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SAMİ NABl ÖZERDİM VE ZİYA ERALP 
YENİ BİR HAYATIN EŞİĞİNDE... 

Bu yıllığı yayına hazırladığımız 1983—1984 yılında okulumuza uzun süredir 
emek vermiş iki meslekdaşımızı, iki ağabeyimizi de yeni ve daha "renkli" olmasını 
dilediğimiz bir hayata uğurladık. Emeklilik onlar için gerçekten daha verimli çalış-
malar için bir fırsat  olacaktır. Herikisi de hayatı hem kendileri için, hem de çevre-
lerindeki insanlar için anlamlı kılmasını bilmiş insanlardı. Sami Nabi özerdim,Cum-
huriyet'in yetiştirdiği birinci kuşak aydınların en seçkinlerindendi. Harf  Devrimin-
den Dil Devrimine dek, devletin kuruluşundan yeni bir toplumsal yaşamın oluştu-
rulmasına dek "kurucu" ve "yaratıcı" bir kuşaktan olmanın verdiği gönül zengin-
liği idi herkese sunduğu. 1960'dan önceki yıllarda Milli Kütüphanedeki görevinde 
inceleme yapmak, zor bulunan kitapları okumak, belge aramak için kütüphaneye 
gelenlere gösterilen yakınlığın odağında onun bu kişiliği vardı. Helikon Derneğinin 
konserlerinde, diğer sanat ve kültür etkinliklerinde de Milli Kütüphane bir sığınak 
olurdu Ankara'nın dar olanaklarını zorlamak isteyenlere... 

Nice yıllardan sonra ayrılmak zorunda kaldığımız ikinci meslekdaşımız, 
ağabeyimiz Ziya Eralp ise maliyecilik ile müzikseverliği bile bağdaştırabilmiş; çok-
larımızın yitip gidebileceği güç bir memuriyet hayatından sonra da dimdik ayakta 
kalabilmiş, Doğa'yı ve onun en zengin yanı olan denizi seven biriydi. Şimdiki ayrı-
lığının verdiği üzüntü kadar, onun okulumuza gelişinden önceki yıllarını da payla-
şamamış olmanın verdiği üzüntüyü duyuyoruz zaman zaman. 

"Gelenlerin" eninde sonunda birgün "gideceği" bir hayatın içinde yalnızca 
"bir hoş sadanın bâki kalacağını" bilmemek ne mümkün... Onun için, Okulumuzun 
dar olanakları ile çıkarabildiği Yıllıklarımızda, onların hakettikleri ile oranlı olma-
sa da, küçük bir "iz bırakmak" istedik kendilerinden. Bu "iz" hiç şüphesiz, onlarla 
birlikte çalışmış bizler için değil: Okulumuzu, bütün yetersizliklerimize karşın "ya-
pabildiklerimizle" bizleri merak eden olursa ilerde, onlar içindir. "Gelip geçenler" 
başka ne yapabilir ki... Hayatın biraz daha "insanca" bir hayata dönüştürülmesinde 
"küçük bir iz bırakmak" bile olanaksızdır çokları için... 
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a ami Nabi özerdim 1 Ekim 1918'de Hayrabolu'da doğdu. îzmir Erkek Li-
^ • i ^ s e s i ' n d e başladığı orta öğrenimini 1938'de İstanbul Erkek lisesi'nde tamam-
ladı. A.t). Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Macar D.il ve Edebiyatı bölümünü 1942'de 
bitirdi. 

tik görevi Erzurum Lisesi'nde Türkçe öğretmenliğidir (1942—1943). Asker-
den dönüşünde iki yıl kadar Ankara Etnografya  Müzesi asistanlığı yaptı. 1948'de 
Milli Kütüphane'ye geçti. 1960'a değin uzman, Başuzman, Müdür Vekili olarak ça-
lıştı. 1960'ta istifa  ederek Ulus gazetesinde arşivcilik görevi aldı; hemen o günlerde 
Türk Dil Kurumu Genel Yazmanlığı'na seçildi. 1963 yılı başlarında yeniden devlet 
memurluğuna dönerek Çalışma Bakanlığı Yayın Müdürü oldu, T.D.K.'daki görevin-
den ayrıldı. 1964 yazında T.B.M.M. Kitaplık Müdür Yardımcılığına geçti. 

1967/1968 ders yılında A.Ü.S.B.F. BYYO'nda Bilgi Kaynakları dersini okut-
maya başladı. 1968 Mayıs ayında BYYO. Kitaplık Müdürlüğü'ne ve ek görev olarak 
öğretim görevliliğine atandı. 1970 sonunda doğrudan doğruya öğretim görevliliğine 
getirildi, 1 Ekim 1983'te emekli oluncaya değin bu görevde kaldı. 

1955—1956 yıllarında California'da  Stanford  üniversitesine bağlı The Hoover 
Institution and Library'de bir buçuk yıl Türkçe kitaplan sınıflandırdı  ve bir sınıf-
landırma dizgesi hazırladı. 

1950 sonundan 1961 yazma değin Ankara Radyosu Kitap Saati izlencesini 
hazırladı ve okudu. 

1968 den Üniversite Kanunu çıkıncaya değin Türk Tarih Kurumu Atatürk 
Merkezi Dokümantasyon bölümünü kurdu ve yürüttü. Burada ayrıntılı olarak hazır-
ladığı Atatürk—Kurtuluş Savaşı—Türk Devrimi—Cumhuriyet Türkiye sınıflandırma 
dizgesini 1973'te açılan Ankara'daki Yapı ve Kredi Bankası Atatürk Kitaplığı na da 
uyguladı. 

Sami Nabi özerdim, bir "aydın" olarak toplumuna birşeyler söylemesi ge-
rektiğini bilen biriydi. Gazetelerde, dergilerde "söylenmesini gerekli bulduklarını" 
yazmadan duramazdı ve yazdı da... Kitaplan ise, aynı isteğin biraz daha "ferah" 
bir oylumda somutlaşmasıdır. Aşağıda kısa bir Bibliyografyasını  bulacaksınız: 

Kitap haline gelmiş çalışmaları: 

1. Macar diHnden çeviriler 
G. Gardonyi'den: üçüncü Kudret.  Milli Eğitim Bakanlığı Macar 

Klasikleri'nden 1946. 

K. Csatho: Kule  Saatindeki  Kuzgun,  Roman. M.E.B. Klasikle-
rinden 1950. 

M. Jokai: Görünmeyen Yara.  öyküler. 1962. 

Yedi Metelik. Macar öyküleri. 1964. 

Ayrıca, çocuklar için çevrilmiş Macar masallarım içeren kitaplar. 
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2. Atatürk-Türk Devrimi üzerine kitapları: 

10 Kasım—31  Aralık  1938 Günlerinde  Türk  Basınında  Atatürk 
İçin  Yazılmış  Yazıların  Bibliyografyası.  Türk Tarih Kurumu 1958. 

Yazı  Devriminin öyküsü.  Türk Dil Kurumu 1962,1978. 

Atatürk  Devrimi Kronolojisi.  1963, 1966,1974. 

Bayraklaşan  Atatürk.  Seçki 1963 ,1966 ,1974 ,1981 . 

Elli  Yılda  Kitap.  1974. 

Bilinmeyen Atatürk.  Araştırma yazıları 1976 ,1980 . 

Atatürkçünün  Elkitabı.  Türk Dil Kurumu 1981. 

Açıklamalı  SÖYLEV  Sözlüğü.  TD.K . 1981. 

Ayrıca; Türk Tarih Kurumu'nun yayımladığı NUTUK/SÖY-
LEV'i  hazırlayanlar arasındadır. T.T.K.'nde düzenlediği sergilerin 
katalogları, birkaç broşür de bu alandaki çalışmaları arasındadır. 

3. Başka kitapları: 

Seçilmiş  Bektaşi  Fıkraları.  Türk Dil Kurumu 1975. 

Sevgiye  Saygı.  Kısa yazılar. 1975. 

Ayrıca; yaşamöyküsü broşürleri, Milli  Kütüphane  Okuyucu-
larına Kılavuz. 

Bilgi  Kaynakları.  1968—1980 yıllan arasında 11 kez çoğaltılan 
ders notları. 

4. Üniversite, Kurum ve benzeri kuruluşların dergi ve armağanla-
rında kırkı aşkın araştırması. Bunlardan: F.  Köprülü'nün  Yazıları, 
Nurullah  Ataç Bibliyografyası  anılabilir. Ve başka kaynakçalar. 

1933'ten bu yana, 230 kadar dergi ve gazetede, çeşitli konulurda 
yazı ve araştırmaları. 

iya Eralp, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1943 yılında mezun olduktan sonra, 
Maliye Bakanlığı nda çalışma yaşamına girdi. 

1951—52'de ABD — Department of  Commerce (Ticaret Bakanlığı)'de Milli 
Gelir ve Uluslararası Para Fonu (IMF)'nda ödemeler Dengesi üzerinde hizmet içi 
eğitim gören Dr. ZİYA ERALP, bu çalışmaların bilimsel hazırlığını ise, Washington 
ve Wisconsin üniversitelerindeki kurs ve seminerlerde tamamlamıştır. 1954 yılında 
yayımlanan TÜRK EKONOMİSİNİN ANA HATLARI - MİLLİ GELÎR ve DEVLET 
BÜTÇESİ (Maliye Bakanlığı Yayını: No. 56) adlı yapıtı bu çalışmaların ürünüdür. 
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1955—57 yıllan arasında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(Cenevre) Planlama Dairesi'ne uzman olarak atanan Dr. ZÎYA ERALP, bu süre içinde 
Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Güney îtalya'yı kapsayan entegre 
TURİZM GELtŞİM PROJESİ üzerinde çalışmıştır. 

1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterliği görevine getiril-
miş; yönetim işleri yanında Turizm Sektörü ve Dış Ticaret özel İhtisas Komisyon-
ları Başkanlıklarım üstlenmiş, sektör program ve raporlarım hazırlamıştır. Bunun 
yanında Bakanlar Kurulu düzeyinde oluşturulan Turizm Koordinasyon Kurulu Genel 
Sekreterliği görevini yapmıştır. 

ö t e yandan, Birinci Beş Yıllık Plan Karan olarak başlatılan MERKEZİ HÜ-
KÜMET TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ (MEH-
TAP)'inde Yönetim Kurulu üyesi ve Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu 
çalışmanın devamım ABD'de sürdüren Dr. ZİYA ERALP burada Management and 
Manpower Utilization konulu bilimsel çalışmalara katılmış ve daha sonra Birleşik 
Devletler Federal Kurumlan kapsamındaki yeniden düzenleme uygulamalı çalışma-
larında yabancı uzman olarak görev yapmıştır. 

1965 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı görevine 
getirilen Dr. ZİYA ERALP, aynı zamanda TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine atan-
mıştır. 

1968—69 ders yılında bürokrasiden aynlarak Basın—Yayın Yüksek Okulu 
ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesinde Turizm Eko-
nomisi ve Politikası dersi öğretim görevliliğini üstlenmiştir. 

1970 -71 ders yılında DOKTORA ÖĞRENCİSİ olmuş, 1973 yılında TURİZ-
MİN TOPLUMSAL DEĞİŞİME SOSYO EKONOMİK ETKİSİ (A.Ü. SBF Yayını No. 
37) adlı yapıtı ile SİYASAL BİLİMLER DOKTORU unvanını kazanmıştır. 

1978—80 döneminde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine 
atanan Dr. ZİYA ERALP, daha sonra, yeniden Ankara üniversitesi Basın-Yayın 
Yüksek Okulu'nda Kamusal Tanıtma — Turizm dersi öğretim görevlisi olarak işine 
başlamıştır. 

1983—1984 öğretim yılında ise, görevinden aynlmıştır. 
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İNGİLİZ SİNEMASI ÜZERİNE NOTLAR 

Nilgiin ABİSEL* 

Giriş: 

İngiliz sineması, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki örnekler göz önüne alın-
dığında, oldukça ilginç bir nitelik taşıyor. Bu ülkelerin sinema endüstrileri arasında 
belki de en çok "kriz'e giren, bu krizleri atlatmak, yenilerini önlemek amacıyla 
çeşitli önlemleri alan ama bir türlü güvenceli ve sağlam bir endüstri niteliğine kavu-
şamayan bir sinema. İngiliz sinemasının durumu ülkenin geleneksel demokrasi an-
layışı çerçevesinde kamuoyunca sürekli olarak izlenen, eleştirilen tartışılan bir 
konu. Sansür mekanizmasından, mesleki örgütlerinin işleyişine dek pekçok özgün 
yönü var. Ancak İngiltere'de sinemanın en tipik özelliği Amerikan sinema endüstri-
sinin yoğun etki ve egemenliğini açıkça ortaya koyan bir örnek oluşudur. Geliş-
miş bir sanayi toplumu olmasına karşın, ABD'nin 'ön tekerleği' olarak adlandırılan 
İngiltere, kendisinden daha güçlü bir ülkece, en azından sinema endüstrisi açısından 
sömürülmesine karşı duramıyor. Ekonominin kuralları her türlü önleme karşın 
işliyor ve İngilizler, yerli sinema endüstrilerinin bir uydu olma durumundan kurtul-
masını sağlayamadıkları gibi, bu alanda işsizliğin yayılmasını önce stüdyoların sonra 
da büyük şirketlerin —özellikle yapımcılıkta— yavaş yavaş silinip gitmesini engel-
leyemiyorlar. Aynı dilin konuşulduğu bu iki ülke arasında sinema konusundaki 
mücadele uzun yıllar önce, güçlü olanın lehine sonuçlanmış bile. 

Filmler, ulusal kültürün bir dışavurum aracı olduğu gibi aynı zamanda, top-
lumun genel zenginliğinin, eğlence zevkinin de bir göstergesidir. Sinemanın bir 
ülkede egemen olan toplumsal ve ekonomik güçlerin araçlarından biri olarak kul-
lanıldığını söylemek yanlış olmaz. İngiliz sinema endüstrisinin geçmişine ve bugü-
nüne bakıldığında iç tekellerin ve Amerikan denetiminin giderek büyüdüğü görü-
lüyor. Böylece kapitalist ekonomi açısından bir anlamda rekabetsiz bir endüstriyle 
karşılaşıyoruz. Kültürel açıdan ise, İngiliz sinemasını neredeyse yok saymak olası. 
Çünkü büyük mali imparatorluklarca denetlenen ve sahip olunan bu endüstrinin 
ürünlerinde önemli olan, kâğıt üzerinde hesaplanan kâr ya da gelir gider denge-
leridir. Endüstride çalışanların 1970'lerin başlarında önerdiği 'public sector' 
tasarılarına karşın, var olan sistem işlemeye devam edecek gibi görünüyor.! 

Sinema endüstrisini yüzyılın başında kurmuş bir ülkenin Amerikan sine-
ması karşısında nasıl yenik düştüğünü izleyip, bugünkü durumuna ilişkin bazı bil-
gileri derlemek ilginç olacağı gibi, ülkemiz açısından da bazı ipuçları yakalama 
olanağı doğacaktır. 

(*) Yardımcı Doçent Dr., A.O. Basın—Yayın Yüksek Okulu. 



2 NLGÜN ABSEL 

ingiliz Sinema Endüstrisinde tik Tehlike Sinyalleri: 

ingiltere'ye sinema, diğer Avrupa ülkeleriyle aynı tarihlerde girdi, ilk gös-
terileri izleyen birkaç yıl i önde seyirci sayısı hızla arttı ve kısa komedilerle aktüalite 
filmleri  tüm ülkede -irlanda dahil— dağıtılıp gösterilmeye başlandı. Bu dönemde 
yapımcılar filmlerini  gösterileri düzenleyenlere doğrudan satıyor onlar da bu film-
leri boş dükkanlarda, müzikhollerde ve panayırlarda seyirciye sunuyorlardı. 1898'de 
ilk yapım şirketleri ve kısa bir süre sonra da dağıtım şirketleri kuruldu. Yirminci 
yüzyılın başında sinema endüstrisi, teknik kadrosu, sanatçıları ve ticari, kuruluş-
larıyla artık ortaya çıkmıştı. Sinemaya ilişkin ilk yasal düzenleme ise 1909 tarihli 
Sinema Yasası'dır. Bundan üç yıl sonra da endüstrinin kendi içinden oluşturduğu 
ingiliz Sansür Kurulu (British Board of  Film Censors) sinema dünyası içindeki ye-
rini aldı. Artık filmler  uzamış ve sinema kitlesel eğlencenin en gözde biçimi olarak 
her hafta  milyonlarca kişiyi salonlara çekmeye başlamıştı. Ellerinde yeterince 
eski film  biriktiren gösterimciler de film  kiralama sistemini kurarak dağıtım işle-
mine yeni bir biçim verdiler. 

ingiliz sinemasının umutsuz hastalığı, daha bu yıllarda kendini göstermeye 
başlamıştı. Tahminlere göre 1910 yılında ülkede gösterilen filmlerin  ancak % 15'i 
yerli yapımdı.(1) Bu hastalık birinci dünya savaşıyla birlikte güçlendi, başka seçe-

nekleri olmayan salon sahipleri Amerikan filmlerine  sevinçle kucak açtılar. Savaş 
sırasında Avrupa'da film  yapımı, bazı askeri, siyasal propaganda ve haber filmleri 
dışında hemen hemen durduğundan Amerikan filmleri  güçlü endüstrisinin yardı-
mıyla Avrupa ülkelerinin perdelerini işgal ediverdi. Savaş bittikten sonra ise bu 
durumun değişmesi olanaksız bir hale gelmişti. 1926'da ingiltere'de yerli filmler, 
perdesel zamanın ancak % 5'ini karşılarken, geri kalan zaman çoğunlukla Amerikan 
Fılmlerince dolduruluyordu.(2) ileride zaten gerçekleşebilecek olan bu "ele ge-
çiriş "i savaşın hızlandırdığı söylenebilir. Çünkü daha bu dönemde bile Amerikan 
filmlerinin  ve sinemasının rekabet açısından üstünlüğü tartışmasız belli olmuştu. 
Güçlü içpazarında maliyetini karşılayan Amerikan filmleri,  yapımcı şirketlerin 
geniş parasal kaynaklarıyla sağlanan 'starlarla süsleniyor, yükselen teknik kaliteyle 
yaldızlanabiliyordu. Böylece, benzeri olanakları bulunmayan, dolayısıyla bu tür 
filmler  üretemeyen diğer ülkelerde olduğu gibi ingiliz seyircisi de Amerikan film-
lerinin cazibesine kapılıp onları yeğlemeye başladı. Bu tercihin harekete geçirdiği 
çarkın devinimini hızlandırmak Amerikan şirketleri için çok kolay oldu. Seyir-
cinin yerli filmlere  olan talebinin düşmesi bu filmlerin  ve dolayısıyla sinema endüs-
trisinin yeterli kazancı çlde edememesine yol açtı. Böylece, yerli yapım sayısı azaldı 
ve daha kalitesiz filmler  üretildi. Az yerli film  ve üstelik düşük hasılat karşısında 
sinema salonları için Amerikan filmlerinden  başka seçenek kalmadı. Burada vur-
gulanması gereken önemli nokta, Amerikan hükümetlerinin ve sinemacılarının bilinçli 
ve titiz politikası ve bu politikanın başarıyla uygulanmış olmasıdır. Amerikan şir-
ketlerinin dünya ve ingiliz sineması üzerinde kurduğu egemenliği anlayabilmek 
için bu politikanın hedeflerine  kısaca değinmek gerekiyor. 1939 yılında hazırlanan 
bir pazar araştırması raporunda şöyle deniyor: 



İNGİLİZ SİNEMASI ÜZERİNE NOTLAR 3 

"Sinema filmleri  Amerikan ihracat listesinde özel bir önem taşıyor. Yabancı 
film  pazarları yalnızca yurt dışından kazanılıp bu (ilkeye getirilen paranın 
miktarı açısmdan Amerikan yapımcıları için önemli olmakla kalmıyor, aynı 
zamanda filmlerin  yabana seyirciyi Amerikan biçimi yaşam tarzına tanış 
kılma, onlarda benzeri mobilya,ev eşyası, giysi ve perdede görülen bilimsel 
yeniliklere sahip olma ve kullanma isteğini uyandırma etkisi açısından da 
önem kazanıyor. Ülkemizce başarıyla beslenen yabana film  pazarlarından 
sağlanan yararlar böylece hem doğrudan hem de dolaylı yollardan olmak-
tadır.'^3) 

Yine aynı kaynakta, kalite ve teknik üstünlüğün yabancı pazarları ele geçirmede 
kazanılan başandaki rolü de vurgulanarak, Amerikan filmlerinin  kesinlikle en üstün 
kalitenin ürünü olduğu, çok çeşitli sanatsal ve eğlence nitelikleri taşıdığı inancının 
yayılması gerektiği belirtiliyor. "Bu 'yüksek kalite' faktörünü  evrensel olarak bi-
linir hale getirmeliyiz. Böylece dış ülkelerdeki yerel seyirci, varlıklarını yalnızca 
hükümet desteğinden alan kötü filmleri  seyretme konusunda isteksiz olacaktır. "(4) 
Bu dönemde Amerika Birleşik Devletlerinin yılda 600 film  ihraç ettiği ve bu sayı-
nın ortalama :200 kopyeden 120 bin'e çıktığı iddia edilmektedir.(5) Böylece 120 
bin kopyaya aynı sayıda Amerikan elçisi gözüyle bakılıyor. İhraç edilen filmlerin 
Amerikalıları dörtdörtlük göstermemesi, yani "gangsterleri ve onlann cezalandırı-
ldım, aşın lüksü ama fakir  çocuğun zaferini  de sergilemesi" Amerikan toplumunun 
prapogandası açısmdan yararlı bulunuyor. Çünkü bu ön yargısız (!) yaklaşım nede-
niyle dünyadaki 150 milyon seyirci Amerikan filmlerini,  "bu insanlar bizi yalnızca 
eğlendirmek istiyor, değiştirmek değil" diye düşünerek izleyecektir.(6) Amerikan 
sinemacılanmn böyle düşünmekle ne denli haklı olduğunu, öngörülerinin tutar-
lılığını artık iyice biliyoruz. Amerikan sinema endüstrisinin dışpazarlan ele geçirme 
yolunda verdiği mücadelenin başansında, içpazann güçlü oluşunu önemli bir etken 
olarak belirtmiştik. Birkaç sayısal karşılaştırma bunu açıklamaya yetecektir. Yine 
1939 da ABD'de 17 541 sinema salonunda haftalık  -yaklaşık 23 cent'den— 85 
milyon bilet satıldığını, aynı yıl bu toplamın SSCB'de 135 bin olduğunuCO, İn-
giltere'de ise 5 556 salonda 990 bin bilet satıldığım(^) görüyoruz. Bu sayısal üstün-
lük bugün de sürmektedir. Örneğin, 1977'de İngiltere'de satılan bilet sayısı 103 
milyonken ABD'de bir milyardı.(9) Sinema filmleri  için yapılan sermaye yatırımı 
açısından da Amerikanın üstünlüğü biliniyor. 1939'da dünyada toplam sinema filmi 
yatınm harcaması 2 milyar 650 milyon Dolarken bunun içinde Amerikan şirketle-
rinin payı 2 milyan geçmekteydi.(lO) Amerikan sinema endüstrisinin uluslararası 
gücü ikinci Dünya Savaşı sırasında iyice etkisini artırdı. Çünkü 1914—1919 arası 
dönemde olduğu gibi Avrupa'da savaş yıllannda film  yapımı hemen hemen dur-
muşken Hollwood'da kameralar çalışmıştı. Amerikan ekonomisinin gücü, hem 
sinema endüstrisini finanse  edecek sermayeyi hem de içpazann işlerliğini koru-
mada yardımcı oldu. Bu dönem, Wall Street, Stock Market ve sinema endüstrisinin 
kaynaklannı ortak olarak kullanmalannın ilk kez açıklık kazanması açısından il-
ginçtir.(H) Yine de savaş yıllan ve sonrasında maliyetlerin hızla artması, bazı Ame-
rikan filmlerinin  dışpazara gereksinim duymasına neden oldu. Mali açıdan başan 
için bütçesi 250 bin dolan aşan filmlerin  dış ülkelere satılması zorunluydu.(12) 
Sonunda Amerikalı yapımcılar gelirlerinin % 40'ını yabancı pazarlardan elde etmeye 
başladılar. Bunda krizin atlatılması için girişilen çeşitli çabalann yanı sıra büyük 
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şirketlerin ihracat yapamadıkları takdirde yok olacaklarım farkederek  1946 yılında 
kurdukları ihracat kartelinin önemi büyüktür. Amerikan Sinema Filmleri İhracat 
Birliği (AMPEA) adını taşıyan kurulun başında Eisenhower'in ekonomik danışman-
lığım yapan Eric Johnston vardı ves-bu kartel ABD politikası üzerinde yabana atıl-
mayacak bir etkinliğe sahipti.(13) Johnston'a göre bu yıllarda pazarlanan filmler 
köpüksü müzikaller, komediler ve bazen de 'bang-te.ıg'lı filmlerdir.  Son türe gi-
renlerde bile sonunda davar hırsızlan kahraman kovboylarca cezalandırılacaktır. 
Dolayısıyla bu filmler  komik şeylerdir ve kaçış filmleridir.  Ama aynı zamanda bu 
filmler  okyanustan, özgür bir ülkenin habercileri olarak aşarak diğer ülkelere ulaş-
maktadır .(W) 

İngilizler Amerikalılara Teslim Ohıyor: 

İkinci Dünya Savaşı sonunda İngiliz sineması ciddi bir krize -girdi. Bunun 
en önemli nedenlerinden biri Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA)nın în-
giltereye boykot ilan etmesiydi, ingiliz İşçi Partisi Hükümetinin, dış ticaret açığı 
nedeniyle ithal filmlere  % 75 oranında vergi koymasıyla Amerikan şirketleri bu 
karan alıp uyguladılar. Çok kısa bir süre içinde, İngilizlerin en büyük film  şirketi 
olan Rank'm ürettiği 60 filmin  yetersizliği ortaya çıkınca salon sahiplerinden baş-
layarak tüm endüstriye yayılan bir kriz doğmuş oldu. Hükümet sonunda MPAA 
ile pazarlığa oturarak yenilgiyi kabul etti ve bu vergi, konuluşundan sekiz ay sonra, 
1948 de kaldınldı. Bu ilk girişimin başarısızlığından sonra, 1950lerden itibaren 
alınan her türlü önleme karşın İngiliz sinemasında beklenen toparlanma olmadı 
denilebilir. 1960 lara sonlarında bir parça canlanma görüldüyse de bu yine Ame-
rikan şirketlerinin girişimlerinin sonucuydu. Ancak yine onlann genel politikalann-
da olan değişiklik nedeniyle yeni bir krizle noktalandı. 

Bugün İngiltere'de bir yapımcı eğer iç dağıtımla masraflan  karşılanabile-
cek nitelikte bir film  yaparsa, bütçesinin darlığı nedeniyle film  uluslararası stan-
dartlara altında kalacağından ticari şansım yitiriyor. Dünya dağıtımının sağlaya-
cağı kâra itisiyle yapımcılar, dünya ve özellikle Amerikan pazanna yönelik filmler 
yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu da riski iyice artmyor. Dış satımı gerektiğince 
yapılamayan böylesi bir film,  içpazarda ne denli iyi iş yaparsa yapsın maliyeti baş-
tan bu kısıtlı pazara getirebileceği geliri aştığından şirketler güc durumda kalıyor. 
Daha 1930larda Gaumont'un, 1940'lann sonlarında Rank'm içine girdiği kriz-
ler bu nitelikteydi. Aynca, dış ülkelerde pazarlama birimleri kurmak:, çok sayıda 
kopya basmak, büyük tanıtma ve reklam kampanyaları düzenlemek filmin  getire-
ceği kân yutan harcamalara yol açmaktadır. 

Zaman zaman Amerika'da başarı sağlayan İngiliz filmlerine  de rastlanıyor. 
Ama bunlar incelendiğinde hemen hemen hepsinin Dolarla Gnanse edildiği ortaya 
çıkıyor. Buna en son örnek Oscar'lı 'Chariots of  Fire' (Ateş Arabaları). Böylelikle 
aracı firmalar  yoluyla İngiltere'de film  yaptıran Amerikan şirketleri yine kârlı çıkı-
yor. özellikle 'İngiliz' filmleri  için tanınan yasal kolaylıklar ve kredi mekanizmaları 
sayesinde Amerikan şirketleri iki kat ödüllendirilmiş oluyor. Bol krediyle, aracı 
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firmalara  İngiltere'de film  yaptırarak mali yükü hafiflettikten  sonra bir de bu film-
lerin sağladığı iç ve dış pazar kârlarına konuyorlar. Yıllardır var olan bu durumda 
bir düzelme olmadığı için, İngiliz sinema endüstrisinde gücünü çok uzun zamandır 
sürdüren Rank yapımcılığı bırakmış, EMİ ise Amerikan filmlerinin  ardına çekil-
miştir (Deer Hunter, Jazz Singer gibi). Ayrıca EMİ kısa bir süre önce Columbia/ 
EMI/Warner şirketinin bir parçası haline gelmiş b u l u n u y o r . ( 1 5 1 

• r 

Kaç Film Üretiliyor ? 

İngiliz sinema endüstrisinin film  yapım kolu 1950'lerden başlayarak dara-
lıyor ve yıllık film  yapım sayısı sonraki yirmi yıl boyunca 80—90 dolaylarında 
kalıyor. 1976'dan sonra ise daha da azalıyor: 1976'da 64, 1977'de 43, 1978'de 
49, 1979'da 38, 1980'de 41 film.<16>  Uzun filmler  için geçerli olan bu durum 
kısa filmler  açısından da aynı eğilimi gösteriyor. Örneğin 1948 yılında toplam 
225 kısa film  yapılmışken, 1979'da bu sayı 80'e düşmüştür. Filmlerin ortalama 
maliyetleri ise sürekli bir artış gösteriyor: 1930'ların ortalarında 41.703, 1950'-
lerde 149.836, 1970'lerin sonlarında 1.886.119 Sterling.<17> Film yapımına ayrı-
lan toplam yatırımda ise benzeri derecede olmuyor. Bunun nedeni film  sayısın-
daki hızlı azalma, örneğin 1948'de toplam yatırım harcaması 11 milyon, 1950'de 
12 milyon, 1965'de 26 milyon, 1970'de 21.7 milyon, 1971'de 25.5 milyon, 1972'de 
31.2 milyon Sterl ing. ( 1 8 ) Bu toplamlardan yola çıkarak ortalama film  maliyetini 
bulmuya çalışmak, Amerikan finansmanıyla  yapılan çok büyük bütçeli filmlerin 
de içerilmesi nedeniyle anlamsız olacaktır, örneğin 1972'de toplam yatırımın % 
30'unu Amerikan finansmanlı  filmler  oluşturmaktadır . ( 1 9 ) 

Yükselen yatırım maliyetini düşürmek amacıyla İngiliz yapımcılar iki yola 
başvuruyorlar. Birinci yol, çekim süresinin kısaltılması. Eskiden bir film  için or-
talama 95 kamera günü esasına uyulurken, 1970'lerden itibaren çekim süresi 40 
güne düşmüş bulunuyor. İkinci yol ise stüdyo çekimlerinden vaz geçerek dış mekan-
ları kullanmak. Savaş sonrasında İngiliz filmleri  tümüyle stüdyoda çekilirken, kira-
lardaki sürekli artış yapımcıları bu yola itmeye başladı. Kuşkusuz, bu yöntem so-
nuçta stüdyolan etkiledi. 1948' Eylül'ünde çalışır durumda olan 25 stüdyoda top-
lam 27 film  çekilmekteyken, 1972'nin aynı ayında stüdyo sayısı 14'e düşmüştür. 
Üstelik bunların altısı reklam filmlerine  ay r ı lmı ş t ı r / 2 0 ' Bu durum hem endüstri 
hem de stüdyolarda çalışanlar açısından çok zor bir ortam yaratmaktadır. Film 
yapımında son teknik yen liklerin kullanılabilmesi için stüdyoların varlığını sür-
dürmesi gerektiği gibi bu iş alanında ciddi bir işsizlik sorunuyla karşılaşılması mes-
leki çevrelerde tedirginliğe neden olmaktadır. 

Film Yapımı: 

- Amerikan şirketleriyle yoğun ilişkilerine karşın, İngiltere'de Hollywood 
türü bir sinema endüstrisi oluşmamıştır. Yani, hiçbir zaman, bir stüdyo çevresinde 
örgütlenen, oyuncuları, teknisyenleri ve diğer sanatçıları sözleşmeyle kendisine 
bağlayan dev şirketlere rastlanmıyor. Bazı dönemlerde Amerikan şirketleri tngil-



6 NÎLGÜN ABSEL 

tere'deki stüdyolarından birini satın alıp bir dizi film  yapmaya çalıştılarsa da 
—Warners, Teddington'da, MGM, Boreham Wood'da— bu girişimler iilkede hoş 
karşılanmadı ve hükümetlerin müdahalesiyle önlendi.(21) Böylece ingiliz sineması, 
genellikle faaliyetleri  bu endüstrinin bir dalıyla sınırlı kalan küçük firmalardan 
oluştu. Yine de birkaç büyük kuruluştan sözetmek olası, özellikle 1930'lardan 
itibaren İngiliz standartlarına göre geniş parasal olanaklara sahip bazı şirketler ağır-
lık kazanmaya başladı. Uzun bir süre boyunca endüstrinin iki büyük şirket etrafında 
döndüğü biliniyor. Bunlar Rank ve ABPC'yı alıp yapımcılığa sıçrayan EMI'dir. 
Bu iki şirkete bir duopoly olarak bakılabilir. Bu şirketler yakın yıllara dek yapım, 
dağıtım ve gösterimle uğraşabilen firmalar  olarak kalmayı başarmışlardı. Çünkü 
yapım programlarını karşılayacak denli kendi öz kaynaklan vardı. Ancak daha 
önce de belirtildiği gibi bu firmalar  yapımcılığı bırakmış bulunuyorlar. Yine de 
gösterim ağı üzerindeki etkileri sürüyor. Sinema salonlanmn % 37'si ya da seyir-
cinin % 50 'si üzerinde halâ onlann denetimi var denilebilir.(22) 

İngiliz sinema endüstrisinin tipik özelliklerinden biri de güçlü bir bağımsız 
yapımcılık geleneğine sahip olmasıdır. İlginç olan nokta, pek çok tanınmış başa-
rılı filmlerin  bu bağımsız yapımcılar tarafından  üretilmiş olmasıdır. Bu filmler 
küçük/orta bütçeli, doğrudan içpazara yönelik ve yerel özellikleri daha çok içe-
ren filmlerdir.  Bağımsız yapımcıların sayısı kuşkusuz sürekli değişiyor. Çünkü 
filmlerini  finanse  edecek öz kaynakları olmadığından, yatırım kaynaklannı kendi 
dışlarından sağlamaya çalışmakta bazen de başarılı olamamaktadırlar. Bu dış kay-
naklardan biri Amerikan şirketlerinin İngiltere'deki dağıtım şubeleridir. Böylece 
Amerikan şirketleri kotayla gelen sınırlamadan büyük ölçüde kurtulabilmektedir-
ler. 1930'lann ortalarından itibaren İngiltere'deki mali kuruluşlar bağımsız film 
yapımcılığına genellikle kanşmamayı yeğlemeye başladılar. Bu nedenle ve 1940'-
ların sonunda ortaya çıkan kriz yüzünden hükümet, bir tür devlet bankası olan ve 
bağımsız küçük şirketlere borç veren Ulusal Film Finansman Kurumu'nu (NFFC) 
kurdu. Bağımsızların, küçük bütçeli filmlerine  yapım finansmanı  bulmada olduğu 
gibi dağıtım konusunda da karşılaştıktan güçlükler var. Mültimilyon dolarlık büyük 
bütçeli filmler  kapalı gişe oynarken bağımsızlann ürettiği filmler  seyirciyi televizyon 
karşısından çekemiyor. Dolayısıyla, televizyon etkisiyle kapanan sinema salonla-
rının büyük çoğunluğu bağımsız yapımcıların filmlerini  gösterenler oluyor. Zaten 
British Lion'dan sonra hiçbir dağıtım şirketi özel olarak bu sektörün filmlerine 
ilgi göstermemektedir. Bağımsız film  yapımcılan 1976'da bir dernek kurarak hedef-
lerini ve gereksinmelerini ortaya koydular. İngiltere'de Hollywood'un bir uzantısı 
olan değil, özgün bir sinema endüstrininin oluşmasını amaçlayan örgüt, kurulduğu 
günden itibaren güçlü bir baskı grubu haline gelmiş bulunuyor. 

Film Yapımında Parasal Kaynaklar: 

İngiltere'de artık yarım milyon Sterlingden daha düşük maliyetli bir 'ti-
cari' film  yapmak sözkonusu deği l . ( 2 3 ) Bu yüksek maliyeti karşılamak içir, yapım-
cıiann başvurdukları kaynakların başında dağıtım şirketleri geliyor. Genellikle, 
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çarpıcı bir proje ile iyi bir ticari geçmişi olan yapımcı, para bulmakta güçlük çek-
miyor denebilir. 1960'ların sonundaki yapım patlaması sırasında, dağıtımcıların 
bazı filmlerin  maliyetini yüzde yüz karşılaması hali şaşırtıcı bir durum değildi. 
Fakat zamanla filmlerin  ticari başarısında bir kutuplaşma başladı. Yani, bir film 
ya büyük kazanç sağlıyor ya da büyük bir zarara neden oluyordu. Makul ölçülerde 
kar sağlayan film  sayısı bu gün de son derece önemsiz. Dolayısıyla, dağıtımcılar, 
riski bir biçimde hafifletmek  amacıyla, film  maliyetinin % 60—70'ini sağlamaya 
başladılar. Yapımcıyla dağıtımcı arasında yapılan sözleşmede geniş dağıtım hak-
larıyla, kârdan alınacak pay oranı da belirtilmektedir. Dağıtımcı yapımcıya, baş-
langıçta 'front  money' denilen bir para temin eder. Uzunca bir süre için yapımcının 
eline geçen para işte bu 'ön para'dır. Aslında dağıtımcı ödemeyi çokluk doğrudan 
yapmaz. Nakit para yerine yapımcıya, belli bir projenin gerçekleşmesi için gerekli 
olan tahmini tutarın ödeneceğini garanti eden bir belge verir. Bu garantinin gücüne 
göre yapımcı bir bankadan borç para alır. Bankalar, diğer ticari girişimlerde ol-
duğu gibi, aym prensiplerle borç vermektedirler. Filmin tamamlanma süresi aşıl-
dığında ya da film  yarıda kaldığında büyük zarara uğrayacağım bilen dağıtımcı, 
filmin  bitirilmesini garanti edebilecek, güvenilir yapımcıları seçerler. Bunun yanı 
sıra filmin  bitirilebileceğini garanti edecek, gerektiğinde parasal destek sağlayacak 
bazı özel nitelikte şirketler de vardır. Bunlar ilerde filmin  kârından belirli bir yüzde 
alırlar. Dağıtımcıdan elde edilen paranın dışında kalan miktarı bulabilmek üzere 
yapımcı yeniden kaynak aramak zorundadır. Buna 'end money' denir. Bu adı al-
masının nedeni, bu parayı verenin payını en son alacak yatırımcı oluşudur. Geç-
miş yıllarda resmi bir banka gibi çalışan NFFC 'end money' sağlayıcı bir kuru-
luştu. Ama sonradan fonlarının  azlığı ve değişen yatırım politikalarıyla bu konuda 
otomatik kaynak olma niteliğini yitirdi. Yapımcının bir başka şansı da, filmin 
dış ülke haklarının ön satışı olabilir. Ama eğer dağıtımcı tüm dünya haklarını elde 
etmişse böyle bir şans sözkonusu değildir. Televizyon hakları için de aynı şey 
geçerlidir. Bazen Faberge, Readers Digest gibi ana ilgileri başka alanlarda olan fir-
malar da film  yapımına yatırımcı olarak katılabiliyorlar. Az rastlansa bile zaman 
zaman yapımcı 'end money' için kendi olanaklarını kullanmaktadır. Filmde çalı-
şanlara ödenecek peşin ücretlerden indirim yaparak onlara kârdan paylar ayırmayı 
önerebilir. Kârın elde edilişindeki yavaşlık ve riskin yüksekliği bu işlemin yaygın-
laşmasına engel olmaktadır .(24) 

Hükümetlerin Aldığı önlemler ve Mali Destek 
Sağlayan Kuruluşlar: 

İngiliz hükümetleri çeşitli faktörlerin  etkisiyle film  endüstrisine bazı koruma 
önlemleriyle müdahale etmek zorunda kalmıştır. 

(25) Bu nedenle oluşturulan örgüt-
lere ve yasal önlemlere değinmekte yarar var. 

—İngiliz  Film  Fonu  Dairesi (British  Film  Fund  Agency): 

1940'ların sonunda karşılaşılan mali güçlüklerle, yapımcıların filmlerin-
den elde edilen gelirleri almada karşılaştıkları zorluklar ve biletler üzerinden alınan 
% 37 oranındaki eğlence resminin, hasılatın büyük kısmını götürmesi sonucunda 
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yapımcılan desteklemek üzere bir fon  kurulmasına karar veriliyor. Amaçlanan, 
salonlarda toplanan gelir üzerinden bir yüzdenin alınıp kurulan fonda  toplanması 
ve bu paradan yapımcıların yeni projelerine mali destek sağlanmasıydı. 1950 yı-
lında gönüllülük esasına dayalı olarak başlayan bu uygulama sonucunda umulan 
para toplanamadı. 1957'deki Sinema Filmleri Yasasıyla bu yüzdenin alınışı, yani 
salonların katılımı zorunlu hale getirildi, önerinin şahit nin adıyla (Eady) anılan 
ve bilet fiyatının  VAT dışında kalan kısmının 1/12'si olan bu para, her hafta  vergi 
memurlarınca toplanıyor ve kuruma gidiyor. Ancak, çocuk matinelerinden, eğitsel 
gösterilerden bu pay kesilmiyor. Ayrıca haftalık  hasılatın belirli bir miktarın al-
tına düşmesi halinde — 1 400 Sterling— bu kesintiden muafiyet  oranlan işlemeye 
başiıyor.(26) Fonda toplanan paradan yönetsel giderler düşülüyor. Daha soma, 
Ulusal Film Okulu (NFS), İngiliz Film Enstitüsü (BFI) ve Çocuk Filmleri Vakfı-
na (CFF) belirli paylar dağıtılıp geri kalan kısım İngiliz filmlerine  ayrılıyor.(27) 
'İngiliz' filmlerinden  ne - anlaşılacağı kota tüzüklerindeki koşullarla belirlenmiş-
tir. Buna göre bir filmin  İngiliz filmi  —yerli film—  sayılması için: a. İngiltere'de 
yaşayan bir kişi ya da İngiltere'de kayıtlı bir şirketçe yapılması, b. Gösterim sü-
resinin % 7 1/2'sinden fazlasının  dış ülke stüdyolannda çekilmemiş olması, c. Ça-
lışanlara ödenen paranın % 75'inin İngilizlere ayrılmış olduğunun saptanması ge-
reklidir. Ortak yapımlar ve Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri de bu olanak-
tan yararlanabiliyor. Belirli bir yıl içinde bu niteliğe sahip filmlerin  sayısıyla elde 
edilen para karşılaştırılarak bir dağıtım yapılmaktadır. Böylece filmlerin  gişeden 
elde ettiği paranın bir kısmı yapımcısına geri verilmiş oluyor. Son yıllarda bir film-
den Eady Money olarak alınan paranın % 40—50'si yapımcılara geri dönmektedir. 
1979 yılında bazı sınırlamalar getirilerek, paylann belli ellerde toplanması önlen-
meye çalışılmış, örneğin, hiç bir film  Eady Money'den 500 bin Sterling'iıı üzerinde 
pay alamaz. Yine de bu fonun  işleyişi epey eleştirilmektedir. Çünkü hasılatı büyük 
olan filmler  zaten kârlıdır. Ve üstelik bir de bu fondan  yararlanmaktadırlar.(Tür-
kiye'de Çivi adıyla oynayan The Stud gibi.) Ayrıca bir yabancı şirket, İngiliz lisanslı 
bir firmayı,  İngiliz oyunculan ve olanaklan kullanarak 'yerli' sayılacak; bir film 
yapabiliyor. 1960'lann sonlarındaki sıçrama döneminde Amerikan şirketleri İn-
giliz sinema endüstrisine en yüksek yatırımı yapmış ve tahminlere göre sonuçta 
Eady Money'nin % 85'i bu Amerikan şirketlerine gitmişti, örneğin 1979'da 
Warner Bros.'ca finanse  edilen ve zaten büyük iş yapan Superman I, en büyük payı 
almıştır.(28) Bu arada, filmlerin  kalitesinin göz önüne alınmaması, iş yapan seks 
ve şiddet filmlerinin  bu fondan  büyük paralar almasına neden olmuştur. Anlaşıl-
dığına göre, küçük bütçeli, dolayısıyla fazla  seyirci çekemeyen, hasılatı diişük film-
lerin bağımsız yapımcılan en az payı almaktadır. Üstelik dağıtım olanaklan sınırlı 
olan ya da hiç olmayan filmler  bu fondan  hiç yararlanamıyorlar. Tüm-eleştirilere 
karşın bu sistemi savunanlar öncelikle Eady Money'in önemli bir miktar parayı 
İngiliz sinema endüstrisine geri getirdiğini öne sürerek yabancı yatırımı teşvik edip 
yerli elemanlara iş olanağı sağladığım söylüyorlar. 

— Ulusal  Film  Geliştirme  Fonu  (National  Film  Development Fund) 

Bu örgüt, 1975 Sinema Filmleri Yasasıyla kurulmuş. Amaç, her yıl Eady 
Money'den ayrılan fonu,  yapım öncesi aşamadaki masraflan  karşılamak; üzere da-
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ğıtmaktır. Bu masraflar  genellikle öykü, senaryo çalışmalarına yönelik olmakia 
ve yeni fikirlerin  üretimi desteklenmek istenmektedir. Böylece, İngiliz filmlerinin 
yeni düşüncelere yönelişi, ilginç projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.  Bu fona, 
senaryo yazarları, yapımcı ve yönetmenler, en az iki kfşi  olarak başvurabiliyorlar. 
Başvuru önce Ulusal Film Finansman Kurumuna yapılıyor ve sekiz kişiden oluşan 
bir komite bu projeleri inceleyip filmin  başan olasılığı konusunda ikna olursa ge-
rekli ödeme yapılıyor. Verilen borcun ödenme tarihi olarak filmin  çekimine baş-
landığı gün saptanmış. Projenin gerçekleşememesi halinde komite bazen borcun 
affına  karar verebiliyor, örneğin, 1979 ortalarına dek 86 projeye para verilmiş 
ama bunlardan yalnızca bir tanesi gerçekleşmiş: ,The Clash of  the Titansı (Devle-
rin Çarpışması). İşin ilginç yönü bu filmi  finanse  edenin yine bir Amerikan şir-
keti —MGM— oluşu .(29) 

— Ulusal  Film  Finansman  Kurumu  (National  Film  Finance  Corporation) 

1949 yılında beş yıl için kurulan bu kurum bir resmi banka niteliğindedir. 
Başlangıçtaki amacı, Amerikan şirketlerine ve büyük zincirlere bağlı olmayan, 
bağımsız yapımcılara borç vermekti. Kuruluş yıllarında İngiltere'de yalnızca 
Rank'ın film  yapar durumda oluşu, hükümeti yapımcıları teşvik zorunda bırak-
mıştı. Beş yıl için 5 miiyon Sterling ayrıldı. Böylece film  yapımının yeniden de-
vinim kazanacağı ve sorunun çözülüp krizin atlatılacağı düşünülüyordu. Ayrılan 
bu tahsisatla, mali çevrelerin yeniden güvenlik duyarak filmcileri  finanse  etmeye 
başlamaları hedeflenmişti.  Endüstri bütün çabalara karşın canlanamayınca bu beş 
yıllık süre birkaç kez uzatıldı. Ve şu anda da kurumun faaliyetinin  durdurulması 
sözkonusu değil. Borç verme için ayrılan paranın toplamı yılda 9.6 milyon Ster-
ling. Bu para döner sermaye niteliğinde ve hangi tür filmlerin  yararlanacağı konu-
sunda bir belirleme yok. Başlangıçta daha çok 'end money' olarak film  maliyeti-
nin 1/3'ünü karşılamaya yönelikti ama seyirci ve film  yapım sayısının azalmasıyla 
giderek daha az sayıda filme,  daha fazla  oranda borç verilmeye başlandı. İlk on 
yılda 450 filmin  finansmanına  katkıda bulunulmuşken bu sayı son on yılda 47'ye 
düşmüş bulunuyor. Borcun ödenmesi için yapımcının kârdan payını almasına dek 
bekleniyor. Çünkü kurum faiz  yerine filmin  kârından belirli bir yüzde almaktadır. 
Geri gelen para yeni bir film  için hazır demektir ama yapımcılar ödemeleri bir türlü 
zamanında yapamadıklarından tahsisat giderek daralmış, üstelik paranın elde edil-
diği yerlere kurumun faiz  ödemeyi sürdürmesiyle fon  neredeyse tükenmiştir, ör-
gütün faaliyetlerinin  devamı son yıllarda, hükümetin faiz  borçlarını üstlenmesiyle 
mümkün olmaktadır. Bu fondan  toplam 31 milyon Sterling borç verilmiş, 750 
uzun, 170 kısa filme  yatırım yapılmıştır.(30) 1980'de ise finanse  edilen iki uzun 
film  var. örgütün para yatırdığı filmlerin  dağıtımına kanşamaması ve büyük şirket-
lerin bunu iyice engellemesi de ayrı bir başarısızlık kaynağı oluşturuyor. Kuru-
mun artık kamusal para kaynaklarına dayalı olmaktan kurtarılmaya çalışıldığı 
görülüyor. 
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— "Screen  Çuota  " : Salonlarda  Gösterilmesi  Zorunlu  Yerli  Film  Oranı 

ingiltere'de uzun yıllardan beri sinema salonlarına uygulanmakta olan bir 
önemli zorlama biçimi var. Buna "Screen Quota" deniliyor. Yani salonlarda gös-
terilmesi zorunlu olan yerli film  oranını belirleyen bir yüzde sözkonusu. 1920'ler 
boyunca Amerikan filmlerinin  perdeleri işgali başlay p gösterilen yerli filmlerin 
oranının % 5—10'a düşmesiyle İngiliz hükümeti 1927 Sinema Filmleri Yasasıyla 
sinema salonlarının belli oranda yerli film  göstermesini zorunlu kılmıştır. Kota 
oram her yıl yenilenmekte,ancak son yıllarda ilk film  için %30, ikinci film  için 
%25 olarak uygulanmaktadır. 1972'den itibaren AET ülkelerinin filmleri  de bu 
yüzdenin içinde yer almaktadır. Kota için haftalık  gişe hasılatının 350 Sterling'den 
az olması hali bir istisna doğurmakla birlikte son zamanlarda pek çok sinema sa-
lonu özellikle ilk filmler  açısından bu yüzdeyi dolduramamaktadırlar. Yasaya göre 
Sinema Filmleri Konseyinin bu salonları cezalandırması gerekiyorsa da, gösterim-
cilerin iyi ve yeterli sayıda yerli film  bulamayışlarından yakınmaları haklı görü-
lüyor ve cezalandırma hemen hemen ortadan kalkmış bulunuyor.(31) Ancak ko-
tanın tümüyle kaldırılması konusundaki girişimler küçük bütçeli filmlerin  ve yapım-
cılarının yok olması demek olacağmdan, İngiliz sineması açısından oldukça teh-
likeli görülmektedir. 

Dağıtım: 

İkinci Dünya Savaşından sonra İngiltere'de üç önemli dağıtımcı vardı: Gene-
ral Film Distributors (Rank), Associated British Pathe (ABPC) ve British Lion. 
Bu şirketlerin dağıttığı filmlerin  sayısında 1950'den itibaren büyük bir diişme oldu. 
British Lion'un 1950'de tescil ettirdiği film  sayısı 74 iken aynı sayı 1972'de yal-
nızca ikidir. Yine 1950'de Rank o yıl tescil ettirilen filmlerin  % 34'ünü, 1960'da 
ise % 16'sını dağıtıyordu. Aynı oranlar ABPC için, % 7 ve % 3 'dür . ( 3 2 ) Yine de da-
ğıtım alanında en büyük değişikliklerin ortaya çıkışı 1970'li yılların başına rast-
lıyor. Columbia ve Warner Bros. kendi dağıtım şirketlerini birleştiriyorlar. Para-
mount ve Universal de birlikte, Cinema International Corporation'u kurarak kendi 
filmlerini  dünya pazarına dağıtmaya başlıyorlar. O zamana dek Üniversal'in filmlerini 
İngiltere'de dağıtan Rank için bu büyük bir darbe oluyor. Rank'ııı 1970'de dağıt-
tığı 40 uzun filmin  yirmisi ya doğrudan ya da dolaylı olarak Universal yapımıy-
d ı . ^ ) Aslında Amerikan şirketleri dışpazarlarda birbirlerini destekleyerek tek 
vücut halinde davranıyorlardı ama bu yeni Amerikan dağıtım şirketleri ingiltere'-
dekilerin neredeyse tümüyle ortadan kalkmasına neden oldu. Aynı yıllarda Ameri-
kan sinema endüstrisinin de kriz içinden çıkmaya çalıştığı düşünülürse bu girişim-
leri anlamak daha da kolaylaşıyor. Ancak Amerikan şirketleri kşndi filmleriyle 
birlikte diğer ülkelerin filmlerinin  dünya pazarlamasını da ele geçirince yerli şir-
ketlerin işi iyice zorlaşmış oluyor. Bu konuda şöyle bir örnek vermek mümkün: 
İngiltere'de bir yılda dağıtımı yapılan uzun filmlerin  toplamı 1926'da 580 ve bunda 
Amerikan dağıtımcılarının yeri % 46 iken, 1950'de bu sayı 400'e düşüyor ama 
Amerikan dağıtımcılarının payı % 68'e çıkıyor. 1971'de ise aynı sayılar 235 ve 
% 75.(34) 
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1969 yılında Amerikan dağıtım şirketleri İngiliz filmlerinin  % 67'sini, Fran-
sız filmlerinin  % 33'ünü, İtalyan filmlerinin  % 55'ini, Batı Alman filmlerinin  % 
29 'unu, Brezilya filmlerinin  % 65'ini, Japon filmlerinin  ise % 21'ini dağıtmaktaydı. 
Amerikan şirketlerinin finanse  ettiği yerli filmler  bu orana dahil değil, onlar da 
dikkate alınırsa bu oranlar % 90'a yaklaşmaktadır.(35) Bu şirketlerin 1971'deki 
toplam kârı, onları Amerikan şirketleri arasında —Ford ve IBM'den sonra..— beşin-
ci sıraya getiriyor. Amerika dışındaki şirketler arasında ise Royal Dutch Shell 
Group'dan sonra ikinci oluyorlar .(36) 

Ülke içi dağıtımda EMI'nin MGM ile birlikteliğe girdiği, aynı amaçla Rank'-
m 20 th Century Fox'la bağlantı kurduğu görülüyor. Rank'a bağlı salonlarda United 
Artist, Fox, Disney ve Columbia'nın filmleri  gösterilirken, EMI'nin salonlarında 
Warner Bros, MGM ve Paramount'un filmleri  gösteriliyordu .(37) 

Film Dağıtım ve Kiralama Biçimi 

Pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de salonlarda gösterilen filmler 
gösterimcilerce, dağıtımcılardan kiralanır. Dağıtımcı ise bu filmlerin  kopyalarını 
yapımcıların adına kiraya vermektedirler. Gösterimci ve dağıtımcı arasında, yapım-
cı ve dağıtımcı arasındaki gibi bir sözleşme sözkonusudur. Bu belli bir film  için 
olabileceği gibi belli bir süreyi de kapsayabilir. Dağıtımcı hasılattan Eady Money 
ve VAT düşüldükten sonra, gösterimciyle geliri paylaşır. Bu her ne kadaır pazar-
lığa bağlı olan bir oransa da genellikle 1/3 geçerlidir. Dağıtımcının gişeden aldı-
ğı bu 1/3 oranındaki miktarın % 30'u onun tarafından,  yaptığı hizmetin karşılı-
ğı olarak tutulur. Hizmetlerden anlaşılan, filmlerin  kopyalarının çıkarılması, ta-
şıma harcamaları, tanıtma, reklam, sansür, sigorta, lisans almayı içeren bir dizi 
faaliyettir.  Dağıtımcının bunlar için ödediği miktarın belli olmasına karşın filmin 
kesin iş yapma potansiyeli anlaşılıncaya dek yapımcıya ödeme yapılmaz. Dağı-
tımcılar böylece zarar eden filmlere  karşı bir emniyet önlemi almış olurlar, özel-
likle küçük bütçeli filmlerin  yapımcıları dağıtımcı karşısında güçsüz durumdadır. 
Çünkü bu filmlerin  gişe hasılatı da düşük olduğundan kazanılan kâr dağıtımcı ta-
rafından  harcamaları karşılamak üzere tutulmaktadır. Yapımcının elde ettiği 
para öncelikle bankadan ve diğer kaynaklardan alınan borçların ödenmesine 
gider. Genellikle bir filmin  yapımı ile kârın elde edilmesi arasında üç yıla yakın 
bir süre geçmektedir.(38) Kârın belirli bir yüzdesi de yeniden dağıtımcıya ayrıla-
caktır. Çünkü bu kez bir mali destekleyici olarak payını almaktadır. Bu oran 
%50 — 75 arasında değişebilir. Bazı yapımcı şirketlerin kendi filmlerini  dağıttığı 
ve kendi salon zincirlerini kullandıkları belirtilmişti. Ancak bunlar da artık yal-
nızca bir tek dalda iş yapmayı yeğlemiş bulunuyorlar. Amerikan şirketleri dağıtımda 
kesin egemenlik sağladıktan sonra, İngiliz filmlerinin  pek çoğu içpazarda yine on-
lar tarafından  dağıtılmaktadır. 
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Sinema Salonlan ve Gösterim: 

İngiltere'de salon sahipliği açısından bir tekelleşme uzun süredir geçerli. 
1948 yılında salonların en az 1/3'ünün, herbiri en az yirmi salona sahip şirketlerin 
elinde olduğu biliniyor. 1944'de ise Rank'm 619, ABPC'nin 442 salonu vardı. Yine 
1948'de ülkedeki 4 692 salonun yaklaşık 1000 tanesi iki grup tarafından  denetle-
niyordu: Rank ve ABPC. Bu yıllarda nüfus  49.500 000 kişiydi ve yaklaşık her on 
kişiye bir koltuk düştüğü, her koltuğun da haftada  yedi kez kullanıldığı tahmin 
ediliyordu.(39) Aynı yıllarda adı geçen her iki şirketin de yapım, dağıtım ağlarıyla 
stüdyolannın bulunduğunu biliyoruz. Bu dönemde Rank'm yönetimi altında iki 
salon zinciri vardı: Odeon ve British—Gaumont. ABFC'nin zinciri ise ABC adını 
alıyordu. Salon sayılarının fazlalığı  yanısıra üç büyükler, 1500'den çok koltuk 
kapasitesi olan salonların çoğuna sahip oluşlarıyla, koltuk potansiyelinin çok daha 
büyük bir yüzdesini —% 71— ele geçirmişlerdi.(40) 1950 yılında aynı iki şirket 
toplam olarak İngiltere'deki salonların % 20'sini, ve koltuk kapasitesinin % 33'ünü 
ellerinde tutuyorlardı. 1966'da ise yine bu iki grup salonların % 29 ve koltuk kapa-
sitesinin % 44'üne sahipti. Bu arada 1500'ün üzerinde koltuğu olan salonların da 
% 73'ü onlarındı. 1971 yılında 1 482 salonun % 34'ünü denetliyorlardı.(41) 1977 
yılında 1 562 salonun zincirlere göre dağılımı şöyleydi: Classic: 119 sıalon, EMİ: 
68 salon, Rank: 267 salon, Star : 127 salon, diğer: 781.(42) 

Diğer ülkelerde de görülen salon sayısı azalması İngiltere'de 1950'lerin son-
larına doğru başlıyor. Bunda yerli yapımdaki düşüşün etkisi büyük olmakla birlik-
te, asıl etken olarak Televizyonun yaygınlaşması gösteriliyor. Salon sayısındaki 
azalma 1973'den itibaren durmuş gibi görünüyor. Yıllara göre örnek vermek gere-
kirse :(43) 

Yıl Salon Sayısı Koltuk sayısı (000) 
1951 4 581 4 221 
1957 4 1 9 4 3 825 
1958 3 996 3 664 
1964 2 057 2 1 0 4 
1969 1 581 1 538 
1973 1 5 3 0 1 0 9 7 
1979 1 5 1 9 738 
1980 1 562 688.5 

Son yıllarda görülen küçük artış, çok salonlu birimlerden ötürü ortaya çıkıyor. 
Ama bunların küçük salonlar oluşu koltuk kapasitesindeki azalmayı cfurdurama-
mıştır. Bu arada seyirci sayısındaki azalma da çok belirgin :(44) 

1951 1 365 036 
1958 754 651 
1970 193 027 
1978 126 146 
1980 96 067 
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Görüldüğü gibi seyirci sayısındaki azalma devam etmektedir. Salon ve seyirci sayı-
sının çalışına paralel olarak hasılatta da düşme olmuştur. Bu durum bilet ücret-
lerinin artmasına rağmen gözleniyor. Ancak son yıllarda bilet ücretlerindeki sıç-
ramalı büyük artışlar nedeniyle seyirci sayısının azalmayı sürdürmesine karşın hası-
latta bir artış gözleniyor. Enflasyon  ve film  maliyetlerindeki artışlar göz önüne 
alındığında durumun pek de iç açıcı olmadığı ortada. 

Yıl Toplam Gişe Hasılatı 

1951 108 296 000 
1960 63 641 000 
1970 59 041 000 
1978 118 157 000 
1980 135 699 000 Sterling .(45) 

İngiltere'de sinema salonlarının gelirleri yalnızca giriş ücretleriyle belirlen-
miyor. örneğin, 1971 yılında Rank'ın kendi salonlarında giriş ücretlerinden al-
dığı payın toplamı 15.5 milyon Sterling olarak gösteriliyor. Ancak yıllık olarak 
içgösterimden elde ettiği gelir mali. kayıtlarda 26.6 milyon olarak belirtilmişi46) 
Buradan da anlaşılacağı gibi gösterimciler gelirlerinin yaklaşık % 40'mı reklâm 
filmlerinden,  satılan yiyecek ve içecekten elde ediyorlar. Salon sahipleriyle dağı-
tımcılar arasında yapılan anlaşmada pay oranı, ısıtma, elektrik, bakım ve tamirat, 
reklâm gibi giderlerle, ticari kâr yüzdesi ayrıldıktan sonra belirlenmektedir. Bu 
giderlerin karşılanmasında filmin  hasılatı gerekli bir toplamın altında olursa dağı-
tımcının payı daha da küçülebilir. 

1972'de EMİ ve Rank toplam gişe hasılatının % 52'sini almışlar.(47) Gös-
terim gruplarının özellikle EMİ ve Raıık'ın dağıtım ve gösterimdeki gücü, filmleri 
zincirler için kiralamalarından geliyor. Böylece halka ulaşacak filmler  üzerinde 
toptan bir denetim kullanma olanakları da var. Eğer bir film,  zincir gösterimine 
girememişse ülke içinde masraflarını  çıkarma umudu yoktur, üstelik bu iki firma 
birinci vizyon gösterim yapan salonların sahibidirler. Dolayısıyla en yüksek bilet 
ücretini uygulamakta ve gişe hasılatını da yükseltmektedirler. Dağıtımcılar bu iki 
firmadan  birini seçme özgürlüğüne sahip değiller. Doğrudan biriyle bağlantılı ol-
duklarından her büyük dağıtıma muhakkak bu iki şirketten biriyle çalışmaktadır. 

Gösterimde Amerikan Katılımı: 

MGM, United Artist, Universal, 20th Century Fox, Wamer Bros. ile "major-
minors" denilen Avco Embassy, Cinerama ve Disney gibi şirketler İngiliz sinema 
endüstrisini esas olarak dağıtım faaliyetleriyle  denetlemektedirler. Ama zaman 
zaman bunlardan bazılarının büyük İngiliz salon zircirlerinde önemli denilebilecek 
katılımları da olmuştur. Bunun dışında, Londra'nın West End'inde sahip oldukları 
sinema salonlarıyla hem kendi filmlerinin  gösterimini sağlamakta hem de bu pazar 
içinde önemli bir köşe tutmuş bulunmaktadırlar. 1972'de Londra'da herhangi 
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bir hafta  içinde birinci vizyon film  gösteren ve hasılatı 5 bin Sterling'i geçen 25 
sinema salonunun 13 'ü Amerikan şirketlerine aitti. Hasılatı 15 bin Sterling'i geçen 
8 salonun ise 4'ü oıılann diğer 4'ü de Rank'ın zircirine dahildi.(48) 1970'lerden 
itibaren gelişmeye başlayan Star Group'un 1972'de 110, Granada'mn ise 30 salonu 
vardı. Ancak bunlar genellikle zincir olarak film  kiralamıyorlardı. 

Rank ve EMI'nin salon zircirlerinde Amerikan filmleri  göstermekte çok 
açık çıkartan var. Yüksek maliyetli Amerikan filmleri  yerlilere göre daha fazla 
hasılat getirdiği gibi, artık yapımcılıktan çekilmiş olan bu iki firma,  İngiliz filmle-
rini finanse  etme risline girmeksizin gösterecek film  bulmakta güçlük çekmiyorlar. 
Ancak yapılan anlaşmalar sonucunda Amerikan firmalarının  daha az çeldei ve daha 
az kâr getirecek filmlerini  de programlanna almak.zorunda kalıyorlar. İlginç ve 
yenilikçi yerli filmler  gösterim zorluğu çekerken kötü Amerikan filmleri  perdeleri 
işgal ediyor. Daha' ötesi Rank ve EMİ Amerikan dağıtımcılarına olan bağımlılıkla-
rının farkında  olduklmndan, verimli olan bu ana film  kaynağına karşı,, yapımcılık 
alanında yanşmacı olarak karşı çıkma isteği gösterip aralarının bozulmasından 
kaçınıyorlar. Bu da zaten var olan film  yapımına girişmeme eğilimini güçlendiriyor. 
EMİ nin son yıllarda üçlü şirketin bir parçası haline gelişi de bunun tipik bir örneği. 
Sonuçta, İngiliz sineması yıllardan beri sürmekte olan krizden kurtulamıyor, fasit 
daireyi kıramıyor, / jnerikan şirketlerinin yapımdan, dağıtım ve gösterime dek 
kurduğu ağın dışına çıkmayı her türlü önleme karşın beceremiyor. 

