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ÖZET

MEDYANIN TOPLUMSAL ALGI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ

Toplumların kontrolünü ve düşüncelerini yönlendirmek amacıyla her zaman
çalışmalar yapılagelmektedir. Bu bağlamda algı yönetimi kavramı toplumları
yönlendirmek ve onları farklı düşünceleri kendi istekleri ile benimsemeleri konusunda
ikna etmek için kullanılan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu kavramın
gerçekleştirilebilmesi için bireyler arası iletişim kurulması gerekmektedir. Ancak aynı
anda birden fazla bireyle iletişim kurulabilmesinin en kolay ve etkili yolu medya ile
özellikle sosyal medya mecraları ile gerçekleşmektedir. Günümüzde birden fazla
kişiye anında ulaşabilen tek araç, kitle iletişim araçları yani medyadır. Medya,
demokratik toplumlarda kendini toplum çıkarlarını koruyan bir olgu olarak
göstermektedir. Bununla birlikte medya, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinden
sonra dördüncü kuvvet olarak adlandırılmaktadır. Medya kuruluşları çoğu zaman
toplum çıkarlarını korumak yerine kendi ticari kaygılarını ön planda tuttuğu için
siyasal iktidarlara ve sermayelere aracılık etmektedir. Toplumların tek bilgi ve haber
kaynağı olan medya çeşitli amaçlar için kullanılan bir araca dönüştürülmektedir.
Bireyler ihtiyaçları olan bilgiyi medya aracılığı ile edinebilmektedir. Bunun için
medya kuruluşları bireylere boş zamanlarını değerlendirebileceği içerikler sunarak
eğitmekte ve eğlendirmektedir. Bu esnada ise verilmek istenen mesajlar verilmekte
veya zemin hazırlanmaktadır. Günümüzde gelişen iletişim teknolojileri medyanın da
gelişimini beraberinde getirmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler de
medyanın küreselleşmesini beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte herhangi
bir birey dünya üzerinde gerçekleşen bir olayı canlı olarak ve anında
öğrenebilmektedir. Medya üzerinden dünya çapında aktarılan içerikler her zaman
doğru bilgi içermeyebilir. Çünkü sunulan içeriğin amacı alıcı kişiyi aynı düşünceye
veya fikre inandırmaktır. Algı yönetimi süreci aslında bir iletişim sürecidir. Bir
iletişim süreci gerçekleşmeden algıların yönlendirilmesi olanaksızdır. Medya bu
kapsamda algıları yönlendirmek isteyenlerin aracı konumunda bulunmaktadır. Medya
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günümüzde bireylerin her anlarında yanında bulunan bir araç olarak bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı toplumsal algının yönlendirilmesi kapsamında medyanın rolünü
incelemektir. Ayrıca bu çalışma, medya ve iletişim kuramları hakkında bir literatür
çalışması yaparak, algı kavramının medya tarafından yönetilebilir bir olgu olduğunu
gösterecektir.
Elde edilen veriler sonucunda kişi/kişiler ve kurumların medyayı bir araç olarak
kullandığı, hazırlanan içeriklerin her zaman gerçek olmadığı ve bu amaçlarla
medyanın geniş kitlelere ulaşabilmesi ayrıca bireylerin kendilerine gönderilen
içeriklere her zaman şüpheci olarak yaklaşması ve sunulan içerikleri kendilerinin
araştırması sonucunda doğru bilgiye ulaşabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Algı yönetimi, algı, medya, toplumsal algı
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ABSTRACT
THE ROLE OF MEDIA IN THE MANAGEMENT OF SOCIAL PERCEPTION

There is always work to ensure the control of societies and to direct their thinking.
Perception management studies in this context have emerged as a concept used to
direct societies and persuade them to adopt different ideas with their own wills. In
order for this concept to be realized, it is necessary to establish communication with
the individuals. But the easiest way to communicate with more than one individual at
the same time is media and especially social media. In today's society, the media is
called the fourth force after legislative, executive and judicial powers and tries to
show itself as a phenomenon that protects the interests of society.
But, instead of protecting the interests of society, media organizations are in charge of
political power and capital as they prioritize their commercial concerns. The media as
the sole source of information for the societies has been transformed into a tool that is
used for various purposes. Individuals can receive the information they need through
the media. The aim of the media is to make the individuals within the society
dependent on it at this point. To this end, media organizations have started to offer
content of entertainment that individuals can spend their leisure time.
During this time, the desired messages are given and the ground is prepared. Todays
developing communication technologies have brought the development as well as the
globalization of the media.
Along with these developments, individuals are able to be informed of an event
happening on the earth vividly. The contents transmitted through the media can be
called as fictional reality in this context.
Because the purpose of the content presented in the media is to direct the desired
ideology to the individuals. The perception management process is actually a
communication process. For this reason, it is impossible for perceptions to be diverted
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without a communication process. In this context, the media are in the position of
intermediaries of those who want to direct perceptions. In today’s society, the media
is a tool that is found next to every moment of the individual. In this context, the
purpose of the thesis is to examine the role of the media within the direction of social
perception. In addition, this study will show that the concept of perception is a
phenomenon that can be managed by the media, by conducting a literature review on
media and communication theories.
According to the data obtained it has been reached that, the media tools have come to
be used by the political authorities and the capital to direct and create the social
perception. By this cause, it has come to the conclusion that the contents presented to
the individual may not always reflect the right information and that the individual
should approach this information with a skeptical point of view.
Keywords: Perception management, perception, media, social perception
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GİRİŞ
Kitle iletişim araçları olarak da adlandırılabilen medya, bireylerle iletişim kurmayı
sağlayan bir araçtır. Bu araçların genel amacı toplumlara, toplum içinde yaşanan
olayların haberlerini doğru, açık ve tarafsız bir şekilde vermek ve bilgi aktarımını
sağlamaktır. İlk ortaya çıkış amacı da bu olan medya haber ve bilgi aktarımının yanı sıra
toplum için denetleme görevi de üstlenmişti. Yani toplumu yönetenleri denetleyerek
yaptıklarını topluma aktarma işlevini yapmaktaydı. Ancak bunun yanında medya
kuruluşlarının ticari kaygıları da bulunmaktadır. Bu ticari kaygılar medyanın denetleme
görevini yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Bu kaygılar günümüzde iletişim
teknolojilerinin gelişmesi ve çeşitli sermaye sahiplerinin bu sektöre kayması ile daha da
artmış durumdadır.
Günümüzde gelişen iletişim teknolojileri beraberinde medya araçlarının da gelişmesini
sağlamıştır. Günümüzde medya öyle bir noktaya gelmiş durumdadır ki dünyanın bir
ucunda yaşayan birey, dünyanın öbür ucunda yaşanan gelişmelerden anında haberdar
olabilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde gerçekten de sınırlar ortadan kalkmış ve
tüm dünya üzerinde bir iletişim ağı oluşmuştur. Bu teknolojik gelişmeler sonucu tüm
ulus devlet sınırlarının ortadan kalkması “yeni dünya düzeni” adı verilen düzen ile de
ilişkilendirilebilir. Bu noktada medya gücünü elinde bulundurabilecek küresel güç tüm
dünya üzerindeki gücünü de pekiştirebilmiş olacaktır.
Medyanın günümüzde amacı Chomsky’nin de dediği gibi ne yazık ki toplumlara
tamamen propaganda yapmaktır. Yapılan propagandalar ve reklam çalışmaları
toplumların düşüncelerini yönlendirme ve değiştirme amacını taşımaktadır. Bunun
yanında medyanın gündem belirleme, toplumu bilgilendirme gibi temel işlevleri
bulunmaktadır. Yani medya araçları toplumların neler hakkında konuşacağını
belirlemektedir. Ancak medyada yer alan içeriklerin sürekli olarak takip edilebilmesi
için medya üzerinde çeşitli eğlendirici programlar da hazırlanmaktadır.
İçinde bulunulan zaman diliminde medya araçları ikiye ayrılarak değerlendirilebilir
noktaya gelmiştir. İkiye ayrılan medya araçları geleneksel ve yeni medya olarak
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adlandırılabilir. Medya bu çalışmada tek bir araç olarak ele alınacaktır ancak geleneksel
ve yeni medya hakkında bilgiler de yer alacaktır.
Toplumların etrafı onlara gönderilen mesajlarla doludur. Bu mesajlar ise medya
tarafından gönderilmektedir. Bu mesajlar, bireylerin dikkatini çekerse birey tarafından
algılanabilir. Algı ise bireylerin duyu organları aracılığı ile elde ettiği verileri zihninde
canlandırması olarak ifade edilebilir. Bireylerin algılayabilmesi ve algıladığını
anlamlandırabilmesi için sağlıklı duyu organlarına sahip olmalıdır. Sağlıklı bir birey beş
adet duyu organına sahiptir. Bu duyu organları; görme, koklama, işitme, dokunma ve
koku alma olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada medya tarafından sadece görme ve
işitme duyu organlarına hitap edecek içerikler hazırlandığı için sadece görme ve işitme
duyu organları incelenecektir.
Bireylere gönderilen mesajların amacı onların tutum ve düşüncelerini değiştirmektir. Bu
noktada “algı yönetimi” kavramı ortaya çıkmaktadır. Algı yönetimi ise belirlenen hedef
kitlenin düşünce, tutum ve davranışlarının değiştirilmesi amacıyla yapılan tüm
çalışmalar olarak ifade edilebilir. Bu noktada bireylerin algılarını yönlendirmek isteyen
kişi veya kurumlar onlarla aynı anda iletişime geçebileceği bir araca ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu araç ise geniş kitlelere aynı anda ulaşabilen medyadır.
Bireyleri yönetmek ve tüketime yönlendirmek siyasal iktidarların ve sermayelerin ilk
amacı olmuştur. Buna bağlı olarak siyasal iktidarlar istedikleri fikirleri veya düşünceleri
toplumlara empoze ederek kendileri gibi düşünmelerini, siyasal iktidarların yanı sıra
sermaye sahipleri de ürün veya hizmetlerinin pazarlanmasını sağlamaktadırlar. Bunun
için çeşitli yöntemler kullanmayı sürekli olarak denemişlerdir. Bu yöntemlerden biri de
algı yönetimidir. Kitlelerin algılarını yönetmek, yani onları kendi istekleri
doğrultusunda yönlendirmek, ikna etmek yönetenlerin güçlerine güç katacak,
sermayenin ise ürün ve hizmetlerinin satışı artacaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için
de bir araca ihtiyaçları vardır. Çünkü geniş kitlelere her zaman aynı anda ulaşmak
oldukça zordur. Geniş kitlelere aynı anda ulaşabilmek için medyayı araç olarak
kullanmaktadırlar.
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Kapitalist toplumlarda demokrasi bireylerin en temel hakkı olarak sunulmaktadır.
Demokratik toplumlarda medya bireylerin çıkarlarını koruması amacıyla yöneticileri ve
yapılan diğer işleri denetlemekle görevlidir. Yani normal şartlar altında medyanın
görevi bireylerin çıkarlarını korumak için yapılan işleri denetlemek ve bireylere bilgi
aktarmaktır. Buna bağlı olarak medyadan çeşitli kaynaklarda yasama, yürütme ve
yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak da bahsedilmektedir. Bunun yanında medyanın
bir diğer görevi olan bilgi ve haber verme işlevini yerine getirmektir. Çünkü günümüz
toplumlarında bireyler kendi toplumlarında neler olup bittiğini medya aracılığı ile
öğrenmektedirler. Ancak medya kuruluşları bu tür toplumlarda çeşitli ticari kaygılar
duymaktadır. Duyduğu bu ticari kaygılar sonucunda da bireylerin çıkarlarını korumak
yerine yönetenlerin ve sermayelerin çıkarlarını korumak adına çalışmalar yapmaktadır.
Bu noktada medya toplumların yönlendirilmesi amacı ile yapılan çalışmaların aracısı
konumuna gelmektedir.
Siyasal iktidarın, toplumların algısını yönetebilmesi için enformasyona ihtiyacı vardır.
Enformasyon en kısa tanımı ile bilgi parçası olarak ifade edilebilir. Buna bağlı olarak
medya çeşitli bilgileri topluma yayarak enformasyona dönüştürür. Bu noktada bilginin
enformasyona dönüşebilmesi için medya kilit rol oynamaktadır. Medya kimi zaman bu
enformasyonu siyasilerin çıkarları için aktarmakta kimi zaman ise sermayenin çıkarları
için yaymaktadırlar.
Sermaye sahipleri kendi çıkarlarını korumak ve toplumlarla daha rahat iletişim
kurabilmek amacıyla kendi medya kuruluşlarına sahip olmaktadırlar. Hem gelişen
iletişim teknolojilerinin yeni bir sektör oluşturması hem de kendi çıkarlarını yine kendi
kurduğu işletme üzerinden yürütebilmek için bu yöntemi tercih etmektedirler.
Bireylerin

algılarını yönlendirmek için en önemli unsur bilgidir. Ancak daha da

önemlisi bu bilgilerin yaratılmasıdır. Hazırlanan bu bilgiler tamamen kitleleri psikolojik
yönden etkileyecek bilgilerdir. Yaratılan bu bilgilerin doğru içerikli olması
gerekmemektedir. Amaç zaten algıları yönlendirmek olduğu için aktarılan bu bilgilere
bireylerin inandırılmasıdır. Yani siyasal iktidarların veya sermayenin verdiği bilgiler,
onları destekleyenler için yönetilmeyi kolaylaştıracak, rakiplerini ise yenmeye, onların
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fikirlerini, düşüncelerini değiştirmeye ve etkilemeye çalışacaktır. Amaç bilgiyi
üretenlerin gücünü pekiştirmektir.
Üretilen bu bilginin ve toplumların algısının yönlendirilmesi için bir araca ihtiyaç
vardır. Bu araç günümüzde siyasal iktidarın ve sermayenin kontrolü altında olan
medyadır. Medya üretilen bilgiyi toplumun tutum ve davranışlarını değiştirmek
amacıyla topluma aktarmakla görevlidir.
Medya günümüz toplumlarında bilgi aktarımı sağlamak amacıyla, sürekli kullanılan bir
araç halindedir. Kitleler ise bu bilgi akışına zaman zaman kendi istekleriyle, zaman
zaman ise istemeden maruz kalmaktadırlar. Dolayısıyla medya gücünü elinde
bulunduranlar kitlelerin algılarını yönlendirmektedirler. Yani toplumlar algılarının
yönlendirilmesine ister istemez kendileri izin vermektedir.
Ayrıca medya kavramı ile medyanın ne olduğu, ne gibi işlevlerinin bulunduğu,
küreselleşme konusunda ne noktada bulunduğu gibi bilgilerle başlayacak, algı kavramı,
algının nasıl oluştuğu, algılamayı etkileyen temel faktörlerin ne olduğu, algı türlerinin
neler olduğu daha sonrasında ise algı yönetimi kavramının ne olduğu ve bu bağlamda
kimlerin ne için kullandığı, hangi alanlarda kullandığı gibi konular incelenmiştir.
Medya, toplum içerisinde yaşayan bireylerin bir parçası haline gelmiştir. Medyadan
bireylere sunulan içeriklerin her zaman doğru olması beklenmemektedir. Çünkü bu
içerikleri hazırlayanlar onları yönlendirmek istemektedirler. Bu çalışmada bu noktadan
hareketle medyanın rolünü inceleyerek, sunulan içeriklere şüpheci bir biçimde
bakılmasını sağlamak olmuştur.
Bu çalışmada ele alınan verilerle ilk bölümde medya kavramı, medyanın gelişim süreci
ile tarihi, medyanın küreselleşmesi, medyanın işlevleri ve yeni medya kapsamında
sosyal medya incelenmiştir. Bunun yanı sıra bu bölümde medyanın amaçlarının ve
işlevlerinin neler olduğunun anlaşılabilmesi amacıyla, medya kuramcıları ile kuramları
da incelenmiştir. İncelenen kuramcılar ve kuramlar medyanın günümüzde hangi
konuma geldiğini göstermektedir. Yine bu bölümde günümüzde birbirine entegre olmuş
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olan geleneksel medya ve yeni medyanın farkları ve ortak noktalarından da
bahsedilmiştir. Küreselleşen medya ile birlikte gelişen ve gelişimini sürdüren iletişim
teknolojilerinin hangi amaçlar için kullanıldığı, ayrıca küresel çapta gelişimini devam
ettiren medyanın kitleler üzerinde yaratmaya çalıştığı kitle kültürü ve kültür
emperyalizmi de incelenmiştir.
İkinci bölümde algı kavramı, algının özellikleri, algılama süreçlerini etkileyen faktörler,
algı kuramları, algı türleri ve toplumsal algı incelenmiştir. Bu çalışmada medya araçları
sadece görsel ve işitsel olduğu için algı türleri kapsamında sadece görsel ve işitsel algı
ele alınmıştır. Ayrıca algılama süreçlerini etkileyen faktörler kapsamında; beklentiler,
deneyimler, ihtiyaçlar, eğitim düzeyi, toplumsal etkenler, kültürel etkenler, inanç etkeni
ve uluslararası etkenler, algı kuramları kapsamında ise gestalt kuramı, kurgusal
yaklaşım ve öğrenme kuramı incelenmiştir. Yine bu bölümde algının ve duyumun nasıl
oluştuğu, algı ve duyumun farkları kuramsal verilerle incelenmiştir.
Üçüncü bölümde algı yönetimi kavramı ve algı yönetimi kapsamında gerçekleştirilen
psikolojik savaş, enformasyon savaşı, dezenformasyon, medyada gerçek algının
yaratılması, halkla ilişkiler, kamu diplomasisi gibi olgular incelenmiş ve medya ile
ilişkilendirilmiştir. Medya ile ilişkilendirilen bu kavramların en büyük ortak noktası
büyük kitlelere ulaşabilmeleridir. Eğer büyük kitlelere ulaşamazlarsa gerçekleştirilen
faaliyetlerin hiçbir anlamı olmayacaktır. Medya, algı yönetimi noktasında ve buna bağlı
olarak toplumsal algının oluşturulmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Algı
yönetimi kapsamında ele alınan faaliyetlerin gerçekleştirebilmesi ve istenen etkinin
sağlanabilmesi için medyanın kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Yine bu bölümde algı
yönetimi kavramları medya ile ilişkilendirilerek, örnekler aracılığı ile medyanın rolü
incelenmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
MEDYA KAVRAMI
1. Medya Nedir ?
Medya; Basın ve kitle iletişim araçları olarak 1920’li yıllarda adlandırılmaya
başlanmıştır. Akademik literatürde 1930’lu yıllarda yer almaya başlayan medya İkinci
Dünya Savaşı sonrasında popülerlik kazanmıştır (Nerone 2003, ss.96-103). Türkiye’de
1990’lı yılların başında kavramlaşan medya, teknolojik gelişmeler sonucunda basın
kavramının yerine kullanılmaya başlanmıştır. Basın kavramının medya kavramına
dönüşmesindeki en büyük etken ise küreselleşme ve sermayenin bu alana etkinliğini
arttırmasıdır (Aksoy 2009, s.588). Sermaye ve siyasal iktidarların bu alanda kendisini
göstermesindeki neden, dünyada gerçekleşen teknolojik gelişmelerdir. Sermayenin bu
alandaki faaliyetlerinin amacı ticari çıkarlarını korumaktır.
Medya, bireylerle iletişim süreçlerini gerçekleştiren kitle iletişim araçları olarak da ifade
edilebilir. Toplumlarla iletişimi sağlayan medyanın, en önemli özelliği aktarılacak olan
mesajı çoğaltmasıdır. Böylece mesaj geniş kitlelere ulaştırılabilmektedir. Bu açıdan
incelendiğinde kitle iletişim araçlarına “mesaj çoğaltıcılar” da denilebilir (Aziz 2010,
s.105). Latince’de medya, ortam ya da araç anlamına gelmekte olan “medium”
kelimesinin çoğulundan türemiştir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Medya,e.t. 20.11.2016).
Medya, bireylerarası iletişimden farklı bir boyuta geçmiş, uzaktan iletişim kurmaya
göndermede bulunan ve iletişimin teknolojik boyutunu belirten bir kavramdır (Maigret
2016, s.41). Derya Gülsoy Chomsky’nin medya tanımını şu şekilde yorumlamaktadır;
bireylerin her an, her yerde karşısına çıkan, bireylerin ne hakkında konuşacağını, ne
isteyeceğini ve ne düşüneceğini belirleyen bir araçtır (Gülsoy 2005, s.185). Füsun Alver
Niklas Luhmann’ın medya tanımını şu şekilde yorumlamaktadır; medya, toplum içinde
yer alan ekonomi, bilim ve din sistemleri ile benzerlik gösteren sosyal bir araçtır (Alver
2011, s.161).
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J.B.Thompson medyayı, “simgesel malların, enformasyon/iletişimin iletimi ve
depolanması aracılığıyla kurumsallaşmış üretimi ve genellenmiş yayımı” olarak
tanımlamaktadır (Thompson, 2005, s. 211-219).
Medya araçları, toplumların farklı duyu organlarına hitap etmekte; toplumların farklı
duyu organlarına hitap ettiği için de buna bağlı içerikler hazırlanmaktadır. Hazırlanan
içerikler hem görme duyu organına hem de işitme duyu organına hitap etmektedir.
Bunun yanında okuma yazma becerisi de gerektiren medya araçları da bulunmaktadır.
Medya araçlarının ortaya çıkış zamanları farklı tarihlerde gerçekleşmiştir. Ancak bu
araçların geniş kitlelere ulaşarak önem kazanması 20. yüzyılda olmuştur. Medya
araçlarından yararlanma her toplumda veya her ülkede değişiklik göstermektedir. Ancak
bu değişikliğin belirlenmesinde çeşitli koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar; siyasal,
toplumsal ve ekonomik koşullardır. Ayrıca bu araçların nasıl çalışacağını ve
işlevlendirileceğini de bu koşullar belirlemektedir (Aziz 2010,s.105). Buna bağlı olarak
siyasal ve ekonomik yapılar toplumların farklı duyu organlarına seslenen medya
araçlarını kontrolü altında tutmayı amaçlamaktadırlar.
Bir toplumda medya içeriklerini belirleyen en önemli faktör o toplumun ekonomik
yapısıdır. Bu ekonomik yapının amacı medya araçlarını kullanarak yaratılmak istenen
popüler kültürün yayılmasını sağlamaktır. Medya araçları ekonomik gücü elinde
bulunduranların kontrolündedir. Popüler kültürün yayılması için romanlar, sinema,
radyo, sosyal medya platformları, diziler ve çeşitli televizyon programları birer araç
olarak kullanılmaktadır. Temel neden medyanın kitlelerin beğenisine uygun ürünler
sunmayı hedeflemesidir. Bu ürünlerin amacı genel olarak toplumun sorgulama
yeteneğini pasivize ederek, medya araçlarına bağımlı hale gelmesini sağlamaktır.
(Yaylagül 2014, s.22). Ekonomik yapı toplumları medya araçlarına bağımlı hale
getirerek onların sorgulama, araştırma hatta düşünme gibi işlevlerinin zayıflamasını
amaçlamaktadırlar. Bu sayede onlara aktardıkları içeriklere koşulsuz inanacak ve bu
doğrultuda hareket edeceklerdir.
Medyanın siyaseti ve siyasetçileri denetleyen, yasama, yürütme ve yargıya organlarına
ek olarak ortaya çıkmış bir güç olarak tanımlanması gerekmektedir. Medyanın ilk
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ortaya çıktığı tarihlerde bu durumu söylemek oldukça güçtür. Çünkü medyanın oluştuğu
ilk zamanlarda ticari ve gündelik kaygılar bulunmaktaydı (Conboy 2004, s.9). İçinde
bulunduğumuz zaman diliminde de her sektörde olduğu gibi yine ticari kaygılar çeşitli
önceliklerin önüne geçmektedir. Çünkü çeşitli yapılar ekonomik gücü ellerinde
bulundurmaktadırlar. Bunun yanı sıra ekonomik gücü elinde bulunduranlar medya
araçlarını daha etkin ve istedikleri şekilde kullanabilmek amacıyla kendi medya
kuruluşlarına sahip olmaktadırlar.
Medyanın asıl görevi demokratik toplumlarda, bireyler arasındaki ekonomik farklılıkları
en aza indirmek, özel mülkiyet haklarının eşit olmayan dağılımını engellenmeye çalışan
bir sistem olarak belirtmektedir. Bu nedenle demokratik bir toplum düzeninin
sağlanabilmesi için toplum haklarını gözeten bir medya örgütlenmesinin olması
gerekmektedir (Schneider ve Raue 2000, s.4). Demokratik toplumları temelinde çoğulcu
görüş, denetleme ve eleştiri yer almaktadır. Bunun sonucunda medyanın siyasal iktidarı
ya da siyasileri, toplum içerisindeki ekonomik yapıları, toplumun yararına olacak
şekilde özgürce denetleyebilmeli ve eleştirebilmelidir. Medya bunu yapmak yerine
çeşitli güçlerin elinde, farklı ideolojileri aktarmak, algıları ve düşünce yapılarını
değiştirmeye çalışmaktadır.
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde medya bir endüstri haline gelmiş ve medya
araçları özel şirketlerin eline geçmiştir. Anthony Giddens, Chomsky’nin görüşünü şu
şekilde yorumlamaktadır; özel ve büyük şirketlerin küresel medya üzerindeki
egemenliği halka aktarılan enformasyonun oldukça sıkı denetlenmesine yol açmaktadır
(Giddens 2008, ss.645-646). Chomsky Amerika’da belirli güç ve denetim merkezlerinin
bulunduğunu söylemektedir. Bu merkezler; şirketler, hükümet, medya ve halkla ilişkiler
olarak aktarılabilir. Amerikan politikalarını bu merkezler belirlemektedir. Bu noktada
medya bu merkezler veya güçler için çalışmakta ve toplumların rızasını üretmektedir
(Gülsoy 2005, s.167). Toplumun kendi isteği ile hedeflenen düşünceyi benimsemesini
sağlamak, yani toplumları ikna etmek, bu merkezlerin öncelikli amacıdır. Bu ikna
sonucunda ise çeşitli amaçlarını yerine getirmeyi hedeflemektedirler.
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Özel şirketlerin tekelinde olan ve medya araçlarını bir kültür endüstrisi haline getiren bu
ekonomik yapıya ayrıca medya araçlarının kitleler üzerindeki etkisine, Frankfurt Okulu
üyeleri eleştirel bir biçimde yaklaşmaktadırlar. Frankfurt Okulu üyeleri Karl Marx’tan
esinlenmekte, ancak Marx’ın düşüncelerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini
düşünmektedirler(Giddens

2008,

s.646-647).

Frankfurt

Okulu

üyeleri,

Max

Horkheimer’ın liderliğinde; ilgi alanlarını felsefe, kültür ve medyaya çevirmişlerdir.
Ayrıca Frankfurt Okulu’nda Max Horkheimer dışında; Theodor Adorno, Herbest
Marcuse, Walter Benjamin, Franz Neumann, Leo Lowentahl, Kark Wittfogel, Franz
Borkenau, Jurgen Habermas, Oskar Negt, Susan Buck Morss gibi isimler yer almaktadır
(Yaylagül; 2014: 95). Frankfurt Okulu üyeleri “boş zamanın” endüstrileştiğini ortaya
koymaktadırlar. Üyeler, popüler müziklerin, çeşitli televizyon programlarının, radyo ve
gazetelerin oluşturduğu “kültür endüstrisi” alanında araştırmalar yapmışlardır
(Horkheimer ve Adorno 2014, s.36). Onlar, kültür üretiminin standartlaşmış ve
endüstrileşmiş toplumlarda olduğu gibi tek amaçlarının kâr etmek olduğunu
söylemişlerdir (Giddens; 2008: 647). Popüler kültür yaratımı ile medya toplumların boş
zamanlarını geçirecekleri ve ona bağımlı şekilde yaşayacakları bir araç haline
getirilmiştir. Yaratılan bu popüler kültür medya aracılığı ile toplumlara aktarılmaktadır.
Buna bağlı olarak da her boş anını medya araçları ile geçiren toplumlar popüler kültür
ürünlerine maruz kalmaktadırlar.
Medya; toplumlara popüler kültür aracılığı ile kurgusal gerçeklikler sunmaktadır.
Popüler kültürün amacı ise; toplumların kendilerini geliştirmesini engellemek ve
tüketime yönlendirerek siyasal yapıyı ve sermayeyi ayakta tutmaktır. Siyasal yapı ve
sermaye kendi düşüncelerinin toplumda egemen olmasını istemekte, bu nedenle de
enformasyona gereksinim duymaktadır. Bu yapılar enformasyonu yaymadan ve
üretmeden ayakta kalamamaktadır (Foucault 1980, s.131). Ayakta kalabilmeleri için
kitlelere ulaşmaları gerekmektedir. Bunu da medya aracılığı ile yapmaktadırlar. Medya
aracılığı ile geniş kitlelere ulaşarak, bu kitleleri ikna etmeye çalışırlar (Lull 2001, s.19).
Ekonomik yapının ve siyasal iktidarların ayakta kalabilmesi için; toplumda bir egemen
düşünce yaratılması ya da toplumların kendi arasında konuşabileceği bir konuya
ihtiyaçları vardır.
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Siyasal iktidarlar ve sermaye sahipleri güçlerini pekiştirmek veya bu gücü
oluşturabilmek ve devamını sağlayabilmek için devletin ideolojik aygıtlarını
kullanmaktadırlar. Althusser de devletin ideolojik aygıtları olarak aile, eğitim ve din
gibi alanların olduğunu söylemektedir. Althusser’in bahsettiği bu alanlarda bireyler
kimlik kazanır, adlandırılır ve devletin etkisi altında kalır. Ayrıca bunların yanı sıra
Althusser medyayı da devletin bir ideolojik aygıtı olarak tanımlamaktadır (Althusser
1991, s.27). Medya, iktidarların ve sermaye sahiplerinin ideolojilerini toplumlara
aktardığı bir araçtır. Gramsci ise bunu hegemonya kavramı ile açıklamaktadır. İktidarlar
bunun için rıza üretimine ihtiyaç duymaktadırlar. Rıza üretimi; “Hegemonya” kavramı
ile açıklanabilmektedir. Hegemonya kavramında zorlama ya da şiddet yoktur (Barret
1996, s.65). Bu bağlamda iktidar kitleler üzerinde hegemonya kurarak onların içinde
bulundukları durumu sorgulamalarını engellemek istemektedir. Bu hegemonyayı
oluşturulabilmesi için geniş kitlelere ulaşabilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Geniş
kitlelere ulaşmak içinse, medya en büyük ve en önemli araçtır (Hall 1985, s.12).
Devletin ideolojik bir aygıtı olarak ifade edilen medya, toplumlar üzerinde bir
hegemonya oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.
Kapitalist sistemin toplumlara sunduğu en önemli unsur demokrasi ve basın
özgürlüğüdür.

Ancak

medya,

demokrasinin

gerektirdiği

şekilde

faaliyetlerini

gerçekleştiremediği için medya ile siyasal iktidarlar ve sermayeler arasındaki ilişkinin
incelenmesi gerekmektedir. Çünkü kapitalist sistem ile yönetilen toplumlarda medya
siyasal iktidarın görevlerini yerine getirip getirmediği konusunda, basın özgürlüğü ve
demokrasinin gereği olarak gözlemci konumda bulunmalıdır. Yerine getirecekleri bu
görev sonucunda gerekirse siyasal iktidarı eleştirebilmelidirler. Ancak söylendiği gibi
medya kapitalist toplumlarda siyasal iktidarın görevlerini yerine getirip getirmediğini
sorgulayamamaktadır. Aksine siyasal iktidarların ve sermayenin kontrolü altına girmiş
durumdadır. Demokratik görünen ya da kamuoyunun çıkarlarını koruyormuş gibi
görünen medya aslında toplumların algılarını kontrol altında tutmak için ya da onları
yönlendirmek için kullanılan demokratik bir araç haline dönüşmüştür. Olması gereken
biçimi siyasal iktidarın eleştiriyi sonuna kadar kabul edip medyayı özgür bir biçimde
kamuoyunun çıkarlarını gözetmesi için serbest bırakmasıdır (Güngör 2010, s.103).
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Ancak günümüzde bunun yerine medya siyasal iktidarların ve sermayelerin çıkarlarını
gözetmekte ve ona göre hareket etmekte ve ettirilmektedir.
1.1 Medyanın İşlevleri
Medya günümüz demokratik toplumlarında haber verme, eğitim, eğlendirme, denetim,
kamuoyu oluşturma ve toplumsallaştırma gibi çeşitli işlevlere sahiptir. Ancak medya
küresel sermayelerin kontrolünde bulunduğundan, bu işlevleri sermayelerin istekleri
doğrultusunda gerçekleşmekte ve bilgiler bu sermaye sahiplerinin istedikleri şekilde
aktarılmakta, toplumlar da bu doğrultuda yönlendirilmektedir. Bu bölümde medyanın
işlevleri çeşitli kuram ve kuramcılar üzerinden irdelenecektir.
Medya kitleler üzerinde önemli etkisi bulunan bir propaganda aracıdır. Bununla ilgili
Harold Lasswell siyasal iktidarların fiziksel şiddet kullanmadıklarını, kamuoyu
oluşturmak amacıyla medyanın araç olarak kullanıldığını söylemektedir. Levent
Yaylagül, Harold Lasswell’in yaklaşımını şu şekilde açıklamaktadır; medya araçlarının
sürekli olarak propaganda yaptığını ve yapılan propagandanın amacının kitleleri
etkilemesi gerektiğini savunmaktadır. Söz konusu görüşe göre toplumlar propaganda
karşısında hiçbir şey yapamamaktadır. Bu görüşte medyayı bir propaganda aracı olarak
kullananlar, ekonomik gücü elinde bulunduran siyasal iktidarlar, entelektüel elitler ve
sermaye sahipleridir. Bu sayede toplumları yönlendirmektedirler. Bu yaklaşımda
geliştirilen kuram propaganda modelidir. Bu yaklaşıma en iyi örnek; Nazilerin iktidara
gelmek için ve sonrasında faşizmi yaymak amacıyla medya mesajlarını kitleler üzerinde
bir etki yaratmak için kullanmaları gösterilebilir. Bunun yanında demokratik görünen
medyanın, tarafsız ve kamuoyunun çıkarlarını gözettiği söylenen toplumlarda, popüler
kültür yaratmayı amaçlayarak, insanları seçmen olarak yönlendirmiştir (Yaylagül 2015,
ss.54-55). Siyasal iktidarlar medya araçlarını seçim zamanlarında bir propaganda
aracına dönüştürmektedirler. Reklamlarla, yapılan canlı yayın programları ile ya da bir
mitingin canlı olarak farklı medya araçlarından yayınlanması ile amaçlarına
ulaşmaktadırlar.
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Medya kuramcısı Denis McQuail, medya hakkında önemli işlevleri açıklamıştır.
Bazıları; enformasyon aktarımı, bağıntı, süreklilik, eğlence ve hareketliliktir.
Enformasyon aktarımı; medyanın önemli görevlerinden biri toplumlara bilgi
aktarmaktır. Toplum içinde gerçekleşen herhangi bir olay veya siyasi bir olay hakkında
toplumları bilgilendirerek enformasyonu sağlamaktadır. Bağıntı; medya toplumlara
aktardığı enformasyonu toplumların daha iyi anlayabilmesi için açıklamak ve anlatmak
zorundadır. Bundan dolayı toplumsal normlara bağlı kalarak bireylerin birbirleriyle
iletişim kurmalarında yardımcı olur. Süreklilik, medya ile gelecekte yaşanabilecek
olayları öngörmek ve toplumun içinde bulunduğu kültür yapısına biçim vererek
sürekliliği sağlamaktır. Eğlence, medya toplumların kendisine bağlı kalabilmesi için
onları eğlendirmek zorundadır. Bunu çeşitli diziler, programlar veya şovlarla yapar.
Hareketlilik, sermaye veya siyasal yapılar toplumları hareket geçirmek amacıyla
medyayı kullanmaktadırlar (Giddens 2008, s.645).
Farklı bir kuramcı, Frankfurt Okulu düşünürlerinden Jurgen Habermas, Frankfurt
Okulunu’nda ele aldığı düşünceleri yeniden ele almış ve bu düşüncelerin farklılaşması
gerektiğine karar vermiştir. Farklılaştırdığı bu düşünce ise “kamusal alan” olarak
adlandırdığı bir fikirdir. Bu fikirle medyayı analiz etmektedir. Habermas, kamusal alanı
tartışma ortamlarının olduğu, yeni fikirlerin ortaya atıldığı bir alan olarak
tanımlamaktadır. Kamusal alan ilk kez Avrupa ülkelerindeki kahvehanelerde ortaya
çıkmış, burada insanlar o zaman popüler olan medya aracı gazetelerdeki haberleri
tartışmışlardır. Habermas, kamusal alanda demokrasinin bir gereği olarak siyasi
sorunların tartışma ve yeni fikirler geliştirme yoluyla çözüleceğini öne sürmüştür.
Habermas’ın öne sürdüğü bu düşünce modern toplumlarda geliştirilen kültür
endüstrileri ile engellenmiştir. Çünkü medya insanlara sürekli eğlenecekleri şeyler
vererek demokratik tartışmaları engellemiştir. Buna bağlı olarak da sermaye çıkarları,
toplumların çıkarlarının önüne geçmiştir. Bunun sonucu olarak da toplumlar demokratik
tartışma yöntemleri ile değil medyanın onlara sunduğu reklam ve manipülatif
yöntemlerle yönlendirmeye başlanmıştır (Giddens 2008, s.647).
Jean Baudrillard ise medyanın bir hipergerçeklik dünyası olduğunu öne sürmektedir.
Baudrillard’a göre içinde yaşanılan dünyadaki her şey bir simülasyondan ibarettir ve

