olaylarıyla ilgili tweetleri tek yönlü olup, bu da
gönderi kullanımının tek boyutlu olduğunu, etkileşimin olmadığı süreçte farklı ve karşı
görüşlerle müzakerenin gerçekleşmeyeceğini, herkesin “kendi kompartımanında” konuştuğu
bir ortam olduğunu göstermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında web içeriklerinin metin temelli çözümleme yöntemini ayrıntılarıyla
öğrendik. Bu bağlamda metnin kaydedilmesinin çok önemli olduğunu, bu metinlerin
hipermetin olarak adlandırıldığını; ve çözümlemenin adım adım nasıl yapılacağını kavradık.
Web içeriklerinin metin temelli çözümlemesinin iki şekilde yapılabileceğini, bunların
geleneksel medya metinlerinden öğrendiğimiz içerik çözümlemesi ve söylem çözümlemesi
olduğunu ancak yöntemin ayrıntılarında metnin yapısal özelliğinden kaynaklı farklı olduğunu
öğrendik.
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BÖLÜM SORULARI

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

3- Banner, farklı sayfalarda bulunan içerikler arasındaki
bağlantıları görsel ve sayısal olarak saptar.

( )

( )

4- İnternette araştırma yapmak konusunda en büyük zorluk,
internetin analitik olması ve kendini sürekli yenilemesidir.

( )

( )

5- En güvenli kayıtlama yolu web-mapping yöntemidir.

( )

( )

1- İnternette araştırma yapmak konusunda ortaya çıkan en
büyük zorluk, internetin analitik bir nesne olmasından ve
internet üzerindeki verilerin kendilerini sürekli olarak
üretmesinden ileri gelmektedir.
2- Geleneksel medya metinleri düzçizgisel bir yapı barındır.

Cevap anahtarı: 1) D 2) D 3) Y 4) D 5) Y

1) Dijital depolama yöntemleri nelerdir?
2) İnternette nasıl araştırma yapılır?
3) Hipermetinsellik nedir?
4) İnternet analizinde kullanıcı temelli yaklaşım nedir?
5) Multimedya biçimselliği neyi ifade eder?

1- Geleneksel metin içerikler üzerine yapılan bir çalışmada, örneklem birimi, belirli bir
akademik alandaki makaleler olabilirken, web içeriklerinde örneklem birimi
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a)web siteleri
b) facebook profilleri
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c) twitter kullanıcıları
d)twitler
e)akıllı telefondaki notlar
2- “Bir anket formuna çok benzer. Her bir yayın veya yazının veya her ne ise bir paragraf veya
bir cümle gibi daha küçük bir araştırma biriminin kodlanabilmesine yarayan değişkenlerin bir
listesini içerir.”
Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir?
a)Ölçüm tablosu
b)Kodlama cetveli
c)Pilot uygulama
d)Nicel ölçüm
e)Nitel ölçüm
3- Van Dijk’in söylem çözümlemesini internet haber sitelerinde uygulayan ilk çalışmalardan
biri kime aittir?
a)Ünsal Oskay
b)Nazife Güngör
c)Vahit İlhan
d)Bayraktutan
e)İrfan Erdoğan
4- Hangi yöntemde, yazılı metinler de fotoğraf olarak görüntüleneceğinden, analiz sırasında
metinlerle çalışmak zorlaşabilmektedir?
a)Ekran görüntüleme alınması
b)İçerik çözümlemesi
c) Web sayfası linkinin kaydedilmesi
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d) Web-mapping
e)Rota analiz
5- İçerik çözümlemesinde, açık içerik ne demektir?
a)Yazarın ne söylediği
b)Yazarın neyi kasettiği
c)Yazarın ne söylemek istediği
d)Yazarın fotoğrafı
e)Yazarın attığı başlık

1-e, 2-b, 3-c, 4-b, 5-a
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