Sinemanın bo j zamanları doldurmada bir dönem kurduğu egemenlik artık 
sona ermiş bulunuyor. Sinemaya gitme bugün pek çok seçenekten biri haline gel-
diğinden halk göreceği filmler  konusunda daha seçici davranmaktadır. Son yıllar-
da tüm önemli gösterim şirketleri "çoklu sinema" ya da "çok perdeli" sinema 
üniteleri kurma yoluna girdiler. Böylece şirketlerin sahip olduklan bir bina içinde 
perde sayısı artmaktadır. Bunun sonucu olarak halkın önüne daha fazla  seçenek 
konulmaktadır. Aynı birim içinde gösterilen üç, dört filmden  en az birinin seçil-
mesi sağlanmış oluyor. Ayrıca salonların küçülmesi giderleri azaltıyor, seyircinin 
bu tür birimlere gösterdiği ilgi de bilet fiyatlarının  yükselmesini sağlıyor. 

. t 

İngiliz Sinemasında Sansür:(49) 

İngiltere'de sinema filmlerinin  bir sansür kurulundan geçmesi konusunda 
hiçbir yasal zorunluluk bulunmuyor. Ancak gelişim süreci içinde kendine özgü 
bir sansür mekanizması oluşmuş. Bunun temelinde ise seyircilerin can güvenliği-
nin ve çocukların korunması amacı yatıyor. 1909'da, salonlarda yangın çıkması 
tehlikesine karşı bir önlem olarak yerel otoritelere sinema salonlanna çalışma li-
sansı verme yetkisi t ınmıyor. Bu yıllarda kullanılan filmlerin  yamçı olma niteliği 
ve salonların yangım karşı güvencesiz oluşu, gerçekten büyük felâketlere  neden 
oluyordu. Ancak zpıanla yerel otoriteler bu yetkiyi kullanma alanını genişlete-
rek lisans yenilemedu zorluklar çıkarmaya başladılar. Gösterilen filmleri  uygun 
bulmayarak bu yola başvurduklarından bir tür denetleme fırsatı  yakalamış olu-
yorlardı. üstelik her yerel yönetim birimi kendine göre kriterler geliştirip farklı 
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işlemler uyguluyordu. Bu durum kuşkusuz ticari kuruluştan tedirgin etmeye baş-
ladı. Sonuçta onlar da kendi içlerinden bir sansür mekanizması oluşturmayı yeğ-
lediler. Dönemin siyasi otoriteleri sinema sansürüne kanşma konusunda son derece 
isteksiz olduğundan bu girişim hükümet ve içişlerince de olumlu karşılandı. Böy-
lece 1912 Kasımında İngiliz Film Sansür Kurulu (BBFC) kuruldu. Yerel otoriteler 
ellerindeki gücü kaybetmekten hoşlanmadılar ama yetki mücadelesini Kurul ka-
zandı. Bu konuda dönüm noktası, Middlesex County Council ve London City 
Council'in 1920'den itibaren salonlara lisans verilirken, gösterilen filmlerin  BBFC'-
nin sertifikasına  sahip olması koşulunu aramaya başlamalandır. Bugün bile dağıtım-
cıların filmlerini  Kurul'dan geçirmede yasal zorunluluktan yok. Ancak tüm salon-
lar gösterecekleri filmlerde  bu koşulun gerçekleşmesini istediklerinden mekanizma 
aksamadan işliyor. 

BBFC nin giderleri, izlediği filmlerden  uzunluğa bağlı- olarak alınan ücretle 
karşılandığından, herhangi bir dış kaynakça finanse  edilmesi söz konusu değil. 
Bu kural, baskılardan uzak kalma ve bağımsızlığı koruma amacıyla düzenlenmiş. Ku-
rulun genel politikadan sorumlu bir başkam ve bu politikanın uygulanışıyla ilgi-
lenen bir de sekreteri var. Bunların yanında, tüm zamanlı olarak çalışan dört uz-
man inceleyici, filmleri  seyredip karar veriyorlar. Görevde boşalma olduğunda, 
konuyla ilgilendiğini belirten kişilerden oluşan bir listeden yeni görevliler seçi-
liyor. 

— Genel tikeler: 

• Kurul bir filmi  izlerken öncelikle, yerel otoritelerin 16 yaşından küçük 
çocuklan koruma zorunluğunu göz önüne almakla yükümlüdür. Filmin 'ahlâkı 
bozucu ve yozlaştıncı' etkisi olup olmadığım yargılamaya çalışıyorlar. Bunun 
yanısıra filmin,  seyirci üzerinde arzulanmayan bir etkisi ve büyük kitleye ters dü-
şecek bir içeriği olup olmadığına da bakılıyor. Ortada yazılı bir kurallar dizgesi 
olmamakla birlikte, geçmiş kararlar ve günün genel kamusal eğilimleri gözönüne 
alınmaktadır. Zaman zaman birbiriyle çelişen kararlara rastlanmasına karşın sistem 
yine de rasyonel ve eiverişii olarak kabul edilmektedir. Kuşkusuz aksi görüşte olan 
ve Kurula yoğun eleştiriler yöneltenler de var. Ancak en azından görünüşte Kurulun 
ana politikası hiçbir noktada siyasi nitelikte sansüre yönelmemektir. 

— Filmlerin  Değerlendirilmesi: 

Kurul incelenen her filme  farklı  gösterim belgeleri vermektedir. Normal 
olarak her film  en az iki uzmanca incelenir. Ancak herhangi bir sorun doğduğunda 
onların ayrıntılı notlan sekreterce gözden geçirilerek sonuca vanlır. Genel poli-
tikanın değişimini gerektirecek durumlarda ise Başkanın da filmi  izlemesi gerekir. 

Filmlere verilen belgelerin farklılığı  da yine çocukların korunması esasına 
dayalıdır. İlk yıllarda iki belge türü vardı: ü (Evrensel), A (Yetişkinler için). U, 
çocuklara da uygun olan filmleri,  A ise daha çok yetişkinlere uygun olan filmleri 
belirtiyordu. Böylece çocuklar için bir yasaklama olmadığı ama A belgesi almış 
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filmlere  16 yaşından küçük, olanların büyükleriyle birlikte gelmesinin doğru olaca-
ğının belirtildiği anlaşılıyor. 1932'de korku Simlerinin yayılmasıyla yerel otori-

; teflerin  isteği üzerine H (Korku) belgesi verilmeye başlandı. Bu kez de bir yasak-
lama değil büyüklerin uyarılması amacı güdülmekteydi. 1951 Ocağında ise ilk yasak-
layıcı belge olarak X uygulamaya girdi ve 16 yaşmdan küçüklerin bu filmleri  izle-
mesi yasaklandı. 1960'lann sonlarında Kurul var olan kategorileri yetersiz bulmaya 
başladı. Bu dönemde televizyon aileleri sinemalardan koparınca bu nitelikteki seyirci 
kitlesine yönelik film  yapımı da azalmıştı. Boşluğu artık seks ve şiddete yönelik 
filmler  doldurduğundan 16 yaş sınırı geçerliğini yitirmeye başlamıştı. Bugün de 
uygulanmakta olan sınıflandırma  1 Temmuz 1970'den itibaren kullanılmaya baş-
landı. Buna göre ; 

"U: Evrensel, herkese açık, 
A: Filmin içeriğinde çocukların görmemesinde yarar olan. malzeme bulu-

nuyor, 
AA: 14 yaşından küçüklerin görmesi yasak 

X: 18 yaşından küçüklerin görmesi yasak" anlamını taşıyor. 

Kuşkusuz her filmin  hiçbir sorun yaratmadan bu sınıflardan  birine girmesi kolay 
olmuyor. Disney yapımları kolaylıkla U belgesi alabiliyor ama pek çok filmin  daha 
geniş seyirci kitlesine ulaşabilmesi amacıyla Kurul dağıtımcıya bazı sahnelerin 
çıkarılmasını önerebiliyor. örneğin Saturday Night Fever (Cumartesi Gecesi Ateşi) 
X' belgesi aldıktan sonra bazı kesintilerle A alarak gösterime girmiştir. Burada 

dikkati çeken nokta, sansür kuruluna başvuran, dağıtımcının filmin  üzerinde, as-
lında yapımcıya ait olması gereken bir yetkiyi kullanmakta oluşudur. Böylece da-
ğıtımcı yapımcı üzerinde ve filmin  içeriğine ilişkin olarak önemli bir ağırlık kazan-
maktadır. Kurul bazı durumlarda, filmin  kesinti olmaksızın hiçbir belge alamaya-
cağını bildiriyor. Dağıtımcı böyle bir filmi  hiçbir salona kiralayamıyacağını bil-
diği için gerekli değişiklikleri yapmak zorunda kalmaktadır. Son yıllarda katego-
riler konusunda yeni öneriler yapılmakla birlikte bu uygulama henüz işlerliğini 
korumaktadır. 

— Sansür  ve Kurul'a  Yöneltilen  Eleştiriler: 

Eleştirilerin bir kısmı "sansür"ün varlığına ilişkindir. Sansürün özünde, verili 
toplumda var olan egemen değerleri sürdürme, güçlendirme amacı yattığı dolayısıyla 
demokratik bir toplum anlayışıyla bağdaşmadığı görüşü savunulmaktadır. Her 
yetişkinin kendi kararlarını vermeye ehil olduğu ve bu hakka sonuna dek sahip 
olduğu, böylece hangi filme  gideceğine karar verme konusunda da bunun geçer-
liliğini koruduğu ileri sürülmektedir. Sansürün varlığına özgür seçme hakkını ve 
fikirlerin  özgür dolaşımını kısıtladığı için karşı çıkılmalıdır. Ayrıca çocukların 
bu tür filmlerden  etkilenip şiddete yöneldiğini gösteren hiç bir araştırma sonucu 
ve bulgusu olmadığından, "film  kesme"nin riski göze alınamaz. Ayrıca sansürcü-
lerin siyasal değerlerinin onları etkilemediği söylenemez ve üstelik ahlak yönünden 
zararlı görülen filmleri  izleyip onlara birşey olmadığına göre toplumdaki diğer 
kişilerin bu filmlerden  zarar göreceğine karar verip kesintiye başvurmak, diğer 
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insanların ahlaki açıdan zayıf  bulunduğunu göstermektedir. Ve buna kimsenin 
hakkı yoktur denilmektedir. 

Bunların yanısıra, kurulun oluşumu, kararların kapalı kapılar ardında veril-
mesi ve kamuoyunda yaygın biçimde tartışılmaması, günün hoşgörülü tutumları-
nın yansıtılmasında yetersiz kalındığı, seks filmlerine  gösterilen sert tavrın, şiddet 
unsuru taşıyan filmlere  aynı ölçüde uygulanmadığı da eleştiriler arasında yer al-
maktadır. 
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ÇALIŞMA YAŞAMININ DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN 
BASINIMIZIN GÖRÜNÜMÜ (*> 

(Cumhuriyet ve Tercüman Gazeteleri) 
Örneği 

Nevzat DAĞl/** 

Giriş 

Demokrasinin yüceliği ve erdemi yalnızca diktatörlüğün karşıtı olmasın-
dan gelmemektedir. Demokrasi, özünde taşıdığı insan onuruna yaraşır nitelikle-
rin eseri olarak yücelmiş ve en erdemli bir yönetim düzeni olarak gelişmiştir. Adma 
demokrasi denilen düzenler içinde insan, insan olmanın onurunu taşıyabiliyorsa 
o gerçek bir demokrasi; sömürülüyor, eziliyor, horlamyor ve bir güvensizlik ortamı 
içinde yarınından kuşku duyarak yaşıyorsa o sahte bir demokrasi demektir (ünsal, 
s.3). 

Çalışma yaşamını biçimlendiren düzenlemeler, gerçek demokratik düzen-
lerde, çalışanların birlikte ve eşit biçimde söz ve karar sahibi oldukları boyutları 
içerir biçimde olacaktır. Çalışanlar elde ettikleri kazanımları koruyarak ve geliş-
tirerek demokratik düzeni yaşatacak ve güzelleştireceklerdir. 

Basın, toplumdaki işlevleri yönünden demokrasinin yaygınlaştırılmasına, 
yani, insanların kendileri hakkında alınan kararlara daha çok katılmalarının ger-
çekleşmesine, en önemli katkıları sağlayabilecek bir kitle iletişim aracıdır. Bu ara-
cın sağlıklı etkileşim yapabilmesi de özgürlüğüne ve özgürlüğe verdiği öneme sıkı 
sıkıya bağlıdır. Bu nedenle basının ne olduğunun açık ve doğru biçimde saptan-
masının yararı büyük olacaktır. 

Araştırmalım Amacı 

Araştırma, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesine basınımızın etki 
vekatkt çabalarını saptama amacına yöneliktir. 

Kitle iletişim araçları içerisinde kalıcı, kolay saklanabilir olması nedeniyle, 
her zaman incelemeye olanak veren; seçenekleri bulunması nedeniyle de karşılaş-
tırma yapmaya elverişli olan yazılı basının incelenmesinin, alana ilişkin etkinlik-
lerin boyutunu belirlemede de ayrıca yarar sağlayacağı düşünülmüştür. 

(*) Bu arattırma S.B.F. sosyal, politika doktora programı IçsrlJlnde 1981—1982 öğretim yı-
lında yapılmıştır. 

( * * ) öğrstim Göraviııi, A .ü . Basın—'yayın YUksak Okulu. 
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Sayıltılar 

Ülkemiz yazılı basım, çalışma yaşamının daha demokratik duruma getiril-
mesine eğilim yönünden benzeşik bir yapıya sahip değildir. Bunun böyle olması, 
yazılı basın ürünlerinin sınıflı  bir toplumda değişik düşünce yapılarının ve ekono-
mik—siyasal güçlerin sesi ve temsilcileri olmalarındandır. Bu bakış açısı doğrultu-
sunda araştırmamızı şu temel sayıltılar üzerine oturtabiliriz: 

1— ülkemiz yazılı basını, yaşamın öbür yönlerinde olduğu gibi, işçi sını-
fının  sorunlarına yaklaşımda da, temsil ettiği sınıfın  çıkarlarına uygun bir yol iz-
lemektedir. 

2— ülkemiz yazılı basını temsil ettikleri sınıf  ve tabakaların istekleri, bek-
lentileri, çıkarları doğrultusunda yayın yaptıklarından, benzeşik bir yapıya sahip 
değillerdir. Bir bölüm basın, temsil ettiği görüş ile, seslenmek istediği kitle arasın-
daki yeğlemeler yüzünden çelişkiye düşmekte ve olaylara, sorunlara nesnel bir 
bakış açısı kullanamamaktadır. 

3— Yeterli olmasa da, kimi yazılı basın ürünlerinin çalışma yaşamının de-
mokratikleştirilmesine katkı; yönünden belirli bir çabalan vardır. Ancak, bu çaba-
lar henüz sorunun tüm boyutlarını kapsayacak nitelikte değildir. 

Sınırlılıklar 

Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesine basının yaklaşımını saptaya-
bilmek kuşkusuz uzun zaman içerisinde gerçekleştirilebilecek bir araştırmanın 
ürünü olabilirdi. Elimizde şimdilik böylesi bir olanak bulunmaması nedeniyle, araş-
tırmamız hem zaman kesiti yönünden, hem de yazılı basının temsili yönünden sı-
nırlı tutulmuştur. Ancak, bu sınırlamanın saptamalarımızı önemli bir yanılgıya 
götürebileceğini çok olası görmüyoruz. 

Araştırma zaman yönünden 1.7.1980—30.4.1981 günleri arasındaki kesiti, 
yazılı basının temsili yönünden Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerini kapsamak-
tadır. Zaman kesiti ülkemizin yazgısını son derecede etkileyen, işçi ve toplumun 
öbür kesimleri yönünden önemli olayların cereyan ettiği bir dönemi içine almak-
tadır. 

Araştırmanın Yöntemi ve Örneklen» 

Basın araştırmalarında genellikle uygulanan yöntem içerik çözümlemesi-
dir. Ancak, bir metnin içeriği, onu inceleyen kişinin düşünce yapısının çerçeve-
sinde yorumlanabilmektedir. Bu nedenle, içerik çözümlemesi yapacak kişinin, 
kendi düşüncesi doğrultusunda yeğlemeler yapmaması gerekir. En önemlisi öznel 
değerlendirmelerini nesnel bulgularla kanıtlamak zorunda oluşudur. Araştırmada 
elverdiğince bu özelliğe dikkat edilmeye çalışılmıştır. 
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Konumuzun analitik çerçevesi içinde iki boyut yer almaktadır. Birinci 
boyut olarak haber ve haber dışı yazıların çıkış kökeni alınmıştır. Bu köken içinde 
sendikalar, sendika yöneticileri, işveren örgütleri ve bu örgütlerin yöneticileri, yargı 
organlarının kararlan, siyasal iktidarın üst düzey yöneticileri ve bürokrasinin söz 
sahibi temsilcileri, parlamento, siyasal kurumlar, bilim adamları, köşe yazarları, 
araştırma ve inceleme yazarları, muhabirler yer almaktadır, ikinci boyut olarak 
haber ve haber dışı yazıların ereği alınmıştır. Yani yukarda kökenleri belirtilen 
haber ve haber dışı yazıların doğrudan seslendiği ücretli emek kategorisindeki işçi 
amfi  düşünülmektedir, özetlemek gerekirse, yakarda belirtilen kökenlerden çıkan 
mesajların, seslendiği kitleyle ilişkisi incelememizde ölçü olarak alınmıştır. 

Araştırmada, nesnel değişkenlerin ortaya çıkarılması için, sütun ölçüsü 
birim olarak alınmıştır. Gene! olarak, basın incelemelerinde sütunlar birim olarak 
alınmakta ve santimetre ile uzunlukları saptanmaktadır. Sütun birimi çok eskiden-
beri içerik çözümlemelerine teme! oluşturmuştur. Willey'in "Amerikan yereı Dası-
nındaki -sosyalizasyon— eğilimleri" araştırması bunun en eski örneklerinden bi-
ridir (Duverger,s. 151,152). 

Araştırmanın evrenini Türk basını oluşturmaktadır. Basının temsili yönün-
den Cumhuriyet ve Tercüman Gazeteleri inceleme alanı olarak düşünülmüştür. Bası-
nımızın genel görünümünü gözönüne aldığımızda, iki kategorik yaklaşımla sınıflama 
yapabiliriz. Birincisi halk arasında da çokça söz edilen "boyalı basın — yazılı basın" 
kategorisi, ikincisi ise "sağ ve sol dünya görüşlü basın" kategorisidir. Her iki kate-
gori de dikkate alındığında sınıflamanın  temsili yönünden Cumhuriyet ve Tercüman 
gazetelerinin seçilmesinin yerinde (isabetli) olacağı düşünülmüştür. 

incelediğimiz sayıların seçilmesinde, yani örneklemin oluşturulmasında 
"kota" dizgesine benzer bir işlem uygulanmıştır. Bu ilke çerçevesinde, siyasal—eko-
nomik ve toplumsal olayların en yoğun biçimde cereyan ettiği 1—31 Temmuz, 
1—30 Ağustos, 1—12 Eylül 1980 günleri, 12 Eylül harekatından sonraki, basının 
kararsızlık döneminden bir kesit olmak üzere 1—12 Kasım 1980 günleri ve neyin 
ne olduğunun iyice anlaşıldığı 1 - 3 1 Ocak, 1 - 2 8 Şubat, 1 - 3 1 Mart, 1 - 3 0 Nisan 
1981 günlerinde yayınlanan C ve T* gazetesi sayılan örneklem olarak ele alınmış-
tır. Her iki gazetenin belirtilen günlerde yayınlanan 205'er sayısı taranmıştır. 

TANIMLAR ve AÇIKLAMALAR 

Demokrasi 

Azbiraz yunanca bilen bir kişinin türkçeye aktarımı ile demokrasinin tanı-
mını yapacak olursak "halkın iktidan" deyimini kullanabiliriz. Ancak, eski Yunan 
dönemlerinde geçerli biçimiyle "doğrudan demokrasi", "aracısız demokrasi" diye 

(*> Sundan sonra Cumhuriyet  ve Tercüman  Gazeteler i , baş harfleri  al ınarak C  ve T  harfleri  İle 
slmgelenecektlf . 
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adlandırılan (o dönemde halk olarak kabul edilen belirli bir sınıftı)  bu tür demok-
rasinin, günümüzde milyonlarca insanın yönetimi için gündeme getirilmesi duru-
munda, uygulanmasının olanaksızlığı hemen anlaşılıverir. 

Günümüzde demokrasi, yönetim gücüne halkın iradesinin yansıması oranında 
•aflaşan  bir özellik göstermektedir. Yönetim gücüne halkın iradesinin yansıması 
ise, demokrasi anlayışının içinde "genel ve eşit oy" , "çoğunluğun yönetim hak-
kı", "azınlığın korunması ve çoğunluğun sınırlanması", "devlete karşı bireysel 
temel haklar", "yasalar önünde eşitlik" gibi öğelerin bulunmasını gerektirir (Soy-
sal, s. 60). 

Demokrasinin Geçirdiği Evreler ve Boyutları 

Demokrasi, ekonomik gelişmenin ortaya çıkardığı etkenlerin etkisi altında, 
20. yy. başından sonra klasikliğinden kimi ödünler vermeye başlamıştır. Bu Ödün-
lerin sağlanmasının ardında 19. yy. boyunca gelişen işçi hareketleri ve Marksist 
düşünce bulunmaktadır. 

20. yy. başında oluşmaya, başlayan demokrasi yapısının (neo—klasik de-
mokrasi) eskisinden önemli bir ayrılığı "sosyal devlet" kavramını gündeme getir-
miş olmasıdır. Sosyal devletten "ekonomik eşitlikçi" bir devlet kavramı çıkma-
makla birlikte, dengesizliğin az da olsa giderilebildiği de bir gerçektir. 

Bir başka demokrasi anlayışı da (Marksist Demokrasi), ekonomik eşitliği 
tam anlamıyla sağlamayı üstlenerek, üretim araçlarını ellerinde bulunduran ve para 
yoluyla emeğe hükmeden egemen güçlerin karşısına yine 19. yy. sonlarında dikil-
meye başlamış, işi eyleme dökerek kendi anlayışının ilk meyvelerini toplayabil-
miştir. Demokrasinin evrelerini böylece ilk söz çerçevesinde özetledikten sonra, 
günümüzdeki boyutlarını incelemeye geçebiliriz. 

Bugünkü biçimiyle demokrasiden beklenen görevler eskisine oranla oldukça 
çoğalmıştır. 1930'Iarda tartışılan "ekonomik devlet" kavramı, 1950'Ii yıllarda 
"devlet ekonomi planlaması" adını almış, demokrasi belli bir yönelmenin planlı 
bir uygulama biçimi olarak ortaya çıkmaya başlamıştır (MPM, Talaş, s. 237). 

Günümüz demokrasisinin iki önemli ayağı bulunmaktadır. Bunlardan bi-
rincisi toplumsal, ikincisi ekonomik tabanlara basar. Bu ayaklardan birinin eksik-
liği ya da çarpıklığı demokrasinin doğru yürümesini doğal olarak engelleyecektir. 

Demokrasinin toplumsal ayağı liberalizmin "bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler" mantığı içinde aksamaya başlaymca, ekonomik ayağının daha sağlam 
basması gerektiği sorunu gündeme geldi. Hele dünya savaşlarında cephede çarpı-
şan insan değin fabrikada  çalışanın da önem kazanması, soruna eğilmede daha 
bir içtenükli davranmayı gerektirdi (Talaş, s. 238). Marks'ın kapitalizme tepkiyi 
içeren düşünce dizgesi de, bu içtenükli eğilmeye önemli katkılarda bulundu kuş-
kusuz. İşte bu aşamada toplu sözleşme, grev gibi hakların kabulünün yaygınlaş-
tığını ve örgütlenmeye çekilen setlerin yıkılmaya başladığını görüyoruz. 
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Anılan uygulama önce toplumsal eşitlik ve ekonomik gönencin sağlanması 
amacına yönelik olarak gelişmiş, ancak emek ile anamal arasında sürüp gelen tarih-
sel çelişme, mutlu olması istenilen bu beraberliğin zor günlerde (1970'li yılların 
başında görülen ve bugün de süren bunalımla kendini göstermiştir) bozulmasına 
neden olmuştur. Keynes'in 1929 ekonomik krizinin giderilmesinde reçete olan 
görüşünün, liberalizm—demokrasi uyuşması aşaması böylece 1970'li yılların ba-
şında noktalanmış oldu. 

Çağımızda amaçlanan, tüm ülkeler açısından geçerli olabilecek yaygm bir 
demokrasi uygulamasıdır. İnsanın özgür gelişiminin ve kendisini toplumsal olarak 
yeniden üretiminin en üst düzeye ulaşmasının ön koşulu olan bu uygulama nasıl 
olacaktır? İşte, yanıtlanması gereken soru budur. Bu nedenle, soruya yanıt olabi-
lecek ve dolayısıyle çalışma yaşamının daha demokratik duruma getirilmesini sağla-
mayı amaçlayan görüşlerin, yaklaşımların ne olduklarını gözden geçirelim. 

Endüstriyel Demokrasi 

Endüstriyel demokrasinin katılma ve işbirliği kavramlarıyla anlatılabilecek 
iki öğesi bulunmaktadır. Katılmanın gerçekleşmesini sağlayacak kurumlar, sendi-
kalar, toplu sözleşme ve grev gibi kurumlardır. İşbirliği ise "mevzuat" yoluyla 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Bir görüşe göre, endüstriyel demokrasiden amaçlanan, hangi siyasal dizge 
içinde olursa olsun, işletme içinde toplumsal barışı gerçekleştirmektir. Bu yol, 
olanaklar ölçüsünde üretimi üst düzeylere çıkaracak, bir başka yönüyle de, çalışan-
ların doyum sağlam asım ve onların birer robot olmam alarmı sağlayacaktır. Bu 
amaçların gerçekleşmesi için ise, çalışanların yönetime katılması gereklidir (MPM, 
Talaş, s. 235). 

Bilindiği gibi yönetime katılma üç aşamalı bir uygulamadır. Bunlar karar-
lara katılma, yürütmeye katılma ve denetime katılmadır, özel mülkiyetin geçerli 
olduğu siyasal dizgeler içinde —belki de mülkiyetin kutsallığından— bu katılma 
genellikle tüm aşamaları ile uygulamaya sokulamamaktadır. Bu nedenle de, ana-
malcı ülkelerde endüstriyel demokrasi, toplumcu siyasal dizgelerde olduğu gibi 
doğrudan doğruya yönetim olarak belirmemektedir. „ 

Doğrudan doğruya yönetimin, toplumsal siyasal dizge içinde uygulama 
olanağı bulmuş biçimi özyönetimdir. Yukarda belirlenen üç katılmanın dışında 
mülkiyete ve kara katılmanın da sözkonusu olduğu bu uygulama belki de yeni 
bir arayışın, henüz yaygınlık kazanmamış bir örneğidir. Ancak, uygulanan ülke-
nin verdiği örnek, bilim adamlarınca ilgi çekici bulunmaktadır, örneğin, Yugos-
lav modeli üzerinde araştırma yapan Prof.  Dr. A. Işıklı "Bir anlamda özyönetim, 
temsili parlamenter sistem yerine doğrudan demokrasiyi gerçekleştirme eğilim-
lerinin ve çabalarının bir ürünü olma özelliğini de taşıdığı açıktır" demektedir 
(Işıklı, s. VII). 
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Çalışma Demokrasisi 

Çalışma demokrasisi, kapsadığı insan öğesi bakımından daha geniş tutul-
muş yönetime katılmanın adı olabilir. Emeğiyle geçinen yığınların yönetimde, 
ekonomik ve toplumsal etkinliklerde dengeli bir ortaklık içinde bulunduğu böy-
lesi bir dizgede, kuşkusuz, devletin önemli bir rolü olaca'tır. Bu durumda devlete 
egemen olmak ayrı bir özellik taşır. Çünkü katılmanın demokratik ölçülerini bu 
egemenlik belirleyecektir. Çalışma demokrasisi böylesi bir egemenlik sultasından 
korunularak uygulanabilir. Ya da, çalışanların kitle örgütlerinin ekonomiyi, top-
lumsal yaşamı ve siyasal yönetimi denetleyebilecek güçte olması gerekir. Yani bir 
anlamda da çalışma demokrasisi, baskı grupları demokrasisinin çoğulcu (plüralist) 
toplumlardaki ilk adımı niteliğindedir, denilebilir. 

Çalışma demokrasisi salt sanayi kesimini değil, tarım ve hizmet kesimini 
de kapsamına almaktadır. Bu özelliği nedeniyle çalışma demokrasisine "ekonomik 
demokrasi"de denilmektedir. Kimi ülkelerdeki uygulamalarda "işletme birliği", 
"işletme komiteleri", "işletme sosyal siyaseti" gibi adlarla da anılmaktadır (MPM, 
Tuna, s. 27). 

Demokratik Çalışma Ortamı 

19. yy emek piyasasının ortaya çıkardığı önemli sorunlardan birisi, ça-
lışanların işinden aldığı doyumun yok olması ve görülen işin doğal bütünleşmeden 
soyutlanmasıdır. Gittikçe daha çok makine kullanılması, işçiyi robotlaşmaya uygun 
bir ortamda yaşamaya zorunlu kılmaya başlamış, karar verenle uygulayanın birbi-
rini tanımayan kişiler olmaya başlaması da eski lonca düzenindeki iletişimin tüm 
olarak ortadan kalkmasına neden olmuştur. Tarihsel gelişim içinde hep örnekleri 
görüldüğü gibi, ortaya çıkan yeni durumların çözüm gerektiren sorunları, yeni kimi 
toplumsal kurumlaşmalara yol açmaktadır. 

İnsanın, insanca yaşamasını sağlayacak kurumlaşmalar, ekonomik geliş-
menin bugünkü noktasında, klasik özellikleriyle sorunların çözümünde yetersiz 
kalmakta ve yeni arayışlara yolaçmaktadır. Endüstriyel demokrasi, çalışma demok-
rasisi, ekonomik demokrasi gibi kavramlar hep bu arayışların ürünü olarak ortaya 
çıkmışlardır. Adları ne olursa olsun, andan kavramların uygulamada ortaya çıka-
racağı sonuçlar, insanın kendisini toplumsal olarak yeniden üretiminin en üst dü-
zeye çıkmasını getirmelidir. Böylesi bir gelişim için de kimi koşullar vardır. Bu 
koşulları şöyle sıralayabiliriz: 

— Herkesin yarınından güvenli olarak çalıştığı, doyum sağladığı ve yaban-
cılaşmasına yolaçmayan bir işi olmalıdır. 

— İnsan, emeği ve emeğinin ürünü üzerinde her bakımdan özgürce ve in-
sanca karar sahibi olmalı (Işıklı, s. VII) ve özgürce örgütlenebilmelidir. 
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— Amaç, demokrasinin var olan uygulamalarını yadsımak değil, toplum 
yaşamının tüm alanlarında yaygınlaşmasını ve derinleşmesini sağlamak olmalıdır. 

s 
İşte, demokratik çalışma ortamından anlaşılması gereken budur. Bu anla-

yışın yaygınlaşması kimi çağdaş toplumsal kurumların yoğun uğraşını gerektir-
mektedir. özellikle, basımn bu alana ilişkin işlevi çok önemlidir. 

ÇALIŞMA YAŞAMININ DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN 
BASIN VE TOPLUMDAKİ İŞLEVLERİ 

Zaman zaman gazetelerde büyük puntolu başlıklarla kimi haberler yayın-
lanır. "Çöp değil, para süpürüyorlar", "Çöpçüler burunlarından kıl aldırmıyorlar", 
İşçiler Genel Müdürden Fazla Maaş Alıyor^*) gibi. Bu haberlerin salt gazetecilik 
anlayışıyla gazetelere yansıdığını düşünmek gerçekten büyük bir saflık  olur. özel-
likle toplu sözleşme dönemlerinde yoğunlaşan bu tür haberlerde bir başka amacın 
da gizlendiğini görmek sanırım zor olmamaktadır. Amaç, yaklaşan toplu sözleşme 
dönemi dolayısıyle, işverenle toplu sözleşme masasına oturacak olan sendikaları, 
işveren ve kamuoyu karşısında mahkum etmektir. Haberler bir yönüyle dargelir-
lilerin (memur, küçük esnaf  ve b.g.) işçi sınıfına  tepki göstermesini sağlayacak, 
öbür yönüyle işverenlere koz olacaktır. Oysa ki, bu haberlerde, işçilerin aldıkları 
ücretlere ilişkin olarak ortaya atılan rakamlar genellikle bürüt üzerinden, öbür ça-
lışanlarınla ise net üzerinden gösterilip kıyaslamalar yapılmaktadır (Yol—Iş, sayı: 
135). 

Gerçekleri çarpıtarak, kamuoyunu belli bir amaç doğrultusunda koşullan-
dırmaya yönelik yayınlar, gazeteciliğin temel ilkeleri ile bağdaşmaz. Gazeteciler 
okuyucularına gerçekleri iletmeyi, kamuoyunu dünya ve yurt olayları üzerinde 
bilgilendirmeyi ve uyarmayı görevlerinin en kutsal özelliği olarak benimsemelidir-
ler. 

Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Gazetenin Toplumdaki İşlevleri 

Kitle iletişim araçları denildiğinde radyo, televizyon, gazete gibi adlar hemen 
ilk akla gelenlerdendir. Uygulayımbilimin son derecede geliştiği günümüzde bu araç-
lara yenileri eklenmekte, insanlara her yerde ve çok kısa sürelerde ulaşma olanağı 
doğmaktadır. 

Gazete kitle iletişim araçları içerisinde, en etkili yazılı basın ürünlerinden 
birisidir. Yayınlanması çok büyük anamal birikimlerini gerektirmediğinden tekel-
ler dışında da kimi etkinliklerin sürdürülmesine olanak sağlar. Bu özelliği nedeniyle 
kitle iletişiminde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Gazetenin bu ayrıcalıklı yerini koruması 
ve saygınlığını sürdürebilmesi için toplumdaki işlevlerini eksiksiz yerine getirmesi 
gerekir. Bu işlevlerin belli başlıları şunlardır (Geray, s. 94): 

(*) 6.8.1979 günlü Hürriyet,  10.8.1979 günlü Dünya , 3.9.1979 güniu Günaydın 
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1—Habercilik 

Yurtta ve dünyada olup bitenleri en çabuk, en doğru biçimde okuyucuya 
ulaştırmak gazetenin ana görevlerindendir. Gazete bu ana görevim yaparken olay-
ların ve gerçeklerin nesnel ölçüler içinde yansıtılmasına özen göstermelidir. 

2—Kamuoyunu  oluşturma 
Gazete kamuoyunu ilgilendiren konularda, çeşitli siyasal ve bilimsel görüş-

lerin serbestçe ortaya atılıp, tartışılmasına aracılık eder. Böylelikle demokratik 
yönetimde önemli bir etken olan kamuoyunun oluşmasına yolaçar. 

3—Siya8al  sürece katılma  ve denetleme 
Yurttaş m siyasal iktidarı gözetlemesine, denetlemesine yardımcı olmak 

gazetelerin bir başka önemli görevidir. Böylece yurttaşın siyasal sürece, çıkarla-
rına en uygun biçimde, bilinçle katılmasına olanak sağlanır. 

4—Eğitim 
Bir kitle iletişim aracı olarak gazetenin görevlerinden birisi de eğitmektir. 

Sorunlarını çözmesinde, gereksinimlerinin farkına  varmasında ve karşılamasında, 
gerekli bilgi, beceri ve davranıştan edinmesinde; hak, ödev, çıkar ve sorumluluk-
larının bilincine varmasında, bunun gerektirdiği gibi davranmasında gazete oku-
yucusuna çok şeyler verebilir. 

5— Toplumsal  etkileşme 
Gazete insanlan birbirlerine yakınlaştırma, düşünce ve duygu birliği ya-

ratma ve toplumsal sorunların çözümünde eşgüdüm ve öncülük etme bakımından 
da önemli işleve sahiptir. 

Yukarda sayılan işlevleri de göstermektedir ki, gazetelerin toplum yaşamında 
önemli bir yeri vardır. Demokratik çalışma ortamının oluşturulmasında, işlevlerini 
yerine getirdikleri ölçüde, etkin roller oynayabilirler, özellikle, demokratik çalışma 
yaşamının örgütlenme (sendika), toplu sözleşme, grev gibi kurumlarının etkinlik-
lerini etkilemede, duyurmada, yaymada son derecede yararlı görevler üstlenebilirler. 

Basının görevlerini yapmada en güçlü dayanağı özgürlüğüdür, özgür basın 
bir toplumun daha iyiye, daha doğruya, dolayısıyle daha ileriye gitmesinde önemli 
bir etkendir. Basının özgürlüğü, hem çalışma yaşamının genel boyutlan içinde 
hem de bireyin temel hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, —ön koşul olan— 
bir güvencedir. Bu güvenceden yoksun olan basın işlevlerini doğru olarak yerine 
getiremez. 

Ülkemiz koşullarında basının, anayasamn çalışma yaşamı, toplumsal ve 
ekonomik yaşam için getirdiği hak ve ödevlerin yurttaşlara tanıtılmasında ve onlar 
adına savunulmasında ayn bir önemi vardır. 
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Demokrasinin ve demokratik temel kurumların tüm boyutları ile yerleşe-
bilmesi, basının tanıtma, yayma ve denetleme işlevlerini yerine getirmesi ile daha 
kısa sürede ve daha sağlıklı biçimde gerçekleşebilecektir. Bunun sonucunda da 
çalışma hakkı, çalışma özgürlüğü, iyi çalışma koşullan, denkser (adaletli) ücret, 
sendikalaşma hakkı, toplu sözleşme ve grev hakkı, sosyal güvenlik hakkı, dinlenme 
hakkı, sağlık hakkı, öğrenim hakkı vb. gibi haklar tam anlamıyla yaşama geçirile-
bilecektir. Yaşama geçirilen bu hak ve özgürlüklerin savunulması da yine basın-
dan beklenen görevler arasındadır. 

Ülkemiz basını yukarda sayılan görevlerini ne ölçüde yerine getirmekte-
dir? Sorumuza yanıt bulabilmek için şimdi de basınımızdan iki örneği gözden geçi' 
relim. 

İnceleme Alanındaki Cumhuriyet ve Tercüman 
Gazetelerine İlişkin önbilgi 

Oldukça önemli işlevleri olan basının, günümüzdeki görünümünü saptamak, 
belirlemeye çalıştığımız ölçülere ne değin uyup uymadığım ortaya koymak için, 
kısa geçmişlerine de göz atmakta yarar vardır. Kısa geçmişle anlatılmak isteneny 

gazetelerin kuruluşu, gelişimi değil, önceki yıllardaki içerik yönünden görünümüdür. 

önder Şenyapılı'nın 1973 yılındaki saptamalarına göre C ve T Gazetele-
rinin reklam dışı içeriğinin dağılımı şöyledir: Cumhuriyet: Haber: %48, foto:  %7, 
fotoroman:  —, resimliroman: %8, röportaj: %4, tefrika:  %2, okuyucu mektubu: 
%1, yorum: %2, fıkra:  %8, makale: %8, araştırma: %2, eğitim: —, karikatür: %1 
çeşitli :%9. 

Tercüman: Haber: %32.5, foto:  %16, fotoroman:  %6, resimliroman: %5.5, 
röportaj: —, tefrika:  %11, okuyucu mektubu: %1.5, yorum: %1.5, fıkra:  %8, ma-
kale: %3 5 , araştırma: %5, eğitim: %5, karikatür: %1, çeşitli: %8. 

Aynı araştırmaya göre (1973) tüm içerik içinde siyasal, toplumsal ve eko-
nomik haberlerin oram da şöyle belirlenmiştir. 

Cumhuriyet :%55 
Tercüman : %34 

1978 yılında S. Koçakla birlikte yaptığımız ve bir bölümü yayınlanmış olan 
(Geray, s. 210), araştırmanın bulgularına göre de anılan gazeteler Şenyapılı'nın 
saptadığı oranlara yakın bir içerikle yayınlarım sürdürmektedirler. 

C ve T gazeteleri bu kez, Türk basınının iki temsilcisi olarak, çalışma yaşa-
mına yaklaşımlan ve etkileme çabalan açısından ele alınarak değerlendirilmek-
tedir. Konuya ilişkin haberlere verdikleri önem, yorumlannın niteliği biçim ve içe-
rik yönünden çözümlenmeye çalışılmıştır. 
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BULGULAR VE YORUM 

İnceleme alanımız içindeki C ve T gazetelerinin taranan 205'er sayılarında 
işçilere doğrudan yönelik haberlerin sayılan, işçilere doğrudan yönelik haber baş-
lıklarının birinci sayfadaki  konumu, haber dışı yazılann sayılan, haber ve haber dışı 
yazıların gazetede kapladığı alan nesnel değişkenler olarak ele alınmıştır. Anılan 
gazetelerin çalışma yaşamının demokratikleştirilmesine katkılan, demokratik ça-
lışma yaşamının temel kurumlarından sendika ve grev gibi kurumlara yaklaşım-
lan da öznel değişkenler olarak kabul edilmiştir. 

İşçilere Doğrudan Yönelik Haberlerin 
Sayılan Bakımından C ve T Gazeteleri 

İşçilere doğrudan yönelik haberlerin sayılanm gözönüne alarak C ve T gaze-
telerinin durumuna baktığımızda, C gazetesinin önemli oranda, T gazetesinden 
daha çok haber verdiğini görüyoruz, örneğin, C gazetesi incelediğimiz 205 sayı-
sında 167'si birinci sayfada,  182'si öbür sayfalarda  olmak üzere toplam 349 haber 
vermişken; T gazetesi aynı günlerdeki sayılannda 105'i birinci sayfada,  167'si öbür 
sayfalarda  olmak üzere 272 haber vermiştir (Çizelge : 1). 

Gazeteleri ayn ayrı ele aldığımızda, aylara göre önemli düşüşler ve yük-
selişler görülmektedir. Bu durum her iki gazetede de aynı oranlarda olduğundan, 
nedeninin o aylarda oluşan olaylann haber olup olmama özelliğinden kaynaklan-
dığı düşünülebilir. 

İşçilere Doğrudan Yönelik Haber Başlıkiannın Birinci 
Sayfadaki  Konumuna Göre C ve T Gazeteleri 

Yukanda sayılan verilen haberlerin birinci sayfadaki  konumlanna, başlık-
larının kaç sütuna verildiğine baktığımızda yine C ve T gazeteleri arasında önemli 
bir ayırım olduğu görülmektedir. C gazetesi üç ve daha çok sütuna verdiği haber-
lerde T gazetesine göre yaklaşık iki kat üstünlük sağlamaktadır, özellikle, üç ve 
dört sütuna verilen haber başlıklan sayısındaki fark  önemli derecede büyüktür (Çi-
zelge: 2). 

Haber başlıklan, değerlendirilen haberlerin önemine koşut olarak büyül-
tülürler. önemli haberlerin başlıkları sayfaların  üst bölümlerinde, genellikle dört 
ve daha çok sütuna yerleştirilir, önem derecesi düşük haberler ise, ya birinci say-
fanın  alt bölümlerinde ya da iç sayfalarda  verilir. Bu teknik ölçüyü dikkate alarak, 
konumuz açısından anılan gazetelerin birinci sayfalanna  baktığımızda C'nin işçi-
lere yönelik 31 haberi büyüttüğünü, T'nin ise 16 haberi büyüttüğünü görüyoruz. 



jÇizelge : 1 

İŞÇİLERE YÖNELİK HABER SAYILARI BAKIMINDAN CUMHURİYET VE TERCÜMAN GAZETELERİ 

İncelenen 
aylar 

C U M H U R İ Y E T T E R C Ü M A N 
İncelenen 

aylar Birinci sayfada  verilen: 
haber sayısı 

öbür sayfalarda  verilen 
ı haber sayısı 

Toplam Birinci sayfada  verilen 
haber sayısı 

öbür sayfalarda  verilen 
haber sayısı 

Toplam 

1-31.7 .1980 24 38 62 15 38 53 
1-30.8 .1980 9 36 45 6 26 32 
1-12.9 .1980 12 14 26 6 9 15 
1-12.11.1980 6 2 8 5 7 12 
1-31 .1 .1981 19 14 33 11 23 34 
1-28.2 .1981 18 2 20 9 14 23 
1-31 .3 .1981 44 38 82 22 24 46 
1-30 .4 .1981 35 38 73 31 26 57 

Genel Toplam 167 182 349 105 167 272 
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Çizelge : 2 

CUMHURİYET VE TERCÜMAN GAZETELERİNDE İŞÇİLERE YÖNELİK HABER BAŞLIKLARININ 
BİRİNCİ SAYFADAKİ KONUMLARI 

C U M H U R İ Y E T T E R C Ü M A N 

İncelenen 
aylar 

tek çift üç dört beş altı yedi sekiz tek çift Uç dört beş altı yedi sekiz (sütun) 

1-31.7 .1980 18 3 1 — — 1 - 1 10 3 2 
1 -30 .8 .1980 8 1 5 1 
1 -12 .9 .1980 6 4 2 ; 2 2 1 1 — — — — 

1-12 .11 .1980 2 2 1 1 — — — — 3 2 
1 -31 .1 .1981 10 2 1 4 1 — — 1 4 4 1 1 1 — — — 

1-28 .2 .1981 8 6 1 1 2 — — — 5 2 — 2 — — — — 

1-31 .3 J .981 19 10 5 8 1 - 1 — 13 6 — 3 — — — — 

1-30 .4 .1981 18 6 2 8 — 1 - — 11 10 3 5 1 1 — 1 

Toplam 89 34 13 22 4 2 1 2 53 30 7 12 2 1 — 1 
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İşçilere Doğrudan Yönelik Haber Dışı* 
Yazılar Bakımından C ve T Gazeteleri 

İşçilere yönelik, analitik çerçevemiz içine giren haber dışı yazıların sayı-
ları karşılaştırıldığında C ve T gazeteleri arasında haberlere oranla daha büyük bir 
fark  olduğu görülmektedir. İncelenen 205'er sayılarında C gazetesi 73 haberdışı 
yazı yayınlamışken, T gazetesi 27 haber dışı yazı yayınlamıştır. 

Haber dışı yazıların sayısal durumu, gazeteler ayn ayrı ele alınarak gözden 
geçirildiğinde, C gazetesinin 12. Eylül 1980 öncesine göre, 12 Eylül 1980 sonra-
sında önemli bir gerileme içinde olduğu görülmektedir. T gazetesinde bu iki dönem 
arasında önemli bir fark  bulunmamaktadır (Çizelge : 3). 

Çizelge : 3 

İŞÇİLERE DOĞRUDAN YÖNELİK HABER DIŞI YAZILAR 
BAKIMINDAN C ve T GAZETELERİ 

İncelenen günler Haber dışı yazıların sayıları 
Cumhuriyet Tercüman 

1 - 3 1 Temmuz 1980 17 3 
1 - 3 0 Ağustos 1980 25 5 
1 - 1 2 Eylül 1980 1 1 
1 - 1 2 Kasım 1980 2 1 
1 - 3 1 Ocak 1981 6 5 
1 - 2 8 Şubat 1981 8 2 
1 - 3 1 Mart 1981 11 8 
1 - 3 0 Nisan 1981 3 2 

Toplam 73 27 

İşçilere Doğrudan Yönelik Haber ve Haber Dışı Yazıların 
Kapladığı Alanlar Bakımından C ve T Gazeteleri 

Analitik çerçevemiz içine giren haber ve haber dışı yazıların C ve T gaze-
telerinde kapladığı alanlara, yani C ve T gazetelerinin bu tür yazılar için ayırdığı 
sütun sayısının uzunluğuna baktığımızda, iki gazete arasında yine önemli derecede 
fark  olduğunu görüyoruz, örneğin 205'er günlük yayın sürelerinde C gazetesi 
13888 cm-sütun haber yayınlamışken (günlük ortalama: 67.7 cm-sütun), T ga-
zetesi 9451 cm—sütun haber yayınlamıştır (günlük ortalama: 46.1 cm—sütun). 

( * ) Haber aısı yazı : Araşt ı rma, İnceleme yazı ları , maka le , f ık ra , köşe yazısı, röporta j , yo rum. 
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Haber dışı yazılara baktığımızda farkın  daha da büyüdüğünü görüyoruz. 
C gazetesinin analitik çerçevemiz içindeki haber dışı yazılara ayırdığı alan 8250 
cm—sütun iken (günlük ortalama: 40.2 cm—sütun), T gazetesinin aynı çerçeve içine 
giren yazılarının alanı 2005 cm-sütundur (günlük ortalama: 9.7 cm-sütun). 

Günlük ortalamaları gazetelerin günlük genel alanları içinde değerlendirdi-
ğimizde C gazetesinin ortalama olarak tüm alanının %2.5'ini, T gazetesinin ise %1'ini 
konumuz çerçevesindeki haber ve haber dışı yazılara ayırdığını görüyoruz (Çizel-
ge : 4). 

İçerikleri belli bir nesnel ölçü ile değerlendirebilmek elbette kolay bir iş 
değildir. Ancak, yazıların başlıklarından da hemen anlaşılacağı gibi gözlemimizin 
çok da yanlış olmadığı açıktır. 

C gazetesi çalışma yaşamının demokratikleştirilmesine katkı olabilecek 
yazılara, oldukça geniş biçimde yer vermiş bulunmaktadır. Amlan gazetenin bu 
tür yazılara ayırdığı alan 4441 cm—sütundur. T gazetesinin ise bu tür yazılara yal-
nızca 447 cm—sütunluk bir yer ayırdığını, bu konuda çok cimri davrandığını görü-
yoruz. 

Konuyu daha da derinlemesine irdelemek için, işçi sınıfı  açısından yaşam-
sal önemi olan sendika ve grev gibi kurumlara anılan gazetelerin nasıi yaklaştıkla-
rını da belirlemek gerekir. Bu nedenle, incelediğimiz sayıları içinde C ve T gazete-
lerini bu yönleriyle de gözden geçirmek yararlı olacaktır. 

C ve T GAZETELERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMININ 
KİMİ TEMEL KURUMLARINA YAKLAŞIMLARI 

Çalışma yaşamının demokratikliğinin sağlanması genellikle katılma ve iş-
birliği gibi iki temel öge yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu iki temel öğeden, ka-
tılmanın yaşama geçirilmesi için sendika, toplu sözleşme ve grev gibi kurumların 
işler olması; işbirliği öğesinin yaşama geçirilmesi için de, mevzuatın oluşturulmasına 
etkisi bakımından, siyasal katılmanın tam olması gerekir. C ve T gazetelerine bu 
çerçeve içinde baktığımızda birbirlerine hemen hemen hiç benzemediklerini gö-
rüyoruz. Bu nedenle her iki gazeteyi ayrı ayrı değerlendirmekte yarar olacakta. 

Cumhuriyet Gazetesinin Sendikalara İlişkin Tutumu 

inceleme alanımız içine giren sayılarında, C gazetesinin sendikalara karşı 
olan ya da belli bir sendikayı yıpratmayı amaçlayan yayınına rastlanmamıştır. 
Sendikalara Uişkin haber ve haber dışı yazıların genellikle Türk—İş ve Disk odaklı 
oldukları gözlenmiş, öbür sendikalara ilişkin haberlerin azlığı dikkat çekmiştir. 



Çizelge : 4 

CUMHURİYET VE TERCÜMAN GAZETELERİNDE İŞÇİLERE YÖNELİK HABER VE HABER DIŞI 
YAZILARIN KAPLADIĞI ALANLAR 

C U M H U R İ Y E T T E R C Ü M A N 

İncelenen 

aylar 

Haberlerin 
kapladığı 
alan 
(cm-«ütün) 

Günlük 
Ortalama 

Haber dışı 
yazıların 
kapladığı 
alan 

Günlük 
Ortalama 

Haberlerin 
kapladığı 
alan 
(cm—«ütün) 

Günlük 
Ortalama 

Haber dışı 
yazıların 
kapladığı 
alan 

Günlük 
Ortalama 

1-31 .7 .1980 2183 70.4 2490 80.3 1512 48.7 182 5.8 

1-30 .8 .1980 955 31.8 3220 107.3 1041 34.7 420 14.0 

1—12.9.1980 814 67.8 106 8.8 464 38.6 80 6.6 

1—12J.1J.980 122 10.1 150 12.5 379 31.5 136 11.3 

1 -31 .1 .1981 1371 44.2 424 13.6 1212 39.1 338 10.9 

1 -28 .2 .1981 584 20.8 743 2 6 5 688 24.5 162 5.7 

1 -31 .3 .1981 3639 117.3 854 27.5 1779 57.3 577 18.6 

1-30 .4 .1981 4220 140.6 263 8.7 2376 79.2 110 3.6 

Toplam 13888 67.7 8250 40.2 9451 46.1 2005 9.7 

N o t : Cumhuriyet Gazetesinin bir günlük sayısında İnceleme konumuza giren haber ve haber ciışı yazılara alan olarak verdiği 
yer %2.5, Tercümanın kl İse %1 "dlr. OJ 

-a 
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Çizelge : 5 

C ve T GAZETELERİNDE, ÇALIŞMA YAŞAMININ DEMOKRA-
TİKLEŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNACAK HABER DIŞI YAZILAR 

Cumhuriyet Gazetesi Yayınlandığı gün 
— , 

Kapladığı alan 
İşlenen konu cm—sütun 

Disk Genel Kurulunun Ardından 
(Şükran Ketenci) 5.7.1980 106 

Bunalım ve İşçi Sınıfı  (ProfDr.C.Talas) 10.7.1980 108 

İşçi—Aydın (Melih Cevdet Anday) 11.7.1980 120 

Ülkemizde Çıraklar ve Çıraklık Eğiti-
timinin Sorunları (Dr. C.Sıdal) 13.7J.980 93 

Koordinasyon Kurulu Aldatmacası 
(Ş . Ketenci) 16.7.1980 221 

İşkolu Yetkisinde Kargaşa 
(Ş. Ketenci) 21.7.1980 170 

Toplu Sözleşme ve Grev 
(Ş . Ketenci) 21.7.1980 116 

Sendikal Savaşım ve Kooperatifçilik 
(Hüseyin Polat) 31.7.1980 124 

Sıra Yeni Çeltekte mi? (E. Tuşalp) 31.7.1980 938 

24 Ocak Kararları ve Ertelenen 
Grevler (T. Tayanç) 2.8.1980 136 

DİSK'i Kapatma İstemi (Ş. Ketenci) 3 .81980 92 

Grev Hakkını Ortadan Kaldıran Grev 
Ertelemeleri (Ş. Ketenci) 10.8.1980 368 

Sağlık İşçileri Suçluyu Bilmeli 
(N.Kırsaçlıoğlu) 13.8.1980 52 

Maçı Hükümet Kazandı (Ş . Ketenci) 13.8.1980 90 

Hükümet Grev Ertelemelerinde Yasal 
Sınırı Aşıyor (Ş. Ketenci) 22.8.1980 60 

Ücret Sendikacılığını Kimler İstiyor 
(Ş. Ketenci) 31.8.1980 106 

Aynı Oyunu Birkez Daha Seyretmek 
İstemiyoruz (Ş. Ketenci) 8 3 1 9 8 0 106 

17 Sözleşmenin İmzalanması İşçi—İş-
veren. İlişkilerinde Geçiş Dönemi İliş-
kilerini de Belirleyecek (Ş. Ketenci) 3 1 1 1 9 8 0 60 

İşçiyi Korumak Gerekirdi (T. Kazan) 8.11.1980 90 
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Ücretler, Enflasyon  ve Vergi 
(F.Y. Başbuğ) 

Kısa ömürlü Yasalar (Ş. Ketenci) 

İş Yasalarında Yorumlama 
(Ş. Ketenci) 

Sendikaların Mal Varlığı 
(Ş. Ketenci) 

Sendikaların Varlığı İsteniyorsa 

ücret, Vergi ve Sermaye (S. Savran) 

Ücret ve Beklenenler (F. Y. Başbuğ) 

Gözler Yüksek Hakem Kurulunda (1—2) 
(Ş . Ketenci) 

özlenen Denge (Yılmaz Çorum) 

Gerçekleri Saptırmayalım (Ş. Ketenci) 

YHK ve İş Güvencesi (Doç. Dr. D. Ulucan) 

Amerikan Sendikacılığı (Av. E. ünsal) 

YHK Zamları Açıkladı (Ş . Ketenci) 

Nedenini Anlayabildiniz mi? (Ş . Ketenci) 

Tercüman Gazetesi 

Türk—Iş'in Çağrısı (R. Sönmezsoy) 
Anarşi ve Geçim Derdi (R. Sönmezsoy) 

Türkiye'de Sadece 4 milyon 22 bin Kişi 
Vergi ödüyor (İnceleme) 

Fedakarlıkta Eşitlik (R. Sönmezsoy) 

Türk İşçisinin Enbüyük Derdi İşsizlik 
veişkazası (R. Sönmezsoy) 

Çizelge 5 *in devamı 

12 .1 .1981 128 

1 2 . 1 1 9 8 1 64 

19 .1 .1981 64 

2 2 1 1 9 8 1 8 8 

3 . 2 . 1 9 8 1 7 0 

1 0 . 2 1 9 8 1 1 0 2 

1 1 . 2 1 9 8 1 1 0 3 

18 .2 .1981 7 2 
22 .2 .1981 94 

20 .2 .1981 118 

2 8 . 2 1 9 8 1 76 

1 3 . 3 1 9 8 1 72 

17 .3 .1981 8 8 

2 . 4 1 9 8 1 74 

1 6 . 4 1 9 8 1 72 

TOPLAM 4 4 4 1 

2 6 . 7 . 1 9 8 0 64 

2 .8 .1980 6 0 

9 1 1 1 9 8 0 1 3 6 

1 4 . 2 1 9 8 1 9 4 

2 . 3 1 9 8 1 9 3 

TOPLAM 4 4 7 

C gazetesinin sendikalara ilişkin, verdiği haberleri büyük bir özenle, nesnel 
ölçüler içinde yansıttığını görüyoruz. Haber başlıkları kurallara uygun olarak atıl-
makta, haber metinleri yorumdan arıtılmış olarak verilmektedir. Haber dışı yazı-
larda işlenen konular bilimsel eleştiri boyutlarında olmakta, kişiselleştirme ya 
da polemik yapılmamaktadır. Çizelge 5 'te C gazetesinin sendikalara ilişkin tutumunu 
yansıtan haber dışı yazıların başlıkları verilmiştir (bkz. 5.7.1980, 16.7.1980, 
31.7.1980, 3.8.1980, 13.8.1980, 31.8.1980, 8 .91980, 22 .11981, 22.1.1981, 
17.3.1981 günlü yazılar). 
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Cumhuriyet Gazetesinin Greve İlişkin Tutumu 

C gazetesinin greve ilişkin tutumuna baktığımızda ilk dikkatimizi çeken 
özelliğin, işçi sınıfının  bu silahına karşı bir yakınlık gösterildiğidir. Ancak bu ya-
kınlık haksız bir özendirme biçiminde, başka bir anlatımla "tahrik" niteliğinde 
değildir, özellikle grevlere ilişkin haberlerin yansıtılmasında son derecede nesnel 
ölçüler kullandığını belirtmemiz gerekir. Grevlere ilişkin "sempati" daha çok haber 
dışı yazıların içeriğinde duyumsanmaktadır. 

Toplu sözleşme ve grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin çalışmaların baş-
latıldığı 1980 yılı ortalarında, C gazetesinin alana ilişkin yaklaşımları, çalışma 
yaşamının demokratikleştirilmesine katkı açısından oldukça anlamlıdır. Çizelge: 
6 'da bu konuya ilişkin haber dışı yazıların başlıkları verilmektedir. 

Çizelge : 6 

C GAZETESİNİN GREVE YAKLAŞIMINI BELİRLEYEN 
HABER DIŞI YAZILAR 

İşlenen konu Yayınlandığı gün Alanı cm—sütun 

Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı Yok mu 
Edilmek İsteniyor (Ş . Ketenci) 21.7.1980 116 

24 Ocak Kararlan ve Ertelenen Grevler 
(C.Tayanç) 2.8.1980 136 

Grev Hakkını Ortadan Kaldıran 
Grev Ertelemeleri (Ş. Ketenci) 10.8.1980 204 

Grev Ertelemeleri Sosyal Gerilimleri 
Arttırmaktan Başka İşe Yaramaz 

(Ş. Ketenci) 11.8J.980 160 

Hükümet Grev Ertelemelerinde Yasal 
Sının Aşıyor (Ş. Ketenci) 22.8.1980 60 

TOPLAM 676 

Tercüman Gazetesinin Sendikalara İlişkin Tutumu 

T gazetesinde yer alan konuya ilişkin haber ve öbür yazılarda sendikalara 
karşı, özellikle Disk'e karşı olumsuz bir bakış açısı kullanılmaktadır, örneğin, 
sendikalar üzerinde yönetsel, mali, yasal denetimlerin iyi yapılmadığı; sendikaların 
anarşi ile içiçe olduğu ve sendikaların bu duruma gelmesinde politikacıların ve 
öğretim üyelerinin rolü olduğu; sendikaların grevdeki işçilere çok az yardım yap-
tığı, onları sefalete  ittiği gibi konular sık sık işlenmekte, kimi yazılarda da sendikal 
örgütlenmeye ve sendikaların çağdaş işlevlerini yapmasına dolaylı olarak karşı 
çıkılmakta, belki de bu yönde kamu oyu oluşturulmaya ve kimi etkili çevrelerin 
dikkati çekilmeye çalışılmaktadır. 
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Çizelge : 7'de örnekleri verilen haber başlıklarında da anlaşılacağı gibi, 
kimi konular peşpeşe, başka başka yazarlarca işlenerek belli bir görüş doğrultu-
sunda yoğun çabalar gösterildiği izlenimini vermektedir (bkz. çizelge 7'de 2,3, 
6.7.1980 ve 20,21,22.1.1981 ve 21,22.3.1981 günlü yazılar). 

Çizelge : 7 

TERCÜMANIN SENDİKALARA İLİŞKİN TUTUMUNU GÖSTEREN 
HABER VE HABER DIŞI YAZILAR 

Yazının 
türü İ ş l e n e n k o n u G ü n ü Alanı (*) 

Haber DtSK'li işçiler feryat  ediyor: 
Komünist sendikalar sattı bizi 2.7.1980 98 

11 DlSK Merkez Yürütme Kuruluna 
Baştürk'ün teklif  ettiği 3 aday seçi-
lince aşırı solcular salonu terketti 3.7.1980 35 

Yorum TKP'yi CHP'ye, CHP'yi TKP'ye 
kırdıran Baştürk ekibi DlSK yöne-
timini yine ele geçirdi 6.7.1980 150 

Yorum Sattı Bizi (R. Sönmezsoy) 
(DlSK genel kuruluna ilişkin) 6.7.1980 64 

Köşe yazısı Sendikal Cenaze (E. Göze) 30.7.1980 54 

Haber Grevdeki işçilere 1500 lira 
zam vermeyen MADEN—İŞ yüzde 
300 zam istiyor 17.8.1980 26 

Yorum Cemaatten Yükselen Feryat 
(R. Sönmezsoy) 23.8.1980 56 

Köşe Yazısı İşçi—memur Ayırımı (M. özyörük) 20.1.1981 72 

Türk İşçisinin Sesi (E. Göze) 21.1.1981 40 

1 I Devrimci Sendikaların İşçi Sınıfıyla 
Mücadelesi (A. Kabaklı) 22 .11981 60 

• • İşçi işveren İlişkileri (G. Civaoğlu) 21 .31981 50 

11 îşçi işveren Bekleyişleri 
(G. Civaoğlu) 22 .31981 66 

Haber Sendikaların bu duruma gelmesinde 
politikacı ve öğretim üyelerinin 
büyük rolü vardır 8.4.1981 34 

Toplam 805 

( * ) A lan cm—sUtun olarak bel i r t i lmişt i r . 
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Tercüman Gazetesinin Greve İlişkin Tutumu 

T gazetesi haber ve yazılarında genellikle greve karşı olan bir tutumu yan-
sıtmaktadır. Analitik çerçevemiz içinde verdiği haber ve haber dışı yazıların önemli 
bir bölümünü (391 cm-sütun) bu amaç için ayırmaktadır, özellikle konuya ilişkin 
haberlerde nesnel değerlendirmelerden uzaklaşmakta, kiril zaman yargı organlarım 
bile baskı altına alma yolunu seçmektedir (bkz, çizelge: 8). 