12

hiçbir şeyin aslı yoktur. Enformasyon çağının vazgeçilmez bir parçası olan medyanın
temel görevlerini yerine getirmesi gerektiğini savunmaktadır. Ancak kamuoyunun
çıkarları yerine, medya toplumlara; tüketebileceği çeşitli anlamlar içeren mesajlar
aktarmaktadır. Bu çağda toplumların sadece tükettiğini buna bağlı olarak da medya
tarafından üretilen tüm içeriklerin de tüketildiğini söylemektedir. Toplumları etkilemek
ve bir mesaj vermek için aktarılan bu içerikler zor kullanılarak değil tam tersi onların
isteğiyle kendilerine aktarılmaktadır. Yani bu içeriklere kendi istekleri ile maruz
kalmaktadırlar. Bu bağlamda medyanın da bir diğer amacı toplumları kendine bağımlı
hale getirmektedir. Bunun içinde medya toplumlara eğlendirebilecek içerikler vermekte
ve bunu da başarı ile yapmaktadır. Kuramcı, medyadan eğlendirici içeriklerin
çıkartılması sonucunda haber programlarının da izlenme oranında düşüş yaşanacağını
belirtmektedir. Baudrillard, medyada üretilen içeriklerin aslında bir yalandan ibaret
olduğunu, toplumları kandırmak için kullanıldığını düşünmektedir. Bu sayede toplumlar
içinde bulundukları sistemin varlığını kabul ederler ve sistem de varlığın yenileyerek
kanıtlamış ve sürdürmüş olur (Öker 2005, ss.s211-234-237-240).
Gramsci, toplumları yöneten sınıfın iktidarı elinde bulundurmak ve bunun devamını
sağlamak için yaptığı çalışmalardan bahsetmektedir. Bunun için hem fiziksel şiddet
hem de medya gibi ideolojik sistemlerin kullanıldığını öne sürmektedir. Öne sürdüğü bu
düşüncede Hegemonya kavramıdır. Bu bağlamda Gramsci’nin asıl merak ettiği soru
toplumu yöneten kapitalist bir azınlığın gücü nasıl elinde bulundurduğu ve
devamlılığını sağladığıdır. Bu soruya da hegemonya kavramı ile cevap bulmaktadır.
Çünkü kapitalist azınlık, çoğunluğu elinde tutabilmek ve kontrolü altına alabilmek için
medyayı kullanmaktadır. Aslında çoğunluğun edindiği görüş, kapitalist azınlığın
çoğunluğa empoze ettiği görüştür. Ancak çoğunluk bunu kendi görüşü sanmaktadır
(Fiori 1989, s.40). Kapitalist azınlığın elinde bulundurduğu medya gücü sayesinde, bu
azınlığın düşünce ve ideolojileri sürekli olarak toplumlara aktarılmaktadır. Aktarılan bu
görüşleri ise toplumlar kendi görüşleri sanmakta ve tartışmaktadırlar.
Gramsci’ye göre azınlık egemen sınıfın toplum içinde rıza üretmesi gerekmektedir.
Yani kendi görüşlerini toplumlara kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Bunu da medya
aracılığı ile yaparak, toplumların algılarını yönlendirmektedirler. Medya gibi ideolojik
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aygıtlar çeşitli düşüncelerin yaratıldığı ve toplumlara aktarıldığı araçlardır (Yaylagül
2014, s.111). Bu bağlamda incelendiğinde egemen olan sınıfın medya üzerinde de
çeşitli yaptırımları bulunmaktadır. Günümüzde bu yaptırımlar ticari faaliyetler olarak
ifade edilebilmektedir.
İletişim araçları kuramcısı Marshall McLuhan’a göre araç mesajın kendisidir. McLuhan
toplumların üretilen içerikten ya da aktarılan mesajdan değil de, medyanın tipinden
etkilendiğini söylemektedir (Giddens 2008, s.631). McLuhan medya araçlarını sıcak ve
soğuk araçlar olarak ikiye ayırmaktadır. Eğer bu araçlar bireyin yalnızca tek bir duyu
organına hitap ediyorsa o sıcak medya aracıdır. Bu araçlara örnek olarak fotoğraf ve
radyo verilebilir. Soğuk araçlar ise bireylerin birden fazla duyu organına hitap
etmektedir. Buna örnek olarak da telefon ve televizyon verilebilir (Yaylagül 2014, s.71).
Chomsky, medya üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek bir propaganda modeli
geliştirmiştir. Bu modele göre sermayeyi elinde bulunduran kapitalistler medyanın
kontrolünü de ellerinde bulundurmaktadırlar. Bu alanın kontrolünü herkes elinde
bulunduramayacağı için büyük sermayeye ihtiyaç olduğunu söylemektedir. Chomsky
medyanın anti demokratik bir yapıya sahip olduğunu çünkü bu yapıların sermayeyi
elinde bulunduranların kontrolünde olduğunu savunmaktadır. Demokratik toplumlarda
asıl olması gereken; medyanın kamuoyunun çıkarlarını koruyup, çoğulculuğa ve farklı
fikirlere yer vermesidir. Göstermelik de olsa bu tip toplumlarda basın özgürlüğü temel
hak ve özgürlük olarak sunulur. Fakat kimse kendi düşünce ve ideolojisini yayma
hakkına sahip değildir. Zaten kendilerine ne aktarılırsa onu kendi düşünce ve
ideolojileri olarak kabul etmektedirler. Çünkü medyanın sunduğu içerikler; sermayenin
veya siyasal iktidarların toplumları yönlendirme amacıyla ürettikleri içeriklerdir.
Chomsky medyanın toplum içerisindeki konumunu anlayabilmek için öncelikle onun bu
yapı içerisindeki yerine sonrasında ise siyaset ve sermayeyle olan ilişkisini incelemek
gerektiğini savunmaktadır (Yaylagül 2014, ss.169-170). Medyanın hangi sermaye ile
veya hangi siyasal iktidar ile ilişki kurduğu veya etkisi altında kaldığı oldukça
önemlidir.
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Psikolog Elihu Katz toplumların medya ile ne yaptıkları ve medyayı ne amaçla
kullandıkları üzerine bir tartışma başlatmıştır. Bu tartışma “kullanımlar ve doyumlar”
yaklaşımına dayanmaktadır. Katz’a göre toplumların temel ihtiyaçları dışında birtakım
farklı ihtiyaçları da bulunmaktadır. Toplumlar bu ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla
medyadan gelen içeriklere maruz kalırlar. Bu maruz kalma neticesinde de toplumsal ve
psikolojik temelli ihtiyaçlarını da gidermiş olurlar (Yaylagül 2014, s.70). Bu yaklaşıma
göre medya içeriğini alan toplumlar ile medya arasında işlevsel bir ilişki ortaya
çıkmaktadır. Bu yaklaşımın temel dayanağı incelendiğinde medya içeriklerine maruz
kalan toplumlar, bunu kendi istekleri ile yapmaktadırlar. Toplum içerisindeki kişiler
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlanmış içeriklere maruz kalmaktadırlar (Rosengren
1983, s.200). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre medya toplumların
ihtiyaçlarını gideren bir araç konumundadır. Ancak bu yaklaşımın bir eksiği
bulunmaktadır. Toplumların mesaj aldığı tek araç medya değildir. Bireyler kendi
aralarında da iletişim kurarak birbirlerine mesajlar gönderebilmektedirler (Yaylagül
2014, s.73).
George Gerbner 1960’lı yıllarda “Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı” adı altında bir
yaklaşım geliştirmiştir. Buna göre medya araçlarından biri olan televizyonun, onu
izleyen toplumların üzerindeki etkisini ve bunu nasıl gerçekleştirdiğini araştırmıştır.
Ekme kuramcılarına göre; medya araçlarından biri olan televizyon toplumlar üzerinde
uzun süreli bir etkiye sahiptir. Toplumlar üzerinde oluşturulan bu etki, daha çok ikna ve
rıza üretimi ile ilgilidir. Gerbner de medyanın toplumda egemen olan kültürü yani
sermayenin ve siyasal iktidarın düşüncelerini aktardığını öne sürmektedir. Bu
yaklaşımda televizyon sermayenin en büyük silahıdır. Bu silah toplum içindeki inançları
ve davranışları belli bir sınıfın isteği yönünde güçlendirmektedir. Normalden çok daha
fazla televizyon izleyen toplumlar, kendilerini farklı bir gerçekliğin içinde
bulmaktadırlar. Çünkü bu ortam onlar için yaratılmış ve sunulmuş bir ortamdır. Bu
noktada anlatılan Jean Baudrillard’ın simülasyon kavramına benzemektedir. Bu kurama
göre çok fazla televizyon izleyen toplumlar gerçek dünyadan çok kendilerine sunulan
dünyaya inanmaya başlamışlardır (Yaylagül 2014, s.74). Bu nedenle, toplumlar medya
tarafından kendilerine sunulan bir gerçeklikte yaşadıklarını düşünebilirler. Ancak bu
gerçeklik toplumların kendi gerçekliği değil, medyanın onlara sunduğu gerçekliktir.
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Bireyler, içinde bulundukları toplumda yaşanan olayları veya dünya çapında neler
olduğunu öğrenmek istemektedirler. Günümüzde bu istek toplumların bilgi edinme
kaynağı olan medya aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Medya öyle bir konuma
gelmiştir ki; hangi olayların toplumlara aktarılıp aktarılmayacağı konusuna karar
vermektedir. Toplum medya sayesinde bilgi edinmektedir. Medya gündemde hangi
konuya önem veriyorsa toplumlarda ona önem vermektedirler (Severin ve Tankard;
1992, s.208). Bu kuramın temelinde toplumların gün içerisinde birbirleriyle konuştuğu
konuların belirlenmesine dayanır. Yani medya gündemi belirleyerek toplumlara
birbirleriyle konuşacağı konuları belirlemektedir (McCombs ve Shaw 1984, s.72). Bu
kuram medyanın olaylara verdiği önem ve önceliğe göre toplumların düşüncelerinin
etkilenip değiştirildiğini öne sürmektedir (Yaylagül 2014, s.80). Bu bağlamda
incelendiğinde; medyanın, gündem belirleme işlevi toplumların gündemlerini
belirlemekle birlikte gün içerisinde onlara ne hakkında konuşmaları gerektiğini de
söylemektedir.
Toplumlara ne düşünmesi ve ne hakkında konuşması gerektiğini söyleyen medya
yüzünden bireyler dışlanmaktan da korkmaktadır. Bireylerin düşünceleri toplum
içerisindeki etkin düşünceden farklı olduğunda genel çoğunluk tarafından dışlanmaktan
korkmaktadırlar. Yani toplumda egemen olan düşünce medyanın onlara aktardığı
düşüncedir. Bu kurama ise Noelle Neuman tarafından geliştirilen “Suskunluk Sarmalı”
adı verilmektedir (Yaylagül 2014, s.82). Bireyler toplum içerisinde dışlanmaktan
korkmaktadırlar. Bireyler, içinde bulundukları grubun veya topluluğun görüşü ile farklı
bir görüşe sahip ise dışlanmamak için kendi görüşünü saklar.
Medyanın ürettiği içeriklerin yayınlanması sürecinde çeşitli kişiler görev almaktadır.
Görev alan bu kişilere “Eşik Bekçileri” denmektedir. Bu modeli geliştiren ise D.M.
White’dır. Eşik bekçileri neyin haber olup olmayacağına karar vermektedirler. Neyin
haber olup olmayacağının yanında, ürettikleri içeriğin nerede ne kadar süreyle ve hangi
sırada yer alacağının da kararını vermektedirler. Eşik bekçileri genellikle haber
merkezlerinde yer alan haber editörleridir. Medyanın gündem belirleme gücü buradan
başlamaktadır. Eşik bekçileri

topluma verdikleri haberler ile onların gündemlerini
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belirleyip ne düşünecekleri ve hangi konuda konuşacaklarını belirlemektedirler (Mcquil
ve Windhal 1993, s.145).
Luhmann ise iletişim medyası teorisi üzerinde durmaktadır. Luhmann toplumların
içerisinde bulunduğu sistemlerin ve sosyal çevrelerin farklı olabileceğini söylemektedir.
Luhmann’a göre toplum için medya önemli bir rol oynamaktadır. Sistem kavramını ön
plana çıkarmaktadır. Sistem teorisi medya, toplum ve kültürün iletişimle ne kadar
bağlantılı olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Yani bu yaklaşımın temelinde
iletişim yer almaktadır. Medyanın işlevinin iletişim kurmak olduğunu ifade etmektedir.
Luhmann’a göre medya sistemi diğer ekonomik, bilimsel ve dini sistemlerle benzerlik
göstermektedir. Benzerlik gösterdiği sistemlerde de olduğu gibi medyanın bileşenleri
toplumlar ya da çeşitli gruplar değildir. Medya sisteminin bileşenlerini iletişim
oluşturmaktadır. Luhmann bu sistemde bir takım kodlar olduğunu belirtmektedir. Bu
kodlar medyada bir enformasyonun var olup olmadığı konusunda bilgi vermektedirler.
Bu noktada enformasyon var ise iletişim de vardır.
Medyanın normal şartlardaki görevi kamuoyunun çıkarlarını koruyarak onlara bilgi
sağlamaktır. Ancak kapitalist toplumlarda sermayeyi ve siyasal iktidarı elinde
bulunduranlar medya gücünü de elinde bulundurmaktadır. Bu tür toplumlarda, toplum
içinde eşitsizlikler bulunmaktadır. Bu eşitsizlikler; herkesin aynı eğitimi veya aynı
sağlık hizmetini alamaması örnek olarak verilebilir. Bilgi eksikliği hipotezine göre
medya yoluyla aktarılan mesajlar toplumun her tabakası tarafından aynı şekilde
anlaşılamaz. Çünkü herkes aynı ekonomik güce sahip olup aynı eğitimi alamamaktadır.
Yani medya herkese aynı bilgiyi veriyor gibi gözükmekte ancak herkes verilmek
isteneni aynı şekilde anlayamamaktadır. Bu durumun kendini en çok gösterdiği
durumlar; medyanın daha çok bilimsel veya kamu ile ilgili bilgi aktardığı içeriklerdir
(Yaylagül 2014, ss.84-85).
1.2 Medyanın Amacı
Medyanın amacı en basit hali ile toplumlar ve yöneticiler arasında bir iletişim kurmak,
haber ve bilgi vermektir. Toplum içerisinde gerçekleşen olayları, ya da günümüzde
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global çapta gerçekleşen olayları toplumlara haber vermek amacıyla kullanılan bir
araçtır. Bunun yanında medya toplumları eğlendirerek kendine bağımlı yapma amacı
taşımaktadır. Çünkü medya geniş kitlelere ulaşmak için çok önemli bir iletişim aracıdır.
Günümüzde medya iletişim kurma amacıyla devam etmekte; ancak kamuoyu çıkarları
için değil de çeşitli güç odakları için bu amacını sürdürmektedir. Bundan dolayı
Chomsky’nin de aktardığı gibi medya bir propaganda aracıdır. Hem siyasiler, hem de
sermaye sahipleri için çok önemli bir araçtır ve medyanın amacı onların isteklerini
yerine getirmektir. Ancak bunları yerine getirmek için öncelikle toplumların medyayı
takip etmesi sağlanmalıdır. Yani toplumlar farkında olmadan bir propagandaya maruz
kalmaktadırlar. Bu noktada medyanın amacı yeni bir boyut kazanarak, toplumları
yönlendirme noktasına gelmektedir. Toplumların yönlendirilmesini sağlamak için ise;
kitle kültürünün yaratılması gerekmektedir.
Medyanın ilk amacı, kitle kültürü yaratarak, kitleleri kontrol altında tutabilmektir.
Medya tarafından kitlelere sürekli olarak içerik aktarımı yapılmaktadır. Yapılan bu
içerik aktarımı sonucunda kitle kültürü ortaya çıkmıştır (Yaylagül 2014, s.89). Bir
bakıma medyanın amaçlarından biri kitle kültürü oluşturmaktır.
Kültür, en kısa tanımı ile toplumların belirli bir yaşam biçimi olarak ifade edilebilir.
Ancak kültürün farklı yönelimlerinin bulunduğu iki görüş bulunmaktadır. İlki Marksist
görüştür. Bu görüşe göre kültür toplumların ekonomik yapısı, siyasal yapısı ve sınıfsal
yapısıyla bağlantılı olarak düşünülmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak kültür
günümüzde teknolojik cihazlarından ve üretim araçlarından farklı düşünülememektedir.
Kültürün üretimi artık sanat, edebiyat ya da felsefe gibi dallardan değil de tamamen
sermaye tarafından yapılmaktadır. Kültür yöneliminin bulunduğu bir diğer görüş ise
liberal görüştür. Bu görüşe göre ise herkesin bir kültürü vardır ancak her birey de bir
gruba bağlıdır. Bu grup ise toplumun tamamını ifade ederek kültürlerini belirler
(Swingwood 1996, s.23).
Yeryüzünde yaşayan insanlar ile bu insanların sahip olduğu ulusal kimlikler ve buna
bağlı olarak gündelik konuşma dilleri birbirinden farklı kültürlerin olduğunun en büyük
ispatıdır. Geçmişten bu yana kültürler her zaman yeniden yaratılmaktadır. Geçmişte
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sözlü eserlerden, resimli eserlere, gazeteden televizyona kadar çeşitli araçlarla kültürler
yeniden yaratılmaya çalışılmıştır (Postman 1994, s.19). Medya bu bağlamda
incelendiğinde; hangi gücün kontrolü altında kalıyorsa ona bağlı kalarak kitleleri
yönlendirebileceği bir kültür yaratmayı hedeflemektedir.
Kitle kültürü, kitleleri kültürsüzleştirmek anlamında ifade edilebilir. Kitle kültürünün
ortaya çıkışı endüstrileşme ile gerçekleşmiştir. Bu kavram geniş toplumlar ve bu
toplumların davranışları ile yakından ilintilidir. Kitle kültürüne medyada rastlamak
mümkündür. Çünkü medya, kitle kültürünün yaratılması için kitlelere eğlenebilecekleri
ve zaman geçirebilecekleri içerikler sunmaktadır. (Gönenç 2012, ss.129-130).
Bu kültür sermayeyi elinde bulunduranlar tarafından yaratılmıştır. Günümüzde bunu
gizlemek gibi bir dertleri de bulunmamaktadır. Örneğin sanat olarak görülen sinema
artık kendisini bir sanatmış gibi göstermek zorunda değildir. Çünkü sinema da bir
medya aracı olarak çeşitli ideolojilerin kontrolü altında ve onlara hizmet etmektedir.
Artık kendini sanat değil de bir endüstri olarak adlandırmakta ve sermayeye hizmet
etmektedir. Buna bağlı olarak bu endüstri toplumlara sürekli tüketmeleri için içerikler
sunmaktadır. Bu endüstri toplumları her bakımdan tüketmeye itmektedir. Toplumları
boş zamanlarında bile tüketime itecek içerikler sermaye tarafından hazırlanır ve
toplumların algılaması için onlara sunulur (Adorno ve Horkheimer 2014, ss.162-163167).
Medya bu endüstrinin ürünlerini geniş kitlelere yaymak amacıyla kullanılan en büyük
araçtır. Kitleler bu endüstrinin mesajlarını kendi istekleriyle almaktadır. Ancak onlara
verilen mesajlar gizli ve yavaş bir şekilde beyinlerine yerleştirilmektedir. Kitleler bu
mesajları kimi zaman sadece görürler, sadece duyarlar veya hem görüp hem duyarlar
(Adorno ve Horkheimer 2014, s.170). Bu noktada medya da bir endüstri haline
dönüştürülmüştür. Endüstri haline gelen medya kitlelerin hoş vakit geçirmelerini, boş
zamanlarını değerlendirmelerini, hayal kurmalarını amaçlar. Onlara ulaşılması zor
hayatlar göstererek imrendirir ve bu hayat için sürekli çalışmalarını veya tüketmeleri
gerektiğini aşılar. Bu sayede toplumlar kapitalizmin en büyük silahı medya sayesinde
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sermayenin veya siyasal iktidarın isteklerini yerine getirmeye başlarlar. Bununla birlikte
medyanın amacı toplumları tek tipleştirmektir (Maigret 2016, s.88).
Medyanın bir diğer amacı ise reklam yapmaktır. Bu reklamların içeriği ürün, hizmet
veya siyasal reklamlar olabilmektedir. Bu noktada reklam verenler yine medyanın geniş
kitlelere ulaşabilme gücünü kullanmaktadır. Reklam ise bir ürünün satışı için
pazarlama, tüketici üzerinde ikna edici bir tutum ya da marka tanıtımı amacıyla
yapılabilir. Ancak medyanın bu reklamları yapmasının bir nedeni de medya
kuruluşlarının ticari çıkarlarını korumak ve kendine kaynak sağlamak olarak ifade
edilebilir. Ürün ve marka reklamlarının yanı sıra siyasal reklamlar da propaganda
amaçlı olarak yapılmaktadır.
Reklamın çeşitli işlevlere sahip olduğu söylenilebilmektedir. Bunlar; bilgi vermek, bir
ürün veya hizmetin satışı için tüketiciyi ikna etmek ve akılda kalıcılık olarak ifade
edilebilir. Reklamlar bir ürün veya hizmet açısından diğerleri ile karşılaştırılmak üzere
bilgi verir, satın alınması için ikna edebilir ve marka imajı için akılda kalıcılık yaratır
(Küçükerdoğan 2011, s.15). Reklamın amacı kısa vadede hedef kitleden sonuç almaktır.
Yapılan reklamların daha etkili olabilmesi amacıyla yeni yöntemler denenmiştir. Bu
açıdan incelendiğinde artık ürünlerin değil de hedef kitlenin kendisi daha değerli
gösterecek reklamlar yapılmaktadır (Postman 1994, s.142).
Bu bağlamda reklam incelendiğinde reklamın üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar reklam
veren, hedef kitle ve ürün olarak adlandırılabilir (Çankaya 2015, s.46).
Siyasal reklamların da hedef kitle gruplamaları yapılmakta ve bu reklam türü de kendi
içinde gruplandırılmaktadır. Siyasal reklamların amacı da, seçmen kitlesini etkilemek ve
ikna edici propagandalar yapmaktır. Siyasal reklamlar; partizan siyasal reklamlar,
adayları temel alan siyasal reklamlar, iktidara yönelik siyasal reklamlar, toplumsal
gruplara yönelik siyasal reklamlar, gizli siyasal reklamlar, negatif siyasal reklamlar ve
sosyal amaçlı siyasal reklamlar olarak gruplandırılabilir (Çankaya 2015, s.47).
Hazırlanan bu siyasal reklamlar, medya aracılığı ile hedef kitlelere aktarılmaktadır.
Ticari kaygıları olan ve sermaye ile iktidarın kontrolünde olan medya kuruluşlarının
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amacı siyasal reklamları sürekli olarak hedef kitlelere aktarmaktır. Siyasal reklamın
amacı ise seçim dönemlerinde hedef kitlelerine yönelik olarak hazırlanan siyasal
kampanyaların medya araçları aracılığı ile aktarılmasıdır. Çünkü siyasal kampanya
döneminde yapılan propaganda çalışmaları yanında medya üzerinde yayınlanması
amacıyla hazırlanan çeşitli içerikler de yapılmaktadır. Hazırlanan bu içerikler medya
araçları ile hızlı bir şekilde hedef kitlelere aktarılmaktadır (Aziz 2007, s.16). Hedef
kitlelere medya aracılığı ile aktarılan bu içeriklerin amacı ise hedef kitlelerin düşünce ve
fikirlerini değiştirmek yani onları istenilen düşünceye yönlendirmektir.
Medya, kimi zaman normal anlaşmalar yoluyla kitlelere aktardığı reklamların yanı sıra
sermaye sahipleri ve siyasal aktörlere de yakın olabilmektedir. Bu durumda medyada
bir siyasal aktör konumuna gelebilmektedir. Siyasal aktör konumuna gelen medya,
iktidarda olan bir hükumeti güçlendirebilir ya da haklı çıkaracak çeşitli söylemler
gerçekleştirebilir. Günümüzde de bunlar gözle görülür bir şekilde yapılmaktadır. En
basit örneği ile medya bu güçler için olmamış bir olayı olmuş gibi tarafsız bir şekilde
göstererek izleyicilerin algılarını yönlendirebilmektedir. Dolayısıyla medyanın tarafsız
bir şekilde kamuoyunun çıkarlarını koruma amacı ortadan kalkmaktadır (Çankaya 2015,
s.67). Medya, kamuoyunun çıkarlarını koruma amacı ortadan kalktığında tarafsızlığını
kaybeder.
Medyanın; demokrasinin bir gereği olarak kamuya, yaşanan olayları, kamu yararı
açısından olduğu gibi tarafsız bir biçimde aktardığı söylenmektedir. Bu bağlamda buna
“kamunun bilme hakkı” adı verilmektedir. Bu hak demokrasinin geliştirilmesi için
temel alınan bir koşuldur. Buna bağlı olarak da medyanın etken güçlerinin kamu için
denetleyici bir konumda olduğu söylenmektedir (Çaplı 2002, s.24). Medya toplum
içerisinde yaşanan olayları kamuya tarafsız bir şekilde yansıttığı ve denetleme işlevini
üstlendiğinden; devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı gibi bir organ haline
geldiği söylenmektedir. Bunun sonucu olarak da medya “dördüncü kuvvet olarak”
adlandırılmaktadır(http://www.radikal.com.tr/yorum/medya-etigi-ve-demokrasi766828/, e.t. 22.11.2016 ). Ancak dördüncü kuvvet olarak tanımı yapılan medyanın,
işlevi yerine getirmekte olduğunun söylenmesi oldukça zordur.
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Medya – siyaset ilişkisi incelendiğinde; medya, siyasetçileri göz önünde tutulabilir,
hedef kitlesi için olumlu bir imaj yaratabilir ve popülerliğini arttırabilir (Bongrad 1984,
s.80). Bu noktada medya-siyaset ilişkisi incelenmelidir. Medyanın toplum içerisindeki
konumuna bağlı olarak kimlere hizmet ettiği ortaya çıkarılmalıdır. Medyanın hizmet
ettiği yapıların amacı ise toplumları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmektir.
Medya günümüzde her an her kanaldan kitlelere enformasyon aktarmaktadır. İnsanlar
gündelik yaşamında işe giderken, iş yerinde, evde ya da okulda her yerde medya
tarafından enformasyona maruz kalmaktadırlar. Çünkü içinde bulunduğumuz çağda
kitlelerin her yanı medya araçlarıyla çevrilmiş durumdadır (Charon 1992, s.29). Medya
bu noktada aslında doğrudan sermayenin ve siyasal iktidarın isteklerini gerçekleştirme
amacındadır.
Endüstrileşmiş toplumların medya aracılığı ile maruz kaldıkları enformasyon sonucunda
çeşitli fikir ve düşünceleri de değişebilmektedir. Kültür endüstrisinin ve bunu yaymak
için en büyük araç olan medyanın en büyük amaçlarından biride, toplumları soyutlamak
ve yalnızlaştırmaktır (Touraiene 1994, s.110). Kültür endüstrisinin kitle kültürü
yaratabilmek amacıyla kullandığı en büyük silah medyadır. Bu yüzden kültür endüstrisi
medya aracılığı ile toplumlara her bireyin içinde bulunmak isteyeceği ancak asla
bulunamayacağı sanal dünyalar yaratarak sunmaktadır.
Günümüzde medyanın amacı; kamuoyunu sermayenin istediği şekilde bilgilendirmenin
yanında, aynı zamanda yönlendirmek de oluşmuştur. Bu da siyasal iktidarın ve
siyasetçilerin siyasal reklamlara verdiği önemi arttırmaktadır (Çankaya 2015, s.333).
1.3 Medya İçeriklerinin Hedef Kitlesi
Hedef kitle; kaynağın hazırladıkları içeriği, bir konu, görüş ya da istenilen davranış için
yönlendirmek üzere bu içeriklerin ulaştırılması istenilen gruptur (Zıllıoğlu 2007, s.8).
Medyanın belirli bir hedef kitlesinin olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Medyanın
ürettiği veya medya tarafından toplumlara aktarılacak içeriklerin, hedef kitlesi
bulunmaktadır. Çünkü üretilen içerikler belirli kitlelere seslenmektedir. Herkesin
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ilgisini çekmemektedir. Bu noktada içerik üretenler, medya planlaması adı altında hedef
kitlelerini belirlemektedirler. Üretilen içerikler doğru hedef kitlelere ulaşamazsa, medya
tarafından veya sermaye tarafından üretilen ve medya tarafından aktarılan içeriklerin
hiçbir geribildirimi olmayacaktır.
Medyanın amaçlarından birinin reklam yapmak olduğu bilinmektedir. Bu noktada
içeriği üretecek olan kişi, kurum veya kuruluş medya planlamasını iyi bir şekilde
yapmalıdır. Çünkü hedef kitleler artık medya araçlarında bile değişiklik bile
gösterebilmektedir. Bu bağlamda hedef kitlenin kim olduğu, yaş aralığı, çalıştıkları iş,
eğitim durumu, hangi yaş grubu hangi medya aracı ile daha çok vakit geçiriyor ve
hazırlanan içerik hangi medya aracında ne kadar yayınlanacak gibi soruların iyi bir
şekilde analiz edilmesi gerekmektedir (Arens 2006, s.278). Üretilen içeriğin beklenen
geri dönüşü sağlayabilmesi gerektiği için dolayı yerinde ve doğru bir medya planlaması
yapılması önemlidir.
Medya toplumları tüketmeye itmekte ve bunun için ikna edecek mesajlar
göndermektedir. Ancak hangi ürün ya da mesaj, hangi hedef kitleye hitap etmektedir ya
da hangi gruplar bu ürün ya da mesajın hedefinde, gibi sorularında cevaplanması
pazarlanacak içeriği hazırlayacak olan kişiler tarafından oldukça önem arz etmektedir.
Buna göre yapılan bir medya planlaması yapıldığında hedef kitlelerin istenilen tepkiyi
verebilmesi sağlanmaktadır (Arens 2006, s.285).
Hedef kitle analiz edilmeden önce, onlara aktarılacak olan mesajın amacının ne olduğu
belirlenmelidir. Yani hedef kitlenin hangi amaç için ikna edileceği belirlenmelidir.
Zaten mesajı sürekli alan ve ikna olmuş bir kitleye, mesajı yeniden göndermek amaca
uygun olmayacaktır (Kelley ve Jugenheimer 2004, s.52).
Hedef kitle analizi ile birlikte hangi medya aracının kullanılacağı da çok önemlidir. Bu
noktada tek bir araç da kullanılabilir farklı araçlardan, farklı yerlerde aktif olan medya
araçları da kullanılabilir (Rossiter ve Danaher 2004, s.49). Hedef kitle analizinin bu
noktadaki amacı hangi medya aracının, hangi kitle tarafından daha çok kullanıldığını
öğrenmek ve buna göre bir strateji belirlemektir.
Hedef kitle analizinde yapılması gereken en önemli çalışmalardan birisi de hangi
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kitlenin, hangi medya aracı ile daha fazla vakit geçirdiği ya da kullandığıdır. Günümüz
teknolojik gelişmelerinin olmadığı dönemlerde istenilen hedef kitleye ulaşmak daha
kolay bir şekilde olmaktaydı. Ancak günümüzde gelişen iletişim teknolojileri sayesinde,
hedef kitleler birden fazla medya araçları ile vakit geçirmekte ya da kendi tercihi olan
araçları kullanmaktadırlar. Bu noktada hedef kitlenin hangi medya aracı ile daha fazla
zaman geçirdiği önemlidir (Soberman 2005, s.421). Günümüzde yeni medya aracı olan
sosyal medya üzerinde hedef kitleyi belirlemek daha kolaydır. Çünkü genel olarak
sosyal medya mecraları kendisine kayıt olan bireylerin kişisel bilgilerini toplamaktadır.
Toplanılan bu bilgiler, sosyal medya üzerinde herhangi bir çalışma yapacak bireylerin
hedef kitlesini belirlemek için fayda sağlamaktadır. Bu bilgiler hedef kitle alanının
daraltılmasını ve sosyal medya üzerinde direkt olarak istenilen hedef kitleye
ulaşılmasını sağlamaktadır.
1.4 Geleneksel Medya
Gazete, radyo, dergi, sinema ve televizyon gibi kitle iletişim araçları, mesajın sadece tek
yönlü olarak aktarılabildiği, belirli bir zamana ve mekana bağlı kalma zorunluluğu
bulunan ortamlardır. Bu ortamlarda izleyiciler veya dinleyiciler ne izlemek veya
dinlemek istediklerine kendileri karar veremez, onlara ne verilmekte ise onu izlemekte
veya dinlemektedirler.
Geleneksel medyada izleyiciler veya dinleyiciler, bu ortamda tek yönlü bir iletişim
olduğu için sadece tüketme durumundadırlar, tükettikleri içerik hakkında yorum
yapamaz ve içeriği değiştiremez. Ancak günümüz geleneksel medya ortamları yeni
medya ile entegre olarak yayınlar sırasında çeşitli yollarla izleyici veya dinleyicilerden
geribildirim alabilmektedirler (Sanlav 2014, s.28).
Gazeteler, radyolar ve televizyonlar gibi geleneksel medya araçları mesajları tek bir
noktadan bireylere aktarmaktadır. Bu ortamlarda hedef kitleler kendilerine gönderilen
içeriklere aynı saatte ulaşmak zorundadır. Bu noktada bireylerin seçebildiği sadece
ortamdır. Yani geleneksel medya üzerinden kendilerine gönderilen mesajları seçebilme
gibi bir durum yoktur.
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1.5 Yeni Medya Nedir ?
Yeni medya, gelişmekte olan bilgisayar teknolojileri, internet ve mobil teknolojileri ile
kullanıcıları bulundukları gerçek ortamdan bağımsız olarak soyutlayan ve onları
interaktif bir şekilde etkileşime sokan bir ortamdır (Sanlav 2014, s.29).
İçinde bulunduğumuz yüzyılda giderek yaşamın her alanında yaygınlaşan, gündelik
hayatın kolaylaşmasını sağlayan, bu nedenle artık insanların birer parçası haline gelmiş
olan bilgisayar, internet ve cep telefonları gibi tüm dijital teknolojiler yeni medya olarak
nitelendirilebilir.
Yeni medyanın en temel özelliği; etkileşimli olması, yani anında geribildirim
alabilmesidir. Yeni medya dijital kodlamaya sahip olduğu için birden çok
enformasyonu aynı anda aktarabilme olanağına sahiptir. Bunun sonucunda ise
enformasyonun iletilmesi düzçizgiselden hipermetinsele geçmiştir. Yeni medyanın
etkileşimsellik özelliği sayesinde kullanıcıların iletişim sürecindeki rolü ve katılımı da
etkilenmiştir. Yeni medya multimedya biçimselliğine sahiptir. Sahip olduğu bu
göstergeler, simge sistemleri, iletişim çeşitleri ve farklı veri türleri tek bir çatı altında
toplanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca yeni medya çeşitli iletişim ortamlarının
aynı anda kullanılmasını sağlamaktadır. Yeni medyanın belirtilmesi gereken bir diğer
özelliği ise kullanıcıları bireyselleştirmesi diğer yandan da sanal bir ortamda bir araya
getirerek toplumsallaştırmasıdır (Binark 2007, ss.21-23). Yeni medya sanal bir ortamda
kullanıcıları bir araya getirdiği için, yeni bir kamusal alan oluşturmaktadır.
Yeni medya, gelişen teknolojiler sayesinde kullanıcılara bir çok iletişim biçimini de
beraberinde getirmiştir. Bu yeniliklere multimedya, etkileşimsellik, ve hipermetinsellik
gibi kavramlar örnek gösterilebilir. Multimedya, birden çok iletişim aracının arasındaki
bağlantıyı sağlamak, etkileşimli tek bir ortamda ya da birden çok iletişim ortamının
arasındaki bağlantının gerçekleşmesi için tek bir ortama aktarılmasıdır. Etkileşimsellik,
iletişim sürecine etkileşim için katılan program içeriği üzerinde kontrolünü
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arttırabilmesi amacıyla veya izleyici ve alıcının kaynak olabilmesi durumudur.
Hipermetin, metinlerin kendi arasında birbirlerine bağlanmasını sağlayan bağlantıları
kullanarak, kullanıcının bilgiye bu metin üzerinden erişmesine imkan sağlayan bir
yapıdır ve tamamen etkileşimlidir (Sanlav 2014, s.29).
1.5.1 Sosyal Medya
Sosyal medya; Web 2.0 teknolojisini kullanan internet ortamı kullanıcılarının bu
ortamda sanal bir kimlik oluşturarak içerik ürettikleri, fikir beyan ettikleri, tartışma
ortamı oluşturdukları sanal platform olarak tanımlanabilir. Yani sosyal medyada içerik
oluşturulan bilgi tamamen kullanıcılar tarafından hazırlanmaktadır. Oluşturulan bu
içerik ve bilgiler ile ilgili karşılıklı iletişim bulunmakta ayrıca kontrolün bu ortamı
kullanan kullanıcılarda olduğu bir iletişim süreci vardır (Joseph 2012, s.146).
Sosyal medya günümüzde bireylerin etkileşimli bir biçimde enformasyona ulaşabildiği
veya enformasyonu yaratabildiği, hızlı ve ekonomik bir mecra konumuna gelmiştir
(Aslan 2015, s.11). Hem hızlı, hem ekonomik olması ve bireylerin her anında
ulaşabilme kolaylığı olan sosyal medyanın kullanıcı sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır.
Dünya üzerinde aktif olarak kullanılan çeşitli sosyal medya platformları bulunmaktadır.
Facebook, Twitter, Instagram, Whats App, Linked in, Google Plus, Skype, Instagram ve
Periscope en popüler olarak kullanılan çeşitli sosyal medya platformlarındandır.
Türkiye’de 79.14 milyonluk nüfusun 46.3 milyonu internet kullanıcısıdır. 46.3 milyon
internet kullanıcısından 42 milyonu aktif olarak sosyal medya platformlarını
kullanmaktadır. Bu sosyal medya platformlarından en yaygını Türkiye’de %32’lik
oranla Facebook’tur. Facebook’tan sonra kullanıcılar tarafından mecra kullanım oranı
ise WhatsApp %24, Facebook Messenger %20, Twitter %17, Instagram%16’lık
kullanım oranına sahiptir (http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medyakullanici-istatistikleri-2016/, e.t. 15.11.2016).
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Sosyal medyada zaman kavramı olmadığı için bilgiler oldukça hızlı bir şekilde
yayılmaktadır. Bu mecrada toplumlar hızlıca bilgi aktarımında bulunduğu için buna
bağlı olarak çeşitli olaylar gelişebilmektedir. En büyük örnek yakın tarihte gerçekleşmiş
olan “Arap Baharı” olarak gösterilebilir. Arap coğrafyasında gerçekleşen ve küresel
çapta yankı uyandıran bu olayda, kitleler sosyal medya üzerinden örgütlenmişlerdir.
Artık sosyal medya önemini arttırarak geleneksel medyanın önüne geçmiş durumdadır.
Buna bağlı olarak sosyal medya ortamında gerçekleşen olaylar geleneksel medya haber
bültenlerine haber konusu olabilmektedir. Bunun dışında yapılan haber veya tartışma
programları ise izleyicileri ile yayın sırasında iletişim kurma amacı ile sosyal medya
platformlarını kullanabilmektedir.
Sosyal Medya’nın diğer iletişim araçlarından çeşitli farkları bulunmaktadır. Örneğin
Sosyal Medya’da içerikleri platformu kullanan kullanıcılar da üretebilmektedir. Bunun
dışında interaktif bir iletişim aracı olan Sosyal Medya’da üretilen mesajlar diğer iletişim
araçlarına göre daha hızlı yayılma göstermektedir. İncelendiğinde sosyal medya
üzerinde normal hayatlarında birbirleriyle görüşmeyen ve tanışmayan bireyler arasında
mesajlar hızla yayılabilmektedir. Bunun yanı sıra Sosyal Medya, kullanıcılara genel
olarak ücretsiz bir hizmet sunduğu için tüm sosyal sınıflar tarafından kullanabilmekte,
tüm kullanıcılara en hızlı şekilde seslerini duyurma imkanı sunabilmektedir (Başıbüyük
2014, s.53).
Sosyal Medya platformları toplumsal olaylarda önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de
bunun en büyük örneği Gezi Parkı olayları sırasında yaşanmıştır. Gösteriler sırasında
iletişim ağı engellenen göstericiler ve olayları takip etmek isteyen kişiler Sosyal
Medya’yı aktif olarak kullanmışlardır. Bu süreçte kullanılan en önemli platform Twitter
olarak gösterilebilir. Aynı dönemde kullanılan #direngeziparki, #occupygezi gibi
etiketler uzun süre Trend Topic olmuş ve dünya genelinde takip edilmiştir (Başıbüyük
2014, s.56).
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1.5.1.1 Facebook
Facebook, ilk kurulduğu zamanlarda sadece Harvard Üniversitesi öğrencileri arasında
kullanılabilmekteydi. 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur. 2006
yılında ise, herkes tarafından kullanılabilir hale getirilmiştir (Bostancı 2015, s.67).
Facebook dünya çapında en çok kullanıcı sayısına ulaşmış sosyal ağdır. Statisticbrain’in
paylaştığı bilgilere göre 1 milyar 310 milyon kullanıcı bulunmaktadır. Ayrıca 680
milyon mobil kullanıcısı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Alexa’nın gerçekleştirdiği
araştırmaya göre Facebook dünya üzerinde popüler web siteleri sırasında Google’ın
ardından 2.sırada bulunmaktadır (Bostancı 2015, s.67).
Facebook tekil kişilere kendi profillerini oluşturabileceği ve özgürce düşüncelerini
paylaşabileceği bir ortam sunmaktadır. Belirli bir yaş kitlesi bulunmayan Facebook her
yaştan kullanıcıya sahiptir. Facebook, kullanıcılara yapacakları paylaşımda herhangi bir
kısıtlamada bulunmadığı için genellikle en çok tercih edilen sosyal paylaşım
platformudur.
1.5.1.2 Twitter
2006 yılında Evan Williams, Biz Stone ve Jack Dorsey tarafından kurulmuş bir sosyal
paylaşım platformudur. Twitter bir mikroblog aracı olarak nitelendirilmektedir.
Kullanıcılara yapacakları paylaşımda en çok 4 görsel ve 140 karakter hakkı
tanımaktadır. Twitter’da hashtag, mention ve retweet gibi kavramlar yer almaktadır.
Twitter genel olarak siyaset ve medyatik kişilerin yer aldığı bir ortamdır. Bu ortamı
takipçilerine daha hızlı bir şekilde aracısız olarak bilgi vermek amacı ile
kullanmaktadırlar. Twitter’da hashtag sayesinde birbirini hiç tanımaya insanlar belirli
bir konu üzerinde bir araya gelebilmektedirler (Bostancı 2015, s.63).
Twitter amacını “Herkese, hiçbir engelle karşılaşmadan fikir ve bilgi üretme ve bunları
anında paylaşma gücü” olarak ifade etmektedir. Staticbrain’in elde ettiği verilere göre
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ise; Twitter’ın dünya çapında 645 milyon kullanıcısı bulunmaktadır (Bostancı 2015,
s.63).
Twitter özellikle toplumsal olaylarda bireylerin ve grupların birbirleri arasında iletişim
sağlayan önemli bir platform haline gelmiştir. En büyük örneği “Arap Baharı” adı
verilen toplumsal olaylar ve “Gezi Parkı” olaylarıdır. Ayrıca, siyasi liderlerinde aktif
olarak en çok kullandığı sosyal paylaşım platformu olarak ifade edilebilir.
1.5.1.3 Youtube
Youtube bir video paylaşım platformudur. Kullanıcılar video içeriklerini hazırlayarak
paylaşırlar. 2005 yılında kurulan video paylaşım platformu Youtube, 2006 yılında
Google tarafından satın alınmıştır (Bostancı 2015, s.69).
Staticbrain’den elde edilen bilgilere göre Youtube’da her gün 4 milyar 250 milyon
video izlenmekte ve kullanıcılar tarafından her dakika 65 saatlik video yüklenmektedir.
Alexa’nın yaptığı araştırmaya göre ise Youtube, Facebook’un ardından dünya çapında
en popüler 3. platform olarak yer almaktadır (Bostancı 2015, s.69).
Youtube günümüzde çok önemli bir konumda yer almaktadır. Hemen hemen her kurum
ve

siyasiler

de

dahil

olmak

üzere

video

içeriklerini

Youtube

üzerinden

paylaşmaktadırlar.
1.5.1.4 Periscope
Periscope, canlı yayın gerçekleştirmeyi sağlayan bir sosyal paylaşım platformudur.
Periscope Twitter’a bağlı bir platformdur. Yani canlı yayının gerçekleştirilebilmesi için
öncelikle Twitter hesabı olması gerekmektedir. Gerçekleştirilen canlı yayınlar hem
Periscope üzerindeki takipçilere hem de Twitter üzerindeki takipçilere ulaşabilmektedir.
Bunun dışında erişim mümkünse diğer bireysel kullanıcılar da canlı yayını
izleyebilmektedirler(http://www.milliyet.com.tr/periscope-nedir--teknoloji-2169710/,
e.t. 20.03.2017).
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Periscope herhangi bir akıllı telefon üzerinden canlı yayın gerçekleştirebilme imkanı
dolayısı ile oldukça önemlidir. Türkiye’de bazı milletvekilleri meclis yayınının kesildiği
zamanlarda Periscope üzerinden canlı yayın yaparak vatandaşlara mecliste gerçekleşen
olayları

gösterebilmektedirler.