Çizelge : 8 

TERCÜMAN GAZETESİNİN GREVE İLİŞKİN TUTUMUNU 
BELİRLEYEN HABER VE HABER DIŞI YAZILAR 

Yazının 
türü 

İ ş l e n e n k o n u g ü n ü alanı (*) 

Haber İzmit'te 12 sanayi kuruluşunda 
devam eden grev 5 milyon lira 
zarara yol açtı 8.7.1980 18 

•* Grevlerle birlikte işsizlik te artıyor 19.7.1980 54 

Grevler nedeniyle bazı cam mamül-
leri piyasada bulunmuyor 30.71980 12 

tı Maden—İş grevlerinde üretim kaybı 
35 milyar lirayı aştı 8 .81980 49 

II Büyük Ankara Otelinde günlük 
zarar 2 milyon 11.81980 44 

Makale Yaygm grevler ve üretimin 
istismarı (A. Baysal) 15.8.1980 80 

Haber Metal işçileri sefalete  terkedildi 30.81980 51 

II Maden—İş işçilere ve ülkeye 
kasten zarar veriyor 43.1980 20 

Grevlerin uzaması üzerine 400 bin 
o 

m pencere camı ithal ediliyor 
43.1980 9 

II Danıştay yürütmeyi durdurma karan 
verirse demiryolu ulaşımı duracak 83.1980 36 

II İşverenlere göre 1980'de grevlerden 
kaybolan işgünü sayısı 6.5 milyon 
gün 11.4.1981 18 

Toplam 391 

(*) Alan cm—sütun olarak belirtilmiştir. 
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ÇALIŞMA YAŞAMININ DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ 
AÇISINDAN BASINIMIZIN GÖRÜNÜMÜ 

Buraya kadar olan bölümlerde demokrasi, demokrasinin geçirdiği evreler 
ve boyutları, demokrasinin çalışma yaşamı açısından önemi, demokratik bir ça-
lışma yaşamının oluşturulmasında basının yeri tartışıldı; basının kimi özellikleri 
üzerinde duruldu ve basınımızı temsilen Cumhuriyet ve Tercüman Gazeteleri sap-
tanan analitik çerçeve içerisinde incelenerek kimi bulgular ortaya konuldu. 

Şimdi araştırmamızda elde edilen bulguları yorumlayarak basınımızın ko-
numuz açısından görünümünü saptamaya çalışalım. 

Yazılı Basın İşçi Sorunlarına Az Yer Vermektedir 

İnceleme alanımızdaki iki gazeteye baktığımızda, işçi sorunlarını yansıt-
mada; işçileri bilgilendirmede, eğitmede, sorunlarına çözüm yollan göstermekte 
pek cömert davranmadıklannı görüyoruz. C gazetesi günlük alanının %2.5'ini, T 
gazetesi ise günlük alanının ancak %1'ini bu ve buna benzer amaçlar için kullanmak-
tadır. 

özellikle T gazetesinin Türk işçi sınıfının  temel sorunlarını yansıtmada 
çok daha cimri davrandığını söyleyebiliriz. Araştırma alanımıza giren sayılannda, 
Polonya işçi sımfı  için birincide ve iç sayfalarda  önemli yerler ayıran bu gazete, 
nedense Türk işçi sınıfı  için aynı ölçüde haber iletimi yapamamıştır. 

Yazılı Basınımızın Kimi Temsilcileri Çalışma Yaşamının 
Temel Kurumlarına, Karşı bir Tutum Gösteriyor 

İncelediğimiz gazetelerden C, çalışma yaşamının temel kurumlanndan 
sendika ve greve yaklaşmada işçi sımfı  yamnda bir bakış açısı kullanırken, T 
çoğunlukla işçi sınıfının  karşısında bir bakış açısı kullanmaktadır. 

T gazetesi özellikle kimi sendikalara karşı savaş açmış görünümündedir. 
Karşısına aldığı sendikalan yıpratmak için arada bir yoğunlaşan çabalar göster-
mekte, bu sendikalara ilişkin haberleri yorumla kanştırarak vermektedir. 

T gazetesinin greve ilişkin tutumu ise daha sert bir muhalefet  çizgisi oluş-
turmaktadır. Grev, toplum kesimlerine bir "öcü" gibi gösterilmeye çalışılmakta, 
bu öcülerin ortaya çıkmaması için, kimi zaman yargı organlarının kararlan bile 
etkilenmek istenmektedir (bkz. çizelge : 8'de, 8.9.1980 günlü haber). 

Oysa ki grev: 

"Mevcut çalışma koşullarını kendi lehlerine değiştirmek ve yeni haklar ve 
menfaatler  sağlamak amacı ile işçilerin çoğunun önceden karar vermek sure-
tiyle bir işyerinde veya bölgede bcBrH veya belirsiz bir süre için çalışmaya 
son verme halidir" (Talaş), Sosyal  Ekonomi  9.457). 
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ve işçilerin haklarını alabilmeleri için işverene karşı kullanabilecekleri bir baskı 
aracıdır. Ayrıca, Anayasamızın 47. maddesi ile de saptanan bir haktır. 

Çalışma Yaşamının Demokratikleştirilmesi İçin Basm 
Yeterli Arayış İçinde Değildir 

C ve T gazeteleri belirlemeye çalıştığımız kendi genel çizgileri doğrultu-
sunda işçi çıkarını gözeten bir yaklaşımı zaman zaman göstermektedirler. C bu 
tür yaklaşımla ele alınmış konulan 205 sayısı içinde 4441 cm—sütun ayırarak de-
ğerlendirirken, T gazetesi aynı doğrultuya yakın içerikli yazılara ancak 447 cm— 
sütunluk bir yer ayırmıştır. 

Genel olarak bu tür yazılan, doğrudan çalışma yaşamının demokratikleş-
tirilmesi amacıyla hazırlanmış yazılar olarak ele almak pek doğru olmaz, özellikle 
T gazetesinin yazılan konumuzun epeyce dışında kalmaktadır. Ancak, dolaylı da 
olsa, C gazetesinin yazılannın demokratik bir çalışma ortamı için zemin hazırla-
mada önemli katkıları beklenebilir. 

Belirtmek gerekir ki, C gazetesi zaman zaman kendini sansür ederek konumuz 
çerçevesindeki yazılan azaltmaktadır. Bu olguyu en somut biçimde 12 Eylül 1980 
sonrasında görüyoruz. C gazetesi bu dönem içinde önemli bir gerileme içine girmiş, 
bu konudaki çabalar tek bir yazann (Ş . Ketenci) kişisel uğraşı biçimine dönüş-
müştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinde somutlaşan duruma baktığımızda, 
basınımızın çalışma yaşamına gereken ilgiyi yeterince göstermediğini görüyoruz, 
özellikle basın ürünlerinden bir bölümü hem bu ilgiyi az göstermekte, hem de gös-
terdiği ilgi, işçi smıfı  çıkarına ters düşmektedir. Bu durum, basm ürünlerinin ar-
kasında bulunan anamalcı düşüncenin kendi sınıfsal  çıkarını, işçi sınıfınınkinaen 
üstün tutmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, geniş halk yığınlarına seslen-
diklerini ileri süren yüksek tirajlı basm organlan, geniş halk yığınları içinde özel 
sorunları olan işçi sınıfına  fazla  ilgi göstermemektedirler. 

Geçmiş dönemlerde de durumun şimdikinden pek farklı  olmadığını görü-
yoruz. örneğin 1950'li yıllarda, sendikal örgütlenmenin ilk zamanlannda, gazete-
lerin ilgisizliği kimi sendikacıları sendika gazetesi çıkarmaya zorunlu kılmıştı. Kemal 
Türkler ve arkadaşları 15 günde bir yayınlanan "Maden—İş" adlı gazeteyi (25101956) 
bu nedenle çıkarmışlardı (Cumhuriyet, 21.8.1980). "Babıali'de Dokuz Patron Olayı" 
diye bilinen olayın sonucunda iiç gün süre ile yayınlanan "Basm Gazetesi"de yine 
aynı nedenlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştı (Altan, s. 16). 
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Araştırmamızın sonucu bize göstermiştir ki, basınımız sahip olduğu ideolo-
jik yapıyı büyük ölçüde işçi sorunlarına eğilmede de yansıtmaktadır. Haberlerin 
verilişi, yorumların içeriği hep bu ideolojik yapılarının güdümünde olmakta ve 
bu yapının doğrultusunda kamu oyu oluşturmaya, eğitmeye çalışmaktadırlar. 

îşçi sorunlarına ilginin düşük düzeyde olduğu basınımızın, özellikle ana-
malcı dizgeyi savunanlarından, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi doğrul-
tusunda katkılar beklemek sanırım fazla  iyimserlik olur. Ancak, sayıları az da olsa, 
basınımızın bir bölümünün bu alanda yükümlenmesi gereken önemli görev ve sorum-
lulukları vardır. Bunların başlıcalan şunlardır: 

1— Basm, herkesin yarınından güvenli olarak çalıştığı, doyum sağladığı 
bir işi olması için uğraş vermelidir. 

2— Basın, insan emeğinin ve insanların emekleri üzerinde özgürce karar 
vermelerinin yüceliği-konusunda aydınlatıcı, eğitici bilgiler vermeli, kamu oyunun 
konu üzerine dikkatini çekmeüdir. 

3— Basın, çalışma koşullan, çalışma süreleri, gerçek ücretler, sağlık durumu, 
yasal durum, oy verme, demokratik sürece katılma ve örgütlenme konularında nesnel 
ölçüler içinde bilgiler vermeli, kazanılmış hakların savunucusu olmalıdır. 

4— Basının amacı, demokrasinin varolan uygulamalannı yadsımak değil, 
toplum yaşamının tüm alanlarında yaygınlaşmasını sağlamak olmalıdır. 

5— Basın çağdaş dünyanın demokrasi savaşımında ulaştığı çizgiyi izlemeü, 
çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi doğrultusunda kuramlar ve uygulama-
larla ilgili tartışmalar açmalıdır. 

Basına ilişkin bu önerilere ek olarak, alanla ilgili araştırma yapacaklara 
da, şu iki özelliği hatırlatmak yararlı olacaktır. 

1— Türk basını hakkında daha kesin yargılara varabilmek için, incelenen 
basın ürünlerinin tık sayısı daha çok olmalı ve en az üçer yıllık süreler içinde de-
ğerlendirilmelidir. 

2— Basm araştırmalannda daha sağlıklı saptamalar yapabilmek için, anali-
tik çerçeve geniş tutulmalı ve araştırma tek kişi eliyle değil bir ekiple yürütülmelidir. 



/ • 
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KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE KÜLTÜRÜ AÇISINDAN 

DAVID RIESMAN1N GÖRÜŞLERİ: 'TÜM OLARAK 
BİLİNEN DÜNYA "DAN STEPAN ARKADYEVİÇ'İN 

'YAŞAMDAN EDÎNİLEN DÜNYA "SINA 

Ünsal O S K A Y * 

Riesman ' ın açıklamalar ı , üz eri nd s u z u n uzadıya duracak kadar renkl i ve 
i lginçt i r . Söylediklerini kolay anlamamızın en kısa yolu ise, "geleneklerce yöne-
tilen i n s a n " ; ilk ye t i ş t i r imden edindiği içsel değerlerine göre y a ş a m ı n ı kendisi ya-
şayan "içselliğince—yöneltilen insan" ; ve son olarak da , h e p başka la r ın ın ne diye-
ceğine göre y a ş a y a n "başkalarınca—yöneltimli i n s a n " kavramlar ına i l işkin açık-
lamalarını izlemek o luyor . Çağdaş t o p l u m u n insanı d iyebi leceğimiz üçüncü t ipin 
geçen yüzyılın sonlarındaki bir örneğini , insan üzerinde u ğ r a ş vermiş bir büyük 
yazarın karakter ler inden Stepan Arkadyeviç ' i anımsatarak veriyor b ize : S tepan 
Arkadyeviç Oblonski . Bu yeni insan, To l s toy 'un Anna Karanina ' s ındaki t ip le rden 
biri . Çağımızda çoğa lacak , yakınlarımıza gelecek, bize benzeyecek o lan bir "yen i 
i n s a n " b u . Anımsamamız i ç i n , T o l s t o y ' d a n yapt ığ ı alıntı şu R i e s m a n ' ı n : 

"Stepan Arkadyeviç, öyle aşırı olmayan, çoğunluğun görüşlerini yansıtan liberal gaze-
telerden birinin meraklısı idi, onu okurdu. Ve bilime, sanata siyasete, kendisine kalsa, 
pek ilgi de duymazdı; ama, çevresindeki insanların çoğunluğunca beğenilen gazete-
sinde de tutulduğunu gördüğü görüşlere, bunlar hangi konuyla ilgili olurlarsa olsunlar, 
inandı mı inanır; ancak, çoğunluğun artık bunlara inanmaz olduğunu görünce inanmayı 
bırakırdı. Daha da doğrusunu söylemek gerekirse, bunlar, değiştiklerini kendisi de pek 
anlayamadan, öylece değişirlerdi kafasında. 

Stepan Arkadyeviç siyasal kanaatlarmı ya da görüşlerini de giyeceği paltonun, 
şapkanın biçimini nasıl kendisi seçmiyor, herkes nasıl giyiyorsa onlardan alıp giyiyorsa, 
siyasal kanaatlarmı ya da görüşlerini de, benimsemesi uygun olacakmış gibi gördük-
lerinden öğrenip benimsiyordu. Ve toplum içinde yaşaması gereken biri olarak -belirli 
derecede insanın kafasını  yormasını gerektiren zahmetli yıllardan sonra öğrendiği bir 
gereksinimdi bu— insanın görüşlerinin olması, onun için, şapkasız olamaması, olama-
yacağı gibi birşeydi. Tutucu görüşleri değil de çevresindeki çoğu kimselerin sahip 
olduğu liberal görüşleri tutmasının da bir nedeni varsa, bu, liberal görüşleri akla daha 
yatkın şeyler bulmasından değil, liberal görüşlerin yaşadığı hayata daha yakın düşen 
şeyler olmasındandı... Liberalizm de, zaten bunun için bir alışkanlık olmuştu Stepan 
Arkadyeviç için; ve şimdi, kafasında  hafiften  bulutlar dolaştıran, akşam yemeğinden 
sonra tüttürmeyi sevdiği, sigara gibi, okuduğu gazetesi olmadı mı yapamıyordu."! ) 

iirıc Or., A.O. Basın—Yayın Yüksek Okulu. 
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Çağımızda çoğalacak olan Stepan Arkadyeviç'in bu ilk oluşumunu Ries-
man'm nasıl açıkladığım biraz erteleyerek, şimdi, bu çağdaş insan tipinden önceki 
"geleneklerce yöneltimli insan" ile; sayıca az da olsa bugün de varlığını sürdüren, 
kendi içinde taşıdığı ve ilk yetiştirim döneminde bir normlar kodu olarak öğrendiği 
davranış düzenlemelerine ilişkin ilkeler aracılığı ile toplumsal yaşamını kendi içsel 
ölçülerine göre yaşayabilen insan arasındaki benzerlikler, farklılıklar  ve bunların 
sorunları konusunda Riesman'm söylediklerinden genel bir özetleme yapalım. (*) 

Bu üç ayrı karakterdeki insan tipinin de ortaklaşa özellikleri, bu üç tipin 
toplumsal yaşama uyumlanma çabalarındaki kültürel araçlarını elde etme ya da 
öğrenme biçimlerinin farklı  olmalarına rağmen, hepsinin de toplum içinde yaşa-
makta olmalarıdır.'2> Toplumun dışında kalmak, kalabilmek hiçbiri için sözko-
nusu değildir. Farklılıkları, toplum içinde yaşamakla birlikte, bu toplum içinde 
yaşamak için davranışsal düzenlemelerinde kullandıkları ilkelerin kazanılma zama-
nmının, biçiminin ve kalıcı olup olmama özelliklerinin farklı  oluşundan ileri gel-
mektedir. 

tçselliğince—yönetimli kişi de toplumsallaşmaya açık, yatkın, buna zorunlu 
biridir. Fakat, gelenek—yönetimli kişiden farklı  yanı, ona bu özelliği kazandıracak 
olan toplumsallaşmasının davranışlarının kamuya açıklanan biçimsel yanlarıyla 
topluma uymayı; bu biçimsel davranışların dışında kendi kişiliğini, kişiliğindeki 
bazı temel ilkelerin oluşturduğu istikrarlı kimliğini yitirmemesini öğreten bir top-
lumsallaşma oluşudur. Bu kişiler söz konusu içsel değerlerini belirli bir toplum-
sallaşma süreci içinde edinmişlerdir. Onlara eğitmenlik yapanlar anababaları ve 
anababaları ile benzer toplumsal konumdaki diğer kişilerdir. Erken yaşlarda ben-
liklerinin içinde oluşturulan, ya da "içine ekilen" bu temel değerler aracılığıyla 
edindikleri kişilik, toplumun değişik ortamlarına girdikleri zamanlarda, topluma 
katılmak istemedikleri ya da toplumun uzağında oldukları zamanlarda da bütünüyle 
yapısını korur. Nerede olursa olsun yaşam biçimini ve bu yaşam biçiminin gerek-
tirdiği davranış düzenlemelerini de, aym şekilde, gittikleri yere götürürler. Topluma 
uyumlanmaktan çok, bu uymada kişiliklerini de koruması öğretilmiş; buna kendi 
başlarına da bağlı kalmasını sağlayan temel ilkeler kazandırılmış kişilerdir. '3 ' 

Gelenek^yöneltimli kişiler de, ilk yetiştirimlerinde kendilerini eğiten ana-
babaları aracılığı ile toplumsallaşmaktadırlar. Onların aracılığı ile; başka kimseler 
araya girmeden ve aynı ortam içinde işleyen ilk toplumsallaşmaları ile gelenek-
lerini (kültürlerini) bir tüm olarak öğrenip kazanmaktadırlar. "Herkes gibi" olur-
lar kültürlenmekle. Toplumsal yaşama uyumlanmaları bireysel özgüllükler göster-
mez. Yaşadıktan toplum içinde, toplumsal konumlan yüzünden benzerleri olan 
milyonlarca insan gibi, aynı külterel uyarımlara aym biçimde yamt verirler. An-
cak, bu durum milyonlarca benzerleriyle kendileri arasında farklılıklar  olmadığı 
anlamına gelmemektedir. Aynılık derecesindeki benzeşmeler, davranış düzenleme-

(«) Bu özetlemede, ayrıca dipnotlarda göztermedlğlm yerler, OçUncO bölüme kadarkl me-
tinden ve Rlssman'ın 1960 baskısı İçin yazdığı, "önsöz: On Yıl Sonra" başlıklı otuz 
sayfalık metinden yararlanıyorum. Fakat bu özetlemeyi kitabın bütününden soyutla-
manın gllc olduğunu da belirteyim. 
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1 erinde kamusal yaşam sırasında topluluğa uymaları gereken bölüm için sözkonusu-
dur. Bu nedenle, dışa vurulan davranışlarında kültürel bir kalıplaşma içinde görün-
melerine, bu davranışlarda bireysel özgürlüklerden yoksunmuş gibi görünmelerine 
karşın, ritüeller ve "adab—ı muşaret" ile düzenlik içinde uygulanan bu davranış-
lardaki konformitenin  dışındaki alanlarda özgülleşebildikleri davranışlar da göstere-
bilmektedirler. (örneğin, açıkta oruç yememek ya da sadece ritüelleştirilmiş yanı 
için bazı geleneklere uymak g ib i ) . ( 4 ) 

Geleneksel toplumda, yeni bir çağın habercisi gibi görünen değişmeler baş-
ladığında tek bir bütün olan gelenek (kültür kendi içinde bölünmelere başlamak-
tadır. Tarikatlar, meslek toplulukları, sisteme karşı çıkmadan onun dışında alt-kül-
türler olarak belirmektedir^ Bu dönemde de toplumun çoğunluğu gelenek—yönel-
timli kişiler olarak toplumsallaştırılır. Fakat bu kez artık toplumda tek bir gelenek 
yoktur; toplumda bütünlüklü bir kültür kalmamıştır. Bir kalıp olarak öğretilecek 
tümliiklü kültür kalmamıştır. Ama aynı iş için, kamu yaşamındaki davranışlarda 
bir tüm olarak öğrenilecek olan kişinin ailesi, çevresi, mesleği gereği üyesi olmaya 
hazırlandığı alt—kültürler oluşmaktadır. Bunlar birer tümliiklü gelenek olarak sos-
yalize edil ir . ( 5 ) Kişisel davranışların düzenlenmesi, gene, geleneksel toplum yapı-
sındaki rijit toplumsal örgütler ile (mezheplerin, taşçılık ustalarının, loncaların, 
vb., eliyle) saptanmakta ve kanalize edilmektedir, üstelik, bu örgütler de yakın 
yüzyıllara doğru çoğalmakta, aynı gelenek—yöneltimli kişiler, gitgide daha da artan 
alt—kültürlerin geleneklerinin bir tüm olarak sosyalize edilmesi ile yetiştirilmeye 
başlamaktadır.161 

Bu gelişmelerin ardından, çağdaş toplumun oluşumuna daha da yaklaşıl-
dıkça, bir tüm olarak alt—kültürlerin geleneklerinin sosyalizasyonu da azalmak-
tadır. 

Gelenek, sanayi toplumu için, yaşaması da, yaşatılması da güç, gereksiz, 
hatta ussallık—dışı olmaktadır. îçselliğinden—yöneltimli kişiler de gelenekçe—yö-
neltimli kişiler de azalmakta; bunların yerine, Stepan Arkadyeviç Oblonski'lerin 
oluşturduğu başkalarınca—yöneltimli insan'a geçilmektedir. 

Başkalarmca-yöneltimli insan, kendini "kişi" olarak tasarlamakta güçlük 
çeker; davranışlarında başkalarının onaylayıp onaylamayacağını gözönünde tutar 
hep. Eric From'un, "pazarlayıcı adam;" Mills'in "bilinmedik yere ayak basmayan 
adam;" Arnold Green'in "orta sınıfın  gelişememiş oğlan ç o c u ğ u " ( 7 ) dediği bu 
yeni insan, günümüzde, anababalarmın yanısıra, arkadaşlarının aracılığı ile edinir 
kültürünü. Bu kültürlenmeyi, işinde, çalışma hayatında üst'leri ile, arkadaşları ile, 
ya da kitle iletişim araçları ile sürdürür. Buna zorunludur. 

Bu zorunluluk, Riesman'a göre, toplumsal yaşamın yeni özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Gelenek—yöneltimli insanları kültürlendiren aileleri, vaktiyle, 
yaşadıkları kültürlerini onlara bir tüm olarak görüp algılamayı öğretebilirken, çağdaş 
toplumdaki başkalarınca—yöneltimli kişilik döneminde, aileler de bir bütün olarak 
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algılayabilecekleri bir kültür içinde yaşamadıkları için, bu olanaktan, aile de yok-
sun bulunmaktadır. Beri yandan, yaşanan toplumsal hayatta değerler de sık sık 
değişmektedir. Konuşma biçimleri, giyim—kuşama ilişkin beğeniler değiştiği, 
toplumsal ilişkiler ise, kimin kim olduğunu saklayacak kadar anonimleştiği için 
çocuklara belirli ve bütünlüklü bir kültür öğretmek hem olanaksız, hem gereksiz-
dir artık. Bunun yerine, yeni insan'a nerede ve kimlerle olursa olsun çevresindeki-
lere uyması; başkalarınca görülmediği zaman ihlal edebilecek de olsa, herkesin 
uyduğu kurallara herkesin göreceği yerlerde uyar gözükmesi gerektiği öğretilmek-
tedir."8 > 

Kısacası, belirli bir kültür bütünü yerine, bu kişilere hızla değişen bir kül-
tür ortamı içinde "gemisini yüzdürmek" için gerekli olan "başkaları ile iyi ilişki-
ler sürdürmeyi" yücelten değerler kazandırılmaktadır bu yeni toplumsallaşma sü-
recinde. Ayrıca, bu toplumsallaşmaya yaşamları boyunca kendilerini açık tutar-
lar. Çünkü, dünyaya geldiği andan itibaren bu yeni dönemin insanının "içine eki-
len" değişmeyen bir dünyayı anlatan bütünlüklü bir kültür değildir; böyle bir dün-
yada yaşamı düzenleyen tümlüklü bir gelenek değildir. Tersine, hergün değişen, 
değiştiği için de uzun-boylu öğrenilmeye değmeyen değerler ve ilkelerdir. Yaşa-
mı kolaylaştırmanın en kısa yolu, "başkalarının onayını toplumsal yaşamdaki dav-
ranışlarında kendisine rehber etme" ilkesine inanma olmaktadır. '9 ' 

İçselliğince-yöneltimli kişi ile, başkalarınca— 
yöneltimli kişi arasındaki farklar: 

Başkalarının onaylamalarına göre yaşamaya çalışması gereken bu yeni in-
sanların güçlüğü bunların çevrelerindeki insanlar (girdikleri toplulukta, alt—kültür-
lerdeki) durmadan değiştiği için, yaşamları boyunca davranışlarını düzenlemekte 
benimseyip kullanabilecekleri temel ilkelerden yoksun oluşlarından ileri gelmek-
tedir. Heran etraflarının  onlardan nasıl davranmalarını istediğini bilmek zorunda 
oluşlarının nedeni de budur. Bunun toplumsal nedeni ise, günümüz toplumlarında, 
eski dönemin geleneksel toplumlarından farklı  olarak, belirli bir başat kültürün 
çevresinde çeşitli alt—kültürlerin yanyana yaşadığı bir kültür yapısının oluşmuş 
bulunmasıdır. Bu, sanayi toplumuna geçişin bir yansımasıdır. Toplumsal farklı-
laşmalara rağmen, başat kültürün egemen olduğu yaşam alanlarında açık ve ortak 
davranış düzenlemeleri bu yolla sağlanmaktadır. Diğer yaşam alanlarında ise, top-
lumsal farklılaşmalara  bağlı olarak, çeşitli sınıf  ve katmanlar —gitgide güçsüzleşen— 
kendi alt—kültürlerinin içinde yaşamaktadırlar.^*) 

Başkalarınca—yöneltimli kişi toplumsal yaşamda karşılaştığı, içinde yer-
almak zorunda kaldığı her alt—kültür topluluğunda, topluluğun üyelerinin dav-

(*) Bu alt—kültürlerin İşlevleri açısından tartışılması gereken önemli yanlan bulunduğunu 
belirtelim. Geleneksel alt—kültürler önem yitirirken, modern toplumda yonl yeni alt— 
kültürler oluşmaktadır. Bunların baskıcı hoşgörü alanları olarak Işgörcıüçjunu biliyoruz. 
Ekonomik yönden etkinliği kalmayan bu alanlar, bir çeşit sözde karsı—kültür alanı 
olarak Işgörmektedlr. Ekonomik ve siyasal koşulların kötüleştlğl dönemlerde bu alan-
larda da açık baskıcı yöntemlere başvurulduğu görülmektedir. 
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ranış düzenlemelerine uyabilmek zorunda kalmakta; bunun için de davranışları-
nın onlar tarafından  nasıl değerlendirilmekte olduğunu sürekli olarak izlemesi ge-
rekmektedir. 

Başkalarınca—yöneltimli kişi toplumsal yaşamda karşılaştığı, içinde yer-
almak zorunda kaldığı her alt—kültür topluluğunda, topluluğun üyelerinin dav-
ranış düzenlemelerine uyabilmek zorunda kalmakta; bunun için de davranışları-
nın onlar tarafından  nasıl değerlendirilmekte olduğunu sürekli olarak izlemesi ge-
rekmektedir. 

Oysa, ilk sosyalizasyon döneminde içine ekilen genel ilkeler ve değerler 
aracılığı Ue yaşamı boyunca topluma formel  alanlarda uyan, gerisinde ise kendi 
ilkelerini koruyabilen içselliğinden-yöneltimli kişi için bu zorunluluk yoktur. 
O, ilk yetişme döneminde toplumsal ilişkilerinde biçimsel düzeyde tutabildiği 
bir davranışsal uyumlanma için gerekli beceri ve yeteneği kazanmış biridir. Heran 
çevresindekilerin içindeki köklü ilkelere göre yaşayan biridir. Bu kişiler toplumsal 
yaşamlarını sürdürürken başka insanların onların davranışlarına ilişkin onaylarını 
beklemek, izlemek, hissetmeye çalışmak zorunda değillerdir. 

Çoğunlukla, toplumsal konumları bakımından üst düzeyde olan bu kişile-
rin tersine, başkalarınca—yöneltimü kişüerin çevreleri her türlü insanların bulun-
duğu kozmopolit ortamlardır. Gündelik yaşamlarında heran çeşitli alt—kültürlere 
girip çıktıkları için, çoğu zaman, nerede, tıasıl, ne tür insanlarla birlikte bulunduk-
larını; "aşinası oldukları" insanlar, değerler ve davranış düzenlemelerinin sınırının 
nerede başladığını, nerede bittiğini yeterli bir açıklıkla görüp kavrayamamakta-
d ı r l a r . ( 1 0 ) 

Bu nedenlerledir ki, içselliğinden-yöneltimli bir insan her yerde ve her 
zaman kendisi ile ve kendi dünyasında gibidir. Oysa, gelenekçe-yöneltimli eski 
insanlar gibi kendine yeterli bir aile ve küçük toplum ortamında değil, karmaşık 
toplumsal ilişkilerden oluşan bölüntülü, ama eşgüdümlenmiş kültür ortamlarında 
yaşayan başkalarınca—yöneltimli kişi her yeni ortamda karşılaştığı her insanla, 
her yeni şeyle ilişki kurabilmek ve bunu sürdürebilmek zorunda olduğundan her-
zaman herkese ve herşeye uyumlanmaya yükümlüdür. Bu yüzden, her gittiği yerde 
ve her zaman başkaları ile yapay bir yakınlık, çevresi ile yapay bir "aşinalık" içinde 
kalmakta; herzaman başkalarından ötürü kendinden uzaklaşmış ve yalnız kişiler 
herzaman ve herşeye yabancı ve uzak kalmakta; bu durum ise^ bu kişilerin devamlı 
olarak kalmaktadır. Sonuçta, hiçbir yerde huzur içinde olamamakta, herzaman 
ve herşeye yabancı ve uzak kalmakta; bu durum ise, bu kişilerin devamlı bir en-
dişe ve güvensizlik duygusuna kapılmalarına y o l a ç m a k t a d ı r . ( U ) 

Dış Ortamlarına uyumlanmada iletişim farklılıkları 

Gelenekçe—yöneltimli kişiler dış ortamlarına uyumlanmalarında rahattır-
lar. tik sosyalizasyon sırasında bir tüm-olarak öğrendikleri gelenek aracılığı ile 

; V 
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yaşamları boyunca toplumsal ilişkilerinde davranışlarını nerede, nasıl düzenleyecek-
lerini öğrenmekte; bunun esas ve ilkelerini hayatları boyunca heran başkalarından 
öğrenmek zorunda kalmamaktadırlar. Bu bakımdan durumları içselliğince-yönel-
timli kişilere benzemektedir. Başkalarınca—yöneltimli kişiler ise, bu konuda, ne 
eski insanın yalın ve istikrarlı yaşamına benzer bir yaşama; ne de, bugünkü, içsel-
liğince—yöneltimli kişilerin yaşamına benzer bir yaşama sahiptirler.*121 

lçselliğince—yöneltimli kişiler de, bir kez daha belirtelim ki, toplum içinde 
yaşayan insanlardır. Ancak bu kişiler, yaşamları boyunca başkalarının heran on-
ların davranışları hakkındaki değerlendirmelerini gözönünde tutmak zorunda olma-
dıktan için, davranışlarındaki düzenleyici mekanizma, kendi öz çevrelerinin onlara 
bir kez öğretip, sağlam bir kişilik kazandırdığı günlerden sonra onlann kendi baş-
lanna uyduklan, uyabildikleri kendi ilkelerini yansıtan psikolojik yapılan olmak-
tadır. Dışlanndaki toplumsal normlara formel  olarak uymakla yetinebilmekte; 
bu kadan ile hem toplumsal ilişkilerini sürdürebilmekte, hem de kendi ilkelerine 
uygun özel yaşam tarzlarına bağlı kalabilmektedirler. (13 ) 

Başkalannca—yöneltimli kişiler ise, toplumsal ilişkilerinin belirleyicileri 
kendileri olmadıkları; ayrıca, gelenekçe—yöneltimli kişiler gibi çevrelerine uyum-
lanmakta kullanacakları uyanmlan bir kültürel monotonluk içinde göremedikleri 
için, ilişkilerini sürdürmek amacı ile yapacaklan davranış düzenlemelerine kılavuz 
edinecekleri dış uyanmlan dağınık yerlerden toplamak; heran değişen bu tür uyarım-
ları hissedip alacak araç ve donanımlannı geliştirmek zorundadırlar. Bunun bir 
nedeni de, açıktır ki, ortamlan değiştiği için, dış uyanmlarm da hep değişmek-
te oluşudur. Bu uyanmlan, bu sinyalleri aynı anda hem uzak yerlerden, hem yakın 
yerlerden; hem dolaysız olarak kendileri, hem de eş—dostlan ya da kitle iletişimi 
aracılığı ile bulmak, hissetmek, yakalamak, izlemek zorundadırlar.*14 ' 

Bütün bunlardan ötürü, dış ortamlarına uyumlanabilmek için gelenekçe— 
yöneltimli kişi, daha önce de belirttiğimiz gibi, yaşamının başında bir kalıp, bir 
tüm olarak öğrendiği geleneği (kültürü) ile yetinebilmektedir. lçselliğince—yönel-
timli kişi yaşamında dış ortamı hakkında bilgi toplamakla yetinmekte; davranış-
larının başkalannca nasıl değerlendirilmekte olduğunu anlayabileceği onay—belir-
tici uyanmlan her dakika yakalamaya mecbur bulunmamaktadır. Dış ortama uyum-
lanmasının mekanizması olan psikolojik yapışım, sadece, bir jiroskop olarak çalış-
tırmaktadır. Başkalannca—yöneltimli kişi ise, psikolojik yapısını, ortamı hakkında 
bilgi edinmekle de kalmayıp kendi davranışlanmn başkalannca nasıl değerlendiril-
mekte olduğunu da izlemek zorunda olduğu için, çevresine gönderdiği uyarım-
lann tepkilerini de toplayıp yansıtacak bir radar gibi kullanmak zorunda kalmak-
tadır. <15> 

Günümüz reel toplum yaşamında 
başkalannca—yöneltimli ve içselliğince-yöneltimli kişiler 

Riesman'm açıklamalannı, hemen anlaşılacağı üzere, buraya dek bir soyut-
lama içinde özetlemeye çalıştık. Aslında, ne geçen yüzyılda, ne de günümüzde 
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insanların bu kadar kesin çizgiler ile birbirlerinden ayrılmadıklarını; her insanın 
sadece tek bir tipin yaşamını sürdürmediğini Riesman da belirtiyor. Davranışla-
rını düzenlemek için başkalarının kendi davranışlarını nasıl değerlendirmekte ol-
duklarını izlemekten çok, kendisinin benimsediği ilkeleri gözönünde tutan kişi-
lerin de toplumun dışında yaşamadıklarını vurguluyor. Bunun tersi durumdaki 
başkalarınca—yöneltimli kişilerin de kendi ilkelerine göre yaşayabildikleri bir kül-
tür alanının hiç bulunmadığının söylenemeyeceğini kabul ediyor. îçselliğince—yö-
neltimli kişiler bu ilkelerini belirli bir toplumsal yaşam içinde, belirli toplumsal-
laşma kurumları aracılığı ile öğrenerek edinmişlerdir. Bunları başka insanlar i'c 
kurdukları toplumsal ilişkilerini sürdürebilmek için öğrenmişlerdir. 

Ayrıca, gene Riesman'a göre, ne gelenekçe—yöneltimli kişi, ne de başka-
larınca—yöneltimli kişi, ne de içselliğince—yöneltimli kişi başkalarının kendisi-
nin davranışları hakkında yapacağı değerlendirmeleri bütünüyle bir yana bıraka-
bilecek durumdadır. Hayatta bütün bu insanların birlikte katıldıkları toplumsal 
ilişkiler içinde yaşanmaktad ı r . ( 1 6 ) 

Bu hayatı bir "büyük kurama" yönelmeksizin betimleyici açıklamalar ile 
anlatmayı üstlenen Riesman'ın bu konudaki görüşlerini de —konumuzla ilgili olan-
ları açısından— sınırlı bir çerçeve içinde elealıp eleştirmemiz yararlı olacaktır. 

Anlatan ve dinleyenin ayrılan dünyaları 

Bütün farklılıklarına  karşın, başkalarınca—yöneltimli kişilerin de, içsellik-
lerince—yöneltimli kişilerin de bir toplum içinde yaşadıklarını; bu farklılaşmışlık-
larının hem toplumsal yaşamdaki farklı  konumlarından; hem de, bu farklı  toplum-
sal konumlarını birbirlerine karşı korumak, kendi gözlerinde haklılaştırmak ve bu 
farklılığın  benimsenmesini kolaylaştırmak zorunluğundan ötürü geliştirip, sürdü-
rüldüğünü savunuyor Riesman. "Sanayi toplumuna geçiş" sürecine bağladığı en 
önemli olgulardan biri ise, ona göre, dünyasını tanımak zorunda olan insanların 
dünyayı tanımak ve çevrelerindeki değişmeleri, uyarımları izlemek için kendi dolay-
sız bilgi edinme yollarının dışındaki öykücüyü dinleme biçimlerinin değişmiş olu-
şudur. 

Gittikçe artan bir hızla sınaileşmeye başlayan Ondokuzuncu ve Yirminci 
Yüzyıl toplumlarında dünyaya yeni gelen insanların toplumsallaştırıimaları için 
aile dışında karakter biçimlendirici organlara gereksinme duyulmasınm yanısıra, 
yetişkin insanların da toplumsal ilişkilerini düzgün ve etkin bir biçimde işlerli tuta-
bilmek için gereksinecekleri dünyaya ve toplumsal yaşamın çeşitli olgularına iliş-
kin bilgi ve haberleri alabilmeleri de değişmiştir. Bu kişilerin dünyayı öğrenmeleri 
Kitle İletişimi dediğimiz yeni iletişim biçimi aracılığı ile olmaya başlamıştır. Ries-
man bu yeni olgunun kendi iç gelişmelerini ise, sınaileşme döneminin toplumsal-
laşma sürecinde kitle iletişimine geçişin gerekli olmaya başlaması ve bu gereksi-
nimi karşılamak üzere kitle iletişimi araç ve tekniklerinin geliştirilmesi olarak ince-
l i y o r . ' 1 7 ' 
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Bu yeni dönemde kişilik biçimlendirmede arkadaş grupları; artık bütün 
bir hayat boyunca sürecek olan toplumsallaşma; ve bunun en önemli, en çok kul-
lanılan aracı olan kitle iletişimi araçları ağırlık kazanmaktadır. Kitle iletişimi araç-
larının ağırlığının ve seçkinliğinin nedeni ise, kitle toplumuna geçişle birlikte yeni 
toplumsal ilişkiler için gerekli olan insan'ın diğer üretim işlemlerindeki gelişmeye 
uygun bir biçimde yetiştirilmesinin gerekmesi olmuştur. Arkadaş grupları top-
lumsallaştırma kurumlan "toptan satışa elverişli seri imalat yapabilmektedir."^8» 

Ne var ki, sanayi toplumuna geçişle birlikte, toplumsallaştırma işinde za-
manca, bilgice yetersizleşen ve neler yaptığı toplumun üst yapısı tarafından  kolay 
denetlenemeyen aile yerine bu işi yapacak başka kurumlann oluşturulması gerek-
mişse de, ailenin, arkadaş gruplannm ve diğer birincil gruplann toplumsal iletişim 
içindeki yerleri bugün de sürmektedir. Çünkü, kitle iletişiminin etkileri, bunlar 
dolayımıyla ile olmaktadır. Bu arada, bir başka değişiklik daha olmuştur: insanın 
dış dünyasını anlamak için dış uyanmlarla yaptığı algılamalarını anlamlandırırken, 
belleğindekilerin yanısıra, olanak bulduğunda dinlediği öykücü'den duyduklan 
ile anlamdırmakta olduğu öykücünün sunduğu "anlatılan dünya"ya erişmesi de 
eski dönemlerdekinden başka biçimlerde olmaya başlamıştır. 

öykücü, Riesman'a göre, Homeros çağından yakın yüzyıllara gelinceye 
dek, öykü dinleyen insanlar ile benzer mekanlarda yaşayan biridir. Çoğunluğu 
oluşturan insanlara yakın olan öykücü, insanlara öykülerini anlatırken onlarla aynı 
mekanda ve yüzyiize ilişkiler içinde olmuştur. "Anlatıcı" olan öykücü ile, öy-
küyü izleyen ve dinlediği öyküdeki değerler ile kendi değerlerini karşılaştırma du-
rumundaki insan, toplumun diğer kesimlerine oranla, aralarında ortaklaşa paylaş-
tıkları değerler ağı nedeniyle birbirlerine daha yakındı r la r . ' 1 9 ' öykücünün anla-
tısını izlemeyen, anlamayan topluluk ona sorar; öykücü, anlatısında gerekli yerel-
leştirici öğeleri kimi zaman katarak, kimi zaman çıkararak, kimi zaman ise mo-
difiye  ederek, anlatıyı dinleyenler ile kendisi arasındaki iletişimi her iki yanın da 
katıldığı bir etkileşim durumunda sürdürebilir. Böylece "iletişim sürecinde karşı-
laşılacak anlam bulanıklıklan (ambiguities) giderilebilmektedir."  ( 2 0 ) 

öyküde anlatılan temalar, genellikle, bütün bir toplumun Doğa—üstü güç-
lere karşı direnimlerini, onlarla başa çıkma duygularını; ya da doğa—üstü güçlerle 
araçsal nitelikte uzlaşımlar oluşturmaya yarayan ritüellere ilişkin gelenekleri öğ-
reten bilgilerle doludur, öyküde anlatılan temalar, genellikle, toplumun, bir tüm 
olarak, doğa'ya karşı direnmelerini, doğa—üstü güçlere karşı onlaria başa çıkma 
duygularını yansıtır. Bunu yaparken öyküler toplumun geleneklerini bir tüm olarak 
kendine ölçü alır; dünyayı ve inşam bu geleneklerin içinde anlatır; insanların, ge-
leneklerin tümlüğünü bozmadan hepsine uyarak yaşamalan gerektiğini söyler. Fa-
kat, geleneğe uymanın yüceliğini anlatırken, alttan alta, "Kutsal kitapta bile gö-

( - ) Rlesman'ın Du konudak i görüşlerini daha İyi an lamak açısından Walter Benjamln' ln 
" ö y k ü Anlat ıc ıs ı" başlıkl ı yazısına bakmakta yarar var. Bknz.:  A rendt ' ln dorledlğl 
ve " G l r l j " bölümünü yazdığı Illuminations'aa. 
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rüldüğü üzere, isyân eden insanın öyküsü de ... saklı bir anlatımla ... öykünün yü-
zeydeki konusundan soyutlanarak anlatılmaktadır."*21 '* 

Günümüzde ise, anlatıcı ile dinleyenler birbirlerinden ayrılmışlardır. Kitle 
îletişim Araçları, çok farklı  bir toplumsal yapı içinde sürdürülen bugünkü yaşamda, 
bireyin uzağındadır; örgütlenmiş birer kuruluş olarak çalışmaktadır; ve, hem tica-
ri işletmeler olarak, hem de birer toplumsallaştırma aracı olarak çalışmaktadır. 
Bu çalışma bakımından da, anlatan ile, anlatılanı dinleyenin dünyalarının ayrılmış 
bulunmasını gerektiren bir dünyanın hem ürünü, hem de yeniden—üreticisi olma 
durumundadır. 

Anlatıcı ile dinleyen arasındaki bu kopukluğu ise, Riesman'a göre, 1940'-
ların sonlarından beri kullanılan bir terimle, kanaat önderleri gidermektedir. 

Diğer yandan, bugünün toplumsal ilişkilerinde dışa—vurulabilir simgeler 
olarak kullanılabilen pekçok şey ve bunların kullanılmasından oluşan tüketim biçim-
leri, ya da tüketim biçimlerinin de simgesel düzenlemeleri olduğu yaşam biçimleri 
birer iletişim aracına dönüşmüştür. Riesman bunların içinde en önemlisi olarak 
gördüğü tüketim'i ve bunun toplum yaşamındaki anlamını belirtirken "bugünün 
tüketicisinin tüketim konusu şey'e değil, o şey'i tüketmekle- doyum bulan tüke-
ticiler cemaatına girmiş olmaya; bu yeni kimliği ile, tüketimin dolaysız doyum-
larından daha aşkın doyumlar bulmaya önem verdiğini" söylemektedi r . ( 2 2 ) Bu 
yorumu yaparken, kütetimin, bir malın çeşitli kalitelerde üretilmiş çeşitli biçim-
lerinin kullanılması ile yapılması durumunda sağladığı doyumların neye göre fark-
lılaşmakta olduğunu incelemekle işe başlıyor, özünde; göreceği hizmet ya da sağ-
layacağı düz anlamdaki doyumda birbirinin aynı olan mallardan daha iyi kalitede 
olanlarının satın alınmak ve tüketilmek istenmesinin nedeninin bu malın ya da 
markanın kendi değeri değil, onu kullanma aracılığı ile o malı ya da o markayı 
kullananlar topluluğunun üyesi olunacağının sanılması olduğunu ileri sürmekte-
d i r . ' 2 3 ' 

Diğer yandan birey—toplum çatışması temeline dayandığını söylediği bu-
günkü sanayi toplumlarında "insanlar arasındaki ilişkilerin uyumlu bir işbölümü 
değil, antogonostic bir işbölümü olduğunu" ileri süren Riesman, sanayi kapitaliz-
minden önceki dönemde geçerli olan bireyci ideolojinin bugünkü işlevini de ince-
lemekte; "bireycilik, özgür girişimcilik ve bunlara benzer eski dönemin ideoloji-
lerinin bugün de sürdürülmekte oluşu günümüzde grupların herşeyin ölçüsü olu-
şunu ve gruba boyun eğmeyi telkin eden sosyalizasyonu gözlerden saklı tutmayı 
işlev edinmiştir" d e m e k t e . ' 2 4 ' Ona göre, bugün gerçekte, "bireyci ideoloji, g r u p -
yöneltimli karakterolojiye enerji sağlamış o lmaktadı r . ( 2 S ) 

. ( * ) Bu konuda o l d u k ç a gani? bilgi İç in , bknz.  : ünsal Oskay, Popüler  Kültür  Açısın-
dan  Çağdaş  Fantazya:  Korku  Sineması ve Bilim—Kurgu,  (Ankara: Dost Yayın-
evi. 1 9 8 Z ) , "Giriş" bölümü; vs, ünsal Oskay, Roman ve Gerçekliğin  Algılanması: 
Etik  Açısından  Bir ön—çalışma,  yayınlanmamış çoğaltma, A.Cı., B.Y.Y.Okulu. 
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Yeteneklerin geliştirilmesi 

Riesman'm değindiği ilginç konulardan biri de, başkalarının değerlendir-
mesine göre yaşandığı için, çocukların yetişkinlerin de ancak belirli bir süre 
insanın kendisini işine vererek çalışması ile kazanılabilecek oian yüksek standardlı 
beceriler kazanmak yerine, yetkinleşmek için fazla  zaman istemeyen işlere yönel-
mekte oluşlarıdır. Müzikte, kişinin uzun süre kendisini bu işe verecek özel zaman 
ayırması olanaksızlaştığı için aileler çocuklarının piyano dersi alması yerine, "nor-
mal bir insan olmayı öğrenmesini;" bunun için de, tek başına piyano çalışmak 
yerine, arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmayı öğretecek olan sporlardan biri ile ilgi-
lenmelerini yeğlemektedir. Böylece insansal yeteneklerin geliştirilmesi yerine, aynı 
caz türünü sevenler, aynı sporu yapanlar, aynı takımı tutanlar arasına; ya da başka 
bir yetişmeyle, uyuşturucuların kullanıldığı alt—kültürlerdeki işlerden birini ya-
panlar arasına katılmak yeğlenmektedir. 

Bu topluluklar, yüksek standardlı ve o alanda yetişmek için mamanın bi-
reysel olarak kullanılmasını gerektiren yetenek geliştirici işlerden çok, üyeleri ara-
sında karşıtlık ya da yandaşlık eğilimlerinin bile belli bir dereceden daha net açık-
lanmasına izin verilmeyen yarışmasız yerler olmaktadır. Bu nedenle bu gruplardaki 
insanlar, özgün ve bireysel düşünebilen, değerlendirmeler yapabilen insanlar olmak 
yerine, başkalarının ardına takılan kişiler olma eğilimi kazanmaktadırlar. Bu gibi 
yerlerde, üyeler arasında yarışma sınırlı tutulmakta; topluluk üyeleri, topluluk-
larına olan bağlılıklarını kanıtlamak için, kendilerini, topluluğun sevdiği müzik 
türünden plaklar almaya; evinde kimseden geri kalmayacak derecede bu plaklar-
dan bulundurmaya özen göstermektedirler. Grupların arasındaki farklılaşmalarda 
grubun bütün üyelerinin aym şeyleri sevmesi, kullanması, tüketmesi birer araç ola-
rak kullanılmaktadır. Yabancıların farkedemeyecekleri,  fakat  Amerikan kültürü 
içinde yetişmiş herkesin hemen anlayacağı bu her grubun belirli bir tür müziğin 
dinleyicisi, benzer mallardan, "birbirlerinden ancak marjinal farklılıklar  ile ayırt 
edilebilecek olan" belirli birinin tüketicisi olması, ya da her toplulukta belli bir fark-
lılaşmaya uğratılmış özel deyişli, özel aksanlı, özel vurgulamalt konuşma biçimle-
rinin geliştirilmesi gibi küçük özellikler ise iki işlev görmüş olmaktadır. Birincisi, 
her topluluğa ayrı bir kimlik kazandırmak; dolayısı ile, reel toplum yaşamında 
yaşanan enonimleşmiş toplumsal ilişkiler içindeki insanlara bir kimlik kazandır-
mak; anonimleşmiş toplumsal ilişkilere dayanan toplumsal yapının vermediği bu 
kimliğin, toplumun kendisi için de yararlı bu tür alt—kültürleri oluşturan küçük 
toplulukların kazandırmasını sağlamak. İkinci işlev ise, ekonomik bir boyut taşı-
maktadır: bu ait—kültür üyelerinin fetişistik  bir izafet  aracı olma" özelliği kazan-
dırılan metalann tüketimine yöneltilmesi yolu ile, hem belirli topluluklarda top-
lanabilen insanlara seslenen, hem özgüllüğü varmış gibi görünebilen, hem de kitle 
üretimi teknolojisi ile üretilebilen meta tüketiminin kamçılanması. Buna ise, Ries-
man, "çocukluktan itibaren, insanın üretim ordusunun potansiyel bir neferi  duru-
muna getirilmesi" demektedir . '2 5 ' Daha soyut bir ifade  ile, "içselliğince-yönel-
timli kişilikteki insanlara ait özellik olan değeri değişmez harcama kalıplarına sahip 
olma özelliği ortadan kaldırılmakta; bunun yerine, kişinin kendisine göre kullan-
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makta olduğu metaya ayrıca bir değer atfedebildiği  harcama kalıplarının benim-
setilmesine yönelinmiş olmaktadır . '2 6 ' Bu ise, belli alt—kültür topluluklarının 
üyesi olma yolu ile kazanılan pseudo—bireysellik aracılığı ile yapılmaktadır. Bu 
küçük topluluklar, "başkalannca—yöneltimli" kişilik içinde aynı potada dökül-
müş insanlara gerçek bir bireysellik kazandırmamaktadır. Bu sayede de, toplum-
sal yapı açısından son derece önemli bir iş görmüş olmaktadır. Nitekim, Riesman'ın 
kitabının on yıl ara ile yapılan her iki baskısında da gözlemi, meta tüketiminde 
"akışkan değerin taşıdığı önemin artmaya devam etmekte o l u ş u d u r . " ' 2 7 ' 

İnsan'ın insan'a bakışının değiştirilmesi 

Tüketim alanında işaret ettiği "içselliğince—yöneltimli karakterin" orta-
dan kaldırılması sürecinin iş'liklerde (sanayide)de görüldüğünü belirten Riesman 
bugünkü sanayi toplumlarının, önemli bir özelliğini de vurgulamış oluyor. 

Geçen yüzyılın üretim işlemlerinde işgücünün sosyalizasyonunda, "kısmen 
yeni değerlerden yararlanarak, kısmen de geleneksel değerleri kullanarak işçilerde 
belirli bir disiplin sağlamanın olanaklı olduğunu; sınai kuruluşlarda staff  perso-
nelin fazla  olması nedeniyle bunların başkalannca—yöneltimli... ve birbirlerinin 
onaylarını arayan insanlar olmaksızın da, fiziksel  ya da entellektüel nitelikteki sorun-
larla karşılaşıldığında, biraraya gelebildiklerini"; bunu, "içselliğince—yöneltimli 
kişiler olarak sahibi bulunduklan değerler kodu aracılığı ile yapabildiklerini" belir-
ten Riesman bugün bunun değiştiğini söylemektedir. '2 8 ' Riesman'a göre, bugünkü 
sanayi kuruluşlarında "ekonomik işbirliği," işletme açısından düzenlenmiş bir 
"işbirliği anlayışının benimsetilmesiyle" sağlanmaktadır. Bu nedenle, eski sanayi 
işletmelerinin günlerinde insanlararası ilişkilerde bireysel değerlerin bir dereceye 
kadar korunabildiği bir işbirliği biçimi oluşturulur ve insanlar işliklerdeki işlerine 
de insanlar arası ilişkiler olarak bakabilme alışkanlıklanm sürdürebilirlerken, günü-
müz sanayi yaşamında alt—düzeydeki personel de, üst—düzeydeki içselliğince—yö-
neltimli az sayıdaki managerial personnei de iş yerindeki ilişkilere insanlar arasın-
daki ilişkiler olarak değil, fakat  "entellektüel ve teknolojik süreçler (processes) 
arası bir işbirliği" olarak bakmaktadırlar. '29 ' 

Diğer yandan, sanayi kuruluşlannın kendi içlerindeki bu yeni ilişkiler dü-
zenlenimi ve bu düzenlenimlerin insanlar arasında ilişkiler olarak değil, Riesman'ın 
dediği gibi süreçler arası işbirliği olarak düşünülmekte olması değişikliği, toplum 
planmda da çeşitli işletmeler ve çeşitli sanayiler arasındaki ilişkilerin algılanması-
na yansımış bulunmaktadır. Bu yeni anlayış bütün bir toplumda hem ekonomik 
alanda, hem de diğer toplumsal ilişki alanlannda benimsenmiş bulunmaktadır. 
Bu bütünlüğün, Adam Smith'in serbest piyasa aracılığı ile gerçekleştirilen ekono-
mik planlama görüşüne benzeyen bir biçimde, "görülmeyen bir el tarafından"  yö-
neltilmekten ileri geldiğine inanılmaktadır." '30 ' 
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Mülkiyete ve mala bakış tarzının değişmesi 

Riesman, günümüzde insan ile, insanın kendi malı arasındaki ilişkinin ta-
şıdığı anlamın da değiştiğini ileri sürmektedir. Riesman, gelenekçe—yöneltimli 
insanın sahibi bulunduğu malı ile duygusal ve geleneksel bir bağlantı içinde bu-
lunduğunu söyleyen Riesman bugünün insan'ı için malın ve mülkiyetin bir "dış 
kabuk" durumuna geldiğini; mülkiyetin "büyük aile ile bağıntılı bir olgu olmaktan 
çıkıp, kolaylıkla başkasına, başka şeylere aktarılabilir, dönüştürülebilir birşeye 
indirgenmiş bulunduğunu" savunmaktadır.'3 

Riesman'a göre, insanın malına (mülkiyetinde bulundurduğu şeylere) karşı 
bu yeni bakışı, başkalarınca—yöneltimli kişilik kazandırılmış insanlardan oluşan 
sınıf  ve tabakalarda olduğu kadar mülkiyetli sınıfın  en üst kesimlerindeki insanlar 
arasında da görülmektedir. Verdiği Yurttaş Kane örneğinde, onun bile "dışsallaş-
tirilmiş bir rekabet" içinde bulunduğunu;" hâlâ içselliğince yöneltimli biri olduğu 
hâlde, kendini başka insanlardan seçkinleştirmek için mal edindiğini;" geldiği 
yerin, hayattaki başarısının kendisini başkalarından farklılaştıracak  şeyler almaya 
mecbur ettiğini düşündüğünü" söylemekte" söylemekte; "çoğu kez, bu tür insan-
ların, almaları gereken şeylerin neler olabileceğini kararlaştırmak için karılarını, 
kızlarını görevlendirdiklerini; hatta, uzmanlar tuttuklarını" ileri sürmektedir . ( 3 2 ) 

Çağımızın "içselliğince—yöneltimli" insanlarının da mal edinmelerinin, 
eski günlerdeki benzerlerinin edindikleri mal ile kendileri arasında oluşan öze sahip 
bir ilişkiye varmadğıını söyleyen Riesman, "Veblen'in gününden beri bu insanların 
da göstermeci (ostensible), özenmeci (emulative: kendisine benzer konumdakiler-
den geri kalmamak için özenme anlamında) ve çevrenin ilgisini çekme meraklısı 
bir tüketici olarak maledindiklerini" ileri sürmektedir . ' 3 3 ' 

Başkalarınca yöneltimli kişiler ise, başkalarının beğenilerini paylaşarak 
onlara katılmak, onların ölçülerine uyabilmek, bunu gösterebilmek için mal edin-
mektedirler. Bu özellikleri bakımından, maledinme saikleri de farklıdır.  Bu kişi-
ler, "sadece, başkalarınca—yöneltimli birer tüketicidirler." '34 ' Tüketici olarak, 
aynı malları kullanan kişiler olarak üyeliğine kabul edilecekleri bir grubun, bir 
katmanın içinde kendilerini seçkinleştirmek için ise, bu kişilerin tek bir olanağı 
vardır: grup üyelerinin izin vereceğinden emin olabilecekleri ölçüde ve ancak "mar-
jinal nitelikte değişiklik ve farklılaşmalar  ile grubun içinde bir popülarite kazan-
maya çal ışmak." ' 3 5 ' Benzeşmeye dayanan topluluğu içinde, sınırlı bir farklılık 
aracılığı ile ayrı biri, özelliği olan biri olarak tanınmaya çalışmak. 

David Riesman'ın görüşlerinin değerlendirilmesi 

Riesman'ın modern hayatın çelişkilerine neden gösterdiği olgular, kısmen, 
Marx'ın yabancılaşma sorununa ilişkin görüşlerinde de yeralan, iş'ten yabancılaşma 
olgusunu odak almış gibidir. Marx yabancılaşmayı, emeğin emekçiye yabancılaş-
masından sonra ortaya çıkan özel mülkiyet temel olmak üzere hegemonyaya, iş-
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bölümüne, emeğin bedensel ve zihinsel emek diye kendi içinde ikiye ayrılmasına, 
ve kırsal alanlardaki ekonomik etkinlikler ile kentsel alandaki (sanayi) ekonomik 
etkinlikler arasındaki farklılıktan  gözönünde tutarak açıklamıştır. Ayrıca, özel 
mülkiyeti; zenginlik tutkusunu; emek, sermaye ve mülkiyetin birbirlerinden aynl-
masını; değişim ve rekabeti; insanm değer yaratmak için sanayide yetkinleştiril-
dikçe kendisinin değersizleşmesini; tekel ve rekabet bağlantısını da hem entfrem-
dung, hem de entausserung* anlamındaki yabancılaşma ile ilgili saymış ve yaban-
cılaşmanın para sistemi ile bağlantılı olarak ele alınmasını gerekli görmüştür. Böyle 
kavramsaliaştırdığı içindir ki, emek ile sermaye; işçinin kendisi ile, işçinin yarat-
tığı (nesnel) ürün; üretim sürecinde işlikte ve işliğin dışındaki hayatta yetenek yi-
tirimi; toplumsal servetin artmasına karşılık, işçinin insansal değerlerden yoksun-
laşmakta oluşu, vb. gibi olgular arasındaki açıklığın büyümekte olduğunu vurgu-
lamıştır. Bu olguların sonucu ise, Marx'a göre, "dinde de olduğu gibi, insanın Tan-
nya verdiği şey çoğaldıkça, kendinde (kendine özgü) olan şeylerin o kadar azal-
ması" oluyor. 

(*) Birinci terim ya&3?ıcj(laşma) olarak, İkinci terim İse yoksunlaşnıa  olarak çevrilir dili-
mize. Marx, bunları birbirleri yerine kullanılabilen kavramlar olarak ardı ardına kul-
lanmaktadır. Hegel gibi, Marx'ın da bu iki kavram arasında ayrım gözetmemiş olması, 
Marx'ın yabancılaşma olgusunun yosunlaşmayı da içerdiğini vurgulamak istemesin-
den olsa gerektir. Marx, yoksuniaşmanın maddi ve tinsel anlamda olduğunu ve bunun 
kapitalizm sürdükçe devam edeceğini söyler. Teknolojik İlerleme İşçinin edlıglnleş-
tlrllmeslnl durdurmayacak, sürdürecektir. Kapitalizmin deneyeceği otomasyon beden-
sel emeği ortadan kaldırmayacaktır, özel mülkiyet kalkmadıkça, İşçi sınıfı ortadan 
kaldırılamayacaktır. İşçilerin orta sınıf olması, orta sınıfın İse üretim araçlarının sahibi 
olması gibi olgular, görüntü düzeyinde kalacak; kapitalizmin bu gibi gelişmeleri, sadece 
nicel değişimler olarak kalacaktır. Modern (anonim) şirketlerin ortaya çıkması dur-
mayacak, bunlar çoğalacaktır. Fakat anonim şirketlerin çıkışı kapitalist toplumun 
nitel bir değişim geçirmesi değil, kapitalist toplum formasyonunda "sivil  toplumun 
(ekonomik düzey) bizzat siyasal toplum olmaya yönelmesidir."  "Orta sınıf. 
Üretim araçlarına hiçbir zaman sahip olmayacaktır, fakat mutfak eşyaları iyileşecek-
tir," Marx'a göre, Kapitalizmde İnsanın tam olarak kendini gerçekleştirmesi hiçbir 
zaman mümkün olmayacaktır. Bunu "burjuva İdeologları zaten bilmektedirler ve o 
nedenledir ki, İnsandan sözedlldl ml, geçmiş dönemlere yönellp ağıt yakmaktadırlar... 
Orta sınıfın yanlış—bilinci, onun Shakespear'ln evrensel fahişelik dediği "telif edilmez-
lerin birbirleri İle eşitlenip değlştlrimlerl (equatlon)" dediği olgu sayesinde "eski, bili-
nen efendinin farkedilmesinden kurtulmasını" sağlayacak; ama, bu, "eski efendiyi 
artık farkedememesl durumu" orta sınıfın gerçekten kurtulduğu, özgürleştlğl anla-
mına gelmeyecektir... 

Hegel ise, kendinden sonra gelen burjuva İdeologlarından çok daha akıllı ve dürüst 
olduğu İçin, ne yoksunlaşmayı ve ne de "S9falet" anlamındaki yoksulluğu İnkar et-
miştir. Fakat, herhalde Alman devletinin oluşumunu herşeyln üstünde tuttuğu için 
olsa gerek, "bu gibi sorunların siyasal toplum (devlet) olgusunun dışında yeraldığını; 
bu sorunlardan ötürü eleştirilmesi gerekenin siyasal toplum değil, sivil toplum (ekonomi) 
olduğunu" söyler. Sivil toplumdaki belirli sorunların, hem kaynak olarak, hem de ilk 
belirleyiciler olarak, belirli bir siyasal toplum'a varılmasındakl yerini görmezden gelir; 
siyasal toplumun oluşumunu insan'ı da aşan Geı'sf'ln en üst düzeyde kendini gerçek-
leştirmesine bağlar. Sivil toplumun sorunlarının çözümlenmesi için siyasal topluma 
değil, "hayır kuruluşlarına, gönüllü yardım kuruluşlarına yönelmeyi" salıklar. /Marx 
için, bk.  Economic and  Philosophic Manuscripts  of  2844(ivioscow: Foreign 
Language Pubilshlng House, 1961), ss. 67—83; Grundrisse:  Foundation  of  the 
Critique  of  Political  Economy (Rough Draft), Inglllzceye çeviren ve önsöz ya-
zarı: Martin Nicolaus (London: Penguln Books, New Left Revlevv İle yardımlaşarak, 
1974); igor S. Kohn, 'The Consept of Allenation in Modern Soclology," Socıal 
Research, Mart 1967, ss. 507—28; Hegel'ln toplumsal eşitliği önemsememesi, siya-
sal toplum'a varıştan İtibaren durağan bir toplum anlayışına varması, sivil toplum İle 
siyasal toplum arasında (siyasal toplumun, sivil toplumun belirli bir evrimi ile oluş-
tuğu anlamında) bağlantı görmemesi; ve son olarak da çoğu kişinin Kapital  . CUt. 
III'den önce Marx'da bulunmadığını sandığı "modern şirketlerin, sivil toplumun biz-
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Riesman ise, modern ekonominin bugün geldiği düzey yüzünden günümüzde 
sanayinin doğrudan üretime yarayan yeni araç—gereç geliştirmekten çok, denetim 
ve iletişim sistemlerini geliştirmeyi öne aldığını; ekonomik bolluk ve nüfus  artı-
şının yavaşlaması ile birlikte ekonomide araç olarak sembolizmi kullanan, amaç-
ları ise insanlardan belirli yanıtlar elde etmek olan manipülatörlerin öne geçtiğini; 
çağdaş ekonomide, bu nedenle, beceri oryantasyonundan kişilik—oryantasyonlu 
uzmanlaşmaya geçilmiş bulunduğunu ileri sürüyor. Ona göre, modern ekonomide 
sanayinin gelişmesi araç—gereçlerin geliştirilmesinden çok, toplum düzeyinde dene-
tim ve iletişim sistemlerinin gelişmesine bağl ıdır . '3 6 ' Bu işin yapılabilmesi ise, 
simgesel düzenlemeleri kullanarak insanların davranışsal yanıtlarını kullanılacak 
bu simgesel uyarımlar aracılığı ile önceden belirlenebilecek biçimde düzenliliğe 
kavuşturabilme işi ile görevlendirilen toplumsal güdümleyicilerin öne geçmesini 
gerektirmektedir. Bu nedenle, eski dönemin ekonomik yaşamında bireylerin zenaat-
lannı icra etmekte geliştirdikleri beceri ve yeteneklerine göre toplumsal konum 
edinmeleri bugün olanaksızlaşmış bulunmaktadır. Bugünün insanları toplumsal 
düzenlemelerde işe yarayabilecek güdümleyicilik yeteneklerine göre toplumsal 
konum kazanabilmektedirler. Çalışma hayatındaki başarı bile, şey'ler ile, olgular 
ile değil; "ilgili başka insanlar ile" kurulan ilişkilerin etkinleştirilmesine bağlı bu-
lunduğu için, iyi doktor, iyi mühendis olmak isteyen insanlar hastalıktan ya da 
planlardan çok, iş yerindeki diğer insanlar ile kendi kişiliğini kullanarak geliştire-
bileceği iyi (kendisine yarar sağlayıcı) ilişkiler oluşturmakla ilgilenmek zorunda 
kalmaktadırlar . ( 3 7 ' 

Geçen yüzyılda, sanayide gelişme oldukça artizanlann proletarya arasına 
karıştığını, bugün ise, "işinin ehli olduğunu kanıtlayanların profesyonelleşerek 
managerial class araşma yükseldiğini; bunun, geçen yüzyıl ile çok farklı  bir tarih-
sel durum içinde bulunduğumuzu gösterdiğini" ' 3 8 ' ileri sürüyor, Riesman. Bugün 
işletmeleri yöneten bu kişilerin işletmeleri büyütmek ve herkese açık tam bir rekâ-
bete girişmek yerine, rekâbetsiz daha kolay bir iş hayatını yeğlediklerini; bu ne-
denle de, geçen yüzyıldaki rekâbet ortamı yerine, arkadaş—grubu değerlerinin 
paylaşılmasına dayanan bir "eşit koşullarda ve adaletli iş hayatı sürdürmek anla-
yışına varıldığını" söylüyor . ' 3 9 ' Böylece, Riesman'a göre, ekonomik hayatta karar 
alma mevki ve makamlarına gelecek kadar yükselmiş olanlar, "rekabetin riskli dün-
yası yerine, işletmeler arasında fiyatların  düşmesini önleyecek, iş ve satış alanla-
rını aralarında paylaşacak bir işbirliğine gidilmesini yeğlemekte... işteki başarıları 
başka insanlar ile olan ilişkilerini kendi amaçlarına uygun biçimde yürütebilme-
lerine; onlardan (kendi görüşünü paylaşmaları için, ya da ürünlerini satın almalarını 
sağlayabilmek için) istediği yönde, önceden kestirilebilir, hatta bir dereceye kadar 
belirlenebilir davranış düzenlilikleri sağlayabilmelerine bağlı bulunmaktadır. ' 4 0 ' 

Bütün bunlar ise, Riesman'ın en ilginç görüşlerinden birinde ileri sürüldüğü 
üzere, yabancılaşmanın çözümlenmesini olanaksız kılmaktadır. Bugünün insanının 

zat siyasal t o p l u m o lma g i r iş imi" İle İlgili olarak da, bk.  : Rlchard TelchgraBer. " H e -
gai on Property , "Journal  of  the History  of  Ideas,  xxxvıı ı ( i , 1 9 7 7 ) , s s . 4 7 - 6 4 ı 
VVIIIIam M . Leogrande, " A n Investlgatlon İn to the 'Young Marx" Controversy," Sci-
ence and  Society,  xvı (2, 1 9 7 7 ) , ss. 129—517 
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yabancılaşma'dan kurtulmasına olanak bulunmamaktadır. Bugünün inşam, olsa 
olsa, "tipki aile hayatının istikrarını, arada sırada fahişelere  gitmekle sürdürebilen 
Victorian bir aile reisi g ibi"< 4 1 )gündel ik yaşamının iş—dışı saatlannda toplumca 
benimsetilmesi uygun görülmeyen (unsocialized) davran ı ş l a» bulunabilir. Rnnlar 
bile, yabancılaşmadan kurtuluş değil, birer "kaçıştır" sadece. Kışı, ışı ne done* 
dönmez yeniden, yeterince toplumsallaşmış biri olarak, toplumun kendisinden 
istediği biçimde davranmaya başlamak zorundadır. 

Riesman'ın, bütün bu olgulara dayanarak geliştirdiği betimleyici bir başka 
kavramın da, davranışlarında ilk toplumsallaşma sırasında kazanılmış kendi ölçü-
lerine göre davranan (inner—directed) insan ve başkalarının değerlendirmelerine 
göre davranan (other—directed insan ikileştirmesi olduğunu görmüştük. Çalışma 
hayatı ile, çalışmanın dışındaki serbest zamandaki yaşam "kutupsallaştığı" için, 
bireyin iş'indeki değerleri ile, iş—dışı hayatındaki değerleri de çatışmaktadır. Alt 
konumdakiler, bu çatışmalarda başkalarının kendileri hakkında yapacakları değer-
lendirmeleri gözönünde tutarak "kaçamak" yapmaktan çekinmekte; üst konum-
dakiler ise, göreli olarak, konumlarının olanaklan yüzünden kendilerine güvenleri 
olduğu için, belirli oranda, kendi ölçülerine göre davranabilmekte; zaman zaman, 
kaçamak yapabilmekte ve bunlardan dolayı çözülmeye(*) uğramamaktadırlar. 
Bu kaçışlarında bazan iş hayatındaki ya da meslek hayatındaki düzeyin üstündeki 
değerlere yönelik olabilecekleri gibi (şirket müdürü olarak yapamadığı işler ile elde 
edebilecek üst değerleri elde etmek için flarmoni  derneğine üye olmak, çevre kir-
lenmesi ile mücadele haftalan  düzenlemek, yetenekli çocuklara burs sağlayan kuru-
luşlarda çalışmak, ya da barış derneklerinde görev almak gibi), iş ve meslek haya-
tının değerlerinin düzeyinden daha düşük düzeylerdeki (daha az evrensel) değerlere 
de yönelik olabilirler (evdeki püriten karısından bulamadıktan için serbest kadın-
larla ilişki kurmalan, iş'teki yenilmezliği ve risksizliği yüzünden duymadığı birey-
sel heyecanlar yaşayabilmek için tehlikeli işlere merak sarmaları, vb-, gibi)/* ) 

Ne var ki, Riesman'ın yabancılaşma açıklaması betimleyici düzeyde kal-
makta; analitik düzeyde konuya çözüm getirmekten uzaktır. Riesman'a göre, 
"yabancılaşma", çağdaş insanın bu temel sorunu, birey'in bireyselliğini gerçekleş-
tirememesinden; ama, birey—toplum ikiliği yüzünden bunu gerçekleştirememesin-
den ileri gelmektedir. Bu nedenle, yabancılaşmayı psikolojik bir olgu olarak açık-
lamaktan uzaklaşamamaktadır. Yabancılaşmayı, birincil düzeyden bir analiz ile, 
birey—toplum çelişkisi olarak gördüğü; bunu da, üretim süreçlerinin yerine getiril-
diği çalışma ve iş dünyasının koşullanna dayanan bir olgu saydığı için, insan'a 
ilişkin olanlar ile şey'lere ilişkin olanlar arasındaki tezadlan temel alan tüm yaban-

(*) Burada "dlslntegratlon" kavramını kullanıyor. Kişiliğinin çözülmesini kastetmektedir. 
{ * * ) Bu durum 1950'lerln öncesindeki Amerikan toplumu İçin yapılmış bir saptama ya da 

betimleme. Daha yakın yıllardaki durumlarına ilişkin yazılar İçin, "James Bond oo7" 
İle İlgili yazılara, ya da korku filmleriyle İlgili yazılara bakılabilir. Bu tür yazılar için 
American Sociological  Reuieuı, Social  Research, Journal  of  Popular  Culture, 
TeİoS,  Film  Comment  ,vb., dergilerine başvurulabilir. 
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cılaşma açıklamaları gibi, tek kademeli bir açıklama olarak kalmaktadır. Böyle 
bir açıklamada yabancılaşmanın, temelde, bu birincil düzeydeki görünümün de 
ardında yeralan toplumun sahip bulunduğu potansiyellikler ile, toplumun (bu po-
tansiyelliklerin gerçekleşmesini önlemek durumundaki) yapısı arasındaki çeliş-
kiden ileri geldiğini görebilmek olanaksızlaştığı için, Riesman da, benzerleri gibi, 
yetersiz kalan analizlerinin sonucunda, çağdaş sanayi toplumundaki çelişkileri 
insan ve şey'ler; iş (çalışma saatları) ve serbest zaman; birey ve toplum; ya da, 
içselliğince—yöneltimli kişilik ile başkalarınca)yöneltimli kişilik arasındaki çeliş-
kiler olarak görüp anlatabilmektedir. Yaptığı açıklama bütün bu ikileştirmelerdeki 
olguları 19. ve 20. yüzyılda kapitalist sanayi toplumunun bir sosyal formasyon 
olarak ekonomik, kültürel ve politik düzeylerinde geçirdiği niteliksel değişimler 
açısından ele almadığı için, betimleyici açıklama düzeyini aşamamaktadır. Bu ne-
denle, toplumun bir tür yeniden—düzenlenmesinden sözediyorsa da, toplumsal 
eleştiride gerekli olan başlangıçsal postüla'ların irdelenmesi için zorunlu olan geliş-
kin bir yabancılaşma kavramsallaştırmasına varamamış bulunduğu için,(*) öngör-
düğü yeni toplumsal yapının bugünkünden hangi bakımlardan farklı  olacağını da 
anlayamıyoruz. Daha çok, geçmişin toplum yaşamına özlem duyan bir açıklama 
oluyor, bütün söylediklerinden varılan. 

Öte yandan, yabancılaşmayı bugünkü gelişmiş toplumların ekonomik yaşa-
mının etkinlikle sürdürülmesi için gereken yeni denetim düzenlemeleri ve buna 
bağlı iletişim düzenlemelerine dayandırırken, bunların belirli bir toplumsal formas-
yonun ürünü olduğunu görmediği için, yabancılaşmayı psikolojik bir olgu oiarak 
kavramsallaştırmış olmaktan da kurtulamamaktadır. Yabancılaşmanın ampirik 
yöntemlerle incelenmesinde hep karşılaşılan bir güçlük olan işin kişiye sağladığı 
otonominin ve sorumluluğun (kendi başına karar alibilmenin), toplumsal yaşam-
daki ilişkilerin anonimleşmfsinin  (yüzyüze temasın azalmasının), toplumsal iliş-
kilerin insansa! özlerini ve önemini yitirip araçsallaşmış olmasının derecesinin ya-
bancılaşma olgusunu değil, yabancılaşma içindeki bireyin bu durumunu hissedip 
hissetmeyeceğini etkileyebilecek değişkenler olduğunun açıklığa kavuşturulama-
yışını Riesman'da da görüyoruz. Yabancılaşmanın belirli toplumsal formasyonlar 
içindeki toplumsal yaşamın somut koşullarından yaknaklandığını görebilme, far-
kedebilnıe güçlüğü, bu nedenle, "yabancılaşma"yı psikolojik bir olgu olarak kabul 
eden açıklamaların içinde toplumbilimsel öze en çok sahip olanlarından biri olan 
Riesman'ın açıklamalarında da karşımıza çıkıyor. 

( * ) Bu konu, yabancılaşma sorunu üzerinde duranların en çok tartıştıkları konulardandır. 
Gramscl'de bile bulunduğu İleri sürülen, "toplumsal realiteyi bugünkü yaşamdan edi-
nilmiş bulunan initial  postülalar İle eleştirmekle yetinmek, bu postülaların da tarih-
sel boyut açısından eleştirilmesine yönelmemek yanlışlığı, sonunda, Marx'dakl yaban-
cılaşma olgusunun anallzlndekl İkinci düzeye kadar İnebilen kavramsallaştırma zengin-
liğinden yoksun kalmaya neden olmaktadır. Bu durumda İse, yabancılaşma kavramı 
na dayanan bu tür açıklamalar StatÜS  quo'nun kabulünü öznel olarak savunmasalar 
bile, ütopyacılıktan öteye bir anlam kazanamamış olmakta; eleştirdikleri toplumun 
karşısına, nasıl bir toplum önerisi ile çıkacaklarını söyleyememekte; sonunda, herşeyl 
birey—toplum uyuşmazlığına İndirgeyerek yabancılaşma'yı evrensel ve tarihsellek-
dışı genel bir olgu olarak göstermiş olmaktadırlar. £Bu konuda, bk.:  Igor S. Kohn, 
"The Concept of Allenatlon İn Modern Sociology." Social  Research. Man 196'. 
ss. 507—2Bj 
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Kısacası, Riesman da çağdaş insanın yabancılaşma sorununu, yola çıkış-
taki amacı incelediği yabancılaşma olgusunu psikolojik bir olgu olarak incelemek 
olmasa bile, olguyu birey—toplum ikiliğine indirgemekte; "yabancılaşma" olgu-
sunu "sanayi toplumu" durdukça varlığını sürdürecek bir olgu olarak görmekte-
dir. Bu tür bir yaklaşım ya da bakış tarzı ise, "modernleşme" olgusunun yarat-
tığı insan'a ilişkin sorunların, ancak, modernleşmenin kısıtlı bir modernleşme ol-
maktan kurtarılması ile çözümlenebileceğini gözönünde tutmadığı için, nostaljik 
ve anti—modernist bir yaklaşım ya da bakış tarzı olarak kalmaktadır. C. Wright 
Mills'in 1950'lerin ilk yıllarında,aynı konularda yazan David Riesman'ı çok 
sert bir biçimde eleştirmesinin temelinde de, sanırım, bu bakış tarzının bulanıklığı; 
Riesman'm olguyu tam olarak incelemeden vardığı nostaljik kötümserlik bulunuyor. 



— ^ 
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DİPNOTLARI 

(1) David Riesman—Reuel Denney ve Nathan Glazer'in katkılarıyla, The Lonely 
Crowd : A Study of  the Changing American Character (New Haven and Lon-
don: Yale University Press, 1967), ss. 23—24'te Tolstoy'un Anna Karanina'-
sından yaptığı alıntı. (Benim çevirim) 

(2) Riesman, op. cit., ss. 4—10. "Karakter"i, bireyin itki ve doyumlarının tarih-
sel ve toplumsal olarak koşullandırılmış örgütlenimi olarak tanımlıyor. Top-
lumsal yaşamda ise, karakter yapısından çok, sosyal ilişkilerin yürütüldüğü 
grupların örgütsel yapısına ağırlık veriyor. 

(3) Riesman, op. cit., ss. 13—14; 16—21. Buralarda, içselliğince yönetimli kişi-
nin de toplumsallaşmak zorunda olduğunu; fakat  bu kişilerin bu toplum-
sallaşma sonunda hem toplumun ondan beklediklerini yerine getirecek hem 
de kendi yaşamsal amaç ve değerlerine göre yaşayabilecek biçimde "oto-
matiğe bağlanmamış" bir uçağa benzeyen bir kişilik edindiğini belirtiyor. 
Ayrıca, bu kişilerin, günümüzde, eğitimce, yaşam olanaklannca, işlevinin 
niteliklerince daha iyi durumda olduklarım; eski tip kentleşmenin değil, 
fakat  bugünkü gelişkin sermaye donanımlı ve ileri teknolojik becerilere ge-
reksinen toplumlardaki kentleşmenin içinde yeralan bankerler, tacirler, küçük 
girişimciler, teknik oryantasyonlu mühendisler olduğunu ileri sürüyor. "Yeni" 
orta sınıfın  ise, bürokratik örgütlerde çalışan üstler, astlar, özel sektördeki 
beyaz—yakalılar ile servis işlerindeki ücretliler olduğunu söylüyor. Bu tür 
"sınıflandırmaların"  eleştiriye açık olduğunu belirtelim, örneğin bu tür "sınıf-
landırmayı" benimseyenlerin dayandıkları savlardan en önemlisi olan, toplum-
sal üretim sürecinde mamüllerin nihai biçimlerini aldıkları son işlemlerin 
yapıldığı konumlarda olup olmama ölçütü ile bakıldığında, süper market'da 
malı kesekağıdına koyan ya da paketleyen tezgahtarlar da orta sınıfa  alınmak-
ta; ileri sanayi toplumlarında işçi sınıfı  mantıksız denecek bir yüzdeye indiri-
lebilmektedir. (Bu konuda, bak. : Maurice Zeitlin, "Corporate Ownership and 
Control: The Large Corporation and the Capitalist Class',' "The American 
Journal of  Sociology, 79 (March 1974), ss. 1073—1119 ; ve bu yazı üzerine 
Michael Patric AUen'in aynı derginin Cilt 81, Ocak 1976 sayısmda ss. 885-903* 
deki ayrıntılı eleştirisi ile, Zeitlin'in bu eleştiriye aynı sayıda verdiği karşı 
yanıt.) 

(4) Riesman, op. cit., ss. 15—16. 
(5) Loc. cit. 
(6) Riesman, op. cit., s. 17. 

(Riesman, geleneksel toplum ortadan kalkmaya başladığında, insanların dış 
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ortamlarıyla ilgili bilgi toplama ve anlamlandırma yöntemlerinin de 
değiştiğini belirtiyor. Değişime kadar, tüm olarak kültür'ü; yani, tüm olarak 
gelenek'i kullanan insan, nüfus  artışı, toplumsal hareketlilik, işbölümünün 
—yatay anlamda olsa gerek— artışı ile birlikte değişmeye başlayan dış ger-
çekliğini, bu dış gerçekçilikte karşılaşacağı farklı  bölümler ve öğeleri tek 
bir "tümlüklü gelenek" ile anlamlandıramaz olmaktadır. Bu durumda yeni 
dönemin' başlangıcındaki insanın yapacağı tek şey kalmaktadır: dış ortamın 
her yeni ve farklı  bölümünü belirli bir istikrarlılık içinde değerlendirmekte 
kullanacağı, yaşamının ve toplumsal konumunun gerektirdiği temel değer-
leri sağlam bir biçimde içselleştirmek; tutarlı ve kalıcı bir kişilik edinmek; 
bu kişiliğini (psikolojik yapışım), değişik ortamlarla karşılaştığı her yer ve 
zamanda bir jiroskop olarak kullanmak. 

Bu konuda Johan Huizinga'mn Orta Çağın Yaprak Dökümü 'ndeki yorumu 
da ilginç. Orta Çağın sonlarında insanların yeniden şövalye hikayelerine 
merak sormalarını, Huizinga değerlerin hızla değiştiği yeni bir dünyaya geçiş 
sürecinde dünyayı kendi başına ve kendi kişiliğine göre anlamlandırmaya 
terkedilen insanın, anlamakta güçlük çektiği bir dünya karşısında kendisi-

ne hâla anlamca yakın gelen, fakat  artık ortada kalmamış bulunan eski 
bir dünyaya dönerek "yeni" gerçekliğini anlamlandırma çabalarının bir yan-
sıması sayıyor. Bu nedenle, şövalye "öykülerine merak, şövalyeliğin maddi 
ortamının kalmadığı bir döneme geçişten sonra" ortaya çıkıyor. 

(7) Riesman, op. cit., ss. 19—20'de şu. kaynaklardan aktarılıyor: Erich Fromm, 
Man For Himself  (New York: Rinehart, 1947, s. 5 0 - 6 1 ; C. Wright Mills, 
"The Competitive Personality," Partisan Review, XIII (1946), s. 433; Arnold 
Green, "The Middle Class Male Child and Neurosis" American Sociological 
Revievv, XI (1946), s. 31. 

(8) Riesman, op. cit., s. 22. 
(9) Riesman, op. cit., ss. 24—25. 

(10) Bu karşılaştırmalar için, b k . : Riesman, op. cit., ss. 25—26. 
(11) Riesman, op. 8cit., s. 26. 
(12) Loc. cit. 
(13) Loc. cit. 
(14) Riesman, op. cit., s. 99—100. 
(15) Riesman, op. cit., ss. 21—22. 
(16) Bk. Riesman, op. cit., "önsöz", s. xvii. 
(17) Bk. Riesman, op. cit., ss. 84—112. 
(18) Riesman, op. cit., s. 85. 
(19) Ibid., s. 87. 
(20) Ibid., s. 86. 
(21) Riesman, op. cit., ss. 86—87. 
(22) Riesman, op. cit., s. 80. 
(23) Riesman, op. cit., ss. 81—82. 
(24) Riesman, op. cit., s. 83. 
(25) Riesman, op. cit., s. 77. 
(26) Riesman, op. cit., s. 79. 
(27) Riesman, op. cit., s. 80. 
(28) Riesman, op. cit., ss. 115—116. 
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(29) Loc.cit. 
(30) ibid., s. 115. 

/Riesman'ın bu görüşlerinin daha açıklıkla değerlendirilmesi için, onun, 
insanlar arasındaki üretime dönük işbirliğinin nasıl geliştiği konusundaki 
görüşlerini özetleyelim: sanayi toplumuna geçmeden önce, insan için önemli 
olan, Doğa üzerinde denetim kurmaktı. Bu nedenle, insan'ın asıl ilgilendiği 
Doğa oluyor; Doğa ile kurulması gereken bu ilişkiler insanlar arasında karşı-
lıklı—yardımlaşma biçiminde biraraya gelerek oluşturuluyordu. Hep birlikte, 
topluluğun içinde yeni bir ev yapmak gibi işlerde amaç, insan ile başka bir 
insan arasında sistemi bir üretim ilişkisi kurmak değil, Doğa ile belirli bir 
ilişkiye etkinlik kazandırmak oluyordu. Gjrişimciler de, çoğunlukla, paternal 
işletmelerinde kendileri çalışmakta idi. Bilimde bile bilginler Doğa ile insan 
ilişkisini etkinleştirmek için çalışmakta idiler. Yılda birkaç kereyi geçmemek 
üzere toplanırlar, birbirlerine tebliğlerini sunarlar, sonra dağılırlardı, örgütler 
içinde çalışmazlardı, vb. ss. 115—123^7 

(31) lbid.,"ss. 116—117: /İlginç bir görüşü de, bugünün sanayi toplumlarında "iç-
selliğince—yöneltimli birey" tipinin yetiştirilmesinde, ille de, birey ile malı 
arasında eski günlerdeki gibi değer yüklü ilişkinin bulunmasının gerekmediği 
oluyor. Riesman, Sovyetler Birliğindeki L Plan'da da "kendine güvenir, disip-
linli, enerjik insan tipinin oluşturulabildiğini; Doğa'ya karşı bunların harekete 
geçirildiğini ileri sürüyor, s. 118^7 

(32) Loc.cit. 
(33) İbid., s. 121. 
(34) İbid., ss. 122-23 . 
(35) İbid., s. 123. 
(36) İbid., s. 132. 

(37) İbid., ss. 132 -34 . 
(38) İbid., s. 135. 
(39) İbid., ss. 137-38 . 
(40) Loc. cit. 
(41) tb id„s . 123. 
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NUTUK'ta Kişi Adlan 

Derleyen: Sami N. özerdim* 

Birkaç yıl önce ele aldığımız bu denemeyi, bilgilerimizde bu konuda geliş-
meler görüldüğü için, yeniden yazdık. Amacımız, bir yandan saptama; öte yandan 
da, özdeş ve benzer adlan ayırmak, NUTUK'ta kimi zaman iki, kimi zaman ise 
tek adla anılan kişileri birleştirmek, hele yabancı adlarda, Arap harfli  basımdan 
Türk harflerine  aktarıldığı sırada ortaya çıkan yanhşlan düzelterek yabancı ad'm 
aslını bulmaktı. 

1977'de NUTUK'un ellinci yılı kutlamalan yapılırken, bu büyük kitabın 
ne denli savsaklandığını bir kez daha gördük. Bugün, tarihin içinde yitmiş kişileri 
aydınlığa çıkarmak oldukça güçleşmiş, belki kimileri için buna olanak kalmamıştı. 

NUTUK'un 1934 basımının her iki cildinin sonuna eklenen; 1938 basımında 
bu ciltler bir tek cilt içinde verildiği için birleştirilen —bütün adlan kapsamayan— 
dizinlerde adlann birbirine benzeyenleri karıştırılmıştı. Almanca basımın sonuna 
eklenen yaşamöykifleri  yeterli değildi; Rusça basımındaki yaşamöyküsü bölümün-
den ise, bu yazıyı bilenler az olduğundan, yararlanılamıyor, çevirisi de yapılmıyordu. 
Türk Dil Kurumu 'nun yayımladığı SÖYLEV'in 2. cildinin 6. baskısına (1978) ekle-
diğimiz açıklamalı dizinde de kimi adlan karıştırdığımızı zamanla ayırt ettik. 
Ord. Prof.  Dr. Hıfzı  Veldet Velidedeoğlu'nun, 1978'den beri yayımlanan SÖYLEV 
basımına 5.ci baskıdan beri konulan dizinde de bu tür karıştırmalara raslamıştık. 
Adnan önelçin'in 1981'de yayımlanan Nutuk'un İçinden adlı kitabında da adla-
rın kimisi kesinliğe kavuşturulamamıştır. Ancak, İsmail Arar'ın yıllardır yaptığı 
çalışma, Türk Tarih Kurumu'nca ayrı bir cilt halinde basıldıktan sonra, NUTUK'-
taki adlar açıklık kazanacaktır. 

Bu dizelge, t . Arar'ın araştırması yayımlanıncaya değin, okuyuculara bir 
kılavuz olabilecektir. Bu yüzden, yeniden ele alarak sunmayı uygun bulduk. 

Kişiler üzerinde çok kısa bilgilerle yetinilmiştir. Bu kadan, birbirine ben-
zeyenleri, kanşanları ayırmaya yetecektir, önce, NUTUK'un metnindeki adlan: 
Yerli ve Yabancı adlar olarak iki bölümde gösterdik. Sonra sadece Vesikalar cil-
dindeki adları, yine özdeş düzende sıraladık. Hemen söylemeliyiz ki, henüz kesin 
bir ayırmayı başarabilmiş değiliz. Ama, birbirine karışan adlann çok azaldığını söy-
leyebiliriz. 

(• ) öğretim Görevlisi, A.O. Basın—Yayın Yüksek Okulu. 
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Bu dizelgeyi hazırlarken pek çok kaynaktan yaradandık, özellikle î . Arar'-
ın yardımını gördük. Bilal N. Şimşir'in, Türk Tarih Kurumu'nca 1973'ten bu yana 
üç cildi çıkmış olan İngiliz Belgelerinde Atatürk ile Doç. Dr. Sina Akşin'in İstanbul 
Hükümetleri ve Milli Mücadele (1976); Prof.  Dr. G. Jaeschke'nin, Türk Tarih Ku-
rumu'nca yeniden bastırılmakta olan (1970'ten) Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi; 
yerli ve yabancı adların saptanmasında yardımcı oldu. 

Bu arada Türk Dil Kurumu yayını Açıklamalı Söylev Sözlüğü^*'adlı küçük 
denemem de, bu dizelgenin yardımcıları araşma girdi. Deneme niteliğindeki bu 
sözlük, yalnız kişileri değil, başka ad ve kavramları da aldığından, kişi adlarını 
yine ayrıca bir yazı çerçevesinde sıralamama engel olmadı. 

( * ) 1 9 8 1 sonunda yay ımland ı . Oradak i yanlışlar va eksikler do bu dlzelgede - e l d e n gel-
diğince— giderildi. Bu yaz ın ın , adı geçen k i tab ımızdan çok önce hazırlanmış o ldu-
ğunu da bel i r te l im. Aradan geçen zaman, bunun yeniden yazılmasını gerektirdi . 
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I . 

METİNDE GEÇEN KİŞÎ ADLARI 

A. Yerli Adlar 

Abdullah. Kütahya'da Çerkez Ethem'in atadığı merkez komutam. 

Abdullah Azmi (TORUN, 1869—1937). Osmanlı ve T3MJVI. üyesi (I. Dönem). 
Şer'iye ve Evkaf  Vekili. 

Abdurrahman. üsteğmen. Gebze'de Yahya Kaptan'ıı şehit edenlerden. 

Abdurrahman. Milli Aşireti başkanlarından. 

Abdurrahman Şeref  (1853—1925). Son vakanüvis. Osmanlı ve T B M M . üyesi. 

Abdülaziz (1830—1876). 32. Osmanlı padişahı. 

Abdülaziz Mecdi (TOLUN, 1865—1941). Osmanlı Meclisi üyesi. 

Abdülhamid II. (1842-1918). 33. Osmanlı padişahı. 

Abdülkadir Kemali (ÖĞÜTÇÜ, 1889-1948) . T . B 1 M . üyesi (I. Dönem). Kar-
şıcıl gazeteci. 

Abdiilkerim Paşa. İstanbul'da Erkâmharp Mirlivası (tuğgeneral). 

Abdiîlmecit (1868-1944). Son halife. 

Abidin (1890-1926). T.B.M.M. üyesi (II. Dönem). 

Abit Süreyya. Nurettin Paşa'nın yaşamöyküsünü yazan kişi. (AJS. baş harflerini 
kullanmıştır.) 

Abuk Paşa, Ahmet Hamdi (1859—1923). Damat Ferit kabinelerinde Harbiye Nazırı. 

Acemi Sadun Paşa. Amasya Protokollannda adı geçer. Uceymİ (?). 

Adil. Damat Ferit kabinesinde Dahiliye Nazırı. Yüzelliliklerden. 

Adnan (—ADIVAR, Abdiühak, 1882-1955) . T . B M M . üyesi. (I. Dönem ve son-
rası). Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili. Bilim adamı. 

Ahmet (ERVERDİ). Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i  Hukuk- ı MiUiye Cemiyeti 
Erzurum Şubesi yönetim kurulunda. 

Ahmet Emin (YALMAN, 1888-1971) . Vatan gazetesi başyazarı. NUTUK'ta adı 
verilmeden anılır. 

Ahmet Ferit. bak. Ferit (Tek). 

Ahmet Fevzi Paşa. İstanbul hükümetinin Heyet—i Nasıha. başkam olarak Anado-
lu'ya gönderdiği asker. 

Ahmet İzzet Paşa (FURGAÇ, Müşir, 1864-1937) . İstanbul hükümetlerinde nazır, 
sadrazam., 

Ahmet Kemal, llyasoğlu. Sivas'tan Mustafa  Kemal ve Salih paşalara telgraf  çeken-
lerden. 

Ahmet Necati. Binbaşı. Yahya Kaptan olayında adı geçenlerden. -
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Ahmet Nuri. Sivas Kongresi'nde Bursa delegesi. 

Ahmet onbaşı. Çerkez Ethem birliklerinde. 

Ahmet Rıza (1859—1930). Osmanlı Mebusan ve Ayan başkanı. Yazar. 

Ali. İstanbul'un işgalinde Harbiye telgrafhanesinde  görevli. 

Ali. Yüzbaşı. Hilafet  Ordusu'nda. 

Ali Ağuş. Yüzbaşı. Yahya Kaptan olayında adı geçer. 

Ali (ÇETİNKAYA, 1878-1949) . Osmanlı ve T £ M M . üyesi (I. Dönem ve son-
rası). Bakan. Ayvalık'ta ilk savaşımı başlatan asker. 

Ali Fuat Paşa (CEBESOY, 1882-1968) . Ankara'da 20. Kolordu komutam. TJB M M . 
üyesi (I. Dönem ve sonrası). Bakan. TM.M.M. Başkam. Orgeneral. 

Ali Galip. Erkânıharp Miralayı, istanbul hükümetinin Harput valisi. Yüzelliliklerden. 

Ali Hikmet Paşa (AYERDEM, 1882-1957) . Kurtuluş Savaşı komutanlarından, 
T B M M . üyesi (II. Dönem ve sonrası). Korgeneral. 

Ali İhsan Paşa (SABİS, 1882-1957) . Ordu komutam, T.BMM. üyesi/Tümgeneral. 

Ali Kaptan. Yahya Kaptan olayında adı geçenlerden. 

Ali Kemal (1867—1922). Gazeteci. Damat Ferit kabinelerinde nazır. 

Ali Rıza (1875— ? ). Kastamonu valisi. 

Ali Rıza. Bahriye Miralayı. Barış konferansı  için önerilen uzmanlardan. 

Ali Rıza. Trabzon Mevki komutanı. 

Ali Rıza. Urfa  Mutasarrıfı. 

Ali Rıza Paşa. Müşir (1859—1933). Asker, nazır, sadrazam. 

Ali Saip (URSAVAŞ, 1887-1939) . Urfa  savaşı önderlerinden, T .BMM. üyesi 
(I. Dönem ve sonrası). 

Ali Ulvi. İstanbul hükümetinin Kayseri mutasarrıfı. 

Alişan. Koçkiri ayaklanmasında adı geçenlerden. 

Alişer. Koçkiri ayaklanmasında adı geçer. (Alişir?) 

Anzavur Ahmet (Paşa, — 1921). istanbul hükümetinin mutasarrıflarından.  Balı„-
kesir—Adapazarı çevresinde büyük ayaklanmalar çıkaran kişi. 

Arif.  îskeçeli. Trakya'da. 

Arif,  Mehmet, Ayıcı. Miralay (1882—1926). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 
TJBMM. üyesi (II. Dönem). 

Arif  ORUÇ (1892-1950). Gazeteci. Eskişehir'de Yeni Dünya gazetesinde. 

Asım, Mustafa.  Miralay- tzmit'te Fırka komutanı. 

Aşir (ATLI, 1881—1957). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. T .BMM. üyesi. 
Atıf.  Süvari Kaymakamı. Eskişehir bölgesi Kuvayi Milliye komutanı. 
Attila (400—453). Hun imparatoru. 

\ & v n i (Paşa, 1876—1930). Konya komutanı. T .BMM. üyesi. (Ailesinin soyadı: 
ZAlMLER). 

Aynacıoğulları. Zile yakınlarında ayaklanan çete. 
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Bahri (TATLIOĞLU, 1880-1957). Osmanlı ve T.BMJVI. üyesi (I. Dönem). 

Bedir Ağa, Hacı (1872-1928). Aşiret başkanı. T . B M M . üyesi (I. Dönem ve son-
rası^. 

Bedirhanlılar. Kurtuluş Savaşı'nda karşıcıl eylemlerde bulunan aileden: Celadet," 
Cemilpaşazade Ekrem, Halil Rami, Kâmuran Âli. 

Bekir. İstanbul Fen Müfettişi. 

Bekir (Sıtkı). Çerkez. Adapazarı ayaklanmasında adı geçer. 

Bekir Sami (1867—1933). Eski vali. Sivas Kongresi, T.B.M.M. üyesi (I. Dönem 
ve sonra»). Hariciye Vekili. (Ailesinin soyadı: KUNDUH). 

Bekir Sami. Miralay (GÜNSAV, 1879—1934). Kurtuluş Savaşı'nda Bursa komutanı. 

Beslan. Adapazarı ayaklamalarından. 

Buhur. Milli Aşireti başkanlarından. 

Burhanettin. Kartal (istanbul) bucak müdürü. 

Bursalı Rıza Efendi.  Nurettin Paşa'nın büyük babası. 

Büyük Arslan. Yahya Kaptan'ın buyruğundaki çetelerden birinin başı. 

Cafer  Tayyar (EĞİLMEZ, 1877—1958). Miralay. Kurtuluş Savaşı'nda Trakya'da 
komutan. TJBMM. üyesi.Tümgeneral. 

Cami (BAYKURT, 1877-? ). Osmanlı ve T.BM.M. üyesi. 

Cavit. istanbul hükümetinin Niğde mutasarrıfı. 

Celâdet. Bedirhanlılardan. 

Celal. Çapanoğullanndan. Ayaklama. 

Celal, istanbul'da Salih Paşa kabinesinde nazır. 

Celal (BAYAR, 1883— ). Osmanlı ve T.BJVI.M. üyesi. Bakan. Başbakan,Cumhur-
başkanı. 

Celalettin Arif  (1875— ? ). Hukuk—ı Esasiye Müderrisi. Osmanlı ve T . B M M . 
üyesi. Adliye Vekili. 

Cemal. 12. süvari alay komutanı. Malatya'da. 

Cemal (1862— ? ). istanbul hükümetinin Konya valisi. Yüzelliliklerden. 

Cemal (Bey, Paşa, 1870—1922). Meşrutiyet eyleminin öncülerinden. 

Cemal Paşa (MERStNLl, 1873-1941). Osmanlı ve T.B.M.M. üyesi (L Dönem 
ve sonrası). 12. Kolordu komutam (Konya), istanbul'da Harbiye Nazın. 
Korgeneral. 

Cem alettin Efendi,  Çelebi (1862-1922). Haabektaş şeyhi. T . B M M . üyesi (I. Dö-
nem). 

Cemil. Ali ihsan Paşa'nın emir subayı. 

Cemil (UYBADIN, 1880-1957). Asker. T.B.MM. üyesi (II. Dönem ve sonrası). 
Dahiliye Vekili. 

Cemil Cahit (TOYDEMlR, 1883-1956). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. T.B. 
M.M. üyesi, Milli Savunma Bakam. Orgeneral. 
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Cengiz. Kara Vasıf  ın takma adı. 

Cevat. Bilecik buluşmasında İstanbul kurulunda bulunan, elçilerden. 

Cevat Abbas (GÜRER, 1887-1943) . Mustafa  Kemal'in yaverlerinden. Osmanlı 
ve T.BM.M. üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Cevat Paşa (ÇOBANLI, 1871-1938) . Kurtuluş Savaşı'nda Elcezire komutam. 
T.BM.M. üyesi (II. Dönem). önceleri İstanbul'da Erkâmharbiye Reisi. 
Orgeneral. 

Cevat Rifat  (ATİLHAN, 1892-1967) . Harbiye Nazırı'nm yaveri: milis generali. 
Yazar. 

Cevdet (Ahmet). 13. Kolordu Komutan vekili. Mardin'de. 

Çapanoğullan. Yozgat'ta ayaklanan aileden: Edip, Halit, Salih. 

Çerkez Ethem. Kuvayi Seyyare komutanı. Yüzelüliklerden. 

Çerkez İbrahim. İstanbul hükümetinin İzmit mutasarrıfı. 

Çerkez Kara Mustafa.  Yenihan—Kaman'da ayaklanan. 

Çerkez Reşit. Çerkez Ethem'in kardeşlerinden. T.BJVIM. üyesi ( I. Dönem). Yüz-
elüliklerden. 

Çerkez Tevfık.  Çerkez Ethem'in kardeşlerinden. Komutanlıkta vekili. Yüzbaşı. 
Yüzelüliklerden. 

Çolak İbrahim. Binbaşı (ÇOLAK, 1878—1944). Kuvayi Seyyare komutanlarından. 
T.B.M.M. üyesi (II. Dönem ve sonrası). 

Çopur Musa. Çivril'de ayaklanan haydut. 

Çopur Yusuf.  Erbaa'da ayaklama. 

Çürüksulu Mahmut Paşa (1865—1930). Ayan üyesi. İstanbul'da Istihzarat-ı Sul-
hiye Komisyonu üyesi. 

Damat Ferit Paşa (1853—1923). Ayan üyesi. Beş kez Sadrazam. Sevres Antlaş-
masını imzalayan kurul başkam. 

Damat Mehmet Şerif  Paşa (ÇAVDAROĞLU, 1874-1958). AU Rıza Paşa kabine-* 
sinde Dahiliye Nazın. Yazar. 

Deli Hacı. Zile yakınında ayaklananlardan. 

Deli Hasan. İç ayaklamalardan. 

Deli Ömer. Yozgat yakınında ayaklanan çetelerden birinin başı. 

Delibaş. Konya'yı basarak birkaç gün egemen olan haydut. 

Demirci Mehmet Efe  (DEMiRCİEFE, 1885-1951) . Aydın Cephesi Kuvayi MilUye 
komutam. 

Derviş (Bey, Paşa, Ahmet, 1884—1932). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. Korge-
neral. 

Diyarbekirli Cemilpaşazade Ekrem. Bedirhanh ailesinden. 
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Diyarbekirli Kâzım Paşa (ÎNANÇ, 1880—1938). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 
Korgeneral. Vali. 

Dursunbeyzade Cevat (DURSUNOĞLU, 1892—1972). Erzurum Kongresi yazmam. 
T . B M M . üyesi. 

Diirrizade Esseyit Abdullah. Şeyhülislam. Kurtuluş Savaşçılarına karşı fetva  veren. 

Edip. Çapanoğullanndan. 

Eftelidi  (Çetesi). Rum—Pontus çete başılanndan. 

Ekrem (RİZE, 1 8 8 1 - ? ). T . B Ü M . üyesi (II. Dönem). 

Emin. üsküplü. Yüzbaşı. Kastamonu Jandarma komutam. 

Emin (GEVECÎOĞLU, 1889-1934). T .BMM. üyesi. 

Emin Paşa (Mehmet, KORAL, 1881—1959). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 

Emir Paşa (Hüseyin Hüsnü Emir ERKİLET, 1883—1956). Kurtuluş Savaşı komu-
tanlarından. Korgeneral. 

Emiri Efendi  (Ali, 1857-1924). Yazar. Fatih Millet Kütüphanesi kurucusu. 

Enver Paşa (1881—1922). Meşrutiyet'in öncülerinden. 

Esat Paşa, Yanyalı (1862— ? ). Çanakkale Savaşı komutanlarından. 

Esat Paşa (IŞIK, 1865—1943). Göz hekimi. İstanbul'da siyasacı. 

Eşref.  İstanbul'da Müşir Zeki Paşa başkanlığında kurulacağı söylenen kabine için 
nazır adayı. 

Ethem. Canik sancağı mutasarrafı. 

Ethem. İzmir Telgraf  Başmüdürü. 
Eyüp Sabri (AKGÖL, 1876—1950). T .BMM. üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Eyüp Sabri Efendi  (HAYIRLIOĞLU, 1886-1960) . T . B M M . üyesi (II. dönem). 
D J . dönemi Diyanet İşleri Başkam. 

Fahrettin (Bey, Paşa, ALTAY, 1880—1974). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 
TJBMM. üyesi (I. Dönem ve sonrası). Orgeneral. 

Faik (ÖZTRAK, 1882—1951). T B M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). Dahiliye 
Vekili. 

Faik Âli (OZANSOY, 1875-1950). İstanbul'da Dahiliye Nezareti Müsteşarı. Ozan. 

Faruk. Malatya'da Jandarma yüzbaşı. 

Fatih (Sultan Mehmed II, 1430-1481) . 7. Osmanlı padişahı. 

Fatîn Efendi  (GÖKMEN, 1877-1955) . Bilecik buluşmasına İstanbul kuruluna 
katılan astronom. İstanbul Rasathanesi Müdürü. 

Fehmi (Mustafa,  GERÇEKER, 1868-1950) . T B M M . üyesi (I. Dönem ve son-
rası). Şer'iye ve Evkaf  Vekili. 

Feridun Fikri (DÜŞÜNSEL, 1892-1958). Osmanlı ve T B M M . üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). 
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Ferit (Ahmet, TEK, 1877-1971) . Osmanlı ve T -BMM. üyesi (I. Dönem ve son-
rası). Nafia  Nazırı. Maliye, Dahiliye vekili. 

Ferit (Recai TÖRÜMKÜNEY, 1878-1941) . Kastamonu Defterdan,  VaU vekili. 
T 3 M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Ferit Paşa (Ali, 1860—1937). İstanbul hükümetlerinde nazır. Sulh ve Selamet Fır-
kası başkanı. Asker. 

Fethi. 3. Kolordu'da (şifreyi  açan). 

Fethi (Ali, OKYAR, 1881-1943) . Osmanlı ve TJBMM. üyesi (I. Dönem ve son-
rası). Dahiliye Nazın. Başbakan, bakan. Serbest Cumhuriyet Fırkası ön-
deri. Büyükelçi. 

Fevzi. Kaymakam (yarbay). 1. Fırka komutan vekili. 

Fevzi Paşa (Mustafa,  ÇAKMAK, 1876-1950) . Mareşal. Kurtuluş Savaşı komu-
tanlanndan. Harbiye Nazın. Milli Müdafaa  Vekili, îcra Vekilleri Heyeti 
başkanı. Genelkurmay Başkanı. T -BMM. üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Fikret, Doktor (ONURALP, 1887-1946) . T . B M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Fuat (BULCA, 1881-1962). Asker. T . B M M . üyesi (II. Dönem ve soması). 

Fuat Paşa. Müşir (Deli, 1835—1931). Son Osmanlı paşalarından. 

Galip. Sait Molla'mn mektuplannda adı geçer. (?) 

Gazi Osman Paşa (Müşir, 1832—1900). Plevne kahramanı sanıyla bilinir. 

Gümülcineli İsmail. Meşrutiyet dönemi politikacılanndan. Yüzelliliklerden. 

Hacı Ali. Gebze Müdafaa—i  Hukuk Heyeti başkanı. 

Hacı Hafız.  Vilayat—ı Şarkiye Müdafaa—i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti Erzurum 
Şubesi yönetim kurulunda. 

Hacı Musa. Mutki Aşireti başkanı. Erzurum Kongresi'nde seçilen Heyet—i Tem-
siliye üyesi. 

Hacı Şükrü (AYDINDAĞ, 1883-1938) . Binbaşı. T B M M . üyesi (I. Dönem). 

Hacim Muhittin (ÇARKLI, 1881-1965) . Osmanlı ve T B M M . üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). 

Hadi. 10. Fırka komutanından gelen telgrafta  imzası bulunan subay. 

Hadi Paşa (Bağdatlı). Ferik (Korgeneral). Damat Ferit kabinesinde nazır. Sâvres 
Antlaşmasını imzalayan kurulda üye. Yüzelliliklerden. 

Hakkı. Binbaşı. Aydın Cephesinde 57. Fırka topçu komutam. 

Hakkı. İstanbul'da Muhafız  Alayı'na bağlı süvari birliği komutam. 

Hakkı. Osmanlı Meclisinde Siverek milletvekili. 

Hakkı. Topçu Binbaşı. Askeri Nigehban Cemiyeti'nden. 

Hakkı Behiç (BAYÎÇ, 1886-1943) . T . B M M . üyesi (I. Dönem). Dahiliye ve Maliye 
Vekili. 



NUTUKTA KİŞÎ ADLARL 
•O ' 

79 

Hakkı Hami (ULUKAN, 1889-1938) . T . B M M . üyesi- (I. Dönem) 

Halet (SAĞIROĞLU, 1880-1947) . Osmanlı Meclisi ve T.B.M.M. üyesi (II. Dönem). 

Halide Edib (—ADIVAR, 1884-1964) . Romancı. 

Halil. Kastamonu Polis Müdürü. 

Halil. Milli Aşireti başkanlarından. 

Halil (TÜRKMEN, 1883-1943) . T.B.M.M. üyesi (II. Dönem ve sonrası). 

Halil Efe.  Kuvayi Seyyare'den. 

Halil Hulki (AYDIN, 1869-1940) . Osmanlı Meclisi ve T . B M M . üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). 

Halil (Rami, Bedirhanlı). Ali Galip olayında Malatya Mutasarrıfı. 

Halit. İstanbul Müdafaa-i  Hukuk Cemiyeti yazman vekili. 

Halit (AKMANSÜ, 1 '884-1953). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. T.B.M.M. 
üyesi. (II. Dönem). 

Halit. Çapanoğullarmdan. 

Halit (Bey, Paşa, 1883—1925). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. T.B.M.M. üyesi 
(II. Dönem. Ailesinin soyadı: KARSIALAN). 

Hamdi. Damat Ferit kabinesinde Evkaf  Nazırı. 

Hamdi. Eskişehir kadısı. 

Hamdi Paşa. bak. Kiraz Hamdi Paşa. 

Hamdullah Suphi (TANRIÖVER, 1886-1966) . Osmanh ve T M M . üyesi (I. Dö-
nem ve soması). Maarif  Vekili. Yazar. 

Hami (ismail, DANlŞMEND, 1889—1967). Sivas Kongresi'nde yazman. Tarihçi 
yazar. 

Hami t . (1878-1928) . Canik Mutasarrıfı. 

Hâmit (Kızılaycı, HASANCAN, 1870—1943). Osmanlı Meclisinde üye. Amasya 
protokollannda, Barış görüşmeleri için uzman adayı. Ankara'nın Istanbul-
da temsilcisi. 

Hasan. 2. Ordu Müfettişliği  Şifre  Müdürü. 

Hasan (SAKA, 1886—1960). Osmanh ve T.B.M.M. üyesi (I. Dönem ve sonrası). 
Lozan Konferansı  delegesi. Bakan. Başbakan. 

Hasan çavuş. Adapazarı olayım çıkaranlardan Beslan'ın kardeşi. 

Hasan Efendi,  istanbul'da Fetva Emini. Heye t - i Nasıha'da. 

Hasan Fehmi (ATAÇ, 1878-1961) . Osmanh Meclisi ve T J B M M . üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). Maliye Vekili. 

Hasan L&tfl.  Hilafet  Ordusu'nda tabur yazmam. 

Hasbi Efendi.  Sivas kadısı, vali vekili. 

Hayati (1892—1926, Üsteğmen). M. Kemal ile Samsun'a çıkanlardan. Sivas Kong-
resi'nde ve ölümüne değin Onun yamnda bulunan özel Kalem Müdürü. 

Haydar. Koçkiri Aşireti başkanlarından. 

Haydar (Ali, YULUG, 1 8 7 8 - ? ). Bolu Mutasarrıfı. 
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Haydar (VANER, 1877-1954). Kurutluş Savaşın'da Konya, sonra Van valisi. 
T . B M M . üyesi (I. Dönem). 

Hayrettin. Erkânıharp Kaymakamı (yarbay). Hilafet  Ordusu'nun İstanbul'daki 
kurmaylar kurulundan. 

Hayri. Erkânıharp Binbaşı. Hilafet  Ordusu komutanlarından. 

Hayri. Eskişehir'de Yeni Dünya gazetesinden. 

Hazım (Ebubekir, TEPEYRAN, 1863-1947) . Vali. Nazır. T . B M M . üyesi 
(II. Dönem ve sonrası). Yazar. 

Hidayet. Müşir Fuat Paşa'mn oğlu. 

Hikmet (Çerkez). Adapazarı olayını çıkaranlardan. 

Hilmi. İstanbul'da Jandarma Umum Komutam yardımcısı. 

Hoca Esat Efendi  (İLERİ, 1 8 8 2 - ? ). T . B M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Hulagû (1217.—1265). Türk—Moğol hükümdarı. 

Hulusi. T J M J t l . üyesi (I. Dönem). 

Hurrem. Kaymakam (yarbay). 56. Fırka komutanı. 

Husrev (GEREDE, 1885-1962). Asker. T .BMM. üyesi (I. Dönem ve sonrası). 
Büyükelçi. 

Husrev Sami (KIZILDOĞAN, 1884-1942) . Asker. T . B M M . üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). 

Hüseyin (Hamdi). Trabzon Belediye Başkam. 

Hüseyin (PEKTAŞ). Robert College öğretmeni. Amasya Protokollannda, Barış 
konferansına  gönderilecek uzman adayı. 

Hüseyin Avni (ULAŞ, 1887-1948). Osmanlı ve T B M M . iiyesi (I. Dönem) 

Hüseyin Baki (1885—1949). T .BMM. üyesi (I. Dönem). 

Hüseyin Cahit (YALÇIN, 1875-1958). Gazeteci, yazar. Osmanlı Meclisi, 

T . B M M . üyesi (V-IX. dönem.) NUTUK'ta adı anılmadan eleştirilir. 

Hüseyin Hüsnü. Bâbıâli Müdürü. 

Hüseyin Kâzım (Kadri, 1870—1934). Osmanlı Meclisi üyesi. Nazır. Bilim adamı. 

Hüsnü. Trabzon Belediye üyesi. 
Hüsnü Paşa (Hüseyin). 1909'da Selanik'ten İstanbul'a gelen Hareket Ordusu 

komutanı. 

Istrati. 1919 da Trabzon'da Yunanlılara karşı yapılacak gösterilere katüanlar-
dan (ve Polidi). 

İbrahim. Kaymakam (yarbay). Simav ve Havalisi komutanı. 

İbrahim (Hakkı, 1878-1938). Kastamonu valisi. 

İbrahim Ethem. İstanbul hükümetinin Samsun'a atadığı mutasarrıf. 
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ibrahim Ethem. Cerrah. Hilafet  Ordusu'nda. 

İbrahim Tali (ÖNGÖREN, 1871-1952) . Doktor. M. Kemal ile Samsun'a çı-
kanlardan. T J M M . üyesi (II. Dönem ve sonrası). Genel müfettiş. 

İbrahim Paşa. Müşir. Nurettin Paşa'nın babası. 

İhsan (ERYAVUZ, Topçu İhsan, 1877-1947) . TJBMM. üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). Bahriye Vekili. 

llhami Efendi  (Cafer).  İstanbul'da Mahkeme-ı Temyiz üyesi. Heyeti Nasıha'dan. 

llyas. Elazığ'da 15. Alay komutam. 

llyas Sami (MUŞ, 1 8 8 1 - ? ) . T B M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

İsmail. Milli Aşireti başkanlarından. 

İsmail Ağa. Kuvayi Seyyare'den. 

İsmail Fazıl Paşa (1856—1921). Osmanlı ve T .BMM.. üyesi (I. Dönem). Nafia 
Vekili,(Ali Fuat Cebesoy'un babası). 

İsnail Hakki. Kaymakam (yarbay). Dicle Grupu, daha sonra Doğu cephesinde 
Fırka komutam. 

İsmail Hami. bak. Hami Bey (Danişmend). 

İsmet (EKER, 1877-1962) . T . B M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

İsmet (Bey, Paşa, Mustafa,  İNÖNÜ; 1884-1973) . Garp Cephesi komutanı. 
Lozan Konferansı  başdelegesi. Başbakan. Cumhurbaşkanı. TJBMM'nde 
I. Dönemden başlayarak sürekli üye. Orgeneral. 

Istelyanos çorbacı. Gebze yakınlarında dağa kaçırılan Rum zengini. 

İzzet (1861-1920). Osmanlı Meclisi ve T . B M M . üyesi (I. Dönem). Erzurum 
Kongresi'nde seçilen Heyeti Temsiliye'den. 

İzzettin (Bey, Paşa, ÇALIŞLAR, 1882—1951). Kurtuluş Savaşı komutanların-
dan. T B M M . üyesi. Orgeneral. 

Japon Rıza. Subay. Kara Vasıf'ın  mektubunda adı geçer. 

Kadı Asım Efendi.  Kütahya Mutasarrıf  Vekili. 

Kadri. Şeyh Sait ayaklanmasında, ayaklananların valisi (Ergani'de). 

Kâmil Paşa (Kıbrıslı, Mehmet, 1832-1912) . Eski Osmanlı sadrazamlarından. 

KâmuranÂU. Bedirhanh ailesinden. 

Kara Arslan. Yahya Kaptan'ın arkadaşı, çete başı. 

Kara Nazım. Erbaa ayaklamalarından. 

Kara Vasıf  (1871-1931) . Erkânıharp Miralayı. Sivas Kongresi, Osmanlı ve T . B M M . 
üyesi (I. Dönem. Ailesinin soyadı: KARAKOL). 

Kasidedzade Ziya Molla. Sait Molla'nın mektubunda adı geçer. 

Kâzım Maslup (asılmış). Adapazarı nda olay çıkaran Hikmet in kardeşi. Mahmut 
Şevket Paşa suikastında asılmıştır. 
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Kâzım (Bey, Paşa, Mehmet, DİRİK, 1881-1941) . Albay. Mustafa  Kemal ile Sam-
sun'a çıkanlardan. 3 . Ordu Kurmay başkam. Cumhuriyetten sonra vali. 
Korgeneral. 

Kâzım. Vilayat-i Şarkiye Müdafaa—i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi 
yönetim kurulunda. 

Kâzım (Bey, Paşa, ÖZALP, 1882—1968). Kurtuluş Savaşı komutanlarından.TBMM. 
üyesi (I. Dönem ve sonrası). Milli Müdafaa  Vekili. T-BMM. Başkam. Or-
general. 

Kâzım KARABEKİR Paşa. (1882—1948). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 
T . B M M . üyesi (I. Dönem ve soması). T -BMM. Başkam. Orgeneral. 

Kâzım Nami (DURU, 1876-1967) . Yüzbaşı. T -BMM. üyesi. Yazar. 

Kâzım Paşa, Ali Ferit Paşa'nın yerine, Harbiye Nazır vekili. İstanbul'da Genel-
kurmay İkinci Başkam. Diyarbekirli K. Paşa (İNANÇ) olabilir. 

Kemal. Sait Molla'nın mektubunda adı geçer.(?) 

Kemal. Binbaşı. Halâskâr Zabitan grupundan. Askeri Nigehban Cemiyeti'nden. 

Kemal. Yüzbaşı. Zonguldak'ta. 

Kemal (DOĞAN, 1879—1951). Topçu Binbaşı, Çukurova Bölgesine gönderilen 
subay. Korgeneral. T . B M M . üyesi. 

Kemal Paşa (SARIAY, 7—1965). İstanbul'da Jandarma Umum komutam. 
Kemalettin Sami Paşa (1884—1934). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. T B M M . 

üyesi (II. Dönem). Büyükelçi. NUTUK'ta Fırka komutam yarbay Kemal 
Bey olarak geçer. 

Keşfi  (Ahmet), istanbul'da Dahiliye Nezareti Müsteşarı. 

Kılıç Ali (KILIÇ, 1889-1971) . Maraş ve Aymtap (Gaziantep) Havalisi Kuvayi 
Milliye komutam. T B M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Kiraz Hamdi Paşa (Ahmet). Askeri Nigehban Cemiyeti'nden. Yüzelliliklerden. 

Klematios. Rahip. Amerikalı Rum göçmenlerden. Pontusçu. 

Köprülülü Hamdi (1886—1920). Biga kaymakamı. Akbaş cephaneliğini basan Ku-
vayi Miiliyeci. 

Köroğlu Rum Pontus çetesi. 

Küçük Arslan (Arnavut). Çete başı. 

Küçük Hasan. Erbaa ayaklamalarından. 

Küçükağa. Zile çevresinde ayaklananlardan. 

Kürt İsmail Ağa. Kuvayi Seyyare'den. 

Lûtfl.  Sivas Telgraf  Başmüdürü. 

Lutfi  Fikri (1872—1934). İstanbul Barosu başkam. Politikacı, gazeteci. 

Macit. Sivas Kongresi üyesi. 

Mahir Sait. Osmanlı Meclis üyesi. Müşir Zeki Paşa'nın kuracağı söylenen kabine 
için nazır adayı. 



NUTUK'TA KİŞ ADLARI 83 

Mahmut. Milli Aşireti başkanlarından. 
Mahmut (Nedim, 1880—1920). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. Hendek'te 

ayaklamalar şehit ettiler. (Ailesinin soyadı: HENDEK). 

Mahmut Esat (BOZKURT, 1892-1943 , Prof.  Dr.). TJBMM. üyesi (II. Dönem 
ve soması), iktisat, Adalet vekili. 

Maksut (Kapıkaya). Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i  Hukuk- ı Milliye Cemiyeti Er-
zurum Şubesi yönetim kutulunda. 

Manastırlı Hamdi (MARTONALTI, ? -1945 ) . Telgrafçı,  istanbul'un işgalini M .Ke-
mal'e bildiren kişi). 

Mazhar Müfit  (KANSU, 1875-1948) . Vali. Heyeti Temsiliye, Osmanh Meclisi 
ve T M M ı üyesi (I. Dönem ve soması). 

Mazhar Tevfik.  Sinop Mutasarrıfı. 

Mehmet. Trabzon Belediye üyesi. 

Mehmet. Baytar Binbaşı. Malatya'da. 

Mehmet V. (Reşat, 1844-1918) . 35. Osmanh padişahı. 

Mehmet (Vasfı,  Nuhzade, NUHOĞLU, 1876-1948) . T J I M , üyesi (13. Dönem). 

Mehmet Ali. Damat Ferit kabinesinde. PTT. ve Dahiliye Nazın. Yüzelliliklerden. 

Mehmet Avni. Trabzon Belediye üyesi. 

Mehmet Hayri. Hilafet  Ordusu'nda makinalı tüfek  subayı. 

Mehmet Nurettin. Gebze kaymakamı. 

Mehmet Salih. Trabzon Belediye üyesi. 

Mehmet Şefik  (AKER, 1877—1964). Miralay. Kurtuluş Savaşı komutanlanndan. 

Mehmet Şükrü (KOÇ, 1887-1938) . T J M M . üyesi (I. Dönem). 

Mehmet Tevfik.  bak. Çerkez Tevfik. 
Mesut (ÇANKAYA, 1887-1950) . Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i  Hukuk- ı Milliye 

Cemiyeti Erzurum Şubesi yönetim kurulunda. TJBMM. üyesi. 

Mithat. Erzurum Maarif  Müdürü. 

Muhittin (KURTİŞ, 1876— ? ). Trakya'da 1. Kolordu komutam. Tümgeneral. 

Muhittin Paşa (1869—1926). istanbul hükümetinin Ankara'ya atadığı vali. (Yüz-
elliliklerden Refi'  Cevat Ulunay'ın babası). 

Muhittin Paşa (AKYÜZ, 1870-1940) . Kurtuluş Savaşı komutanlanndan. T . B M M . 
üyesi» Büyükelçi. 

Muhlis Paşa. Nurettin Paşa'nın babası ibrahim Paşa nedeniyle adı geçer. 

Muhtar (Ahmet, 1870-1934) . Osmanh Meclisi ve T . B M M . üyesi, (I. Dönem ve 
sonrası). Büyükelçi. 

Muhtar (Ahmet, ClLLl, 1871—1958). Mühendis. Amasya protokollannda Banş 
konferansına  gidecek uzman adaylardan. T . B M M . üyesi (II. Dönem). Nafıa 
Vekili. 

Musabeyzade Abbas. Haymana dolaylarında ayaklanmak için adam toplayan kişi. 

Mustafa.  Hoca (1866-1931) . T.B.M.M. üyesi (I. Dönem. Ailesinin soyadı: BEY-
NAM). 
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Mustafa  Abdülhalik (RENDA, 1881-1957). T .BMM. üyesi (II. Dönem ve sonrası). 
Bakan. T i M M . Başkam. 

Muzaffer  (KILIÇ, 1897-1951) . M. Kemal'in yaverlerinden. T . B M M . üyesi, M. Ke-
mal ile Samsun'a çıkanlardan. 

Müfit  Efendi.  Hoca (KURUTLUOĞLU, 1879-1958). T .BMM. üyesi (I. Dönem). 

Münir. Malatya'da Topçu Alay komutam. 

Münir (AKKAYA, 1871-1947) . Erzurum Valisi. T .BMM. üyesi (II. Dönem ve 
sonrası). 

Münir (Mehmet, ERTEGÜN, 1883-1944) . Amasya protokollarında, Barış konfe-
ransına gidecek uzman adayı. Bilecik buluşmasında İstanbul kurulunda. 
Büyükelçi. 

Naci (Bey, Paşa, ELDENİZ, 1875—1948). Padişah yaveri. Kurtuluş Savaşı komu-
tanlarından. T.B.MM. üyesi. Korgeneral. 

Nadir Paşa (Ali). İzmir'in işgalinde kolordu komutam. YüzeUiüklerden. 
Nahit.Yüzbaşı. İstanbul'dan Yahya Kaptan üzerine gönderilen subaylardan. 
Nail. Gebze'de Jandarma Yüzbaşı. Yahya Kaptan olayında adı geçer. 
Naki. Koçkiri ayaklanmasında adı geçer. 
Nazım. Binbaşı. Şehit (1877—1921). Anzavur ayaklanmasında adı geçer. 

Nazım. Kaymakam (yarbay). Nurettin Paşa'nın babası İbrahim Paşa nedeniyle 
adı geçer. 

Nazım (Hüseyin, AKYÜREK, 1869-1935). Adana Valisi. 

Nazım (RESMOR, 1868-1935) . Tokat milletvekili (I. Dönem). Dahiliye Vekili. 
Halk İştirakiyun Fırkası başkam. 

Nazım Nazmi. Erzurumlu. Yeşil Ordu ile ilgili. 

Nazım Paşa. Sait Molla'nın mektubunda adı geçer. (?) 

Nazım Paşa, Mustafa.  Damat Ferit kabinesinde Harbiye Nazırı. 

Nazmi Bey. Üsküdar Jandarma komutam. 

Necati (Mustafa,  1892—1929). T J 8 M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). Adliye, 
Maarif  vekiU. (Ailesinin soyadı: UĞURAL). 

Necati (Süleyman, GÜNERİ, 1889-1944) . Erzurum'da Albayrak gazetesi sahibi. 
T J 8 M M . üyesi (I. Dönem). 

Nedim. Nevşehir kaymakamı. 

Nevres. Binbaşı. Askeri Nigehban Cemiyet'nden. 

Nizamettin (Nazif  TEPEDELENLİOĞLU, 1901-1970). Gazeteci. 

Nurettin. İstanbul Polis Müdürü. 

Nurettin Paşa (Mehmet, Sakallı, 1873-1932). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 
T .BM M . üyesi (II. Dönem). Korgeneral. 
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Orhan. Amasya protokollarında, Banş konferansına  gidecek uzman adayı. 

Orhan Şemsettin. İstanbul PTT Müdürü. (Yukarıdaki ile özdeş kişi olabilir). 

Osman. Kasap. Yarbay ( ? —1920). İkinci Konya ayaklanmasını bastıran subay. 

Osman. Miralay (GÖKSEL). Kastamonu komutanı. 

Osman (ÖZGEN, 1890—1943). Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi. (I. Dönem). 

Osman (TUFAN). Yüzbaşı, Miralay. Çukurova bölgesine gönderilen subay.General. 

Osman Nuri. Dersim, sonra Bolu mutasarrıfı.  Yüzelliliklerden. 

Ömer Fevzi (EYUBOGLU). Erzurum Kongresi delegesi. Balıkesir'de İrşat gazetesi 
sahibi. Yüzelliliklerden. 

Ömer Halis (BIYKTAY, 1883—1939). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. Korge-
neral. 

Ömer Hulusi Efendi.  İstanbul'da Evkaf  Nazırı. 

Ömer Lûtfi  (ARGEŞO, 1 8 7 9 - ? ). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. T B M M . 
üyesi (I. Dönem). 

Ömer Mümtaz (1859—1925). Erzurum ve Sivas kongreleri Heyeti Temsiliyesi'n-
den. T B M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası . Ailesinin soyadı:TANBİ). 

Pehlivan Ağa. Kuvayi Seyyare'den. (Parti Pehlivan). 

Polidi. bak. Istrati. 

Postacı Nazım. Kaman'da ayaklanıcı. 