Bireyler

canlı

olarak

anında

takipçileri

ile

paylaşabilmektedirler.
1.5.1.5 Instagram
Gelişen web teknolojilerinin ortaya çıkardığı diğer sosyal mecra da Instagram olarak
ifade edilebilir. Bu sosyal mecrada yalnızca fotoğraf paylaşılabilmekte ve fotoğrafın
altına kısa bir yorum yazılabilmektedir. Bunun yanı sıra yüklenecek fotoğraflara veya
videolara uygulama üzerinde hazır efektler eklenebilmektedir. Instagram bazı sosyal
mecralar gibi web tarayıcıları üzerinden kontrol edilememektedir.
Günümüzde toplumların genel olarak kullandığı akıllı telefonların işletim sistemleri
bulunmaktadır. Genel olarak kullanılan işletim sistemleri IOS ve Android’dir.
Instagram, bu işletim sistemlerinin mağazalarında yer almakta ve bu mağazalardan
indirilerek, akıllı telefonlara kurulmakta ve uygulama olarak kullanılmaktadır.
Her geçen gün ise, Instagram’a yeni özellikler ekleniyor. Instagram’a da Facebook’tan
sonra canlı yayın ve hikaye özelliği eklenmiştir. Bu uygulama üzerinden kullanıcılar
canlı yayın yapabilmektedirler.
2017 yılı verilerine göre ise Instagram’ın kullanıcı sayısı dünya çapında 700 milyonu
bulmaktadır. Fotoğraf paylaşma platformu olan Instagramı, Facebook 2012 yılında 1
milyar

dolar

karşılığında

almıştır

(http://www.ntv.com.tr/teknoloji/instagramin-

kullanici-sayisi-belli oldu,yXYHW5L5s0ys3k4FWhO99w, e.t. 10.05.2017).
Bir fotoğraf paylaşma platformu olan Instagram’da paylaşılacak fotoğraf üzerinde
çeşitli efektler ve kırpma özelliği sunulmaktadır. Sunduğu bu özellikler paylaşılacak
olan fotoğrafı manipülasyona açık hale getirmektedir. Manipüle edilen fotoğraflar ise
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çeşitli etiketler aracılığı ile kitlelere ulaştırılabilmektedir. Twitter’da olduğu gibi
Instagram’da da etiket özelliği bulunmaktadır. Paylaşılacak olan fotoğraflar veya
videoların daha çok kişiye ulaşabilmesi amacıyla, bu etiketler kullanılmaktadır.

1.6 Medyanın Farkları ve Ortak Noktaları
Geleneksel medya; televizyon, radyo, gazete, dergi, sinema, kitap gibi kitle iletişim
araçlarını kapsamaktadır. Yeni medya ise; internet aracılığı ile oluşturulan platformlar,
mobil cihazlar vb. kapsamaktadır.Uzun yıllar boyunca kitlelerin hayatında bulunan
geleneksel medya yayın organlarının hedef kitleleri oldukça büyüktür ve tek tarafları bir
medyadır. Geleneksel medyada mesaj sadece kitlelere iletilir. Yeni medyada ise iki
yönlü bir iletişim vardır. Mesaj verildiği anda geribildirim hemen alınabilir (Sanlav
2009, s.30). Yeni medya ile tek yönlü iletişimden çift yönlü iletişime geçilmiştir.
Geleneksel medyada belirli bir zamana ve mekana bağlı kalma zorunluluğu varken yeni
medya platformlarında bu zorunluluk ortadan kalmıştır. Geleneksel medyada üretilen
içerik belirlenen geleneksel kanallar aracılığı ile yapılmaktadır. Aktarılan içerik
doğrudan ve durağandır. Yeni medyada ise tüketiciler de içerik üretebilir ve bu içeriği
değişik kanallardan değişik kullanıcılara ulaştırabilir.
Geleneksel medya ve yeni medya arasında çeşitli farklılıklar bulunduğu gibi ortak
noktalar da bulunmaktadır. En büyük ortak nokta günümüzde yeni medyanın da
geleneksel medyanın da geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla kullanılmasıdır. Bu
bağlamda incelendiğinde günümüzde hem geleneksel medyanın hem de yeni medyanın
birbirine entegre olduğu söylenebilir. Buna örnek olarak geleneksel medya mecralarında
gerçekleştirilen programlarda yeni medya araçlarından sosyal medyanın kullanılması
veya canlı olarak yayınlanan televizyon programlarının sosyal medya mecralarından da
aynı anda canlı olarak yayınlanması gösterilebilir.
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1.7 Küreselleşen Medya
İletişim, geçmişten günümüze toplumların varlığını sürdürebilmesi için var olan bir
gereksinimdir. İlk insanların mağara duvarlarına çizdiği resimler o zaman için bir
iletişimin varlığını kanıtlarken, bugün bu gereksinimi gelişen teknolojiler sayesinde
küresel çapta farklı diller konuşulsa da medya araçları sayesinde gerçekleştirilmektedir
(Aziz 2010, s.24).
İletişimin tanımını yapmak gerekirse, belirli araçlar aracılığı ile tutum ve düşüncülerin
karşılıklı olarak aktarılmasıdır. İletişim olgusunun gerçekleşebilmesi için ortama,
iletiye, kaynağa, alıcıya ve geribildirime gerek vardır (Aziz 2010, s.26). Küreselleşen
dünyada medya; toplumlarla gelişen teknolojiler kullanılarak iletişim kurarken, kimi
zaman sınırlı olsa da iletişim sürecine toplumları da katabilmektedir.
Günümüzde gerçekleştirilen ve geliştirilen iletişim teknolojileri küreselleşmenin
gerçekleşmesine ortam sağlamıştır. Bu alandaki gelişmeler medya kuruluşlarının
giderek daha da küreselleşmesine olanak sağlamaktadır (Uluç 2008, s.15).
Küreselleşme, globalleşme kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır.
Küreselleşme, gelişen teknolojik sistemler sayesinde ülkeler arasındaki sınırların
ortadan kalkarak toplumların dünyanın neresinde olursa olsun gerçekleşen tüm
olaylardan haberdar olabilmesine veya iletişim kurabilmesine imkan sağlayan kavram
olarak ifade edilebilir. Burada önemli olan nokta gelişmiş medya teknolojilerinin tüm
dünya üzerinde yayılmış olmasıdır. Bu gelişmeyle birlikte milli sınırları aşan her olayla
bütün kültürler ve ideolojik düşüncelerde bu sınırları aşmıştır (Özdemir 1998, s.171).
Küreselleşme terimi her boyutu ile farklı kuramlarla ele alınmıştır. Bu kuramlar ise;
modernleşme kuramı, kültür emperyalizmi ve küresel çoğulculuktur. Modernleşme
kuramından bahsetmek gerekirse, bu kuramın öncüleri olarak David Lerner, Wilbur
Schramm, Everett Rogers, Peter Berger ve Marshall Berman olarak gösterilebilir. Bu
kuramın temelinde her toplumun aynı şeyleri yaşayarak, yapısal özellikleri değişerek,
geleneksel düşünce kalıpları ve inanç sistemlerinden çıkarak kendi kendine gelişeceği
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düşüncesi yer almaktadır. Bu değişimlerin yaşanabilmesi içinse modernleşme son
derece gereklidir. Modernleşme için çeşitli gelişim koşullarına ihtiyaç vardır. Bunlar;
sanayileşme, toplumdaki okur-yazar oranının artması, kitle iletişim araçlarının yani
medyanın gelişmesi ve geleneksel yapıların ortadan kalkması şeklinde ifade edilebilir.
Bu kurama göre gelişmekte olan üçüncü dünya ülkeleri gelişme süreçlerini
tamamlayabilmek için batılı gelişmiş ülkelerin yaptıklarını yapmaları gerekmektedir.
Modele göre batılı gelişmiş ülkeler çeşitli ekonomik ve siyasal yapılar oluşturmuşlardır.
Gelişmek isteyen ya da gelişmekte olan üçüncü dünya ülkeleri

de bu faaliyetleri

gerçekleştirmek zorundadır. Bu noktada medyanın rolü oldukça büyüktür. Medyanın
buradaki rolü toplumların gelişmesi amacıyla yayınlar yapmaktır.
(Uluç 2008, s.92).
David

Lerner’e

göre

modernleşme

kuramının

değişmeyen

çeşitli

özellikleri

bulunmaktadır. Bu kuramın uygulandığı her yerde kentleşme oranı, okuma-yazma
oranına bağlı olarak eğitim düzeyi, medyanın gelişmesi, toplumların ekonomik
düzeyleri ve siyasete katılım oranı yükselmiştir (McPhail 1991, s.170).
Modernleşme kuramının temeli teknolojinin gelişmesine ve teknolojinin ne kadar çok
yayıldığına bağlıdır. Küreselleşmenin artması da medyanın gelişmesine bağlıdır.
Küreselleşme ile dünya genelinde ortak bir anlayış sağlanacaktır. Bu anlayışla
demokratik fikirler ve düşünceler özgürce yayılabilecektir. Üçüncü dünya ülkeleri ile
gelişmiş ülkelerin genel olarak özellikleri aynıdır. Üçüncü dünya ülkelerinin gelişmiş
ülke seviyesine gelebilmesinin tek yolu ise endüstrileşmedir (Uluç 2008, s.94).
İkinci kuram ise; kültür emperyalizmi kuramıdır. İkinci dünya savaşından sonra
dünyanın hızla küreselleşmesi ve bu doğrultuda iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile
medyanın büyük role sahip olduğu ulusal sınırların yok olarak toplumların kültürel
homojenleşmesi düşüncesi kültür emperyalizmi kuramında yer almaktadır.(Uluç 2008,
s.103) Emperyalizmin tanımını yapmak gerekirse, en basit hali ile bir ülkenin veya
belirli bir gücün, başka bir ülke veya belirli bir grubun üzerinde üstünlük kurması ve
haksız bir biçimde söz sahibi olabilmesidir. Bir devletin veya gücün, başkasının
hegemonyası altında olması olarak da ifade edilebilir (Oktay 1990, s.93).
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Modernliğin eleştirisi kültür emperyalizmini doğurmuştur. Çünkü modernleşme de,
modern yaşam tarzında kapitalist düzen, medya, hakim gücün ideolojik düşüncesi
toplumlara aktarılmak ve geleneksel kültür yok edilmek istenmektedir. Az gelişmiş
üçüncü dünya ülkelerinin gelişmesi için modernlik ve gelişme kavramları
kullanılmaktadır. Yani bir ülke ne kadar modernleşiyorsa o kadar gelişiyor, ne kadar
gelişiyorsa o kadar modernleşiyordur. Aslında bu iki kavramın birbirleriyle bağlantısı
bulunmamaktadır. Bu şekilde yakın anlamlı kullanılması ve sürekli dillendirilmesi ile
birbirlerini çağrıştırır hale gelmiştir. Batının bir şekilde düşüncelerini gelişmekte olan
ülkelere dayatması gerekmektedir. Bunu da küreselleşen dünyada geniş kitlelere
ulaşabilen ve ideolojik bir aygıt olarak kullanılan medya ile yapmaktadır. Bu kurama
göre medya batının diğer ülkelere uyguladığı dayatma olarak görülmektedir. Buna bağlı
olarak medya batılı devletlerin merkezindeki en önemli araçtır (Tomlinson 1999, ss.5158).
Bu

bağlamda

incelendiğinde

medya,

emperyalist

güçlerin

diğer

kültürleri

kültürsüzleştirmesi için kullanılan bir propaganda aracı olarak ifade edilebilir.
Propagandanın yanı sıra medya, toplumlara eğlence ve enformasyon ile gizlenen
mesajları aktarmaktadır (Erdoğan 1995, s.257). Tüm bunların yapılış amacı toplumları
tüketime yönlendirmek ve emperyalist güçlerin düşüncelerini aktarmaktır (Uluç 2008,
s.105). Bunun sonucunda küreselleşen dünyadaki tüm şehirler; çeşitli markalar, otel
zincirleri, internet bağlantıları, tek düze haber yayınları, günlük yaşantıda giyilen
kıyafetler ve her yerde konuşulan hatta günlük yaşantı içerisinde kendini iyice oturtmuş
olan İngilizce ile doldurulmaktadır (Falk 2001, s.52).
Tüm şehirlerin bu şekilde doldurulması, toplumlara sürekli belirli düşünceler
aktarılması kültürel emperyalizmin temelinin oluşması içindir. Kültürel emperyalizmi
kavramına sömürgecilik, kültürler arası yayıncılık gibi adlarla da ifade edilebilir. Bu
doğrultuda gücü elinde bulunduran kapitalistler ve bu kapitalistlerin yarattığı kültür
medya aracılığı ile dünya çapında gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerine tüketilmesi
için aktarılmaktadır. Buna bağlı olarak üçüncü dünya ülkelerinde bulunan toplumsal
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sınıflaşma söz konusu olduğunda ekonomik, sosyal ve siyasal etkiler yaratmış olacaktır
(Uluç 2008, s.108).
Hamelink bu duruma bir örnek vermektedir. Kültür emperyalizmi sonucunda
Meksika’nın bir köyünde, köylülerin bir kola şişesi etrafında geleneksel danslarını
yaptıklarını, Singapur’da ise geleneksel kıyafetlerle Amerikalı bir piyanistin taklidini
yapmalarını, Suudi Arabistan’da televizyon kanallarının beş vakit ezan yayınlamasının
yanı sıra Amerikan dizilerinin yayınlanması gibi dünyada yer alan kültürlerin yoğun
olarak iç içe geçmiştir (Hamelink 1989, s.3). Küreselleşme, farklı kültürlerin iç içe
geçmesini sağlamıştır. Ayrıca farklı kültürlerin iç içe geçmesi de var olan kültürlerin
yok olmasına neden olabilmektedir.
Üçüncü kuram ise medya emperyalizmidir. Boyd Barret, Murdock, Tunstall, Galtung
gibi isimler bu kuramın düşünürleridir. Medya emperyalizmi konuya kültür tarafından
yaklaşmamaktadır. Medya emperyalizmi konuya; ekonomik, siyasal, üretim gibi
konular üzerinden yaklaşmaktadır. Medya emperyalizmi, belli egemen güçlerin medya
kuruluşları üzerinde içerik üretiminde ve bunun dağıtımında oluşturmuş olduğu güç
olarak ifade edilebilir (Uluç 2008, s.111).
Medya emperyalizmi dünya üzerindeki güç kaynaklarının, gücü elinde bulunduranlar
arasında paylaşılmasının sonucu oluşmuştur. Medya üzerinde gücü bulunan sermaye
sahiplerinin amacı ticari veya siyasidir. Bu ticari ve siyasi çıkarları korumak toplumları
çeşitli düşüncelere yönlendirmek veya ikna etmek amacıyla medya üzerinde güç
kullanılır ve medya bu güç doğrultusunda yönlendirilir (Erdoğan 1995, s.264).
Medya aracılığı ile küreselleşme sonucu ulusal sınırlar ortadan kalkmıştır. Medya
tarafından enformasyon küresel çapta aktarılmakta ve aktarılan bu enformasyon hızlı bir
şekilde gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak coğrafi olarak çizilmiş sınırlar ortadan
kalkmaya başlamıştır (Uluç 2008, s.172).
Küreselleşen ve gelişen medya ve iletişim teknolojileri için Marshall McLuhan
dünyamızın küresel bir köye dönüştüğünü söylemektedir. McLuhan ve Powers
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insanoğlunun gelişen teknolojilere bağlı olarak, içinde bulunduğu sınırları aştığını ve
herhangi bir noktadaki enformasyonun dünya üzerindeki herhangi bir noktaya ulaşması
için çalışmaya devam ettiğini söylemektedirler. Şu an içinde bulunduğumuz zaman
dilimindeki küreselleşmeyi anlayabilmenin yolu McLuhan’ın oluşturduğu kültürel
referanslardır. McLuhan bu referansları görsel uzam, işitsel uzam ve dörtlü olarak
adlandırmıştır. Bruce Powers’a göre ise global köy dünyada var olan kültürleri
anlamanın ve algılamanın farklı bir yoludur (Rigel 2005, ss.24-25).
Bruce Power ve Marshall McLuhan teknolojilerin toplumların yapısı üzerinde nasıl bir
etki yarattığını inceledikleri bir model oluşturmuşlardır. Bu iki kuramcı bu modeli bir
araştırma sonucu keşfetmişler; bütün medya ve teknolojilerin temelinde dilsel bir
yapının bulunduğunu söylemişlerdir.
Küreselleşmenin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar; teknolojik, ideolojik ve
ekonomik olarak ifade edilebilir. Teknolojik olarak dünya çapında iletişim
teknolojilerinin gelişmesiyle enformasyonun daha hızlı şekilde aktarılması ve yaygınlık
kazanmasının mümkün olduğu söylenilebilir. Doğu bloğunun yıkılması belirli
ideolojilerin yayılmasına olanak sağlamıştır. Böylece liberal ekonomiler ve yabancı
sermayelerin çalışmaları artmıştır. Ekonomik nedeni ise gelişmiş ülkelerde gerçekleşen
ekonomik doygunluk ve gelişmiş ülkelerde yer alan sermayelerin küresel çapta
yayılması olarak ifade edilebilir (Uluç 2008, s.181).
Küreselleşme ve iletişim bağlamında gelişen teknolojiler toplumlara daha çok özgürlük
alanı ve demokrasi vaat etmektedir. Küresel ölçekte iktidara sahip olan güçler
kendilerini bu kılıfa sokar ve gelişmiş iletişim teknolojilerine sahip olan medya araçları
ile toplumlar üzerinde rıza üretmeye çalışırlar. Sonuç olarak politikalarını küresel çapta
uygulayabilmektedirler (Çoban 2006, s.9).
Ulusal sınırların teknolojik anlamda yavaş yavaş yok olması ile küreselleşen medya
araçları çeşitli sonuçlar doğurmuştur. Tüketim kültürünün artması, toplumların kendi
kültürlerini unutmaları, dünya üzerindeki toplumların yaşam tarzlarının değişerek tek
tip haline gelmesi gibi sonuçları olmuştur. Farklı bir açıdan bakıldığından
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küreselleşmenin olumlu bir sonucu da bulunabilir. Örnek vermek gerekirse bireyler
küreselleşme sayesinde kilometrelerce uzaklıktaki bireylerden haberdar olabilmektedir.
Bir ülkede gerçekleşen olay, farklı ülkelerden naklen izlenebilmektedir. Gelişen
teknolojiler bilginin küresel çapta hızla yayılmasını sağlamıştır. Artık savaşlar bile canlı
yayın ile küresel çapta yayınlanmaktadır. Medya öyle bir noktaya gelmiştir ki, canlı
yayında savaş yayınlamaktadır. Yayınlanan ilk savaş ise “Körfez Savaşı”dır. Bu savaş
televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.
Bu doğrultuda küreselleşen medya ticari çıkarlar dışında, sermayelerin ve küresel gücün
amaçlarını yerine getirmek için bir propaganda aracı olmuştur. Bu noktada küreselleşme
adı verilen olgunun yeni dünya düzeni adı verilen dünya üzerindeki bütün ulusal
sınırların ortadan kalkmasını amaçlayan kavramla benzerliği bulunmaktadır. Medya
ulusal sınırları, bölgesel kültürler ortadan kaldırarak küresel sermayenin ve küresel
iktidarın gücünü pekiştirmek amacıyla kullanılmaktadır (Girgin 2002, s.36).
İletişim

teknolojilerinin

gelişmesi

küreselleşmenin

giderek

artması

medya

kuruluşlarının yükselişine sebep olmuştur. Buna bağlı olarak medya kuruluşlarının
farklı alanlarda farklı medya araçları sahip olmuşlardır. Bunun sonucunda kendi
ürünlerini duyurabilmek amacıyla kendi reklamlarını yapabilme olanağı doğmuştur. Bu
durumda ortaya çıkan sorun kültürel özelliği bulunan ürün çeşitliliğinin azalmasıdır
(Curran 1991, s.82).
Küreselleşme sonucunda dünya çapında yayılmış şirketlerin ekonomik çıkarları ve
toplumları yönlendirme istekleri giderek artmıştır. Gelişmiş olan batılı ülkeler,
gelişmekte olan ülkeleri etkileri altına almak için küresel bir kültür yaratmışlardır.
Küresel çapta kullanılan medya bu noktada gelişmiş ülkelerin sermayelerine ve siyasal
güçlerine hizmet etmektedir. Medyanın kontrolünü ellerinde bulundurabilmek amacıyla
sermaye sahipleri medya kuruluşlarını da satın alabilmekte veya kendileri de
kurabilmektedirler (Atılgan 2014, s.244).
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İKİNCİ BÖLÜM
ALGI KAVRAMI
2. Algı Nedir?
Algı, duyu organları aracılığı ile elde edilen duyusal verilerin zihinde canlandırılması
olarak ifade edilebilir. Bu duyusal veriler ise; beş duyu organı aracılığı ile yani görme,
duyma, koklama, dokunma ve tat alma duyuları aracılığı ile beyne iletilir. Gerçekleşen
bu sürece ise algılama adı verilir.
18. yy filozofların İrlandalı George Berkeley bireylerin algılayabildiği sürece varlığını
devam ettirebileceğini ifade etmiştir. Algı ve duyu arasında farklılık bulunmaktadır.
Berkeley; “kimsenin olmadığı bir ormanda devrilen ağacın sesini kimse duymamışsa,
devrilen ağaç ses çıkarmamıştır.” şeklinde felsefi bir açıklama yapmıştır. Berkeley,
diğer çalışmalarında da William Molyneux tarafından ortaya atılmış bir problemden de
söz etmiştir. Söz edilen problem ise şudur; “doğuştan görme engelli bir birey, sonradan
görme yeteneğini kazandığında ilk bakışında küp ile daire cismini ayırt edebilir mi ?”
Berkeley, görme engelli bir bireyin sonradan görme yeteneğini kazanması ile sadece
görme yolu ile cisimler arasındaki farkı ayrıt edemeyeceğini ifade etmektedir. Yani
objeler, cisimler veya mesajlar birey tarafından algılanıp anlamlandırılma işlemi
gerçekleştirilemiyor ise görme ya da herhangi bir duyu birey için bir anlam ifade
etmemektedir. İşte bu noktada duyu ve algının farklı birer kavram olduğu ortaya
çıkmaktadır. Duyu, en basit tanımı ile duyu organları aracılığı ile verileri algılama
yeteneğidir. Duyular, sinir sistemi yolu ile beynin talamus bölgesine ulaştırılır. Talamus
ise kendisine iletilen bilgiyi kortekse ulaştırır ve bilgi bu noktaya ulaştığında zihinde bir
görüntü oluşur. Oluşan bu görüntü ise algıdır (Krishna 2016, ss.20-21).
Her insanın algılama düzeyi eşittir. Açıklamak gerekirse, normal şartlar altında her
insan aynı şeyleri görür, duyar veya aynı tadı alır. Ancak günümüzde çeşitli çalışmalar
sonucu ve medya aracılığı ile algılar yönlendirilmekte ve farklı algılamalar
yaratılabilmektedir. Günümüzde toplumlara çeşitli kuruluşlar (siyasi iktidar, siyasiler
veya sermaye) tarafından çeşitli bilgiler aktarılmaktadır. Bunun amacı toplumları
istenilen yönde harekete geçirmektir ve belli bir görüşe yakınlaştırmaktır ancak
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öncesinde toplumların verilen bu bilgiyi algılaması gerekmektedir. Algılamanın en
önemli amacı ise tutum oluşturmaktır (İnceoğlu 2011, ss.85-87).
Demokratik toplumların vazgeçilmez bir aracı olan medya, toplumlara çeşitli
gerçeklikler sunar. Ancak medya, reklam söylemlerinde, kurgulanmış gerçeklere
başvurabilmektedir. Reklam söylemleri içinde bulunduğumuz zaman diliminde, sadece
ürün veya hizmet pazarlamak veya marka bilinci yaratmak için değil, siyasal
kampanyalar yaratmak ve bunu propagandaya dönüştürmek için de kullanılmaktadır. Bu
noktada toplumların algılaması kendi ellerinde değil onların takip ettiği medya
araçlarında bulunmaktadır. Bu bağlamda kapitalist toplumlarda Walter Lippman, belirli
elit azınlıkların toplumlar adına düşündüğünü, bu düşünceleri medya aracılığı ile onlara
aktardıklarını bunu yaparken çeşitli imgeler ve imajlar yarattıklarını ve bu yollarla
toplumların elit azınlıkların düşüncelerini algılamalarını amaçladıklarını söylemiştir
(İnceoğlu 2011, s.92).
Toplumlar, yaşadıkları ortamda özellikle içinde bulunduğumuz zaman diliminde, her an
onlara verilmekte olan mesaj bombardımanına tutulmaktadırlar. Onlara aktarılan
içerikleri algılamak durumundadırlar. Bu durum kimi zaman isteyerek, kimi zaman ise
istemeden gerçekleşmektedir.
Medya mesajları gönderirken her zaman olduğu gibi göndermez. Bu mesajlar
gönderilirken çeşitli simgeler kullanılır ve bu simgelerin doğrudan algılanması
istenmez. Bu noktada simgesel algının tanımının yapılması gerekir.
Simge, var olan bir şeyi temsil eden ve bir anlamı olan başka bir şeydir. Buna örnek
vermek gerekirse; meşale, eski Yunan mitolojisinde Eros ve Afrodit’i simgelemekte,
Hıristiyan dünyasında ise dünyayı aydınlatan tanrının ruhunu simgelemektedir
(İnceoğlu 2011, s.92). Bunun gibi bir çok simge toplumların etrafını çevreleyen medya
araçlarında kullanılmaktadır.
İletişim; olgu ve sürecinde gerçekleşen durumlar dışında, bu süreçte var olan farklı
şeyler de yer almaktadır. Jestler, mimikler, ses tonu, hatta insanların üzerine giydiği bir
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kıyafet bile bu noktada simgesel algı modeli oluşturmaktadır. Ancak simgesel algının
önemli bir noktası bulunmaktadır. Mesajın, mesajı alacak kişi veya toplumların
dikkatini çekmesi gerekmektedir. Mesaj, geniş kitlelere yayılacaksa, en önemli nokta
verilecek olan mesajın elde edilebilir veya ulaşılabilir olması gerektiğidir. İçinde
bulunduğumuz zaman diliminde toplumlar çeşitli medya araçları ile çevrilmişlerdir.
Artık her bireyin cebinde bir medya aracı bulunmaktadır. Ancak yine de bireyler
kendilerine gönderilen tüm mesajlarla ilgilenmemektedirler. İlgisini çekiyorsa ya da
ihtiyacı varsa mesajları arasından kendisi seçer ve algılar. Bu algılama işlemi, belirtken
uyarının daha önce birey üzerinde bıraktığı etkiye göre yapılır. Belirtken uyarı da çok
farklı şeyler olabilir. Örneğin; herhangi bir renk, bir haber başlığı, bir fotoğraf, bir ses
veya bir müzik olabilir. Önemli olan bu uyarıcıların bireyi etkileyebilmesidir. Eğer
etkilediyse ya da daha önceden de deneyimlediyse birey bu mesaja cevap verir.
Bunların hiçbiri gerçekleşmemiş ise birey hiçbir tepki vermeyecektir. Yani mesaj
görülse bile görülmeyecek, duyulsa bile duyulmayacaktır. Verilen mesajdaki çarpıcı
veya dikkat çekici nokta ise mesajın daha kolay algılanmasını sağlayacaktır (İnceoğlu
2011, ss.93-94).
Algı ve iletişim kavramı birbirleriyle bağlantılı kavramlardır. Çünkü toplumlar
geçmişten beri sürekli iletişim kurmaktadırlar. İletişim kurarak çeşitli problemlerini
çözmüşler ya da bilgi aktarmışlardır. İletişimin temelinde bireylerin birbirleriyle
anlaşması veya birbirini ikna etmek istemesi bulunmaktadır. Aslında iletişim süreci bir
algılama sürecidir. Çünkü insanlar birbirleriyle iletişim kurarken aslında birbirlerini
algılamaktadırlar. Fakat günümüzde, bu süreçte algı kavramı çeşitli ikna süreçleri için
yönlendirilebilir noktaya gelmiştir.
Bireyin algıladığı gerçek, her zaman gerçek olmayabilir. Bireyin algısını etkileyen
çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler bireyin eğitim durumu, kültürü, deneyimler
ve algılama sürecinde içinde bulunduğu durum olarak ifade edilebilir. Bu faktörler
bireyin kendisine verilen mesajı veya herhangi bir şeyi farklı algılamasına yol açabilir.
Bu noktada ise gerçek ile algı arasında farklılıklar oluşmaktadır. Bunun dışında bireye
verilen mesaj gerçek olmayabilir ve bireyin farklı algılanması da amaçlanabilir. Mesajı
gönderen aynı olabilir ancak birey farklı algılayabilir. Bu da mesajın gerçek olmadığı,
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farklı olduğu anlamına gelebilmektedir. Algılar kimi zaman duyu organları yolu ile de
yanılabilmektedir. Duyu organları kendilerine gönderilen mesajı her zaman olduğu gibi
alamaz ve kendilerine göre yorumlandırır. Örneğin; yarım su bardağı içindeki kalemin
kırık olarak algılanması veya çölde görülen serap olarak verilebilir (Tutar 2009, ss.8485).
2.1 Algının Özellikleri
Duyu organları aracılığı ile elde edilen verilerin bireylerin zihninde oluşturduğu
görüntü, algı olarak ifade edilir. Algının çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler;
algıda seçicilik, algıda bütünlük, algıda organizasyon, derinlik algısı, algı alanı, algı
dayanağı, algıda değişmezlik, figür fon ilişkileri, algıda seçicilik ve algı yanılmaları
olarak ifade edilebilir.
Algıda seçicilik; psikolojik bir kavramdır. Algı sürecini etkileyen faktörlerden biridir.
Bireyin çevresinde yer alan uyarıcılara, mesajlara ya da nesnelere dikkatini
yönlendirmesidir. Bu noktada bireyin daha önce yaşadığı deneyimler oldukça önemlidir.
Çünkü daha önce yaşadığı deneyimler sayesinde bireye gönderilen mesajlar, birey
tarafından ayrıştırılır ve arasından seçilir. Bireyin çalıştığı meslek ile ilgili bir haber
veya herhangi bir şey çıktığında, bireyin diğer mesajlardan çok o haberle ilgilenmesi
algıda seçiciliğe örnektir(https://tr.wikipedia.org/wiki/Algıda_seçicilik, e.t. 16.01.2017).
Algıda organizasyon; algı ve duyum arasında farklar bulunmaktadır. Bu fark algının
uyarıcıları ayırması ve anlamlı bir hale getirmesidir. Bireylere gönderilen farklı
mesajların, birleştirilerek bir bütün olarak algılanması algıda organizasyon olarak ifade
edilir. Örnek olarak bir müzik parçası verilebilir. Birey sesi, notayı ayrı ayrı algılamak
yerine bir bütün olarak algılamaktadır. Algıda organizasyonu etkileyen çeşitli unsurlar
bulunmaktadır. Bunlar; benzerlik, devamlılık, gruplama, yakınlık, zıtlık, simetri ve
tamamlama olarak ifade edilebilir. Bu unsurlar, uyarıcıların tek tek gelmesine rağmen
bir bütün olarak algılanmasını sağlayabilir (http://www.psikolojik.gen.tr/algi.html, e.t.
17.01.2017).
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Algı alanı; bireyin içinde bulunduğu ortamda, ona gelen mesajları algılayabildiği ortam
algı alanı olarak ifade edilebilir. Yani bireyin duyabildiği, görebildiği, koklayabildiği,
dokunabildiği ve tadabildiği alanın tamamıdır(http://msgslpsikoloji.blogcu.com/duyumve-algi/9130966, e.t.19.01.2017).
Algıda bütünlük; uyarıcıdan gelen mesajların bir bütün halinde algılanması algıda
bütünlük olarak adlandırılır. Örneğin bir müzik ya da bir birey algılanırken, bir bütün
halinde algılanmaktadır (http://msgslpsikoloji.blogcu.com/duyum-ve-algi/9130966, e.t.
19.01.2017).
Algıda değişmezlik; önceki zamanlardan bilinen objelerin ya da nesnelerin farklı
görünmelerine rağmen aynı şekilde algılanmaları olarak ifade edilebilir. Örneğin
bireyler kendilerine farklı görünen herhangi bir şeyi daha önceden bildiği ya da gördüğü
için, o gördüğü ya da bildiği şeyi aynı şekilde algılayacaktır. Algıda değişmezliğin üç
aşaması bulunmaktadır. Bunlar; şekil değişmezliği, büyüklük değişmezliği ve renk
değişmezliğidir(http://msgslpsikoloji.blogcu.com/duyum-ve-algi/9130966,e.t.
21.01.2017).
Figür-fon ilişkileri; bir mekanda bulunan herhangi şeyin, içinde bulunduğu mekandan
farklı olmasıdır. Yani bir obje mekandan farklı olarak algılandığı zaman figür olarak
adlandırılır. Bu objenin bulunduğu ortama ise fon adı verilmektedir. İşte figür ile fonun
ayrı ayrı algılanmasına figür-fon ilişkisi adı verilmektedir. Duvarlara asılan portreler bu
özelliğe örnek olarak verilebilir. Duvarda asılı olan portreye bakıldığında bir bütün
olarak görülür ancak farklı algılanır (http://msgslpsikoloji.blogcu.com/duyum-vealgi/9130966, e.t. 21.01.2017).
Derinlik alıgısı; görme duyumunu kapsayan bir algı özelliğidir. Bu algı özelliği
objelerin yakın ya da uzak olarak algılanmasıdır. Birey içinde bulunduğu dünyayı üç
boyutlu olarak algılamaktadır. Bu dünyadaki objelerin bazılarının önde bazılarının ise
arkada olarak algılanması derin algısına yol açmaktadır. Bu noktada derinlik algısına
yol açan bireyin gözleridir. Çünkü bireyin iki gözü de farklı açılardan bakabilmektedir.
İşte bu veriler beyinde birleştirildiğinde objeler üç boyutlu olarak algılanmaktadır.
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Işığın parlak veya sönük olması da derinlik algısına neden olmaktadır. Işık parlak
olduğunda objeler yakında, sönük olduğunda ise objeler uzakta algılanabilir
(http://msgslpsikoloji.blogcu.com/duyum-ve-algi/9130966, e.t. 21.01.2017).
Algı yanılmaları; bireyler içinde bulunduğu ortamlarda uyarıcıları ve onların gönderdiği
mesajları farklı olarak algılayabilmektedir. Örneğin su dolu bardağın içine kalem
konulduğu zaman kalemin kırık gözükmesi veya karanlıkta bahçe hortumunun yılan
gibi algılanmasıdır. Bunun gibi farklı algılamalar ve yanlış algılamalara algı yanılmaları
denilmektedir. Algı yanılmasının çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar; illüzyon, fiziksel ve
psikolojik illüzyon ve halüsinasyondur. İllüzyon, bir objeyi ya da herhangi bir nesneyi
olduğu gibi değil de yanlış olarak algılanmasına verilen addır. Fiziksel illüzyon, birey
tarafından değil de uyarıcı tarafından kaynaklanan bir yanılsamadır. Örnek olarak ufuk
çizgisi verilebilir. Ufukta gökyüzü ile yeryüzü birleşmiş gibi gözükmektedir. Psikolojik
illüzyonun nedenleri ise farklıdır. Bunun nedeni bireyden kaynaklıdır. Bireyin
özellikleri ve içinde bulunduğu durum psikolojik illüzyon yanılsamasına yol açar.
Halüsinasyon, normal şartlarda var olmayan bir varlığı varmış gibi algılamaktır. Bu algı
yanılmaları ruhsal bozuklukları olan hastalarda ve uyuşturucu bağımlılarında görülebilir
(http://msgslpsikoloji.blogcu.com/duyum-ve-algi/9130966, e.t. 22.01.2017).
Algı dayanağı; bunun oluşabilmesi için öncelikle duyum oluşmalıdır. Duyum ise
uyarıcının gönderdiği mesajların ya da uyarıcının gönderdikleri duyu organları ile alınır
ve beyindeki merkeze gönderilir. Bunun sonucunda duyum oluşur. Duyum oluştuktan
sonra ise beyne iletilen veriler algılanır. Bu noktada önemli olan şey bireyin daha önce
yaşadıkları ile birlikte öğrenimleri ve ihtiyaçlarıdır. Bunlar algı dayanağını
oluşturmaktadır. Çeşitli faktörler de bireyin algılamasına yön vermektedir. Bunlar
bireyin

içinde

yaşadığı

çevre,

kültür

ve

değerleri

olarak

ifade

edilebilir

(http://msgslpsikoloji.blogcu.com/duyum-ve-algi/9130966, e.t. 22.01.2017).
2.2 Algılama Sürecini Etkileyen Faktörler
Bireylerin toplum içinde algılama süreçleri birbirlerinden farklılık göstermektedir.
Genel olarak medya araçları tarafından mesajlar gönderildiği için uyarıcı aynı olarak
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kabul edilir. Buna bağlı olarak uyarıcı aynı olmasına rağmen algılanan mesajlar
farklıdır. Ayrıca aktarılan mesajların da, aktaranların isteği doğrultusunda algılanması
istenmektedir. Bu noktada bireylerin mesleği, ihtiyaçları ve o anda ilgilendiği şeyler
genel olarak algılama sürecini etkilemektedir. Algılama sürecini etkileyen faktörler ise
beklentiler, deneyimler, ihtiyaçlar, eğitim düzeyi, toplumsal etkenler, kültürel etkenler,
uluslararası etkenler ve inanç olarak ifade edilebilir.
2.2.1 Beklentiler
Beklenti, bir bireyin gerçekleşen herhangi bir olay sonucunda, gerçekleşmesini
beklediği durum olarak ifade edilebilir. Medya kapsamında örnek vermek faydalı
olacaktır. Medyanın tanımında da bahsedildiği gibi medya kuruluşları çeşitli kapitalist
sermayelerin ya da siyasilerin kontrolü altında bulunmaktadır. Buna bağlı olarak birey
inceleyeceği ya da takip edeceği medya aracını seçecek ve bu seçim sonucunda bu
araçların hangi sermayeye ait olduğuna göre içerikler konusunda çeşitli beklentileri
olacaktır. Bu beklentiler bireylerin tutumunu değiştirebilmektedir.
Beklentilerin, bireylerin tutum ve davranışlarına üzerinde etkili olabilmesi için üç farklı
yöntem bulunmaktadır.
İlk olarak beklentiler bireylerin tutum ve davranışlarına yön vermektedirler. Bireyin
kendine göre doğruları bulunmaktadır. Ancak bu doğrular gerçek anlamda doğru
olmayıp yanlış olabilmektedir. Bu noktada birey kendi doğrularına aslında yanlışa
inanarak hareket etmesi ile sonuçlanır (Jussim 1996, s.110). İkinci olarak ise
algılayıcının beklentisi, algılamayı yanlı olarak algılaması ile ilgilidir. Buna bağlı olarak
bireyler karşılaştıkları olayları veya durumları beklentileri doğrultusunda algılar (Darley
ve Fazio 1980, s.868). Üçüncü olarak ise beklentiler algılayıcının beklediği doğrultuda
sonuçlanmaz (Miller ve Turnbull 1986, s.235).
Beklentiler bireyden bireye, kapsamı genişletirsek toplumdan topluma değişiklik
göstermektedir. Bireyler veya toplumlar algılayıcı olarak uyarıcıdan gelen mesajları
veya karşılaştıkları bir olay veya durumu farklı beklentiler içerisine girerek
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algılayabilirler. Ayrıca beklentileri gerçekleşmeyebilir ve farklı bir sonuçla karşı karşıya
kalarak farklı algılayabilirler. Buna bağlı olarak da, beklentiler bireylerin veya
toplumların algılama sürecinde beklentilerinin kendilerine gönderilen mesajları algılama
konusunda yardımcı olduklarını ya da beklentileri doğrultusunda olmayan mesajların
yanlış algılamaya yol açabileceği konusunda algılama sürecini etkileyen önemli bir
faktördür.
Bireylerin beklenti düzeylerini yaşadığı çevre ve içinde bulunduğu koşullar oldukça
fazla etkilemektedir. Toplum içerisindeki bireyin kişilik özellikleri yani zeka seviyesi,
eğitimi, çalıştığı işi, şehirde veya köyde yaşaması beklenti düzeylerinin belirlenmesinde
önem taşımaktadır (İnceoğlu 2011, s.109).
2.2.2 Deneyimler
Deneyim, bireylerin duyu organları aracılığı ile zaman içerisinde yaşayarak ya da farklı
yollarla öğrenerek edindiği bilgiler olarak ifade edilebilir. Söylendiği gibi bu
deneyimler bireyin bizzat içinde bulunduğu veya yaşadığı olaylar sonucu olarak
öğrenilebilir. Ayrıca öğrenme yolu ile de öğrenilebilir. Bireyler deneyim yolu ile yeni
şeyler de öğrenebilmektedir.
Algı sürecinde birey kendisine uyarıcı tarafından gönderilen mesajı daha önceden
deneyimlediği için tahmin edebilir. Deneyim, onun kendisine gönderilen mesajı daha
kolay algılamasına yardımcı olabilmektedir. Uyarıcının gönderdiği mesaj dışında
bireyin karşılaştığı bir durum ya da olay için de aynı şey geçerlidir.
Daha önceden kazanılmış olan deneyimler, bireyin toplum içindeki tutum ve
davranışları üzerinde de etkili olmaktadır. Bu tutum ve davranışların etkili olabilmesi
için öncelikle algılama sürecinde deneyim faktörünün etkili olması gerekmektedir.
Medyadan gelen herhangi bir mesajı birey daha önceden deneyimlemişse, onun mesajı
daha kolay algılayıp tutum ve davranışının daha kolay bir şekilde değişmesine neden
olabilir.
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2.2.3 İhtiyaçlar
Bireylerin toplum içerisinde varlığını sürdürebilmeleri için temel bir takım ihtiyaçları
yer almaktadır. İhtiyaçlar algılama sürecini etkileyen faktör arasında tutum ve
davranışların değişmesi açısından önemli bir noktadadır. Bireyin ihtiyaçları, algılama
sonrasında tutum ve davranışa dönüşebilmektedir. Bu noktada ihtiyacı da etkileyen
önemli bir faktör bireyin içinde bulunduğu durumdur.
Bireylerin ihtiyaçları konusunda, Abraham Maslow çeşitli ekolleri etkileyen ve kabul
görmüş bir kuram geliştirmiştir. Bu kuram ihtiyaçlar piramidi olarak adlandırılmaktadır.
Maslow’a göre bireylerin temel ihtiyaçlarının hiyerarşik bir önem ve öncelik sırası
bulunmaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi şu şekildedir;
i)

Fizyolojik ihtiyaçlar (yemek, içme, uyku, vb.)

ii)

Güvenlik ihtiyaçları (fiziksel, ekonomik, sosyal)

iii)

Ait olma ihtiyaçları (gruba ait olma, sevilme veya sevme)

iv)

Saygı ihtiyacı (toplum içinde saygı görme)

v)

Başarı ihtiyacı (başarılı olma, bir işi gerçekleştirme)

Bu ihtiyaçlar dışında Maslow’u takip eden ve çalışma yapan sosyal psikologlar bu
ihtiyaçlara iki tane daha eklemişlerdir. Bu ihtiyaçlardan ilki bilme, anlama ve
enformasyon alma ihtiyacıdır. İkincisi ise estetik ihtiyacıdır. Yani bireyin çeşitli
zamanlarda güzellik, moda ve haz elde etmesi gerekmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar
piramidi deneysel bulgulara ve gerçeklere dayanmaktadır. Bununla birlikte, sosyoloji,
antropoloji ve uygulamalı psikolojiye de uygundur. Bu piramitte yer alan ihtiyaçlar
bireylerin toplum içerisindeki en önemli ihtiyaçlarına göre sıralanmıştır. Bu bağlamda
birey piramitte yer alan ilk ihtiyacı gerçekleştiremezse huzur olmaz ve kendini rahat
hissedemez. Yani bu ihtiyaçlar sırayla birbirini takip ederek gerçekleşir ve birey
yaşantısına devam edebilir (İnceoğlu 2011, ss.136-137).
Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında iki önerme sunmuştur. Bunlardan ilki, bireyler
sürekli istekte bulunan ve ihtiyaçlarını gidermeye istekli varlıklardır. İkincisi ise
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bireylerin ihtiyaçları yerel değil evrensel boyuttadır ve sıralıdır (Doruk 2015, ss.173).
İhtiyaçlar incelendiğinde, daha sonradan eklenen bilme, anlama ve enformasyon alma
ihtiyaçlarını bireyler birbirleri arasında iletişim kurmalarının yanı sıra medya aracılığı
ile gerçekleştirmektedirler. Özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlarda görülen
medya ve medya araçlarının sık kullanımı, bireylerin daha çok bilgi ve enformasyon
ihtiyacını arttırmaktadır. Çünkü medya toplumların haber yayıcısı, bilgi aktarıcısı ve
eğlendiricisidir. Eğlendirme noktasında medya bireylerin sosyal ihtiyaçlarını da
karşılamaktadır. Eğlendirme dışında, yeni medya teknolojileri ile kendi medya ve
kamusal alanlarını yaratma fırsatı bulan bireyler sosyalleşme ihtiyaçlarını da bu şekilde
giderebilmektedirler. Bu yeni alanlarda bireyler, sosyalleşmenin yanında başarı
ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedirler.
Maslow’un piramidinde yer alan ihtiyaçlar hiyerarşisinin her zaman birbirini takip
ederek karşılanması beklenmemektedir. Yani bireylerin ihtiyaçları Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi kapsamında değerlendirilebilir(İnceoğlu 2011, s.138).Bireyleri yönlendirmek
isteyen uyarıcılar bu piramitte yer alan ihtiyaçlara göre bir mesaj veya durum ya da olay
oluşturduğunda bireyleri yönlendirmek daha rahat olacaktır. Çünkü bireylerin amacı bu
ihtiyaçları gidermektir. Özellikle günümüzde bireyler bu ihtiyaçlarını gidermek için
kendilerine sunulan basit yolları daha çok tercih etmektedir.
Maslow’un ihtiyaçlar piramidinin dışında ancak onun bir bağlantısı gibi düşünebilecek
olan Alferder’in V.İ.G kuramıdır. Bu kuram Maslow’un ihtiyaçlar piramidini farklı bir
şekilde ifade etmektedir. Alferder, Maslow’un ihtiyaçlar piramidini eleştirel bir biçimde
tekrar ele almıştır. Alferder kuramında var oluş(existence), ilişki kurma (relatedness) ve
gelişme (growth) ihtiyaçlarını ele almıştır. Var oluş ihtiyacı, bireyin var oluşunu
sürdürme ve bunu korumaya yönelik bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç Maslow’un fizyolojik ve
güvenlik ihtiyaçları ile benzemektedir. İlişki kurma ihtiyacı, bu ihtiyaç bireylerin
birbirleriyle iletişim kurarak, duygu ve düşüncelerini paylaşmalarıyla ilgilidir. Bu
ihtiyaç ise Maslow’un sevgi ve ait olma ihtiyacı ile benzemektedir. İnsan, sosyal bir
varlık olduğu için sürekli sosyalleşme ihtiyacı duymaktadır. Bireyler içinde yer aldığı
toplumda sürekli olarak farklı bireylerle iletişim kurmaktadır. Gelişme ihtiyacı, bireyin
temel ihtiyaçlarını ve eksikliğini hissettiği diğer ihtiyaçlarını gerçekleştirmesi ile
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ilgilidir. Bu ihtiyaç başarı ve saygınlık ihtiyacını da kapsamaktadır. Gelişme ihtiyacında
birey kendini gerçekleştirmek istemektedir. Yani bu noktada birey yeni yeteneklerini
keşfetmek, yeni şeyler üretmek ve kendini diğer bireyler karşısında göstermektir (Doruk
2015, s.182).
Alferder’in V.İ.G. kuramı Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına benzese de gözden
geçirilecek bazı farklılıkları bulunmaktadır. Maslow’un kuramının en önemli noktası
ihtiyaçların hiyerarşik bir sırasının olması ve bireyin içinde bulunduğu an hangi ihtiyacı
varsa kişinin o ihtiyacına yönelik kendini motive etmesidir. Alferder’in kuramına göre
ise ihtiyaçların herhangi bir hiyerarşik sırası bulunmamaktadır. Yani Alderder’in kuramı
Maslow’a göre daha esnektir (Doruk 2015, s.182).
Alferder’in kuramının Maslow’un kuramından biri farkı daha bulunmaktadır. Bu fark
merak ve öğrenme ihtiyacı ile ilgidir (Anık 2000, s.103).
Bu konu ile ilintili olarak Maslow’un da Alferder’in de bahsettiği ihtiyaçlar genellikle
bireylerin ilişki kurma veya sosyalleşme ihtiyaçları ile ilgilidir. Bireylerin kendi
arasında kurduğu ilişkinin yanı sıra medya toplumlarla da ilişki kurmaktadır. Bireyler
boş zamanlarını geçirmek için özellikle günümüzde çok sık medya araçları ile
ilgilenmektedir. Bu doğrultuda da medya üzerinde bir iletişim süreci başlamakta ve
ihtiyaçlarını bu şekilde gidermektedirler.
Bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması ve bunun algılama sürecini etkileyen bir
faktör bağlamında ihtiyaçları ele alan bir başka kuramcı da Frederick Herzberg’dir.
Onun kuramı ise “çift faktör teorisi”dir. Bu teori doyum ve doyumsuzluklarla ilgilidir.
Bu noktada Herzberg’e göre ihtiyaçlar iki ayrı noktada yer almaktadır (Bilgin 2003,
s.148).
Herzberg’in kuramında motivasyonel faktörler yer almaktadır. Bu faktörler bireyi mutlu
olmasını, işine özen göstermesini ve bunun sonucunda bir doyum sağlayan faktörlerdir.
Bu faktörlerin yanında ise hijyenik faktörler de yer almaktadır. Ancak hijyenik faktörler
bireylerin motive olması için yeterli olmayabilir (Doruk 2015, s.184).
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Bir diğer ihtiyaçlar kuramı ise Murray’ın “ihtiyaçlar gösterisi” kuramıdır. Bu kuram
1930’lu yıllarda Harvard Üniversitesi Psikoloji Kliniği’nde geliştirilmiştir (Anık 2000,
s.103).
Psikolojik gereksinimlerle ilgilenen Murray, kişiliğin temel ihtiyaçlarını ele almıştır.
Murray’a göre birey kişiliğinin etkisi altındadır ve bu ihtiyaçları gidermesi
gerekmektedir. Bu noktada Murray ihtiyaçların kişisel olduğunu vurgulamaktadır
(Doruk 2015, s.187).
Bir başka ihtiyaç kuramı da Mc Clelland’ındır. Ona göre ihtiyaç başarıdan ibarettir. Mc
Clelland üç ihtiyaç üzerinde durmuştur. Bunlar; gerçekleştirme, bağlanma ve güç
ihtiyaçlarıdır (Bilgin 2003, s.229).
Algılama sürecine etki eden ihtiyaçlar algılama ve bunun soncunda ikna ya da tutum ve
davranış değişimi ile sonlanabilecektir. Ancak ihtiyaçlar sadece birey tarafından değil
uyarıcı tarafından da incelenmelidir. Çünkü uyarıcılar mesajı gönderen ve
hazırlayanladır. Kendi istedikleri yönde bir algılama süreci ve bunun sonucunda
gerçekleşecekleri istiyorlarsa bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları
gerekmektedir.
2.2.4. Eğitim Düzeyi
Toplum içindeki bireylerin eğitim düzeyi, uyarıcıların kendilerine gönderdikleri
mesajları algılamalarında ve hazırlanan içeriklerin üretiminde önemli bir rol
oynamaktadır.
Bireylerin eğitim düzeyi uyarıcılardan gelen mesajları algılamalarında, bunun
sonucunda ise bireylere yapılan propagandadan etkilenip etkilenmemeleri araştırılmıştır.
Kesin bir sonuca ulaştığı söylenememektedir. Bu noktada bireylerin özelliği ve
iletişimin özelliği önemlidir. Eğitim düzeyi yüksek bir birey uyarıcıdan gelen basit veya
mantıksız mesajları algılayacak ancak etkilenmesi ve bunun sonucunda gerçekleşecek
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olan tutum ve davranışının değişmesi zor olacaktır. Ancak eğitim düzeyi yüksek kişiler,
eğitim düzeyi düşük kişilere göre mantıklı ve tutarlı bir iletişim sürecinden
etkilenebileceklerdir. Eğitim düzeyi düşük kişilerin bu mesajları algılayamamasından
dolayı gönderilen mesaj onlara ulaşamayacaktır. Bunun sonucunda ise böyle bir mesaj
onların tutum veya davranışını değiştiremez (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar 2016, s.208).
Eğitim düzeyi; aynı zamanda onların algılama düzeyi olarak da kabul edilebilir. Bu
noktada toplumu yönetenlerin ve sermayenin isteği toplumların eğitim düzeyinin düşük
olması yönünde olacaktır. Çünkü kendi istedikleri görüşün toplum üzerinde hakim
olması için medyayı kullanan sermaye ve siyasi iradeler; eğitim düzeyi yüksek
bireylerin

kendi

görüşlerini

kolay

bir

şekilde

kabul

etmeyeceğini

tahmin

edebilmektedirler. Eğitim düzeyi düşük bireyleri etkilemek ve yönlendirmek için
hazırlanacak içerikler mantıksız veya gerçek dışı olabileceği için eğitim düzeyi yüksek
bireylerin bu içeriklere inanması zor olacaktır.
2.2.5 Toplumsal Etkenler
Bir arada ve aynı toprak parçası üzerinde, ayrıca aynı ülke sınırları içerisinde yaşayan
bireyler topluluğu toplum olarak ifade edilebilir. Bireylerin; çeşitli konularda karar
vermesi ve düşünce yapısını değiştirmesinde toplumun genel yapısı ona yön
göstermektedir. Bu bağlamda bireyin algısını ve algılama şeklini toplumun yapısı ile
bağdaştırmak yanlış olmayacaktır. Algılamada toplumsal etken şu yüzden önemlidir;
tek tek bireyleri etkileyecek algı yaratmak yerine toplumun geneline yayılması istenen
hakim düşünceyi algılamalarını sağlamak bu düşünceyi yaratanlar için daha rahat
olacaktır. Çünkü toplum içerisindeki bireylerin statüsü, eğitim ve zeka seviyesi
değişiklik göstermektedir. İşte bu noktada bireyin algılamasında toplumsal etkenler
etkisini göstermektedir. Bireyler toplumun geneline yayılmış bir düşünceden farklı bir
algı ve düşüncesi var ise; dışlanma ve yalnızlaşma korkusu yaşamaktadırlar. Bunu
yaşamamak içinde kendi algılaması yerine toplum nasıl ve ne şekilde algıladıysa o
yönde kendini yönlendirmekte ve değiştirmektedir.
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Bireyler, genellikle toplum içerisinde birbirlerine benzeyen tutum ve davranışlar
sergilemektedirler. Bir ülke sınırları içerisinde yaşayan toplumlar genellikle aynı dil ve
dine sahiptirler. Buna bağlı olarak, karşılaştıkları çeşitli olay ve durumlar karşısında
aynı tepkiyi de verebilmektedirler (Kağıtçıbaşı 1988, s.52).
Bireyin kendini yalnız ve dışlanmış hissetme korkusu suskunluk sarmalı kuramı ile
benzerlik göstermektedir. Bu kuramda yer alan görüşte de toplumun belli bir kısmına
hakim olan toplumca kabul görmüş düşünceye sahip olmayan bireyler farklı
düşüncelere sahip olduğundan dolayı toplumdan dışlanmaktan ve yalnız kalmaktan
korktukları için düşüncelerini dile getiremezler.
Toplum, bireyin kendisine gönderilen mesajı algılamasında yardımcı olabilecek bir
unsur olabilir. Bu noktada medya toplumların algılama sürecini etkileyen bir faktör
olarak da devreye girmektedir. Çünkü medya bu şekilde önce geniş bir kitlenin algılama
sürecine müdahalede bulunup istediği yönde algılamasını sağlıyor sonrasında ise farklı
algılamada bulunan ve farklı düşünceye sahip bireyler toplum içerisinde normal
yaşantısını sürdürmek istediğinden dolayı toplumun geneli gibi hareket edip onlar gibi
algılamaya başlamaktadır.
2.2.6 Kültürel Etkenler
Kültür, bireyin yaşadığı toplumun varlığını oluşturan, düşünce ve yaşayış biçimini
şekillendiren ve kuşaktan kuşağa aktarılan

değerler bütünü olarak ifade edilebilir.

Kültür toplumdan topluma değişiklik gösterebilen bir kavramdır. Toplumların yaşadığı
çevre ve doğal ortamları kültürlerini etkilemektedir.
Bireyler, içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerine göre yaşamayı ve hareket etmeyi
öğrenirler. Bu noktada algılayış biçimlerini de kültür etkilemektedir.
Kültür toplumların algılayış biçimini etkileyebildiği için bunun sonucu olarak da onların
tutum ve davranışlarını da değiştirebilmektedir. Her toplumun kültürü birbirinden
farklıdır. Bu nedenle tutum ve davranışlarını değiştirmek amacıyla uyarıcıdan
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gönderilen mesajları algılayabilmeleri için uyarıcı o kültüre göre içerik hazırlamalıdır.
Buna bağlı olarak ikna yolları da değişecektir. Kültür değerleri, bireylerin toplum
içerisindeki yapısını etkilediği için onların algılama sürecini, buna bağlı olarak da ikna,
tutum ve davranışlarını da etkileyecektir (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar 2016, s.215).
Kültürel farklılıkların algılama sürecine olan etkisine ve bunun sonucunda gerçekleşen
ikna ve tutum değişimine sağlık alanında yapılmış bir çalışma örnek olarak verilebilir.
Uyarıcıdan bireylere kafein tüketiminin bir hastalığa yol açtığı ve bu hastalığın bireyler
üzerindeki olumsuz etkileri aktarılmıştır. Bu noktada Avrupalı-Amerikalılar mesajı alan
diğer bireylere göre kendilerine gönderilen mesajı daha çabuk ikna olmuş tutum ve
davranışları değişmiştir. Bununla birlikte bu hastalığın bireylerin yakınlarında da
olumsuz etkiler gerçekleştiği söylendiğinde Asyalı-Amerikalılar uyarıcıdan gelen bu
mesaj sonucunda tutum ve davranışlarını değiştirebilmiştir (Üskül ve Oyserman 2010,
s.25).
Baskın kültürel yönelimi olan bireylere uyarıcılardan gönderilen mesajlar, kültürel
değerlere sahip bireylere ulaşabilmiştir. Bu noktada bireylerin mesajı daha çabuk ve
kolay şekilde algılamasında kültürel değerler etken olmuştur (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar
2016, s.216).
2.2.7 İnanç Etkeni
İnanç, bireyin herhangi bir şeye kendi isteği ile ya da başka bir bireyin yönlendirmesi ile
gönülden bağlanması, güvenmesi ve doğru bulmasıdır. İnanç bireylerin inandığı ve
doğru bulduğu her kavramla eşleştirilebilir.
İnanç kavramı, algı ve zihinsel yapı ile iç içe geçmiş durumdadır. Bu noktada inançlar
iç içe geçmiş bu yapılar ile de oluşmaktadır. Ancak oluşan bu inançlar farklı algılama
süreçlerinde rol almaktadır. Bu bağlamda incelendiğinde algılama sonucunda bireyin
inandığı şey ne ise onun için doğru olan veya savunacağı doğru şey o olacaktır. İnanç
bu yönüyle ele alındığında algılama sürecini etkileyerek tutumları değiştirmektedir.
Bireylerin algılama sürecinde inançların etkisi kaçınılmazdır ve bunun sonucunda da
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çeşitli tutum veya düşünceler gelişmektedir. Yani tutumlarda ve düşüncelerde inanç
bulunmaktadır (İnceoğlu 2011, s.184).
İnanç kavramı dini açıdan da ele alınabilir. Yani bireyin dini inancı çevresinden veya
uyarıcılardan alacağı mesajlar üzerinde etkili olmaktadır. Dini inançların ve dışına
çıkılmasını yasakladığı belirli kurallar vardır. Birey de bu inançlara bağlı kaldığında
uyarıcılardan kendisine gönderilen mesajları kendi isteğiyle inançlarının etkisinde
kalarak algılayacak ve bu süreçte dini inançlarının etkisinde kalacaktır. Etkisi altında
kalınan inançlar bireylerin alınan mesaj sonucunda sergileyeceği davranışı da
etkileyecek ve değiştirecektir. Özellikle belirtilen kurallar dışında veya uyarıcıdan gelen
bir mesaj inanca uymuyorsa algılama sürecinde rol oynayarak gönderilen mesajdan
etkilenmeyecek veya dikkatini çekmeyecektir. Bunun tersi bir durumda uyarıcı, bireyin
dini inancına yönelik ya da uygun bir şekilde uyarıcı bir mesaj gönderdiğinde algılama
sürecindeki etkisi kendini gösterecek, birey kendisine gönderilen mesajı daha kolay
algılayacak

veya

dikkatini

çekecek,

bunun

sonucunda

istenen

ikna

süreci

gerçekleşebilecektir.
2.2.8 Uluslararası Etkenler
Toplum içindeki bireylerin algılamalarını etkileyen faktörlerden birisi de uluslararası
etkenlerdir. Yani dünya üzerinde yaşan bireyler farklı ülkelerde ve farklı ulus
kimliklerinde yaşamaktadırlar. Her ulus içindeki bireylerin toplumsal yapısı birbirinden
farklı olabileceğinden dolayı algılamalarında da çeşitli farklar olabileceği ifade
edilebilir.
Var olan uluslararası farklar bireyler arasında algılamayı etkileyen faktörlerdendir. Yani
farklı uluslarda iki birey ele alındığında algılama yetenekleri aynı olmayacaktır. Bunun
yanı sıra küreselleşen medya kaynakları da değişiklik göstermektedir.
Küreselleşen medya ile, içeriğin servis edildiği kaynak da değişiklik göstermiştir. Bu
durumda merkezi farklı olan kaynağın içeriği, medyanın küreselleşmesi ile uluslararası
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sınırları aşarak farklı uluslara ulaşabilmektedir. Gönderilen mesajlar uluslararası
arenada içeriğin hazırlandığı ülkedeki şekliyle algılanmayabilir.
2.3 Algı Kuramları
Bireylerin, toplum içerisinde her türlü davranışını ve tutumunu etkileyen ve değiştiren,
bunun dışında ikna sürecinde önemli bir rol oynayan algı kavramı için çeşitli kuramlar
geliştirilmiştir.
2.3.1 Görme ve Algılama (Gestalt Kuramı)
Bu kuramı kabul eden tanınmış Kurt koffka, Max Wertheimer ve Wolfgang Kohler gibi
Gestaltçılar bulunmaktadır. Bu gestaltçılara göre; algılamak için insan beyin örgütlenme
eğilimine sahiptir. Bu insan beyninin sahip olduğu doğal bir yetenektir. Örnek vermek
gerekirse simetrik olan şekiller veya görseller asimetrik olanlardan daha kolay
algılanabilmektedir. Gestalt kuramında öğeler bir şekil-zemin ilişkisi içerisinde
bulunmaktadır. Öğeler bir araya gelerek şekil-zemin ilişkisi içinde bütüne
dönüştürülmekte ve bu şekilde algılanmaktadır. Bu beyinde örgütlenme eğiliminin
oluşturduğu bir sonuçtur. Önemli olan beynin algılayabilmesi için neyin şekil neyin
zemin olduğudur. Bunu Perls ve arkadaşları dile getirmişlerdir. Neyin şekil neyin zemin
olduğunu ise bireyin içinde bulunduğu o andaki görme faaliyeti belirlemektedir. Gestalt
kuramına göre bireylerin istekleri de bir bütün oluşturabilmektedir. Ancak bireyin
istekleri içinde bulunduğu zaman dilimi ile ilgili değil geçmişte yaşadığı olaylar ve
gelecekteki beklentileri ile ilgidir. Gestalt kuramı sadece görsel algılama konusu ile
ilgilidir. Bireyin gerçekleştirdiği görme faaliyeti Gestalt kuramcılarına göre bir bütünlük
içinde gerçekleşmektedir. Bireyler uyarıcılardan gelen görsel mesajlarda parçaları değil,
bütünü görmektedir. Örnek vermek gerekirse; birey izlediği televizyon reklamında,
sadece kendisine pazarlanmak istenen ürünü değil, reklam filminde yer alan ortamı da
algılamaktadır. Bu noktada görsel algılama için hazırlanan tüm görsel ögeler ve çevre
bir ilişki içerisinde bulunmaktadır. Oluşturulan şekil ve zemin ilişkisinin bütün ise
Gestalt’ı oluşturmaktadır (İnceoğlu 2011, ss.126-127).
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Gestaltçılar’ın dikkat çekmek istediği nokta ruhsal olaylar ve örgütlenmelerdir. Bunlar;
fiziksel ve içsel birçok etkenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Yani bir bütünü
oluşturmak için içinde bulunan öğelerin örgütlenmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar
(Aşkun 1973, s.1115).
Şekil ve zemin ilişkisi incelendiğinde; zemin kavramını açıklamak gerekirse, görsel
alanda ögelerin yer aldığı çevre olarak ifade edilebilir. Bu konuya bir billboard reklamı
üzerinden örnek verilebilir. Bu reklamın konusu bir motor yağıdır. Hazırlanacak görsele
motor yağının yanında seksi bir kadın görseli konulduğunda odaklanılması beklenen
motor yağı yerine odak noktası görsele konulan seksi kadın olacaktır. Aslında doğru
olan motor yağının odak noktası olmasıdır. Ancak bu noktada zemin olması gereken
seksi kadın, ilgi odağı ona döndüğü için şekil olmaktadır. Zeminde dikkat çekilmesi
istenen seksi kadın olmuştur ve kasıtlı olarak oraya yerleştirilmiştir. Bu noktada içeriği
hazırlayanlar motor yağı almak isteyen şoförlerin dikkatini motor yağından çok seksi
kadının dikkat çekeceğini bilmektedirler ve bunun için oraya yerleştirmişlerdir. Burada
uygulanmak istenen amaç seksi kadın ile dikkat çekerek hedef kitleyi ürüne
yönlendirmektir. Gestalt kuramının en önemli özelliği şekil ile zeminin nasıl bir bütün
oluşturduğudur. Bireylere gönderilen mesajlarda tek başlarına kullanılacak ürünler
hiçbir zaman tek başlarına bir anlam ifade etmemektedir. Reklamda kullanılan görseller
arasında bir ilişki kurularak bütün olarak algılanır. Gestalt psikolojisinin belirleyici
unsuru şekil ve zemin arasındaki ilişkidir. Algılama, duyu organları aracılığı ile zihinde
canlandırılan nesnelerin anlamlandırılması olarak ifade edilmektedir. Bireylerin bu
anlamlandırmaları yapması geçmişte yaşadığı deneyimlerle ilgilidir. Birey hayatı
boyunca öğrendiği bilgileri, deneyimleri veya yaşadığı olayları zihninde depolar. Birey
zihninde hayatı boyunca depoladığı bu verileri duyu organlarından gelen parçalarla
birleştirerek algılamasını gerçekleştirir. Algılama parçalarla gerçekleşmemektedir.
Algılama bu parçaların bir bütün oluşturması ile gerçekleşmektedir (İnceoğlu 2011,
ss.127-128).
Medya organları bireylere mesajları gönderdiği sırada, bu mesajlar siyasal propaganda
ya da herhangi bir ürün pazarlamayı amaçlayan reklam olabilir. Herhangi bir mecrada
içerikler hazırlanır ve bireylere algılayabilecekleri bir parça kolay olarak aktarılır.
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Bunun sonucunda ise bütüne varılır. Algıları yönlendirilmek istenen birey bu sayede
kendini mesajın içinde bulur.
2.3.2 Kurgusal Yaklaşım
Kurgusal yaklaşımın en belirgin özelliği bellektir. Burada algılama işleminin bir
kurgudan var olduğu ifade edilebilir. Çeşitli uyarıcılardan gelen sinyaller sonucu
duyum, bellekte yer alan bilgilerin bu duyumlar ile birleşmesi sonucunda ise algı
oluşmaktadır. Kurgulama işleminin gerçekleşebilmesi için oluşan algının örgütlenmesi
gerekmektedir. Kurgusal yaklaşımı benimseyen kuramcılar, bu yaklaşımı bireylerin
gündelik hayatlarında yaşadıkları deneyimler ile açıklamaktadırlar. Örnek vermek
gerekirse, bir kişi başını etrafında her çevirdiğinde yeni şeyler görebilmektedir. Görülen
bu şeyler tek tek beyinde algılanmak yerine, hepsi kurgulanarak beyin tarafından tek bir
görüntü haline getirilir. Bunun sonucunda da kurgulanma gerçeklemiş olur (İnceoğlu
2011, s.129).
Bireyler bu kurama göre çevresinde gördüğü her türlü bilgiyi beyninde depolamaktadır.
Bir birey herhangi bir yere giderken etrafı ona gönderilen mesajlar ile doludur ancak
hepsini tek tek görme imkanı yoktur. Bu noktada beyni algıladığı verileri birleştirerek
ona tek bir görüntü oluşturabilmektedir.
2.3.3 Öğrenme Kuramı
Bu kurama göre bireylerin öğrenme ve algılama düzeyleri onların günlük hayatlarında
gerçekleştirdiği şeylerin mantıksal ve matematiksel yapılara göre olduğu ifade
edilebilir. Bireylerin algıları ve bilgi birikimleri arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Bu
kurama göre algılar sayısal veriler yolu ile belirlenir. Duyusal verilerin ise algıya
dönüşebilmesi için bireylerin gündelik hayatında edindiği deneyimlerin anlaşılabilir
hale gelmesi gerekmektedir Algılama işlemi her bireyin kendi zihninde gerçekleştirdiği
kişisel bir işlemdir ve her bireyin algılama biçimi birbirinden farklıdır. Buna bağlı
olarak bireylere gönderilen mesajları, bireyler her zaman kendilerine gönderildiği
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şekilde yani doğru olarak algılayamayabilirler. Bireyler algılama noktasında kimi
zaman çevresel faktörlerden de yardım alabilmektedirler (İnceoğlu 2011, s.130).
Bu bağlamda incelendiğinde siyasal parti liderleri propaganda esnasında, seçimi
kazanmak için kendilerini bireylere olduğundan farklı aktarabilmektedirler. Böylece
çevresel faktörlerden etkilenmiş olan birey mutlak doğruyu değil, propagandayı
gerçekleştiren kişinin doğrusunu öğrenmiş olacaktır.
2.4 Algı Türleri
Duyu organları aracılığı ile elde edilen verilerin, zihinde oluşturduğu görüntü algı
olarak ifade edilir. Ancak algının yani zihinde bir şeyler canlandırılabilmesi için
öncelikle duyum olayının gerçekleşmesi gerekmektedir. Bireyler duyu organlarına
sahiptir. Görme, koklama, duyma, dokunma ve tat alma sağlıklı bireylerde bulunan
temel duyu organlarıdır. Bu duyu organları ile elde edilen veriler sinir sistemi yolu ile
beyine giderek duyum oluşturur, sonrasında sırası ile algı ve algılama işlemi gerçekleşir.
Algılama işlemi sonunda bireylerin tutum ve davranışları değişebilmekte ya da ikna
olabilmektedirler. Ancak bu işlemlerin gerçekleşebilmesi amacıyla en temel işlem olan
duyumun gerçekleşebilmesi gerekmektedir. Bireyin duyu organları çalışmazsa ve bunun
sonucunda da bir duyum oluşturamıyorsa birey üzerinde istenilen ikna işlemi veya
tutum ve davranış değişikliği gerçekleştirilemeyecektir.
Bu çalışmanın konusu medya ve medyanın gönderdiği mesajlardan oluştuğu için sadece
belirli algı türleri üzerinde durulacaktır. Genel anlamda medya araçları bireylerin görme
ve duyma duyu organlarına seslendiği için, sadece bu iki algı türü incelenecektir.
Medya araçları ise sadece bir duyu organına ya da her ikisine birden de hitap
edebilmektedir. Örnek vermek gerekirse televizyon hem görme hem de işitme duyu
organlarına hitap etmektedir. Gazete ise sadece görme, radyo ise sadece işitme duyu
organına hitap etmektedir. Geleneksel medya araçlarının yanında yeni medya araçları da
bireylerin hem görme hem de işitme duyu organlarına hitap etmektedir.
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2.4.1 Görsel Algı
Sağlıklı bir birey doğduğu andan itibaren çevresindeki her şeyi ilk olarak görme yoluyla
öğrenmeye başlar. Genel olarak birey ilk izlenimlerini görerek oluşturmaktadır.
Görme duyusu bireyin içinde bulunduğu ortamla veya çevresi ile bağlantı
kurabilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Görsel algı olayı incelendiğinde biyolojik
bir olgu gibi görünse de altında psikolojik olgular da yer almaktadır. Biyolojik olgu
açısıdan incelendiğinde bireyin çevresinde çeşitli olgular bulunmaktadır. Birey bu
olguları yani farklı insanları, nesneleri ve daha bir çok şeyi görmektedir. Ancak sadece
görmektedir. Yani biyolojik olarak görmek sadece bireyin çevresinde olanları
görmesidir. Görmenin bir de psikolojik boyutu bulunmaktadır. Bu noktada bireylerin
gördüğü şeyleri algılayıp anlamlandırabilmesi için bireyin kendini psikolojik olarak
hazırlaması gerekmektedir (İnceoğlu 2011, s.99). Bireylerin gerçekleştirdiği bakmak ve
görmek eylemleri arasında farklılık bulunmaktadır. Görme eylemi sıradan bir eylemdir.
Birey etrafındaki her şeyi görebilir ancak baktığı şeyleri görmek farklı bir eylemdir.
Birey bakacağı şeyleri seçtiği zaman görme eylemini gerçekleştirir (Berger 2014, s.8).
Özellikle günümüzde bireylerin etrafı tamamen görsel unsurlarla çevrili bir hale
gelmiştir. Bireyin çevresinde yer alan bu unsurları algılayabilmesi için onlara bakması
gerekmektedir. Görsel algılamanın gerçekleşmesi için bireyin içinde bulunduğu
psikolojik olaylar birbirleri ile bağlantılıdır. Bireyin gördüğü şeyleri algılayabilmesi için
içinde bulunduğu durum ve ihtiyaçları da önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında
bireylerin eğitimi ve bilgi birikimi de önemlidir. Eğitimli ve bilgi birikimine sahip
bireyler, hangi görüntüleri görüp hangilerini görmeyeceğini ve bunun sonucunda
algılayacağını belirlemektedir (İnceoğlu 2011, s.99).
Bilgi birikimi, eğitim, deneyim ve içinde bulunulan durum bireyin daha önce görmediği
bir görsel hakkında fikir yürütmesi ya da ondan bir anlam çıkarabilmesine yardımcı
olmaktadır. Birey baktığı bir görselden daha önce edindiği tüm birikimleri sayesinde bir
anlam çıkartabilir. Böylece bireyleri etkilemek için ve bunun sonucuna bir değişim
yaratma amacı taşıyan görsellerin hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken
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önemli unsurlar bulunmaktadır. Hazırlanan görselde kullanılacak renklerden, içerikte
kullanılacak görsel malzemeye kadar her şey oldukça önemlidir. Çünkü renkler çeşitli
çağrışımlarda bulunmakta ve bireylerin dikkatlerini çekebilmektedir. Bunun yanında
içerikte kullanılan görsel aynı şekilde dikkati çekebilmekte bireyin görebilmesini ve
algılayabilmesini sağlayabilmektedir. Buna bağlı olarak görsel algı uyarıcılar için
önemli bir mesaj oluşturmaktadır.
Bir bireyin görsel olarak herhangi bir şeyi nasıl algıladığının bilimsel açıklamasının
yapılması oldukça faydalı olacaktır.
Görme işlemi şu şekilde gerçekleşmektedir; bireyin etrafını çevreleyen nesnelere
çarparak yansıyan ışık gözün kornea kısmında ve gözün iç bölümünde yer alan lens
tarafından kırılır. Sonrasında gözün arka bölümünde yer alan retina tabakasına
gönderilir. Retinada yansıyan ışığı algılamayı sağlayacak iki adet reseptör yer
almaktadır. Bunlar yansıyan ışıktan gelen fotonları beynin algılayabilmesi amacıyla
sinyallere dönüştürmektedir (Krishna 2016, s.31).
Tüketimin yoğunlaşmaya başlaması ile ürünlerin pazarlanması ya da siyasi
propagandalar çeşitli görseller aracılığı ile de yapılmaya başlanmıştır. İşte bu görseller
insanların görsel algısına hitap ederek çeşitli yargılarını değiştirmeyi amaçlamıştır.
Ancak yapılacak bu çalışmalar için hedef kitle analizlerinin kullanılacak görsellerin
amacına uygun bir şekilde, beklenti düzeylerini karşılayacak ve bireylerin görmesini
sağlayacak görseller olmalıdır. Eğer görsel, bireyin dikkatini çekip baktıktan sonra
görme işlemini gerçekleştirebiliyorsa amacını gerçekleştirmiş ve mesajını iletebilmiştir.
Yani birey görsele bakmış onu algılamış ve kendince anlamlandırmıştır. Eğer bu
işlemler gerçekleşemiyorsa o görsel başarısız olmuş, bireyin sadece gördüğü diğer
şeylerden bir farkı kalmamıştır.
Görsel olarak kullanılan unsurlar çeşitli anlamlar içerir. Bireyler bu unsurları fark edip
algıladığı zaman, algıladığı şeyin ona ne anlatmak istediğini bilmektedir. Yani bu
unsurlar bireylere gizlenmiş çeşitli mesajlar vermektedir. Unsurlar içeriği hazırlayanın
vermek istediği mesaja göre değişiklik gösterebilir. Ancak en yaygın olarak renkler ve
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imza olarak da logolar kullanılmaktadır. Yani uyarıcılar bir çeşit duyusal imza
oluşturmaktadırlar. Bu konuya en güzel örnek, ülkeleri temsil eden, onların imzası
niteliğinde olan bayraklar verilebilir. Türk bayrağının kırmızı rengi şehitlerin kanını,
bayrak üzerindeki ay ve yıldız ise İslam dinini temsil etmektedir. Gece yarısı ay ve
yıldız gök yüzünde yan yana geldiğinde hemen Türk bayrağı ile özdeşleştirilmektedir
(Krishna 2016, s.43).
Görsel algı bu bağlamda incelendiğinde hazırlanan görseller öylesine bir şekilde değil
mutlaka bir şeyle özdeşleşecek şekilde, yani kendisi orada olmasa bile onu çağrıştıracak
bir şey ortaya çıktığında anımsanabilmesi amacıyla oluşturulmaktadır. Ancak çeşitli
görseller evrensel olarak aynı şeyi çağrıştırsa bile algılama sürecini etkileyen kültür
etkeninde olduğu gibi görsel algılamada da kültürel farklılıklar yer almaktadır.
Görsel olarak kültürel farklılıklar şu şekilde ifade edilebilir; ürünler üzerinde yer alan
yazıların soldan sağa olması Arap ülkelerinde hiçbir şey ifade etmemektedir. Bunun
dışında trafik levhalarında yer alan “dur” işareti ele alınabilir. Çeşitli ülkelerde kırmızı
bir sekizgenin içerisinde yazan bu işaret, Japonya gibi ülkelerde ters hale çevrilmiş bir
üçgen olarak bireylerin karşısına çıkabilir. Renkler de görsel algı da kültürel farklılıklar
ifade eder. Örnek vermek gerekirse ülkelerdeki taksi renkleri ele alınabilir. ABD’de
taksi renkleri sarı iken, Endonezya’da mavi, Romanya’da beyaz, Japonya’da ise çeşitli
renklerde taksi bulunmaktadır (Krishna 2016, s.49). Görsel algılamayı etkileyecek olan
renkler bu bağlamda farklı kültürlerde farklı anlamlara gelebilmektedir.
20.yy’dan itibaren basılı reklam unsurlarının kullanımı ile yapılan ikna çalışmalarında,
ikna ve tutum değişimi için hazırlanan tüm içeriklerde görsel bulunmaktadır. İnternet
ortamının yaygınlaşması ile görsel unsurlar daha da önemli hale gelmiştir. Pazarlama
için görsel olarak en önemli unsurlar renkler, logolar ve semboller olarak ifade
edilebilir. Çünkü bunlar algılayıp anlamlandırmada yardımcı olacak unsurlardır. Görme
duyusu söz konusu olduğu zaman duyu ve algı arasındaki fark da önemini
arttırmaktadır. Bu noktada insan beyninin yapabileceği şeyler vardır. Örneğin insan
beyni gerçekte var olamayan şeyleri algılayıp kendini kandırabilir. Buna bireylerin
algılama süreçlerine etki eden faktörler sebep olmaktadır. Beynin kendini kandırabilme
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kullanabilmektedirler. Çünkü görsel unsurlar hemen her noktada yer almaktadırlar. Bu
bağlamda incelendiğinde görsel unsur olarak ele alınan her şey aslında bireyler
açısından yanıltıcı olabilmektedir. Bir marka algısı yaratmak için ya da siyasi
propaganda yapmak için gerçekte olduğundan farklı olarak gösterilen bir görsel
kullanılarak bireyler yanıltılabilir (Krishna 2016, s.50).
Görsel algılama bireyin kendi içerisinde farklı duyu organları ile algıladıkları
deneyimleri tekrar algılamalarına neden olabilir. Örneğin daha öncede tat alma duyusu
ile herhangi bir yiyeceğin tadını algılayan birey, o yiyeceği görsel olarak algıladığında
tadını daha önceden deneyimlediği için tadını tekrar algılayabilir.
Bireylerin görsel algılamaları ve bunun sonucunda yapacakları anlamlandırma
uyarıcılar için oldukça önemlidir. Çünkü hazırladıkları içeriklerin başarılı olup
olmadığını öğrenirler. Görme duyusu, bireylerin ilk defa gördükleri şeyler hakkında
fikir yürütme olanağını sağlar. Çünkü çeşitli unsurlar görme duyusu dışındaki duyulara
da ihtiyaç duyabilmektedir. İşte bu bağlamda görsel algı diğer duyulara ihtiyaç
duymadan da fikir yürütmeyi sağlayabilmektedir.
2.4.2 İşitsel Algı
İşitme duyu organına sahip bireylerin, işiterek yani duyarak gerçekleştirebileceği algı
türüdür. Bireyler işitme duyu organları aracılığı ile edindiği veriler sonucunda da
zihinlerinde çeşitli canlandırmalar yapabilirler. Bunun yanı sıra bireyler sadece işitme
duyu organları ile kendilerine gönderilen işitsel mesajlar arasında ayrım yapabilirler.
İşitsel algı için medya araçlarına en iyi örnek radyo olarak verilebilir. Radyo sadece
bireylerin işitme duyu organına hitap etmektedir.
Sesin algılanabilmesi için onu herhangi bir kişinin duyması ve anlamlandırabilmesi
gerekmektedir. Bireylerin duyabildiği ses dalgalarının çeşitli özellikleri vardır. Bu
özelliklerden birisi de ses dalgalarının genişliğidir. Ses dalgalarının genişliğini ise
dalgaların en alt noktası ile en üst noktası arasında yer alan bölüm olarak ifade
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edilebilir. Bu ses dalgaları ölçülebilmektedir. Yapılan ölçüm ise desibel ile ifade edilir.
Bunun dışında bir ses dalgası farklı ses dalgaları ile birleşerek daha farklı sesler
oluşturabilmektedir. Bireyler ise yayılan ses şu şekilde algılamaktadır; uyarıcıdan
yayılan ses dalgaları, sesin şiddetine bağlı olarak bireyin onu duyması yolu ile
algılamasına neden olmaktadır. Bireylerin sesleri yüksek ya da düşük olarak duyması
dalga frekansı olarak adlandırılır. Bazen uyarıcılardan ya da çevreden bireylere aynı
yükseklikte ve aynı derecede sesler gönderilir. Bu noktada ses armonisi olarak ifade
edilen kavram aynı yükseklikte ve derecede gönderilen sesleri bireylerin ayırt etmesine
olanak sağlar. Bireyler, normal şartlar altında belli frekans aralığındaki sesleri
duyabilmektedirler. Bu frekans aralığı ise en düşük 20, en yüksek ise 20.000 heartz’dir.
Buna bağlı olarak bireylerin duyma işlemi şu şekilde gerçekleşmektedir. İnsan kulağı
dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Uyarıcılardan
çıkan ses dalgaları insanlarda yer alan bu bölümlerden geçer ve kulak zarına ulaşarak
onu titretir. Oluşan titreşim sonrasında sırasıyla orta ve iç kulağa iletilir. İç kulak, korti
organını yani bireylerin sesleri duymasını sağlayan yapıyı burada barındırır. Sinyaller
bu yapıdan işitsel kortekse iletilir. Bunun sonucunda ise duyma işlemi gerçekleşir. Aynı
görsel algıda olduğu gibi sesler de bir reklam ya da propaganda aracı olarak
kullanılabilir. Bu noktada sesler yapılan çalışmalarla ilişkilendirilir. Bu bağlamda işitsel
olarak bir imza oluşturulmaktadır. Yani birey bu sesi duyduğu zaman algılayıp
anlamlandırabileceği bir durumun içinde olur. Oluşturulan bu sesler, bir müzik, söz ya
da herhangi bir ses efekti olabilir (Krishna; 2016: 58). Uyarıcılardan gelen sesleri duyan
bireyler algılama sonucunda kendisine gönderilen ses ile yapılan çalışmayı
ilişkilendirebilecektir.
Bireylerin işitsel yoldan algılamasını ve dikkatlerini çekmek amacıyla içerik
hazırlayanlar çeşitli sloganlar ya da müzikler hazırlarlar. Özellikle hazırladıkları
müzikler bireyin dikkatini çekip, algılamasıyla sonuçlandığında akılda kalma olasılığı
artmaktadır. Birey hazırlanan bu müzikleri beğendiğinde kendi kendine söylemeye bile
başlamaktadır. Yapılan bu çalışmalar, hazırlanan içeriklerin etkisini arttırmak, bireylerin
dikkatlerini çekmek ve algılamasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bunların yanı
sıra içerikleri özetleyen, anlatılmak isteneni tek kısa cümle ile anlatmak istenen
sloganlar

yaratılmaktadır.