Prens Sabahattin (1877—1949). Müşir Zeki Paşa'nın kuracağı söylenen kabine 
için nazır adayı. Düşünür, yazar. 

Ragıp (SOYSAL, 1881-1947) . Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. Dönem 
ve soması). 

Raif  Efendi.  Hoca (DİNÇ, 1874-1949) . Erzurum ve Sivas kongreleri Heyeti Tem-
siliyesi'nden. Osmanlı Meclisi ve T .BMM. üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Rasih Efendi  (KAPLAN, 1883-1952) . T B M M . üyesi (I. Dönem ve soması). 

Rasim (BAŞARA, 1882-1945) . Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). 

Raşit. İstanbul'da Tevfık  Paşa kabinesinde nazır. 

Rauf  (Hüseyin, ORBAY, 1881-1967) . Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. 
Dönem, soması). Bahriye Nazın. Erzurum ve Sivas Kongresi Heyeti Tem-
siliyesi'nde. Nafıa  Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi. Deniz albayı. 

Rauf  Ahmet (HOTİNLİ, 1 8 7 5 - ? ). Amerikan yardımı yandaşı, yazar. 

Recep (PEKER, 1869-1950) . T . B M M . (II. Dönem ve sonrası) üyesi. Bakan, 
Başbakan. 

Refet.  İstatistik uzmanı. Amasya protokollannda, Barış konferansı  için uzman 
adayı. 
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Refet  (Bey, Paşa, BELE, 1881—1963). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. M. Kemal 
ile Samsun'a çıkanlardan. 3. Kolordu komutam. T B M M . üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). Dahiliye, Milli Müdafaa  Vekili. Tümgeneral. 

Refi  Cevat (ULUNAY, 1890-1968) . Kurtuluş Savaşı'na karşı gazeteci (Alemdar). 
Yüzelliliklerden. 

Refik.  Erkânıharbiye Kaymakamı. Hilafet  Ordusu Erkâmharbiye Heyeti'nden. 
Yüzelliliklerden. 

Refik  ( 7—1935). Miralay. Askeri Nigehban Cemiyeti'nden. 

Refik.  Sait Molla'mn mektubunda adı geçer. (Refik'lerden  biri olabilir). 

Refik,  Mehmet. Padişah'm Hazinei Hassa Müdürü. Yüzelliliklerden. 

Refik  (SAYDAM,Doktor, 1882-1942). M. Kemal ile Samsun'a çıkanlardan. 
T B M M . üyesi (I. Dönem ve soması). Bakan. Başbakan. 

Refik  Halit (KARAY, 1888-1965). Posta Telgraf  Umum Müdürü. Yazar. Yüz-
elliliklerden. 

Remzi. Jandarma Tabur komutam. Sinop Mutasarrıf  Vekili. 

Reşat Hikmet. Son Osmanlı Meclisi başkanı. 

Reşit Akif  Paşa (Mustafa  Salih, 1863—1920). Ayan üyesi. Dahiliye Nazırı. Ozan. 

Reşit (Ahmet, REY, 1870-1956) . Dahiliye Nazırı. Ozan (H.Nazım). 

Reşit Paşa (1868-1924). Sivas Valisi. T B M M . üyesi (IDönem). 

Reşit Sadi. İstanbul'da, Amerikan yardımı yandaşlarından. 

Reşit Saffet  (ATABİNEN, 1884-1965). Lozan Konferansı'nda  yazman. T B M M . 
üyesi. Yazar. 

Rıza (Ali, 1871-1926) . Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. Dönem). 

Rıza NUR (1878-1942) . Doktor. Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. Dönem 
ve soması). Maarif,  Sıhhiye vekili. Lozan Konferansı  delegesi. Yazar. 

Rifat.  Halife'nin  başyaveri. Refet  Paşa'nın kardeşi. 

Rifat  Efendi  (BÖREKÇİ, 1860-1941). Ankara Müftüsü.  T B M M . üyesi (I. Dö-
nem). Diyanet İşleri Başkanı. 

Ruşen Eşref  (ONAYDIN, 1892-1959). T .BMM. üyesi (II. Dönem ve sonrası). 
Büyükelçi. Yazar. 

Rüstem (Ahmet, Alfred,  1862-1935). Heyeti Temsiliye'den. Büyükelçi. Osmanlı 
Meclisi ve T B M M . üyesi. 

Rüştü. İzmit'te I. Fırka komutam. 

Rüştü (Bey, Paşa, 1872-1926) . 9. Fırka komutam. T B M M . üyesi. (I. Dönem). 
Tümgeneral. 

Sabit (SAĞIROGLU, 1881-1960) . T B M M . üyesi (II. Dönem ve sonrası). 

Sadık. Alemdağı çevresinde çete başı. 

Sadık, Miralay (ŞEHREKÜSTU, 1860-1940). Hürriyet ve İtilaf  Fırkası başkanı. 
Yüzelliliklerden. 
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Sadrettin. Mülazım. Kuvayi Seyyareden. 
Sadullah. Osmanlı Meclisi eski üyesi. Erzurum Kongresi'nde seçilen Heyeti Tem-

siliye'de. 

Safa.  istanbul hükümetinde Hariciye Nazırı. 

Sait Molla. Türkçe İstanbul gazetesi sahibi, ingiliz Muhipler Cemiyeti'nden. Yüz-
elliliklerden. 

Sait Paşa. İstanbul'dan gönderilen 12. Kolordu komutanı. 

Salahattin (Çolak Hüseyin S. KÖSEOĞLU, 1 8 8 2 - ? ). Miralay 3. Kolordu kornu-
tanı. T B M M . üyesi (I. Dönem). Albay. 

Salahattin,Mehmet. 12. Kolordu komutam . 

Salih. Amasya protokollannda adı geçer. S. Omurtak olmalıdır. 

Salih (BOZOK, 1881-1941) . M. Kemal'in başyaveri. T^JMJM. üyesi. 

Salih. Çapanoğullanndan. 
Salih (Bey, Paşa, OMURTAK, 1889-1954). Harbiye Nezareti başyaveri. Kurtuluş 

Savaşı komutanlarından. Genelkurmay Başkam. Orgeneral. 

Salih Efendi  (Mehmet, YEŞtLOĞLU, 1877-1954) . T3MJVI. üyesi (I. Dönem). 

Salih Paşa (Hulusi, KEZRAK, 1864-1939). Nazır. Sadrazam. Bahriye Nazırı olarak 
ünlüdür. 

Salim. Doktor. Erzurum Merkez Tabibi. 

Sami. 24. Fırka Erkânıharbiye Reisi. Hendek'te ayaklanıcılarca şehit edilmiştir. 

Samih Fethi (M. Turhan TAN, 1886—1939). Çorum Mutasarrıfı.  Yazar. 

Sarı Efe  Edip ( ?—1926). Asker. Kuvayi Seyyare komutanlarından. 

Sarı Mehmet. Kuvayi Seyyare'den. 

Sedat (DOGRUER). Konya'da 12. Kolordu komutanlığına geleceği söylenen subay. 

Senai. Erkânıharbiye Kaymakamı (yarbay). Hilafet  Ordusu komutanlarından. 

Servet (Süleyman, ORKUN, 1881—1943). Osmanh Meclisi üyesi. Heyeti Temsili-
ye'ye Erzurum Kongresi'nde seçilenlerden. 

Seyit (1873—1924). Osmanh Meclisi ve T.B.M.M. üyesi (II. Dönem). Adliye Vekili. 

Seyit Abdülkadir (1851—1925). Kürt Teali Cemiyeti kurucusu. Şeyh Sait ayak-
lanması sonunda idam edilenlerden. 

Sırrı (BELLİOĞLU, 1876-1958) . Osmanlı Meclisi ve T . B M M . üyesi (I. Dönem 
ve sonrası), iktisat Vekili. 

Suat (Ali). İzmit Mutasarrıfı. 

Suphi (1859— ?). istanbul hükümetince Konya'ya atanan vali. 

Suphi Paşa. Süvari. Hilafet  Ordusu komutanlanndan. 
Süleyman (Boşnakzade, BOŞANK, 1872—1949). Emekli Binbaşı. Vilayat—ı Şar-

kiye Müdafaa-i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi yönetim kuru-
lunda.T.BMM. üyesi (I. Dönem). 

Süleyman Askeri ( 7—1914). Subay. Nurettin Paşa bölümünde geçer. 
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Süleyman Sırrı (1874-1925). T B M M . üyesi. (II. Dönem). Nafıa  Vekili. 

Süleyman Sırrı (İÇÖZ, 1878—1963). T B M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Süleyman Şefik  Paşa (1864— ? ). Damat Ferit Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı. 
Hilafet  Ordusu komutanı. Yüzelliliklerden. 

Süleymanpaşazade Ali Rıza Paşa. Nurettin Paşa'nın babası nedeniyle anılır. 

Süreyya (İbrahim, YİĞİT, 1880-1952) . Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. Dö-
nem ve sonrası). 

Süreyya Paşa (1845—1894). II. Abdülhamid'in başkâtibi. Nurettin Paşa bölümünde 
geçer. Abit Süreyya (bak.)'mn babası. 

Şahinpaşazadeler. 1925 Doğu ayaklanmasında sözü geçer. 

Şakir Paşa (Mehmet, ?—1919). Damat Ferit kabinesinde Harbiye Nazırı. MiCe-
mal'in Samsun'a gidişi sırasında nazır. 

Şefik.  Trabzon Belediye üyesi. 

Şefik.  Erkânıharp Miralayı. Hilafet  Ordusu kurmaylar kurulunda. 

Şekip (Hakkı). Padişahın başyaveri. 
Şemsettin (ŞENER). 12. Kolordu Erkânıharp Reisi. Sivas komutanlar toplan-

tısına katılan subay. 

Şemsettin Sıvasi (?—1597). Mutasavvıf. 

Şerafettin.  Mülazımıevvel. Hilafet  Ordusu'ndan. 

Şeref  (Mehmet, AYKUT, 1874-1939). Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. Dö-
nem ve soması). 

Şerif.  Kastamonu Piyade Tabur komutanı. 

Şevket. Galatalı. Miralay. İstanbul'da Çanakkale Mevki-ı Müstahkem komutanı. 

Şevket Hanım. Yahya Kaptan'ın eşi. 

Şevket Paşa (Turgut, ? —1924). Damat Ferit kabinelerinde Harbiye Nazırı. 

Şevki (BERKER, 1883—?). Amasya protokollannda, Barış konferansına  gidecek 
uzman adayı. 

Şevki Paşa (Yakup, SÜBAŞI, 1876-1939) . Kurtuluş Savaşı'nda 2. Ordu komutanı. 
Orgeneral. 

Şeyh Eşref.  Hart'ta ayaklanıcı. 

Şeyh Eyüp. 1925 Doğu ayaklanması ileri gelenlerinden. 

Şeyh Fevzi Efendi  (Hacı, 1864—1924). Erzincan'da Nakşibendi şeyhi. Heyeti 
Temsiliye'ye Erzurum Kongresi'nde seçilenlerden. T B M M . üyesi (I. Dö-
nem. Ailesinin soyadı: FIRAT). 

Şeyh Muhsini Fani. Hüseyin Kazım Kadr'inin (bak.) takma adı.. 

Şeyh Recep Kâmil. Sivas'ta, Şemsettin Sıvasi oğullarından. 

Şeyh Saffet  Efendi  (YETKİN, 1866-1950) . Osmanlı Meclisi ve T . B M M . üyesi 
(II. Dönem). 



NUTUKTA K Ş ADLARI 89 

Şeyh Sait. 1925 Doğu ayaklanmasının başı. O yıl idam edildi. 

Şükrü. Müşir Fuat Paşa'nın oğlu Hidayet'in arkadaşı. 

Şükrü Hoca (İsmail, ÇELİKALAY, 1876-1950) . T B M M . üyesi, (I. Dönem). 

Şükrü KAYA (1883-1959) . T .BMM. üyesi, (II. Dönem ve sonrası). Bakan. Dahi-
liye Vekili. 

Şükrü Naili Paşa (GÖKBERK, 1876-1936). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 
Korgeneral. 

Tahir. Adapazarı Kaymakamı. 

Tahsin. Yüzbaşı. Kuvayi Seyyare'den. 

Tahsin (ÜZER, 1879-1939) . Osmanlı Meclisi ve T . B M M . üyesi (I. Dönem ve 
sonrası). Umumi Müfettiş. 

Talat (SÖNMEZ, 1875-1950) . Osmanlı Meclisi ve TJBMM. üyesi (II. Dönem 
ve sonrası). 

Talostan (Talustan). Adapazarı ayaklamalarından. 

Tarık. Miüazımıevvel. 3. Fırka emir subayı. 

Temel. Trabzon Belediye üyesi. 

Tevfik.  İstanbul Telgraf  Müdürü. 

Tevfik.  Malatya'da Jandarma komutam, Mutasarrıf  Vekili. 

Tevfik  (Mehmet, BİREN, Prof.)  Damat Ferit kabinelerinde nazır. 

Tevfik  (GÖKSEL). Erzurum Müdafaa—i  Hukuk Heyet—i Merkeziye Reisi. 

Tevfik  Hamdi. Müşir Zeki Paşa'nın kuracağı söylenen kabine için nazır adayı. 
Tevfik  Paşa (Ahmet, OKDAY, 1845-1936). Hariciye Nazırı. Son Osmanlı Sadra-

zamı. 

Timur (1336—1405). Türk-Mogol hükümdarı. 

Tokamanidis. Samsun'da Reji Müdürü; Rum-Pontusçulann başı. 

Topal İsmail. Kuvayi Seyyare'den. 

Ulviye Sultan. Vahdettin'in kızı. 

Vahdettin (Mehmet VI, 1861-1926) . 26. (son) Osmanlı padişahı. 

Vasıf  (ÇINAR, 1892-1936) . T .BMM. üyesi (II. Dönem ve sonrası). Maarif  Vekili. 
Büyükelçi. 

Vasfi.  Damat Ferit kabinelerinde nazır. Yüzelüliklerden. 

Vehbi (Mehmet, BOLAK, 1882-1948) . Osmanlı Meclisi ve T . B M M . üyesi (I. Dö-
nem ve sonrası). Maarif  Vekiü. 

Vehbi Efendi  (Hoca, Mehmet, ÇELİK, 1862-1949) . T B M M . üyesi (I. Dönem). 
Şer'iye ve Evkaf  Vekili. 
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Vehip Paşa (1877—1940). Çanakkale Savaşı komutanlarından. 

Velit (EBÜZZİYA, 1884-1945). Gazeteci (Tevhidi Efkâr). 

Yahya Galip (KARGI, 1874-1942). Ankara Vali Vekili. T B M M . üyesi (I. Dönem 
ve soması). 

Yahya Kaptan (1891-1920). Kuvayi Milliye'ci. 

Yavuz Selim (1471-1520) . 9. Osmanlı padişahı. 

Yermanos (Germanos). Amasya—Samsun dolayları metropolidi. 

Yunus Nadi (ABALIOĞLU, 1879-1945) . Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi 
(I. Dönem ve sonrası). Gazeteci (Yenigün, Cumhuriyet). 

Yusuf  İzzet Paşa (1876—1922). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. T B M M . üyesi 
(I. Dönem). Tümgeneral. (Ailesinin.soyadı: MET) 

Yusuf  Kemal (TENGlRŞENK, 1878-1969) . Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi 
(I. Dönem ve sonrası). Bakan. Profesör. 

Zaven Efendi.  İstanbul'da Ermeni Patriği. 

Zeki (KADİRBEYOGLU, 1882-1954) . Erzurum Kongresi'nde delege. Trabzon 
Heyet—i Merkeziyesi'nden. 

Zeki (Ahmet, SOYDEMlR, 1863-1954) . Kurtuluş Savaşı komutanlarından.TBMM. 
üyesi, Sivas'ta 3. Kolordu Erkânıharbiye Reisi olarak geçer. 

Zeki Paşa. Müşir. İstanbul'da hükümet kuracağı söylenen asker. 

Zeynelabidin. Konyalı. Ahali, Hürriyet ve İtilaf  fırkalarından.  Yüzelliliklerden. 

Ziya. Salih Paşa hükümetinde nazır. 

Ziya Efendi.  Sait Molla'mn mektubunda adı geçer. 

ZiyaHurşit (1890-1926). T B M M . üyesi (I. Dönem). 

Ziya Paşa (Yusuf).  İstanbul hükümetlerinde nazır. 

Ziya Paşa (Mehmet), istanbul hükümetince Ankara valiliğine atanan eski Bitlis 
valisi. 

Zülfü  (TİGREL, 1876-1940) . Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. Dönem ve 
sonrası). 

B. Yabancı Adlar 

Ali (598-661) . Muhammed'den sonra 4. Halife. 

Block, Sir Adam. ingiliz tahvil sahiplerinin Düyunu Umumiye temsilcisi. 

Bolzeau. Fransız Yüzbaşı. Ankara'da Fransız temsilcisi. 

Briand, Aristide (1862-1932). Fransa Başbakanı. 

Brovme, Louis Edgar (1891—1951). Chicago Daiiy News gazetesinden. 

Brunot. Sivas'ta Fransız Jandarma Binbaşı. 
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Charpy, Antoine (1864—1941). General, istanbul'da Fransız işgal Kuvvetleri ko-
mutanı. Mudanya Konferansı  delegesi. 

Clade, Sally.bak. Solly Flood. 

Clemenceau, George B. (1841—1929). Fransa Başbakanı. 

Çiçerin, Georgiy Vasiliyeviç (1872—1936). Sovyetler Dışişleri Komiseri. 

De Beock, Sir. Amiral, ingiltere Akdeniz Filosu genel komutam. 

De Caix (Decaix, Ducaix?). Fransa Yüksek Komiseri genel sekreteri. (Düke,Duquest?) 

Defrance.  Fransa siyasal temsilcisi. 

Demange. Adana'da Fransız albayı. 

Flood, Sally.bak. Solly Flood. 

Forbes. ingiliz yüzbaşısı. 
Franchet d'Esperey, Louis (1856—1942). Fransız, General,Mareşal. Müttefik  Dev-

letler Doğu Cephesi komutanı. 

Franklin—Bouillon, Henri (1870—1939). Fransız diplomatı. 

Frevv, Dr. Robert. İngiüz rahibi. British Relief  Fund Müdürü. İngiliz Muhipler Ce-
miyeti nden. 

George V (1865-1936) . İngiltere Kiralı. 

Haralambos.Sohum'datoplanan Pontusçu çeteleri başı. 

Harbord, James G. (1866—1947). General. Amerika'nın, Ermeni sorunu için Ana-
dolu'ya gönderdiği kurulun başkanı. 

Harington, Sir Charles (1862—1940). ingiliz generali, itilaf  Devletleri başkomutanı. 

Henderson. Sir Nevile. İngiliz Olağanüstü Komiser Vekili. 

Henry. Binbaşı. Harington adına inebolu'ya gelen ingiliz subayı. 

Hüseyin, İmam (626-680) . Dördüncü Halife  Ali'nin oğlu. 

imam Yahya ( ? —1948). Yemen'de Osmanh Devletine karşı ayaklanan. 

Konstantin (1868—1923). Yunanistan Kiralı. 

Lloyd George, David (1863—1945). ingiltere Başbakanı. 

Lord Curzon, George Nathaniel (1859-1925). ingiltere Dışişleri Bakam. Lozan 
Konferansı  başdelegesi. 
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Marshall, Sir WiUiam Raine (1865-1939). Birinci Dünya Savaşı'nda Mezopotamya'-
daki orduların komutanı, ingiliz generali. 

Marten, Dr. Merzifon'da  Amerikan misyoneri. 

Milne, Sir George Francis (1866-1939). General, Mareşal, ingiltere Karadeniz 
Orduları Başkomutanı. 

Mombelli, General. Mudanya Konferansı'nda  italyan delegesi. 

Morrison. ingiliz siyasa adamı. 

Muaviye (607-680) . Emevi saltanatının kurucusu. 

Mutasım (776-642) . Abbasi halifesi. 

Noel, E. W. C. (1886—? ). Binbaşı. Ali Galip olayında adı geçer (Novil, Nowil). 

Peel. ingiliz albayı. Halep'ten gelen subay. 

Pell6, Maurice Cesar Joseph (1863—1924). General, istanbul'da Fransa Yüksek 
Komiseri. 

Pichon, Stephan (1857—1933). Fransa Dışişleri Bakanı. 

Rattigan. ingiliz işgüderi. (Ratingan, Ratigan ?) 

Sforza,  Carlo.Kont (1872—1952). italya Dışişleri Bakam. 

Solly Flood. General. Eskişehir'de İngiliz kuvvetleri komutanı. (Sally Klad, Solly-
Flood ?) 

Sturton. Harington adına inebolu'ya gelen İngiliz subayı. (Ştörtön) 

Townshend, Sir Charles (1861—1924). ingiliz generali. Birinci Dünya Savaşında 
Mezopotamya'da komutan. 

Trikupis. General (1868—1959). Yunan ordularının son başkomutanı. 

Vrangel, Piyotr Nikolayeviç (1878-1928). 1917'den sonra Sovyetlere karşı savaşan 
Rus generali. 

Washington, George (1732—1799). General. Amerika Birleşik Devletleri ilk Başkanı. 

Wells, Herbert George (1866-1946). ingiliz tarihçisi. 

Whittal. Ankara'da ingiliz temsilcisi (Vitel). 
Wilson, Thomas Woodrow (1856-1924). Amerika Birleşik Devletlerinin 28. Baş-

kanı. 

Yezit. Emevi hükümdarlarından üçünün adı (Yezitler zamanı.) 
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Zimbaragakis, Aleksandros. Yunanlıların, Pontus jandarmasını düzenlemesi için 
gönderdiği Albay. 

C. Sait Molla'nın mektuplarında 
harf  ve sayılarla gizlenen 

kişiler 

K.B.V. 4/35 
K.D.S. 93/1 
M.B.K. 
N.B.D. 285/3 
N.B.D. 293/3 
N.B.S. 495/1 
T.R. 200 

Yalnız Vesikalar Cildinde Geçen 
Kişi Adlan 

A. Yerli Adlar 

Abanozzade Hüseyin. Trabzon Muhafaza-i  Hukuk- ı Milliye Cemiyeti'nden. 

Ali Fuat (TÜRKGELDİ, 1867-1936) . V. ve VI. Mehmed'in Mabeyn Başkâtibi. 

Anderyadis. Pontusçu Rum. 

Asaf.  Sivas Kongresi 'nde Bursa temsilcisi. 

Atıf.  Halit Bey (Paşa)'in Fırka komutanhğma vekâlet eden subay. 

Atinagora. Mavri Mira üyesi. 

Avni. Erzurum Tahniye Müdürü. 

Ayinpa. Mavri Mira üyesi. 

Baki. Erzincan Heyeti Merkeziyesi'nin bir yazısında adı geçer. 

Celal. Mutki'de Hacı Musa Bey'e yazılan mektupta adı geçer. 

Celal (PERİN, ? - 1 9 6 4 ) . Sobranya üyesi. 

Cemal. Adapazarı'na ulusal örgütü denetlemek için gönderilen Erkânıharp Yüzbaşı. 

Cemil. Malatya'da süvari yaveri. 

Cemil Çeto. Garzan'da aşiret başkanı. 

Cengiz (1155—1227). Türk—Moğol hükümdan. 

Con Mehmet. Anzavur'un mektubunda adı geçer. 

DBJC.91/3. 
D.B.R. 3/141 
D.BÜ. 40/5 
9 Ü . 
E.BJC. 19/2 
K.B. 81/1 
K.B.R. 15/1 
K.B.R. 87/4 
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Çerkez Ali Sait Paşa (AKBAYTUĞAN, 1872-1950). Kurtuluş Savaşı komutan-
larından. T B M M . üyesi, Orgeneral. 

Çerkez Kâzım. Emekli Binbaşı. İzmit Heyet—i Merkeziyesi Reis-i Sanisi. 

Çulhazade Kadri. Trabzon Muhafaza—i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti'nden. 

Dirşulu Ömer Ağa. M. Kemal'in mektup gönderdiği kişilerden (1919). 

Dispasimos. Mavri Mira üyesi. 

Droteos. Patrik vekili. Mavri Mira üyesi. 

Edip. Erkânıharp. Polis müdürü adayı. 

Enis Fahri, Doktor (CAN, 1896—1980). Gebze olaylarında adı geçer. 

Fahri. İstanbul'da Telgraf  Başmemuru. 
Fahri. Erzurum'da K. Karabekir ile telgraf  başmda bulunanlardan. 
Faik (KALTAKKIRAN, 1870-1948). Osmanlı Meclisi ve T B M M . üyesi (I. Dö-

nem ve sonrası). Trakya'da. 
Fikri. 3. Kolordu komutan vekili. 

Firuzan (Ali, HEPOER). Tekirdağ Mutasarrıfı. 

Fuat. Edirne Polis Müdürü. 

Galip Bahtiyar (GÖKER, 1881-1845) . Trakya'da. Osmanlı Meclisi ve T B M M . 
üyesi. 

Hacı Ali. Trabzon Muhafaza-i  Hukuk Cemiyeti'nden. 

Hacı Kaya. Malatya'da aşiret başkam. 

Hafız.  Jandarma binbaşılığından emekli. Adapazarı olayları üzerine gönderilen. 

Hafızzade  Mehmet Salih. Trabzon Muhafaza—i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti'nden. 

Hakkı. Mülazım. Askeri Nigehban Cemiyeti'nden. 

Halil İbrahim. Sivas Kongresi'nde Eskişehir delegesi. 

Halis. Tekirdağ Belediye başkam. 

Halit Bey. 13. Kolordu Erkânıharbiye Reisi. (Akmansü, NUTUK metninde de geçer.) 

Halit Hami (MENGİ, 1884—1958). Sivas Kongresi'nde Bolu temsilcisi. T B M M . 
üyesi. 

Hamdi. Ankara'da telgraf  memuru. 

Hamdi Paşa. Serezli. Erkânıharbiye Feriği. 

Hanzade Ziya. Trabzon Muhafaza—i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti'nden. 

Haşim. Kara Vasıf'm  mektubunda adı geçer (6.11.1919) 
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Hatipzade Emin. Trabzon Muhafaza—i  Hukuk- ı Milliye Cemiyeti'nden. 

Hayri. 12. Kolordu komutanlığında. 

Hilmi. Demirci Efe'nin  Sivas'a gönderdiği kişi. 

Hilmi. Malatya'da Binbaşı Noel ile birlikte bulunanlardan. 

Hulusi. Elaziz Vali Vekili. 

Hulusi. Yahya Kaptan olayında adı geçer. 

Hurşit Paşa. Anadolu'ya gönderilen Heyet—i Nasıha'da. Vahdettin'in başyaveri. 

Hüseyin. Sivas Kongresi'nde Eskişehir temsilcisi. 

ihsan Adli. Edirne Vali Vekili. 

İhsan Çavuş. Adapazarı olaymı çıkaranlardan Beslan'ın kardeşi. 

ihsan Hâmit (TlGREL, 1 8 9 0 - ? ) T.B-M.M.,Curahuriyet Senatosu üyesi (II. Dö-
nem ve sonrası). 

Isa. Rauf  Bey'in bir mektubunda, Cengiz (Kara Vasıf)  ile birlikte adı geçen kişi.. 

Kâmil. Talostan'ın yeğeni. 

Kara Hasan. Anzavur'un mektup yazdığı kişi. 

Kara ibrahim. Anzavur'un mektubunda adı geçer. 

Katelopulos. Mavri Mira üyesi. 

Katekhakis. Giritli. Mavri Mira üyesi. 

Kayalardan Tahir. Adapazarı baskım suçlularından. 

Kazazzade Hüseyin. Trabzon Muhafaza—i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti'nden. 

Kâzım. 14. Kolordu komutan vekili. Kâzım Bey (Özalp). 

Kemal. (61 ve 171. belgelerde adı geçen Kemal'ler saptanamadı). 

Kemal. Merhum. İdam edilen Boğazlıyan Kaymakamı. 

Kenan (Bey, Paşa, DALBAŞAR, 1884—1935). Kurtuluş Savaşı komutanlanndan. 

Koca Süleyman. Anzavur'un mektubunda adı geçen kişi. 

Kokidis. Pontus yöneticilerinden. Eski milletvekili. 

Mahmut Şevket Paşa (1856—1913). Asker, sadrazam. 

Mehmet. Malatya'da fabrikacı. 

Mehmet Ali. Bursa'da harekât—ı milliye komutam. 

Melikşah I. (1055-1092) . Selçuklu sultam. 

Mevlanzade Rifat.  Serbesti gazetesi sahibi. Yüzelliliklerden. 

Murat. Trabzon Muhafaza—i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti'nden. 
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Mustafa.  Erzurum'da K. Karabekir ile telgraf  başında bulunanlardan. 

Muşarlı Resul Aga. M. Kemal'in mektup gönderdiği kişilerden (1919). 

Mümtaz. Miralay (1876—1941). Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 

Naci. Sivas Kongresi'nde Alaşehir temsilcisi. 
Nazmi Nuri. Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti delegesi. 

Necip Aü (KUÇÜKA, 1892-1941) . Sivas Kongresi'nde Denizli delegesi. T B M M . 
üyesi. 

Nemlizade Sabri. Trabzon Muhafaza—i  Hukuk—ı Milliye Cemiyeti'nden. 
4t ' . • 

Nesim. Musevi. Anzavur'un mektubunda adı geçer. 

Niko. Gelibolu'da yerli Rumlardan, Fransa konsolos vekili. 

Osman. Sivas Kongresi'nde Nevşehir delegesi. 

Osman Nuri (ÖZPAY, 1 8 7 8 - ? ). Osmanlı Meclisi ve T .BMM. üyesi (I. Dönem 
ve sonrası). 

Osman Reis. Trakya belgelerinde adı geçer. 

Ömer. Sivas Kongresi 'nde delege. 

Ömer Mümtaz. NUTUK metninde Mümtaz Bey olarak geçer. 

Polimitis. Mavri Mira üyesi. 

Ragıp. Pütürge eski kaymakamı. 

Ratipzade Mustafa.  (1883—1921). T B M M . üyesi (I. Dönem. Ailesinin soyadı: 
SOYLU) 

Remzi. Üsküdar Jandarma Tabur komutam. 

Reşit. Kastamonu Müdafaa—i  Hukuk Heyeti'nden. 

Reşit Paşa. Mütareke'nin gizli maddelerini imza edenlerden. 

Rıza. Trabzon Müdafaa-i  Hukuk Cemiyeti başkam. 

Safer.  Sapanca'dan. Adapazarı baskını üzerine gönderilenlerden. 

Saffet.  Erzurum'da K. Karabekir ile telgraf  başında bulunanlardan. 

Sait. Çerkez Hikmet ile ilgili bölümde adı geçer. 

Salih. Sivas Kongresi'nde Afyonkarahisar  delegesi. 

Salim Paşa ( 1 8 6 7 - ?). Edirne Valisi. Yüzelliliklerden. 

Servet. Nazilli Merkez komutanı. 
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Siyari. Mavri Mira üyesi. 

Suphi. Anzavur'un mektubunda adı geçer. 

Süleyman. Sivas Kongresi'nde Samsun temsilcisi. 

Şakir (KESEBİR, 1889- İ966) . Trakya-Paşaeli Cemiyeti üyesi. Osmanlı Meclisi 
ve T.BMJIİ. üyesi (II. Dönem ve sonrası). Bakan. 

Şevket. Süvari Miralayı. İstanbul'da 25. Kolordu komutanı. 

Şevket. Edirne Belediye başkanı. 

Şeyh Abdülbaki. Kefrevi  (Küfrevi)  zade. Bitlis'te. M. Kemal'in mektup gönderdiği 
kişilerden (1919). 

Şeyh Mahmut. M. Kemal'in mektup gönderdiği kişilerden (1919). 

Şeyh Müslim. Urfa'da.  İttihat ve Terakki üyesi. 

Şeyh Ziyaettin. M. Kemal'in mektup gönderdiği kişilerden (1919). 

Şirnakh Abdurrahman Ağa. M. Kemal'in mektup gönderdiklerinden (1919). 

Şükrü. Dalamanlızade. Sivas Kongresi'nde Eskişehir temsilcisi. 

Şükrü. Trakya-Paşaeli Müdafaa—i  Hukuk- ı Milliye Cemiyeti Heyet—i Merkeziye 
Reisi. 

Vehbi. Elazığ'da 11. Kolordu askere alma kurulu başkam. 

Yaver Paşa (Ömer, 1882—1931). Mütareke nin gizli maddelerini imzalayanlardan. 
Damat Ferit kabinesi nazırlarından. 

Yusuf  (BAŞKAYA, 1879-1945) . T B M M . üyesi (I. Dönem ve sonrası). 

Yusuf  Talat. Antalya Müdafaa-ı  Hukuk Cemiyeti Reisi. 

« 

B. Yabancı Adlar 

Abdurrahman bin Avf  (? —562). Muhammed Peygamber'in komutanlarından. 

Allenby, Edmund Henry Hynman (1861—1936). İngiliz Mareşali. Birinci Dünya 
Savaşı'nda Filistin'de İngiliz Orduları komutanı. 

Amr ibnül As ( ? - 6 6 3 ) . Mısır Valisi. 

Bell, Albay. İngiliz Binbaşısı Noel'in üst'ü.(NUTUK metnindeki Peel?) 

Calthorpe, Sir Somerset Arthur Gouch (1864-1939) . İngiliz Amirali. Müttefik 
Donanması komutam. Mondros Mütarekesi'ni imzalayan asker. (Galtrop). 
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v Denikin, Anton Ivanoviç (1872-1947) . Rus generali. 1917'den sonra Bolşeviklere 
karşı savaşan komutan. 

Ebubekir (573-634). Muhammed'den sonra 1. Halife. 

Ebu Musel Eş'ari ( ? -663 ?). Halifeliğin  Ali ile Muaviye'den hangisine verileceği 
sorununda hakem. 

Falkenhayn, Eridi von (1861-1922) . Alman generali. Birinci Dünya Savaşı nda 
Türkiye'de Yıldırım Ordularının başına getirilmişti. 

Huzeyfet  ül Yemani. Halife  Ömer'le ilgili olarak andır. Sahabe. 

Lalon. İstanbul'da Fransa elçiliğinde. (Labon ?). 

Muktedibillah (1056—1098). Abbasi halifesi. 

Osman. (576 ? -656) . Muhammed'den sonra 3. Halife. 

Ömer (591 ? -644) . Muhammed'den sonra 2. Halife. 

Rawlinson. ingiliz. Albay. İtilaf  Devletleri Erzurum temsilcisi. 

Vamvakas. Yunan ajanı. 

Yafes.  Nuh Peygamberin üç oğlundan, Türklerin babası sayılanı. 
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Leman (Bakla) Şenalp'in, 1933'ten başlatarak, dizi halinde yayımladığı istanbul 
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Anısına saygılar. 
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ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ VE SİYASET SOSYOLOJİSİ 

Aydın UĞUR(*) 

XI. yüzyıldan bu yana Fransa'da olup bitenlere bakın, diyor Alexis de 
Tocqueville. "50'şer yıllık dönemler alın. Her dönemin sonunda toplumsal ortamda 
bir çifte  devrimin işleyişiyle karşılaşırsınız: Toplumsal merdivende asil'in indiğini 
sıradan'm ise çıktığını görürsünüz. Biri inmekte, öbürü çıkmakta. Gecen her varım 
yüzyıl onları birbirlerine yaklaştırıyor, çok yakında birbirlerine değecekler, üstelik 
bu durum yalnızca Fransa'ya özgü değil. Hangi yöreye gözlerimizi çevirirsek çevi-
relim,tüm Hıristiyan alemi içinde aynı devrimin süregittiğini görüyoruz."f1) 

Tocqueville bu gözlemi 1835'de yapıyor. Tarih onu haklı çıkardı. Hristiyan 
aleminin de ötesinde tüm uluslar benzer bir süreç içine girdiler. Eşitlik ve özgürlük 
ülküleri toplumsal savaşımların temel eksenini oluşturdu. Bu ülkülerin en yetkin 
biçimde gerçekleştiği siyasal yönetim biçiminin ise demokrasi olduğu artık hemen 
herkesçe kabul edilir hale geldi. Günümüzde kimse açıkça eşitsizliğin ve totaliter-
liğin övgüsünü yapamıyor. Uygulamaları tam ters yönde olsa bile, yönetimler sabah 
akşam demokrasinin erdemlerinden dem vuruyorlar. 

ideolojik düzeydeki bu genel kabule karşın pratikte işler bambaşka. Bıra-
kınız bizim ülkemizi, hem Batılı gelişmiş ülkeler, hem de sosyalist ülkeler, kendi-
lerince demokratik olarak adlandırdıkları rejimlerinde birşeylerin yürümediği ger-
çeğiyle karşı karşıyalar. 

XX. yüzyılın, bizim yüzyılımızın ilginç bir kaderi var. Başı demokrasilerin 
yükselişine tanık oldu, sonu demokrasilerin düşüşüne tanık olma tehlikesiyle karşı 
karşıya. 

• -

Demokrasi konusu çok değişik açılardan ele alınabilir. Siyaset felsefesi 
geleneği içinde işlenebileceği gibi, hukukî işleyiş mekanizmalarına da ağırlık veri-
lebilir. Burada sorun daha çok siyaset sosyolojisi açısından ele alınacak. Demok-
rasilerin tarihsel oluşumuna kısaca değinildikten soma demokrasilerin istikrar ko-
şullarıyla ilgili tartışmalara girilecek. Bu bizi demokrasilerin karşılaştığı sorunları 
deşmeye götürecek. En son bölümde ise sorunlarla karşılaşan demokrasiler için 
önerilen dönüşüm yönelimleri ele alınacak. 

İnceleme yalnızca Batı liberal demokrasilerini kapsayacak. Sosyalist demok-
rasiler özgül sorunlarının başkalığından ötürü inceleme dışında bırakılacak. 

(*) Araştırma Görevlisi, A.O. Basın—Yayın Yüksek Okulu. 
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Demokrasilerin Tarihsel Oluşumu: 
Barrington Moore J ü . ' ı n Çözümlemesi 

Demokrasilerin nasıl, hangi koşullar içinde doğduğunu inceleyen bilimsel 
yazın oldukça geniş. Ancak biz bu konuda bir ana yapıta dayanacağız. Barrington 
Moore Jr.'ın Social Origins of  Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in 
the Making of  the Modern World (Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kö-
kenleri. Modern Dünyanın Oluşumunda Bey ve Köylü) adlı yapıtını temel alıyoruz. 

Moore, çağımızdaki değişik yönetim biçimlerine yoi açan üç ana gelişim 
tipi gözlüyor : 

i) Batı biçimi demokrasileri doğuran burjuva devrimleri, 

ii)~ Faşist yönetimleri doğuran tepeden inme devrimler, 

iii) Komünist yönetimleri doğuran köylü devrimleri/2 ' 

Moore, "demokrasilerin gelişimini, birbirleriyle ilintili üç olgunun gerçek-
leşmesi için verilen uzun ve biç kuşkusuz bitmemiş bir kavga" olarak görüyor. 
Bu üç olgu şunlar : 

i) Keyfi  yöneticileri denetlemek, 

ii) Keyfi  kuralları âdil ve rasyonel kurallarla değiştirmek, 

iii) Kuralların konuiuşunda ilgili halkın bir hissesi (katkısı) olmasını sağ-
l a m a k / 3 ' 

Moore'a göre, Batı feodalizminin  demokratik gelişmeye olanak tanıyan 
bazı kurumlar içerdiğini ileri süren sav oldukça anlamlı. Nitekim Moore, "bizim 
açımızdan en önemli nokta belli bazı grup ve kişilerin egemenin etkisinden bağım-
sız olma ilkesinin ve buna bağlı olarak âdil olmayan otoriteye karşı direnme hakkı 
anlayışının giderek güç kazanmasıdır. Bu tür fikir  ve uygulamalar örgüsü ile birlikte 
feodal  vasallık ilişkisinden türemiş olan özgür insanlar arasında özgürce varılmış 
bir karşılıklı angajman niteliğindeki sözleşme anlayışı Avrupa Ortaçağ toplumu-
nun çağdaş Batı'nın özgür toplum anlayışının oluşmasına katkıda bulunan en önemli 
öğesidir"*4 ' , demektedir. Moore, bu noktanın önemini vurgulamak için Japonya 
örneğinin altını çiziyor. Japonya'da da feodalizm  vardı ama kuramsal düzeyde 
de olsa eşitlik içinde bir sözleşme anlayışı hiçbir zaman boy göstermedi; işte bu 
yüzden de özgür demokratik toplum kavramı Japonya'da kendiliğinden oluşma-
d ı / 5 » 

ö t e yandan mutlak krallık ya/ya da endüstri—öncesi bürokratik yönetimin 
modern çağa dek süregitmiş olduğu toplumsal ortamlarda demokratik filizlenme 
çok gecikebiliyor/6) 

Üzerinde hiç tartışma gereği olmayan temel olgu ise kent tüccarlarının 
güçlü ve bağımsız bir sınıf  olarak ortaya çıkması. Bu, parlamenter demokrasinin 
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gelişmesinin vazgeçilmez önkoşulu. Moore'a göre denklem çok açık : "No bour-
geois, no democracy".<7) Gerçekten de kapitalizmin gelişmeye başlamasıyla "gi-
derek kültürel ve ekonomik birliğini kazanan burjuva toplumu, politik toplum 
karşısında özerklik istiyor, daha doğrusu sivil burjuva toplumunun üstünlüğünün 
tanınacağı bir siyasal rejim oluşturmak peşinde koşuyor, ingiltere'de 1689'da do-
ğan rejim, bu hareketin, liberalizmin bir ürünü". ' 8 ' Burjuvanın güçlenmesinden 
kaynaklanan liberalizm de Batı biçimi liberal demokrasinin çerçevesini oluştu-
racak. ' 9 ' 

Ancak, burjuvamn varlığı demokrasinin gelişmesinin önkoşullarından yal-
nızca bir tanesi. Moore'a göre, gerçek anlamda bir demokratik oluşumun başka 
ince dengeleri de içermesi gerekli. Bunlar şöyle sıralanabilir : ( 1 0 ) 

i) Çok güçlü bir kralın ya da çok bağımsız bir toprak aristokrasisinin 
oluşumunu engelleyen bir dengenin gelişimi, 

ii) Uygun bir ticari tarım biçimine yönelme, 

iii) Toprak aristokrasisinin güçsüzleşmesi, 
iv) Köylü ve işçilere karşı aristokratlarla burjuvaların koalisyona gitme-

lerini zorunlu kılmayan koşullar, 

v) Geçmişten devrimsel bir kopuş. 

Geriye dönüp bakıldığında, günümüz Batı demokrasilerinin gelişmesini sağ-
layan koşulları, Moore, böyle sıralıyor. 

Moore'nun çözümlemesini kendimize temel almamızın nedeni, o'nun çıkış 
noktasının "demokrasi ve diktatörlüğü oluşturan gelişim çizgisi nedir?" sorusu 
olmasıydı. Yoksa, bir çok yazar Batı toplumlarının sosyo—ekonomik gelişimini 
incelemişlerdir. Ama, Moore, diğer yazarlardan farklı  olarak hep demokratikliğe 
ya da totaliterliğe giden yönelimleri gözden kaçırmamaya çalışan özgün bir yak-
laşım içindedir. 

Barrington Moore'unki çağdaş bir bakış. Bir de demokratik oluşumun 
ilk adımlarını attığı bir dönemde, 150 yıl önce demokrasi üzerine gözlemlerde 
bulunmuş bir yazara bakmakta, Alexis de Tocqueville'i ele almakta yarar var. 

Demokrasinin İlk Adımlan ve Alexis de Tocqueville 

Tocqueville Amerika'da Demokrasi adlı yapıtını 1835'de yazıyor. "Ame-
rika'da, Amerika'dan da öte şeyler gördüm; orada demokrasinin özünün, eğilim-
lerinin, karakterinin, önyargılarının, tutkularının bir suretini a rad ım" , ( 1 1 > diyor. 
Niye Amerika? sorusunu da şöyle yanıtlıyor: "Bana göre, biz de /Fransızlar da/ 
er veya geç Amerikalılarda olduğu gibi koşullar açısından eşitlik noktasına mut-
laka varacağız. Ancak bunun böyle olması, bizim ille de benzer toplumsal durum-
dan, Amerikalıların çıkarmış oldukları siyasal sonuçlan çıkarmamız gerektiği an-
lamına gelmez. Onların, demokrasinin sağladığı, olanak tanıdığı tek yönetim biçi-
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mini bulmuş olduklarım sanmaktan çok u z a ğ ı m . ( 1 2 ) Ama diyor, oralarda ne olup 
bittiğini bilirsek, başımıza ne geleceği konusunda hazırlıklı olabiliriz. Demokratik-
leşmeden kaçınmak mümkün değil, Tocqueville'e göre. Çünkü, "koşulların eşit-
liğinin tedrici olarak gelişmesi olgusu evrenseldir, kalıcıdır, insanların iradelerin-
den bağımsızdır. Tüm olaylar, tıpkı tüm insanlar gibi, bu oluşumun güçlenmesine 
/isteseler de istemeseler d<p hizmet e tmekted i r" . < 1 3 ) 

Tocquevüle'e göre demokrasinin belkemiğini oluşturan işte bu eşitlik olgu-
sudur. Amerika'da da böylesi bir ortam mevcut. Eski Kıta'dan farklı  olarak XIX. 
yüzyıl başı Amerika'sında son derece geniş bir orta sınıfın  varlığı gözleniyor. İn-
sanlar arasında öyle çok büyük toplumsal mesafeler  (zenci ve beyaz arasındaki 
eşitsiz durum bir kenara bırakıldığında) yok Amerika'da. 

TocqueviIle gözlemlerinde tam anlamıyla tarafsız  olmaya özenli. Demok-
rasinin olumlu yanları kadar olumsuz yanlarım da vurguluyor. Gerçi diyor, geniş 
orta sınıf  ve eşit fırsatlar  demokrasiyi işler tutuyor; ama bunun sakıncaları yok 
değil. Bir kere, herkes birbirine benziyor. Bilgi düzeyleri, özlemleri, inançları, zevk-
leri, tepkileri hemen hemen aynı. Bu evrenselleşmiş tekdüzelik insanın ruhunu 
sıkıyor , ( 1 4 ) Üstelik ezici çoğunluğun tekdüzeliğinin koyduğu kayıt ve sınırlama-
lar amansız ölçüde. Zor gücüyle değil de dıştalama gücüyle "başka olan"a yeşerme 
olanağı tanınmıyor. Buna da Tocqueville "çoğunluğun tiranlığı" d i y o r . t l 5 ) ö te 
yandan, bu toplumda insanların haklarım savunması mekanizması son derece iyi 
işliyor. Ancak, Amerikalının birincil sorunu özgürlükten çok eşitlik, özgürlüğe 
yönelen davranıştan içten gelen, spontane atılımlar biçiminde: "Amaçlanna ula-
şamazlarsa boyun eğiyorlar; ama eşitlik olmazsa hiçbir şey onlan tatmin edemez 
olmuş;onu yitirmektense ölmeyi yeğ le r l e r " , ' 1 6 ' diyor Tocqueville. 

Tüm vatandaşlar eşit durumda olduğundan tek tek bireylerin iktidann 
saldırılarına karşı birşey yapmak ellerinden gelmiyor, özgürlüklerini korumala-
rının tek yolu güçlerini birleştirmeleri. Onlar "da bunu gerçekleştirmişler,hemen her 
alanda gönüllü kuruluşlar oluşturmuşlar. XIX. yüzyıl Amerika'sındaki demokra-
tik işleyişte bu gönüllü kuruluşların rolü son derece önemli. 

özgürlüğün savunulması sorunsalım, Tocqueville, oldukça ilginç bir temele 
oturtuyor. O'na göre, özgürlüğün oranının siyasal iktidann kullanılmasına halk 
kitlelerinin geniş ölçüde katılması ile ya da siyasal iktidann kapladığı alanla o kadar 
büyük ilişkisi yok. Anahtar başka yerde: Ara ya da ikincil denilebilecek otoritelerde. 
Bu ikincil otoriteler bireyle merkezi güç arasındaki çatışmada tampon işlevi görü-
yorlar. Ama, eşitlikçi demokrasi geleneksel tampon otorite kurumlarına —aristok-
rasiye, loncalara, komünlere, vb.— yer vermemiş durumda. Avrupa'da da bu gele-
neksel kurumlar gözden kaybolmuş, ama onların işlevini üstlenecek yeni kurumlar 
henüz belirmemiş. Oysa, Amerika'da durum farklı.  Çok sayıda tampon otorite 
alam var. Gönüllü dernekler, mesleki kuruluşlar, vb. ( 1 7 ) kadar yerel birimlerin 
gücü ve bağımsızlığı '18 ' da tampon işlevini görüyor. Buniann varlığı çoğulcu or-
tamın sürekliliğini sağlıyor. Hoş, Amerikalı da bunun bilincinde. "Konuştuklan-
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mm, ülkelerinin büyüklüğünü ya da zenginliğini bir sürü nedene bağladıklarını gör-
düm; ama hepsi tüm diğer üstünlüklerden önce ve onlann başına yerel özgürlüğü 
k o y d u " ( 1 9 ) , diyor Tocqueville. Kısacası, eğer vatandaşlar gönüllü kuruluşlarda 
yeralıyorlarsa ve yerel yönetim birimleri bağımsız hareket olanaklarına sahipse-
ler hem çoğunluğun tiranlığına hem de merkezi gücün müdahalesine direnmek 
mümkün olabiliyor, özgürlükler savunulabiliyor. 

Çağdaş liberal demokrasinin ilk adımlarını attığı bir dönemde gözlem yapan 
Tocqueville, demokrasinin oluşumunu sosyo—ekonomik eşitliğin varlığına, işle-
yişini ise ara otoritelere bağlıyor. 

Bundan 150 yıl önce ortaya konulmuş bu çözümlemeler önemlerinden 
henüz pek fazla  birşey yitirmediler. Günümüzde hâlâ tartışma ekseni olma özel-
liklerini koruyorlar. Bu tartışmalara ilerde, özellikle Avrupa'daki yeni çözüm öne-
rileri söz konusu edildiğinde geri dönülecek. 

Çağdaş Demokrasilerin İşlerlik Koşullan 

Günümüz dünyasını oluşturan 150 dolayındaki ülkeye bakıldığında batı-
lı anlamda demokratik rejimle yönetilenlerin sayısının azlığı dikkati çekiyor, üs-
telik bu demokratik ülkelerin de rejim bunalımıyla karşı karşıya olduğu sık sık 
vurgulanan bir gerçek, ö t e yandan bir de Türkiye, Yunanistan gibi gel—git ülkeler 
var. Hal böyle olunca Lipset'in "siyaset sosyolojisinin başlıca işlerinden biri demok-
rasiyi yaşatan toplum şartlanm çözümlemekt i r" t 2 0 ) demesinin nedeni daha bir 
açıklığa kavuşuyor. 

Demokrasi ile ilgili çalışmalan Brian Barry iki grupta topluyor: Ekonomist 
yaklaşımlı demokrasi kuramlan ve sosyolojik yaklaşımlı demokrasi k u r a m l a n . ( 2 1 ) 

Buradaki ekonomist yaklaşım deyimi demokrasilerin istikrarının ekonomik koşul-
lan anlamında değil. Barry'e göre, ekonomist yaklaşımlı demokrasi kuramlan eko-
nomi bilimi yöntemine uygun biçimde inşa ediliyorlar, önce bir model kuruluyor; 
belli sayıda aktörler ve belli amaçlar saptamyor. Sonra, aktörlerin amaçlarına ulaş-
mada rasyonelliğe bağlı kalacaktan varsayımı altında, aktörlerin kendilerine değişik 
almaşıklar sunan bir ortamda ne yönde davranacaklan tümevarım aracıyla çıkanl-
maya çalışılıyor. Bu niteliğinden ötürü ekonomist yaklaşımlı demokrasi kuramının 
bu çalışmanın temel sorunuyla pek ilgisi yok; bir diğer deyişle ekonomist kuram 
"nasıl oluyor da demokrasiler ayakta kalıyor?" sorusuna yanıt aramıyor. Barry'nin 
sosyolojik yaklaşımlı demokrasi kuramı olarak sınıflandırdığı  eğilim ise bu soruyu 
kendisine temel alıyor. "Çevreden gelen sürekli tehditlere karşın sistem kendisini 
ayakta tutmayı nasıl b a ş a n y o r ? " ( 2 2 ) sorusunu kendilerine çıkış noktası yapıyor 
sosyolojik yaklaşımlı demokrasi çalışmalan. 

Bu sorunun genelde en geniş kabul gören yanıtım Lipset, Siyasi İnsan adlı 
yapıtında veriyor. "Yeryüzünün başka başka yerlerindeki siyaset tatbikatlarının 
sivri farklarından  ileri gelen karışıklıkların bazılarından kurtulmak için, aynı bir 
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siyaset kültürü alanına giren ülkeler arasındaki başkalıklar ü s t ü n d e , < 2 3 ) duruyor; 
"bu gibi iç karşılaştırmalar için en iyi iki alan Latin Amerika Ue Avrupa ve İngilizce 
konuşulan ülkeler" olduğu için bunları ele alıyor. İstikrarlı demokrasiler ile istikrarsız 
demokrasiler ve diktatörlükler diye bir ayrıma gidiyor. Bu aynmı yaparken de I. 
Dünya Savaşı ndan bu yana siyasal demokrasinin aralıksız devamı, totaliter hare-
ketlerin toplam oyların % 20'sinden azını almaları gibi ölçütler kullanıyor. Çözüm-
leme yöntemi oldukça basit: Bir yana ülkeleri sıralıyor, beri yana ise bu ülkelerle 
ilgili sosyo—ekonomik indeksleri: Kişi başına gelir, telefon,  radyo, gazete, tüketi-
len enerji, okuma yazma yüzdesi, eğitim düzeyi göstergeleri, kentleşme oranı, vb. 
Sonuç kendiliğinden ortaya çıkıyor: "Demokratik ülkelerin ortalama serveti, sana-
yileşme ve şehirleşme dereccsi, eğitim seviyesi çok daha yüksektir." ( 2 4 » Lipset'e 
göre "belirtileri ayrı ayrı ele alınmakla birlikte, iktisadi gelişmenin tüm bu çeşitli 
veçheleri —endüstrileşme, şehirleşme, servet ve eğitim— aslında demokrasinin siyasi 
korrelatmı meydana getiren tek bir büyük faktör  teşkil edecek tarzda birbirlerine 
içten bağlıdırlar"/2 5» 

Demokrasilerin istikranyla ekonomik gelişmişliğin çok yakından ilişkili 
olduğu görüşü hemen herkesçe onaylanmakta. Nitekim Macpherson da liberal de-
mokrasinin sınıf  çatışmasının şiddetini kısacak bolluğu vaadeden, genişleyen bir 
kapitalist ekonomiden ötürü ayakta kaldığını belirtmekte. "Kapitalist düzertde 
yaşayan insanlar düşünsel, ahlaki ve etkin gelişmeden çok, güvenlik ve refahla  il-
gilidirler. Yalnızca bir ekonomik bunalım durumunda başkaldıracaklardır" (26> , 
savını ileri sürmekte. 

Ancak, bu denklemi tek açıklayıcı olarak körü körüne kabul etmek son 
derece sakıncalı bir tutumu da yasal kılmakta. Değil m! ki demokrasi yalnızca ge-
lişmiş ekonomide istikrarlı işlerlik gösteriyor, o zaman azgelişmiş ülkelerin demok-
ratik olma çabaları boşunadır, hatta zararlıdır, bile demek olanaklıdır. Nitekim 
Paul Huntington bu görüşü tüm keskinliğiyle ortaya koyuyor. "Modernleşme ve 
endüstrileşmeye aktif  bir biçimde yönelmiş göreli gelişmiş ülkelerde, demokratik 
sistemlerin ekonomik kalkınmayı geciktirdiğini kanıtlayan çok açık göstergeler 
vardır, örneğin, Brezilya'yı alınız; son yedi—sekiz yılda görülmedik bir kalkınma 
gerçekleştirdi. Bunu demokratik bir rejimle başarmaları son derece zor olurdu" ( 2 7 » 
diyebiliyor. 

Hemen hemen aynı görüşü William H. McNeill de paylaşıyor. Endüstrileş-
miş Batı dışında herhangi bir ülkede demokrasiye gelecek görmediğini söylüyor. 
Antik Yunan'da bile demokrasinin önkoşulu Akdeniz yöresinin zenginliklerine 
el koymak. "Şimdi ise, üçüncü Dünya ülkelerinde temelde köylülüğe dayanan 
geleneksel düzen hızlı bir çöküş içine girdi. Bu, böylesi ülkelerde demokrasinin 
gereksinim duyduğu pratik, işleyen bir oydaşma (consensus)'nın olmadığı anla-
mına gelir. Dolayısıyla, genellikle orduya dayalı, otoriter bir kumanda sistemi bu 
ülkelerdeki tek pratik yönetim biçimi olarak gözükmekte"!28», McNeill'e göre. 

Demokrasilerin ayakta kalmalarının nedenlerini yalnızca ekonomik koşul-
larla açıklama mekanikliğinden kaçınan yaklaşımlar da yok değil, örneğin, bir 
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görüş demokrasilerin istikrarlarını ekonomik gelişmişlik kadar, belki de ekonomik 
gelişmişlikten de çok belli bir siyasal kültürün toplum katlarına mal olmuş olmasına 
bağlıyor. Bunun en seçkin örneğini The Civic Culture. Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations (Sivil Kültür. Beş ülkede Siyasal Tutumlar ve Demok-
rasi) adlı yapıtlarında Gabriel Almond ve Sidney Verba veriyorlar. Bu yazarlar 
kendi yaklaşımlarını psiko-kültürel olarak adlandırıyorlar . ' 2 9 ' B e ş ülkeyi, ABD, 
İngiltere, Almanya, İtalya ve Meksika'yı inceleme alam olarak seçiyorlar. Bu ülke-
lerde halkın siyasal kültürünü ele alıyorlar. Almond ve Verba'mn siyasal kültür ta-
nımı "siyasal sistemin bireylerin bilgilenim, duygulanım, ve değerlendirim düzey-
lerinde içleştirilmesi" b iç iminde . ' 3 0 ' Yazarlar, "katılımı ve- toplumsal değişimi 
insani ve muhafazakâr  /yıkmadan, muhafaza  ederek/ biçimde gerçekleştirmenin 
keşfedilmiş  tek yolunun sivil kültür o l d u ğ u " ' 3 1 ' kanısındalar. Sivil kültür çoğulcu 
iletişime ve iknaya dayanan, oydaşma (consensus) ile çeşitliliği bağdaştıran, deği-
şime olanak tanıyamama onu ılımlı kılan bir siyasal kültür. Sivil kültürün bireylerce 
özümsenmiş durumu iki boyut içeriyor: 

a) Uyrukluk yetisi (subject competençe) sistemi benimsemeyi, destek-
lemeyi kapsıyor. 

b) Yurttaşlık yetisi (citizen competence) sistemi yönlendirmeyi, kendi 
görüşlerine göre etkilemeyi kapsıyor. 

Almond ve Verba, önce bireylerin genel olarak siyasal sistemle ve onu oluş-
turan kurumlarla ilgili tutumlarım ya da yönelimlerini ele alıyorlar. Bu ele alış 
sırasında yönelimlerin belli bir bileşiminin demokratik siyasal sistemin istikrarlı 
işleyişine olumlu etkide bulunduğunu sezdiriyorlar. Hem sistem benimseniyor, 
hem de katılıma yöneliniyorsa, bu durum istikrarlı işleyişi kolaylaştırıyor. Top-
lumsallaşma evrelerinde -ai lede, okulda, çalışma ortamlarında— benimseyici ka-
tılım egemen ise demokratik çarkın dönüşü sorunsuz oluyor. Sivil kültür ne kadar 
köklü olursa demokratik siyasal yaşam da o kadar istikrarlı oluyor. 

Yalnız, bu çözümlemenin eleştiriye açık bir mantığı olduğu vurgulanmalı. 
Kabaca ifade  etmek gerekirse, "yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumur-
tadan?" pek belli değil. Bir diğer deyişle, sivil kültür mü demokrasiyi istikrarlı kı-
lıyor, yoksa demokratik ortamlar mı sivil kültürün yeşerip köklenmesine olanak 
tanıyor? Yazarların ilk yorumdan yana oldukları açık. 

Ama, eğer sivil kültür bağımsız nedensel öğe ise zaman içinde öyle kolay 
kolay değişmemen gerek. Çünkü ailedeki yetiştirme yöntemi gibi toplumsallaş-
tırmaların arasından süzülüp geliyor, geniş bir zaman dilimini gerektiriyor. İşte, 
bu noktada zaman boyutu içinde karşılaştırma önem kazanıyor, örneğin, 1945 
Almanya'sında bir rejim değişikliği oldu; ve bunun sonucunda siyasal kültür de-
ğişti, bireyler sivil kültüre yöneldi. O zaman, sivil kültürün varolan siyasal gerçek-
liğin bir yansımasından başka bir şey olmadığı Heri sürülebilir. Yok eğer, siyasal 
kültürde bir değişme olmadan rejim değiştiyse, bu da siyasal kültürün belirleyici 
olduğu varsayımını çürütme yönünde işler. ' 3 2 ' 
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Sivil kültürün önemini bir ölçüde azaltan bir diğer olgu da çağdaş demok-
rasilerin niteliği. Çağdaş demokrasilerin antik demokrasi tanımlamalarından çok 
uzaklaşmış olduğu ileri sürülüyor. Deniliyor ki "modern demokrasi, katılıma değil 
de temsile dayanır; iktidarın dolaysız kullanımı değil de onun temsilciler eliyle 
kullanımı söz konusudur; kısacası bu bir kendini yönetme sistemi değil, yöneti-
min denetimi ve sınırlanması sistemidir."*33 ' Katılımı güçlendirecek bir sivil kül-
türün işlevinin değeri de bu açıdan bakıldığında azalıyor; sivil kültürün demokratik 

işleyişe temel olduğu savı tartışılırlık kazanıyor. 

Demokrasilerin ayakta kalış nedenleri arasında ortak bur inancın varlığını 
zorunlu görenlerin sayısı da epeyi fazla.  Kimi yazarlar demokrasi ile bir çeşit din-
sellik arasında ilişki olduğunu vurguluyorlar, örneğin, Louis Dumont'a göre "yal-
nızca güçlü ortak değerlerin olduğu bir toplum demokratik olabilir; bu anlamda 
da demokrasi ile din arasında bir bütünleyicilik ilişkisi vardır." ( 3 4 ) Burada söz 
konusu olanın geleneksel—tanrısal din anlamında alınmaması gerektiği açık. 

Benzer bir görüşü Daniel Bell geliştiriyor. Bell'e göre, ekonomik kalkınma 
endüstri toplumlarının yeni dini durumundadır; kişisel güdülerin, siyasal bütünlü-
ğün ortak bir amaç uğruna toplumu ayakta tutmanın temeli olmuş durumda-
dır. ( 3 5 ) Ancak, ekonomik kalkınma toplumsal talepleri karşılayacağım derken 
yapısal olarak enflasyonu  doğuruyor. Bu ise kapitalist demokratik sistemin bir 
özel çel işkis i . ( 3 6 ) Bu çelişkiden de önemli olan, Bell'e göre, enflasyonist  ortam 
sonucunda geniş kitlelerin "civitas" duygusunu yitirme olasılığı. Civitas duygu-
sunun giderek azalmasının bir örneği olarak Danimarka'da 1973 seçimlerinde bir-
denbire kurulan ve ikinci parti durumuna geçen Mogens Glistrup partisi verilebi-
lir. Bu parti vergilere, kamu hizmetlerine, azgelişmiş ülkelere yardıma, vb. 
tümüyle karşı çıkmaktaydı,<3 7 ' diyor. Sonra da ekliyor: "Benim kanımca, eğer 
burjuva, kendini hazcılığından (hedonism) kurtarabilirse politik liberalizmin de-
ğerleri toplumsal meşruiyete temel oluşturma şansını kazanabilir ."1 3 8 ' Bell'e göre, 
yine de toplum için yeni bir felsefeye  —ortak inanca— gerek var, çünkü serbest 
girişim ve tüketim toplumu felsefesi  vatandaşları artık ahlâken doyurmamakta. 

Robert Heilbroner da ortak inancın önemine dikkati çekenlerden. O da 
toplumların, bireyleri bir araya getiren güçlü bir "din"i olmazsa ayakta kalama-
yacakları görüşünde.*39 ' 

İnanç boşluklarının tüm siyasal sistemler için büyük tehlike oluşturduğu 
toplumbilimcilerce eskiden beri biliniyor. İnanç boşluğunun sakıncalarını XIX. 
yüzyılın başında görenlerden birinden, Tocqueville'den aşağıya alınan bölüm ko-
nuyu derleme açısından yararlı: "._ bir ulusun hayatında, bazen halkın eski göre-
neklerinin değiştiği, kamu ahlâkının yıkıldığı, dini inancın sarsıldığı ve gelenek-
lerin bağlayıcılığının koptuğu dönemler olur. Bu gibi durumlarda vatandaşlar ne 
krallığın içgüdüye dayanan vatanseverliğini ne de cumhuriyetin düşünceden kay-
nak alan vatanseverliğini duyarlar... ikisinin arasında karışıklık ve umutsuzluk 
içinde kalırlar."*40 ' 
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Demokrasilerin sağlıklı işleyiş koşullarını ele alırken, inceleme bizi demok-
rasilerde birşeylerin aksamaya yiiztuttuğunu gözleme noktasına getirdi. Bundan 
sonraki bölümde çağdaş demokrasilerdeki bu sorunlar sergilenmeye çalışılacak. 

Çağdaş Demokrasilerin Karşılaştığı Sorunlar 

"Atlantik'in iki kıyısında yetkili sesler 'rejim'in aşağı yukarı felce  uğradı-
ğını, toplumun 'tıkandığını' ileri sürüyorlar. Muhalefet  güçleri hep bir ağızdan bu 
görüşü savunmakta, hükümetler de pek karşı çıkmamaktadır. Başarılarının bilin-
cine varan batı toplumları kendi özkusurlarını da biliyor. Sosyal girişimlerin bütün 
sektörlerinde gecikmeler, adaletsizlikler, hoşnutsuzluklar, sürtüşmeler, demokrasi 
çarkının istendiği ve gerektiği gibi dönmediğini kanıtlıyor." l 4 1 > Demokrasilerde 
neyin işlemediği konusundaki görüşler son derece çeşitli. Burada bir sınıflandırma 
yapılmaktan çok, bu çeşitlilikten örnekler verilecek. 

En geneldeki yapısal çeüşkiler dokusunu sergileyenlerden biri de Daniel 
Bell. Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri adlı yapıtında Bell yaklaşımını şöyle koyuyor: 
Çağdaş toplumbilim, toplumu bir temel ilke etrafında  bütünleşmiş bir sistem olarak 
görür. Marx'a göre bu temel ilke 'üretim ilişkileridir' ; Parsons'a göre ise başarı'. 
Ben, üç belli başlı toplumsal alan olduğu ( i) toplumsal yapı: tekno—ekonomik 
düzen; ii) siyasal rejim; iii) kültür düzeyi) kanısındayım. Ve her üç alanın da ayrı 
ayrı ilkelere göre yönlendiği görüşündeyim. Günümüz Batı toplumlarında ekonomiyi 
yöneten temel ilke etkinlik, siyaseti yöneten ilke eşitliktir. Kültürü ise kişiliğin 
gelişmesi ya da kişisel tatmin ilkesi yönetmektedir. Bu ilkelerin tam anlamlarıyla 
gerçekleşmeleri için yapılan girişimler çelişmeye mahkumdur; çünkü ilkelerin özü 
birbirine zıttır. "Bu bağlamda, bu toplumun bunalımının yapısal kaynaklan yatmak-
tadır. Temel tekno—ekonomik olan ve bürokratik ve hiyerarşik bir işleyişe sahip 
olan toplumsal yapıyla, biçimsel de olsa eşitliğe ve katılıma inanan siyasal rejim 
(alanı) arasında gerilim vardır. İşte bu çelişkilerin arasından ideolojik olarak ifade 
edilmiş çok sayıda örtük toplumsal çatışma süzülmektedir: Yabancılaşma, kişilik-
sizleşme, otoriteyi yadsıma, vb. Bu çelişik ilişkiler toplumsal alanlar arasındaki 
kopukluğu vurgulamaktadır." ( 4 2 > Çağdaş demokrasilerin yıkımını bu çelişkiler 
hazırlamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Bell'e göre, yeni bir toplumsal fel-
sefe  gerekmekte; çünkü geniş kitleler serbest girişim ve tüketim toplumu felsefe-
sinden artık ahlaki tatmin bulmamakta. 

Aynı gereksinimi Macpherson da duymakta. O'na göre de demokratik bi-
linç yenilenmeli. Liberalizmin zorluklan, Macpherson'un çözümlemesinde liberal 
gelenekte saklı bulunan sahiplenici bireyciliğin (possessive individualism) "bireyin 
esas olarak kişiliğinin ya da yeteneklerinin sahibi bulunduğu ve bunlar için top-
luma karşı hiçbir borcu olmadığı" varsayımından kaynaklanmaktadı r . ( 4 3 ) Yapıl-
ması gereken, demokratik bilincin yenilenmesidir. 

Ancak kimi yazarlara göre bu bilinç yenilenmesi zaten kendiliğinden oluş-
makta. Endüstri—ötesi toplumun çıkışıyla birlikte yepyeni bir toplumsal ahlâkın 
yeşermekte olduğunu savunanlann sayısı hiç de az değil, örneğin 1970'lerin başında, 
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Chaıles Reich, ABD'de refah  ortamı içinde yetişmekte olan genç kuşağın toplum-
bilimcilerin özlediği bilinç güçlenmesini taşıdığı inancında. Giderek artan sayıda 
genç, bolluğun, göreli ekonomik ekonomik güvenin, siyasal özgürlüğün zaten yaşa-
mın bir parçası olduğu aile ortamlarında yetişmekte. Bu olgular onlar için özlem 
değil, birer veri. Dolayısıyla bu gençlerin katında geleneksel endüstri toplumunun 
ahlâkının psikolojik zorunluklan, kültürel değerleri, toplumsal kurumlan artık 
geçerli değil. Bir endüstri—ötesi toplumu ahlâkı bu gençler arasında filizlenmekte. 
Charles Reicb'e göre yeni kuşak gerçek bireysellikle tam ve doğru bir toplumsal-
lığı bağdaştırabiliyor. Reich bir III. düzey bilinçliliğinden sözediyor. "Toplumu, 
kurumlan, kamu yarannı temel gerçeklikler olarak kabul eden n . düzey bilinçli-
liğin tersine IQ. düzey bilinçlilik bireyin temel gerçeklik olduğunu ilan etmektedir. 
Böylece de eski Amerika'ya dönülmüş olunmaktadır: "Şarkısını söylediğim kendi 
özbenimdir, (Myself  I sing)." III. bilinçlilikte 'topluluk' fikri  yeni kültürün bir diğer 
temel yönüdür. İki bütünleşmiş kavram vardır: Birey'e saygı ve birlikteUk deyiminde 
ifadesini  bulan düşünce..." ( 4 4 ) 

Böylesi bir gelişimin 'tıkanmış' ABD'ye çıkış yolu vaadediyor olması, 
Reich 'ın yapıtım kısa sürede çok ünlü kıldı. O kadar ki 1972 ABD Başkan seçim-
lerinin Demokrat Parti adayı Reich'ın yapıtını "Amerikan toplumunu en iyi çözüm-
leyen kitap" olarak ni te lemekteydi . ( 4 S ) 

Demokrasinin beşiği olarak tanınan İngiltere ise ABD'de görülen umut 
ışığının yokluğunda karamsar bir atalete doğru kaymakta. 1960'lar başlarında 
Almond ve Verba'nın The Civic Culture adlı yapıtındaki bulgulara göre demok-
ratik kişiliğin gelişkin düzeyine sahip İngiliz halkının 1980'lere gelindiğinde edil-
ginleşmiş, umutsuzlaşmış olduğu pek çok yazarca vurgulanmakta, örneğin, Bar-
bara Goodwin 1979 İngiltere'sinin siyasal çözümlemesini yaptığı makalesine "si-
vil kültür" deyimine gönderme yaparak, "bir edilginük kültürü" başlığı vermek-
te. <46> 

Max Beloff,  bu olguyu eski İngiliz demokrasisinin özünde oligarşik ve aris-
tokratik olmasına, kitle toplumunun çıkışıyla birlikte gelen yeni koşullara bu eski 
siyasal sistemin ayak uyduramamış olmasına bağlıyor. Giderek memnuniyetsiz-
liğin, düşkırıklığının, "apati"nin toplum katlannda yaygınlaştığım gözlüyor. Yep-
yeni bir eleştirel tutumun geliştirilmesinin gerekliliğini vurguluyor. ( 4 7 > 

Şimdiye dek izlenen yazarlarda demokrasinin bunalımı daha çok ideolo-
jik düzeydeki yetersizliklere bağlanmaktaydı. Bir de Batılı ekonomilerin gelişme-
sinin demokrasinin işleyişini kısıtlayan yapısal kurumlar geliştirdiği gözleminden 
yola çıkan yazarlara kulak vermekte yarar var. 

Çoğulcu demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için halkın alınan kararların 
oluşumuna mümkün olduğu kadar çok katılması gerektiği bir gerçek. Oysa, çağ-
daş Batılı toplum yapılan bu katılımın maddi temellerini giderek yok eden bir 
eğilim göstermekte. ABD toplumundaki böylesi bir eğilime, bir iktidar seçkinleri-
nin varlığına dikkati çekenlerin başında C.W. Mills geliyor.*48 ' 
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Mills'e göre iktidarı elinde toplayan bir iktidar seçkinlerinin etkisiyle, ço-
ğulcu demokratik düzenin işleyişi aksamakta, iktidar merkezileşmekte, geniş kit-
lelerin katılımının bur anlamı kalmamaktadır. Mills Amerikan toplumunda tüm 
stratejik subaşlannı elinde tutan bu iktidar seçkinlerini üç ana grubun oluşturduğunu 
belirtiyor: Siyasal liderler, askeri "savaşbeyleri" ve büyük şirketlerin yöneticileri. 
Bunlar oldukça türdeş bir kesim oluşturuyorlar. Geleneksel anlamda tek bir egemen 
sınıf  değiller gerçi, ama çıkarları, dünya görüşleri, toplumsal kökenleri bu grup 
içinde sıkı bir dayanışma oluşturuyor. Mills'in vurgulamak istediği "iktidar seç-
kinlerinin perde arkasından her şeyi parmaklarında oynatan, halkın ise her şeyin 
dışında ve en alt düzeyde yer aldığı değildir. Sorunu böyle koymak doğru olmaya-
caktır. Belirtilmek istenen, halkın bugünkü dünya olayları karşısında içinden çıka-
mayacak bir duruma gelmesi; bazı konularda kurtuluşu büyüklerine güvenmekte 
bulan çocuklar gibi, dış politikada ve stratejide olduğu kadar, yürütme organının 
genel anlamındaki görevleri konusunda da işleri birtakım uzmanlara terk etmiş 
o lmasıd ı r . " ' 4 9 ' Böylece geniş kitleler siyasetten yavaş yavaş soyutlanmakta, ger-
çek çıkarlarını savunma olanağını giderek yitirmektedir, ö t e yandan yönetici du-
rumundaki seçkinlerle yönetilen halk kitleleri arasında bir uçurum oluşmuş bulun-
maktadır. 

Kimi yazarlar yönetim ile yönetilen arasındaki uçurumun nedenini daha 
sınırlı bir alana bağlamakta. Bürokrasi başlıca suçlu olarak görülmekte. Kenneth 
Arrow, ABD'de varolan siyasal mekanizmanın siyasal liderlerin bile denetiminden 
çıktığım, bu durumda geniş kitlelerin lafının  bile edilemeyeceğini belirtmekte. 
Arrow'a göre, "bürokrasinin ya da daha doğru çeşitli çatışan bürokrasilerin top-
lumsal denetimi sözkonusu deği ldi r" . ' 5 0 ' 

Çağdaş toplumlardaki demokratik işleyişin aksamalarını çok daha geniş 
bir perspektifte  ele alan yaklaşımların başında Frankfurt  Okulu gelmekte. Bu oku-
lun ikinci kuşağının en önemli temsilcisi olan Jürgen Habermas günümüz gelişmiş 
toplumlarında teknolojinin modernist bir totalitarizm niteliği kazandığı savını 
ileri sürmekte. Bütün Frankfurt  Okulu'nca paylaşılan görüşe göre, kökleri Aydın-
lanma felsefesine  dek uzanan bir süreç sonunda, Akıl kendisinin karşıtı olan "bar-
barlığa" dönüşmüştür. '5 1 ' Başlangıçta burjuvazinin geleneksel toplumsal kurum-
lan alaşağı etmesinin aracı olan Akıl iki yönlü çalışmaktaydı. Bir yandan gelenek-
sel yapıyı eleştirecek, soruşturacak. Beri yandan deneyimlerinin vargılarını uygu-
lamaya koyacaktı. Böylece "eleştirel akılla" (critical reason) "araçsal akıl" (ins-
trumental reason) bir madalyonun iki yüzü gibi idiler. Amaç, insanın bilgeliğini, 
kendisiyle uyumunu arttırmaktı. Bu amaca varmanın yolu ise "rasyonel" olmak-
tan, akla uygun davranmaktan geçiyordu. Yani "rasyonel" olmak, amaca ulaşmak 
için en etkin ve kısa yollann kullanılmasıydı. Böylece, "rasyonel" davranış top-
lumda bir erdem olarak algılanır oldu. Ancak, ekonomik sistem geliştikçe, burju-
vazi yeni yapılarını oluşturdukça amaç farklılaştı:  Artık özlenen, insanın bilgeli-
ğini artırmak, onu özgürleştirmek olmaktan çıktı, insanın yalnızca zenginliğini 
artırmak oldu. Bunun yolu ise yine "rasyonel" davranmaydı. Bir diğer deyimle, 
en üstün erdemlerden biri olan akılcılık (rasyonalite) üretkenliğin, verimliliğin, 
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dolayısıyla da kârlılığın ençoklaştırılmasıyla eşanlamlılık kazandı, ö t e yandan, 
savaşımlar sonucu egemenliğini kurmuş olan burjuvazinin Akim eleştirel yönüne 
artık fazlaca  gereksinimi kalmamıştı. "Eleştirel akıl" zararlı olmaya başlamış, ön-
celik "araçsal akıl"a verilmişti. Günümüz toplumlarında egemen olan anlayış işte 
bu sürecin uzantısıdır, Frankfurt  Okulu'na g ö r e . ( 5 2 ) 

Araçsal akıl mühendisliği geliştirmiş, üretimin artışını sağlamıştır. Başa-
rısını da teknolojiye, uygulamaya yönelik bilime borçludur. Aklın ilk çıkışındaki 
soruşturucu özellik gözardı edildiğinden, "bilim tarafsızdır"  savı kolaylıkla kabul 
görruüş, teknik gelişmenin toplumsal boyutian bilimin, üstün bilginin konusu dı-
şında bırakılmıştır. Teknoloji her türlü değer yargısının dışında çalışır, görüşü top-
lumlara benimsetilmiş, böylece sistemin kendini genişleterek yeniden üretmesine 
köstek olabilecek tüm sesler bastırılabilmiştir. Günümüzde Tanrı'ran yerine geçmiş 
olan Araçsal Akıl artık hiçbir engel tanımadan üretimin gerçekleşmesine nezaret 
etmektedir, ö t e yandan, üretimin karmaşıklaşması işbölümünü artırmış, insanlar 
bütünlüğünü göremedikleri bir çarkın dişlileri konumuna itilmişlerdir. Sistemin 
bütünlüğünü izleyebilme iddiasını taşıyanlar teknoloji tanrısının rahipleri, teknok-
ratlardır. Zaten kapitalizmin ilk dönemlerindeki girişimci tipi de yokolmuş, ( 5 3 > 
dev üretim sistemlerinin denetimi kârın ençoklaştınlması doğrultusunda çalışan 
teknokrat yöneticilerin eline geçmiştir. Geniş halk kitleleri kendi durumlarını ve 
geleceklerini belirleyecek konularda karar alma olanaklarından hızla soyutlanmak -
fadır. 

Ancak, kimi yazarlar bu gelişimin kaçınılmaz olduğunu, çünkü demok-
ratik toplum bireylerinin durmadan büyüyen isteklerini karşılamak için dev üretim 
ve yönetim aygıtlarından başka çıkar yolun bulunmadığı savını ileri sürmekteler. 
Paul Huntington bu görüşün başını çekenlerden. O'na göre, "toplumumuzun işlev-
sel gereksinimleri bir çok alanda büyük, daha büyük örgütlenmeleri, daha geniş 
uzmanlaşmayı ve daha büyük karmaşıklığı gerektirir doğrultuda gelişiyor. (_.) 
Daha basit bir dünyaya geri dönmemizin olanaklı olmadığı değerlendirmesi gerçekçi 
bir değerlendirmedir. Büyük örgütlü, uzmanlaşmalı ve hiyerarşili bir dünyada yaşa-
mak zorunda olduğumuz bir gerçektir. Aynı zamanda, toplumun çeşitli kurum-
larında otoriter yönetimin gerekliliği de kabul edilmelidir ." ( 5 4 ) 

O zaman akla bir soru geliyor. "Karmaşık toplumun bunalımına bir de-
mokratik çözüm bulmak mümkün müdür; ya da bu karmaşıklık vatandaşlardan 

bağımsız olarak alınan kararlarla ve uzmanlarca mı yönetilmek zorunda-
dır? Batı demokrasilerinin yönetilemezliği bir gerçek demokratikleşmeye, örne-
ğin siyasetin toplumsallaşmasına götürebilir mi; ya da uzmanların, teknolojinin 
ve karmaşıklığın demokrasiyi yenmesi kaçınılmaz mı?" ( 5 5> 

Bu soruya Habermas'ın yanıtı şöyle: "Sistem kuramcıları karmaşık sistem-
lerin işleyiş biçimlerini değiştirebileceklerini ve katılımcı karar—alma süreçlerini 
içerebileceklerini, ancak bunun maliyetinin etkinlikten ve rasyonaliteden vazgeç-
mek olduğunu söylüyorlar. (...) Bu doğru olabilir, ancak ben inanıyorum ki de-
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mokratikleşme sistemlerin etkinliğini artırmak İçin değil iktidar yapılarım değiş-
tirmek için düşünülmelidir; ikinci olarak da demokratikleştirme idari temellerden 
kaynaklanan ve ya hiç işlemeyen ya da yanlış yönlere kayan amaç—tanımlama 
süreçlerini etkinleştirme açısından düşünülmelidir. Demokrasinin kendisinin bir 
değer olduğunu bir kenara koysak bile, varolan sistem demokratikleşmenin ve 
amaç oluşturan süreçlere daha geniş katılımın ve ademi merkeziyetin lehine ye-
terli kanıtı sağlamaktadır; çünkü piyasa artı idare (administration)nin çok sayıdaki 
kollektif  gereksinimleri karşılayamadığı anlaşılmış du rumdad ı r . " ( 5 6 ) 

Tüm bu tartışmalar Batı demokrasilerinin yapısal değişimlere gitmeleri-
nin zamanının geldiğine işaret etmekte. Macpherson'un sorusu Batı demokrasi-
lerinin gündeminin ilk maddesi: "Biricik olan sistemimizi kendi kusurlarımız yü-
zünden yıkacak mıyız ya da onu hangi yollarla elimizde tu tab i l i r i z?" ( 5 7 ) 

Çağdaş Demokrasilerde Yapısal Değişiklik Önerileri 

Günümüz Batılı demokrasileri hem ekonomik hem de siyasal bir bunalımla 
karşı karşıyalar. Ancak bu toplumlarda ortaya çıkan sorunların teknik ve karmaşık 
oldukları bahanesiyle geniş kitlelerin gözü yıldırıldığından, aslında karmaşık olgu-
ların özünde basit siyasal tercihlerden kaynaklandığı gerçeği kapalı tutulduğundan, 
bunalım belirli kesimlerin çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır. Ekonominin 
bilimsel-evrensel zorunluklara uymasının kaçınılmazlığı bahanesiyle çalışan kesim, 
"bunalım var, başka çare yok" denilerek disipline edilmektedir. 

Oysa, bu tutumun yan etkileri de gözönüne alınmalıdır. Zaten doğrudan 
doğruya karar, almaya çağrılmayan, en iyi olasılıkla karar alacak olanları seçmekle 
yetinen geniş kitlelerde giderek bir güvensizlik duygusunun yeşerdiğine tanık olu-
nuyor. Parlamanter sisteme güven zayıflıyor.  Bir yandan terörist hareketler boy 
gösteriyor, beri yandan geleneksel siyasal yapılan reddeden protesto hareketleri 
(ekolojistler, bölgeciler, vb.) önem kazanıyor. O halde demokrasiyi güçlendirmek 
için hangi yollar benimsenmeli? 

İlk göze çarpan yapısal değişiklik önerisi merkeziyetçiliğin terkedilmesi 
yolundaki öneri. Sorumluluklann, kararların yerel birimlerce alınması, bu yerel 
birimlerde katılımın ençoğa çıkanlmasının gerekliliği sürekli vurgulanıyor. Tüm 
bilgilerin aktığı, tüm aynntılann yığıldığı, tüm kararlann alındığı tek bir merke-
zin çağdaş toplumun getirdiği taleplerin niteliğini, boyutlarım, karşılanma biçim 
ve araçlannı doğru değerlendiremeyeceği belirtiliyor. Sorumluluklar yerel yöne-
tim birimlerine bırakılmalı, bu yerel birimler gerekli donanımlara kavuşturulmalı 
ve yerel halktaki bilgi ve deneyimin değerlendirilmesine olanak tanıyacak katılım 
mekanizmalannın geliştirilmesine gidilmeli, deni l iyor . < 5 8 > 

Bu yöndeki bir gelişme ABD'de yaşanmakta. Ocak 1982'nin son günle-
rinde Başkan Reagan yeni bir program açıkladı. Başkan, vatandaşların toplum-
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sal yaşamlarının denetimini yitirmiş olduklarını belirtiyor, buna karşı bir yeni 
federalizm  önerisi getiriyordu. Reagan'm dediğine göre, vatandaşların günleri ken-
dilerinden çok uzaklarda, ta Washington'dan kurgulanmış bir dolu yönetmelikle 
boğuşmakla geçiyor. Oysa toplumsal hizmetlerin pek çoğu yerel birimlerce yöne-
tilirse hem daha ucuza gerçekleştirilebilecek hem de gereksinmelere daha iyi yanıt 
veriiebiiecek. Son derece ilginç tartışmalara yol açan ve "Amerikanın kurucularına 
egemen olan ruha dönüş" iddiasındaki tasan federal  devletin şimdiye dek federe 
devletlerle paylaştığı sağlık harcamalannı tümüyle üstlenmesini, ancak buna kar-
şılık fakir  ailelere yardımın, parasız beslenme bonolarının, eğitim, ulaşım ve diğer 
bazı toplumsal hizmet harcamalarının federe  devletlere bırakılmasını öngörüyor. 
1982 yılında bu hizmetlerin toplamı 47 milyon dolaylarındaydı, bu kabaca ABD 
bütçesinin % 6'sim kaplıyordu. Reagan'a göre bu yeni önlemler federe  devletlere 
yük olmayacaktı; çünkü tasarı şimdiye dek federal  devletin tütün, alkol, telefon 
ve hatta akaryakıt üzerinden aldığı vergileri de federe  devletlere b ı rak ıyordu . ( 5 9 ) 

Bu gelişim aslında ABD'de ta baştanberi süregelen merkez—yerel birim çekişme-
sinde yeni bir adım. Gerçi, geniş kitlelerin katılımını artırmaya yönelik yeni birşey 
getirmiyor; ama yine de merkeziyetçiliğin terki yönünde üzerinde durulmayı gerek-
tiren bir gelişim. 

İktidar yapısını daha yakından etkileyecek türden bir ademi merkeziyet-
çilik uygulaması için Fransa'yı izlemekte yarar var. Bilindiği gibi yeni sosyalist 
hükümetin içişleri bakanlığının adı da değişti. Gaston Deferre  artık İçişleri ve "De-
centralisation" Bakanı. Fransız Parlamento'su 1982'nin son günlerinde kapsamlı 
bir tasarı üzerindeki çalışmalannı sürdürmekteydi. Kısacası ademi merkeziyet Batı 
demokrasilerinin gündeminde. 

Ademi merkeziyeti savunan, üstelik bununla yetinmeyip bir çok alanda 
yapısal değişim öneren en radikal görüş hiç kuşkusuz siyasal ekoloji hareketinin 
görüşü. Siyasal ekolojistlere göre herşeyden önce sözde—akılcılığa (egemen 
ekonomik rasyonalite anlayışına) karşı çıkılmalı. Çünkü egemen anlayış, akılcı-
lık kisvesi altında, geniş kitlelerin kendi kaderlerini tayin etmelerini engellemekte, 
üretimin "rantabl" olması için dev birimlerde sürdürülmesi gerektiğini savunarak 
teknolojist buyurganlığı ayakta tutmakta. Siyasal ekolojistlerin amacı insan boyut-
lannda, insana göre, insan için bir toplum modelini gerçekleştirmektir. Kullanılan 
her türlü aracın doğal'a en yakın olmasını önermekteler. Amaç insan boyutlarında 
bir topluma ulaşmak olduğuna göre her tür merkeziyetçiliğe karşı çıkılmalı. Bu-
nun doğal sonucu olarak da dev birimlere bürokratik yapılara karşı konulmalıdır. 
Nitekim siyasal ekolojistlere göre "küçük güzeldir" ( 6 0 > önemli olan gündelik ya-
şamda devrimler gerçekleşt i rmektir . { 6 1 ) İnsanların ilişkilerinde sıcaklığa yer ve-
recek toplumsal boyutlar benimsenmeli, yüzyüze ilişkiler çoğaltılmalı, birarada 
birşeyler yaratmanın zevkine vardıracak örgütlenmeler geliştirilmeli, yerel birim-
lerin kader ortaklığı duygusu, toplum bilinci güçlendirilmelidir ki giderek insan-
lıktan çıkan dünyamız yaşanmaya değer kılınsın.16 2 > 

Yerele ve özyönetime tüm ilişkilerde ağırtık verilmesini arzulayan siyasal 
ekolojistler için ütopik olmak da kötü birşey değildir. Çünkü her ütopya içinde 
geleceğin toplumuna ilişkin tasarımlan da taşıyor olabilir.'6 3 ) 
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SONUÇ 

Tocqueville'in 150 yıl önce sezdiği eğilimler, geçen zaman içinde tüm Batı 
dünyasını biçimlendirdi. Bu eğilimlere uygun kurumlar yerleşti, oturdu. Diğer 
uluslar da artık yerleşmiş olan bu kurumlan kendilerine esin kaynağı yaptılar. 
ABD'nin yıkılmaz gibi gözüken yaşam biçimi İngiltere'nin hoşgörülü demokra-
sisi, Fransa'nın özgür siyasal ortamı, vb., demokratik bir toplum özleyenleri de-
rinden etkiledi, etkilemeye devam ediyor. 

Oysa, günümüzde bu toplumlara yakından bakıldığında onların bambaşka 
noktalara geldiğini görüyoruz. Oturmuş kabul edilen kurumların işleyişinde tek-
lemeler başgösteriyor. Bu durum yalnız Batılı liberal demokratik toplumlara özgü 
değil. Bir de yarım yüzyıldır yeni bir model geliştirme çabasındaki sosyalist demok-
rasiler var. Onlar da, halklarına olumlu birşeyler verebilmeyi başarmış, toplumsal 
yapılarını yerleştirmiş sanılırken sarsıntılar geçirmeye başladılar. Polonya olaylan 
bunun en yakın örneği. 

Tüm bu oluşumlann etkisiyle dünyada siyaset yeniden gözden geçirilir 
oldu. Sorunlar deşiliyor, özlemler yeniden tanımlanıyor, özgün, ileriye yönelik 
toplum tasarımlan ortaya atılıyor. Bu çalışmada bu tartışma ortamını yan-
sıtma amaçlandı. 

XXI. yüzyıl'ın siyasal evreni yepyeni doğrultular, boyutlar içereceğe ben-
ziyor. Bu evrenin temel taşlan da şimdiden konulmaya başlandı. Bizim ülkemiz-
de de "siyaset yeniden düşünülüyor". Dünyadaki yeni oluşumların bilinmesinin 
bu düşünce sürecine katkısı olur, sanıyoruz. 
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TEK PARTİ DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE 
SOSYOLOJİ ÖĞRETİMK*) 

Muharrem Varol(**) 

Bu yazıda, bütün bir "Tek Parti" döneminde orta öğretimde sosyoloji öğ-
retiminin detaylı bir değerlendirmesi yapılmıyor. Yalnızca, 1935 yılında alınan 
bir öğretim programı ve ders kitabı değiştirme kararı odak alınarak, ilgili belge 
ve kararın nedenlerine ilişkin bazı notlarımız sunuluyor. 

31.8.1935 tarihinde, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Kurulunca oluşturulan 
bir komisyonca, felsefe  grubu (felsefe,  sosyoloji,psikoloji, mantık) derslerinin prog-
ramı ve sosyoloji ders kitabı için önerilen değişiklikler sözkonusu bakanlıkça onay-
lanmıştır. Böylece, 1927 yılından beri okutulmakta olan, Prof.  Mehmet tzzet'in 
yazmış olduğu "İçtimaiyat" isimli kitap programdan kaldırılarak, zamanın Sivas 
Saylavı Necmeddin Sadak (Sadık)'a sosyoloji ders kitabının yazdırılması kararlaş-
tırılmıştır. Sunduğumuz belgede de görüleceği üzere, öneriyi yapan komisyonun 
üyelerinden biri de H. Ziya Dikendir . ( 1 ) 

I— Kararın Nedenleri : 

Bu karar neden alındı? Ya da program ve ders kitabı değiştirmeye götüren 
etkenler nelerdi? Bu karar, Fındıkoğlu'nun dediği gibi, bir "şaşkınlık ve bilgisiz-
liğin" eseri miydi? <2> 

öncelikle, bu kararın siyasal eğitim kararlarından biri olduğunu, yeni rejim 
için önem taşıdığını belirtebiliriz. 

Çok ayrıntılı bir çözümlemeye girişmeksizin, genel olarak iki neden üze-
rinde durabiliriz sanıyorum: Birincisi; 1930'Jara gelindiğinde, devrim kadrosunun/ 
yönetimin, kuruluş döneminin ilk yıllarının (1930 öncesinin) deneyimlerini de 
değerlendirerek devrim ideolojisinin nitelikleri ve çerçevesini yeniden belirleme 
ve bu doğrultuda yeni uygulamalara girişme gereksinimim duyuşuyla ilgilidir. İkin-
cisi; buna parelel olarak eğitim—öğretim programlarım yeniden gözden geçirip, 
bu programlarda siyasal eğitimin kapsamım genişletme ve yoğunluğunu artırmanın 
gerekliliğini algılamasıyla ilgilidir. (Yoğunluğunu artırma diyoruz, çünkü; 1930'-
lara kadar siyasal eğitim ihmal edilmiş değildir. Bu konuda ilk—temel karar, bi-
lindiği gibi, 1924 tarihli "Tevhid-i Tedrisat Kanunu "dur. 1930 öncesi diğer bazı 

( * ) BU yazı, 18—21 Mayı» 1982 tarihleri arasında EJ .T J JK-A  letlslm Bilimleri Fakültesi-
nin düzenlediği iletişim—82  Asistanlar seminerinde yapılan sunusun biraz genişleti-
lip yazılı hale getirilmesidir. 

( * • ) Araştırma Görevlisi, A.Ü., Basın—Yayın Yüksekokulu. 
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karar—uygulamalar için bk. Alkan, T., 1979:180-81,184—194) Birincisine genel, 
ikincisine özel neden/nedenler de diyebiliriz. 

1. 19301ar, devrim ideolojisinin niteliklerini ve çerçevesini yeniden daha 
ayrıntılı belirleme, bu doğrultuda birtakım uygulamalara girişme ve bu ideolojiyi 
tüm toplıtmsal yaşama yaygınlaştırma yıllarıdır. 

a) Toplumbilimci Emre Kongar, "geri teknolojili ülkelerde" devrimlerin, 
"ideolojik nitelikli devrim" olma zorunluluğundan söz ediyor. (1979: 405—422, 
1981: 449—50) Buna göre, toplumsal değişme ve gelişmelere ideoloji yön vere-
cek—toplum, bu, iktidar grubunun, ideolojisine göre biçimlenecektir. Kongar, bu 
"ideolojik dönemler" modeli çerçevesinde, toplumsal değişme ve gelişmelerin 
ideolojik dönemler olarak algılanabileceğini belirttikten soma (Aslında bu modeli 
tüm toplumlar için öne sürüyor: "Toplumlann değişme ve gelişmeleri belli ideolo-
jik dönemler biçiminde algılanabilir" s." 450. Farklılık, ideolojik dönemlerin aşa-
malarında ortaya çıkar, ö rn . , "...uygulama aşaması, 'geri teknoloji' ülkeleri bakı-
mından, hiç bir evrensel modele uygun olmaz." Yine, 1981: 475), her ideolojik 
dönemi birbiri ardına gelen, ama, "su geçirmez biçimde birbirlerinden" ayrılmayan 
dört aşamaya böler: Tepki biçimlenmesi, iktidarı ele geçirme, uygulama ve kurum-
sallaşma. (1979: 4 2 4 - 2 6 , 1981: 4 5 0 - 5 2 , 469) Böylece, 1923-1960 arasını Türk 
Devriminin uygulama aşaması olarak ele almaktadır. (1979:428—29,1981:475—83 
Bu sonuncusunun bir başka yerinde, s. 351' vd.'da, Türk Devriminin örgüte ilişkin 
gelişme aşamalarını sıralarken 1933 sonrasını "Parti Dönemi-Devrimin Yaygın-
laştırılması" olarak ele alıyor. Böylece, uygulama dönemiyle bu, 1950'ye kadar 
çakışıyor) Konumuz açısından, uygulama dönemi önem taşımaktadır. Kongar'a 
göre uygulama aşaması, devrim kadrosunun, kendi ideolojisine göre, toplumu 
"biçimlendirme çabalarından oluşur. Bu aşamada, ^toplumsal, siyasal, ekonomik 
ve kültürel düzenlemeler yapılmaya başlanır." (1981: 475) Sözkonusu karar, bu 
düzenlemelerden—kültürel düzenlemelerden birisidir. Ayrıca, 

"İdeolojik açıdan uygulama aşamasına bakıldığında...yeni ideolojinin top-
lumun somut gereksinmelerine göre yapılan yeni uygulamalar çerçevesinde gözden 
geçirilerek, bazı düzeltmelerin yapıldığı görülür." (Kongar, E., 1981: 477) Bun-
lar da (İdeolojiyi yeniden biçimlendirmeler ve uygulamalar, örn., Devletçilik) 
1930'dan itibaren yapılmıştır. Nedenine gelince: 

b) 1930'lann başlarından itibaren, yönetim, artık, bir yandan kalkınma 
sorununu yeniden ele alırken (devletçilik), diğer yandan halkla daha yakından 
ilgilenmeye (siyasal eğitimin yoğunluğunu artırarak) birincil etkinliklerinin ilk 
sıralarında yer vermek zorunluluğuyla karşıkarşıyadır. Bu ilginin odağında, hem 
ideolojiyi yeniden biçimlendirme, yeni öğeler katma, hem de toplumsal yaşamın 
her alanına yayma vardır. Çünkü; 1930 sonuna kadarki süreç, devrimin toplumsal 
desteğinin istenilen düzeyde sağlanamadığının birtakım işaretlerini vermiştir. Bu 
süreçte, SCF olayı uyarıcı etkenlerden belki sonuncusu olmuştur, (bk. Aydemir, 
Ş.S., 1978: 361 vd., Başar, A. Hamdi, 1981: 4 - 4 3 , Timur, T., 1971. 193-219 , 
Tunçay, M., 1981 :245-304) 



TEK PARTÎ DÖNEMİNDE SOSYOLOJİ ÖĞRETİMİ 123 

—'Yeni Partinin beklenmedik büyümesi, halkın hoşnutsuzluğunun kanıtıydı. 
(_SCF kapandıktan sotaaj Cumhuriyetin önderleri, kurduktan rejimi araştır-
maya giriştiler. Mustafa  Kemal Anadolu ve Trakyada halkın yakınmalarını an-
lamaya çalışan birçok uzmanlarla birlikte geziler yaptı. Sivii-asker yetke sa-
hiplerinden ve yerel CHP önderlerinden başka hiç kimsenin rejimden memnun 
olmadığını gördüler. Cumhuriyet köylünün, işçinin, küçük tüccar ve esnafın 
yaşamına dişe dokunur bir düzelme getirmemişti." /ilhan Başgöz (+-H.E.Wilson, 
Educational Problems in Turkey, 1920-40 , tndıana Univ. 1968: 51) den akt. 
M.Tunçay, 1981: (Bu gezi hk. özellikle bkz. AH. Başar, 1981-M.V) 

Yine bu deneyimin, "rejimin meşrûiyetini sağlamadığı konusunda kuşkular 
yaratması..." sözkonusudur. (Alkan, T., 1979:183) 

Böylece, devrim kadrosu, 1930'lann başmda, bir yandan da ideolojiye yeni 
boyutlar katma ve ideolojik eğitimi yeniden ele alma sorunu ile karşıkarşıya kal-
mıştır. Bu nedenle, "1931 yılındaki üçüncü CHP Kurultayı (...) ideoloji oluşturul-
masında çok önemli bir adımdır. Çünkü bu yıllarda Türkiye büyük dönüşümler 
içindedir. Geride bir büyük ekonomik dünya bunalımı vardır. Serbest Fırka dene-
yimi bu arada yaşanmıştır..bu deneyimden CHP çok şeyler öğrenmiştir. Kadro 
dergisi de bu hava içinde yayıma başlamış ...Bir yıl soma Halkevleri denemesi baş-
lıyacaktır." (Kongar, 1981: 359) Çünkü; "-.Ulusal bilincin pekiştirilmesi de, çağ-
daşlaşma atüımımn başarılması da, temelde bir koşula, CHP'de ve öteki bilim ku-
ruluşlarında (Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlan) oluşturulan' ideoloji'nin toplu-
mun her kesimine aktarılmasına bağlı idi." (Kongar, 1981:365) Bunun kuvvetle 
algılanması sonucu, 1927 Programında, "cemiyetin medeni ve içtimâi kıymetini 
yükseltecek ve maddi kudretini artıracak vatandaşlar yetiştirmek" yerine, 1931 
Programında, "Kuvvetli cumhuriyetçi, milliyetçi ve lâyik vatandaş yetiştirmek 
tahsilin her derecesi için mecburî ihtimam noktasıdır. Türk milletine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve Türkiye Devletine hürmet etmek ve ettirmek hassası bir vazife 
olarak telkin olunur" denildi. (1927 ve 1931 CHP Programlarındaki eğitim ilke-
leri için Bk. Tunçay, M., 1981: 396, 451) 1927 Program Beyannamesinde, CHF'-
nın "Cumhuriyetçi, lâyık, halkçı ve milliyetçi" olduğu belirtilir. (Bk. Tunçay, 
1981: 395) 1931 Programında devletçilik ve inkılâpçılık ilkeleri de katılarak, Par-
tinin altı ilkesi belirlenmiş oluyor. Buna rağmen, "ihtimam noktası" henüz altı 
ilkeli vatandaş yetiştirmek olarak belirlenmemiştir. Bu da 1935 Programında yapı-
lacaktır. Bu programın 41. maddesinin (B) fıkrası  şöyledir: "Kuvvetli cumhuri-
yetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, lâik ve devrimci yurddaş yetiştirmek, bütün öğ-
retim derecelerinde yüküm ve özen noktasıdır. 

Türk ulusunu, Kamutayı ve Türk devletini sayın tutmak ve tutturmak bü-
tün yurddaşlara bir ödev olarak aşı lanacaktır ." ( 3 > (altını biz çizdik. M.V) görül-
düğü gibi, 1931 Programındaki "telkin olunur"un yerini de, 1935 Programında 
"aşılama" almaktadır. 

1931'den itibaren, ideoloji oluşturma—yeniden biçimlendirme ve aktar-
ma/devrimi yaygınlaştırma—benimsetme örgütleri olarak, okul dışı—en etkin dört 
örgüt vardır. 
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Birincisi CHP'dir. Partinin, kuruluşundan beri, zaten halkı parti ideolojisi 
doğrultusunda eğitmek görevi vardır. İkincisi, Halk-«vieridir ki, Türk Ocaklarının 
yerine kurulmuştur. Türk Ocakları 1930ların başlarına kadar kısmen, siyasal eği-
tim amacıyla kullanılmakla birlikte, artık yeni rejimin ideolojisine, başta Turancı-
lıkları ve faşist  örgütlere benzerlikleri'4 ' nedeniyle ters düşmüşlerdir. Halkevleri 
CHP'nin bir yan kuruluşu niteliğindedir: Memurların yönetim komitesinde yer ala-
bilmeleri CHP'ye kayıtlı olmalarına bağlı olmadığı halde, diğer vatandaşlar için 
bu gereklidir. Bu CHP ile Devlet özdeşliğinin de bir göstergesidir. (Kongar, 1981: 
365)" 1939 'da, devlet kuruluşlarının ve memurların Halkevlerine destek ve üye 
olmaları resmen istendi, öğretmenler, bu kuruluşlarda gittikçe daha etkili bir rol 
oynamağa ve sorumluluk almağa başladılar." (Alkan, T., 1979:183) 1935 Progra-
mının 48. maddesinde, "Klasik okul yetiştirmesi dışında, yığma, devamlı ve Tür-
kiye'nin ilerleyiş yollarına uygun bir halk eğitimi vermeği önemli görürüz. Bu hiz-
met için çalışan Halkevlerini devlet, imkân elverdiği kadar koruyacaktır." deni-
liyor. ( 5 ' Gerçekte, Halkevleri olayı, Kongar'a göre (1981: 363)"...çok dikkatle 
hazırlanmış bir devrimi benimsetme programı idi." 

Diğer ikisi, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumudur. Kongar'a göre 
(1981: 363), bu ikisi, "tam ideoloji üreten kuruluşlar, Halkevleri ise, üretilen ideo-
lojiyi halka aktarma örgütü idi." 

c) 1931 Programında, Partinin altı ilkesi belirlenmiştir, ama, bu ilkelerin 
anlam ve sınırlarının aynntıiı olarak belirlenmesi için bazı uygulamaların yapıl-
masını beklemek gerekmektedir. Partinin IV. Büyük Kurultayı, ideolojinin olgun 
biçimini aldığı kurultaydır. Bu Kurultay ile, Parti Programına (1935—Giriş kısmı) 
Kemalizm terimi de girmiştir: "Partinin güttüğü bütün bu esaslar, Kamâlizm pren-
sipler idir ." '6 '1931 Programının, ikinci kısım 1/E-İnkılapçıkk maddesi; "Fırka, 
mi İletimizin-.yaptığı inkılâplardan doğan ve inkişaf  eden prensiplere sadık kal-
mayı ve onları müdafaa  etmeyi esas tutar" (Tunçay, 1981: 449) (vurgu benim) 
biçiminde iken, 1935 Programının, ilgili 5/E—Devrimcilik maddesinde; "Parti dev-
let yönetiminde...evrimsel prensiple kendini bağlı tutmaz. Ulusumuzun sayısız 
Özverilerle başarmış olduğu devrimlerden doğan ve olgunlaşan prensiplere bağlı 
kalmak ve onları korumak Parti için esastır." (vurgubenim)'7 ' deniliyor. 

Ayrıca, 1935'e kadar tarih ve dil çalışmalarının nitelikleri belli olmuştur. 

Böylece, ele alınan kararın, 1935 Parti Programına dayalı olarak alman, 
daha öncekilere ek bir siyasal eğitimin yoğunluğunu artırma kararı olduğunu an-
lamak kolaylaşıyor. Bu kararın, "bilgisizlik" ve "şaşkınlık"la hiçbir ilgisi yoktur. 
Ayrıca, (c) kısmmda belirtiklerimiz, felsefe  grubu ve özellikle sosyoloji dersleri 
gibi siyasal eğitim—ideoloji aktarma açısından son derece işlevsel olan derslerin 
programını değiştirmek için, neden 1935'e kadar beklendiğini de açıklar sanırım. 

Parti Genel Sekreteri R. Peker, IV. Kurultaydan bir gün önce, 8 Mayıs 1935'te 
verdiği demeçte; altı ilkeye derin bir bağlılığın okulların her kademesinde gerçek-
leştirilmesi gerektiğini belirtiyor. (Alkan, T. 1979:181) 



TEK PART DÖNEMİNDE SOSYOLOJİ ÖĞRETİMİ 125 

d) Parti—Devlet özdeşliği (kısmen bile olsa), parti ideolojisi—resmi ideoloji 
çakışması '8 ' sonucu, okullar da siyasal eğitim araçları arasına girecektir/girmek 
durumundadır, üstelik, "Kemalizm uygulamasıyla birlikte—Türkiye'de, devlet, 
siyasal toplumsallaşma sürecinde son derece belirgin bir rol oynamıştır. Kemaliz-
min genel çizgileri ile bir kültür devrimi niteliğini taşıması, alt yapısal değişimlerle 
ilgisinin göreli olarak az olması, devletin bilinçli bir biçimde siyasal toplumsallaş-
mayı yürütme çabalarım daha da yaşamsal kılmıştır. Eğitim, Kemalist rejimin meş-
ruiyetini sağlamak için kullandığı en önemli araçlardan birisi olmuştur." (Alkan, 
T. 1979:178) (vurgu benim M.V.) 

Yukarıda nedenlerini kısaca açıklamaya çalıştığımız Karar sonucu, 1935'den 
itibaren, Orta öğretimin ikinci basamağı da, hiç olmazsa, felsefe  grubu—sosyoloji 
ve tarih—İnkilâp tarihi dersleri'9» bakımından siyasal eğitim—ideoloji aktaran kurum-
lar arasına katılıyor, Parti Programı ders programlarına giriyor. 

Genel diyebileceğim nedenlerin bu kısa açıklamasından sonra, özel nedene 
ilişkin bir iki noktayı belirtmeye geçebiliriz. 

2. Mehmet İzzet ve Necmeddin Sadak: 
(1891-1930) - (1890-1953) 

M. İzzet 1907 yılında Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra, 1909 yılında 
devlet bursuyla yüksek öğrenim için Fransaya gitmiş. Sorbonne üniversitesi fel-
sefe  bölümünU bitirdikten sonra, Balkan Savaşından hemen önce yurda dönmüş. 
Bir süre Kızılay Genel Merkezinde katip olarak çalıştıktan sonra, zamanın Kızılay 
Müdürü A. Adnan (Adıvar)'ın önerisiyle Evkaf  Nazırı Hayri Efendinin  açtığı Modern 
medresede felsefe  okutmuş. 1918—1928 arasında, Darülfünun'da,  felsefe  tarihi, 
ahlâk, sosyoloji, Tıbbiye ve Mülkiyede Fransızca hocalığı yapmış. 1924'de profesör 
olmuş. 1928'de, Maarif  Vekaletince, hem hastalığının tedavisi, ham de Avrupa'daki 
Türk öğrencilere nezaret etmesi amacıyla öğrenci müfettişi  olarak Almanya'ya 
gönderilmiş. Lösemi'den kurtulamayarak 1930'da Beriin'de ölmüştür. (A. Adnan, 
1940: 6 9 - 7 1 , Sadrettin Celal, 1940: 78, Orhan İzzet, 1940: 169 , Mehmet Emin, 
1940 :77 ,ü lken ,H.Ziya , 1979:427,Türk Ansiklopedisi ,C.23,s.412) 

Yukarıda, ikinci neden in, 1930 sonrası yeni ideolojik biçimlenmelere pare-
lel bir siyasal eğitimin yoğunluğunu artırma gerekliliğinin algılanmasıyia ilgili ol-
duğunu belirtmiştik. Bu, öncelikle, M. İzzet'in kitabının, bu açıdan işlevsel olma-
dığının saptanmasını gerektirir. Ele alınan kararın, bu saptama sonunda alınmış 
olduğu açıktır, yeni programa yeni kitap gerek... 

M. İzzetin, ilk sosyoloji kitabı, Yeni İçtimâiyat Dersleri, 1927 (İst.) yılında 
çıkıyor. (1923'de çıkan Milliyet Nazariyeleri ve Milli Haya t -2 . bs. ötüken Yay. 
İst. 1969-saymazsak) 1935-36 öğretim Yılına kadar lise ve öğretmen okullarında 
okutulan ve bizim 5. baskısını (İst. 1933) gözden geçirdiğimiz İçtimâiyat adlı kita-
bının bununla—1927 baskılı olanla—içeriğinin aynı olması sözkonusudur. (Eserle-
rinin tümü için, bkz. Fındıkoğlu, 1940: 91—4) 
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i  • 

M. îzzet'in görüşlerini, burada, irdelemeye girişmiyorum. Ancak, şu kada-
rım söyleyebilirim ki, yönetimin, bu kitapta parti ideolojisine açıkça ters fikirler 
bulduğu sözkonusu olamaz. Hatta, 1930 öncesi ve sonrası bazı ideolojik öğeleri, 
dahası, sosyo—ekonomik alana devlet müdahelesinirı gerekliliğinin savunulduğunu, 
bunun aym zamanda demokratlık gereği olduğunu, sınıf  çatışmasında devletin 
hakemlik etmek durumunda olmasının adaleti gerçekleştirmek için olduğunun 
vb. vurgulandığını (İçtimaiyat, s. 149—224; Millet, devlet, hükümet, hukuk—sosyal 
hayat, din konulan) görmek kolaydır... 

M. Îzzet'in kitabının bir tek kusuru(!) CHP Programı—İlkelerinin anlatıl-
mamasıdır. 1930'da öldüğüne göre bu zaten olamazdı, 1935 öncesi ders program-
larında da bunlar yoktu, parti tarafından  da belirlenmiş olmadıkları gibi. (1930 
somasında yapıldığını belirttiklerimiz_.) Îzzet'in kitabında doğrudan TD. 'ne iliş-
kin hiç birşey yok. 

M. İzzet 1930'lan görseydi, kendisine Parti programı doğnıltusunda kita-
bını yeniden yazması önerilseydi tavrı ne olurdu? Bunu bilemeyeceğimiz açıktır. 
Onu, 1930 öncesinde herhangi bir siyasal rolde görmüyoruz. Ancak, nitelikleri 
konusunda bilinen bazı şeyler var: 

a) İzzet, ne sadık bir Durkheim'cı ne de sadık bir Gökalpçıdır. üstelik "fel-
sefî  idealizm "e yönelmiş, alışılmış ve egemen pozitivist görüşlerin dışına çıkmış-
tır. (Bk. ülken, HZ.,  1 9 7 9 : 4 2 7 ^ 3 2 , M. İzzet, İçtimaiyat, 1933 :190-245) 

b) Eleştirel felsefe  geleneğine bağlıdır, ya da bu geleneğin etkisi altındadır. 

—"İzzet B. dendiği zaman talebe ve meslek arkadaşlarında uyanan ilk 
intiba.daima  şüpheden  hareket  eden...  bir düşünür  olduğunda kimsenin şüphesi 
olmaması idi...hafif  ve dogmatik düşüncelere olan tahammülsüzlüğü'..." 

(Prof.  Mustafa  Şekip, 1940: 73) 

—'"...Sokratça istihzayı öğrcncısini ikaz etmek, onlarm düşüncelerindeki...yan-
lışlıkları açıkça göstermek için bir vasıta gibi kullanıyordu." (Prof.  E .Emin, 
1940:76) 
—"Hiç şüphesiz tzzet'de, Sokra tik istihzayı andıran müstehzi bir septiklik vardı. 
Fakat o , bu istihzayı, en çok nefret  ettiği (nassiyecilik-dogmatizme) ve (mu-
tabakatçıhk—conformlsme)'e  karşı bir silah olarak...yanlışları göstermek için, 
iykaz ve irşat vasıtası olarak kullanıyordu" 

(Prof.  Sadrettin Celal, 1940: 79) 
— İzzetin "verdiği ders şu olmuştur: tüm için ilim yapmak  '^Hatemi Senih, 
1940:84) (vurgu benim M.V.) 

Necmeddin Sadak : (İsparta, 1890—3.8.1953) 
Lion Üniversitesi mezunudur. 1927 öncesinde, Darülfünunda,  Gökalp'in 

sadık bir yardımcısıdır (1924'e kadar) —Yeni Mecmua ve İçtimaiyat Mecmuasında 
da onun "hakiki" yardımcılığını yapmıştur. 1918—1927 arasında içtimaiyat mü-
derrisliği, müderris yardımcılığı yapıyor, (bk. ülken, HZ.,  1979: 3 0 6 - 0 7 , 365) 
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III-VIII . dönem sonuna kadar (Yani, 1J .11927-14.5 .1950 arası) CHP 
Sivas milletvekilidir, (öztürk, Kazım, 1973: 126) Bu arada Dışişleri bakanlığı gö-
revinde de bulunmuş: 

10.9.1947-10.6.1948 I. Hasan Saka Hükümetinde, 
10.6 JL948-16.1.1949 II. Hasan Saka Hükümetinde, 
16.1.1949—22.5.1950 Şemsettin Günaltay Hükümetinde. 

(Bk. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, 1923—1960. T.C. Başbakanlık O ve M 
Daiıe Başk. Yay.C.I, Başb. Basm. Ankara, 1978:157 ,165 ,171) 

Sadak, hem bir sadık Durkheimcı, hem de sadık bir Gökalpçıdır denile-
bilir.. (Bu ikisinin ortak noktaları oldukça çoktur, şimdilik bunları irdelemeye 
girişmiyoruz, ülken, Durkheim'uı Gökalp üzerindeki etkilerinin 1915'den sonra 
arttığını, bu doğrultuda da Gökalp'in Darülfünunda  yeni bir takım oluşturduğunu, 
ilim cephesinde—takımında bulunanlardan birinin N. Sadak olduğunu belirtiyor— 
Bkz. Ülken, 1979 :306 -07 ) 

Sadak, Liseler için Yeni Programa (1935 kararına) göre yazdığı Sosyoloji 
kitabında (Maarif  Matbaası, İst. 1939-4 . bs., s. 5, 6 Bu kitabın 1. bs-1936 'dan 
punto farkı  dışında hiç bir farkı  yoktur. M.V.) şunları söylüyor: 

— Sosyolojiyi, tarihe, doğa bilimlerine, halkbilime—etnolojiye, psikolojiye 
göre kurmak veya indirgemek ya da sosyal olayları bu bilimlerin yöntem ve veri-
lerine göre açıklamaya girişenlerin karşısında: 

"-. Emile Durkheim 'in tesis ettiği ve "Aıuıee sosyolojique" etrafında  topla-
nan asıl ilmi sosyoloji mektebi görülür. Levy Brüh!_.HaIbwachs gibi asrın en 
ileri gelen sosyoloji bilginleri bu meslektendir. Auguste Comte'un hakiki ta-
kipçileri bunlardır. Memleketimizde sosyoloji ilmini ilk yazan Ziya Gökalp, 
Darülfünunda  ve yazılarında bu mesleği neşretmiştir. Bizim kitabımızda bu 
mesleğe bağlıdır."(s.5) 

"... Durkheim'in bulduğu metodu, muhtelif  sosyal hadiselere dine, ahlâka, hu-
kuka, aileye, ekonomiye tatbik eden şakirtleri çok mühim ilmi eserler mey-
dana getirmişlenlir..j3u kitap,  bu eserlerden  ve bilhassa, Diirkheim 
mektebinin  muhtelif  neşriyatını en iyi şekilde  tasnif,  tatbik  ve hü-
lâsa eden  R. Hubert'in  sosyoloji kitabından  mülhem olmuştur." 
(s.6) (vurgu benim M.V.) 

Sadak'uı bu açıklamasından sonra, kitabını ayrıntılı olarak ele alıp sergi-
lemeye, toplumsal olaylara ne tür bir gözlükle bakıldığını anlatmaya gerek görmü-
yorum... 

Burada, karşımıza, Türk Devriminin, Durkheim sosyolojisiyle açıklanıp 
açıklanamıyacağı ya da toplumbilimsel temelini açıklamakta, bu sosyolojinin iş-
levsel olup olmadığı sorusu çıkıyor. Bu başlı başına bir irdeleme konusudur_.Sa-
dak, kitabında; Türk Devriminin ilkelerini, 1935 Parti Programını esas alarak (yer 
yer alıntılar da yaparak) açıklamalarında ve de "tarih tezi"ne—Eski Türklere iliş-



128 MUHARREM VAROL 

kin açıklamalarında Durkheim sosyolojisini ve bu sosyolojinin toplumsal evrim 
şemasını kullanmıştır. Şimdilik, Sadak'ın kitabından bunun kanıtlarını göstermeyi 
bir yana bırakarak, Durkheim'in ve Türk Devriminin temel bir bakış benzerliğine 
değinmekle yetiniyorum: Smıf  yok, işbölümü var. (1931 Programı, H.kısım 2.mad-
de, Bk. Tunçay, 1981: 449 ve 1935 Programının II. Kısım 5/C-Halkçılık maddesi. 
Bk. CHP_.Tutulgası, s.78) 

n— İki Program... 

1935 öncesi ve soması programlar arasındaki farklılıkları  görmeyi okuyucuya 
bırakıyorum. Yalnız bir noktaya dikkati çekmekle yetineceğim: 1935 öncesi prog-
ramda (örn. , bu yazıda yer alan, 1934 baskılı Lise Programında-felsefe  grubu 
programında görüleceği gibi) amaçlar ve konuların işlenişinde "dikkat edilecek"/ 
"göz önünde bulundurulacak" (öğretmen tarafından),  öğretmeni yönlendiren ve 
nelere ağırlık vermesi gerektiğini belirten noktalar/açıklamalar yer almıyor. 1935 
(ve sonrası) Programda ise, bunlar ayrıntılı olarak tesbit edilmiştir. 

III— 1935 Parti Programında Ulusal Eğitim: 

(Programdan aynen alıyorum: C.HJP. Dördüncü Büyük Kurultayı Görüş-
meleri Tutulgası, Ulus Basımevi, Ankara, 1935: 8 1 - 8 2 . Bu ilkeler, Sadak'ın lise 
Sosyoloji kitabının 73—74. sayfalarında  1935 Kurultayında kabul edilen ilkeler 
olarak aynen yer almıştır. Fıkra başlıklan dışındaki vurgular benim-M.V.) 

BEŞİNCİ KISIM 
Ulusal Eğitim 

41— Ulusal eğitimde esas düsturlanmız şunlardır: 

Yurddaşlan okutup yetiştirme 
A— Eğitim siyasamızda temel taşı, bilimsizliği gidermektir. Kültür işinde, 

hergün daha çok çocuk ve yurddaş okutup yetiştirecek bir program güdülecektir. 

Cumhuriyetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, laik ve devrimci yurddaş 
B— Kuvvetli cumhuriyetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, lâik ve devrimci yurddaş 

yetiştirmek, bütün öğretim derecelerinde yüküm ve özen noktasıdır. 

Türk ulusunu, Kamutayı ve Türk devletini sayın tutmak ve tutturmak, bütün 
yurddaşlara bir ödev olarak aşılanacaktır. 

Fikriğ ve bedeniğ gelişme ve ulusal ıra 
C— Fikriğ olduğu gibi bedeniğ gelişmeye de önem vermek ve hele, ırayı 

ulusal derin tarihimizin gösterdiği yüksek derecelere çıkarmak büyük gayedir. 
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Eğitim ve öğretimde hedef 
Ç— Eğitim ve öğretimde güdülen usul; bilgiyi, yurddaşa, maddiğ hayatta 

başarı elde ettiren bir cihaz haline getirmektir. (Yukarıda ele aldığımız, program 
ve ders kitabı değişiklikleri kararlarında, Kılavuzda da görüleceği üzere, pragmatizm 
esaslı felsefi  mesleklerden biridir. M.V.) 

Eğitim sıfatları 
D— Eğitim, her türlü urasadan, yad ve yabancı fikirlerden  uzak, üstün, ulusal 

ve yurdcu olmalıdır. 

Girişim kapasitesi, düzen ve ahlâk 
E— Her öğretim ve eğitim kurumunda talebenin girişim kapasitesini kır-

mamağa, sevgenlik ve okşayışla özen göstermekle beraber, onları hayatta kusurlu 
olmaktan korumak için, ciddiğ bir yasav ve düzene içtem bir ahlâk anlayışına alış-
tırmak, önemli olduğu kanağatındayız. 

Türk Tarihi 
F— Partimiz, vatandaşların, Türkün derin tarihini bilmesine üsnomal bir 

önem verir. Bu bilgi Türkün kapasite ve enerjisini, nefsine  güven duygularını ve 
ulusal varlığa zarar verecek bütün akımlara karşı sarsılmaz dayanımmı besleyen 
kutsal bir evindir. 

Türk Dili 
G— Türk dilinin ulusal, tükel bir dil haline gelmesi hakkındaki ciddiğ çalış-

malara devam olunacaktır. 
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IV—1935 öncesi Felsefe  Dersleri Programı 
(Lise Müfredat  Programı, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., 
Devlet Matb. îst. 1934 :50-55 'den aynen) 

FELSEFE 

ikinci sınıf 

Haftada  2 ders 

Ruhiyat 

Ruhî hadiseleri diğer vakıalardan temyiz eden vasıflar,  ruhî vakıaları nasıl 
tetkik edebiliyoruz: /kısaca usul/ , asabi cümle, ruhî hayatın tezahürleri: zihnî 
hayat, hasseler, ihsaslar ve idrak, hayal (image), hafıza,  fikirlerin  tedaisi, dikkat 
ve teemmül, tecrit ve tamim, hüküm ve istidlal. 

Zihnin ibda kudreti: tahayyül, işaretler ve lisan. 
Zihnin tertip kudreti: akıl ve aklî mebdeler, haricî âlem hakkında bilgimiz 

nasıl vücude geliyor. 
Teessür hayatı: temayüller, haz ve elem, heyecanlar, ihtiraslar, sempati, 

taklit. 
Hareki ve amelî hayat: beşerî amalin muhtelif  tarzları, in'ikâsi hareket-

ler, insiyaklar, itiyatlar, irade, seciye. 
Şahsiyetin teşekkülü: Benlik, fikrî,  ruhî hayatta ayniyet ve vahdet, ruhun 

şuurlanmamış hayatı, şuur ve dimağ. 

Mantık 

Üçüncü sınıf 

Edebiyat şubesinde haftada  2 ders 
Fen şubesinde muhtasar olarak haftada  1 ders 

Amiyane bilgiler, ilim ve felsefe.  Mantık, mevzuu. 
Suri mantık, tasavvurat/hıd/ . Kaziye, istidlal. 
ilim, ilmin tasnifi. 
Usul, ehemmiyeti, tekâmülü, terkip ve tahlil. 
Riyaziyatta usul: tarif,  mütearife,  mevzua, ispat. 
Tabiiyatta usul: tecrübe, müşahede ve tecrip. Faraziye ve nazariye. İstikra 

ve talilin tabiî ilimlerdeki vazifesi,  tasnif. 
Manevi ve içtimai ilimlerde usul: Ruhiyatta, içtimaiyatta usul, tarihî tetkik-

lerde usul. Hakikat ve hata, safsata. 
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Felsefe 

Yalnız edebiyat şubesi 

Haftada  2 ders 

Metafizik  y 

Felsefe  tabirinin manası: felsefe  nedir? filosof  kime derler? felsefe  ve filosof 
tabirlerinden eski zamanlarda ve zamanımızda anlaşılan mana. Felsefî  dehanın 
ilmt terakkiler, içtimaî hayat üzerine tesiri. 

Felsefi  meseleler: marifet  nazariyesi, muhtelif  meslekler, nasçılık: /ü>og-
matism7 » hasbanilik /Şeptisizm7 , intikatçılık: /Kritisizm/ , ispatiye izafıyeciliği. 

Hakikat hakkındaki telâkkiler: zihniyecilik,_ /Tntellectualisrry7 Pragmatism. 
Madde hakkındaki telâkkiler: hakikiye /Rea i i sm/ , iftikâriye  /îdealisrr^ 

Enerjetism, Mekanism. 
Hayat hakkındaki telâkkiler: Mekanism, Vitalism. 
Hayvani ve nebati nevilerin tekevvünü hakkındaki nazariyeler, hilkat, isti-

hale meslekleri: Lamarkism, Darvinism.. 
Ruh: maddiye mezhebi, ruhiye mezhebi, ruhiyei mutlaka mezhebi. 
Ruh ve maddenin münasebeti ve muhtelif  muvazat nazariyeleri. 
Beşerî amalin tayini sureti, ihtiyar ve cebir. 
Mutlak ve Allah, Allah tasavvuru, Allahın varlığını ispat için serdedilen 

delillerin kıymeti, Teism, Panteism, ilâhiye, (vücudiye). 
Dinin menşei ve vazifesi  hakkında on sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda 

başlıca meslekler. 

Estetik 

Güzellik, bedii güzellik, tabiatte güzellik, güzel süblim, güzel ile süblim ara-
sındaki fark.  San'at: tarifi,  kısımları, san'at hakkında muhtelif  telâkkiler, san'atin 
ahlâk ile münasebeti. 

Ahlâk 

Mevzuu, vicdan ve ahlâki kanun, ahlâki his, mükellefiyet  ve mes'uliyet, 
ahlâki müeyyideler, insani hayatın gayesi ve saikleri hakkında felsefi  meslekler: 
hazza müstenit ahlâk, nef'e  müstenit ahlâk, şahil nefi,  umumî nefi,  ihtisasa müs-
tenit ahlâk, kemal mefhumuna  müstenit ahlâk, vazifeye  müstenit ahlâk. 

Vazife  ve saadet, ferdî  tekâmül, beşerî terakki. 
Fazilet ve rezilet. 
Muhtelif  ahlâki tezahürler. Şahsî, ailevî, içtimaî ahlâk hakkında umumî 

malumat. 
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Muallim  bu bahislerde  muhtelif  misallerle  ahlâki  kıymetler  hakkında  tale-
benin nazarı dikkatini  celbedecek  ve bunların ehemmiyeti hususunda  fikirler  ve-
recektir. 

İçtimaiyat 

Edebiyat şubesinde haftada  2 ders 
Fen şubesinde muhtasar olarak haftada  1 den 

Fert ve cemiyet, içtimaî hayatın maddî, zihnî ve ahlâki hayata olan tesiri, 
cemiyetlerin tasnifi. 

İktisadî içtimaiyat: maddi ihtiyacı tatmin etmek üzere vücude gelen içtimaî 
teşekküller: korporasyon, sendika, kooperatifler. 

Muhtelif  cemiyetlerde istihsal tarzları, istihsalin muhtelif  unsurları ve müte-
kabil münasebetleri: tabiat, sây ve sermaye. 

İş bölümü: içtimaî neticeleri, tesanüt ve tesanüde hadim müesseseler, sigor-
talar. 

Muhtelif  cemiyetlerde mübadele tarzları, kıymet ve fiat,  rekabet inhisar, 
nakit itibar ve itibar müesseseleri. Mülkiyet ve muhtelif  şekilleri ve tekâmülü. Mül-
kiyet hakkında içtimai! meslekler, iktisadî tebeddüllerin müesseseler ve âdetler ve 
fikirler  üzerine tesiri. 

Aile içtimaiyatı: ailelerin muhtelif  şekilleri ve tekâmülü. 
Muasır aile: izdivaç, ahlâkî ve içtimaî mahiyeti. Kadının aile ve cemiyetteki 

mevkii, kadınların haysiyet ve hakkının inkişaf  ve tekâmülü. 