Sloganlar

bir

reklam

kampanyasında

markayla
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ilişkilendirilmek üzere ya da siyasi bir propaganda aracı olarak kullanılabilir. Örneğin
bireyler radyo dinlerken veya görmeden sadece işitme yolu ile dikkatlerini çeken
sloganları

duyup

algıladığında

ilk

kez

duydukları

için

hazırlanan

içerikle

ilişkilendirmeleri kolay olmayacaktır ancak ikinci kez duyduklarında ilişkilendirmeleri
daha kolay olacaktır. Sloganlar dışında müzikler de bireylerin akılda kalıcılığını
arttırmak nedeniyle hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu müzikler sözlü ya da sözsüz,
melodili ve ritimli bir şekilde olmaktadır (Krishna 2016, ss.60-61).
İşitsel yollarla bireylerin akılda kalıcılığını arttırmak için slogan veya müzik kullanmak
gibi bir zorunluluk yoktur. Bunu yapmak için içerik hazırlayanlar ses logolarını
kullanmaktadırlar. Ses logosu ile hazırlanan içerik, ilişkilendirilmek için kullanılan bir
ses olarak ifade edilebilir. Ses logosuna MGM Stüdyoları’nın hazırladığı içerik örnek
olarak gösterilebilir. Logoda kükreyen bir aslan yer almakta ve başka hiçbir ses yer
almamaktadır. Burada aslanın çıkardığı ses, ses logosu olarak kullanılmaktadır. Ses
logolarının bir görüntüye sahip olmalarına gerek yoktur. İşitsel algı için kullanılan
yöntemlerden bir başkası da içerikte kullanılan insan sesidir. Bu noktada insanların
birbirleriyle kurduğu iletişimden yola çıkılır. Buna bağlı olarak insan beyninin
konuşmayı algılama biçimi farklıdır. Beynin konuşulan kelimeleri anlamak amacıyla
kullandığı iki bölüm vardır. Bu bölümler Wernicke ve Broca olarak adlandırılır.
Kelimeler “fonem” adı verilen bütünlerden oluşmaktadır. Fonem ise dilde yer alan
anlamları ayırt etmeye yarayan ses ölçüsü olarak ifade edilebilir (Krishna 2016, ss.6164). İnsan sesleri, reklamlarda bireyleri etkilemek amacıyla dış ses olarak ya da bir
siyasi lider propaganda yaparken etkileyici bir ses tonunu karşısındaki kitleyi etkilemek
amacıyla kullanır. Sesi etkileyici bir siyasi lider karşısındaki kitleyi daha kolay bir
şekilde etkileyebilir ve fikirlerini değiştirebilir. Bunun dışında sadece işitsel olan medya
aracı radyoda bir reklamda etkileyici ses ürün ya da hizmeti tanıttığında bireylerin
fikirleri kolayca değişebilir.
2.5 Toplumsal Algı
Tutumların veya düşüncelerin oluşması bireylerin olayları algılayış biçimine ve
deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak toplumsal algı bireyin içinde
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bulunduğu topluma göre oluşmaktadır. Bireyler içinde yaşadığı toplumdan etkilenir ve
onlar aracılığı ile çeşitli deneyimler elde ederek çeşitli tutum ve düşüncelere sahip olur.
Örnek vermek gerekirse, bir genç üniversite tercihi için vereceği bir kararı ailesi ve
çevresinin etkisinde kalarak verebilir. Bunun dışında da bireyin görüşlerinin
oluşmasında yine ailesi ve çevresi etkili olacaktır.
Bireylerin edindiği toplumsal algının ortaya çıkması için farklı düşünce süreçlerine
ihtiyaç vardır. Bu düşünce sistemlerinden ilki otomatik olarak oluşur. Yani bireyin
sahip olduğu sosyal bilgi; gerçekleşen olayları, gönderilen mesajları hızlı bir şekilde
öğrenmesini sağlar. İkincisi ise gerekli motivasyon ve enerjinin sağlanmasıdır. Sosyal
bilgi ile gerekli motivasyon ve enerji sağlandığı takdirde, bireyler bir düşünceye ve
tutuma sahip olabilirler (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar 2016, s.101).
Toplumsal algı bireylerin toplum içinde gerçekleştireceği davranışları da etkilemektedir.
Buna bağlı olarak toplumsal algının oluşmasında o toplumun kuralları ve kültürü gibi
kavramlar önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra toplumsal algıya bağlı olarak
davranışların oluşmasında, gereksinimlerin de rolü bulunmaktadır (İnceoğlu 2011,
s.133).
Toplumsal algının oluşmasında, toplum içinde gerçekleşen olayların önemli bir yeri
bulunmaktadır. Toplum içinde gerçekleşen, o toplumu derinden etkileyen olaylar, çeşitli
algıların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu noktada medyanın geniş kitlelere aynı
anda ulaşabilmesinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Çünkü ulaşabildiği kitlelerin
tamamında olmasa bile, azımsanamayacak bir çoğunluktaki kitlede istenilen etkiyi elde
edebilecektir. Ulaşılamayan bireyleri ise; içinde bulunduğu toplum etkileyecektir.
Yaratılmış olan toplumsal algı, büyük bir kitleyi aynı fikir altında toplamış olabilir.
Toplumun büyük çoğunluğu ile aynı fikirden etkilenmeyen bireylerde ise genellikle
toplumdan dışlanma korkusu yaşanabilmektedir. Yani buna “suskunluk sarmalı” kuramı
da denilebilir. Bireyler toplumun genelinin dışında kalmaktan korktuğu için diğer
bireylerden etkilenerek aynı fikre sahip olabilmektedir.
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Toplumsal algı toplumların kendi içinden yani kültürü gibi kendi düşünce yapısı ile
oluşabileceği gibi sonradan yaşanılan olaylarla da gerçekleşebilir. Örnek vermek
gerekirse; toplumun kendiliğinden oluşmuş algısını bireyler küçük yaşlarda
deneyimleyerek öğrenmeye başlarlar ve genel bir kitle tarafından kabul gördüğü için
kendileri de kabul eder. Sonradan oluşması ise toplumu etkileyecek büyük bir olay ile
olabilir. Yaşanabilecek bir terör olayı örnek olarak gösterilebilir. Bu olaylar sonrası
toplum içerisinde yaşayan bireyler üzerinde bir korku algısı yaratılmış olacaktır.
Türkiye’de yaşanan terör olaylarında, toplumun genelinde gerçekleşen korku algısı
sonrası, bireylerin bu korkuyu yenebilmesi amacıyla medya kullanılmaya çalışılmıştır.
Medyada çıkan ünlü isimler terörün amacının korku yaratmak olduğunu, ülkemize zarar
vermeye çalıştığını ve bunlara inat korkulmaması gerektiği vurgulanmıştır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEDYADA ALGI YÖNETİMİ
3. Algı Yönetimi Nedir?
Algı yönetimi kavramı gelişen iletişim teknolojileri ile toplumların ya da bireylerin
çeşitli tutum ve düşüncelerini değiştirme amacıyla kullanılmaya başlanan bir kavramdır.
Algı yönetimi en kısa tanımı ile hedef kitlelerin çeşitli duygu, düşünce, tutum ve
davranışlarını değiştirmek ve ayrıca onları ikna etmek için yapılan çalışmalar olarak
ifade edilebilir.
Algı yönetimi kavramı ilk olarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmış bir
kavramdır. Burada algı yönetimi, istihbarat sistemleri ve ülke yöneticileri de dahil,
ülkede yaşayan kitleleri kendi düşünce ve davranışları doğrultusunda ikna etmek için
hazırlanacak çalışmaları ve toplumlara aktarılacak bilgileri yönlendirir. Hedef kitlelerin
düşünce, fikir ve tutumlarını etki altına almak için yapılan çalışmalar olarak ifade
edilebilir. Algı yönetimi, çeşitli amaçlar için yapılmaktadır. Bu amaçlar toplumlara
aktarılan bilgileri çarpıtma, gerçekleri gizleme, psikolojik operasyonlar için yapılabilir.
Ancak günümüzde bu amaçlar daha da çok artmış, daha çok alanda algı yönetimi
çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Algı yönetimi kavramı farklı anlamlarda
kullanılabilen bir kavramdır. İncelendiğinde bazılarına göre siyasal açıdan hedef
kitlelerin fikirlerinin, düşüncelerinin ve tutumlarının değişmesi için yapılan ikna
çalışmalarıdır. Kimilerine göre ise sermayelerin ürün veya hizmetlerinin satılabilmesi
amacıyla bireyler için yapılan ikna çalışmalarıdır. Yani algı yönetimi kavramı hem
siyasal bir kavram olarak hem de reklam kavramı olarak kullanılabilmektedir. Siyasal
olarak da reklam alanında da ortak nokta iknadır. Bireylerin ikna edilmesi
gerekmektedir ki bu iki kavramda amacına ulaşabilsin (Türk 2014, s.16).
Algı yönetimi çalışmaları, hedef kitlelerin fikirlerini ve tutumlarını değiştirmek için
sade kısa süreli yapılan çalışmalar değildir. Aksine uzun süreli çalışmaları da
içermektedir (Gültekin 2017, s.17). Buna bağlı olarak amaçlanan toplumların algılarını
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kısa veya uzun süreli çalışmalarla yönlendirmektir. Yani toplumların istenen düşünceyi
kendi istekleriyle benimsemesini sağlamaktır.
Siyasilerin de, sermayenin de bu kavramdaki ortak amacı; bireyleri belirli bir amaç için
ikna etmektir. Aralarındaki tek fark siyasiler fikirlerini, sermayeler ise ürün veya hizmet
pazarlamaktadır. Diğer bir otak noktaları ise ikisinin de araç olarak medyayı
kullanmasıdır.
Algı yönetimi sürecini ve bireylerin algısını yönlendirecek kişilerin bilmesi gereken
önemli süreçler bulunmaktadır. Bunlar; toplum içerisinde yaşayan bireylerin özellikleri,
algılanacak içeriklerin özellikleri ve bireyin algılama işlemini gerçekleştireceği ortam
olarak ifade edilebilir. Toplumların algılarını yönlendirmek için bir araç olarak
kullanılan medyanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Kullanılan bu yöntemler; gerçek
olmayan bir olayı gerçekmiş gibi gösterme, değersizleştirme, gerçekleşen olayları
manipüle etme, olaylar hakkında çeşitli uzmanlar kullanma, sunulan aynı haberleri
farklı mecralarda gösterme ve sürekli gündeme getirme, gerçekleşen olayları gündeme
getirmeme, kişileri hedef almak, kişileri toplum içinde kahramanlaştırmak, sunulan
fikirlerin çoğunluğun fikriymiş gibi göstermek, muhalif hareketleri abartarak olumsuz
göstermek, gerçekleşen olaylara farklı açılardan bakabilen kişileri toplumdan dışlamak
gibi yöntemler ifade edilebilir. Bu noktada ilk bölümde de anlatıldığı gibi bireylerin
algılarının yönlendirilmesi için içerikleri hazırlayanların hedef kitlelerin özelliklerini
çok bilmesi ve analiz etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda incelendiğinde yine içerikleri
hazırlayanların analiz etmesi gereken ayrı bir nokta daha vardır. Bu nokta ise bireylerin
içeriklere karşı göstermiş olduğu tepkilerdir (Türk 2014, ss.17-18). Bu özellikler algı
yönetimi yapacak kişi veya kurumların, yapacağı çalışmaların etkili olabilmesi için göz
önünde bulundurması gereken unsurlardır.
Algı yönetimi yapmak isteyenlerin, belirledikleri hedef kitleler ile ilgili bilgilere
ihtiyaçları vardır. Ellerinde bulundurdukları bu veriler hazırlayacakları içerikleri
şekillendirecektir.
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Normal şartlar altında sağlıklı duyu organlarına sahip her birey, aynı şeyleri görür ve
aynı şeyleri duyabilir. Ancak algılama noktasında farklılıklar oluşabilmektedir. Yani
bireylerin algılarına psikolojik olarak dışarıdan müdahale edilmektedir (İnceoğlu 2011,
s.87).
Algılamalar bireyden bireye farklılık gösterdiğine göre bu algılar çeşitli araçlar aracılığı
ile yönlendirilebilmektedir. Bu da bireylere sunulan içeriklerin onlar tarafından gerçek
olarak algılanabilmesine yol açmaktadır. Bireylerin yapması gereken kendilerine
sunulan tüm içerikleri şüpheci bir bakış açısı ile incelemek ve sunulan içeriği
araştırmaktır. Aksi takdirde içeriği hazırlayanların yönlendirmelerine maruz kalacaktır.
Algı ve gerçeklik birbirinden farklıdır. İçeriklerin algılanmasını etkileyen çeşitli
faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler; beklentiler, deneyimler, ihtiyaçlar, eğitim düzeyi,
toplumsal etkenler, kültür ve inançlar olarak ifade edilebilir. Bu faktörler ikinci
bölümde de açıklandığı üzere bireylerin algılama süreçlerini etkileyen faktörler olarak
ifade edilmiştir. İçerikleri hazırlayanlar, bu faktörleri dikkate alarak içerikleri
hazırladığında algılanmasını istedikleri olguları bireyler o doğrultuda algılayacak ve
istenilen doğrultuda yönlenmiş olacaktır.
Uyarıcıdan gönderilen mesajların birey tarafından algılanabilmesi için o mesajın bireyin
belirli bir algı eşiğini geçebilmesi gerekmektedir. Bu da bireyin dikkatini çekmesi ve
bireyin o mesajı incelemesi ile gerçekleşir. Freud bu konu hakkında şöyle
söylemektedir; bireylerin uyarıcılardan gelen mesajları algılayabilmesi için bu
mesajların algılama sürecinde etkili olan faktörlerden beklenti ve isteklerine yönelik
olması gerekmektedir. Ayrıca bireylerin algıları çeşitli faktörlerin etkisi altında
kalabilmektedir. Bireyler, toplumun genelinin kullandığı semboller, tarih, bireylerin
içinde yaşadıkları zaman dilimi ve hayatları ile bunlara bağlı olarak çeşitli duyguların
etkisi altında kalabilmektedirler (Türk 2014, s.24).
Bu bağlamda incelendiğinde bireylerin algılarının yönlendirilebilmesi amacıyla
öncelikle bireylerin algı eşikleri geçilmelidir. Bunun içinde bireylerin gönderilen mesaja
dikkatleri yönlendirilmeli ve o mesajı algılamaları sağlanmalıdır. Gönderilen mesajın
içeriği bireyin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda olduğunda ve birey kendisine
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gönderilen mesajı şüpheci bir şekilde değil de, doğrudan inanmak suretiyle
incelediğinde mesajı hazırlayanlar amaçlarına ulaşmış olacaklardır. Ayrıca siyasiler de
bu sembolleri çeşitli propaganda aracı olarak kullanabilmektedirler. Bu sayede hedef
kitlelerinin algılarını yönlendirerek kendi düşüncelerini benimsetebilmektedirler.
Bireylerin yönlendirilmesi noktasında simgesel algı ve iletişim kavramları ortaya
çıkmaktadır. Medya bu noktada çeşitli simgeleri algı ve iletişim kapsamında kullanarak
algıları yönlendirebilmektedir (İnceoğlu 2011, s.97).
İçinde bulunulan zaman diliminde gelişen en son teknoloji medya araçları çeşitli
içerikleri olduğu gibi tarafsızca sunmak yerine, bu içerikleri manipüle ederek
sunmaktadır. Her birey gördüğü şeyi farklı bir şekilde algılayabilir. Bu noktada “imge”
ile “gerçek” arasında bir farklılık oluşmaktadır. Bu da medya araçlarının gelişen
teknolojiler ile geldiği nokta ile ilgilidir. Çünkü bireylerin gerçek olarak algılayacağı
içerikler sunulmadan önce manipüle edilerek olduğundan farklı bir gerçeklik
yaratmaktadırlar. İşte yapılan bu çalışmalar siyasal iktidarların ve sermaye sahiplerini
güçlendirmek bunun yanında devamlılıklarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır (Türk
2014, s.25).
Medyanın kime hizmet ettiği bu konu üzerinde oldukça önemlidir. Çeşitli kuramcılar
kapitalist toplumlarda medyanın siyasal iktidarlara ve sermaye sahiplerinin isteklerine
göre hareket ettiklerini söylemektedirler. Bu şekilde medya toplumlara her an mesaj
gönderebilmektedir.
Algı yönetimi konusunda en önemli unsurlardan biri de içeriğin yaratılması kısmıdır.
Bu bağlamda üretilecek içeriğin bilgileri ve üretilmesi aşaması işi bilen uzmanlar
tarafından yapılmaktadır. Çünkü bu uzmanlar üreteceği içeriği kimler için üreteceğini
ve hangi sonucu almak istediğini bilmektedir. Bunun sonucunda ise bilgi savaşları
ortaya çıkmaktadır.
Bilgi savaşları kavramı ise medya aracılığı ile bireylere sunulan içeriklerin, yani bilgi ile
fikirlerin

mücadelesi

olarak

ifade

edilebilir.

Bu

kavram

çeşitli

alanlarda
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kullanılmaktadır. Yani bireylerin algılarının yönlendirilmesi istenen her alanda
yapılabilir. Çünkü algı yönetimi yapılması için bilgiye ihtiyaç vardır. Özellikle gelişen
yeni medya teknolojileri bu bilgilerin yayılma hızını arttırmaktadır. Örneğin bu konu
üzerinde bir iç savaşı ele alınabilir. Bu iç savaşta muhalifler ve iktidar tarafsızları veya
karşıt görüşleri kendi görüş ve düşüncelerine çekmek amacıyla çeşitli yöntemler
deneyeceklerdir. Yeni medya teknolojileri bilgi aktarımını hızlandırmaya yardımcı
olacaktır. Bu hız McLuhan’ın da söylediği Global Köy kuramını ortaya koymaktadır.
Paylaşılan her türlü bilgi sadece kendi ülkelerinde değil aynı anda dünya çapında hızla
paylaşılmaktadır (Başıbüyük 2014, s.43).
Algı yönetimi ideolojik bağlamda kullanıldığında önemli olan bilgilerin üretimi ve
aktarılmasıdır. Toplumların düşünce, fikir ve tutumlarını değiştirecek olan şey ise bu
bilgilerdir.
Algı yönetimi, günümüzde neredeyse her alanda gerçekleştirilebilir. Çünkü amaç tutum
ve düşünceleri değiştirmektir. Yani algı yönetimi sadece siyasal ideoloji veya sermaye
için kullanılan bir araç değil, bireylerin kendi arasında da gerçekleştirebileceği bir
olgudur.
Gelişen teknolojiler ile tüm dünyada görsel sunular oluşmuş ve dünya bireylere sunulan
bir yer haline gelmiştir. Bu bağlamda bireyler içinde yaşadıkları ortamı görmesi,
duyması ve algılaması gerekmektedir. Yani dünya artık bireylere sunulan bir dünyadır.
Algı yönetimi kavramı toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda kullanılan bir
kavram olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte hem ülkeler kendi içlerinde hem de
uluslararası alanlarda da kullanılmaktadır. Bu kavramın işe yarayabilmesi için uygun
ortamın oluşturulması gerekmektedir. İşte bu uygun ortamı ise geniş kitlelere ulaşabilen
medya oluşturmaktadır. Her birey toplum içerisinde belli bir görüşe sahiptir. Medya,
kapitalist toplumlarda ideolojik görüşlere hizmet etmektedir. Bireyler böyle toplumlarda
kendilerine yakın gördükleri medya kuruluşlarını takip etmeyi tercih etmektedir. İşte bu
bireylerin tercihleri kendilerini yönlendirmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmaktadır.
Çünkü kendine yakın görüşte olan medya kuruluşlarını takip eden bireyler kendilerine
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sunulan içerikleri sorgulamaktan ve araştırmaktan uzak olacaklardır (Pustu 2014,
ss.309-310).
Tarihsel süreçler ele alındığında devletlerarası ilişkilerde savaşlar ve askeri güçler
kullanılarak, çeşitli propagandalar ve güç gösterileri yapılmış algılar bu şekilde
yönlendirilmiştir. Ancak, gelişen teknolojiler kullanılarak günümüzde algıları
yönlendirmek amacıyla savaş veya askeri güç yerine farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Günümüzde algılar ve gerçekler arasında farklar oluşabilmektedir. Böylece gelişen
medya teknolojileri, gerçek savaşlar yerine savaş algıları yaratmaya başlamıştır. Geniş
kitlelere ulaşabilen medya araçları ile sunulan gerçeklere inandırılmaya çalıştırılarak
algıları yönlendirilmektedir. Bunun sonucunda ise toplumların tutum ve düşünceleri
değiştirilmektedir (Çevik 2013, s.50).
Daha önceden de bahsedildiği gibi medyanın tarihsel süreci ele alındığında teknolojik
gelişmeler bu kadar yaşanmamışken algıları yönlendirmek amacıyla güç gösterileri ve
savaşlar gerçekleştirilmekteydi. Ancak kapitalizmin güç kazanması ve küresel güçlerin
tüm dünyada kendilerini güçlü gösterme çabaları algıları yönlendirme konusunda ağırlık
kazanmıştır.
Algı yönetiminin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Algı yönetimi yapacak kişi veya
kişilerin, öncelikle hedef kitle davranışlarını çok iyi bilmeli ve onların değerlerine
uymalıdır. Toplumun yaşadığı kültüre de bağlı kalmalıdırlar. Ayrıca günümüzde
kullanılan bir kavram olan kültür emperyalizmi, küreselleşen dünyada açıkça medya
aracılığı ile kendini göstermeye başlamıştır. Toplumları kültürsüzleştirmek yani tüm
toplumları aynı kültür altında toplamak onları daha rahat yönlendirmek için kullanılan
bir yöntemdir. Bu bağlamda üretilen içerikler de tek tipleşecek ve toplumlar
yönlendirilmiş olacaktır.
3.1 Algı Yönetiminde Strateji
Toplumların veya bireylerin istenilen düşünceye yönlendirilmesi olarak ifade edilen algı
yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmelidir. Bu
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noktada yönlendirilmek istenen toplumlar hangi yöntemle yönlendirilecek veya bir
toplum içinde belirlenen bir hedef kitle mi yönlendirilecek, bunun gibi çeşitli soruların
çalışmalara başlamadan cevaplanarak stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.
Başarılı bir algı yönetimi çalışması için, bir strateji planlanmalı ve bu stratejiye bağlı
kalarak hareket edilmelidir. Çünkü algıları yönlendirmek için yapılan tüm çalışmalar
adım adım ilerlemektedir ve bu adımların en sağlam şekilde planlanması gerekmektedir.
Sağlam temelli bir algı yönetimi stratejisi oluşturabilmek için çeşitli faktörler göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler; hedef kitlenin değerlerini göz önünde
bulundurma, hedef kitlenin kültürü, beklenti ve ihtiyaçları karşılama, gönderilecek
mesajların kafaları karıştırmaması, sonuç odaklı hareket etme, gerçeklere dayandırma,
tekrar etme, farklı yaklaşımları zarar vermeyecek şekilde yönetme, görsel alanları
yönetme ve hedef kitlenin duygularına hitap etmek olarak ifade edilebilir (Saydam
2015, s.8). Belirtilen bu faktörler stratejilerin oluşturulmasında ve uygulanmasında
büyük bir role sahiptir.
Algı yönetimi çalışmaları için bir strateji belirlemek yapılacak işlerin yönetilmesini
kolaylaştırmakla birlikte gerçekleşebilecek kriz ve olası risk durumlarının da
yönetilmesini kolaylaştıracaktır.
Toplumları yönlendirme çalışmaları için yapılacak en önemli şey ilk önce hedef kitle
analizidir. Hedef kitlenin analizi, hangi mesajların ve içeriklerin üretileceği, hangi
kanallar ile ulaşılacağı, hedef kitlenin eğitim durumu gibi çeşitli verilerden
oluşmaktadır. Bu veriler göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmanın temeli
hazırlanmalıdır.
Algı yönetimi süreci bir iletişim sürecidir ve iletişim süreci kapsamı dışında
düşünülmesi ve değerlendirilmesi olanaksızdır. Tüm bu iletişim süreçleri kapsamında
algı yönetimi stratejisi için, çok iyi bir medya planlaması yapılmalıdır. Medya desteği
sağlanmadan, medya gücü elinde bulundurulmadan algıların yönlendirilmesi mümkün
değildir. Bu noktada yapılacak olan medya planlaması ile en doğru mesajların en doğru
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kitleye ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca medya planlaması sayesinde, geliştirilecek
strateji ile daha spesifik bir kitleye ulaşım sağlanabilir. Özellikle sosyal medya bu
spesifik kitleye ulaşımı sağlamaktadır.
Algı yönetimi stratejisinin en önemli noktası medya planlaması olarak nitelendirilebilir.
Çünkü medyanın çeşitli işlevleri bu sürece yardımcı olabilmektedir. Örneğin medyanın
kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme işlevi algı yönetimi stratejisi oluşturma
kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü bu noktada medya toplumlara hangi konular
üzerinde konuşup, tartışma yapacağını söyleyerek gündemi belirler. Gündemin
belirlenmesi ile toplumun algıları istenilen noktaya yönlendirilmiş olur. Bunun yanı sıra
medyanın bilgilendirme işlevi de bir strateji olarak kullanılabilir. Bu noktada medya
tarafından aktarılacak olan enformasyonun doğru olması veya yalan olması önemli
değildir. Çarpıtılmış bir enformasyon da medya çalışmaları ile toplumlara
inandırılabilir.

Ayrıca medyanın eğlendirme işlevi de bir strateji aracı olarak

kullanılabilir. Çünkü medya toplumlara eğlendirici içerik sunarak onları daha da
kendine bağımlı hale getirmek istemektedir.
Sağlam temelli bir algı yönetimi stratejisi oluşturmak, sağlam bir iletişim süreci
oluşturmak demektir. Bu noktada iletişim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar
sürecin düzgün bir şekilde ilerlemesine olanak sağlamaktadır.
3.2 Algı Yönetiminde Toplum Mühendisliği
Toplum mühendisliği, toplumu oluşturan bireyleri veya toplum içerisinde yer alan
sınıfları ya da grupları yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilen olgulardır. Bu olgular
sonucunda toplumun şekillendirilmesi amaçlanmaktadır (Turan 2014, s.97). Toplum
mühendisliğinin amacı toplumları, daha da derine inerek toplum içindeki grupları ve o
grupların içinde yer alan bireyleri yönlendirmektir. Toplum mühendisliği, o bireyleri
yönlendirebilmek için yapılan zihinsel çalışmaların bütünü olarak da ifade edilebilir.
Toplum mühendisliği kavramı ortaya çıkmadan önce toplum içindeki bireylerin kendi
arasında ve bunun devamında kitle iletişim kavramı ortaya çıkmıştır. Yani
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endüstrileşme ve demokratikleşme bireylerarası iletişimin ve devamında da kitle
iletişiminin temelini atmıştır (Maigret 2016, s.46). Bu gelişmeler sonucunda toplumları
yönlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Toplum

mühendisliği kavramını ilk ortaya atan ve kullanan Sidney ve Beatrice

Web’dir. Toplum mühendisliği kavramının genel olarak amacı toplumun tutumlarını
değiştirmektir. Bu kavramda yapılmak istenen bir konu ile ilgili de sınırlı olabilir veya
toplumların düşünce ve fikirlerini kökünden değiştirme ile ilgili de olabilir. Örnek
vermek gerekirse, hükumetlerin kabul etmiş olduğu her yasanın toplum üzerinde bir
etkisi bulunmaktadır. İşte toplum mühendisliği kavramı bu noktada devreye
girmektedir. Toplumların bu düzenlemeleri kabullenmesi ve ayak uydurması toplum
mühendisliği kapsamında incelenmektedir (Turan 2014, s.100). Toplum mühendisliği
kavramı incelendiğinde topluma aktarılan verilerin, bireylerin kabullenmesi amacıyla
gerçekleştirilen bir çeşit zihinsel inşa kavramı olarak da ifade edilebilir.
Medya kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araç olarak kullanılabilmektedir. Kamuoyu
kavramı

ise,

toplum

içindeki

bireylerin

görüş

ve

düşüncelerini

özgürce

açıklayabildikleri sosyopsikolojik bir kavramdır. demokratik toplumların vazgeçilmez
bir aracı olan medya bu noktada önemli bir görev üstlenmektedir (Anık 2004, s.81).
Günümüzde, kamuoyunun oluşması için medya kullanılan en önemli araç
konumundadır. Siyasi yöneticiler veya sermayeler toplumlar üzerinde belirli bir fikir
oluşturmayı amaçlamaktadırlar. Bu noktada toplum içerisinde yer alan bireylerin
düşünce ve fikirleri kendilerine gönderilen mesajlar aracılığıyla oluşmaya veya
oluşturulmaya hazırdır. Ayrıca bireylerin fikirleri kendilerine gönderilen mesajlar
aracılığı ile oluşabileceği gibi toplum içerisindeki konumu ile yani içinde bulunduğu
gruplar aracılığı ile de oluşabilmektedir. Bu noktada kendi fikirlerine sahip olamayan ve
farklı yönlendirmeler sonucu fikirleri oluşan bireyler manipüle edilebilmektedir.
Toplum mühendisliğinin amacı, toplumun yapısının değiştirilmesi gösterilebilir. Bu
değişim genellikle otoriter rejimlerde gözlemlenmektedir. Sovyetler Birliği üzerinden
bir örnek verilebilir. Bolşevik İhtilali ile toplumsal yapının buna bağlı olarak bireylerin
davranışlarının ve düşüncelerinin değiştirilmesi gerekmekteydi. Bunun için o dönemde
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en etkin medya araçları bu bağlamda kullanılmıştır.

(Turan 2014, ss.102-105).

Günümüzde toplumlar kendi düşüncelerini üretemez hale gelmiş durumdadırlar. Onlar
düşünce ve fikirleri kendilerininmiş gibi sansa da, öyle değildir. Toplumu yönetenler
medya aracılığı ile kendi düşüncelerini topluma aktarırlar ve toplumlar aldıkları bu
mesajları kendi düşünce ve fikirleri sanmaktadırlar.
Bireylerin algısı gelişen iletişim teknolojileri ile manipülasyona açık hale gelmektedir.
Bu noktada medya devreye girmektedir. Yöneticiler veya sermaye tarafından toplumun
ikna

edilmesi

veya

bir

görüşün

kabul

ettirilmesi

amacıyla

çalışmalar

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar için de medya önemli bir araç konumundadır.
3.3 Algı Yönetiminde Siyaset Mühendisliği
Siyaset mühendisliği kavramından önce kapitalist ideolojilerin sunduğu çoğulcu siyaset
teorisinin incelenmesi faydalı olacaktır. Bu bağlamda incelendiğinde demokrasinin
temelinde çoğulculuk bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çoğulculuğun temel ilkesi
bireylere özgürlük sunmaktır. Yani kapitalist ekonomilerin bireylere sunduğu demokrasi
ve özgürlük çoğulcu siyasetin temelini oluşturur (Carnoy 2015, s.27).
Siyaset mühendisliği kavramı bir ülkedeki siyasi olguların yeniden oluşturulması ile
ilgilidir. Bu yeniden oluşumun amacı ise toplum üzerinde istenilen etkiyi, istenilen
görüşü oluşturmaktır. Siyaset mühendisliği kavramı iktidarı elinde bulunduran güçler
tarafından kullanılmaktadır. İktidarın bu noktadaki amacı ise toplum ile ilgili bir
değişiklik yapmak, var olan rejimi değiştirmek veya farklı bir rejim ortaya çıkarmak
olarak ifade edilebilir. Siyaset mühendisliği kapsamında gerçekleştirilmek istenen rejim
değişikliği her yönde olabilir. Bu rejim değişikliği, demokratik biçimde olabileceği gibi
baskıcı

bir

biçimde

de

uygulanabilir.