Siyasi ve hukuki içtimaiyat: siyasi cemiyetler, nevileri, tekâmül tarzı. 
Millet nedir? milliyet fikri,  bunu teşkil eden unsurlar, vatan ve vatan mu-

habbeti. 
Devlet: devletin vazifelerinin  zaman ve mekânla değişmesi, muasır devlet-

lerin halen tahammül ettikleri vazifeler,  devlet ile dinin biribirinden ayrılmasına 
doğru giden tekâmül. Bugünkü devletlerde din ve devlet münasebeti. 

Vatandaşların biribirleri ile hukuki münasebetine göre devletin şekilleri, 
kast usulü, aristokrasi, demokrasi. 

Fertlerin hukuku, hürriyet ve hududu. 
Hükümet: hükümetin şekilleri, sultanî hükümet, (monarşi) oligarşi, halk 

hükümeti ve cümhuriyet, parl iman ter hükümet, reyiam, mahdut rey, nisbi temsil. 
Devletin umumi kuvvetlerinin taksimi: Teşriî ve icraî kuvvetler arasında 

münasebet, adi! kuvvet, cürüm ve sebepleri hakkındaki nazariyeler. 
Ceza: ceza telâkkisinin tekâmülü. 
Devletlerin biribiri arasındaki münasebetler, harp ve sulh, hakem usulü, 

milletler meclisi fikri. 
Sosyoloji noktai nazarından din, ilim, san'at. Dinin, san'atin, ilmin iptidaî 

şekilleri ve bunların tekâmülü, dinin içtimaî vazifesi. 
San'at eserlerinin vücude gelmesinde içtimaî muhitin tesiri, bu tesirin hu-

dudu: San'atkârda ibda kudreti. 
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V— 1935 tarihli, Felsefe  Dersleri Program ve Ders Kitabı Değişikliklerine 
İlişkin Kararlar—Değişiklikler  (Lise Filozofı  Programı Kılavuzu— 
1935-1936 öğretim Yılı İçin, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Devlet 
Basm. İst. 1935—nu aynen alıyorum. Vurgular benim.) 

T Ü R K İ Y E C U M U R İ Y E T İ 
K Ü L T Ü R B A K A N L I Ğ I 

L İ S E 

FİLOZOF! PROGRAMI 
K I L A V U Z U 

1 935 - 1 9 3 6 ÖĞRETİM YILI I.Ç 1N 

ı 

1 9 3 5 

DEVLET BASIMEVİ, İSTANBUL 
I I 
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KÜLTÜR KURULU 
Sayı: 

753 31/  8 /  1935 

BAKANLIK YÜKSEK ORUNUNA 
1— 1935—1936 ders yılı içinde lise ikinci devre filozofi  ve sosyoloji ders-

leri programlarile kitapları hakkında alınacak tedbirleri saptamak üzere yüksek 
izninizle izmir Saylavı Hasan Ali Yücel, İstanbul Erkek Lisesi Filozofi  öğretmeni 
ve istanbul Kültür Direktör Vekili Mehmet Emin Erişirgil, istanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Doçentlerinden Hilmi Ziya, Ekonomi Bakanlığı Yönetmen-
lerinden Servet ve Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden Sadri Ertem'den mü-
rekkep olarak kurulan komisyonca: 

a) Lisede filozofi  derslerinin amaçları 
b) Psikoloji, mantık, sosyoloji derslerinde dikkate alınacak noktalar 
c) 1935—1936 ders yılı için Edebiyat Kolu metafizik,  estetik, ahlâk, 

sosyoloji programlarile Fen Kolu filozofi  programında yapılan değişiklikler 
d) Filozofi  dersinde talebe tarafından  okunup incelenmek üzere Bakan-

lıkça bastırılmış olan metinleri okuturken gözönünde bulundurulacak noktalar 
hakkında yazılan raporu yüksek kabulünüze arzeder ve bu raporun Devlet Basım-
evinde bastırılması ve okullara dağıtılması işinin Yayın Direktörlüğüne havale buyu-
rulmasına yüksek izninizi dilerim. 

2— Bu raporu incelemek üzere yüksek başkanlığınız altında komisyo-
nun yaptığı bir toplantıda psikoloji derslerinin lise ikinci devre ikinci sınıftan  üçüncü 
sınıfa  kaldırılması kararlaşmış olduğundan bu yıl ikinci sınıfta  psikoloji dersi gös-
terilmiyeceği ve üçüncü sınıfa  geçmi; olanlar geçen yıl bu dersi görmüş oldukların-
dan bu yıl bu dersi görmiyecekleri için Profesör  M. Şekib'in liselere mahsus Ruhi-
yat kitabının bu yıl kitap listesinden çıkarılmasına yüksek izninizi dilerim. 

3— Lise sosyoloji programında komisyonca yapılan değişiklik üzerine 
sosyoloji kitabının yeniden yazdmlması lüzumlu görüldüğünden bu kitabın Sivas 
Saylavı Necmeddin Sadık tarafından  yazılmasına ve bu yıl lise ve öğretmen okul-
ları kitapları listesine bu kitabın konularak İzzet'in İçtimaiyat kitabının listeden 
çıkanimasına yüksek izninizi dilerim. 

4— Metafizik  için listede bulunan kitabın listeden çıkarılmasına ve talebe 
elinde bulundurulmak üzere filozofi  için muhtasar bir eser yazdırılmasına komis-
yonca lüzum gösterilmiş olduğundan yazılacak eserin istanbul Erkek Lisesi Filo-
zofi  öğretmeni ve istanbul Kültür Direktör Vekili Mehmet Emin Erişirgil tarafından 
yazılmasına yüksek izninizi dilerim. 

5— Komisyonca gösterilen lüzum üzerine, liselerde okutulmakta olan 
ahlâk kitabının listeden çıkarılmasına yüksek izninizi dilerim. 

Kültür Kurulu Başkanı 
İhsan  Sungu 

Kabul 
31/8/1935 

Kültür Bakanı 
S. Arıkan 
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FlLOZOFl 

Lisede  Filozofi  adı  altında  toplanan derslerin  amacı 

Felsefe  adı altında toplanan derslerin bellibaşlı amacını aşağıya yazıyoruz. 
öğretmenlerimiz, ders verirken bu amaçlan asla unutmamalıdır. Bilmelidir-

ler ki okuttuklan derslerin değeri, verecekleri parça halindeki bilgilerden ziyade 
gençlerin kafalarına  şekil vermekle ve onları memlekete ve insanlığa yarar bir hale 
getirmekle ölçülebilir. 

Felsefe  dersinden beklenen amaçlar şunlardır: 
1— Talebenin lisede okumuş olduğu dersler arasındaki münasebetleri gös-

termek, bunları gencin kafasında  sistemli bir bütün haline sokmak ve böylece daha 
önce okumuş olduğu bilgilerin değerleri üzerinde düşündürmek. 

2 - insanı bir bütün halinde tanımak için fizik  ve fiziyolojinin  verdiği bil-
gileri ruhî ve içtimaî hayata ait bilgilerle tamamlamak. 

' 3— Liseyi bitirip hayata atılacak veya türlü türlü mesleklere girecek olan 
gençlere yeni hayat alanında Türk Uhısunun ilerlemesine yarar genel içtimai ve 
fikri  prensipleri kazandırmak ve onları kendi meslek ve san'atlerinin ötesini göre-
bilir iş adamlan ve memlekete en yararlı yolda doğru düşünebilen yurttaşlar olarak 
yetiştirmek. 

4— Hususiyle dünya harbinden sonra her yurttaşın gündelik hayatında 
önüne çıkan iktisadî ve içtimaî vakıalar üzerinde düşünme melekesini kazandırmak. 

5— Felsefe  dersleri, edebiyat derslerini de tamamlamalıdır. Her ulusun 
edebiyatı kendi ulusal ülkülerini meydana çıkarıp yaymakta önemli bir rol almakla 
beraber psikoloji ve sosyoloji dersleri de bu hususta edebiyata yardım ederler. 

6— Felsefe  derslerinin esaslı amaçlarından birisi de müsbet ilimlerin ayrı 
ayrı vermeleri lâzımgelen pozitif  ilim görüşünü şuurlu ve sistemli bir zihniyet ha-
line getirmektir. 

7— Felsefe  dersleri gençlerin dar görüşlülükten kurtulup her meseleye ayrı 
ayrı noktalardan bakabilme melekesini kazanmalarına da yardım etmelidir. 

8— Liseler, talebelerdeki türlü türlü kapasitelerin gelişmesine yardım eder 
birer kurum olduklarına göre (iktisat, hukuk, edebiyat... gibi) sosyal bilgiler ala-
nında kapasitesi olan ve ileride bu ilimleri meslek edinecek bulunan gençlerde bun-
lara karşı sevgi uyandırmak vazifesi  de felsefe  adı altındaki derslerin işidir. 

Psikoloji dersinde dikkate alınacak noktalar: 
1— Psikoloji bir felsefe  disiplini şeklinde değil, pozitif  bir Sim gibi oku-

tulmalıdır. 
2— Psikolojinin her bahsindeki tavsifi  kısımlar ya talebenin gündelik haya-

tından, ya edebi bir parçadan istifade  ederek anlatılmalıdır. 
3— Talebe fizik  ve fiziyoloji  dersinde hadiseleri daima dışta görmeye alış-

tığı için fizik  hadiselerini derunî hayat bakımından tamamlamıya çok güçlükle 
alışır, öğretmen bu cihete çok önem vermeli ve bu hususta daima talebenin okuduğu 
fizik  ve fıziyolojik  bilgiye dayanmalıdır. Meselâ talebe rengin, sesin, tadın sübjek-
tif  olduklarını çok güç anlar, öğretmen bunları anlatırken talebenin fizikte  ziya 
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ve savt bahislerinde öğrendiklerini, fiziyoloji  dersinde sinir sistemi hakkında elde 
ettikleri bilgileri tamamladığını onlara anlatmış olmalıdır. 

4— Zeki talebe bile çok zaman ayrı ayrı derslerde verilen bilgileri biribi-
rine bağlayamaz, talebeler ilmin mücerretleştirdiği hâdiselerin dünyada karışık 
ve mudil şekillerde olacağını bilmezler. Onlar kimya, fizik,  fiziyoloji'nin  mevzuu 
olan hâdiselerin ayrı ayrı cereyan ettiği zannına düşebilirler. Talebede hâsıl olacak 
bu yanlış görüşü en ziyade düzeltecek ders psikolojidir. Onun için öğretmen der-
sine bu istikameti vermelidir. 

5— Talebenin psikolojide bahsolunan vakıaların çoğu hakkında bir nevi 
basit ve amiyane bilgisi vardır. Meselâ mesafeyi  doğrudan doğruya takdir ettiğini, 
eşyanın harici varlığını doğrudan doğruya bildiğini zanneder. Talebenin bu hu-
sustaki kanaatlerini kendilerine söyletmeli, basit gördükleri bu vakıaların nasıl mürek-
kep olduğunu anlatmalı, mudillik ve mürekkepliğini gösterir delillerini onlara söy-
lemelidir. Bu suretle talebe ilimde "sağduyu"nun kâfi  olmadığını anlar, hakiki 
ilim zihniyetini elde eder. 

6— Öğretmen bu derste bugün için ilmi değeri olmıyan nazariyeleri boş 
yere söylemekten çekinmelidir Vakıa bunlar ço zaman meselenin filozoflar  tara-
fından  nasıl vazedildiğini göstermiye yarar. Bununla beraber öğretmen meseleyi 
vaz için gencin sağduyusile bildiklerine veya başka ilimlerden öğrendiklerine de 
dayanabilir. 

7— öğretmen bu derste psikolojinin usulünü anlatırken meselenin müna-
kaşasına girmemelidir. Bunu mantık dersinde yapmalıdır, öğretmenin işi psikolo-
jinin her bahsinde nasıl bir tecriibi ilim olmıya cehtettiğini talebe nazarında belirt-
mek olmalıdır. Onun için ruhiyat âlimlerinin müşahede ve tecrübe yolunda kul-
landıkları her "prosede" hakkında talebenin dikkatini çekmeli, her usulün ulaş-
tığı müsbet neticenin değerini anlatmalıdır, öğretmen psikolojinin türlü bahisle-
rini söylerken meselâ tecrübi psikolojinin, introspection'un, marazi usulün, psi-
kofizik  ve psikofiziyolojinin,  behaviorisme rehberliğiyle nasıl neticeler elde edil-
diğine işaret eylemelidir. İdrâk, hafıza,  şahsiyet bahislerinde ruhiyat âlimleri ma-
razi vakıalardan çok istifade  etmişlerdir. Bu hasislerde talebeye psişik hastalıklar 
hakkında onların anlıyacağı nisbette bilgi vermelidir. Bu bilgi doğrudan doğruya 
bu hastalar üzerinde müşahede yapmış olan doktorların yazdıklarını okumak su-
retiyle olursa fayda  daha ziyade olur. 

8— Sırası geldikçe öğretmen psikolojinin tatbikatından da bahseyleme-
lidir. Tecriibi psikolojinin Test usulünün tatbikatta neye yaradığını anlatmak fay-
dalı olduktan başka talebenin bu derse ilgisini de arttırır, öğretmenin yeri geldikçe 
verdiği bilgiye dayanarak ruhi sağlığa ait öğütlerde bulunması da pek yerinde olur. 

9— Öğretmen ruhi hayatın içtimaî âmillerini her bahiste söylemeyi ihmal 
etmemelidir. 

Mantık  dersinde  dikkate  alınacak  noktalar: 

1 — Mantık, felsefe  derslerinin en mühim kısmıdır. Gençler bu ders saye-
sinde o vakte kadar okudukları ilimlerin terkip "kapasite"sini kazanacaklar ve on-
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ların özünü kavrıyacaklardır; bu ders ilim zihniyetinin şartları hakkında talebeye 
sağlam, sarsılmaz kanaatler vermelidir. 

2— Öğretmen bu derste müsbet ilmin önem ve değerini talebe gözünde 
aydınlatmalıdır. 

3— öğretmen matematik, fizik,  biyolojik ve sosyal ilimlerden bahseder-
ken onların gelişme tarihini kısaca söylemeli; meselâ eski ve orta çağda matematik 
ile zamanımızdaki matematik arasındaki ayırdı, fiziğin  son zamanlardaki ilerleyi-
şini, biyolojinin nasıl bir emekle müsbet ilim haline geldiğini, psikolojinin son yarım 
asırdaki ilerleyişini, on sekizinci asrın sosyal, türel, ekonomik hadiselere baktşile 
zamanımızın bakışı arasındaki ayrılığı anlatması talebenin kültürü bakımından çok 
faydalıdır,  öğretmen bunu türlü devirlerdeki ilim adamlarının eserlerinin parçala-
rından okuyarak veya ilim tarihine ait bahisleri okutarak, yapabildiği gibi bol ör-
nekler vererek doğrudan doğruya kendisi de anlatabilir. 

4— Mantık öğretiminde ilmi düşünceyi merhalelere ayırmak suretiyle ya-
pılan tecridin talebe tarafından  yanlış anlaşılmasına meydan verilmemesi için öğ-
retmen her halde ilimde büyük keşiflerde  bulunmuş olan birkaç âlimin bu keşif-
leri nasıl yaptığına dair ya kendilerinin yazılarından alınmış yahut buna dair yazıl-
mış eserlerden talebeye kıraatler yaptırmalıdır. Bunun talebe üzerinde yapacağı 
terbiyevi tesiri söylemiye bile lüzum yoktur. 

5— öğretmen derslerini talebenin okuduğu matematik, fizik,  şimi, fizi-
yoloji derslerinden alınmış bol misallerle anlatmalıdır. Onun için her felsefe  öğ-
retmeninde talebenin el kitabı olarak takib ettiği matematik, fizik,  şimi kitabın-
dan birtakım bulunmalı, lâzımgeldiği vakit oralardan misaller ve meseleler bulma-
lıdır. 

6— öğretmen müşahede, te ip hakkındaki izahlarını talebenin başka ders-
lerde yaptığı çalışmalara bağlamadır . Bunun için tahlili veya terkibi, isbatı, ilmi 
istikrayı, müşahedeyi, tecribi anlatırken talebenin yakın zamanda diğer derslerde 
ne yaptığını sormalı, izahlarım buna dayandırmalıdır. 

7— Psikoloji bahsinde de söylendiği gibi mantık dersinde gerek görülme-
dikçe kıymeti kalmamış nazariyeleri anlatmakta fayda  yoktur. Meselâ ilimlerin 
Aristo, Bacon, v.s. tasniflerini  talebenin öğrenmesinde bir fayda  olmadığı gibi o 
devrin ilmini ve ilim telâkkisini bilmiyen talebe bundan bir şey anlamaz, sadece 
ezberler. 

8— Suri mantık ayrıca okunmıyacağı için öğretmen yeri geldikçe şimdiye 
kadar mantığın o kısmında öğretilen ıstılahları münasip şekilde söylemeli ve bunlar 
üzerinde lâzımgeldiği kadar durmalıdır. 

9— Zihnin umumi kaidelerini söylerken düşünceden çıkan (discursive) 
bilgideki tali! ve istikra üzerinde çok durmalı, zihni tahlil ve terkibin talii ve istik-
radan ayrı şeyler olmadığını anlatmalı, matematik talii ile kıyas arasındaki ayrı-
lığı belirtmelidir. Böylece ne için sadece kıyaslara dayanan bilginin sonuç verme-
diği halde matematiğin zihin önüne yeni yeni ufuklar  açtığını talebe anlamalıdır. 

10— Mevzuların ve hendesenin izafiliği  ve istikranın esasını anlatıp anlat-
mamakta öğretmen özgürdür, öğretmen talebesini bunları kavrayacak derecede 
zeki ve olgun görürse bu bahisleri söyliyebiiir, fakat  asla yoklamalarda sormaz. 
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11— öğretmen prensip ve nazariyenin ilimdeki değerini iyice anlatmalı-
dır. Bir misal olarak alacağı nazariyeyi söylerken talebenin düzeyine uygun hale 
getirebilmelidir. Talebeye beklendiği gibi an latam tyacağı nazariyeleri de söyleme-
melidir. 

12— Öğretmen bu derste vakıaların (kaza, libre arbitre, adi manada tesadüf, 
tabiat üstü kuvvetlerle izah) etmenin ilim zihniyetine uygunsuzluğunu talebeye 
iyice anlatacaktır. 

SOSYOLOJİ 

Sosyoloji  okutmanın  başlıca ergesi şunlardır: 

1— Gençleri sosyal vakıalar üzerine düşündürmeğe ve bunlar arasındaki 
ilgileri araştırmağa alıştırmak. 

2— Gençleri Türk Devriminin amaç bildiği ideallerin fikri  temellerini kav-
rıyacak hale getirmek ve böylece Türk Sosyetesinin gelişmesine yanyacak işler 
yapacak yurttaşlar yetiştirmek. 

Bunun için öğretmenin gözönünde bulunduracağı noktalar şunlardır: 
1— İktisadi teşekküller söylenirken bu teşekküllerden sindikalann bazı 

memleketlerde sınıf  mücadelesi vasıtası olarak kullanılın asındaki zarar ortaya ko-
nacak ve Türk Cumhuriyetinin ferdî  ve içtimaî hayat için iş bölümü bakımından 
türlü iş adamlarına ayrılmış bir sosyete olduğu belirtilecek, dünya harbinden sonra 
sindikalan mücadele vasıtası olarak kullanmadan doğan ihtilâl ve anarşiler üzerinde 
durularak Türk Cumuriyetinin bu prensipindeki doğruluk talebe zihninde aydın-
lanacaktır. (Parti programının 5 inci maddesinin c fıkrası)11 ' 

2— Kooperatiflerden  bahsedilirken Cumuriyet devrinde bilhassa zirai koo-
peratiflerin  aldığı önemli durum anlatılacak. Cumuriyet Hükümetinin toprak mah-
sullerinin hakiki değerinden müstahsilleri faydalandıracak  satış kooperatifleri  kur-
mayı arttırmayı amaç edinen hareketi belirtilecektir. 

3— Osmanlı imparatorluğunun büyük sanayi devrine girmesine engel olan 
sebepler üzerinde durulacak ve Cumuriyet devrinin büyük sanayi hareketi istatis-
tiklerle belirtilecektir. 

4— Mübadele bahsinde taşıma vasıtalarının önemini anlatırken büyük ta-
şıma vasıtalarını uluslaştırmadaki değer söylenecek, Lozan Andlaşmasile elde et-
tiğimiz kabotaj hakkının ve şimendifer  siyasetinin verimi gösterilecektir. 

5— Monopoldan bahsederken ulusal devletin monopol koymasındaki se-
bepler üzerinde durulacaktır. 

6— öğretmen ulusal paranın değerini doğuran sebepleri ve arttırdıkları-
mızı ulusal para olarak yatırmaktaki ahlâki mükellefliği  ve iktisadî faydayı  anla-
tacaktır. 

7— Bankalar bahsinde Osmanlı Devrindeki bankaların ulusal olmıyan amaç-
ları anlatılacak ve ulusal bankaların Cumuriyet devrindeki gelişimi, ve halkımızın 
biriktirmelerindeki fazlalık  rakamlarla gösterilecektir. 

(1) Halkçılık fıkrası. Bk. CHP...Tutulgası,  s. 78 M.V. 
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8— Ferdi mülkiyet bahsinde mülkiyetin kamusal haklardan olmasını lüzumlu 
kılan sebepler söylenecek ve bunun sınırının devlet varlığı ve menfaati  olacağı gös-
terilecektir. 

9— Ekonomi bahsi bitince öğretmen Türk Cumuriyetinin ekonomik durumda 
alacağı devletçiliği anlatacaktır. 

10— Kitaptan Türkiyede aile bahsini okuturken öğretmen medeni kanunun 
afle  hukukunda yaptığı devrim üzerinde çok durmalı ve eski fıkıh  esaslariyle ara-
sındaki ayrılık belirtilmelidir. 

11— Kadın hukukunun gelişmesinde inkılâbın (yurttaşlara hak ve vazife 
vermeden kadın erkek ayrılmaz) düsturundaki önem gözönüne konacaktır. 

12— Ulusal bağlılığın dil, kültür, ideal birliğine dayandığı gösterilecektir. 
13— Ulusal devletin vazifelerinin  nasıl genişlediği gösterilerek devletin sosyal 

yardım ve ekonomik devletçilik prensipi anlatılacaktır. 
14— Demokrasiyi doğuran sebepler söylendikten sonra Türk Devriminin 

(Ulusal Egemenlik) idealine bağlılığı belirtilecektir. 
15— Hükümet şekilleri bahsinde ulusal hükümetin kurulmasına sebep olan 

vak'alar üzerinde durulacak ve devrimin Cumuriyet prensipi esaslı muhakemeye 
dayanan bir kanaat halinde anlatılacaktır. 

16— Hakkın menşei için ahlâk dersleri arasında verdiği bilgilere içtima-
iyat kitabındaki cürüm ve ceza bahsi bağlanacaktır. 

17— Din meselesine türlü noktadan bakım kabil olduğu anlatıldıktan sonra 
sosyoloji bakımından din meselesi üzerinde durulacak, ulusal devletin lâyiik olmasını 
doğuran sebepler anlatılacaktır. 

18— içtimaiyat kitabında ilmin menşei bahsi mantıkta gösterilmiş olacağı 
için ayrıca okunmıyacaktır. 

19— Bedii içtimaiyat ile estetik birbirine bağlı olarak okunacaktır. 
20— öğretmenler, içtimaiyat kitabının her bahsinde hadiselerin tarihi akışı 

üzerinde durarak ve talebenin tarih derslerinde elde ettiği bilgiden asığlanarak bu-
günkü duruma geçeceği gibi orta kısımda yurt bilgisinde elde ettiği kanaatlan da 
bu ilmin verimlerile kuvvetlendirmiş olmalıdır. 

1935-1936 DERS YILI İÇİN FlLOZOFl PROGRAMLARINDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Edebiyat  Kolu  Fizolofi  programındaki  değişiklik: 

Metafizik  adı altındaki bahisler programdan çıkarılacak, onun yerine şu 
bahisler konulacaktır: 

Felsefî  ve ilmî görüş arasındaki münasebet, felsefî  görüşlerin ilmî terakki 
üzerine ve ilmin felseft  görüş üzerine tesirleri, felsefî  görüşün içtimaî hayat üzerine 
tesiri. 
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İlmin kıymet ve hududu meselesi ve müsbet ilimlerin kurulmasından sonra 
ilmi bilginin değerini ve hududunu vazetmeyi icap eden sebepler. 

Bu mesele hakkında muhtelif  görüşler: Rölativizm, pozitivizm, pragmatizm 
gibi esaslı felsefî  meslekler (öğretmen, bu meslekleri talebe düzeyine uygun olacak 
yolda anlatacaktır. Bu bahis nihayet beş altı derste söylenebilecek dereceyi geçme-
melidir.) 

Estetik  programı: 
Estetik programı dört derste söylenecek bir yolda okutulmabdır. 

Ahlâk  programı: 
Ahlâk müfredat  programı kaldırılmıştır. Sosyoloji dersi bittikten sonra 

öğretmen, şu bahisler hakkında talebeye izahat verecektir: 
Ahlâki vakıalar, ahlâki vakıaların objektif  görünüşü olan örf  ve âdet, hukuk, 

mes'uliyet ve bunların menşei ve tekâmülü. Ahlâki vakıaların sübjektif  görünüşü 
olan vicdan ve vazifenin  menşei ve tekâmülü; 

Sosyoloji  programındaki  değişiklik: 
Sosyoloji programında yapılan değişiklik yukarıda sosyoloji dersinde dik-

kate alınacak noktalar izah edildiği sırada yazılmıştır. 

Filozofi  derslerinde  metinlerden  istifade: 
öğretmen, filozofi  derslerinde istifade  olunmak üzere Bakanlıkça bastı-

rılmış ve bastırılmakta olan metinlerden ikisini seçerek onlardan bazı bahisleri 
sınıfta  okutacak ve bu metinler üzerinde izahat verecektir. 

Bu metinler: a) Bir filozofi  meselesinin nasıl ortaya konduğunu, nasıl ince-
lendiğini öğretmek, b) O meselenin zamanımızdaki halini anlatmak, c) Talebeye 
felsefi  bir zevk vermek, d) Talebeyi bazı filozofi  ıstılahlarına alıştırmak için okutul-
malıdır. 

Bu metinleri okuturken öğretmenin gözönünde bulunduracağı noktalar 
şunlardır: 

a) Talebenin bu metinleri kendiliğinden okuyup anlaması güç olduğundan 
metinlerin sınıfta  öğretmen tarafından  okutulup izah edilmesi gerektir. 

b) öğretmen, okutacağı parçayı önceden seçmeli, sonra o parçadaki mese-
lenin, filozofun  vazettiği zamandaki ve şimdiki değerini söyleyerek irdesel dikkat 
için lâzımgelen hazırlığı yapmış olmalıdır. 

c) öğretmen, okuttuğu her cümledeki mefhumları  misallerle talebeye an-
latmalı, ayni manayı başka başka şekillerle söylemeli veya talebeye söyletmelidir. 

d) Öğretmen, metindeki fikirlerin  vakıalardan çıkmış olduğunu belirtmeli, 
o filozofun  düşüncesinin dayandığı vakıaları canlandırmalıdır. 

e) öğretmen, filozofi  metinlerinden en aşağı ikisini okutmalı, bunlar ara-
sında karşılaştırma yapmalıdır. Bununla beraber öğretmen, bir metnin ancak lâzım 
gördüğü parçalarını okutabilir. 
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Lise Fen  Kolu  Filozofi  programındaki  değişiklik: 
Haftada  iki saat ile eldeki program çerçevesi içinde mantık ve sosyoloji 

derslerini okutmanın güçlüğü gözönünde bulundurularak lise fen  kolu talebesine 
1935—1936 ders yılının yarısında mantık ve yarısında sosyoloji gösterilmesi uygun 
görülmüştür. 

Mantık dersleri eldeki mantık kitabından hulâsa ettirilerek okutulacak, 
sosyoloji derslerinde de yalnız iktisadi ve siyasi sosyolojiye ait bahisler gösterile-
cektir. 

VI'—1935 Soması Felsefe  Dersleri Programı 
(Lise Programı, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Devlet Basm., istanbul, 1938: 
11—24'deki Programın, "amaçlar" ve "gözönünde bulundurulacak nok-
talar" kısmı, yukarıda aynen aktardığımız Kılavuzdan aynen yazıldığı için, 
buraya sadece ders konularını aynen alıyorum. Vurgular benim.) 

II. SINIF 

PSİKOLOJİ 

Ruhî hadiseleri diğer vakıalardan ayıran vasıflar:  Ruhî vakıalar nasıl tetkik 
edilebilir? (Kısaca usul), sinir cümlesi, ruhi hayatın tezahürleri; ihsaslar ve hassalar, 
idrak, hayal (image), hafıza,  fikirlerin  tedaisi, dikkat ve teemmül, tecrit ve tamim, 
hüküm ve istidlal. 

Zihnin ibda kudreti:Tahayyül, işaretler ve lisan. 
Zihnin tertip kudreti: Akıl ve akli prensipler, dış âlem hakkında bilgimiz 

nasıl vücude geliyor? 
Teessür hayatı: Temayüller, haz ve elem, heyecanlar, ihtiraslar, sempati, 

taklit. 
Hareki ve ameli hayat: Beşeri aksiyon'un muhtelif  tarzları, yansığı, insi-

yaklar, itiyatlar, irade seciye. 

Şahsiyetin teşekkülü: Benlik. 

III. SINIF 

Edebiyat kolu 

a) Mantık: 
Adi bilgiler, ilim ve felsefe,  Mantık, mevzuu. 
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Suri mantık, tasavvurlar (had). Kaziye, istidlâl, kıyas. 
ilim, ilmi düşünüşün karakteri, ilmin tasnifi. 
Usul, ilmi araştırmalarda usulün ehemmiyeti, tekâmülü, terkip ve tahlil. 

Endüksiyon ve dedüksiyon. 
Riyaziyede usul: Tarif,  aksiyon, postulağ, ispat. 
Tabiiyatta usul: Tecrübe, müşahede ve tecrip. Faraziye ve nazariye. En-

düksiyon ve dedüksiyon'un tabii ilimlerdeki vazifesi,  tasnif. 
Manevi ve içtimai ilimlerde usul: Psikoloji'de ve sosyoloji'de usul, tarihi 

tetkiklerde usul. Hakikat ve hata, safsata. 

b) Umumi  filozofi  malumatı: 
Filozofi  tabirinin manası. 
ilmi bilgi ile filozofi  arasındaki fark. 
Filozofinin  mevzuu hakkında muhtelif  anlayışlar. Zamanımızda filozofinin 

halle uğraştığı problemler. 
Filozofinin  ilmin terakkisine ve sosyal hayata olan tesiri. 
Bilgi probleminin mahiyeti. 
Eski dogmatikler, septikler. Modern çağda dogmatizm, amprizm, kritisizm. 

Biyoloji ilminin ilerlemesinin bilgi problemi üzerine tesiri. Biyolojik teoriler, prag-
matizm. Bilgi problemine sosyolojik cepheden bakanların nazariyeleri. Entüvisyo-
nizm. 

Dış âlemin varlığı problemi: idealizm, realizm. Ruhi vakıalarla fiziyolojik 
vakıalar arasındaki münasebete ait filozofik  meslekler. Fenomenizm, materyalizm, 
spirtualizm. 

insanın ihtiyarı problemi. (Filozofide  gösterilen mesleklerin birer mümes-
silinin kısaca hayatı ve dünya görüşü. 

c) Ahlâk  filozofisi: 
Ahlâkî realitenin objektif  ve sübjektif  cephesi. 
Ahlâkî filozofik  bir prensipe irca edenlerin düşünüş tarzları. 
Ahlâkî pozitif  bir ilme dayandırmak istiyen meslekler. 
örf  ve âdet , hak ve mes'uliyetin mahiyeti ve kaynağı. 
Ahlâkî vicdan mahiyeti, kıymeti, vazife  ve mükelleftik. 
Ahlâki hayatın postulağ'lan. 
(öğretmenlerin ahlâk bahislerinde çıkaracaktan neteciler sosyoloji der-

sinde öğrettiklerini tashih edecek şekilde olmıyacak, yalnız onlan tamamlıyacaktır.) 

d)  Estetik: 
Güzellik, tabiatte güzellik, sübiim, güzel ile süblim arasındaki fark.  San'at: 

tarifi,  kısımları, san'at hakkında muhtelif  telâkkiler. San'atin ahlâk ile münesabeti. 

e) Sosyoloji: 
Fert ve cemiyet, sosyal hayatın maddi, zihni, ahlâkî hayata olan tesiri, cemi-

yetin tasnifi. 
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Siyasî cemiyetler, nevileri, tekâmül tarzı. Millet nedir? Milliyet fikri,  bunu 
teşkil eden unsurlar, vatan ve vatan sevgisi. Türk milliyeti fikrinin  inkişafı  ve Atatürk 
inkılâbının milliyetçilik prensipi. 

Devlet, devletin gördüğü işler, devletin vazifelerinin  genişlemesi. Atatürk 
inkılâbının devletçilik prensipi. 

Vatandaşların birbirile hukukî münasebetine göre devletin şekilleri. Kast 
usulü, aristokrasi, demokrasi ve Atatürk inkilâbının halkçılık prensipi. Hükümet, 
hükümetin şekilleri, monarşi, oligarşi, halk hükümeti ve temsil sistemi, cümhuriyet, 
Cümhuriyeti doğuran sebepler. Atatürk inkılâbının milli hakimiyet ve cumhuriyet-
çilik prensipi. 

Devletlerin biribiri arasındaki münasebetler, harp, sulh... hakem usulü. Mil-
letler Cemiyeti fikri. 

Din, dinlerin tekâmülünde sosyal sabepler, dinin ferdî  vicdana geçmesi, 
Atatürk inkılâbının lâiklik prensipi. 

Aile içtimaiyatı:  Ailenin muhtelif  şekilleri ve tekâmülü. Muasır aile. Evlenme 
ve ahlâkî sosyal mahiyeti. Kadınm aile ve cemiyetteki mevkü. Kadınların haysiyet 
ve haklarının inkişaf  ve tekâmülü. Türkiye Cümhuriyetinin aile hukukunda ve kadm 
hayatında yaptığı devrim. 

Sosyoloji bakımından ilim ve san'at. 

Ekonomik  sosyoloji: Maddi ihtiyacı tatmin etmek üzere vücude gelen te-
şekküller: Korporasyon, meslekî sendika ve kooperatifler.  Cümhuriyet devrinde 
kooperatif  hareketleri. 

Muhtelif  cemiyetlerde istihsal tarzları. İstihsalin muhtelif  unsurları, müte-
kabil münasebetleri. Türkiyede büyük sanayiin ancak Cümhuriyet devrinde kuru-
labilmesinin sebepleri. 

Modern istihsalin karakteri, iş bölümü, sosyal neticeleri, tesanüt ve tesanüde 
yarıyan ekonomik müesseseler, sigortalar. 

Muhtelif  cemiyetlerin mübadele tarzları, kıymet ve fıat,  rekabet, inhisar, 
nakit ve kredi müesseseleri, milli bankalar, milletler arası mübadele, gümrük, konten-
jan, takas. 

Mülkiyet ve muhtelif  şekilleri ve tekâmülü. Mülkiyet hakkında sosyal mes-
lekler. 

Ekonomik değişikliklerin diğer sosyal müesseseler üzerinde tesirleri. 

III. SINIF 

Fen kolu 

a) Mantık: 
ilim ile adi bilginin farkı,  ilmi zihniyetin ve ilmi düşünüşün karakteri. 
Pozitif  ilim ile filozofik  düşünüş arasındaki fark. 
Muhtelif  ilim şubeleri nasıl tasnif  olunabilir. 
İlmi düşünüşte usulün ehemmiyeti. Tahlil ve terkip, istikra (endüksiyon) 

ve dedüksiyon. 
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Riyaziyede  usul: Tarif,  axiyom, postuloğ, ispat. 

Fiziki ve tabii ilimlerde usul, tecrübe, müşahede, tecrip, tasnif  umumi fara-
ziye ve nazariyenin rolü. 

Manevi ilimlerin mevzuları. Manevi ilimlere dahil olan tarihin usulü. 

b) Sosyoloji: 
Edebiyat kolu programının aynidir. 
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DİPNOTLARI 

(1) H.Z. Ülken, kendisinin de bulunduğu komisyonun önerisiyle alınan bu ka-
rarın tarihini doğru vermiyor: Necmeddin Sadak'a ilişkin yazdıklarında, 
"...1926'da lise programlarına konan içtimaiyat dersleri için önce Mehmed 
İzzet tarafından  yazılmış olan ders kitabını 1930'dan soma hazırladı" diyor. 
Doğrusu 1935'den soma olacak. Bk. Ülken, H. Ziya, Türkiyede Çağdaş Dü-
şünce Tarihi, ülken Yay. 2. bs, İst. 1979:365 Ayrıca, sosyoloji dersi 1926'dan 
önce—1924'de lise programında yer almıştır. Bk. Talim ve Terbiye Dairesince 
hazırlanan, Orta öğretim Programlarında Yönelmeler (1924—1970), İst. 
1 9 7 2 : 3 0 - 3 2 , 1 1 9 (Tablo B. I) 

(2) Fmdıkoğlu şunları söylüyor: "Fakat büyük bir şaşkınlık ve bilgisizliğin, başka 
memleketlerin tali tedrisat kitapları arasında da görülemeyecek kadar mükem-
mel olan, gençliğe felsefî  ve sosyolojik meseleleri tefekkür  zevki aşılayan bu 
güzel kitabı tedris vasıtaları arasından kaldırttığı günden beri, gençlik ile Meh-
met İzzet arasındaki irtibat büsbütün kaybolmuştur." Bu cümlenin dipno-
tunda da: "Filhakika 1934—1935 senesinde bu kitap lise programlarından 
kaldırıldı, ^Doğrusu, 1935—36'dan itibaren olacak. M.V7 ve bunun yerine 
Ziya Gökalp'in ve M. İzzet'in meslek arkadaşlarından değerli içtimaiyat mü-
derrisi Necmeddin Sadık B j n vücuda getirdiği 'Sosyoloji' isimli kitap kondu. 
'Sosyoloji'nin 'Yeni İçtimaiyat Dersleri'nin yerini doldurup doldurmadığı me-
selesini bizzat 'Sosyoloji' müellifi  de kabul ederek ortaya atabilir. Bu vesile 
ile 'Yeni İçtimaiyat Dersleri'nin yeniden lise kitabı olarak kabulü lehinde bir 
hareketini bütün Türk felsefe  ve içtimaiyat mensuplarının sevinçle karşüaya-
cağını ve bunu bir an evvel yapmanın bizim için bir vazife  olduğunu kaydet-
mek isteriz." Bk. Fındıkoğlu, Z. Fahri, "Mehmet İzzet ve Eseri", İş Mec-
muası (M. İzzet'in ölümünün 10., N. Kemal'in doğumunun 100. yılı) S. 23—24, 
İs t .1940:88 ved ipn .3 s . 8 8 - 8 9 . 

—Fmdıkoğlu, burada, yerine getirilmesi sözkonusu olmayacak bir istekte 
bulunuyor. Ayrıca, bu isteğin gerisinde salt bilimsel kaygı/gençlere düşünme 
zevki aşılama kaygısı mı var? 

(3) Bk. C.H.P. Dördüncü Büyiik Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası, 9—16 Mayıs 
1935, Ulus Basm. Ankara, 193552 . 

(4) Bk. H. Suphi (Tanrıöver)'nin 23 Nisan 1930'da T . Ocaklarının merkez bina-
sını açarken yaptığı konuşma. H. Suphi, faşist  hareketle Ocakların benzer-
liklerini vurgulıyarak, "Biz faşist  milliyetperverliğin dünkü galeyanında hem 
mazimizi, hem de istikbalimizi görürüz." diyor. Türk Yurdu, S. 29—223, 
Mayıs, 1930:10. 
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—Türk Ocaklarının kapatılmaları konusunda ayrıca bkz. M. Tunçay, Tür-
kiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923—1931) Yurt 
Yay. 1, Ankara, 1981 :295-304 . 

(5) CHP...Tutulgası, s. 83. 

(6) CHP...Tutulgası, s. 77. 

(7) CHP...Tutulgası, s. 78. 

(8) Bk. CHP Tutulgası, s. 45 (Peker: "Esasta Partinin ana vasıfları  ...yeni program 
onaylandıktan sonra yeni Türkiye devletinin de vasıfları  halini alıyor."), s. 77 
Program md. 3 : "Devletin esas kuramı..." (altı ilke sayılıyor. M.V) 

(9) Tarih dersleri program değişikliklerine ilişkin şu anda elimde birşey yok. 
Şu anda bildiğim; 1938 baskılı Lise Programı'nda lise I—II—III. sınıflarda 
15 günde bir saatin İnkılâp tarihine ayrılacağının belirtildiğime lise III. sınıfın 
bu dersinin konuları arasında bizzat "CHP ve Programı" (5. madde s. 53)nın 
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HAYVANLARIN İLETİŞİMİ VE İNSAN DİLl(*) 

Emile BENVENISTE 
/çeviren: Ahmet ÖYLEK(*^)/ 

Dil kavramının hayvanların dünyasına uygulanması ancak, terimlerin aşırı 
anlamda kullanılmasıyla geçerli olabilir. Bilinmektedir ki şimdiye değin, hayvan-
ların ilkel bir biçimde bile olsa, insan dilinin niteliklerine ve işlevlerine sahip bir 
anlatım biçimleri olduğu ortaya konulamamıştır. Hayvan topluluktan üzerinde 
yapılmış olan tüm gözlemler, insanların diliyle bağdaştmlabilir herhangi bir dil 
biçimini açığa vurmaya zorlamak ya da denetim altma almak için çeşitli teknik-
lerden yararlanılarak yapılan tüm girişimler başansızlıkla sonuçlanmıştır. Çeşitli 
çığlıklar çıkaran hayvanların dilleri, bu sesli yayınlardan ötiirü birbirlerine "konu-
şulan" mesajlar ilettikleri sonucuna varabileceğimiz birtakım davranışlar gösteri-
yor gibi gözükmemektedir.'. Gerçek anlamda dilbilimsel bir iletişimin temel ko-
şulları, üstün yaratılıştı hayvanların dünyasında bile bulunmamaktadır gibi görü-
nüyor. 

Arılar için ise, sorun başka türlü ortaya çıkmaktadır; hiç değilse bundan 
sonra böyle olabileceğini göz önüne almak zorundayız. Herşey bizi arıların, ara-
larında iletişim aracına sahip olduklarına inanmaya zorlamaktadır ve bu olay epey 
zamandan beri gözlemlenmiştir. Onlann topluluklarının akıl almaz örgütlenişi, 
birbirinden değişik ve düzenli etkinlikleri, umulmadık durumlar karşısında ortak 
tepki gösterebilme yetenekleri, birbirlerine gerçek mesajlar iletebileceklerini var-
saydırmaktadır. Gözlemcilerin dikkatini özellikle, içlerinden biri bir besin kay-
nağı bulduğu zaman, diğer anların bunu haber alış biçimi çekmiştir. Tuzak ola-
rak, şekerli bir eriyik hazırlanır ve uçmakta olan işçi an oraya çekilir. Hemen bes-
lenmeye başladığı görülür. O beslenirken, deneyci ona bir işaret koyar. An daha 
sonra kovanına döner. Aradan biraz zaman geçtikten soma, bir grup arının aynı 
yere geldiği görülür; ne var ki aralarında işaretlenmiş olan an bulunmamaktadır. 
Gelen anlar onunla aym kovandandır. İşaretli an, arkadaşlarına haber vermiş ol-
malıdır. Hattâ, kovanlarından çoğu kez çok uzakta bulunan ve görüş alanlannın 
dışında kalan o yere kılavuzsuz gelebildiklerine göre, diğer arılara tam ve kesin 
bir bilgi verilmiş olması gerekmektedir. Yerin bulunmasında ne bir yanılgı, ne de 
bir bocalama vardır: eğer işçi an , kendisini aynı oranda çekebilecek olan diğer 
çiçekler arasından birini seçmişse, o döndükten sonra gelen anlar yalnızca o çi-
çeğe gidecekler ve diğerlerini bırakacaklardır. Görünüşe bakılırsa keşifçi  an, gel-
diği yeri arkadaşlarına tanımlamıştır. Ama hangi yolla? 

( * ) Ernile Benvenlste, "Communicat lon anlmale et langage huma ln" , Problemes de  Lin-
guıstique generale,  Ed. Gall imard, 1 9 6 6 , ss. 5 6 - 6 2 . 

( * » ) A . a / B . Y . Y . O . Fransızca Okutmanı . 
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Bu oldukça etkileyici sorun, gözlemcilere uzun süre meydan okumuştur. 
Otuz yıldan beri sürdürdüğü deneyler sonucu, bir çözümün ilkelerini ortaya koy-
muş olmayı, Munich üniversitesi'nde zooloji profesörü  olan Kari von Frisch'e borç-
luyuz. Anlar arasındaki iletişimin sürecini onun araştırmalan tanıtmıştır. Saydam 
bir kovan içinde, keşiften  dönen arının davranışını izledi. Bu an derhal, büyük 
bir kaynaşma içerisinde, arkadaşları tarafından  çevirilir ve bunlar, onun üzerinde 
bulunan poleni toplamak için duyargalarını ona uzatırlar, ya da onun kustuğu 
balözünü emerler. Daha sonra işçi an , arkadaşlannın dikkatle izledikleri danslar 
yapar. İletişim olayının temel ânı burasıdır. An, duruma göre iki ayn dans yapar. 
Birisi sağdan sola, sonra soldan sağa doğru peşpeşe yatay daireler çizmekten iba-
rettir. Diğerinde ise, karnını sürekli biçimde titreterek (wagging—dance) aşağı—yu-
kan bir 8 figürü  taklit eder: an dosdoğru koşar, sola doğru tam bir daire çizer, 
yeniden dosdoğru koşar, bu kez de sağa tam bir daire çizer ve bu böyle sürer. Dans-
lardan sonra bir, ya da birçok arı kovanı terkeder ve doğruca, birincisinin gitmiş 
olduğu kaynağa gider; orada kendilerini doldurduktan sonra kovana döner ve onlar 
da aynı danslan yapar. Bu durum yeni gidişlere yol açar; öyle ki birkaç gidiş—ge-
lişten sonra, işçi arının besini bulduğu yerde yüzlerce an kaynaşmaya başlar. Bu 
durumda, daire ve sekiz biçimindeki danslar, keşfin  kovana iletildiği gerçek me-
sajlar gibi gözükmektedir. Geriye iki dans arasındaki farkı  bulmak kalıyordu. K. von 
Frisch bunun, keşfedilen  besinin yapısına bağlı olduğunu düşündü: dairesel dans 
balözünü, sekiz biçimindeki dans da poleni haber veriyor olmalıydı. 1923 de yorum-
larıyla birlikte sergilenmiş olan bu veriler, bugün çok sık geçen ve çoktan halka 
malolmuş kavramlardır '1 ' . Büyük bir ilgi uyandırmış olmalannı kolayca anlaya-
biliriz. Fakat, kanıtlanmış bile olsalar, bunlar bize gerçek bir dilden söz etme yet-
kisini vermez. 

Kari von Frisch'in, ilk gözlemlerini genişleterek ve düzelterek o zamandan 
beri sürdürdüğü deneylerle, bu görüşler şimdi tamamiyle yenilenmiştir. Bu deney-
leri 1948'de, teknik yayınlarda tanıtmış ve 1950'de, Amerika'da verdiği konfe-
ranslan içeren küçük bir ciltte çok açık bir biçimde özet lemişt i r . ( 2 ) Hayran olu-
nacak bir sabır ve ustalıkla yapılmış binlerce deneyden sonra, danslann anlamını 
saptamayı başarmıştır. Buradaki temel yenilik; danslann daha önce sandığı gibi 
besinin yapısına değil, bu besini kovandan ayıran uzaklığa bağlı oluşudur. Daire 
biçimindeki dans, besinin yerinin yakın bir uzaklıkta, aşağı—yukan yüz metrelik 
bir çizgide aranması gerektiğini haber verir. O zaman anlar dışarı çıkar ve onu 
buluncaya değin kovanın çevresine yayılırlar. İşçi annın titreyerek ve sekizler çi-
zerek yaptığı dans (wagging—dance) ise, besinin bulunduğu yerin daha uzakta, 
yüz metrenin ötesinde ve altı kilometreye kadar olan bir mesafede  bulunduğunu 
bildirir. Bu mesajın iki anlamı vardır: birisi uzaklıkla, diğeri yönle ilgilidir. Uzak-
lık, belli bir zamanda çizilen figür  sayısı ile belirtilir ve bu sayının sıklığı ile ters 
orantılı olarak değişir, örneğin, eğer uzaklık yüz metre ise an , on beş saniyede 
dokuz—on tam "sekiz", iki yüz metre için yedi, bir kilometre için dört buçuk, 
altı kilometre için de yalnızca iki "sekiz" çizer. Uzaklık ne denli fazlaysa,  dans 
da o denli yavaştır. Besinin aranması gereken yöne gelince, bunu haber veren, 
"sekiz" in güneşe göre eksenidir; bu eksen, sağa ya da sola doğru eğilişine göre, 
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keşfedilen  yerin güneşle yaptığı açıyı belirtir. Polarlanmış ışığa özel duyarlılık-
ları nedeniyle anlar, kapalı havada bile yönlerini saptama yeteneğine sahiptirler. 
Uzaklığın değerlendirilmesinde bir arıdan diğerine, ya da bir kovandan ötekine 
hafif  değişiklikler vardır; fakat  birinci ve ikinci dansın seçiminde bu durum söz 
konusu değildir. Bu sonuçlar, önceleri kuşku duyan kimi zoologların da Avrupa'da 
ve Amerika'da yineledikleri ve sonunda doğruladıktan yaklaşık dört bin deneyin 
ürünüdür. ( 3 ) Anların bulduklan şeyler konusunda arkadaşlarına bilgi vermelerini, 
yön ve uzaklıkla ilgili birtakım işaretlerle onlara kılavuzluk etmelerini sağlayan 
şeyin pekâlâ bu iki türlü dans olduğuna inanmak için, şimdi elimizde veriler var-
dır. İşçi arının kokusunu algılayan, ya da onun yuttuğu balözünü emen anlar, bun-
dan başka, besinin yapısını da öğrenmektedirler. Onlar da sırasıyla uçarlar ve belir-
tilen yere kesinlikle ulaşırlar. Gözlemci, o andan başlayarak, dansın türüne ve rit-
mine göre kovanın davranışım önceden kestirebilir ve iletilmiş olan işaretlerin doğ-
ruluğuna tanık olabilir. 

Hayvan psikolojisi açısından bu keşiflerin  önemini belirtmeye gerek yok-
tur. Biz burada, deneylerini nesnel olarak tanıtmaya özen gösteren K. von Frisch'in 
değinmediği, sorunun daha az seçilebilen bir yam üzerinde durmak isterdik. Bir 
böcek topluluğunda kullanılan iletişim türünü ilk kez belli bir açıklıkla niteleyebi-
lecek durumdayız, ve ilk kez, bir hayvan "dili"nin işleyişini gözümüzün önüne 
getirebiliyoruz. Bunun hangi yönden bir dil olduğunu ya da olmadığını, ve anlar 
üzerindeki bu gözlemlerin, benzerlik ya da karşıtlık yoluyla, insan dilini tanım-
lamaya nasıl yardım ettiğini kısaca belirtmek yararlı olabilir. 

Anlar birçok verileri kapsayan bir mesajı iletmeye ve anlamaya yetenekli 
görünmektedirler. Şu halde, durum ve mesafe  İlişkilerini ayırdedebilir, bunları* 
"bellek" te tutabilir, çeşitli bedensel davranışlarla simgeleştirerek başkalarına ile-
tebilirler. Dikkat çekici olay, herşeyden önce, simgeleştirmeye bir yetenek göster-
meleridir: davranışları ile bunların anlattığı veri arasında "lözleşmesel" bir bağmtı 
vardır. Bu bağmtı, kendilerine iletildiği süre içinde diğer anlar tarafından  algılan-
makta ve eyleme geçirici güç olmaktadır. Anlarda buraya kadar, bir dilin var ola-
bilmeli için gereken koşullan, belli bir gerçeğe gönderen bir "işaret"! kurabilme 
ve yorumlayabilirle gücünü, belleğini ve onu çözlimleyebilme yeteneğini buluyoruz. 

İletilen mesaj, şimdiye değin anlamı tanınabilen yalnız üç veriyi içermek-
tedir: bir besin kaynağının varlığı, uzaklığı, yönü. Bu öğeler biraz değişik bir bi-
çimde sıralanabilir. Daire biçimindeki danı sadece az bir uzaklıkta olduğunu be-
lirterek, berinin varlığını gö«terir. "Ya hep", ya hiç" ilkesi üzerine kurulmuştur. 
Diğer dans, gerçekten bir iletişimi dile getirir; bu kez de ketin olarak bildirilen 
iki veride (uzaklık, yön) üstü kapalı olarak anlaşılan şey, yiyeceğin varlığıdır. Bu 
davranışlar, ilkel de olsa bir simgeciliği ortaya koyar ki, nesnel veriler bununla, 
değişken ve "anlam"ı kesin öğeler içeren, biçimlenmiş jestlere dönüşmektedir. 
Bunun yam sıra, durum ve işlev de bir dilin durum ve işlevidir; şu anlamda ki, dizge 
belli bir toplumun içinde geçerlidir ve bu toplumun her üyesi onu aynı sınırlar 
içinde kullanmaya ve anlamaya yeteneklidir. 
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Fakat ayrılıklar büyüktür ve bunlar, iman dilini özellikle niteleyen şeyin 
bilincine varmamıza yardımcı olmaktadır. Başlıca ayrılık önce şudur: anların me-
sajı, araya bir ses aygıtı girmeksizin, tamamiyle danstan ibarettir; oysa, sessiz dil 
yoktur. Buradan da, fiziksel  açıdan bir başka ayrılık doğmaktadır. Sesli değil, de-
vinimsel olduğu için, anlarda iletişim zorunlu olarak, görsel algıya olanak verecek 
koşullarda, gün aydınlığında yapılır. İnsan dili ise böyle bir sınırlama tanımaz. 

Temel bir ayrılık da, iletişimin yapıldığı durumda ortaya çıkmaktadır. An-
ların mesajı, zaten bir yanıt sayılamayan belli bir davranışın dışında, çevreden hiçbir 
yanıt almaz. Bu da anlann, insan dilinin koşulu olan karşılıklı konuşmayı tanıma-
dıklarını gösterir. Konuşan kişilerle konuşuruz, insan gerçeği böyledir. Bu durum, 
yeni bir çelişki ortaya çıkara:. Anlar için karşılıklı konuşma olmadığına göre, ile-
tişim yalnızca belli bir nesnel veriye dayanır. Burada "dilbilimsel" bir veriye ilişkin 
iletişim söz konusu olamaz; çünkü ortada, dilbilimsel bir gösteriye dilbilimsel bir 
tepki olan yanıt yoktur; aym zamanda da, bir annın mesajı, onun bildirdiği şey-
leri bizzat kendisi görmemiş olan bir diğeri tarafından  yeniden yansıtılamaz. ör -
neğin bir annın, kendi kovanında aldığı bir mesajı bir başka kovana götürmeye 
gittiği görülmemiştir; oysa böyle birşey, bir iletim ya da bağlantı biçimi olabilirdi. 
İnsan dilinde ayrılığın şöyle ortaya çıktığı görülmektedir: karşılıklı konuşmada, 
nesnel deneye gönderme ve dilbilimsel gösteriye tepki, özgür ve sonsuz bir biçimde 
birbirine karışır. Arı, başka bir mesajdan yola çıkarak mesaj kurmamaktadır. İşçi 
arının dansıyla uyarılarak dışarı çıkan ve belirtilen yere beslenmeye giden anlardan 
herbiri, döndükten soma, aym bilgiyi yeniden yansıtır; ne var ki bunu ilk mesaja 
göre değil de, kendisinin saptadığı gerçeğe göre yapar. Oysaki dilin niteliği; dene-
yin, zaman ve yer içinde sonsuz biçimde iletilmeye elverişli bir değiştirecini 
(substitut'sünü) sağlamasıdır. Bu da bizim simgeciliğimizin kendine özgülüğü ve 
dilbilimsel geleneğin temelidir. 

Şimdi de mesajın içeriğini ele alırsak, hep bir tek veriye, yiyeceğe bağlan-
dığını ve içerdiği tek değişkelerin (variantes) alansal verilere ilişkin olduğunu göz-
lemlemek kolay olacaktır. İnsan dilinin içerdiklerinin sınırsızlığı ile buradaki kar-
şıtlık apaçık ortadadır, üstelik, anlann mesajını belli eden davranış; çeşitlenmesi 
ya da değişiklik yapılması olanaksız bir mesaja yol açan tek durumun, nesnel du-
rumun bir kopyasından ibarettir. Oysa insan dilinde simge, genellikle, deneyin 
verilerini biçimlendirmez; şu anlamda ki, nesnel dayanak ile dilbilimsel biçim ara-
smda zorunlu benzerlik ilişkisi yoktur. Yapısı ve işleyişi az incelenmiş olan insan 
simgeciliği konusunda burada herhalde daha birçok ayınmlar yapılabilir. Fakat 
ayrılık ortadadır. 

Anlardaki iletişimin son bir niteliği onu, insan dillerine oldukça karşıt 
göstermektedir. Anlann mesajı, çözümlenmeye olanak vermez. Tek değişikük 
belirtilen nesnenin alansal durumuna bağlı olduğu için, burada yalmzca yuvarlak 
bir içerik görebiliyoruz. Fakat bu içeriği kurucu öğelerine, "yapımekleri"ne 
("morpheme"lerine) —bu yapımeklerinden herbiri tümcenin bir öğesine denk ge-
lecek biçimde-ayrıştırmak olanaksızdır, insan dili ötekilerden tastamam bu özel-
liği ile ayrılır. Her tümce, tanımlanmış kurallara göre, özgürce düzenlenebilir; öyle 
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ki, oldukça az sayıda yapımeki, önemli sayıda bağdaşımlara olanak tanır; herşeyi 
söyleyebilen insan dilinin çeşitliliği buradan doğar. Dilin daha derine inen bir çözüm-
lemesi, anlam öğeleri olan bu yapımeklerinin de, sayılan çok daha az olan, seçmeli 
ve ayırdedici biçimde bir araya geldikleri zaman anlamlı birimler oluşturan, fakat 
tek başlarına anlamlan olmayan öğelere, yani fonemlere  ayrıldıklarını ortaya koyar. 
Açıkça görülUyor ki anların dili böyle kurucu birimler ayrıştırmamıza olanak tanı-
maz, kimliği saptanabilir ve ayırdedici öğelere indirgenemez. 

Bu gözlemlerin tümü, anlarda keşfedilmiş  olan iletişim yöntemlerinin insan 
dili ile ayrılığım açığa çıkarmaktadır. Bu ayrılık, anlann kullandığı iletişim türünü 
tanımlamak için bize en uygun gözüken deyişle, bir dil değil, fakat  bir işaretler 
şifresidir.  Bunun bütün niteliklerini görmekteyiz: içeriğin ve mesajın değişmezliği, 
bir tek duruma ilişkinliği, tümcenin ayrıştırılamaz yapısı, tek yanlı iletilme*-.- Bu-
nunla birlikte bu şifrenin,  şimdiyedek hayvanlarda keşfedilebilen  bu tek "dil" 
biçiminin, toplum hâlinde yaşayan böceklere özgü oluşu anlamlı kalmaktadır. 
Dilin koşului olan da toplumdur. Böceklerin dünyası konusunda bize verdiği ipuç-
larının yanı sıra, insan dilinin ve onun gerektirdiği simgeciliğin koşullannı dolaylı 
olarak aydınlatmak, Kari von Frisch'in keşiflerinin  en küçük yaran değildir. Ola 
ki araştırmaların ilerlemesi, bu iletişim türünün niteliklerinin ve dayanaklarının 
anlaşılmasında bizi daha ileriye götürsün; fakat  onun var olduğunu ve ne olduğunu, 
nasıl işlediğini kurmuş olmak, daha şimdiden, dilin nerede başladığını ve insanın 
nasıl tanımlandığını daha iyi kavrayacağımız anlamına gelir/4) 
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DİPNOTLARI 

(1) Maurice Mathi», Le Peuple des Abeilles, t. 70 de şöyle yazıyor: "Doktor K. 
von Frisch, tuzağa çekilmiş arının kovana döndükten sonraki davranışını keş-
fetmişti.  Tuzağa düşürülmüş an, emilecek olan besinin yapısına göre, balmumu 
pastalar üzerinde, şekerli bir madde için halka biçiminde dönerek, polen için 
sekizler çizerek, gerçek bir dans gösterisi yapacaktır." 

(2) Kari von Frisch, Bees, their vision, chemical senses and language, Cornell 
University Press, Ithaca, N.Y., 1950. 

(3) BkzJC. von Frisch'in kitabında, Donald R. Griffin'in  önsözü, s. 7. 

(4) 1965. Hayvan iletişimi ve özellikle anların dili konusundaki yeni araştırma-
lar için, bkz. T. A. Sebeok'un Science, 1965, s. 1006 da çıkan bir makalesi. 



ÇAĞDAŞ KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI^ 

_ Melvin De FLEUR — 
jÇev.  Aytaç Oksal BULDAM(**)/ 

Kitle iletişim araçlannm incelenmesindeki çağdaş kuramın araştırılmasında 
ve geliştirilmesinde egemen olan soru basit terimler içinde şöyle özetlenebilir: "Kitle 
iletişim araçlannm etkileri ne olmuştur?" Yani, yeni siyasal ideolojilere inanmaya 
zorlama, belirli bir partiye oy verme, daha fazla  mal satın alma, kültürel beğeni-
lerimizi değiştirme ya da bırakma, önyargılarımızı azaltma ya da arttırma, kusur ya 
da suç işleme, cinsel ahlâk standartlarımızı, aile eğlence biçimlerimizi değiştirme, bir 
yeniliğe uyma, ya da kitle iletişiminin içeriğine gösterilen ilgi sonucu davranış 
biçimlerimizi bir başka önemli yönde değiştirme açılarından, bu araçlar bizi nasıl 
etkilerdi? Şayet, zaman zaman iletişim araçlannm başka yönüne önem verilmişse, 
örneğin, ileten (communicator)in doğal özelliğine, iletişim araçları içeriğinin yapı-
sına, ya da dinleyici kitle (audience)lerin niteliğine gibi, o zaman sonul amaç bu 
faktörlerdeki  değişmelerin kitle iletişim araçlarına açık (maruz) kalmaktan doğan 
tepkileri nasıl etkilediğini görmektir . '1 1 Bu alandaki araştırmanın son zamanlarda 
gözden geçirilmesinde, Larsen sorunu aşağıdaki terimlerle anlatmıştır: 

Bütün dünyada gittikçe daha fazla  insan kitle iletişim araçlarına açık kalmada git-
tikçe daha çok zaman harcamaktadır. Şimdilik yapılacak iş toplum bilimcinin bu 
olayın toplumsal sonuçlan ile nasıl uğraşacağını araştırmaktır. Amaç, kitle iletişiminin 
toplumsal etkilerini anlamak için ne yapıldığım gözden geçirmek ve ne yapılacağını 
salık vermektir.'2' 

Yıllarca toplum bilimciler ve öteki toplumsal bilimciler, kitle iletişiminin 
etkileri ve onlan değiştiren değişkenler üzerindeki birbirinden çok farklı  gözlem-
leri sistematik bir yoldan düzene koymayı amaçlayan kuramsal çerçeveleri aramakla, 
bu olguyla uğraşmaya girişmişlerdir. Bir önceki bölümde öne sürüldüğü gibi, bu 
güne kadar sunulan açıklamalar genel davranış bilim kuramındaki eğilimle az çok 
tutarlıdırlar. Bu bölümün amacı, konuya ilgi arttıkça ve daha genel kuram ve araş-
tırmadaki geüşmeler, inceleme tekniklerinin ve kavramsal araçların gittikçe artan 
çeşitlerini kullanılabilir hale getirdikçe, kitle iletişimine ilişkin kuramsal önerme-
lerin giderek nasıl kapsamlı hale geldiğini gözden geçirerek belirtmektir. 

Aynı zamanda, kitle iletişimini araştırmanın nesnesi olarak belirten etki 
üzerindeki karşıkonmaz yoğunlaşma kolayca geçiştirilemez. iletişim araçlannm 
bütünü üzerine sorutabilecek önemli diğer kuramsal ve araştırma sorulan vardır. 

( * ) Melvin L . De Fleur 'ün Theories  of  Mass  Communication,  Nevvyork, 1 9 6 6 adlı yapı-
t ın ın 7 . Bölümünün çevirisidir. 

( * * ) Öğre t im Görevlisi , O D T Ü . , M o d e r n Dil ler Yüksek O k u l u . 
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Bu koııu, iletişim sürecinin niteliği ve içinde geliştikleri toplumun niteliğine bağlı 
olarak bizzat iletişim araçlarının etkilendiği bazı yollar üzerine dikkati çeken önceki 
bölümlerde ayrıntılarıyla belirtilmişti, özellikleri bilinen toplumların gelişmekte 
olan kendi iletişim araçları ve belirli toplumsal (societal) sistemlerin içindeki ile-
tişim araçlarının çalışma tarzları üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar yeterince 
ilerlemeden, kitle iletişim kuramları umutsuzca tek yönlü kalacaktır.13 ' 

Fakat bu arada, iletişim araçlarının bireyler ve guruplar üzerindeki etki-
siyle ilgili düşünce olumlu bir değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikle, çoğunlukla 
araçlar ile kitle arasındaki yani etki—tepki (E—T) dengesinin yanlarındaki etki 
vetepki arasındaki ara süreçlerin sürekli ve birikiçi buluşudur. Ayrıca, kitle iletişim 
dürtülerinin çeşitli türlerinin ve iletişim araçlarının uyandırdığı çeşitli tepki biçim-
lerinin daha ayrıntılı sınıflandırılmalarında  gittikçe artan bir gelişme olmuştur. 
Bu savlar, kitle iletişimlerinin etkileri üzerindeki çağdaş düşünceyi özetleyen dört 
özgül formülleme  şeklinde işlenebilir. 