Bu

değişiklikler

siyasal

oluşumlarla

gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilmek istenen değişikliğin siyasal kurumlar aracılığı
ile topluma kabul ettirilmesi amaçlanmaktadır. İstenen değişikliğin başarısı ise
toplumun ne kadarlık bir kısmının yapılan değişikliği kabul ettiği ile ilgilidir. Ancak
yapılan incelemeler değişiklik kapsamında baskıcı rejime değil de daha özgürlükçü bir
rejime geçişi toplumların kabul ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda özgürlükçü bir
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yönetim biçimine geçiş için toplumlar kendileri de gönüllü davranışlar sergileyecek ve
geçiş süreci daha kolay olacaktır. Ancak tam tersi baskıcı rejimlere geçişler sadece
siyaset mühendisliği kapsamında kolay bir şekilde başarı elde edemeyeceği için toplum
mühendisliği ile birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yönetim biçiminin
değiştirilmesi kapsamında, demokratik sürece geçişte, siyaset mühendisliğinden söz
edilirken; iki farklı süreç göz önünde bulundurulmalıdır. İlk süreç baskıcı sistemden
demokratik sisteme geçişi kapsamaktadır. Geçerli olan siyasal düzenin kökünden
değişmesi gerekmektedir. İkinci süreç ise toplum içerisindeki bireylerin siyasal olaylara
katılmasını sağlamak ve arttırmaktır. Böylece gerçekleştirilecek olaylarda bireyler de
olayların içinde bulunacağından dolayı başarılı olma olasılığı daha yüksektir (Turan
2014, s.106).
Bazı noktalarda siyaset mühendisliği tek başına yeterli olamamaktadır. Toplumlar
siyaset mühendisliği kapsamında gerçekleştirilecek uygulamaları özgürlükçü olduğu
takdirde daha kolay kabul edebilmektedirler. Ancak baskıcı toplumlarda ise siyaset
mühendisliği tek başına yeterli olmayacaktır. Siyaset mühendisliği kavramı adında da
belirtildiği gibi siyasi kurumları veya oluşumları kapsayan bir kavramdır. Siyasi
oluşumları ve olguları da bir toplum düzeni oluşturmak amacıyla iktidarı elinde
bulunduran siyasi yöneticiler kullanmaktadır.
Siyaset mühendisliği kapsamında başarı olasılığı daha yüksek olan olgu bireylerin olaya
katılımını sağlamak ve arttırmaktır. Demokratik sistemde bireylerin katılımı ile ilgili
farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. Bireylerin katılımı oy kullanmak ve siyasi
faaliyetlerde bulunmak olarak kabul edilmemektedir. Farklı bir görüş ise toplumsal
grupları ve çıkarı bulunan grupların gerçekleştirdiği faaliyetler bireylerin siyasete
katılımını arttırabilecek ve etkisi yüksek olacaktır.
3.4 İletişimde Algı Yönetimi
Algıların yönlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu
çalışmaların yapılması için öncelikle hedef kitle ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Bu düşünceye uygun olarak algıları yönlendirmek aslında kurulması istenilen iletişimi
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yönlendirmek olarak ifade edilebilir. Yani algı yönetimi yapmak isteyen kişi veya
kişilerin hedef kitlesi ile iletişim kurması gerekmektedir. İletişim en basit tanımıyla
iletilmek istenen mesajların karşılıklı olarak aktarılması olarak ifade edilebilir.
İletişim olgusunun gerçekleşebilmesi için çeşitli öğelere ihtiyaç vardır. Bu öğeler,
verici, alıcı, mesaj, kanal ve geri bildirim olarak ifade edilebilir. Verici mesajı
hazırlayıp duygu ve düşüncelerini aktarmak isteyen kişi, kuruluş veya kurumlardır. Bu
çalışmanın konusu incelendiğinde ise verici medyadır. Alıcı ise mesajın iletilmek
istediği hedef yani toplumlardır. Mesaj ise vericinin hazırlayıp alıcıya aktarmak istediği
öğelerdir. İletişim olgusunun gerçekleşmesi bu öğeye bağlıdır. Aktarılacak bir mesaj
olmadığında iletişim olgusu gerçekleşmez. Kanal, hazırlanan mesajın gönderilecek
ortamı ile ilgilidir. Yine bu çalışmanın konusuna bağlı kalarak kanal medya araçları
olarak ifade edilebilir. Geribildirim, iletişim olgu ve sürecinin tam olarak gerçekleşmesi
ile ilgilidir. Çünkü verici alıcıya gönderdiği mesajın sonucunda bir tepki almalıdır.
Alıcı bir geribildirim alamıyorsa iletişim tek yönlü olarak gerçekleşmektedir (Aziz
2010, ss.27-28).
Medya iletişimi, yani toplum içerisindeki bireyler ile iletişim kuran kitle iletişim
araçları toplum bilimlerinin merkezi noktası haline gelmiştir. Buna bağlı olarak
sosyologlar modernliğin tanımı ile medya iletişimini birlikte ele alabilmektedirler
(Maigret 2016, s.49).
İletişim olgu ve sürecinin gerçekleşmesi için bu aşamalar gereklidir. Gündelik hayatta
bireyler kendi aralarında iletişim kurduklarında tüm bu olgu ve süreçleri
gerçekleştirmektedirler. Medyada hazırladığı mesajı ulaştırmak istediği hedef kitlesine
aktarmak için tüm bu olgu ve süreçleri gerçekleştirmektedir. Ancak medya için kanal
veya ortam daha farklı olmaktadır. Belirli tutum ve düşünceleri değiştirip, toplumları
ikna sürecine sokmak için iletişim olgu ve sürecinin olmazsa olmazı mesajını medya
çeşitli yollarla aktarmaktadır. Bu mesajlar kimi zaman televizyonda bir haberde, kimi
zaman gazetede, radyoda, dergide, sinemada veya gelişen iletişim teknolojileri ile
ortaya çıkan yeni medya ortamları ile gerçekleşebilir. Geleneksel medya araçlarının
ilettiği mesajlardan geribildirim alabilmesi zorlaşmaktadır. Ancak geleneksel medya
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çeşitli programlarda yeni medya araçlarını hazırladığı programlara entegre ederek
geribildirim alabilmektedir. Örnek vermek gerekirse televizyon veya radyo üzerinden
canlı olarak hazırlanan bir program ele alınabilir. Bu programlar canlı yayın sırasında
soru alabilmek veya program hakkında alıcılardan geribildirim alabilmek amacıyla bir
sosyal medya aracı olan Twitter’ı kullanmaktadırlar. Bu sayede geleneksel medya ve
yeni medya araçları birbirleri ile entegre duruma geçmişler ve geleneksel medyada
hazırlanan bir programın geribildirimleri incelenebilmektedir. Yeni medya araçları ile
geleneksel medya entegre durumda değilken, geribildirim süreci geleneksel medya
açısından oldukça zordu.
İletişim olgusunun çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler ise ilişki kurmak, haber
vermek, bilgi vermek, tutum ve davranış değişikliği olarak ifade edilebilir. İlişki kurma
işlevi şu şekilde ifade edilebilir, bireyler toplum içerisinde kendilerini başkalarına ifade
edebilmek amacıyla, farklı kişilerle iletişim kurmaktadır. Bu işlev her türlü iletişim
biçimi ile gerçekleştirilebilmektedir. Yani bireyler toplum içerisinden yalnız kalmak
istemedikleri için farklı bireylerle ilişki kurmaktadırlar. İletişim olgusunun işlevlerinden
bir diğeri de toplumsallaştırma işlevidir. Bu işlevde verici aktardığı mesaj ile alıcıya
bilgi ve deneyimlerini aktararak alıcının çeşitli düşüncelerini değiştirmek istemektedir.
Bu işlev toplum içerisindeki bireylerin sosyalleşmesini sağlamaktadır. Bireyin de
sosyalleşebilmesi amacıyla iletişim kurması gerekmektedir. Haber verme işlevi ise
bireylerin kendi arasında birbirlerine aktardıkları bilgiler olarak ele alınabilir. Bu
bağlamda bireyler kendi arasında bilgi aktarımı yaptığında çeşitli tutum ve davranış
değişiklikleri gerçekleşebilir. Haber verme işlevi medya kapsamında incelenebilir. Bu
bağlamda verici konumunda bulunan medya alıcıları haber kapsamında bilgiler
aktarmaktadır. Çevreye uyum sağlama işlevi bireyin içerisinde bulunduğu topluma
uyum sağlamasını kolaylaştırır. Bu bağlamda medya yani kitle iletişim araçları
bireylerin çevresine uyum sağlamasına yardımcı olur. Son olarak ise boş zamanları
değerlendirme işlevi bulunmaktadır. Bireyler her zaman bilgi aktarmak veya
karşısındakinin tutum ve düşüncelerini değiştirmek amacıyla iletişim kurmazlar.
Bireyler gün içinde yaşadığı yorgunluğu atmak veya boş zamanlarını geçirmek
amacıyla da iletişim kurarlar (Aziz 2010, ss.55-60).
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Medya, 19. yüzyıldan itibaren kitle iletişimi kapsamında bireylerin yaşantısında yer
edinmeye başlamıştır. İletişim olgu ve sürecinde yer alan medya, kendisini demokratik
toplumların en önemli aracı olarak göstermektedir (Maigret 2016, s.20). Demokratik
toplumların en önemli aracı olan ve kitle iletişimini sağlayan medyada her şeyden önce
bir iletişim olgusu söz konusudur. Bu noktada iletişim kapsamında kuramcılar
tarafından çeşitli modeller geliştirilmiştir.
İletişim olgu ve sürecinde verici ve alıcı arasındaki mesaj alışverişlerinin nasıl
gerçekleştiği ile ilgili çeşitli modeller oluşturulmuştur. Bu modeller kuramcılar
tarafından sadece varsayım olarak ele alınmıştır. Bu modeller düz çizgisel, interaktif ve
tamamlayıcı model olarak ifade edilebilir. Düz çizgisel modeli ortaya atan kişi siyaset
bilimci Harold Lasswell’dir. Modelin temeli gerçekleşen iletişimin bir düzlem şekilde
olduğuna dayanmaktadır. Bu modelde iletişimin gerçekleşebilmesi için alıcının vericiye
tek yönlü olarak mesajını iletmesi gerekmektedir. Harold Lasswell, iletişimin
gerçekleşmiş olabilmesi için bazı soruların yanıtlanmasının gerektiğini söylemektedir.
Bu sorular; “kim”, “ne söyler”, “nasıl söyler”, “kime söyler” ve “ne gibi bir etkiyle
söyler” olarak ifade edilebilir. Bu model kitle iletişim araçlarında haberlerin
oluşturulmasında kullanılan 5N 1K kuralının da temelini oluşturmaktadır. Tam bir
iletişim

olgu

ve

sürecinin

gerçekleşebilmesi

amacıyla

geribildirim

alınması

gerekmektedir. Lasswell’in bu modelinde geribildirim “ne gibi bir etki ile söyler”
sorusu ile ilgilidir. Düz çizgisel model tarihsel gelişim çerçevesinde Claude Shannon ve
Warren Wear tarafından yeniden geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde de Lasswell’in
modeli ele alınmış ve kabul edilmiştir. Geliştirilen modelde iletişim sürecinde çevrenin
etkisi eklenmiştir. Bu modele göre iletişim olgu ve sürecinin gerçekleşebilmesi için düz
bir çizgi üzerinde olması gerekmektedir. bununla birlikte bu modelde çevrenin etkisi de
göz önünde bulundurulmalıdır. İnteraktif model, düz çizgisel modelde olduğu gibi düz
bir çizgide değil karşılıklı iletişimin yer aldığı çevresel etkenlerin ve geri bildirim
öğelerinin eklenmiş olduğu bir modeldir. Yani bu model iletişim olgu ve sürecinin tek
taraflı olmadığı ifade etmektedir. Bu modelde verici tarafından gönderilen mesajın alıcı
tarafından alınarak geribildirim sağlaması varsayımına dayanmaktadır. Bu bakımdan bu
modele interaktif model denmektedir. Bu model 1950’li yıllarda Wilbur Schramm
tarafından ortaya konulmuştur. Tamamlayıcı model, interaktif modelde yer alan
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eksiklikleri tamamlamayı amaçlamaktadır. Tamamlayıcı modelde iletişim olgu ve
sürecinde yer alan verici ve alıcı yer almamaktadır. Bu modelde iletişim olgu ve
sürecini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Çevrenin etkisi gönderilen mesajların
iletilmesinde veya algılanmasında rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak çevre, zaman ve
bireylerin deneyimleri birbirleri arasındaki iletişimi etkilemektedir. Bu modelin en
önemli geliştiricisi ise George Gerbner’dir (Aziz 2010, ss.61-66).
İletişimin işlevleri bireylerin günlük hayatlarında yaşadığı durumları özetlemektedir.
Yani bireyler sürekli iletişim kurma ihtiyacı duymaktadırlar. Özellikle bireyler
iletişimin

boş

zamanlarını

değerlendirme

işlevini

medya

aracılığı

ile

gerçekleştirmektedirler. Gelişen teknolojilerin oluşturduğu yeni medya ortamı bireylerin
bu işlevi sanal ortamda gerçekleştirmesine de olanak sağlamaktadır. Yani bireyler kendi
aralarında boş zamanlarını değerlendirme işlevini medya üzerinde gerçekleştirmektedir.
Yeni medyada boş zaman değerlendirme işlevi, genel olarak bireylerin sürekli yanında
bulundurdukları akıllı cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanında
geleneksel medya araçları da bireylerin boş zamanlarını geçirmelerine yardımcı
olmaktadır. Boş zamanlarını ve haber alma işlevlerini medya ile iletişim kurarak geçiren
bireyler, her türlü algı yönlendirmesine açık duruma gelmektedirler.
Medya toplumlarla iletişim kurarak, toplumları kendine daha da bağımlı hale getirmeye
çalışmaktadır. Çünkü bireylerin bilgi kaynağı medyadır. Bununla birlikte genel olarak
gelişmekte olan ülkelerin iletişim kaynağı da medyadır. Çünkü medya bireylerin kendi
arasında kuracağı iletişimi bile yönlendirmektedir.
Algıların yönlendirilmesi iletişim sürecinin yönlendirilmesi olarak ifade edilebilir.
Çünkü herhangi bir iletişim kurmadan algıları yönlendirmek imkansızdır. Yani tek
yönlü de olsa –geleneksel medyada olduğu gibi- bir iletişim olgu ve sürecinin
gerçekleşmesi gerekmektedir.
İletişim kavramı, algılamayı etkileyen en önemli olgu ve süreçtir. Yani algı yaratmak
için ilk önce iletişim sürecinin başlaması gerekmektedir. Bireyler bile birbirleri arasında
iletişim kurmaya başladığı anda özellikle ilk defa iletişim kuruyorlarsa, kurdukları bu
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iletişim sonucunda birbirleri üzerinde bir algı yaratmaktadırlar. Aynı durum medyayı
takip eden bireyler üzerinde de gerçekleşmektedir. Siyasiler veya sermaye sahipleri
toplumlar ile iletişim kurmak istediği zaman medyayı kullanır ve aralarındaki iletişim
süreci başlamış olur. Kurdukları iletişimin amacı toplumlar üzerinde imaj ve algı
yaratmaktır.
Ayrıca algıları yönlendirmek isteyenler, aynı zamanda iletişim olgu ve süreçlerini de iyi
yönetmek zorundadırlar. İletişim sürecinde tek yönlü iletişim modeli kullanmak
isteyenlerin amacı dikkat çekerek ikna sürecini başlatmaktır. Bunun yanında kamuoyu
bilgilendirme amacı yer almaktadır. Bu noktada amaç kamuoyunu sadece tek taraflı
bilgilerle donatmaktır. Yani verilecek bilgiler sadece olumlu bilgilerdir. İki yönlü
simetrik modelde ise algıları yönlendirmek isteyenler kendi istekleri doğrultusunda,
kendi tutum ve düşüncelerine göre yönlendirmek amacıyla bilimsel nitelik taşıyan
araştırmalar yaparlar. İki yönlü simetrik model çalışma alanını genişletmektedir. Yani
algıları yönlendirmek isteyenler yaptıkları çalışmalar sonucunda hem toplum üzerinde
hem de çalışmaları yapanlar üzerinde tutum ve düşünce değişimi yaratmak
istemektedirler (Saydam 2012, s.120).
Algı yönetimi çalışmalarının başarılı olabilmesi için öncelikle iletişim olgu ve
süreçlerinin iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda iletişim olgu
ve süreçleri ile algı yönetimi birbirini takip eden ve birbirine yakın olan iki kavramdır.
3.5 Algı Yönetiminde Psikolojik Savaş
Psikolojik operasyon, algıları yönlendirmek amacıyla yapılmaya çalışılan bir
propaganda yöntemi olarak ifade edilebilir. Buna göre ortada gerçekleştirilen gerçek bir
savaş yoktur. Toplumları korkutmak ve istedikleri yönde yönlendirebilmek amacıyla
yaratılmış sanal bir savaş vardır.
Milletler arasında ordu gücü kullanılarak gerçekleştirilen silahlı savaşın amacı,
savaşılan milletin kaynaklarını ele geçirmek, kendisine bağımlı hale getirmek veya
kendisine karşı olan bir gücü etkisiz hale getirmek olarak ifade edilebilir.
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Gerçekleştirilen bu savaş fiili bir savaştır. Ancak günümüzde tüm bu bahsedilenlerin
gerçekleştirilmesi amacıyla fiili bir savaşa ihtiyaç kalmamıştır. Fiili bir savaşa ihtiyaç
duyulmadan düşman gücü veya kendisine bağımlı hale getirilmek istenen bir milleti
veya sömürülmesi istenilen bir devleti yönlendirmek mümkündür. Bu amaçlarla
gerçekleştirilen ve düşman gücün iradesine yönelik yapılan savaşa psikolojik savaş
denmektedir (Özdağ 2003, s.9).
Psikolojik savaş bireylerin zihinlerine yönelik yapılan çalışmaları ifade etmektedir
(Megret 1972, s.6). Psikolojik savaş, bir bilim olarak nitelendirilebilir. Örnek olarak
soğuk savaş dönemi verilebilir. Bu dönemde dünya iki blok haline gelmiş ve bu süreçte
bütün dünya iki blok arasındaki çekişmelere şahit olmuştur. Yine bu süreç içerisinde
gerçekleştirilen tüm olaylar psikolojik savaş olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında
psikolojik savaş olgusu günümüze kadar geliştirilmiştir. Artık psikolojik savaşlar sadece
devletler arasında yaşanmamaktadır. Psikolojik savaş ülkelerin kendi içinde veya
partiler arasında da yaşanabilmektedir. Psikolojik savaş olgusu ülkelerin terörizm ile
mücadelesinde de yer almaktadır (McElroy 1990, s.22).
Psikolojik savaş olgusu, aslında bir nevi düşmanı yıldırma politikası için yapılan
çalışmalar olarak da adlandırılabilir. Yani psikolojik olarak yapılan çalışmalar mücadele
edilecek kişileri yıldırmak içindir. Karşı tarafı kendilerinin onları yenebilecekleri
konusunda ikna etmektedirler.
Psikolojik savaşın tarihi incelendiğinde oldukça eski dönemlere dayanabilir. Buna örnek
olarak Cesar ve Kartacalı Hannibal gösterilebilir. Kullandıkları filler bir psikolojik
savaş tekniğidir. Ayrıca Cengiz Han’ın da psikolojik savaş tekniği uyguladığı
söylenmektedir. Uyguladığı teknikler ile karşılaşacağı düşmanları daha fiili olarak karşı
karşıya gelmeden yenmeyi başarmıştır (Özdağ 2015, s.63).
Psikolojik savaş kavramı, ülkelerin kendi iç siyasetinde de etkili olabilmektedir. Buna
en iyi örnek olarak siyasilerin iktidara gelme mücadeleleri ve iktidarda kalma
mücadeleleri gösterilebilir.
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Psikolojik savaşın öneminin anlaşılması ve kavramsallaşması 20.yüzyılın başlarına
dayanmaktadır. Ancak psikolojik savaş kavramı ilk olarak ikinci dünya savaşı
öncesinde kavramsallaşmış ve gelişimini günümüze kadar sürdürmüştür. Amerika
Birleşik Devletleri’nin ikinci dünya savaşına girmesi ile birlikte psikolojik savaş
kavramı

üzerinde

üniversiteler

çeşitli

çalışmalar

başlatmıştır.

Bu

çalışmalar

Amerika’nın savaşta yaşayacağı durumları lehine çevirme amacı taşımaktadır. Üzerinde
çalışılan amaçlar ise Amerikan askerlerinin moralinin yükseltilmesi ve manevi
duygularının arttırılması, müttefik kamuoyuna gelişmelerden haberdar tutmak ve
düşman tarafın manevi duygularına saldırmak olarak ifade edilebilir. Ancak Megret’e
göre Amerikalılar’ın yaptığı bu çalışmalar Sovyetler’in ve Almanlar’ın yaptığı
psikolojik savaş çalışmalarına göre farklılıklar olduğu öne sürülmektedir (Megret 1972,
s.52).
Psikolojik savaşın en çok gelişim gösterdiği zaman dilimi olarak Soğuk Savaş
gösterilebilir. Bu dönemde dünya üzerinde bulunan iki büyük gücün kendilerini
gösterme çabası bu alana yapılan yatırımları ve yapılan çalışmaları arttırmıştır.
Psikolojik savaşın kapsamları ve etki alanı zaman zaman değişiklik göstermiştir. Yani
kimi zaman fiili savaşları etkilemek için, kimi zaman ise siyasi araç olarak
kullanılmıştır (Megret 1972, s.5). Psikolojik savaşın önem kazanması, kavramsallaşması
ve geliştirilmesi artık devletlerin mutlak kullanması gerektiği bir unsur haline gelmesine
neden olmuştur.
Devletler önemli iki değere sahiptir. Bunlardan ilki maddi değerler, diğeri ise manevi
değerler olarak ifade edilebilir. Maddi değerler, devletlerin sahip olduğu tüm
kaynaklardır. Manevi değerler ise bireylerin yaşadığı ülkelerine karşı sorumluluk
duygusu ile bağlantılıdır. Yani bireyler manevi duyguları ile yaşadıkları ülkeye karşı
bağlarını sağlamlaştırmaktadır (Kumkale 2006, s.62).
Psikolojik savaşın hedefinde ise manevi duyguları ile maddi kaynakları idare eden
bireyler yer almaktadır. Yani bireylerin bu kaynakları kullanmasını engellemeyi veya
kendi istekleri doğrultusunda kullandırmayı amaçlar. Psikolojik savaş bireylerin
zihinlerini yönlendirme çalışmaları olarak da nitelendirilebilir (Özdağ 2000, s.11).
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Bireylerin zihinlerini yönlendirmek aslında toplumu yönlendirmek olarak ifade
edilebilir. Bu bağlamda her birey toplum içerisinde bir grupta yer almaktadır. Bu
gruplar ise toplumun genelini oluşturmaktadır.
Psikolojik savaşa örnek olarak Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı yaklaşırken uyguladığı
hamleler gösterilebilir. Uyguladığı hamle ise şu şekildedir; Çanakkale Savaşları’nın yıl
dönümünde

Recep

Peker’e

bir

mektup

göndermiştir.

Gönderdiği

mektupta

Çanakkale’de savaşan diğer milletlere mensup kişilerin annelerine yönelik olarak “sizin
evlatlarınız artık bizim evlatlarımız” gibi bir söylemde bulunmuştur. Atatürk’ün bu
söylemi farklı ülkelerdeki kamuoyunu tekrar savaşması durumunda, gerçekleşen
olayları gözden geçirmelerini sağlamıştır. Atatürk’ün uyguladığı bir diğer psikolojik
operasyon ise Ayasofya Cami ile ilgilidir. Ayasofya Cami 1936 yılında müzeye
dönüştürülmüştür. Amacı ise, İstanbul’un yeniden işgal edilmesini engellemektir.
Bunun dışında Ömer Seyfettin’in de psikolojik savaş örneği içeren Vire adlı bir hikayesi
bulunmaktadır. Bu hikayede Osmanlı ordusu bir kaleyi kuşatmıştır ancak kaleye
saldıramamaktadır. Ancak saldırıyı gerçekleştirmek için büyük bir topun geleceği
söylenir ve bu hızlıca yayılır. Bir süre sonra büyük top getirilir. Getirilen top o dönemde
daha önce görülmeyen büyüklüktedir. Kale şövalyelerinin komutanı kaleyi teslim
edeceğini söyler, ancak çatışma yaşanmadan kaleden çıkmak için izin ister. Osmanlı bu
isteği kabul eder ve çatışma yaşanmadan kale teslim alınır. Kaleyi teslim eden
şövalyeler büyük topu yakında görmek için yanına gittiklerinde ise gördükleri şey
sadece büyük bir kütüktür (Özdağ 2015, s.73).
Psikolojik savaş yukarıdaki örneklerde de bahsedildiği gibi zihinleri yenmeyi
hedeflemektedir.

Psikolojik

olarak

yenilen

düşmanların

asla

kazanma

şansı

olmayacaktır. Psikolojik savaş kavramının sadece savaş durumlarında gerçekleşmesi
gerekmemektedir. Savaş sonrası durumlarda da kazanan tarafın kazandığı şeyleri
kontrol altında tutabilmesi amacıyla da bu kavram kullanılabilir.
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3.6 Medyada Gerçek Algısı
Günümüzde, bireylere medya tarafından sürekli enformasyon gönderilmektedir. İlk
bölümde de anlatıldığı gibi medya toplumlarla iletişim kuran, onlara bilgi ve haber
veren bir iletişim aracıdır. Ancak bu haberlerin ve aktarılan bilgilerin doğruluğunu
içinde bulunduğumuz zaman diliminde sorgulamak gerekmektedir. Yani bireylerin bu
içeriklerin gerçek olup olmadığını sorgulaması, şüpheci yaklaşması gerekmektedir.
Medya, günümüz toplumlarında ideolojik bir aygıt haline gelmiştir. Yani Chomsky’nin
de dediği gibi toplumlara sürekli propaganda yaparak onları yönlendirmeye çalışan bir
araç konumundadır. Ancak yapılan bu propagandalarda gerçeklik kaygısı yoktur. Amaç
istenilen düşünceye inandırmaktır. Bunun için kurgusal propagandalar hazırlanmakta ve
toplumlara servis edilmektedir. Bu noktada iki kuramcının kuramları bir bakıma
kanıtlanmış olmaktadır. İlki Chomsky’nin rıza üretimi için medyanın bir propaganda
aracı olarak kullandığını ve toplumlara 24 saat boyunca propaganda yaptığını
söylemesi, diğeri ise Baudrillard’ın ortaya koyduğu simülasyon kavramıdır. Hazırlanan
kurgusal içerikler bu kavramla entegre edilebilir. Çünkü hazırlanan içerikler tamamen
kurgusal içeriklerdir ve simülasyon kavramında olduğu gibi

amaç gerçek olarak

algılanmasını sağlamaktır. Önemli olan nokta inandırıcı olabilmesi ve toplum
içerisindeki bireyleri etkileyebilmesidir. Özellikle günümüzde gelişen yeni medya
araçları ile saniyelere indirgenen veri alışverişi sonrası sosyal medya üzerinde
paylaşılan içeriklerin doğruluğu tartışılmalı ve araştırılmalıdır.
Bu bağlamda sosyal medyada paylaşılan anlık veriler üzerinde hızlıca oynamalar
yapılarak paylaşılan içerik gerçekmiş gibi gösterilebilir. Örnek vermek gerekirse
herhangi bir birey cebinde taşıdığı akıllı telefon ile çektiği bir fotoğrafı olduğundan
farklı bir şekilde kırpabilir. Bu noktada yaşanan olayı farklı bir şekilde çarpıtarak
değiştirebilir. Yapılan bu işlem gerçek algısı yaratarak paylaşılan içeriğe inandırma ve
bu noktada fikir değiştirme amacı gütmektedir.
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Medyanın bireyler üzerinde etkili olabilmesi için birey ve araç üzerinde bir güven inşa
edilmesi gerekmektedir. Bireylerin güvendiği bir araç haline gelmesi, medyanın
yayınladığı içeriklere güvenin artmasını ve inanılmasını sağlayacaktır (Türk 2014, s.29).
Medyanın sunduğu içerikler içinde bulunulan zaman diliminde bireylerin algılarının
yanılsamasına yol açmaktadır. Bu içeriklerin hazırlanış biçiminden kaynaklanmaktadır.
Ancak bunun nedeni sadece meydanın sunduğu içeriklerden değil, sunulan içeriklere
araştırmadan inanan bireylerden de kaynaklanmaktadır. Bireylerin içeriğin doğruluğunu
hemen kabul etmemeleri gerekmemektedir. Yani bireylerin şüpheci hareket etmesi ve
sorgulaması gerekmektedir. Bu noktada gazetede yer alan işsizlik oranları verileri ele
alınabilir. TÜİK’in açıkladığı oranlar her gazetede aynı olarak verilmiştir. Bu veriler ile
istenildiği şekilde oynanabilir ancak rahat kontrol edilebilecek ve sorgulanabilecek
veriler olduğu için her gazetede aynı veriler kullanılmıştır. Bu bağlamda incelendiğinde
önemli olan nokta veriler değil, haberin içeriğidir. Buna bağlı olarak gazeteler çeşitli
başlıklarla bu verileri vererek farklı algılar yaratabilirler. Medyanın gerçek algısı
yaratabilmesi için izleyebileceği yöntemlerden biri de beklenti yaratmaktır. Bireylerin
algılarını etkileyen önemli faktörlerden biri olan beklentiler, medyanın kullanabileceği
önemli yöntemlerden biridir. Siyasal iktidarlar veya sermaye sahipleri istedikleri bir
politikanın başarılı olabilmesi için toplumun beklentilerini o noktaya çekmelidirler.
Önemli olan bu beklentileri yaratıp, medya aracılığı ile bireyleri yaratılan gerçeklere
inandırmaktır (Göksel 2016, s.206).
Medya içeriklerine maruz kalan bireylerin algılama şekilleri şöyle ifade edilebilir; ön
bilgi, görmek ve göstermektir. Ön bilgi aşamasında medya içeriklerini hazırlayanlar
birey algısını yönlendireceği bireyler hakkında ya da toplumun geneli hakkında geniş
bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bilgi aşaması ise bireylere aktarılan bilgi kısmıdır.
Bu aşama bireyleri ikna etmek için kullanılır. Aktarılacak bilgiler içerikleri
hazırlayanlar tarafından istenildiği şekilde değiştirilebilir. Görme aşaması ise içeriği
hazırlayan kişilerin bilgilerin kaynağını araştırma aşamasıdır. Gösterme aşamasına
gelindiğince ise içeriği hazırlayan kişi tüm bu aşamaları harmanlayarak bireylere sunar.
Örnek vermek gerekirse bu içeriği hazırlayan kişi olarak bir muhabir ele alınabilir. Bu
muhabir göstericiler ve polisler arasında gerçekleşen olayları önce “göstericiler polise
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saldırıp taşkınlık yaptı” şeklinde veya “polis göstericilere orantısız güç kullanarak
onlara zarar verdi” diyerek bireylere aktaracağı içerikler ile kendi istediği şekilde
oynayabilir. Yani muhabir kendi bakış açısından tarafsız olmadan hazırlayacağı içerik
ile gerçek algısı yaratabilmektedir. Bu bağlamda incelendiğinde hazırlanan içeriklerin
gerçekliği üç başlık altında incelenebilir. Bu başlıklar; özgün gerçeklik, sunumsal
gerçeklik ve algısal gerçeklik olarak ifade edilebilir. Özgün gerçeklik içeriklerin tarafsız
bir biçimde bireylere aktarılmasıdır. Bu noktada içeriği hazırlayan kişi tarafsız bir
biçimde, olduğu gibi gerçekliği medya aracılığı ile aktarır. Hazırlanan içeriklerin
tarafsız değil de belli bir görüşe yakın şekilde hazırlanıp bireylere aktarılması ise
sunumsal gerçeklik olarak ifade edilebilir. Yani bu noktada gerçeklik kurgulanmış
olmaktadır. Algısal gerçeklik durumu ise aktarılan içeriğin bireyler tarafından kendince
anlamlandırılma durumudur (Türk 2014, ss.30-32).
Başka bir medyada gerçek algısı örneği; yaşanmış olan “Körfez Savaşı”ndan verilebilir.
Savaşa zemin hazırlamak ve savaşı meşrulaştırmak amacı ile medya bireylere çeşitli
fotoğraflar sunmuştur ve bireyler müdahalenin gerekli olduğuna inandırılmıştır. Servis
edilen bu fotoğraflarda petrole bulanmış karabataklar yer almaktadır. Habere göre ise
Saddam Kuveyt’i bombalamış bunun üzerine denize dökülen petrolde kuşlara zarar
vermiştir. Bunu bir medya şirketi yayınlamıştır. Bunun dışında Saddam’ın küçük
çocuklara zarar verdiğini de toplumlara servis etmişlerdir. Aynı medya şirketi 15
yaşındaki bir kız çocuğunu da kullanmıştır. Bu kız çocuğu bir hastanede çalıştığını ve
Saddam’ın bu hastanedeki bebekleri öldürdüğünü iddia etmiştir.
Medyada gerçek algısı yaratmak toplumları ikna etmek için kullanılan bir yöntemdir.
Gelişen teknolojiler bu algıyı yaratmak için daha fazla olanak sağlamaktadır. Medya
toplumlarla arasındaki güven ilişkisini geliştirdiği takdirde bireylere sunduğu içerikler
sorgulanmadan kabul edilecektir. Sunulan bu içerikler sorgulamayan ve doğruluğunu
araştırmayan toplumlarda veya bireylerde tutum, davranış ve düşünce değişikliğine yol
açacaktır.
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3.7 Algı Yönetiminde Enformasyon Savaşı ve Dezenformasyon
Enformasyon savaşı, bilgi savaşı olarak da adlandırılabilen bir olgudur. Enformasyon
savaşlarının amacı; bilgiyi ele geçirmek ve kontrol etmektir. Enformasyon savaşı
kavramı ortaya atıldığı ilk zamanlarda askeri iletişim sistemleri ve devletlerin iletişim
sistemlerini hedef almaktaydı. Ancak gelişen teknolojiler ile ilerleyen zaman diliminde
sivil halkların da iletişim sistemleri enformasyon savaşı kavramı kapsamında
değerlendirilmiştir. Enformasyon savaşı kavramı aslında düşman yapının veya karşı
gücün iletişim sistemlerini ele geçirmekten çok daha fazlasıdır. Bu bağlamda
açıklandığında yaşanılmış olan Irak Savaşı örnek olarak gösterilebilir. Savaştan önce
gerçekleştirilen

bilgilerin

yanlış

aktarılması,

düşman

gücün

kendi

arasında

gerçekleştirdiği haberleşme araçlarını dinleme gibi olgular bu kavrama örnek olarak
gösterilebilir (Özdağ 2015, s.88).
Enformasyon savaşı her türlü bilgiyi elde etmeyi amaçlar. Bununla birlikte ele
geçirilecek iletişim sistemleri gibi ağlar sayesinde toplumlar ile iletişim kurma yetisine
sahip sistemlere müdahale edilebilecektir. Yapılan müdahale ile enformasyon
toplumlarının bilgi sistemleri her türlü manipülasyona açık hale gelecektir.
Enformasyon kavramı modernleşme kuramları ile ilişkilendirilmiştir. Buna bağlı olarak
da enformasyon toplumlarının ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde
gerçekleşmiştir. Bu dönemin ise enformasyon toplumu olarak adlandırılmasının nedeni
maddi ürünlerin üretimi yerine enformasyon üretiminin merkez noktaya gelmesidir
(Aktaş 2007, s.182) .
Enformasyon savaşları iki tip operasyon türünden oluşmaktadır. Bunlar savunma ve
saldırıdan oluşan enformasyon savaşları olarak ifade edilebilir. Savunma operasyonları,
genel olarak saldırması beklenen tarafın yapacağı saldırıları önlemek amacıyla
gerçekleştirilen operasyonlardır. Yani düşman gücün iletişim ağlarına ve buna bağlı
olarak yönlendirebilecekleri enformasyonu engellemek amacıyla yapılan savunma
operasyonlarıdır. Saldırı operasyonları ise tam tersi iletişim ağlarını ve enformasyon
bilgilerini ele geçirmek amacıyla yapılan saldırı operasyonlarıdır. Günümüzde sadece
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askeri enformasyon savaşı gerçekleştirilmemektedir. Askeri enformasyon savaşları
dışında toplumların bilgi ağlarını ele geçirmek amacı ile de sivil enformasyon savaşları
da gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu enformasyon operasyonlarının amacı bilgi
sistemlerini ele geçirerek halkın zihinlerini manipüle etmektir (Özdağ 2015, s.191).
Bu çalışmada genel olarak toplumların algısının yönlendirilmesi kapsamında
incelendiğinden, askeri enformasyon savaşı değil, sivil enformasyon savaşı kavramı
irdelenecektir.
Enformasyonun yayılması kadar önemli olan farklı bir husus da enformasyon
kaynağının kendisidir. Ayrıca bireyler enformasyonu edineceği kaynağı kendileri de
seçebilmektedir. Kaynağın güvenilir olması enformasyonu edinen bireyler açısından
ikna ve tutum değişimi kapsamında oldukça etkili olmaktadır (Köseoğlu 2010, s.92).
Sivil enformasyonun hedefinde toplumlar yer almaktadır. Bunun için bilgi sistemlerinin
ele geçirilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak ele geçirilen bilgi sistemleri ile hedef
toplumun nasıl düşünmesi, hangi konularda konuşması ve tutum ve davranışlarının
değiştirilmesi için gerçekleştirilen ve devam ettirilen savaş sivil enformasyon savaşı
olarak ifade edilebilir. Bu enformasyon savaşının gerçekleştirilebilmesi için hedef
alınan toplumun bilgi kaynaklarının ele geçirilerek kontrol altına alınması
gerekmektedir. Ele geçirilecek kontrol ve kaynakların iki farklı şekli bulunmaktadır.
Bunlardan ilki toplumların kültürel değerlerini kontrol etmek, ikincisi ise toplumların
hayat tarzlarını ve tüketim anlayışlarını kontrol altına almaktır. Bu kaynakların kontrolü
ile amaçlanan, toplumu istenilen düşünceye veya tüketim kaynaklarına yönlendirmektir.
Sivil enformasyon savaşı en genel tanımı ile toplumların düşünce sistemlerini kontrol
etmek olarak ifade edilebilir. Enformasyon savaşı ile elde edilmesi istenilen sonuç için
ele geçirilen kaynaklardan toplumlara bilgilerin aktarılması gerekmektedir. Yani
toplumun nasıl algılanması isteniyorsa toplumlara aktarılan bilgiler o doğrultuda
aktarılmaktadır. Bu bağlamda da yapılan çalışmalarda toplumların tutum, düşünce ve
davranışlarının değişmesi yani belli bir görüş üzerinde ikna edilmesi hedeflenmektedir.
Bunun dışında toplumlar tüketime de yönlendirilmek istenmektedir (Özdağ 2015,
s.193).
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Enformasyon savaşının ilk amacı, hedef toplumun bilgi kaynaklarını ele geçirmektir.
Çünkü bilgi kaynakları ele geçirildiği anda istenilen bilgiler hedeflenen topluma
aktarılabilecektir. Toplumların çeşitli görüşlere sahip olabilmesi amacıyla bilgiye
ihtiyacı vardır. Özellikle içinde bulunulan zaman diliminde toplumlar sürekli bilgi
edinmektedir. Ancak aktarılan bu bilgilerin doğruluğu veya gerçek olup olmaması bu
bilgileri aktaranlar ve hazırlayanlar açısından önemli değildir. Bu bilgileri hazırlayanlar
ve hedef topluma sunanlar için önemli olan bilgilerin o topluma ulaşması ve bu bilgilere
onların inandırılmasıdır.
Medya, bilgilerin aktarılması konusundan önemli bir araçtır. Özellikle gelişen
teknolojiler ile medya araçları her an bireylerin yanında bulunmakta ve sürekli onlara
bilgi aktarmaktadır. Buna bağlı olarak incelendiğinde medya araçları enformasyon
savaşı kavramının büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda incelendiğinde
enformasyon savaşı kavramının en önemli olgusu bilginin yaratılması ve bu bilginin
dağıtımını sağlayacak bilgi kaynaklarının ele geçirilmesidir. Ele geçirilen bu
kaynaklardan üretilen bilgiler hedef topluma verilir. Buna bağlı olarak da verilen
bilgiler doğrultusunda hedef toplumun ne düşünmesi veya ne konuşması isteniyorsa o
doğrultuda yönlendirilmektedir. Enformasyonun elde tutulabilmesi için yapılan savaşın
yanı sıra bilgilerin çarpıtılması ve çarpıtılan bu bilgilerin topluma aktarılması da
oldukça önemlidir. Yani dezenformasyon (manipülasyon) kavramının da açıklanması
gerekmektedir.
Dezenformasyon,

kasıtlı

olarak

iletişim

kanalları

olan

medya

ile

topluma

aktarılmaktadır. Bu noktada amaç kasıtlı aktarılan yanlış bilgi ile ikna edici çalışmaları
gerçekleştirmektir (Yoloğlu 2016, s.11).
Dezenformasyon en kısa tanımı ile bilgilerin çarpıtılması, manipüle edilmesi, isteyerek
yanlış bilgilerin hedef topluma aktarılması olarak ifade edilebilir. Manipüle edilmiş
bilgilerin isteyerek hedef topluma aktarılabilmesi için bilgi kaynaklarının ele geçirilmiş
veya kontrol altında bulunması gerekmektedir.
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Dezenformasyonun, yani bilgileri çarpıtmanın farklı yöntemleri bulunmaktadır.
Toplumların bilgi servislerini kontrol altında tutarak bilgi akışını kontrol etmek bu
yöntemlerden biridir. Ayrıca hedef toplumun beyinlerini çarpıtılmış bilgilerle
doldurmak da bu yöntemlerden biri olarak ifade edilebilir (Özdağ; 2015: 196). Medyada
yaratılmak istenen bir takım haberler dezenformasyona örnek olarak gösterilebilir.
Toplumları etkilemek ve yönlendirmek için çeşitli yollar aracılığı ile çarpıtılmış sana
gerçeklikler oluşturulur. Bu noktada dezenformasyona uğramış gerçekliğin bir şekilde
gerçekmiş gibi gösterilmesi gerekmektedir. Gerçeğe dayandırılması için ise kimi zaman
bilimsel yollar ve veriler kullanılmaktadır. Ayrıca oluşturulan gerçeğin aslında var olan
gerçeğin yerini alabilmesi amacıyla popülerleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunun
için sürekli gündeme getirilir. Gündeme getirilmesi ile bilim ve medya alanında sürekli
tartışılarak gündeme getirilir. Bu noktada özellikle medya bu konuyu sürekli gündemde
tutulur. Bu konu ile ilgili çeşitli haberler yayınlanır, tartışma programları düzenlenir, bu
programlarda bilim insanları çarpıtılmış konu üzerinde tartışırlar. Muhalif olan
görüşlerin konuşulmasına ve görüş bildirmesine izin verilemez. Yani toplumların
duyabileceği herhangi bir muhalif ses bulunmaz. Bunun yanı sıra hukuksal ve eğitimsel
değişiklikler gündeme getirilir ve gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen tüm bu aşamalardan
sonra manipüle edilmiş gerçeklik meşruluk kazanır ve asıl gerçeğin yerini alır (Gültekin
2017, ss.79-180).
Bilgilerin bilerek yanlış aktarılmasına 1980’lerde Saddam Hüseyin’in Avrupa’yı
vurabilecek nitelikte bir savaş silahı olduğunun ortaya atılması örnek verilebilir. Savaş
silahı olarak “cehennem topu” projesi öne sürülmüştür. Toplumlara yayılan
fotoğraflarda ise bu topun parçaları olarak petrol boru hatları manipüle edilerek
sunulmuştur (Özdağ 2015, s.197). İşte bu şekilde bilgilerin, yani enformasyonun
çarpıtılması ve manipüle edilmesi dezenformasyon olarak adlandırılır. Çünkü bilgiler
bilerek ve isteyerek çarpıtılmaktadır.
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3.8 Kamu Diplomasisi
Kamu diplomasisi kavramı, algı yönetimi olgusunun diğer araçlarından biridir. Kamu
diplomasisi en genel tanımı ile ülkelerin iç ve dış siyasette kamuoyu oluşturmak
amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar olarak ifade edilebilir.
Kamu diplomasisi kavramı 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış bir kavramdır. Kamu
diplomasisi kavramının amacı ülkeyi yöneten hükumetlerin hem ülke içinde hem de
ülke dışında uygulayacakları politikalar için kamuoyu oluşturmaktır. Kamu
diplomasisini diğer kavramlardan ayıran en önemli özellik, toplumların yönlendirilmek
istenilen noktaya kendi istekleri ile gelmesini sağlamaktır. Buna bağlı olarak ise kamu
diplomasisi kavramında bilgilerin manipüle edilmesi bulunmamaktadır. Yani bilgiler
doğru olarak, olduğu gibi kullanılmaktadır (Saraçlı 2014, s.273). Gelişen iletişim
teknolojileri ile medya araçları da kamu diplomasisi kavramının gelişmesinde önemli
rol oynamıştır. Çünkü; medya araçları hedef toplumların bilgiye ulaşmasını
kolaylaştırmıştır.
Kamu diplomasisi kavramı yumuşak güç kullanımının bir olgusudur. Çünkü kamu
diplomasisi kavramında hedef bireyleri veya toplumlara bir bilgiyi zorla empoze etme
yoktur. Buna bağlı olarak da bilgilerin manipüle edilmediği gibi bireylerin de bu bilgiye
katkı sağlaması beklenir. Kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramı arasında bağlantı
vardır. Buna bağlı olarak da ülkeler hem kendi toplumları üzerinde hem de uluslararası
alanlarda kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda incelendiğinde; kamu
diplomasisi kavramı bir yumuşak güç olgusu olmaktadır (Saraçlı 2014, s.279).
Kamu diplomasisi, bir ülkenin dış politikada uygulayacağı imaj ve algı çalışmalarını da
kapsamaktadır. Bu kavram ülkelerin prestijini ve saygınlığını da kapsamaktadır. Kamu
diplomasisi sadece siyasiler tarafından gerçekleştirilen bir çalışma değildir. Yani
hükumetler dışında, çeşitli sivil toplum örgütleri ile özel kuruluşlar da bu çalışmaları
gerçekleştirmektedir. Kamu diplomasisinin var olmasında gerekli olan olgular
bulunmaktadır. Bu olgular ülkelerin başka ülke vatandaşları ile iletişim kurması olarak
ifade edilebilir. İlk ortaya çıktığı zamanlarda kamu diplomasisi kavramı sadece
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hükumetlerin dış politikada kullanılan bir kavramdı. Amacı ise, hükumetlerin dış
politikada farklı ülke vatandaşları üzerinde baskı kurmasıydı. Buna bağlı olarak da
uygulanan baskının amacı siyasal bir etki oluşturmaktı. Ancak gelişen teknolojiler ve
iletişim ağları ile birlikte hükumetlerin bu baskı süreçleri üzerindeki etkisi azalmıştır.
Etkisinin azalması üzerine, kamu diplomasisi sivil bir boyut kazanmıştır (Köksoy 2015,
s.43).
Sivil bir boyut kazandırması kamu diplomasisi kavramını artık çeşitli örgütlerin
kullanımına uygun hale getirmiştir. Bu doğrultuda hükumetler ve diğer örgütler entegre
bir şekilde çalışabilmektedir. Özellikle medya gücünü elinde bulunduran hükumetler ve
örgütler önemli bir etki oluşturma şansına sahiptir. Çünkü medya günümüzde ülke
sınırlarını aşmış durumdadır. Bu durumda, kamu diplomasisi kavramını yani bir ülkenin
başka ülke vatandaşları üzerinde yaratmak isteyeceği etkiyi küresel bir hale gelmiş olan
medya araçları ile gerçekleştirebilmektedir. Bu bağlamda en önemlisi ise yeni medya
araçlarıdır. Özellikle bu araçlarda sınırlar ortadan kalkmış durumdadır.
Kamu diplomasisinde yer alan bilgilerde manipülasyon, yani gerçeği çarpıtma gibi bir
durum söz konusu değildir. Buna bağlı olarak da kamu diplomasisinin temelini doğru
bilgi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda aktarılacak bilginin doğrulunun kanıtı için yaşanan
olaylar bir bir hedef toplum veya bireylere şeffaf şekilde gösterilir. Bu kavramın ortaya
çıkışının önemli aşamalarından biri de Woodrow Wilson’un I. Dünya Savaşı sonunda
açıkladığı bazı maddelerdir. Bu maddeler ise ABD’nin kurulmasını istediği yeni dünya
düzeni ile ilgilidir (Bostancı 2012, s.27). Açıklanan bu maddelerden ilkinde gizli
antlaşmaları yasaklamıştır ve gerçekleştirilecek diplomasi olgusu gizli değil tamamen
açık olacağı belirtilmiştir. Yani artık diplomasi çalışmaları gizli olarak değil açık bir
şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak, sunulan bilgilerde herhangi
bir çarpıtma olmadığından dolayı bilgiyi sunacak kişi veya kurumlar bu bilgiyi algıları
yönlendirmek amacıyla en doğru ve en etkili şekilde kullanmanın yollarını aramışlardır.
Çeşitli kaynakların açıklamasına göre ise bu kavramın ortaya çıkmasını yine ABD
sağlamıştır. Yine ABD’nin Rusya ile gerçekleştirdiği Soğuk Savaş döneminde
kullandığı kamu diplomasisi kavramı uluslararası boyutlarda yönlendirmek istediği
toplumların ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlayarak algılarını yönlendirmiştir. Buna bağlı
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olarak bu diplomasi kavramı uluslararası düzeyde tüm ülkeleri etkileyerek bir araç
olarak kullanılmaya başlanmıştır (Saraçlı 2014, s.281).
Kamu diplomasisi kavramına Amerikan Hükumeti 1987 yılında farklı bir tanımlama
getirmiştir. Bu tanımlaya göre bir ülkenin farklı ülkelerde kamuoyu oluşturmak
amacıyla hükumet desteğiyle gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler olduğu belirtilmektedir.
Hükumet desteği ile gerçekleştirilen bu etkinlikler ise sinema, basılı yayınların
kullanılması, kültürel etkinlikler ile çeşitli medya araçlarının kullanılması olarak ifade
edilebilir (İnan 2012, s.64).
Dünyada yaşanmış en önemli olaylardan biri olan ABD’nin Irak’a müdahale etmesi ve
Irak’ta gerçekleştirdiği yıkıcı askeri müdahaleler dünyanın gündemine oturmuştur.
Bunun yanı sıra 11 Eylül saldırıları zamanında da yaşanan çeşitli çatışmalar ve buna
bağlı olarak artan terör unsurları kamu diplomasisi ihtiyacını tekrar gündeme
getirmiştir. Çünkü yaşanan olumsuz olayların doğru bilgiler ışığında, hedef
toplumlarında katılımı ile çözülmesi gerekmekteydi. Buna bağlı olarak da bu sorunların
uluslararası iletişim yolları ile çözülmesi gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır (Köksoy
2015, s.45).
Bir algı yönetimi aracı olarak kullanılan kamu diplomasisi kavramı günümüzde sadece
hükümetlerin gerçekleştirdiği bir unsur olmaktan çıkmıştır. Buna bağlı olarak hükümet
desteği ile gerçekleştirilen tüm etkinlikler hedef toplum veya bireyler üzerinde algı
yaratmayı hedeflemektedir. Uluslararası bir boyuta sahip olan kamu diplomasisi,
medyanın da uluslararası bir boyut kazanması ile farklı örgütlerin de bu kavrama dahil
olmasını sağlamıştır.
3.9 Halkla İlişkilerde Algı Yönetimi
Halkla ilişkiler bir markanın, işletmeninin, kurumun, örgütün veya hükümetin hedef
kitlesi ile iletişim kurarak, kendilerini hedef kitleleri ile etkileşime sokarak kendilerini
onlara tanıtma ve zihinlerinde yer oluşturma çalışmaları olarak ifade edilebilir.
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Halkla ilişkiler kavramının tarihsel gelişimi incelendiğinde, 20.yüzyılın en önemli
unsurlarından biri gibi gözükse de aslında tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Çünkü
çeşitli kuruluşların her zaman kamu ile bağlantı kurması ve kendini onlara tanıtması
gerekmektedir. Halkla ilişkiler kavramı Thomas Jefferson tarafından ülkelerin dış
ilişkileri bağlamında kullanıldığını ifade etmiş ancak günümüzde kullanılan halkla
ilişkiler kavramı ise 1882 yılında Dorman Eaton tarafından kullanılmıştır. Halkla
ilişkilere tarihsel bir çerçevede örnek vermek gerekirse; Eski Mısır’da din adamlarının
halkın zihinlerindeki yerlerini sağlamlaştırması ve uygulayacakları kuralları halka
anlatmak

ve

pekiştirmek

için

halkla

ilişkiler

faaliyetler

gerçekleştirdikleri

söylenmektedir (Peltekoğlu 1993, s.11).
Halkla ilişkiler çalışmalarının faaliyet alanı sadece kurum dışı olarak sınırlı değildir. Bu
faaliyetler kurum içine yönelik olarak da yapılabilmektedir. Kurum içinde
gerçekleştirilecek halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacı kurum içinde çalışmaların olumlu
yönde ilerlemesini sağlamak, yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkilerin olumlu ve iyi
bir şekilde devamını sağlamak ve çalışanları motive etmek gibi ifade edilebilir
(Summak ve Fidan 2014, s.35).
Halkla ilişkiler çalışmaları başka bir deyişle bu faaliyetleri uygulayacak kişi veya
kurumların, hedef kitlelerinde kendileri ile ilgili olumlu algı yaratma çalışmaları olarak
da ifade edilebilir. Bu konuya örnek olarak bir kurumun veya bir örgütün hedef
kitlesinde oluşmuş olan olumsuz algının düzeltilmesi için yapılan çalışmalar örnek
olarak gösterilebilir. Yani halkla ilişkiler çalışması yaparak hedef kitlenin zihninde yer
alan olumsuz algı yerine yapılan çalışmalar ile olumlu bir imaj yaratılmak
istenmektedir. Buna bağlı olarak da bu çalışmalar sonucu hedef kile ikna edilmeye
çalışılır. Ancak yapılan bu çalışmaların çeşitli yollar aracılığı ile kamuoyu tarafından
öğrenilmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalar kamuoyu tarafından yani hedef kitle
tarafından duyulmadığı sürece yapılan çalışmaların hiçbir anlamı ve faydası
olmayacaktır. Bu noktada yine devreye medya yani kitle iletişim araçları girmektedir.
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Halka ilişkiler çalışmaları dört ayrı model altında ele alınmaktadır. Bu modeller ise
basın ajansı ve tanıtım, kamuoyu bilgilendirme, iki yönlü simetrik ve iki yönlü simetrik
olarak ifade edilebilir.
Basın ajansı modeli; bu model 19.yy’da ortaya atılan ve kamuoyu oluşturmak için her
türlü unsuru ele alarak gerçekleştiren bir uygulamadır. Bu uygulamada manipülasyon
yani aktarılacak olan bilgiyi çarpıtma kullanılmaktadır. Uygulanacak bu unsurları ise
medya yani kitle iletişim araçları uygulamıştır. Aslında bu uygulamanın temelini yani
bilgilerin çarpıtılmasının temelini kurum veya kuruluşlardan çok siyasal aktörler veya
siyasal partiler kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Günümüzde de siyasal
aktörler ve partiler hedef kitlelerini veya etkilemek istedikleri kitleler için çeşitli
çalışmalar yapmaktadırlar. Bu doğrultuda da medya araçlarını özellikle yeni medya
araçlarını da çok aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu modelin en ünlü isimlerinden
biri Phineas Taylor Barnum’dur. Kamuoyu bilgilendirme modeli; bu model daha çok
kendini duyurmak isteyen veya kendisi hakkında bilgi vermek isteyen kurum, kuruluş
veya örgütler ile ilgilidir. Yani büyük şirketler medya eleştirilerine maruz kaldığında bu
şirketler için halkla ilişkiler çalışmalarını gerektirmiştir. Yani günümüzde çeşitli
olaylardan ötürü veya bilgi vermek amacıyla kurum, kuruluş veya örgütlerin
kamuoyunu belirli zamanlarda bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu modelin en bilinen
temsilcilisi ise Ivy Lee’dir. Ivy Lee’nin halkla ilişkiler görüşüne göre kamuoyu her
zaman bilgilendirilmelidir (Peltekoğlu 1993, s.13).
İki yönlü asimetrik model; bu modelin en önemli özelliği iknadır. Örgüt, kurum veya
kuruşlar hedef kitlelerini ikna edebilmek için mesaj üretmek amacıyla kamuoyu
araştırmalarını incelerler. İki yönlü simetrik model; bu modele göre örgüt, kurum veya
kuruluş gerçekleşen olumsuzları engellemek, çözmek, yönetmek veya hedef ile iletişim
kurabilmek amacıyla araştırma ve diyalogdan faydalanmaktadır (Grunig 2005, s.52).
Bu

modeller,

göz

önünde

bulundurulduğunda

halkla

ilişkiler

faaliyetleri

gerçekleştirileceği zaman çeşitli unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir faaliyet
gerçekleştirileceği zaman medya araçları aktif olarak kullanılmalı, kamuoyu her zaman
bilgilendirilmeli, yeri geldiğinde ikna edilmeli ve kamuoyunun veya hedef kitlenin de
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görüş ve düşünceleri de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. Faaliyetler
gerçekleştirileceğinde bu unsurlar dikkate alındığında ve istenilen bilgiler istenilen
hedef kitleye gönderildiğinde ve bu bilgiler de hedef kitleler tarafından kabul edilip
alındığında başarılı bir faaliyet ve yönlendirme gerçekleştirilmiş olacaktır. Aktarılacak
bilgiler çarpıtılmış yani manipüle edilmiş bilgiler de olabilir. Önemli olan bu bilgilere
hedef kitleyi inandırmaktır. Bu bağlamda da hedef kitlenin ilgi alanları ve düşünceleri
göz önünde bulundurulmalıdır.
Her konuda olduğu gibi halkla ilişkiler çalışmalarının hedef kitlelere duyurulması ayrıca
çeşitli durumlarda hedef kitle ile iletişime geçilmesi yine medya araçları sayesinde
gerçekleşmektedir. Çünkü yapılan çalışmaların hedef kitleye duyurulması, onlara
gösterilmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalar hedef kitle tarafından duyulmuyorsa
yapılan çalışmalar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Özellikle yeni medya araçları bu
faaliyetleri bir adım ileri taşımaktadır. Çünkü hedef kitle ile anında iletişim
kurulabilmekte ve bu sayede geribildirim alınabilmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetleri
kapsamında hedef kitlenin algısını yönlendirmek isteyen kurum, kuruluş veya siyasal
aktörler başarılı olabilmek için bu tür unsurlara oldukça dikkat etmektedirler.
Algı yönetiminin temelinde hedefin ikna edilmesi bulunmaktadır. Halkla ilişkiler
kavramı da hedeflenen bireyler üzerinde olumlu bir imaj yaratmak, güven sağlamak ve
zihinlerde yer etmek amacıyla algı yönetimi kapsamında değerlendirilebilir. Bu amaçlar
doğrultusunda

bireylerin

algılarının

yönlendirilmesi

ve

ikna

süreçlerinin

gerçekleştirilmesi istenmektedir.
3.10 Reklamcılıkta Algı Yönetimi
Reklam kavramı, en genel tanımı ile ürün veya hizmetin hedef kitleye pazarlanması
amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler olarak ifade edilebilir.
Günümüzde artan serbest piyasa ekonomisi ve artan marka sayısı rekabet koşullarını da
beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda markalar kendi ürünlerini tüketicilere
pazarlamak için kendi aralarında bir yarışa girmiş durumdadırlar. Buna bağlı olarak da
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tüketicilere ürün veya hizmetleri ile ilgili reklam yapma gereği duymaktadırlar. Reklam
kavramı bu unsurla göz önünde bulundurulduğunda markaların, işletmelerin veya
siyasilerin kullanması gerektiği bir olgudur. Reklamın tanımını tüketici açısından
yapmak gerekirse, çeşitli ürün veya hizmetlerin arasından kendisi için en çok işe
yarayanı seçmesine yardımcı olan faaliyetler olarak tanımlanabilir (Topsümer ve Elden
2016, ss.13-14).
Reklam kavramının tanımı çeşitli kaynaklara göre değişiklik göstermektedir. Bu
bağlama incelendiğinde reklam kavramı bir iletişim biçimidir. Bu iletişim türünün
amacı ise tüketicileri ürün veya hizmete yönlendirecek çeşitli mesajlar hazırlamaktır
(Kurtuluş 1981, s.27). Yani reklam genel olarak tüketicileri gerçekleştirilen çeşitli
kampanyalar ve pazarlama teknikleri aracılığı ile etkileme sanatı olarak da ifade
edilebilir.
Reklamın farklı tanımlarının ardından belirli bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu
özellikler; reklam kavramı pazarlama iletişimi kapsamında yer almaktadır, hazırlanan
reklamlar karşılığında belirli ücretler ödenir, reklamda oluşturulan mesajlar reklam
verenden tüketiciye ulaşmaktadır, reklamın amacı geniş kitleler ile iletişim kurmak
olduğundan dolayı bu kavram bir kitle iletişimi olarak değerlendirilebilir, reklamı
hazırlayan ve hangi marka ile ürün için yapıldığı bellidir, ürün ve hizmetin tüketici
tarafından satın alınması için ikna çalışması yapılır olarak ifade edilebilir. Reklamın
tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Orta Çağ’da ilk örnekleri görülmüştür.
Bunun yanı sıra eki dönemlerde yapılan reklam çalışmalarına örnek vermek gerekirse
Eski Roma’da bazı satıcılar gezerek, mallarını dükkandan satan satıcılar ise
dükkanlarının önlerinde ürünlerini satabilmek için bağırarak müşteri bulmaya
çalışırlardı. İlk ortaya çıkışı sesli olan reklam çeşitli markaların oluşmaya başlaması ile
farklı alanlarda da yapılmaya başlanmıştır. (Topsümer ve Elden 2016, ss.16-17).
Reklamın dünya çapında hızla geliştiği tarihler olarak ikinci dünya savaşı zamanları
olarak gösterilebilir. Reklamcılığın hızla büyümesinin ardındaki bir diğer etmen ise
televizyonun icadıdır. Çünkü televizyon tüketiciler hem görsel hem de işitsel bir
algılama ortamı sunmaktadır. Türkiye’de reklamcılığın tarihi 19.yüzyıla dayanmaktadır.
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İlk gazete 1860 yılında Agah Efendi’nin ve Şinasi’nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval
gazetesi olarak bilinmektedir. Bu bağlamda incelendiğinde reklamlar bu gazetelerde
ilan olarak verilmeye başlanmıştır. Bu ilanlar ise ev, arsa ve kitap ilanıdır. Bunun yanı
sıra bir süre sonra ticari ilanlar da verilmeye başlanmıştır. Bu ticari ilan ise 1864 yılında
Tercüman-ı Ahval gazetesinde görülmektedir (Ünsal 1984, s.47). İlerleyen yıllarda ise
radyonun Türkiye’de hizmet vermeye başlaması ile 1951 yılında radyoda reklamlar
yayınlanmaya başlamıştır. Bu reklamları ise radyolara bankalar veya resmi kuruluşlar
vermekteydi. Radyonun yanı sıra ise televizyonun Türkiye’ye gelişi ile 1972 yılında
TRT’de ticari olarak yayın yapmaya başlamıştır. Yapılan bu yenilikleri ise renkli
televizyonun gelişi izledi ve özel televizyon kanallarının açılması ile birlikte reklamcılık
sektörü de gelişmeye devam etmiştir (Topsümer ve Elden 2016, s.21). Orta Çağ’da ürün
satmak için bağıran satıcılardan gelişen teknolojilerin medya araçlarını getirdiği nokta
itibari ile reklamcılık aynı oranda gelişmiştir. Çünkü markanın veya işletmenin
ürettiklerinin tüketiciler tarafından satın alınması gerekmektedir. Bunun için ise
üreticilerin tüketicilere ulaşabilmesi gerekmektedir. Günümüzde bu olanaklar gelişen
teknolojinin beraberinde getirdiği medya araçları ile artmıştır ve artmaya devam
etmektedir.
Gelişen teknolojiler ile birlikte aynı gelişimi sürdüren reklam sektöründe, ürün veya
hizmetin yanı sıra siyasal iletişimin sağlanması amacı ile yapılan reklam türleri de dahil
olmuştur. Bu bağlamda siyasal reklamların ürün veya hizmet reklamlarından farkı
içeriği olarak gösterilebilir.
Bu bağlamda incelendiğinde siyasal reklamcılığın temelini ticari reklamlardan farklı
olarak propaganda ve siyasal iletişim oluşturmaktadır. Siyasal reklamlarda da aynı ticari
reklamlarda olduğu gibi siyasal mesajlar hazırlanır, reklam stratejileri oluşturulur, hedef
kitleye ulaştırılması için medya araçları ayarlanır ve buna bağlı olarak da hedef kitleye
ulaştırılması sağlanır. Günümüzde bu araçların bu kadar yaygın ve gelişmiş olması
siyasal aktörlerin iktidar olabilmek amacıyla yoğun olarak kullandıkları bir araçtır.
Siyasal reklamcılıkta kendi içinde kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategorileşme ise
hazırlanacak reklamın işlevine, amacına ve kaynaklarına göre yapılmaktadır. Bu
kategoriler ise partizan siyasal reklamlar, adayları temel alan siyasal reklamlar, iktidara
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yönelik siyasal reklamlar, toplumsal gruplara yönelik siyasal reklamlar, gizli siyasal
reklamlar, negatif siyasal reklamlar ve sosyal amaçlı siyasal reklamlar olarak ifade
edilebilir (Çankaya 2015, ss.46-47). Bu siyasal reklam türleri, siyasal reklamlar
hazırlanmadan önce belirlenmektedir. Çünkü hazırlanacak olan reklam türlerinin hedef
kitleleri veya yayınlanacak araçları farklılık gösterebilmektedir.
Siyasal reklamcılık ile marka veya işletmelerin gerçekleştirdiği tüketicilere yönelik ürün
veya hizmet satmak için yapılan reklamlar içerik bakımından farklı olsalar da amaç
bakımından ortaklık göstermektedir. Reklamın amacı hedef aldığı kitleyi belirli bir ürün
veya hizmetin satın alınması için gerçekleştirilen ikna etme faaliyetleri olarak ifade
edilebilir. Bu noktada reklam ister siyasal içerikli olsun ister tüketiciyi satışa
yönlendirecek bir içeriğe sahip olsun hedef kitlenin ikna edilmesi istenmektedir. Yani
reklamla hedeflenen hedef kitlenin düşüncülerini etkileyerek değiştirmektir. Bu
bağlamda incelendiğinde ise reklam da bir algı yönetimi aracıdır.
Günümüzde hakim olan serbest piyasa ekonomisi kurum, kuruluş hatta siyasi aktörler
için de reklamı gerekli hale getirmektedir. Çünkü bir ürünün imal edilmesi o ürünü
satmak için yeterleri değildir. Bu noktada bir iletişim aracı olan reklam devreye
girmektedir. Reklam ile birlikte üretilen ürünler veya siyasal bir mesaj kendisine
gönderilecek mesajları daha önce almamış hedef kitleye ulaştırılması sağlanmalıdır.
Reklamlar günümüzde gelişen iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerle birlikte eski
dönemlerde olduğu gibi sadece sözlü olarak yapılmamaktadır. Buna bağlı olarak ise
reklamlar artık bireylerin hem duyma hem de işitme duyularına, bazen de her ikisine
birden seslenebilmektedir. Oluşturulacak reklamdaki en önemli unsur ister siyasal
reklam ister tüketicilere seslenen bir ürün veya hizmeti satmak için yapılan reklam
olsun dikkat çekici ve yaratıcı olmalıdır. Bunun yanı sıra hedef kitleye ulaşmada
kullanılacak medya aracının seçilmesi de oldukça önemlidir (Topsümer ve Elden 2016,
s.22).
Reklam bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bu iletişim aracı algı
yönetimi kapsamında incelendiğinde amacı hedef kitleyi bir düşünceye veya satışa
yönelik olarak ikna etmektir. Reklamın amacı bu noktada hedef kitleye ikna etmek için
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hazırlanmış mesajları iletmektir. Ancak hazırlanan bu mesajlar hedef kitlenin dikkatini
çekmezse ve hedef kitleye doğru medya araçlarından ulaşılamazsa hazırlanan mesajların
başarısız olacaktır. Özellikle günümüzde bireyler enformasyon bombardımanına
tutulduğundan dolayı hazırlanan mesajların yaratıcı ve dikkat çekici olması daha da
önemli bir hale gelmektedir. Çünkü bireyler kendilerine gönderilen mesajlara sadece
bakarlar, o mesajları görebilmeleri için yani algılayabilmeleri için dikkatlerinin
çekilmesi gerekmektedir.
Hedef kitlenin algılarını yönlendirerek onları bir düşünceye veya bir satışa
yönlendirmek için kullanılan reklamların bir takım sosyal ve ekonomik sonuçları ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda incelendiğinde reklamları yararlı olup olmadığı tartışma
konusu olmuştur. Çünkü insanlar reklamlar yoluyla ihtiyaç duymadıkları şeylere
yönelmektedir. Yönlendirdikleri ürünlerin veya düşüncelerin gerçeği yansıtmadığı
gerekçesiyle ise reklamlar bireyleri yanıltmaktadır. Bunun dışında ise reklamların
hazırlanması belirli bir maliyet gerektirmektedir. Artan bu maliyetler yüzünden yeni
firmalar piyasada tutunamamaktadır. Ayrıca toplumsal tabakalaşmanın yüksek olduğu
ülkelerde gelir düzeyi düşük olan bireyler reklamları yapılan lüks tüketim ürünlerine
sahip olamadığı için reklamlar bu tür toplumlarda sakıncalı olarak gösterilmektedir.
Reklamlar bunlar gibi çeşitli sonuçlar doğurabilmektedir (Topsümer ve Elden 2016,
s.26).
3.11 Propaganda
Propaganda belirli bir amaca hizmet etmek amacıyla hedef kitlenin tutumunu
değiştirmek bu bağlamda algılarını yönlendirebilmek için hazırlanan fikir ve
düşünceleri gerekli araçlar kullanılarak hedef kitleye gönderilmesi ve benimsetme
işlemidir (Tarhan 2004, s.36).
Yıllardan beri devam eden iktidar olma mücadelesi siyasal aktörlerin kendi aralarında
girmiş oldukları bir yarıştır. Bu yolda sürekli mücadele etmektedirler. Kendi siyasi
ideolojilerini ve fikirlerini hedef kitlelerine kabul ettirmek istemektedirler. Bu noktada
kendi düşüncelerini hedef kitlelere kabul ettirmek amacıyla kitlelerin algılarını
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yönlendirmek için çalışmalar yapmaktadırlar. Yapılan bu çalışmalar propaganda
kapsamında değerlendirilebilir (Domenach 1969, s.7). Bu bağlamda incelendiğinde
hedef kitlelerde algı yaratmak, siyasal aktörlerin rakiplerini geride bırakmak ve hedef
kitlelerini etkilemek, ikna etmek ve tutumlarını değiştirmek amacıyla propaganda
çalışmaları yapılmaktadır.
Propaganda olgusu, belirli bir düşünceyi veya ideolojiyi hedef kitleye benimsetmek
buna bağlı olarak da tutumlarını değiştirmek amacıyla yapılan çalışmadır. Tarihi ise
yazının bulunmasından daha önceye dayanmakta ve propaganda olgusunun konuşmanın
gelişmesiyle başladığı kabul edilmektedir (Brown 1992, s.11). Buna bağlı olarak hedef
kitleleri etkilemek için konuşma yolu ile propaganda yapılmaya başlanmıştır.
Günümüzde kullanılan en etkili yöntemdir.
Propaganda kavramı incelendiğinde; bir takım temel özellikleri ortaya çıkmaktadır.
Buna bağlı olarak propaganda; tek yönlü ve taraflıdır, kendi ideolojisini aktarır, doğru
bilgiye ihtiyaç yoktur farklı seçenekler sunulmaz, sürekli tekrar edilir, hedefi kitlelerdir,
benimsetilmek istenen düşünce veya bilgiler önceden hazırlanır (Geçikli 1999, s.268).
Propaganda bu özellikler çerçevesinde değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır.
Propaganda kavramı siyasal amaçlar açısından en etkin biçimde kullanılan bir olgudur.
Öncelikli amacı kamuoyunu etkilemek olan propagandacı siyasal ideolojilerini ve
düşüncelerini kamuoyuna iletmek ve düşüncelerini değiştirmek için propagandayı etkili
bir araç kullanmaktadır (Eke 2012, s.116). İktidarı ve siyasal egemenliği ele geçirmek
propagandacının amacıdır. Bu iktidar ve siyasal egemenlik sayesinde toplumun algısını
istediği gibi yönlendirebilecektir.
Çok eski bir tarihe sahip olduğu belirtilen propaganda kavramının ilk örnekleri Yunan
Sofistlerin hitabet tekniklerinde görülebilmektedir. Propagandanın etkisini anlatabilmek
için Atinalı Sofist Gorgiyas bir örnek vermektedir. Verdiği örnekte ise bir hatibin
kendini doktor gibi gösterebileceğini söylemektedir. Çünkü bu hatip retorik sanatına
hakimdir. Halk karşısında bu sanata hakim olduğu için onlara ikna edici bir biçimde
konuşabilmektedir. Bu bağlamda iyi bir hatibin istediği her konuda ikna edici bir
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biçimde konuşabileceğinden bahsetmektedir (Özdağ 2003, s.272). Özellikle siyasal
aktörlerin sahip olması gereken en önemli özellik hitabet sanatına hakim olmasıdır.
Propagandacının amacı kitlesini ikna etmek, kendi düşünce ve fikirlerini benimsetmek
olduğu için kendisini etkili biçimde ifade edebilmeli ve anlatabilmelidir. Buna bağlı
olarak hitabet sanatına hakim olmalıdır.
Propagandanın tarihi Antik Yunan’a dayanmaktadır. Gelişim süreci ise 19.yy’da farklı
teknikler denenmesi yoluyla olmuştur. Gelişmesinde serbest piyasa ekonomisinin de
etkisi bulunmaktadır. Yapılmış olan ilk propagandanın reklam şeklinde yapıldığı örnek
olarak gösterilebilir. Siyasal olarak propagandanın ilk kullanımı ise 1850’li yıllardan
itibaren başlamıştır. Bu yıllardan itibaren ise ABD ve İngiltere uluslararası siyasette bu
kavramı fikir ve düşünceleri değiştirmek amacıyla kullanmaya başlamıştır (Özdağ 2015,
s.23).
Günümüzde ise gelişen teknolojiler propaganda olgusunun gerçekleştiği yeri
değiştirmeye başlamıştır. Örneğin bir siyasal aktör hedef kitlesinin karşısında kendi
düşünce

ve

fikirlerini

onlara

benimsetmek

için

propaganda

çalışmasını

gerçekleştirmektedir. Aynı anda tüm medya araçları bu propaganda çalışmasını canlı
olarak yayınlamaktadırlar. Bu bağlamda incelendiğinde gelişen medya teknolojileri
propagandayı gerçekleştiği alandan medya araçlarınsa sahip olan bireylerin olduğu
yerlere getirmiş bulunmaktadır. Özellikle sosyal medyanın canlı yayın özelliğine sahip
hale gelmesi ve herkesin kendi medyasını bu ortamda yaratabilmesi çeşitliliği de
arttırmaktadır. Bu noktada algıları yönlendirmek isteyen propagandacının yaptığı
çalışmanın medya tarafından canlı olarak yayınlanması işini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca
medyanın kendisi de bu noktada devreye girmektedir. Çünkü medya bireylerin her an
yanında ve onlara boş vakitlerini geçirebilecekleri malzemeler sunmaktadır. Boş
vakitlerini medya ile geçiren bireyler bu propagandalara da maruz kalmaktadırlar.
Bu bağlamda incelendiğinde medyanın kontrolü iktidarlarda veya sermayenin kontrolü
altındadır. Tarafsız gibi gözüken medya siyasal propaganda konusunda günümüzde
oldukça taraflı davranmaktadır. İktidar gücünü elinde bulundurmak isteyen siyasal
iktidarlar medyayı kullanarak propaganda çalışmaları yapmaktadırlar. Bu noktada
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Chomsky’nin medya için söylediği durum ortaya çıkmaktadır. Chomsky’e göre medya
toplumlara sürekli propaganda yapmaktadır. Medyanın gerçekleştirdiği bu propaganda
egemen gücün etkinliğini arttırmak ve pekiştirmektir. Basit bir örnek vermek gerekirse
seçim zamanı rekabet eden iki siyasi parti genel başkanı ele alınabilir. İki genel başkan
farklı zamanlarda, farklı yerlerdeki meydanlarda kitlesine seslenmek amacıyla
propaganda olgusunu gerçekleştirmektedir. Medya ise bu iki başkanı da canlı olarak
yayınlayacaktır. Ancak medyanın canlı olarak yayınlayacağı bu propaganda
çalışmasının yayınlama süreleri bile medyanın kontrolünün kimde olduğunu
göstermektedir. Medyanın bu kadar etkin olduğu günümüzde siyasilerin sadece
meydanlarda kitlelerine seslenmesi algıları yönlendirmek için yeterli olmamaktadır.
Propaganda kavramının yakın tarihi de incelendiğinde birinci dünya savaşında
kullanılan yöntemler örnek olarak gösterilebilir. Bu dönemde yeni iletişim teknolojileri
gelişmekteydi. Gelişme gösteren bu dönemde savaşın gerçekleştiği yerlerde de
gerçekleşmeyen yerlerde de bir takım araçlarla propaganda yapılmaktaydı. Bu noktada
kullanılan araçlar ise afiş, broşür, gazete, radyo ve sinemaydı. Bu araçlar o dönemden
günümüze kadar iktidarların güçlerini korumak ve toplumların algılarını yönlendirmek
amacıyla kullandığı araçlardır. Medya bu dönemde savaşı ve savaş sürecinde neler
yaşandığını bireylere aktarmıştır. Ancak medya araçları ile aktarılan bilgilerin
kontrolleri iktidarlarda ve sermayede bulunduğu için savaş dönemindeki gelişmeler
algıları yönlendirilmek istenen bireylere ulaştığında bilgiler olduğu gibi değil de
çarpıtılarak sunulmuştur (Torun 2016, ss.17-18). Bu bağlamda medyanın kontrolünü
iktidarlar ve sermaye sahipleri ele geçirmiştir. Ele geçirdikleri medya gücünü de
bilgileri çarpıtarak kitlelerin algılarını yönlendirebilmek amacıyla kullanmıştır ve
kullanmaya devam etmektedirler.
Propaganda kavramında algıların yönlendirilmesi amacıyla sadece gerçeği çarpıtarak
kullanılmaz, aynı zamanda aktarılacak bilgiler de değiştirilir. Değiştirilen bu bilgiler
kitlelerin algılarını yönlendirmek için kullanılmaktadır (Torun 2016, s.23). Tarihin en
eski dönemlerinden beri belirli bir amaca hizmet eden propaganda genel olarak siyasal
iktidarlar veya belirli bir ideoloji kapsamında toplumları ikna etmek için kullanılan bir
kavramdır.
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Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kitle iletişim araçlarının da gelişmesiyle birlikte
kamuoyunu ikna süreçleri de beraberinde gelişmeye başlamıştır. Bu bağlamda ülkelerin
iktidarları ve ekonomik sermayeleri iç ve dış siyasette kitleleri etkileyebilmek ve ikna
edebilmek amacıyla propaganda kavramının vazgeçilmez bir olgu haline gelmesini
sağlamışlardır (Torun 2016, s.25). Vazgeçilmez bir olgu haline gelmiş olan propaganda
kamuoyunun kontrolünün sağlanması ile onlara belirlenen düşünce ve fikirlerin
aşılanması için oldukça önemlidir.
Bir başka propaganda örneği yine Birinci Dünya Savaşı’nda karşı karşıya gelmiş Anzak
ve Osmanlı askerleri üzerinden verilebilir. Savaştan sonra ülkelerine dönen Anzak
askerleri Türkler hakkında olumlu hikayeler anlamıştır. Anlatılan bu hikayeler
gazetelerde yer alınca Türkler olumlu bir imaj yaratmış oldu. Yani gazete aracılığı ile
Türkler bir imaj yaratmış oldu. Ancak oluşan bu olumlu imajın derhal değiştirilmesi
gerekiyordu. Bu imajın yıkılması için başlatılan çalışmalarla kitlelerin algıları
yönlendirildi ve Türkler hakkında barbar ve katil imajı yaratılması için propagandalar
yapıldı. Bu bağlamda algıların yönlendirilebilmesi için gerçekleri çarpıtan propaganda
amaçlı yayınlar yapılmıştır (Torun 2016, s.29).
Günümüzde yer edinmiş olan propaganda kavramının temelleri Birinci Dünya
Savaşı’nda atılmıştır. Bu süreçte gerçekleşen siyasal ve ekonomik çekişmeler
propaganda olgusunun gerekli kılmıştır. Yapılmış olan bu çalışmalar savaşın gidişatını
değiştirmiş, tarafsız görüşe sahip olanları belli bir tarafa çekmek amaçlanmıştır. Buna
bağlı olarak bu dönemdeki kitle iletişim araçları etkili bir propaganda aracı olarak
kullanılmıştır (Torun 2016, s.66).
Propaganda kavramının diğer kavramlardan farkı belli bir görüşü veya ideolojiyi belli
kitlelere aktarmaktır. Çünkü iktidarlar ve sermayeler varlıklarını devam ettirebilmek,
kitlelerini kontrol edebilmek için propagandaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçları
doğrultusunda
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kitlelerini

kendi

düşünceleri

bağlamında

ikna

etmeyi

amaçlamaktadırlar. Propaganda kapsamında üretilen enformasyonun gerçek ya da yalan
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olması önemli değildir. Çünkü bu noktada amaç kitlelerin algılarını yönlendirmektir. Bu
algıların yönlendirilmesi için çoğu zaman gerçeklerin çarpıtılması gerekmektedir.
Propaganda kavramı da kendi içerisinde çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bunlar seviyesine
göre propaganda, konusuna göre propaganda, yöntemine göre propaganda, amacına
göre propaganda, hedef topluma göre propaganda, amaca göre propaganda, kapsamına
göre propaganda, düzlemine göre propaganda, silahlı propaganda ve kaynağına göre
propaganda olarak ifade edilebilir (Özdağ 2015, s.34). Propaganda kavramı oldukça
geniş bir kavramdır ve kendi içinde yer alan türleri bu şekilde ifade edilebilir.
Propagandacılar düşüncelerini ve ideolojilerini kitlelerine aktarmak istediğinde hangi
tür propagandanın kullanılacağının da tercihini yapmaktadırlar.
Bu kavramın oluşturulması yıllardan beri kullanılması çeşitli türleri ve özellikleri
bulunmaktadır. Ancak bu noktada en önemlisi propagandanın başarılı olmasıdır. Yani
istenilen sonucun elde edilmesi ve hedef kitlenin algılarının yönlendirilmesidir.
Propaganda sürecinin başarılı bir sonuç elde edebilmesi için çeşitli ilkelere ihtiyacı
bulunmaktadır. Bu ilkelere göre ise propagandanın öncelikle bir amacının bulunması,
çok iyi bir şekilde planlanmalı ve yönetilmeli, hedef kitlesinin inandırmalı, hedef
kitlesinin değerlerine uygun olmalı, dikkat çekmeli, bir ihtiyaca yönelik yapılmalı ve
rakiplerinin propaganda stratejilerini hedef olarak alması gerekmektedir (Özdağ 2015,
s.27). Propaganda sürecinin başarılı bir sonuç elde edebilmesi için ele alınması ve
uygulanması gereken temel ilkeler bunlardır.
Uygulanacak olan propaganda belirli bir görüşü, fikri, düşünceyi veya davranışı
değiştirmek amacıyla uygulanan ikna olgusudur. Ancak medya araçlarının artması ve
gelişen iletişim teknolojileri bu olguya yardımcı olmaktadır. Gerçekleşen tek taraflı
iletişim süreci medya araçları sayesinde istenenden fazla kişiye ulaşabilmektedir. Buna
bağlı olarak propaganda faaliyetleri artık dünya çapında gerçekleştirilmektedir.
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3.12 Algı Yönetimi Kapsamında Reklam, Halkla İlişkiler ve Propagandanın Farkı
ve Ortak Noktaları
İçinde bulunduğumuz çağda reklam, halkla ilişkiler ve propaganda kavramları sıklıkla
kullanılan kavramlar haline gelmiştir. Sıklıkla kullanılan bu kavramların birbirlerinden
ayıran çeşitli noktaları bulunmaktadır. Ayrıca reklam, halkla ilişkiler ve propaganda algı
yönetimi kapsamından değerlendirildiğinde, üçü de bir iletişim sürecedir ve bu
kavramların hedef kitleleri ile iletişim kurması gerekmektedir. Reklam, halkla ilişkiler
ve propaganda kavramları günümüzde kullandıkları iletişim araçları nedeniyle
birbirilerine karıştırılabilmektedir.
Medya günümüzde toplumların ve bireylerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş
noktadadır. Bu noktada reklam, halkla ilişkiler ve propaganda kavramlarının büyük
kitlelere ulaşabilmesi için de kullanılan en önemli araç medya olmaktadır. Ancak ortak
noktaları hedef kitlelerine ulaşmak için medyayı kullanan bu kavramların birbirine
karıştırılmaması için onları birbirinden ayıran özellikleri bulunmaktadır.
Reklam, bir ürün veya hizmetin hedef kitle tarafından satın alınmasını sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler olarak ifade edilebilir. Yani reklamın genel olarak
amacı tüketicilerin bir ürün veya hizmet satın almasını sağlamaktır. Reklamlar ticari
faaliyetleri arttırmak daha fazla kâr elde edebilmek amacıyla gerçekleştirilir. Halkla
ilişkiler faaliyetleri ise uzun vadede kurum veya kuruluşun hedef kitleye tanıtımını
yapmak, hedef kitle üzerinde güven yaratmak ve ilişki kurmak ifade edilebilir. Bunun
yanı sıra halkla ilişkiler faaliyetleri uzun vadede düşünülerek gerçekleştirilen
faaliyetlerdir. Propaganda ise belirli bir düşünceyi veya fikri hedef kitleye benimsetme
ve bu düşünceleri yayma çalışması olarak ifade edilebilir. Propaganda faaliyetlerinde
her zaman tek yönlü bir iletişim söz konusudur. Propaganda genel olarak siyasi veya
ideolojik düşünceleri yaymayı ve benimsetmeyi amaçlamaktadır (Aslan 2013, s.35).
Yukarıda belirtilen kavramlar amaçları bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır.
Reklam ticari faaliyetler için amacını ortaya koyarken, halkla ilişkiler çalışmaları uzun
vadede hedef kitle üzerinde kurumun kendini tanıtması, olumlu bir imaj sergilemesi ve
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Propaganda ise bu iki kavramdan da farklı olarak düşünce ve fikirleri aşılamayı amaçlar
ve daha çok siyasal bağlamda kullanılır.
Birbirinden farklı bu üç kavramın ortak amacı hedef kitleler ile iletişim kurarak onları
istedikleri amaçlar doğrultusunda yönlendirmektedir. Bu bağlamda incelendiğinde bu
kavramlar algı yönetimi kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü bu üç kavramında ortak
amacı hedef kitlelerini ikna ederek onları yönlendirebilmektir. Bu ikna sürecinin
bireyleri üzerinde ve daha geniş kapsamda toplumun üzerinde etkili olabilmesi için
kullanılacak bu kavramların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi gerekmektedir. Bu
noktada ise devreye kitle iletişim araçları yani medya girmektedir. Medya yine bu
kavramların ortak noktası olmaktadır. Çünkü bu kavramların amacı daha çok kişiye
ulaşabilmek ve onları ikna edebilmektir.
3.13 Subliminal Mesajlar
Subliminal mesajlar, toplumların ve buna bağlı olarak bireylerin zihinlerini kontrol
etmek amacıyla ortaya çıkmış bir kavram olarak ifade edilebilir. Zihinlerin kontrol
edilebilmesini sağlamak amacıyla da bilinçaltının etkilenmesi gerekmektedir. İşte bu
zihinler subliminal mesajlar aracılığı ile etkilenerek hedeflenen toplum üzerinde
istenilen etki yaratılması amaçlanmaktadır (Şen 2014, s.210).
Toplum içerisindeki bireyler, günümüzde her an mesaj yağmuruna tutulmaktadırlar.
Hazırlanan bu içeriklerin içine gizlenmiş bir takım mesajlar bulunmaktadır. Bireyler ise
bu mesajları sadece yüzeysel olarak görebilmektedir. Bireyler kendilerine gönderilen
içeriklerin içerisinde yer alan mesajları farkında olmadan bilinçaltında depolamaktadır.
Bilinçaltında yer alan, yani direkt olarak algılanamayan mesajlar daha sonra
uyarıldığında ortaya çıkmaktadır. Ancak bu mesajların ortaya çıkabilmesi için uyarıcılar
aracılığı ile mesajların birleşmesi gerekmektedir. Bu birleşim sonucunda ise mesajlar
bireyde çağrışım yaratmaktadır. Subliminal mesajlar bu şekilde oluşmakta ve çağırışım
sonucu ortaya çıkmaktadır (Serttaş 2014, s.2).
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Yaratılan içeriklere yerleştirilen bu mesajların amaçları toplumların zihinlerini
bilinçlerine yerleştirdikleri mesajlarla yönlendirmektedir. Siyasiler veya sermaye
toplumları
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kullanmaktadırlar. Buna bağlı olarak subliminal mesajlar hakkında çeşitli deneyler
gerçekleştirilmiş ve etkisi kanıtlanmıştır (Serttaş 2014, s.2). Subliminal mesajların
bireylere ulaştırılması gerekmektedir. Bu noktada mesajları bireylere ulaştırmak için
kullanılan araç ise medyadır. Sinema filmlerinde, reklamlarda, afişlerde ve daha bir çok
mecrada subliminal mesajlara rastlamak mümkündür. Özellikle çocukların izlediği,
televizyonlarda yayınlanan veya sinema filmleri olarak hazırlanan çizgi filmlerde
subliminal mesajlara rastlamak mümkündür.
Subliminal mesajın amacı ilk bakışta anlaşılmak değil, hazırlanan içeriğe gizlenerek
gizlenen mesajın bilinçaltına yerleştirilmesidir. Bu bağlamda incelendiğinde subliminal
mesajlar kendi içerisinde üç ayrı başlığa ayrılabilir. Bu başlıklardan ilki kısa süre
aralıklarla bir görüntü göstermek olarak ifade edilebilir. İkinci başlık ise işitme ile
ilgilidir. Bu noktada bireylerin işitme duyusu aracılığı ile çeşitli mesajlar gönderilir.
Üçüncüsü ise hareketsiz sadece görsel veya metin içeren içeriklere gizlenen mesajlardır
(Serttaş 2014, s.3). Belirtilen bu başlıkların hepsi bir araca ihtiyaç duymaktadır. Araç
olmadan hazırlanan içeriklerin ve gizlenen mesajların bireylerin bilinçaltında yer alması
imkansızdır.
Genel olarak tüketici davranışlarını yönlendirmeye çalışan subliminal mesajlar cinsellik
ve şiddet öğeleri içermektedir. Tüketici davranışlarını yönlendirmek için reklamların
içerisine gizlenen mesajların yanı sıra siyasi propagandalar içeren subliminal mesajlar
da yer almaktadır. Bu mesajlar daha çocukların izlediği çizgi filmlerden, sinema
filmlerinden, dizilerden, reklamlara kadar neredeyse her alana gizlenmektedir. Bu
bağlamda incelendiğinde subliminal mesajlar zihinlerin kontrol edilmesini sağlamak ve
algıları yönlendirmek kapsamında önemli bir kavramdır.
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3.14 İmaj Yönetimi
İmaj Kotler’e göre; bir bireyin etkileşimde bulunduğu kurum, kuruluş veya nesneler
üzerinde sahip olduğu fikir ve izlenimleri ifade etmektedir (Saydam 2015, s.125).
Farklı bir tanımlama ile imaj, hedef kitlenin dikkatini çekmek için yaratılan bir
gerçeklik olarak ifade edilebilir (Mutlu 1998, s.184). İmaj şu şekilde oluşabilmektedir;
hazırlanan reklamlar yoluyla, bireylerin sahip olduğu kültür yoluyla, bireylerin ön
yargıları yoluyla ve toplumsal yargılar yoluyla, bireylerin edindiği bilgilerin
değerlendirilmesi ile oluştuğu ifade edilebilir (Tolungüç 2000, s.23). Bu tanımlardan
yola çıkarak imaj çeşitli izlenimler yoluyla oluşmaktadır. Bu bağlamda ise imaj
yaratmanın amacı hedef kitle üzerinde bir izlenim yaratmaktır. Bu yüzden imaj
yaratmak hem siyasal aktörler açısından hem de marka veya işletmeler açısından
oldukça önemlidir. Ayrıca hedef kitle üzerinde olumlu bir imaj yaratmak ve bu imajı
olumlu bir şekilde yönetebilmek hedef kitlenin karar alma ve ikna olma aşamasında
önemli bir rol oynamaktadır.
İmaj bir kişiyi ya da kurumu diğerlerinden ayıran bir olgudur. Yani yaratılan imaj
hedeflenen kitle üzerinde bir algı yaratmayı amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak da imaj,
hedef kitlenin zihninde oluşturulmak istenen bir kavram olarak ifade edilebilir (Genç
2004, s.276). İmaj yönetiminin doğru ve başarılı bir şekilde yapılması ve hedef kitlenin
bu doğrultuda algılaması uzun vadede markalara veya siyasal aktörlere başarı
kazandırmaktadır (Saydam 2015, s.126).
İmaj yönetimi kavramı özellikle 2.Dünya Savaşı sonrası önem kazanan bir kavram
olmuştur. Bu bağlamda ABD ve Rusya arasındaki çekişmeler imaj yönetiminin önemli
bir konu haline gelmesini sağlamıştır. Çünkü o dönemde dünya iki kutup haline gelmiş
ve iki büyük devletten biri dünyanın hakimi olmaya çalışıyordu. Bu bağlamda
etkilemek istedikleri hedef kitleleri üzerinde hakimiyet kurmaktır (Şeyhanlıoğlu 2014,
s.332).
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İmaj yönetiminin asıl amacı gerçekte var olmayan bir niteliği hedef kitleye o nitelik
varmış gibi gösterebilmektir. Bu bağlamda incelendiğinde de imaj hedef kitlenin o
markayı veya siyasal aktörü algılaması olarak ifade edilebilir. Marka açısından
incelendiğinde imaj yönetimi hedef kitle üzerinde satış arttırıcı özelliğe sahiptir. Buna
bağlı olarak ise o markanın imajı düzgün yönetilmezse marka hem değer kaybedecek
hem de satışlar bu noktada etkilenmiş olacaktır (Saydam 2015, s.127).
Siyasal açıdan incelendiğinde ise bir siyasal aktör imajı veya siyasal parti imajı
istedikleri hedef kitleleri etkileyebilmesi sonucu bu kitleleri çeşitli amaçlar için
yönlendirebilmektedirler. Siyasal bir imaj çalışması örneği olarak 1954 ve 1957 yılında
gerçekleşen genel seçimler gösterilebilir. Bu seçimlerde Demokrat Parti ve parti
liderinin yaptığı uluslararası alanda yapılan çalışmalar başarılı bir algı ve imaj
yaratmıştır. Başarılı bir imaj yaratılmasında partinin adının “Demokrat” olması da
önemli bir paya sahiptir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın o dönemde Amerika’da
gerçekleştirdiği çalışmalar ve Adnan Menderes’in “her mahallede bir milyoner” sloganı
etkili bir imaj yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır (Şeyhanlıoğlu 2014, s.332). Bu
noktada parti adının demokrat olmasının ayrıca o dönemde Cumhurbaşkanı Celal
Bayar’ın herkesin yapamadığı çalışmaları gerçekleştirmesi ve Adnan Menderes’in
herkesin refah düzeyini arttırmak istemesi başarılı bir imaj yaratmıştır.
İmaj kavramı hedef kitlenin sadece görerek algıladığı bir kavram değildir. İmaj kavramı
karakteristik özelliklerin sergilenmesi ile de algılanır. Kurum imajı yanında siyasi
aktörlerin yani adayların da yaratacağı imajlar seçmenlerin oy kullanmasında yani
düşüncelerinin değişmesinde rol oynamaktadır. Günümüzde Türkiye’deki siyasetçiler
incelendiğinde hepsinin kendine has bir özelliği bu özelliğinde hedef kitlelerinde
yarattığı bir imaj bulunmaktadır (Askeroğlu 2015, s.193). Siyasal aktörün seçmenlerde
yarattığı imaj seçmenleri kullanacağı oy konusunda yönlendirebilmektedir. Çünkü
yaratılan imaj hedef seçmenin algılamasını yönlendirmekte, bu bağlamda da seçmenin
düşünce ve tutumlarını değiştirebilmektedir.
Siyasal aktörlerin olduğu gibi markaların veya kurumlarında hedef kitleleri üzerinde
yarattıkları imajlar bulunmaktadır. Yaratılan bu imajlar ise hedef kitlenin algılarını
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markaya yönlendirmek, markanın hedef kitlesi için yaptığı çalışmalarla zihinlerinde
olumlu imajlar yaratmaya çalışırlar.
Siyasal açıdan da marka veya kişiler açısından da imaj kavramı incelendiğinde bu
kavramın yönetilmesi de en az kavramın kendisi kadar önemlidir. Çünkü yaşanabilecek
çeşitli olumsuz olaylar hedef kitlenin zihninde yaratılmış olan imajı zedeleyebilir. Bu
bağlamda imaj kavramını oluşturan tüm etmenlerin iyi bir şekilde sürekli olarak
yönetilmesi gerekmektedir (Askeroğlu 2015, s.194).
İmaj çalışmalarında özellikle imajın yaratılması aşamasında medya çalışmaları,
yaratılmak istenen imajın hedef kitlenin algılamasını sağlamak açısından önemlidir.
Özellikle günümüzde medya çalışmaları daha da önem göstermektedir. Çünkü bireyler
kimi zaman ne siyasal aktörlerle ne de çeşitli markalarla aktif olarak iletişime
geçememektedirler. İşte bu iletişim medya araçları sayesinde gerçekleşmekte ve
yaratılmak istenen imajlar medya aracılığı ile yaratılmaktadır. Buna bağlı olarak imaj
çalışması hedef kitlenin zihninde yaratılacak önemli bir unsurdur ve önemli getirileri
bulunmaktadır.
3.15 İtibar Yönetimi
İtibar kavramı hedef kitlenin gözünde güvenle ilgilidir. TDK’da ise itibar, kurumların
veya kişilerin hedef kitlelerinin gözünde saygın olma, onların gözünde değerli olma ve
güven duyma anlamlarında kullanılır (TDK Türkçe Sözlük 1992, s.737).
İtibar, hedef kitlenin markayı, kurumu veya kişilerin nasıl algıladığı ile ilgilidir. Ancak
hedef kitlenin algılaması amacıyla çeşitli bilgilerin onlara gönderilmesi gerekmektedir.
Gönderilen bu bilgiler sonucunda hedef kitlenin algısı oluşur ve buna bağlı olarak
düşünce ve izlenimleri oluşur. Bunun sonucunda da hedef kitlenin marka, kurum veya
kişilerin itibarları hakkında fikir sahibi olurlar (Karaköse 2007, s.2). Bu bağlamda
incelendiğinde bir itibarın oluşabilmesi için de öncelikle hedef kitleye bilgiler
gönderilmesi gerekmektedir. Hedef kitleye gönderilecek bilgiler, hedef kitlenin itibarın
nasıl algılanacağı ile ilgili oldukça önemlidir.
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İmaj ve itibar kavramları birbirlerine benzeyen kavramlardır. İmaj kavramı bireylerin
zihninde olumlu veya olumsuz olarak yaratılabilir. Bunun yanı sıra itibardan
bahsedildiğinde bireylerin zihninde olumsuz yargılardan çok olumlu yargılar
oluşacaktır. Yani bir kişinin, markanın veya işletmenin itibarından bahsedildiğinde
olumlu çağrışım yaptığı görülmektedir (Karatepe 2008, s.84). Bu bağlamda
incelendiğinde itibar kavramı imaj kavramı ile karıştırılmamalıdır. Bu kavramla güven
olgusu ile ilintili olduğundan dolayı hedef kitlede güven yaratmak ve zihinlerde yer
edinmesini sağlamak, hedef kitlenin zihninde kuvvetli bir itibar yaratmada yardımcı
olacaktır.
Günümüzde rekabetin artması ve bireylerin daha çok güven istemesi nedeniyle itibar
kavramı hem markalar, hem kurumlar hem de siyasal aktörler açısından oldukça önemli
hale gelmiştir. Çünkü yanlış bir itibar hedef kitlelerin güvenini sarsacak ve
yönelimlerini değiştirecektir.
İtibar kavramının değeri, yine rekabetçi koşullar ve kitleleri kendine çekme yarışı ile
ortaya çıkmaktadır. İtibarı sağlam ve fazla olan marka, kurum veya siyasal aktör
rakibini geride bırakabilecek ve hedef kitlesi kendisine yönelecektir (Karaköse 2007,
s.4). Bu doğrultuda itibarın iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Artık öyle bir
noktaya gelinmiştir ki marka, kurum veya siyasal aktörler yapacakları etkinliklerden
çok itibarlarını sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar. İtibar kaybı marka, kurum veya
siyasal aktörlere var olan başarısını kaybettirecektir. Bu başarısını kaybetmesinin
altında yatan neden ise itibar kaybı ile birlikte gelen hedef kitlenin güveninin
azalmasıdır. İşte bu noktada yapılması hedeflenen işlerin yanında sıkı bir itibar yönetimi
de yapılmalıdır.
3.16 İkna ve Tutum Değişimi
Bireylerin tutumlarının değişebilmesi için öncelikle ikna sürecinin gerçekleşmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda ikna kavramını açıklamak gerekirse; hedef kitlelerin belli
bir düşünce üzerinde kalmasını veya yönelmesini sağlamak amacıyla tutumlarını
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değiştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalar olarak ifade edilebilir (Babacan 2008,
s.88).
Kapferer ikna sürecini şu şekilde tanımlamaktadır; hedef kitleyi belirli bir düşünceye,
görüşe, duyguya veya ürün satışına yönlendirmek bunun yanında tutumlarını
değiştirmek için hazırlanan mesajların kullanıldığı bir süreçtir (Anık 2000, s.35).
Bu bağlamda incelendiğinde ikna kavramı bir iletişim süreci olarak değerlendirilebilir.
Yani hedef kitlelerin ikna edilebilmesi amacıyla bir iletişimin var olması gerekmektedir.
İletişim gerçekleşmezse hedef kitleler de ikna edilemez. İkna sürecinin amacı bireylerin
hedeflenen amaç üzerinde düşüncelerinin ve tutumlarının değiştirilmesini sağlamaktır.
Bu bağlamda hedef kitlelerin belirli bir düşünceleri olabilir veya belirli bir konu
üzerinde hiçbir düşünceleri olmayabilir. İkna olgusu bu bağlamda hedef kitlelerin
düşüncelerini zorlama olmadan değiştirmeyi hedeflemektedir. Ancak her iletişim süreci
ikna olgusu kapsamında değerlendirilemez. İkna olgusunun amacı bellidir. Eğer bu
doğrultuda bir iletişim süreci gerçekleştiriliyorsa ikna olgusundan bahsedilebilir. Buna
bağlı olarak da ikna süreci ve iletişim süreci ayrı ayrı değil bir bütün olarak
incelemelidir.
Aynı iletişim sürecinde olduğu gibi ikna sürecinin de öğeleri bulunmaktadır. Bu
öğelerin ise ikna olgusuna bağlı olarak çeşitli özellikleri bulunmaktadır. İkna
sürecindeki öğeler; kaynak, mesaj, araç ve hedef olarak ifade edilebilir (Doruk 2015,
s.7). İletişim olgu ve sürecinin de gerçekleşmesi için gerekli olan öğeler ikna süreçleri
kapsamında da bulunmaktadır.
Kaynak, ikna sürecinin başlamasında yer alan ilk basamaktır. Kaynak olgusu yaratılan
mesajların çıkış noktasıdır ve ikna sürecinin başlangıcıdır. Bu bağlamda kaynak birey
veya bireyler olabileceği gibi günümüz şartlarında medya araçları yani televizyon,
radyo, gazete veya sosyal medya da olabilir (Zıllıoğlu 2007, s.93). Bu bağlamda
incelendiğinde kaynağın en önemli özelliğinin dikkat çekici olması gerekmektedir. Algı
kavramında da aktarıldığı gibi bireyler gün içerisinde defalarca mesaja maruz
kalmaktadırlar.

Maruz

kaldıkları

mesajlar

arasından

dikkatini

çekenleri
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algılamaktadırlar. Dikkat çekmeyen bir kaynağın aktarmak istediği mesajları hedef
kitlesine aktarması oldukça zordur. İkna sürecinin gerçekleşebilmesi için bir mesaj
oluşturulması gerekmektedir. İletişim ve buna bağlı olarak da ikna sürecinin başlaması
için bu mesajın aktarılması hedefe aktarılması bu konuda önemli bir rol oynamaktadır
(Doruk 2015, ss.8-9). Kaynak, hedef kitlesini etkileyebilmek, hedef kitlesinin tutum ve
düşüncelerini değiştirmek için yani onları ikna etmek için çeşitli yeteneklerini
kullanmak durumunda kalır. Bu bağlamda kaynak hedefe göndermek üzere mesajlar
üretir. Bu mesajlar sözel, görsel veya işitsel olabilir. Mesaj önemli iki öğeden
oluşmaktadır. Bu öğeler ise içerik ve yapı olarak ifade edilebilir. Üretilen mesajın hedef
kitle açısından önemli olan yanı anlamlı olmasıdır (Zıllıoğlu 2007, s.94). Kaynağın
dikkat çekebilmesi için kendisini rakiplerinden ayıran çeşitli özellikleri bulunmalıdır.
Bu bağlamda ikna kavramının temelini kaynak oluşturmaktadır. Algı kavramında
olduğu gibi mesajların üretiminde hedef kitlenin toplum yapısı ve kültürü oldukça
önemlidir. Çünkü görsel mesajlarda çeşitli kodlar veya alt metinler kullanılabilmektedir.
İkna sürecinin bu aşamasında mesaj olgusunun hedef kitle tarafından algılanabilir
olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak da sadece kaynağın değil mesajın da dikkat
çekici ve hedef kitlenin algılama eşiğine uygun olarak hazırlanması ikna süreci
aşamasında mesajın önemini vurgulamaktadır. İkna sürecinin düzgün bir biçimde
işleyebilmesi için araç olgusuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda incelendiğinde
bireylerin konuşması da bir araç olarak ifade edilebilir. Konuşma esnasında birtakım ses
ve işaretler kullanılmaktadır. Ayrıca araç olarak vücut, telefon, görseller, televizyon,
radyo, sosyal medya da gösterilebilir (Doruk 2015, s.12). İkna süreçleri kapsamında yer
alan medya araçları aslında hem bir kaynak hem de araç olarak kullanılmaktadırlar. Bu
noktada medya kullanım durumuna göre araç veya kaynak olabilmektedir.
İletişim sürecinin gerçekleşmesinde bir araç olarak kullanılan medya, bu aracı
kullananların isteği doğrultusunda hedeflenen kitlenin tutum, tavır ve davranışlarını
değiştirmeyi amaçlamaktadırlar (İnceoğlu 2011, s.197).
Araç olarak kullanılan medya kitle iletişimini gerçekleştirmektedir. Artık günümüzde
kitle iletişim araçları hem bir kaynak olarak hem de araç olarak tutum ve düşüncelerin
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değiştirilmesini sağlamayı amaçlayan bir olgu haline gelmiştir. Bu noktada bireylerin
algılayabilmesi ve belirli bir konu hakkında ikna olabilmeleri amacıyla medya aracılığı
ile mesajlar gönderilir. Gönderilen mesajların hedef kitle tarafından algılanmasını veya
nasıl algılandığını öğrenmek oldukça zordu. Ancak günümüzde gelişen iletişim
teknolojileri ve gelişen yeni medya mecraları etkileşimi arttırdığı için nasıl algılandığı
öğrenmek mümkün hale gelmiştir (Doruk 2015, s.16). Bu bağlamda hedef kitlenin
mesajı araçtan hangi ortamda ve nasıl aldığı kendisine gönderilen mesajı algılamasında
önemli rol oynamaktadır. İkna amacıyla kullanılacak olan medya aracının istenilen
hedef kitleye ulaşabilmesi için doğru aracın seçilmesi ikna sürecinde oldukça önemli bir
rol oynamaktadır.
Algı yönetiminin amacı olarak sayılan, yani belirli kişi veya kişilerin hedef kitlelerini
kendi istek ve amaçları doğrultusunda ikna etmektir. İkna olgusundan sonraki süreç ise
tutum ve düşüncelerin değiştirilmesidir. Bu bağlamda ikna kavramını gerçekleştirmek
isteyen kaynağın bir takım özellikleri bulunmalıdır. Kaynağın güven veren bir yapıya
sahip olması, kanyağın sosyo-demografik yapısı, dış görünümü, iletişim ve empati
yeteneği gibi bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler ikna etmek
istediği hedef kitleyi etkilemesi ve ikna etmek istediği konu hakkında başarı elde
etmesini sağlayan önemli özelliklerdir.
Tutum bir bireyin psikolojik bir olgu ile bağlantılı olarak bireyin duygu, düşünce ve
davranışlarının oluşmasında yer alan bir kavram olarak ifade edilebilir (Usal ve
Kuşluvan 1999, s.125). Tutumun oluşturduğu duygu, düşünce ve davranışlar bireylere
özel bir durumdur. Bu tutumlar bireylerin edindiği tecrübelerle veya toplumsal etki
sonucu da oluşabilmektedir.
Tutum kavramının bir diğer tanımı ise bireylerin içinde bulunduğu ortamda, yaşadığı
olaylara

veya

toplumsal

olguları

deneyim,

bilgi,

duygu

ve

düşüncelerinin

oluşturulmasında rol oynayan bir eğilim olarak ifade edilebilir (İnceoğlu 2011, s.22).
Tutum değişimi kapsamında çalışmalar yaparak mesajı öğrenme tezi adlı kuramı
geliştiren Carl Hovland’a göre tutum değişimi üç süreçten oluşur. Bunlardan ilki bireye
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veya toplumlara gönderilen mesajların dikkat çekici olması, ikincisi mesajın anlaşılması
ve üçüncüsü ise mesajın kabul edilmesidir (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar 2016, s.181). Bu
bağlamda Carl Hovland yaptığı araştırmalar ile tutum değişiminin belirttiği süreçlerden
geçmesi gerektiğini ifade etmektedir. Belirtilenlerin her biri bir süreç olduğundan dolayı
her sürecin başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu süreçler birbirleriyle
bağlantılı olduğu için bir sürecin bile başarısız olması tutum değişiminin de başarısız
sonuçlanmasına neden olacaktır.
Tutumu oluşturan temel öğeler düşünce, duygu ve davranış olarak ifade edilebilir.
Düşünce olgusu bireyin tutum hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin bir araya gelmesi ile
oluşmaktadır. Bu bağlamda bireyin düşünceleri içinde bulunduğu durum veya
karşısında bulunan başka bir kişi ya da karşılaştığı bir olay hakkındaki düşünce ve
bilgilerini kapsamaktadır. Duygu, bireyin kendi içinde yaşadığı olaylarla ilgilidir.
Duygular bireyin sevme, sevmeme veya hoşlanma gibi olgulardan oluşur. Davranış,
bireyin günlük yaşantısında gerçekleştirdiği aktiviteler olarak ifade edilebilir (Usal ve
Kuşluvan 1999, s.126). Bu bağlamda incelendiğinde tutum bu üç öğeden yani davranış,
düşünce ve duygudan oluşmaktadır. Ancak tutumdan bahsedebilmek için bu üç öğenin
de var olması gerekmektedir.
Siyasal bir aktöre karşı bireyin tutumu o aktöre karşı nasıl davranacağı veya destekleyip
desteklemeyeceği ile ilgilidir. Çünkü o tutumunda duygusal, bilişsel ve davranışsal bir
takım öğeler yer almaktadır. Birey kendi tutumuna bağlı olarak siyasal aktörü sever
veya sevmez ya da destekler ya da desteklemez (Doruk 2015, s.66). Bu bağlamda
incelendiğinde bireylerin tutumları karar almalarında, ikna olmalarında önemli bir rol
oynamaktadır. Ayrıca ikna etmek isteyen kaynağın hedef kitlenin tutumlarının ne yönde
olduğunu bilmesi onları ikna etmesi açısından kolaylık sağlamaktadır.
Tutumların oluşması kapsamında incelenmesi gereken bir diğer konu ise tutumların
nasıl oluştuğudur. Çünkü bu tutum bireylerin davranış, düşünce ve duygusal yapılarını
etkileyen bir olgudur. Bir bireyin tutumlarının oluşmasında rol oynayan çeşitli etkenler
bulunmaktadır. Öncelikle tutum bireyin içinde yaşadığı çevre, içinde bulunduğu
ekonomik durum, kültürel yapı, toplumsal yapı ve psikolojik yapı ile ilgilidir. Tutumun
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oluşmasında da çeşitli etkenler yer almaktadır. Bu etkenler ise eğitim yapısı, aile yapısı,
din ve sosyal çevre olarak ifade edilebilir (Usal ve Kuşluvan 1999, s.128). Tutumların
oluşmasında da algı kavramında olduğu gibi çeşitli etkenler bulunmaktadır. Özellikle
tutumlar bireyin algılamasını ve vereceği kararları etkilemektedir.
Bireylerin günlük yaşantılarındaki ana tutumları erken yaşlarda yani çocuk yaşlarda
oluşmaktadır. Bu ana tutumlar küçük yaşlarda anne babanın davranışları ile ilgilidir.
Çocuk eğer anne veya babanın istediği gibi davranıyorsa anne veya baba çocuğa
gülümseyerek ve cesaretlendirerek onu onaylamış olurlar. Bunun dışında çocuk anne ya
da babanın istediği şekilde davranmıyorsa da ebeveynleri onu cezalandırır. Çocukların
yaşadığı bu durumlar erken yaşlarda belirli olgulara karşı tutumlarının oluşmasına
neden olur. Tutumlar çocuklar için farklı yollarla da oluşabilmektedir. Çocuklarda
tutum birbirlerini taklit etme yoluyla da oluşabilmektedir. Ayrıca aile olgusu da
tutumların oluşmasında rolü bulunmaktadır. Ailenin dışında ise birey büyümeye devam
ettiği süreçte sosyal çevresinden etkilenerek tutumlarının oluşmasını sağlayabilir
(Doruk 2015, s.68). Tutumların oluşmasında etkili lan bir diğer etmen olarak din
kavramı ifade edilebilir. Din kavramı bireyin inançlarını belirler ve bu doğrultuda
düşünce, duygu ve davranış yapısını belirler (Usal ve Kuşluvan 1999, s.129).
Tutumların oluşmasını sağlayan bu etmenler hayat boyu bireyin tutumlarının
şekillenmesinde rol oynamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren oluşmuş bu tutumlar
bireyin yaşantısını etkilemektedir. Çünkü düşünce yapısı, duygusal yapısı ve
davranışları buna göre şekillenmiştir.
Bireylerin tutumlarının şekillenmesinde kendilerine örnek aldıkları kişiler de etkili
olabilmektedir. Bu noktada örnek aldıkları kişinin özelliklerini benimserler ve tutumları
bu yönde oluşur. Bir tutumun varlığından söz edebilmek için duygu, düşünce ve
davranış olgularının hepsinin var olması gerekmektedir. Tutumu oluşturan bu öğelerin
de kendi aralında tutarlı olmaları gerekmektedir. Bir bireyin tutumları tüm yaşantısı
boyunca aynı kalmaz. Farklı zamanlarda tutumları değişebilmektedir. Bireyin belirli bir
konudaki düşünce, davranış ve duyguları değişiyorsa bu yönde tutumu da
değişmektedir. Bu tutum değişimi ise bireyin yeni bir şeyler öğrenmesi ile ya da farklı
bir görüşü kendince özümsemesi yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Tutum değişiminin
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açıklanmasında kullanılan dört tane kuram yer almaktadır. Bu kuramlar; öğrenme
kuramı, sosyal yargı kuramı, tutarlılık kuramı ve işlevsel kuram olarak ifade edilebilir.
Öğrenme kuramına göre bireyin tutumlarının değişmesi o bireyin yeni şeyler
öğrenmesine bağlıdır. Sosyal yargı kuramına göre ise birey tutumları onun için yeteri
kadar kuvvetli değilse daha rahat bir şekilde değişim gösterecektir. Tutarlılık kuramı ise
bireyin düşünce, davranış ve duygularında bir bütünlük olması gerektiğini savunur. Bu
kurama göre eğer öğelerde bir tutarsızlık varsa birey bu tutarsızlıktan kurtulmak
amacıyla tutumunu değiştirir. İşlevsel kuram ise bireyin sahip olduğu tutumunun ona
faydası olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda ise bireyin sahip olduğu tutum artık ona
fayda sağlamıyorsa bu durumda birey tutumunu değiştirir (Doruk 2015, ss.70-71).
Bireylerin sahip olduğu tutumlar kendiliğinden oluşmamaktadır. Küçük yaştan itibaren
çevresinde yer alan çeşitli faktörler bu tutumların oluşmasında veya değişmesinde
önemli rol oynamaktadır.
Tutumun değişmesine çeşitli araçlar aracılık edebilmektedir. Buna medya araçları örnek
olarak gösterilebilir. Çünkü bu araçlardan bireylere her an mesaj gönderilmekte ve
çeşitli konular hakkında ikna edilmeleri amaçlanmaktadır. Bu noktada medya aracılığı
ile gönderilen mesajlar tutumların değişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı
sıra ikna ve buna bağlı olarak tutum değişiminin en önemli olgusu etkili bir iletişim
sürecinin gerçekleşmesidir.
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SONUÇ
Medya, toplumlara bilgi aktarımını ve kitle iletişimini sağlayan bir iletişim aracıdır.
Tarihsel süreci incelendiğinde ilk ortaya çıktığı zamanlarda tek taraflı bir iletişim
sağlasa da günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde çift taraflı bir iletişim süreci haline
gelmiş bulunmaktadır. Tarihsel süreci boyunca medya, bir takım amaçlara hizmet etmek
durumunda kalmıştır.
Siyasal iktidarların ve sermayelerin varlıklarını devam ettirebilmesi amacıyla geniş
kitlelere ulaşabilmesi gerekmektedir. Medya çeşitli işlevleri sayesinde bunu yerine
getirmektedir. Günümüzde medyanın bilgilendirme işlevi dışında da çeşitli işlevleri
bulunmaktadır. Gerçekleştirdiği farklı işlevler sayesinde ise; toplumların boş
zamanlarını geçirilebilmelerine olanak tanımaktadır. Bu nedenle medya toplum
içerisindeki bireylerin vazgeçemediği bir araç haline gelmiştir. Çünkü gelişen yeni
teknolojiler bireylere kendi medyalarını oluşturma imkanı sunmuş ve yeni bir kamusal
alan oluşturmuştur. Bireylere kendi medyasını oluşturabilme imkanı veren kavram
Sosyal Medya olarak ifade edilmektedir. Günümüzde farklı farlı medya araçları
bulunmaktadır. Bu araçlar, geleneksel medya ve yeni medya araçları olarak ayrılsa da
birbirlerine entegre edilmiştir.
Çeşitli işlevleri ile toplumları kendine bağımlı hale getiren medya, Chomsky’nin de
söylediği gibi sürekli onlara çeşitli propagandalar yapmaktadır. Bu bağlamda amaç
medyanın

ulaşabildiği

geniş

kitlelerin

istenilen

bilgileri

benimsemesi

ve

yönlendirilmesidir. Medya bu noktada hem bir araç hem de mesajın kendisi
olabilmektedir. Buna bağlı olarak toplumlara iletilecek mesajların hazırlanması hem
medya tarafından hem de farklı kişiler tarafından gerçekleşebilir. Ayrıca medya
kuruluşları

içerisinde

yer

alan

eşik

bekçileri

hangi

içeriklerin

yayınlanıp

yayınlanmayacağına ve ne kadar süre ile yayınlanacağına karar vermektedirler.
Hazırlanan içeriklerin yayınlanması için bile bir süzgeç kullanılmaktadır. İşte
yayınlanan bu içeriklerin, yayınlanma süreleri ve yayınlanma sıralarına göre hangi
içeriğin gündem olacağını belirlemekte ve topluma dikte edilmektedir.
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Medyanın sunduğu bazı içerikler ise toplumun gündemini belirlemektedir. Belirlenen
gündemin amacı toplumlara kendi aralarında konuşabilecekleri bir konu vermek ve
farklı bilgiler ile yönlendirmektir. Gündem olması istenilen konu medya tarafından ne
kadar çok söz edilirse, o kadar çok gündemde kalacak ve tartışılmaya devam edecektir.
Burada amaç gündem olan içerikle kamuoyunu meşgul etmek ve istenilen noktaya
yönlendirmektir.
Medyanın amaçlarından biri de yeni bir kitle kültürü yaratmaktır. Yani toplumların var
olan kültürlerini yok ederek, küresel çapta bir kültür oluşturmaktır. Oluşturulmak
istenen kitle kültürü ve popüler kültür sonucunda da toplumlar tek tipleşmeye ve sürekli
tüketime yönlendirilmek istenmektedir. Ayrıca kitle kültürünün yaratılması ve
yayılması; gelişen iletişim teknolojileri medyanın küreselleşmesini beraberinde
getirmiştir.
Küreselleşen medya toplumlara, dünyanın her yerinde gerçekleşen olayları aktarma
olanağı sunar. Ayrıca küresel çapta büyüyen medya ve gelişen iletişim teknolojileri
farklı kültürlerin birbirine karışmasını da beraberinde getirmiştir. Böylece medyanın
rolü küresel çapta önem kazanmış ve küresel çapta toplumların yönlendirilmesi
amaçlanmıştır. İletişim teknolojileri ile geleneksel medyanın yanı sıra yeni medya
teknolojileri ile gelişen sosyal medya, toplumların vazgeçilmez bir kaynağı haline
gelmiştir.
Toplumların bilgi kaynağı olan ve çeşitli işlevleri aracılığı ile toplumların boş
vakitlerini geçirebileceği bir konumda bulunan medya, toplumları yönlendirmek isteyen
siyasal iktidarların veya sermayelerin kontrolü altında bulunmaktadır. Siyasal
iktidarların ve sermayenin medyayı araç olarak seçmesinin nedeni geniş kitlelere aynı
anda ulaşabilmesi ve ulaştığı kitleler üzerinde etkiler yaratabilmesidir. Kapitalist
toplumlarda medya kuruluşlarının ticari kaygıları bulunmakta ve yüksek sermaye
sahipleri de medya kuruluşlarına sahip olabilmektedirler.
Medyanın kontrolünün sağlanması kadar önemli olan bir diğer husus ise enformasyonun
kontrolüdür. Enformasyonun yaratılması ve medya aracılığı ile aktarılması toplumlara
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istenilen bilgilerin gönderilmesi olarak ifade edilebilir. Ancak bu enformasyon her
zaman gerçek bilgi olarak toplumlara aktarılmak zorunda değildir. Bu noktada amaç
toplumlara aktarılacak bilginin manipüle edilmesi ve yaratılmış bir gerçeklik olarak
toplumların inandırılmasıdır ki buna günümüzde dezenformasyon denmektedir. Gelişen
teknolojiler sonucunda her türlü bilgi manipüle edilebilir ve bir enformasyon olarak
medya tarafından toplumlara aktarılabilir hale gelmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilmek
istenen gerçek olmayan, dezenformasyona uğramış içerikler ve medya aracılığı ile
toplumların algılarının yönlendirilmesidir.
Medyayı araç olarak kullanan siyasal iktidarlar veya sermaye sahipleri toplumların
algılarını yönlendirmek istemektedirler. Algı yönetimi, hedef kitlenin istenilen fikir
veya düşünceye yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar olarak ifade
edilebilir. Algı yönetimi kapsamında siyasal iktidarların ve sermaye sahiplerinin
kullandıkları çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar; reklam, halkla ilişkiler,
psikolojik savaş, propaganda ve kamu diplomasisi gibi kavramlardır. Bütün bu
kavramların ortak noktası geniş hedef kitleleri ikna etmek ve istenilen noktaya
yönlendirmektir. Bu noktada bütün kavramların hedef kitlelerine ve daha fazlasına aynı
anda ulaşabilmesi gerekmektedir. Geniş kitlelere anında ulaşabilen tek araç ise
medyadır.
Toplumları yönetenler, her zaman yönettikleri toplumun genelinin kendisi ile aynı
fikirde olmasını istemektedirler. Yönetilenler, yönetenler ile aynı fikirde olduğu zaman
toplumu yönetenler gücünü pekiştirmiş olacaktır. Bunun dışında sermayeler hedef
kitlelerini tüketime yönlendirdikleri için kâr oranlarını arttırmış olacaklardır. Özellikle
sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde medya kendini toplumlara onların çıkarlarını
koruyan bir araç olarak aktarmaktadır. Ancak algı yönetimi kapsamında yapılan tüm bu
çalışmalar medya aracılığı ile toplumsal bir algı yaratmak için kullanılmaktadır. Yani
medya üzerinden toplumlara gönderilen mesajlar ile toplumları yönlendirmek amacıyla
bir algı yaratılmaktadır. Bu bağlamda hazırlanan içeriklerin doğruluğu veya yalan
olması önemli değildir. Önemli olan medya üzerinden toplumların yönlendirilmesi
amacıyla bir algı yaratılması ve toplumların ikna edilerek istenilen düşünceye
inandırılmasıdır.
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Medya üzerinden oluşturulmak istenen toplumsal algının amacı toplumları ikna ederek
onların var olan tutumlarını değiştirmektir. Bu noktada medya üzerinden yayınlanacak
içerik kadar hedef toplumun algılama düzeylerinin göz önünde bulundurulması da
önemlidir. Çünkü toplum içerisindeki bireylerin tamamı kendilerine gönderilen
mesajları

aynı

şekilde

algılayamamaktadır.

Toplum

içerisindeki

bireylerin

algılamalarını etkileyen eğitim düzeyi, kültür, ihtiyaçlar, inançlar gibi çeşitli faktörler
yer almaktadır. Özellikle eğitim düzeyi, yüksek/alçak olan toplumların kendilerine
gönderilen mesajları aynı şekilde algılamaları mümkün değildir.
Günümüzde gelişen ve gelişmeye devam eden iletişim teknolojileri ile birlikte
medyanın gücü küresel çapta yadsınamaz bir noktaya gelmiştir. Bu noktada medyanın
küresel çaptaki gücü toplumsal algı oluşturmak ve toplumları yönlendirebilmek
amacıyla kullanılmakta ve kullanılmaya devam etmektedir. Medyanın gücü öyle bir
noktaya ulaşmıştır ki medyayı kontrolü altında tutanlar toplumları etkileyebilmekte ve
onları yönlendirebilmektedir.
Sonuç olarak medya kimi zaman araç, kimi zaman ise mesajın kendisi olarak
kullanılmaktadır. Yerel sınırları aşıp küresel çapta bir etki yaratmaya başlayan
medyanın

temel

amacı

gönderdiği

mesajlar

aracılığı

ile

toplumsal

algının

oluşturulmasıdır. Toplumsal algının oluşturulma sürecinde hedeflenen, toplumların zor
kullanmadan, yani kendi istekleriyle ikna edilmesi ve buna bağlı olarak da tutum ve
düşüncelerinin değiştirilmesidir.
Medyanın gücünü pekiştirdiği ve gelişen teknolojiler ile pekiştirmeye devam ettiği
günümüzde, bireylerin dikkat etmesi gereken, kendilerine gönderilen veya kendilerinin
isteyerek maruz kaldığı içeriklere şüpheci yaklaşmaları ve içeriğin doğruluğunu
araştırmalarıdır. Aksi takdirde kendilerine gönderilen tüm içerikler başkaları tarafından
yönlendirilmelerine neden olacaktır.
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