Bireysel Farklılıklar Kuramı 

İnsan davranışını temelden anlamayı arayan psikoloji kuramcıları öncelikle 
kalıtsal olarak gelen mekanizmalara dayanan karmaşık davranışın açıklamalarına 
yüz çevirince çok farklı  ilkelere dayanan yeni açıklamalar aradılar. Eğer doğa insan 
bireylerine kendi davranışını yönetmek için otomatik yetenek vermemişse, o halde 
insan kuşkusuz onu çevresindeki ortamdan elde etmek zorunda kalmıştı. Psiko-
loglar arasında, insan öğrenme süreci konusunda büyük bir ilgi gelişecekti. I. Dünya 
Savaşının sonunda akademik psikoloji aydınsal olarak yeni yönler için hazırlanmıştı. 
Yeni bir yönü de koşullandırma kavramı sağlamıştı. 

İngiliz deneyciliğinden psikologlara öğrenmenin önemli boyutları olarak 
"çağrışım" (association) ve "alışkı" (habit) ya karşı direnmeü bir ilgi miras kal-
mıştı. Çağnşım yasaları tekrar tekrar biçimlendirilmiş ve hatta 1890 gibi erken 
bir tarihte William James çağrışım yoluyla meydana gelen alışkıların psikolojik 
temeli olduğunu ileri sürmüştür. '4 ' John Watson davranışçılık (behaviorism) üze-
rindeki nesnel vurgusuyla modern psikolojiye daha da önemli bir öge ka t t ı . ' 5 ' Fakat 
1920 lerin sonu ve 1930 lann başındaki psikologların hayallerini her şeyden fazla 
klâsik koşullandırma ateşlemişti . '6 ' Böylece, öğrenme yoluyla alışkı yaratmaya 
karşı yenilenmiş bir ilgi, öğrenme kuramlarının geliştirilmesinde yardımcı olarak 
nesnel deneyler üzerinde yeniden durma ve öğrenme sürecini fizyolojiyle  bağla-
mayı vaat eden geniş yeni bir kavram ortaya çıktı. Bu düşünsel eğilimlerin sonucu 
olarak, öğrenme sürecine olan ilgide büyük bir gelişme oldu, hayvanlar ve insan-
larla bir çok deney yapıldı. Birbirleriyle rekabet eden bir çok öğrenme kuramları 
ortaya çıktı. 

Bu düşünsel akım boyunca "güdülenim" (motivation) gibi süreçlere karşı 
da benzeri ilgi geldi. Labratuvar deneylerindeki özendirme (incentive) çalışmaları 
psikologları öğrenme yoluyla bazı güdüsel dürtüler (urges)in elde edilebileceğini 
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ve bütün bireylerin tamamen aym özendirmelerle güdülenemiyeceğine inandırdı. 
Bireysel güdülenim ve öğrenme farklılıklarını  tanıma eğilimine, insan kişiliği uz-
manlarının bulguları da eklendi. Kişilik özellikleri bakımından bireyler arasındaki 
çeşitlemeler gittikçe değer kazandı ve bu farklılıkları  nicelendirmek için akıl öl-
çenler karmaşık aygıtların yapımına başladılar.*7) 

İçgüdü (instinct) kavramının yerini almak için psikolojide yeni kavramlar 
oluşturuldu, özellikle, insanoğlunun seçim ve eylemindeki değişen yönleri açık-
lamada araç olarak " tutum" (attitude) terimi önem kazandı. I. Dünya Savaşı so-
nunda Thomas ve Znaniecki'nin yazılarında sistematik bir kavram olarak öne sürü-
len bu kavram sosyal psikolojinin en temel ve belli başlı kuramsal aracı oldu.*8 > 
Tutumu ölçmek için oldukça ayrıntılı ve matematik bakımdan karmaşık bir çok 
tekniğin meydana getirilmesi onun bir araştırma aracı olarak önemini arttırdı ve 
bireysel farklılıklar  ve-ona koşut çalışmalara daha da önem kazandırdı.*91 

İnsan bireyinin psikolojik örgütlenmesine ilişkin bu. temel fikirler  birbiri 
ardından açıklığa kavuştukça, belirli temel önermeler oldukça yaygınlaştı. Kısaca 
özetlenirse, bunlar aşağı yukarı şöyledir: İlk olarak, insanlar kişisel psikolojik ör-
gütlenmelerinde büyük ölçüde birbirlerinden farklıdırlar.  Bu çeşitlilikler kısmen 
farklı  biyolojik yaradılışla başlamış, fakat  büyük ölçüde farklı  öğrenmeden mey-
dana gelmişlerdir. Farklı ortamlarda yetişen insanlar farklı  görüş açılarıyla karşı 
karşıya kalmışlardır. Bu öğrenme ortamlarından kendilerinin kişisel psikolojik 
yapılarım meydana getiren tutumlar, değerler, ve inançlar kümesi edinmiş ve ar-
kadaşlarından bir miktar farklılaşmışlardır.  Hatta hemen hemen birbirinin aym 
biyolojik yapıdaki ikizler bile farklı  toplumsal ortamlarda yetiştirildiklerinde kişi-
lik yapılarında oldukça farklı  olmuşlardır. 

İnsanın psikolojik değişebilirliği ve farklılaşması  konusunda gittikçe artan 
bilgiye, sosyal çevreden elde edilen kişilik değişkenlerinin belirli olaylara kişiden 
kişiye değişen farklı  açılardan bakma ve onları anlama için bir temel sağladıktan 
bilgisi eklenmiştir. İnsan algılamasının deneysel incelemesi, bireylerin değerleri, 
gereksinmeleri, inançlan, ve tutumlan onun çevreden dürtüleri nasıl seçtiğini ve 
bir kez bunlar dikkatine çarptıktan soma edindiği referans  çerçevesine göre onlara 
ne şekilde anlam verdiğini ortaya çıkarmıştır. Böylece, insan öğrenmesinin önemli 
bir ürünü, çevresindeki olayların algılanmasıyla ilgili alışkı ya da önyatkınlıklar 
(predispositions)ın elde edilmesiydi. Algılama insanın kişilik yapısının niteliğine 
göre bir kişiden ötekine sistematik olarak değişiyordu. 

Arka plandaki bu yeni kuramlarla kitle iletişim uzmanlan iletişim araçları 
üzerindeki düşüncelerim değiştirmek zorundaydılar. Belirli bir iletişim aracının 
dinleyicilerinin kendilerine yöneltilen her hangi bir içeriğe aym şekilde kulak veren 
tekparça (monolithic) bir topluluğun üyeleri olmadığı ortaya çıkmıştı. Seçici dikkat 
ve algılama ilkesi sıradan bir kişinin iletişim davranışı için temel önerme olarak 
ortaya kondu. Kişilik özelliklerindeki bireysel farklılıklara  dayanarak, genel psi-
koloji kuramı, seçici algı kavramını yerleştirdi. Bir dinleyici topluluğu içindeki 
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farklı  tipten kişilerin kitle iletişim içeriğini oldukça değişik şekillerde yorumla-
dıklarım göstermek güç d e ğ i l d i . ' 1 0 ) 

Her ne kadar açıkça bir kuram olarak ortaya konulmamış ise de, seçici 
dikkat ve algı, farklı  tepkiyi (differential  response) açıklamak amacıyla kitle ile-
tişim kuramının E—T şemasına ara psikolojik mekanizmalar olarak sokulmuştur. 
Dinleyici topluluğundaki kimse, çeşitli içerikli mesajlara, özellikle bu mesajlar 
onun çıkarları ile ilgili, tutumları ile tutarlı, inançlarına yakın, ve değerlerini des-
tekleyici iseler, seçici bir şekilde kulak verir. Kendisinin bu gibi mesajlara tepkisi 
psikolojik yapısına göre değişir. Ona gerçekte olduğundan daha fazla  sistematik 
bir nitelik yükleme tehlikesini göze alarak, bu genel düşünce kitle iletişim etkile-
rinin bireysel farklılıklar  kuramı diye adlandırılabilir. İletişim araçlarının etkile-
rinin tekdüze olmaktansa, psikolojik yapıdaki bireysel farklılıklardan  dolayı, kişi-
den kişiye değişmekte olduğu görülebilir. 

İletişim "etkileri" araştırmanın bir odağı olduğu zaman, iletişim araçla-
rının şu veya bu şekilde o etkilerin "nedenleri" olduklarını varsaymak doğaldır. 
Hatta herhangi türden ara süreçlerin bu ilişkiyi yumuşatabilecekleri ya da değiştire-
bilecekleri kabul edilse bile, temeldeki neden—sonuç kavramlaştırılması farklı  de-
ğildir; yalnızca daha karmaşıktır. Kitle iletişiminin bireysel farklılıklar  kuramı 
iletişim mesajlarının dinleyicilerin kişilik özellikleriyle fark—gözetici  karşılıklı 
etkileşmesi (differential  interaction) olan belirli dürtücü nitelikleri taşıdığını do-
laylı olarak anlatır. Dinleyiciler arasında kişilik özelliklerinde bireysel farklar  ol-
duğundan, bu gibi bireysel farklara  karşılık olarak, etkide çeşitlikler bulunmasını 
kabul etmek doğaldır. 

Bununla birlikte, kişilik değişkenlerinin aracılık etkisini durağan tutmakla 
(yani, kişilik özellikleri benzer olan kişileri varsaymakla), böyle bir kuram, verilen 
bir mesaja tepkilerin tekdüzeliğini öngörür (şayet aracılık eden değişkenler tekdüze 
işliyorlarsa). Böylece, bireysel değişiklikler kuramının mantıksal yapısı bir "neden 
—aracı süreçler- etki" yapısıdır, tıpkı kendinden önceki mekanik E - T kuramında 
olduğu gibi. Aslında, aracı süreçler kalıtsal olmaktan çok öğrenmenin sonucudur. 

Toplumsal Kategoriler Kuramı 

Bazen bireysel farklar  kuramı alanına, fakat  tamamen ayrı bilim dalı kay-
naklarından gelmek üzere, toplumsal kategoriler kuramı girer. Bu kuram, belirli 
bir uyarılar takımı karşısında davranışı az çok tekdüze olan şehirli endüstri toplum-
larında geniş ortaklaşmalar (collectivities), kümeler (aggregates), ya da sosyal kate-
gorilerin bulunduğunu varsayar. Yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim edinme, kır-
sal/kentsel yerleşim, ya da dinsel ilişki gibi özellikler bunlara ömek sayılabiür. 
Moda dergilerinin genellikle erkekler tarafından  satın alınmaması, balıkçılık der-
gilerinin nadiren kadınlar tarafından  okunması gibi olgular kitle iletişimine ilişkin 
basit örneklerdir. Gerçekten yaş, cinsiyet, ve eğitim edinme gibi çok basit bir çok 
değişkenler hakkındaki bilgi, belirli bir kişinin var olan iletişim araçlarından ne tip 
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iletişim içeriğini seçip seçmiyeceğine dair oldukça doğru yol gösterir. Yüksek 
eğitim görmüş yaşlı bir erkek "doğru i t i ra f  tipi dergileri belki de hiç okumayacağı 
halde, az eğitim görmüş genç bir kadın belki sık sık okur. 

Kitle iletişim araçları çalışmalarındaki ilk araştırma eğilimi bu gibi kate-
gori üyeliğini temel odak olarak almıştı. Gazete okuma, kitap seçme, radyo din-
leme, ve sinemaya gitme gibi davranışların insanları kümelere guruplayabilen çe-
şitli basit özellikler ile nasıl ilişkili oldukları saptanmak i s tendi / 1 1 * 

Toplumsal kategoriler kuramının temel varsayımı sosyolojiktir— şöyle ki, 
modern toplumdaki çeşitliliğe (heterogeneity) rağmen, birçok benzer özellikleri 
olan kimseler benzer adetlere sahip oluyorlar. Bu benzer yönelme tarzları ve dav-
ranışları onlara, oldukça eşit bir biçimde, kitle iletişim araçları gibi bir olay (pheno-
menon) ile bağlantı kurdurur. Belirli hir kategorinin üyeleri aşağı yukarı aym ileti-
şim içeriğini seçer ve ona yaklaşık olarak aynı biçimlerde karşüık verir. Sosyal 
kategoriler kuramı bir tür tanımlayıcı formül  olmaktan çok, açıklayıcı bir formül-
dür; fakat  kaba bir öngörüye temel olmaya ve araştırmaya yol göstermeye yardımı 
sayesinde kitle iletişim araçlannm incelenmesinde bir basitleyici (simplistic) kuram 
olarak iş görmüştür. 

Gerçekte, bu kuram yüzeyde görünenden daha karmaşık bir kuramsal tabana 
sahiptir. Hatırlanacaktır ki, 19. yüzyılın toplumbilim kuramcıları gelişmekte olan 
endüstri toplumunda ortaya çıkan sosyal farklılaşmanın  gittikçe artışını vurgula-
mışlardı. Durkheim, gelişmemiş bir iş bölümü olan toplumda insanların birbirle-
rine oldukça benzeyeceklerini ileri sürmüştü. Karmaşık iş bölümlü bir toplumda 
ise kişiliğin çok daha fazla  gelişmesi beklenir. Oysa bu kuramcıların çoğu bu sosyal 
yapıda benzer yerdeki insanların birbirlerine yaklaşarak oldukça türdeş kategori-
ler oluşturdukları fikrini  ileri sürdüler. Comte, bu insanların benzer özellikler üze-
rinde oluşturdukları guruplaşmalarda "nerdeyse aym canlı türünden olmadıktan 
sanılacak kadar birbirleri ile bağlantısız kurumlar" oluşturduklarını s ö y l e r . ( 1 2 ) Birey-
sel farklar  kuramı genel psikolojideki buluşlarla daha fazla  uyuşan bir iletişim sü-
reci görüşü sunarken, sosyal kategoriler kuramı kitle toplumunun niteliğine iliş-
kin genel sosyolojik kuramlarla uyuşmakta ve onlardan elde edilmiş görünmek-
tedir. Biraraya getirince, bu kuramlar çağdaş kitle iletişim kuramını öyle bir nok-
taya getirdiler ki orada hem ilk toplumbilimi kuramcılarının "sosyal farklılaşma" 
lan, hem de kişüik kuramcılarının "bireysel farklan",  hesaba katılmış oldu. Bu 
iki kuram orijinal mekanik E - T kuramının değişik şekillerini göstermekte olup, 
iletişim uyarılan ve tepkileri arasındaki aracı değişkenler olarak, bir yanda saklı 
psikolojik süreçlerin, öte yanda ise sosyal kategoriler içindeki tekdüzeliklerin yerini 
almışlardır, ikisi de uyancı faktörlerdeki,  iletişim araçlanndaki, içeriklerdeki, ve 
de izleyici kitlesindeki çeşitliliklerin kitle iletişimi tarafından  sağlanan etkiler üze-
rinde geniş kapsamlı etkisi olduğu düşüncesini göz önüne almaktadırlar. Gerçekten, 
1948'de Lasswell işte bu iki kuramı, ve onlarla ilgili durumsal (situational) değiş-
kenleri şöyle özetler: iletişim hareketini uygun olarak betimlemek için şu soru-
lara cevap verilmelidir: 
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Kim 
Hangi kanaldan 
Kime 
Ne diyor 
Ne etkisi o luyor? ' 1 3 > 

Kitle iletişiminin bu iki kuramı yararlı ve çağdaş olarak kalırken, iletişim 
araçları uyarıcıları ile izleyicilerin tepkileri arasında aracılık yapan değişkenler 
takımına daha başka eklemeler oldu. E—T formülünün  böylece yeniden ele alın-
ması, dinleyiciler arasındaki karşılıklı etkileşim örüntiüerinin rolünün biraz geç 
farkedilmiş  olduğunu gösteriyor. 

Toplumsal İlişkiler Kuramı 
Bilimdeki diğer birçok önemli buluşlar gibi, kitle iletişim sürecindeki gurup 

ilişkilerinin rolü de adeta rastlantısal bir buluşa benziyor. Hem de diğer birçok 
önemli fikirler  gibi, birbirinden habersiz çalışan birden fazla  araştırmacı tarafından 
yaklaşık olarak aym zamanda birbirinden bağımsız olarak bulunmuştur. "Etki-
ler" üzerindeki kitle iletişim araştırması açısından, araçlarla izleyenler arasına giren 
bir değişkenler karmaşası olarak gurup bağlarının önemli rolüne ışık tutan bir ince-
leme kendisini kabul ettirmiştir. 1940'ın başında Lazarsfeld,  Berelson, ve Gaudet 
o yılın kitle iletişimli Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının seçmenler üzerin-
deki etkisini incelemek için ayrıntılı hazırlanmış bir araştırma planı geliştirmiş-
lerdi. Araştırmacılar önce belirli sosyal kategorilerin üyelerinin, iletişim araçların-
dan, seçimle ilgili malzemeyi nasıl seçtiklerini ve bu malzemenin onların oy verme 
niyetlerini etkilemede nasıl rol oynadığı üzerinde durdular . ' 1 4 ' 

Oldukça tipik bir Amerikan yöresi olan ve daha önceki bütün başkanlık 
seçimlerinde tüm ulusun verdiği gibi oy veren Ohio'nun Erie ilçesi araştırma alam 
olarak seçildi. Başkanlık için Wendell Wilkie ile Franklin D. Roosevelt'in çekiş-
mesi uyan malzemesini oluşturuyordu ve yörede oturanlar içinden çekilen birkaç 
örneklem denek olarak almıyordu. Çalışmada, mülakatçılann ayda yedi kez bağım-
sız ziyaretlerinin olası etkilerini gidermek için uygun kontrollerle donanmış 600 
kişiük bir panelin yinelemeli mülakatına elverecek şekilde yaratıcı bir yöntem kul-
lanmıştı. Çalışmanın kapsadığı etkiler çeşitliydi. Kampanyaya katılma, yani ona 
önem vermek ve adaylar ve sorunlar hakkında bilgi aramak, etkilerden biri idi. 
Kim için oy kullanacağına ilişkin karan şekillendirmek ise bir diğer etkiydi. Son 
olarak bir başka etki de, kuşkusuz, fiilen  sandık başına gidip oy kullanmaktı. So-
nuç, etkilerin kampanyaya bağlanabilecek başka çeşitleri de olduğunu gösterdi. 
Bazı yanıtlayıcılar (respondants) kitle iletişimli malzeme dolayısıyla eyleme (action) 
geçmişlerdi. Yani, onların belirli bir yönde oy kullanmak için içlerinde saklı ön-
yatkınlıklan vardı, ancak bu ön yatkınlıkların ortaya çıkabilecekleri bir noktada 
billurlaşmalan gerekiyordu. Seçmenler arasından diğerleri kampanyanın daha ba-
şında kararlarını vermiş, ve bu kararlar iletişim araçlarından sürekli ve partizanca 
seçilen ek malzeme tarafından  pekiştirilmişti. Sonunda, yalmz bir avuç insan için 
önceki oy kararlan tersine döndü, ve kampanya bireyi bir partiden diğerine dön-
dürmeyi başardı. 
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Sosyal kategoriler kuramının etkisi bu araştırmaya yol gösterme bakımın-
dan açıktır: 

...En çok ilgilenen kişiler daha iyi eğitim görmüş olanlar, hali vakti yerinde 
olanlar, yaşlı ve kentlilerdi. Yine bu özellikler siyasal iletişimlere fazlaca  açık ol-
makla ilişkilidirler. Bunu açıklamak için yeterli kültürel nedenler vardır. Daha iyi 
öğrenim görmüş olanlar, daha fazla  entellektüel donatıma ve daha fazla  vatandaş-
lık eğitimine sahip oluyorlar. Hali vakti yerinde olanlar politika konusunda daha 
yakın bir ilgi ve duyarlılık gösteriyorlar, işin içinde daha çok çıkarları olduğunu 
düşünüyorlar. Yaşlılar da politikada daha çok çıkarları bulunduğu kanısındalar. 
Ayrıca bu ülkedeki gençler Avrupa'dakilerden farklı  olarak, özellikle siyasal bilinç-
ten yoksundurlar. Kentli, başta basın olmak üzere, iletişime açık olmayı daha kolay 
bulur, çünkü kentte kırsal bölgeye göre bu tür fırsatlar  daha çok bulunur. Ve niha-
yet erkekler politikaya görenekleri dolayısıyla ilgi duymaya itilirler, kadınlar ise 
itilmezler. < 1 5 ) 

Yaş, cinsiyet, yerleşme, ekonomik statü, ve öğrenim kilit değişkenlerdi. 
Bu sosyal kategori üyeliği "ilgi"yi saptıyor, ve üyeleri erken ya da geç karara yönel-
tiyordu. Bu karmaşık değişkenler bir arada işleyerek, bir yandan bireyin kitle ile-
tişimli kampanya malzemesine maruz kalmasının derece ve yönünü, diğer yandan 
da bu malzemenin ona olan etkilerinin çeşitlerini etkiliyordu. 

öne sürülmüş olduğu gibi, önemli axa sosyal kategoriler için bu tür bir ara-
yış etrafında  bir çalışmayı tasarımlamak, iletişim araştırmacılarının Avrupa top-
lumbilim kuramcılarından aldıkları kitle toplumu kavramları ile tamamen tutar-
lıydı. Biçimsel olmayan (informal)  sosyal ilişkilerin olası rolüne ve ilksel (primary) 
gurup bağlantıları gibi faktörlere  az önem verildi, çünkü bunların ortaya çıkan 
Gesellschaft  toplumunda azalacağı öngörölüyordu. Elihu Katz bu tartışmayı aşa-
ğıdaki terimlerle inandırıcı bir şekilde belirtmiştir: 

Çok yakın bir zamana kadar, iletişim uzmanlarının zihinlerindeki toplum 
anlayışı tek tek dağılmış (atomized) bireylerin kitle iletişimi ile —birbirleri ile değil— 
bağlanmış olmasıydı. Toplum —"izleyici kitlesi"— yaş, cinsiyet, sosyal sınıf,  gibi 
özelliklerin kümeleri olarak anlaşılıyor, fakat  daha informel  ilişkilere akıl yorul-
muyordu. Buradaki önemli nokta kitle iletişim uzmamnın izleyicilerin aileleri ve 
dostları olduğundan habersiz olduğu değil, fakat  onların kampanya sonucunu et-
kileyebileceğine inanmamış olmasıdır; kişiler arası informel  ilişkiler, böylece, mo-
dern toplumun kurumlan için konu dışı sayıl ıyordu. '1 6 } 

Fakat mülakatçılar Erie ilçesinin insanlan ile konuştuklan zaman, ana so-
ruşturma çizgilerinden birine pek de beklemedikleri yanıtlar alıyorlardı. Yanıt-
layıcılardan her çeşit kampanya iletişimlerine son maruz kalışlannı anlatmalan 
istendiğinde, radyo ya da basına maruz kalmaktan daha sık olarak siyasal tartış-
malardan söz ediliyordu". '17* Gerçekten de, seçim kampanyası döneminin sıra-
dan bir gününde, yaklaşık yüzde 10 kadar fazla  insan, kitle haberleşme araçlann-
dan doğrudan doğruya alınan kampanya malzemesine maruz kalmaktansa, bir 
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bakımdan informel  fikir  alışverişinde bulunmuşlardı. Mülakat dizisinin hemen 
hemen ortasında araştırmacılar, iletişim araçlarının etkilerini saptamakta önemli 
bir değişkenler takımı olarak, başkalarıyla yapılan informel  temasların rolünü çözme 
girişiminde, bu tür kişisel etkiyi sistematik bir şekilde araştırmaya başladılar. 

Olayların bu bir ölçüde beklenmedik gelişmesinin sonucu, kitle iletişimi 
yoluyla dikkatini çeken bir mesaj üzerine belirli bir kimsenin eyleme geçme tar-
zını değiştirmede informel  toplumsal ilişkilerin önemli bir rol oynadığının tanın-
ması oldu. Gerçekte, pek çok kişinin iletişim araçlarına ancak çok sınırlı olarak 
ilk elden maruz kaldığı anlaşıldı. Bu gibi kimseler, büyük ölçüde, seçim kampan-
yası hakkındaki bilgilerini bilgiyi ilk almış olan diğer kimselerden sağlamışlardı. 
Böylece araştırma, iki temel evreden geçen bir tür haber akımı olduğunu ileri sür-
meye başladı. Birincisinde haber, kitle iletişimine ilk elden kulak vermiş bulunan 
ve iletişim araçlarından oldukça iyi haber alan bireylerden geçiyordu. İkincisi, 
haber bu kişilerden iletişim araçlarına doğrudan doğruya daha az maruz kalmış 
bulunan ve bilgi edinmek için başkalarına bağlı bulunan kişilere kişilerarası kanal-
lardan akıyordu. Bu tür iletişim süreci "iletişimin iki basamaklı akımı" diye adlan-
dırıldı. '18» 

İletişim araçları ile daha çok temas halinde olan kişilere "kamuoyu önder-
leri" (opinion leaders) dendi, çünkü kısa zamanda bunların haber aktardıkları kişi-
lerin oy verme niyetlerine şekil vermekte önemli bir rol oynadıkları görülmüştü. 
Kamuoyu önderleri, kuşkusuz, yalnızca haber değil iletişim içeriği hakkında kendi 
yorumlarını da aktarıyorlardı. Bu tür "kişisel etki" ile bu mesaja (kampanya) veri-
len tepkilerin türü (oy verme davranışı) arasında işleyen önemli bir aracı mekanizma 
olarak derhal tanındı. 

Bunun ardısıra gelen çalışmalar, daha dolaysız olarak kişilerarası etki meka-
nizmalarının incelenmesine ve iletişim araçlarından kitlelere olan haber akımına 
aracı olmakta toplumsal ilişkilerin oynadığı role yöneldi. Gerçekte, informel  sos-
yal ilişkilerin kitle iletişim süreci içindeki uyarıcılar ile tepkiler arasında önemli 
ara değişkenler olarak işlediğini gösteren zengin bir yazm meydana geldi. 

İletişim sürecindeki informel  sosyal ilişkilerin rolünün birden fazla  araş-
tırmacı tarafından  birbirlerinden bağımsız olarak yaklaşık aynı zamanda bulun-
muş olduğu, daha önce belirtilmişti. Kırsal sosyoloji uzmanları bir çiftçinin  infor-
mel toplumsal ilişkilerinin, kendisinin belirli bir tarımsal yeniliği benimseme eği-
liminin saptanmasında önemli bir rol oynadığım çoktan farketmişlerdi.  Kırsal top-
lum öyledir ki, orada bir çiftçi  ailesi komşuları ile normal olarak sıkı sosyal bağlar 
içindedir. Dışarıdan yeni fikirler  geldiği zaman komşular tarafından  bu ortamda 
yapılan yorumlar, yeniliğin kabul olasılığım belirlemede kritik bir önem taşıyabi-
lir. Yeni tarım teknolojisinin benimsenmesi kitle iletişim süreciyle yakından ilgili 
bir süreçtir. Yeni fikirler  önce tarımla uğraşanlara şu veya bu çeşit iletişim araç-
larıyla sunulur. Bunlar kitle iletişim araçları, ya da yöre acentaları, tarım deney 
istasyonu bültenleri, vs. gibi resmi iletişim kanalları olabilir. Soru, çiftçinin  ile-
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tişimlere iletici tarafından  savunulduğu şekilde —yani önerilen uygulamayı benim-
semek gibi— karşılık verip vermiyeceğidir. Böylece, kavramsal konuşmak gerekirse, 
tarım sorunlarına ayrdmış bir radyo programı yoluyla yeni bir zararlı ot ilâcını 
kullanması öğütlenen bir çiftçinin  durumuyla sabun satmak için planlanan bir 
radyo reklamı yoluyla ev işlerinde kullanılan yeni bir detarjanı benimsemesi öğüt-
lenen ev kadınının durumu arasında oldukça büyük bir benzerlik vardır. Her ikisi de 
yeniliği iletilen öneriye göre kabul edebilirler, ya da ona karşı koyarlar. Kabul 
ya da ret kararını ileten mekanizma her iki durumda da birbirine çok benzeyebilir. 

Bir yanda kitle iletişim uzmanları ile öte yanda tarım teknolojisinin yayıl-
masını inceleyen kırsal toplumbilim uzmanları arasında kuramda bir birleşmenin 
fark  edilmesi, yayılma ve benimseme süreci ile kitle iletişimi arasındaki bağlan-
tıya yönelik bir ilgi dalgası meydana gelmesine yol açtı. Kamuoyu önderliğinin 
doğasına,çeşitü ortamlarda nasıl işlediğine, ve insanlararası ilişkilerde ne gibi bir 
rol oynadığına ilişkin yoğun incelemelere başlanmıştı. Genellikle, benimseme sü-
recinde etkili olan kamuoyu önderiiğinin bazı açılardan kendilerinin etkiledikleri 
kişilere pek çok benzedikleri saptanmıştır. Kamuoyu önderleri kendi guruplarının 
normlarına yakından uyma eğilimindedirler; ve aslında bir çok alanda değilde tek 
bir alanda önder olmaya çalışmaktadırlar. Kamuoyu önderliği tarımsal yapının 
aşağı katlarına doğru yaygın olmaktan çok, yatay bir konumda görünmektedir. 
Her ne kadar her zaman doğru değilse de, önderlik aslında bir dereceye kadar ben-
zer statüye sahip kişiler arasında görülmektedir. Bazı açılardan kamuoyu önderleri 
kendilerini takip edenlerden ayrılırlar, fakat  bu, önderliklerini kullandıkları nesne 
ve sorunların türüne göre karmaşık olabilir. Katz ve Lazarsfeld  pazarlama, moda, 
ve kamu sorunları gibi alanlarda kimin kimi etkilediğini saptamakta "yaşam dön-
güsü"ndeki yerin bir kilit değişken olduğunu bulmuşlardır.*2 Moda dergileri 
ve benzeri konular üzerindeki diğer iletişim araçlarıyla yakından ilgilenen çalışan 
genç kızlar kendilerinden daha az bilgili kimseler tarafından  saç şekilleri, giyinme, 
vb. üzerinde danışmak için aranmaktaydılar. Ev ürünleri hakkında uygun iletişim 
araçları kaynaklarından iyi bilgilenmiş kalabalık aileli ev kadınları (matrons) pa-
zarlama, yeni ürün denemeleri, vb. üzerinde danışman olarak aranmaktaydılar. 
Böylece bir kadının yaşı, evlilik durumu, ve çocuk adedi.onu kendi rolleriyle ilgili 
konular hakkında bir önyatkınlıkla bilgi toplamaya hazırlıyordu. Bunlar da bilgi 
almak ve etkilenmek için bir kamuoyu önderine başvurdukları zaman belirli ko-
nularda öğüte gereksinim duyanlar tarafından  kullanılan ölçütlerdir. 

Belli bir kişinin kamuoyu önderi olarak hangi koşullarda ortaya çıktığı 
konusu, daha çok araştırmaya gerek göstermektedir. Ayrıca, onun kamuoyu ön-
deri olarak kurumlaştırılmasına yol açan koşullar —göreli olarak devamlı yerleşik-
liği— ayrıca ek araştırmaya gerek gösteriyor. De Fleur, bir kamuoyu önderinin 
meydana çıkmasına ve görevini yapmasına yol açan sosyal yapmın ve sosyal işle-
vin bir kaç koşulunu önermiştir. Bu soruna ilişkin bir kaç varsayım El—Assai ta-
rafından  yapılan iyi planlanmış deneysel küçük gurup çalışmalarında incelenmiş-
t i r . ( 2 3 ) Böyle deneyler zamanla kamuoyu önderliği konusunda sağlam kuramlara 
kadar ulaşabilir.. 
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Kültürel Normlar Kuramı 

Kitle iletişimlerinin davranışı nasıl etkileyebileceğiyle ilgili bir dördüncü 
ve daha tartışmalı varsayımlar kümesi kültürel normlar kuramı diye adlandırılabilir. 
Her ne kadar bu düşünce iletişim araştırma literatüründe açıkça belirtilme bakı-
mındanpek payını almamışsa da, uzun zamandanberi iletişim araçları üzerindeki 
yazı ve düşüncede örtük olarak yer almıştır. Bunun, iddia edilen "zararlı" etkilerin-
den dolayı, iletişim araçlarının fazlaca  eleştirilmesine temel olduğu görülüyor, 
özünde kültürel normlar kuramı kitle iletişim araçlarının, seçici sunma ve belli 
temaları vurgulamakla, izleyicileri arasında, vurgulanan konulara ilişkin ortak kül-
türel normların özgül bir şekilde yapılandığı ya da tanımlandığı izlenimi verdiği 
kabulünden yola çıkar. Bireysel davranışın, belli bir konu ve duruma göre, yol 
göstericisi genellikle kültürel normlar (ya da aktörün normların neler olduğu izle-
nimleri) olduğuna göre, iletişim araçları da davranışı dolaylı yoldan etkiler. Sosyal 
psikoloji terimleri ile söylenecek olursa, iletişim araçları aktörün gerçek olduğuna 
inandığı bir "durum tanımı"nı sağlar. Bu tanımlama toplum tarafından  onaylanmış 
ve desteklenmiş görünen eylem için kılavuzluk eder. Bu nedenle, davranış iletişim-
lere maruz kalmakla dolaylı olarak şekillenir. 

İletişim araçlarının bireylerin durum: tanımlarını ve normlarını etkileye-
bilmek için en azından üç yol vardır. Birincisi, kitle iletişiminin içeriği varolan 
örüntiüeri  pekiştirebilir  ve belli sosyal formların  toplum tarafından  sürdürülebil-
diklerine insanları inandırabilir. İkincisi, iletişim araçları kamunun daha önce pek 
az tücrübesi olan konulara ilişkin yeni ortak  inançlar yaratabilir.  Üçüncüsü, ileti-
şim araçları var olan normları  değiştirebilir  ve böylece insanları bir davranış şek-
linden diğerine döndürürler. 

Fakat iletişim araçları gerçekten bu söylenen şeyleri yapıyorlar mı? Kitle 
iletişim içeriğinin sosyal ve kültürel normları etkilediği yollar nelerdir? Ayrıca, 
bu gibi etkilerin başarısını kolaylaştıran ya da zorlaştıran bazı faktör  ve durum-
lar nelerdir? Görüleceği üzere, bu soruların yanıtları hiç te kolay değildir. Bun-
dan başka, özellikle bu sorunlara yönelik araştırmalar şimdiye kadar pek az güve-
nilir yanıt sağlamıştır. 

İlkin, iletişim araçları—normlar ilişkisi olarak eski fakat  sık sık sözü edilen 
Lazarsfeld  ve Merton'un makalesinde iletişim araçlarının pekiştirici işlevi kullanıldı. 
Bu yazarlar iletişim araçlarının tutucu bir biçimde işlediklerini, beğeni ve değer 
konularındaki kamu normlarım— bunlan yeni biçimlere yöneltecek yerde— izle-
diklerini iddia ettiler. Böylece iletişim araçlarının, önemli yeni normlar yaratmak 
ya da iyice kurumlaşmış biçimleri değiştirmek yerine daha çok statükoyu pekiş-
tirdiklerini söylediler. Bu görüşün, kısmen de olsa, görünür bir değeri var. Belirli 
bazı iletişim araçlarının (moda dergileri gibi) bazı değişimlerde ön sırada rol oyna-
dıkları kabul edilebilir. Tartışmalı temaları vurgulayarak bazen tutucu standart-
ların aksine hareket eden iletişim araçlarının olduğu bile düşünülebilir (örneğin, 
açık cinsellik içeren filmler).  Bununla birlikte, genel olarak, iletişim araçları ol-
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dukça tutucu görünmektedir, örneğin, televizyon programları henüz dinsel günahı, 
serbest aşkı, siyasal anarşiyi, ya da öğretime önem vermemeyi açık olarak savun-
madılar. Belli başlı hiçbir iletişim aracı İngilizce yerine Esperanto veya diğer başka 
dilleri koymayı önermedi. Böylece, iletişim araçları özünde önemsiz olan şeylerde 
—yeni ürünleri satın almak, yeni elbise türleri giymek ya da başka biçimlerde dans 
etmek gibi— bizi değişmeye zorlamaya sürekli olarak girişirken, toplumdaki temel 
değerlere ya da davranış biçimlerine karşı çıkmaktan genellikle sakınmaktadırlar. 

Aynı zamanda, iletişim araçları bazen yaygın sosyal kabul gören yeni dav-
ranış biçimlerine özendirir. Bir başka deyişle, yeni kültürel normlar yaratırlar. 
İletişim araçları ortaya çıkınca gazete okuma, sinemaya gitme, ve radyo dinleme 
gibi yaygın alışkanlıkların nasıl çabuk yerleştiğini bundan önceki bölümlerde belirt-
miştik. TV'nin ortaya çıkması kitle iletişim davranışı açısından yeni normlar getirdi. 
İletişim araçları bir çok yeni eğlenme biçimleri ve hatta aile içi etkileşim biçimleri 
bütününü getirdi. Normatif  davranışta iletişim araçlarının sebep olduğu daha başka 
yenilikler de vardır;- Bunun sayısız örnekleri anılabilir, örneğin, sesli sinemaların 
oldukça yeni oldukları zamanlarda beğenilen haftalık  bir dizi, Tarzan ve çeşitli 
orman arkadaşlarını boş rollerde gösterdi. Bütün semtlerin erkek çocuklan, göğüs-
lerine vurarak daldan dala sallanan hayali kahramanın tarzında tiz çığlıklar atmakta 
beceri kazanmışlardı. TV'nin geniş ölçüde benimsendiği 1950'lerde, toplumumuz-
daki hiç bir mert delikanlı "Davy Crockett" şapkasız görülemezdi. Bu çılgınlık 
giysisi, belki de tarihi bir kişiye dayanarak yapılan bir televizyon programının bu 
tür şapkalan fazlaca  popüler yaptığı zaman, Birleşik Amerikanın racoon nüfusunu 
elli yıl geriye götürdü. Amerika'nın kırık— çıkıkçılarının kuşkusuz hararetle hatır-
layacakları şimdiki kutsal "hula hoop"u pek çok okurlar hatırlayacaklardır. O 
inanılmaz heves de TV tarafından  ateşlenmişti. Soma "mouseketeers" dönemi 
geldi. Belkide onun hakkında ne kadar az söz söylense o kadar iyi olur; her sınıftan 
çocuk çok büyük iki fare  kulağı taşıyan gülünç bir siyah şapka ile halk arasında 
görünmekte ısrar ediyordu. Her ne ise, bu yaygın olarak benimsenen davranışlar 
tamamen iletişim araçlarının yarattığı (daha doğrusu geçici) normlardır. Daha 
az geçici nitelikteki, ve daha fazla  büyükleri ilgilendiren, diğer normlan tanımak 
güç olmayacaktır (örneğin, yılın belli mevsimlerinde hafta  sonlarında televizyonda 
gösterilen profesyonel  beyzbol ve futbol  oyunlarının yaygın olarak seyredilmesi 
gibi). Böylece hiç olmazsa bazı hallerde, iletişim araçları yeni normlar yaratabiliyor. 

İletişim araçlarının insanlan, dunım tanımlamalarını değiştirme yoluyla 
yerleşmiş bir davranıştan ötekine döndürüp döndüremiyecekleri sorunu hala çetin 
bir iştir. Bir düşünce ekolü iletişim araçlarının, iyice yerleşmiş davranışsal alan-
larda, insanlara dönüştürmek için yeterli gücü olduğunu kabul etmemektedir.Yine 
de araştırıcı düşünce bu soruna kapılarını kapamamalıdır. örneğin Amerikan Kan-
ser Derneğinin öncülüğünde yürütülmekte olan reklâm kampanyası halkın sigara 
içmesini önlemeye, yani insanlan tiryakilikten döndürmeye yöneliktir. Bu yaygın 
alışkanlığın değişmekte olduğunu gösteren belirtiler şimdiden ortaya çıkmıştır. 
Tarihte ilk kez Amerikan halkının sigara tüketimi bir yıldan diğerine (1968) azalma 
göstermiştir. Her ne kadar bu değişme (conversion) den çok uzaksa da, uzun bir 
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zaman içinde, yoğun iletişim kampanyaları sigara içme davranışının altında yatan 
normatif  sistemi altüst eder. Sigara içmenin bir tür tutku oluşu, ki bu alışkanlığın 
ortadan kaldırılmasını güçleştirir, elbette, yorumu da güçleştirmektedir. Diğer 
taraftan,  tıbbi yönden varolan tehlike inandırma işini kolaylaştırır. 

Aslında bu konuda iletişim araçlarının rolünü çözme gayretlerini ayrıca 
zorlaştıran, kitle iletişimlerinin bu değişmeyi elde etmeye yöneük tek çaba ol-
mamalarıdır. Çeşitli guruplar, tıp mesleği ve hatta Kongre dahil, alışkanlığın önüne 
geçmeye çalışmışlardır.. Bundan başka, bireylerin arkadaşlarını ve akrabalarını 
vaz geçirmeye girişmeleri güçlü bir faktör  olabilir. Bu arada kampanyalardan önce 
sigara içenlerin büyük bir çoğunluğu hala içmeye devam ederlerken alışkanlıkla-
rının etkilerinden muhtemelen ölenlerin yerine tütün tüketenler arasına bilinmeyen 
miktarda yeni tiryakiler katılmışlardır. Böylece, iletişim araçları tarafından  halkı 
mantıksız pahalı ve sağlıksız bir alışkanlıktan uzaklaştırmak için "birlikte yapıl-
mış bir gayret fiilen  çok az gerçek başarıya ulaşmıştır. 

İletişim araçlarının gizil değiştirme gücü üzerinde gözlemler sağlayan diğer 
bir olay önyargıdır. Bir zamanlar iletişim araçtan sürekli olarak, ırksal ve etnik 
tipleri basmakalıp (stereotyped) tanımlamalarla ve içerik üzerinde özel vurgula-
malarla, önyargı kültürünü pekiştirirlerdi, örneğin, ilk yıllarda iletişim araçlan 
için belirli azınlık guruplannı çok küçültücü terimlerle canlandırmak olağandı. 
1940'lardaki dergi öyküleri üzerinde yapılan araştırmalar açıkça göstermiştir ki 
toplumumuzun egemen sınıfının  üyeleri fazlaca  olumlu ele alındıkları halde, azın-
lıklar göreli olarak sevimsiz caıılandırılmışiardır. 1930 ve 1940'larda sinema film-
leri siyah insanlan aciz hatta küçültücü rollerde canlandırıyorlardı. Onlara hizmetçi, 
tarlada çalışan, ayakkabı boyacısı hatta hükümlü rolleri veriliyordu. Radyoda, siyah 
insanların canlandırılması önyargı kültürüne engel olmaya yaramadı. Tanınmış bir 
aktör, uşak ve şoför  rolirne çıktı. Her ne kadar canlandırma sempatik ise de, zenci-
lere pek de iltifat  sayılmazdı. En az bir radyo oyunu iki siyah şahsı ve onların bir 
gurup arkadaşlarını taklit ederek beyazlar arasında yıllarca popüler kaldı. Kişilen-
dirme fiilen  beyazlar tarafından  yapılmıştı. Bu seri, aslında, siyah topluluğu hile-
kar, ahmak ve başarısız kişiler olarak tanımladı. Her şey çok eğlenceli idi-siyah 
değilseniz tabii. 

örgütlenmiş kışkırtma, sonunda bu gibi saldırgan malzemenin kitle ileti-
şiminin içeriğinden çıkarılmasını zorladı. Çok geçmeden temizleme bir çok etnik 
ve milli özellikleri olan guruplara yaygınlaştınldı. Böylece, bugünün kötü adamlan 
dikkate değer derecede Amerikalılaştınlmışlardır. Biz artık sempatik olmayan 
rollerde ırksal veya etnik özellikleri ile tanınabilecek ne İtalyan gangsterlerini, ne 
Polonyahlan, ne Yahudileri, ne de herhangi bir kimseyi perdelerimizde görebili-
yoruz. Bugünlerde bir "kötü adam"ı oynayan herhangi bir kimseye Ortabatılı (Mid-
western) şivesi veya Smith'den daha kötü bir ad verilmemektedir. Hiçbir zalim 
Fu Mançu çağdaş seyircilerini ürpertmemektedir; hiçbir Charlie Chan cinayetleri 
bozuk ingilizce ve yabancı doğulu deyişlerle çözmüyor. Hatta, Naziler bile bir 
Alman tutuklama kampı hakkındaki, tutulan bir TV oyununda, sıcak ve sevimli 
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kişiler haline sokulmuştur! Yalnız Ruslar "pis adamlar" olarak kalmış; görünüyor. 
Eğer uluslararası ilişkiler düzelirse, galiba onlar bile meleklerin yanına katılacaklar. 

İletişim endüstrisinde son yıla kadar geçerlikte olan fena  halde ayırımcı 
istihdam uygulamalarının farkına  vararak, endüstri şimdi memleketin kitle ileti-
şimlerinin içine siyah spikerleri, aktörleri, modelleri ve diğer personeli sokmak-
tadır. Belki, gelecekte, bu gibi kimselerin televizyon ekranlarımızda, dergilerimizde, 
ve sinemalarımızda sürekli görünmeleri siyah insanların toplumumuzun gerçekten 
bir parçası olduğunu beyaz insanlara aşılar. Bir başka deyişle, bu gibi iletişimler 
durumun tanımını düzeltip cilt renginin insanların etkileşimlerinde bu günkünden 
daha az önemli bir değişken olmasını sağlar. 

Diğer taraftan,  bu çabalar iletişim araçları açısından toplumun egemen 
ve azınlık kısımlan arasındaki ilişkiyi düzenleyen karmaşık denklemin içinde ol-
dukça önemsiz öğelerdir. Ne de olsa, önyargı ve ayrımcılık başlangıçtan beri top-
lumumuzun parçasıdırlar. Siyah yüzlerin veya İtalyan şivesinin TV ekranlarımızda 
görünmesi ya da görünmemesinin çoğunluk tarafından  sosyal veya etnik ayrım 
ile ilgili görüldüğünü sanmak fazla  safdillik  olabilir, önyargı kültürü ve aynm norm-
ları egemen gurubun arasında bütün gücüyle sürmektedir. Onlar bir kimsenin elbi-
sesinin düğmelerini nasıl iliklemesi ve çatal bıçakla nasıl yemesi gerektiğini öğ-
reten derslerin de birer parçasıdırlar. Bir başka deyişle, önyargı ve ayrım derin-
lemesine kurumlaştırılmış alışkanlıklar, töreler ve değerler tarafından  desteklen-
mektedirler. Annelik ve bayrak gibi, Amerikan yaşam şeklinin fiili  ve temelli par-
çalarıdır. Bu nedenle, iletişim araçlarının bizi demokratik sistemimiz içindeki bu 
kusurları düzeltmeye yöneltebileceğine inanmamızı isteyenlere karşı güçlü bir sav 
vardır. Bu sav, Amerikan halkının yoğun bir şekilde zihnini kendi iletişim araç-
larıyla meşgul etmesi gibi basit bir olguyla başlıyor, ve bu iletişim araçlarının gece 
ve gündüz demokratik dersleri vurguladığına işaret ederek devam ediyor. Fakat 
bütün bu ders almaya rağmen, biz aslında toplumca onanan bağnazlığın alışılmış 
olduğu bir millet halindeyiz. Eğer iletişim araçları güçlü olsalardı, biz kardeşüği 
başkalarına öğütleme yerine kendimiz uygulardık. 

Sonunda kitle iletişimi etkisinin bu oldukça şaşırtıcı normatif  kuramı ka-
baca aşağıdaki önermeler içinde özetlenebilir: İletişim araçları, her gün olduğu 
gibi, kültürel normları pekiştirebilir ve böylece yerleşmiş çizgiler boyunca dav-
ranışı şekillendirmede dolaylı bir rol oynar. Bireyin gereksinmeleri ile tutarlı ve 
kültürel normların var olan yapısı içinde toplumsal onay almış olduklarında, ile-
tişim araçları kuşkusuz çok sayıda davranışı harekete geçirirler. (Burada klasikleş-
miş olan bir olay, Kate Smith'in, 15 milyon dolar değerindeki savaş tahvillerini 
bir günde sattıran maraton radyo yayınlarıdır). '2 7 ' Buna rağmen, yalnız iletişim 
araçlarının, ilgili aktörler arasında durum tanımlamalarını değiştirmekle, nüfus 
topluluklarını bir davranış formundan  diğerine değiştirmek için herhangi bir et-
kili güce sahip olduğu hâlâ kuşkuludur. Diğer bir deyişle, iletişim araçlarının derin-
den kurumlaştırılmış normları, ve dolayısıyla davranışı, anlamlı bir ölçüde değiş-
tirmedikleri açık görünüyor. Bu sonuçlar, iletişim araçları üstüne olan bütün diğer-
leri gibi, geçicidir ve inandırıcı veriler karşısında değiştirilebilir. 
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Kültürel normlar kuramı son yıllarda oldukça garip bir rol yüklendi. Viet-
nam'daki Amerikan müdahaleleri son yıllarda ülkenin gördüğü en şiddetli tartış-
malardan bazılarına yol açtı. Protesto gurupları, habere aç iletişim endüstrisinin 
büyük bir istekle onlara sunduğu genel ilgiyi, her cinsten gösteri çeşidi yoluyla, 
kazanmaya giriştiler. Bu çabaların altında, halkın çoğunluğunun gösterilen bakış 
açısını kabul etmeye her nasılsa inandırılabileceğine ilişkin göstericilerdeki inanç 
yatıyordu. Militan eylemlere veya diğer karşı koyan guruplara sağlanan reklam 
ile normatif  halk tutumlarındaki gizil değişiklikler arasındaki kesin bağ tamamen 
açık değildir. Böyle reklamın olumlu olduğu kadar olumsuz tepkiler de yaratabi-
leceği ayni derecede kolaylıkla düşünülebilir. Gerçekte, "geri tepi" (boomerang) 
etkisi kitle iletişimlerinin araştırmasında iyi bilinen bir olgudur. 

Kültürel normlar kuramının uluslararası politikada oynadığı, bilinmeyen 
fakat  gizilsel (potentially) büyük öneminin diğer rolü de belki de memleketin halen 
kavgalı olduğu guruplar arasında bir "durum tanımlaması "nm yaratılışıdır, örne-
ğin, Paris görüşmelerindeki belirli noktalarda Kuzey Vietnamlıların Birleşik Ame-
rikadaki kamu oyunun ne yaptığını yorumlamalarında iletişim araçlannm savaşa 
karşı gelmelerle ilgili içeriği tarafından  yönlendirilmiş olduğu söylenmekteydi. 
Bir yoruma göre, protesto gurupları iletişim araçlarınca ele alındıkça bu sanki Ame-
rikadaki çoğunluğu aykırılann (dissenters) temsil ettiği görüşünü destekler. Bu 
suçlamanın doğru olup olmadığını, ya da Kuzey Vietnamlıların politikayı böyle 
verilere dayatıp dayatmadıklannı, bu olayların kayıtlarını inceleyecek olan gele-
ceğin tarihçileri ancak ortaya çıkarabilirler. Bugün için söyliyebileceğimiz şey, 
eğer Amerikan toplumu hakkında çok az bilgisi olan bir kimse, yalnız haber ile-
tişim araçlarına dayanarak, Amerikalılan anlamaya girişseydi, ancak garip sonuç-
lara ulaşırdı, örneğin, bizim vaktimizi otomobillerle birbirimizi öldürmekle geçir-
diğimiz, birbirimizin evlerini ateşe verdiğimiz, suçlar işlediğimiz, sporcu ve eğ-
lendiricilere aşın övgüde bulunduğumuza inanmaya sürüklenirlerdi. Diğer bir deyişle, 
toplumsal normlar kuramı çevresinde pek popüler bir mitoloji vardır. Genel olarak 
ona, halk kitlesini istediği yola itmede çok daha fazla  güçlü bir rol verildiği görü-
lüyor. 

Kültürel normlar kuramını bugünkü tartışmalarda ön plana çıkaran diğer 
öğe, sinema filimlerimiz,  televizyon, ve diğer iletişim araçlarımızın içeriğindeki 
şiddetin yüksek düzeyinin etkisidir. Bu kuşkular sistematik araştırmalar tarafın-
dan yinelenerek kanıtlanmıştır, örneğin, son zamanlarda Gerbner, Şiddetin Neden-
leri ve Giderilmesi hakkında Başkanlık Komisyonu adına alışılmış televizyon dra-
mında görünen şiddet düzeyini değerlendirmeyi üstlendi. Bunu yapmak için üç 
büyük şebekeden alman iki tipik haftalık  TV program içeriğini inceledi. Sunulan 
bütün programların % 80 den fazlasında  şu veya bu şekilde şiddet vardı. Casus, 
kovboy ve dedektif  pikayeleri gibi dramatik oyunlara gelince, bu yayınlardaki in-
celeme süresi içinde ekranlarda 455 sürükleyici tip saptadı. "Oyunlar bittiğinde 
241'i şiddete başvurmuş, 54'u hasmını öldürmüş ve 24'ü fena  şekilde ölmüştü... 
Görülebilen kayıpların sayımı gösterdi ki herbir oyun başına ortalama beş kişi 
yaralanmış ya da ö lmüştü ." / 2 9 ' 
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Bu iki hafta  içindeki şiddetin çokluğunu gösterir. "Federal İletişim Ko-
misyonu"na verilen rapora göre 5 - 1 4 yaşları arasındaki Amerikan çocuğu yalnız 
televizyonda 13.000 insanın vahşice yokedildiğine tanık olmuştur. 

Fakat bütün bu korkutucu istatistiklerin anlamı nedir? Bütün bu vahşet 
bize ne yapıyor (eğer herhangi birşey yapıyorsa)? Uzman görüşü böyle şiddet tab-
lolarına maruz kalmanın zararlı ya da yararlı olup olmadığında tamamen çıkmaza 
girmiştir. Daha önce canlandırılmış şiddeti görerek sinirleri bozulmuş bir kimsenin 
fırsat  çıkınca bizzat şiddete başvurma olasılığının daha yüksek olduğunu birkaç 
laboratuvar deneyi bel ir tmektedir . ( 3 1 ) Görünüşte aynı derecede geçerli başka bir 
araştırma gözler önüne serilen şiddeti seyretmenin boşaltıcı bir etki yarattığını 
gösteriyor; bu hal seyircinin sonradan tedhiş hareketleri yapma olabilirliğini azalt-
maktadır. '3 2 ' Halen bu sorun pek açık bir sorundur; eldeki araştırmalardan nihai 
sonuçlar çıkarmak olanaksızdır. 

Oysa, bir şey kesindir, o da başkalarının yaptığı şiddetten hoşlanmalarına 
rağmen, Amerikalılar gerçekte ciddi olan şiddeti onaylamamaya büyük çoğunlukla 
devam etmektedirler. Ve bunu yıllardanberi iletişim araçlan yoluyla aldıkları bol 
miktardaki kargaşalık dozuna rağmen yapmaktadırlar. Diğer bir deyişle, Ameri-
kalıların normlan, gerçekte, iletişim araçlan tarafından  gösterilenlere ters düşmek-
tedir. Polisin kullandığı şiddet bile halk tarafından  rastgele desteklenmez: Ameri-
kalıların çoğunluğu polisin kullandığı şiddeti yalnız kışkırtmanın kanunsuz olduğu 
ve polisin hayatını olası bir tehlikeye soktuğu yahut kanun uygulamasını engelle-
diği zaman onaylarlar .< 3 3 ) Böylece, şiddet ile ilgili Amerikan normlan, tütün içme 
ve önyargı gibi, iletişim araçlarının yoğunlukla bir tür içerik taşımalanna rağmen, 
hemen hemen değişmeden kalırlar. Bunun dengeli olarak daha ne kadar süreceğini 
kestirmek zordur. Şiddete karşı normlar, en azından herhangi başka bir davranış 
şeklindekiler kadar, Amerikan kültüründe derinden kök salmışlardır. Bundan öte, 
tütün içme ve aynmcılıktan farklı  olarak, şiddete karşı normlar gerek halk kesi-
minin ezici çoğunluğu, gerekse toplumun resmi kurumları tarafından  hemen hemen 
evrensel toplumsal onay almışlardır. Bu nedenle, TV'yi seyrettiğimiz için bizim 
birbirimize karşı şiddetli olacağımız tehlikesi, birçok tehlike habercisinin bizi inan-
dırmaya çalıştıklarından, belkide çok daha azdır. Ekranda gözükenler hakkındaki 
korkunç istatistikler, yahut ne kadar milyon insamn ne kadar milyar saat televiz-
yon seyrettiği hakkındaki etkileyici rakamlar yerleşmiş kültürel normlardaki gerçek 
değişiklikleri yansıtmamaktadırlar. Bundan dolayı, TV'nin bizim yasa—sayar halkı-
mızı, her an bir şiddet ve saldırganlık öfkesine  kapılmaya hazır denetimsiz bir kala-
balık haline yavaş yavaş çevirmekte olduğu sonucuna varmak gerekmez. Basit 
tarihsel gözlem gösterir ki halkın ezici çoğunluğu şimdi öncelerine göre daha şiddet 
yanlısı değildir. Gerçekten çağdaş Amerikan yaşamının kaynaklandığı toplumda 
genel toplumsal koşullar gözden geçirilecek olursa, bizim bugün eskisinden çok 
daha az şiddet yanlısı olduğumuza iyi bir örnek verilmiş olur. Whiskey Ayaklanması, 
İç Savaş sırasındaki New York askere alma kargaşılıkları, O JC. Conal'daki silâhlı 
vuruşmalar, John Dillinger'in saltanatı, Güneydeki binlerce linç olayı, vb. gibi olay-
larda televizyon tabiiki hiç bir rol oynamadı. Hatta son zamanlarda bizi kırıp geçi-
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ren "ghetto" ayaklanmaları ve kampus zorbalığı bile bu olaylara katılanların TV'de, 
sinemalarda, yahut Time  dergisinde gördüklerinden daha temelde nedenlerden 
ileri gelmiştir. 

Bu sorunu nesnel olarak gözden geçirirken karşılaşılan problemlerden biri, 
her entellektüel eleştirmen kuşağın kendi toplumunda huzur kaçırıcı bulunduğu 
eğilimler için iletişim araçlarını günah keçileri olarak kullanmaya kararlı görünme-
sidir. 19. Yüzyılın gazeteleri suç haberlerini bildirdikleri zaman "suça neden olu-
yorlar" diye açıkça kınanıyorlardı. Daha sonraları, 1930'lann ilk filimlerinin  "ka-
bahatlara neden oldukları" söylendi.<3 4 ' 1950'lerdeki resimli romanlar gençlerin 
kötü davranışlarının doğrudan doğruya bir kışkırtıcısı olarak acı bir şekilde sal-
dırıya uğradı . ' 3 5 ' Şimdide televizyon saldırının yükünü taşır görünmektedir. 

İletişim araçları şiddeti sorununu tartışırken bir diğer problem de pek çok 
iletişim araçları eleştiricilerinin, iletişim araçları içeriğinin estetik yararlan hak-
kındaki kişisel düşüncelerini ilgili verilerden varılan nesnel sonuçlardan görünüşte 
ayıramamış olmalandır. İletişim araçlan etkileri üzerindeki tartışmalara katılan 
sosyal bilimciler dahil, mükemmel eğitim görmüş pek çok kimse iletişim araçlan 
içeriğinin çoğunu kendi zevklerine aykın ve daha iyi bir insanlık için kendi umut-
larını kırıcı bulmaktadır. New York'un Metropolitan Sanat Müzesi müdürü P.F. 
Hooing bunu şu şekilde anlatmaktadır: 

"Birçoklanmız insanın içinde kendisini, ailesini, topluluğunu, milletini, 
dünyasını iyileştirmek isteyen bir güç ya da en azından istek vardır diye düşünmek 
isterler. Kaç kez, TV'nin önünde yitirilen saatlerden sonra tiksinti ile kalkarak, 
bu gibi umut ve amaçlan düşünmüşüzdür." '3 6 ' 

Bu gibi yorumlar, "umutlarını yitirmiş umutlu"larda —ki El Essal dünyayı 
gerçekten daha iyi yapma gücünde olduklarına fakat  onu idare eden kötü insanlann 
bile bile onların yararlarını bizden esirgediklerine inanan eleştirmeni böyle tanım-
l ıyor - t ip ik t i r . ' 3 7 ' Bu gibi sonuçlar eleştirmeni iletişim araçlarından sorumlu kişiler 
hakkında, (Mr. Hooing'in sözünü aktararak) şöyle terimlerle düşünmeye götürüyor: 
"...sabun köpükleri ve köpek mamalan satışlarını arttırmak umuduyla Amerikan 
ruhunu yağma eden gülyabaniler."'38 ' Eleştirmenin mesajı, genellikle, eğer ile-
tişim araçlan yalnız eleştirmenin insancıl değerlerini ve estetik normlannı kabul-
lenseler, dünyanın iyi olacağı şeklindeki üstü kapalı öğütlerini içermektedir, ör-
neğin, hangi şekliyle olursa olsun, şiddete mutlaka karşı çıkılabilir. Bu duygular-
dan dolayı, şiddetin ekranda canlandınlmalannm, onlan seyredenler için kesin 
şekilde zararlı olacağı sonucuna vanlmaktadır. Elbette, son zamanlarda bir eleş-
tirmenin sorunu ortaya koyuşundaki gibi, iletişim araçları bunun böyle olmadığını 
hemen ve kolayca gösteremezler. Bundan dolayı, tartışmaya göre, iletişim araçlan 
suçlandırılmalıdır. ( 3 9 > 

Bu gibi tartışmalann kanıtlanmışlığı varsayması ve duygulan kanıtlanyla 
karmakarışık etmesi olgusu bazı iletişim araçlan uzmanlannı, tıpkı herhangi bir 
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başka sonuca sürükleyen polemik ve şaşırtıcı mantığa karşı çıktıkları gibi, onlara 
da karşı çıkmaya itmiştir. Oysa, bu gibi karşıkoymalar, saf  veya iletişim araçla-
rından para alan kimseler olarak etiketlendirilme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. 
Kısaca, bu tartışma, duygusal gerilimin yüksek düzeyinde, ve tarafsızlık  için yapı-
lan istemlerin büyük ölçüde önem verilmediği bir yerde yürütülmektedir. İletişim 
araçlarını en küçük ortak bölenin zevklerine yaltaklandığı için genellikle azarlaya-
biliriz, ve yapacakları daha önemli o kadar çok şey olduğu halde saçma ya da sal-
dırgan malzeme sunduğu için şiddetle karşı koyabiliriz. Oysa, bu tür haykırışla-
rın kitle haberieşmesiyle bir tür etki arasındaki ilişkiye inanılır kanıt olduğu sonu-
cuna varmak sadece saçmadır. Eğer herhangi bir kimse bu tartışma arenasına girer 
ve ciddiye alınmayı isterse, bağımsız analistlerin üzerinde uyuşacakları bir kanıta 
dayanarak durumunu açıklamalıdır. Şimdiye kadar böyle bir kanıt olmamıştır. 
Bundan dolayı, büyük bir olasılıkla, entellektüel eleştirmenler denemeye, kötüle-
meye, ve iletişim araçlarının bizzat kendi değerlerine göre üstesinden gelmeye de-
vam edeceklerdir. Onlar için belli fakat  az çekici bir seçenek, gereken olguları or-
taya çıkaracak güç araştırmayı yapmak olabilir. 

Sonuç olarak genelde diyebiliriz ki, kültürel normlar kuramı en az denen-
mişlerden biri, en çok tartışmalı, ve çağdaş kitle iletişim kurumlarının belki de 
en önemlisidir. İletişim araçlarının normları şekillendirme gücünün olduğu ve, sırayla, 
dolaylı olarak bireysel insan davranışına aracılık ettiği koşulların, sınırlılıkların, 
ve faktörlerin  ortaya çıkarılmasında iletişim uzmanları ve diğer toplum bilimciler 
için ileride bir anıtsal görev duruyor. Bunlar giderek açıklığa kavuştukça kültürel 
normlar kuramı üzerindeki tartışmaların yoğunluğu kuşkusuz azalacaktır. 

İNANDIRMA SÜRECİNİN MODELLERİ 

Kitle iletişim içeriğinin hangi yolda bireysel davranışı etkilediği üzerin-
deki daha önceki kuramlar kitle iletişimli mesajlar tarafından  insan davranışını 
bilerek ve isteyerek idare etmek için bu kavramlardan yararlanma yönünde girişim-
lere yol açtı. Reklâm dünyasının büyük çabalan apaçık bir örnektir. Belkide insan-
ları toplumsal açıdan onaylanmış çeşitli davranışlara sürüklemeye çalışan kamu 
hizmetleri kampanyalanda aynı derecede apaçıktır. Yine apaçık olan bir diğer 
şey de oylama eylemini iletişim içeriğiyle sürekli yönlendirmenin hedef  alındığı 
siyasal inandırmadır. 

Çağdaş kitle iletişim kuramlan ile inandırmanın nasıl sağlanacağının kavram-
laştırmalan arasındaki ilişki çok açık değildir. Reklâm dünyası belki bilimsel şekil-
de ortaya konmuş kuramlara dayanan bir eylem olmaktan çok bir sanattır. Aynı 
şey diğer inandırma şekilleri için de doğrudur. Bununla birlikte, inandırma sürecinin 
nasıl çalıştığı üzerindeki görünen temel varsayımlarda, çağdaş inandırma kampan-
yalarının çözümlemeleri bazı düzenliükler ve bazı belirli anlamlı benzerlikler ortaya 
çıkarmaktadırlar. Bu varsayımlar aşağıda gösterildiği gibi oldukça geniş iki inan-
dırma "model"i biçiminde ortaya konabilirler. 



172 Melv L. DE FLEUR 

Bu formülleştirmelerin  niteliğini anlamaya girişirken iki şey oldukça açık 
olacaktır. Birincisi, inandırma, sürecinin bu modelleri (ki bunlar sadece bir "kuram"ın 
nasıl çalıştığını bir başka yoldan anlatırlar, bu bölümde gözden geçirilen çağdaş 
kitle iletişimi çağdaş kuramlarının uzantıları ve kullanışlarıdır. İkincisi, bu model-
ler şimdilik kabaca formülleştirilmişlerdir.  Hatta bir üçüncü nokta kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır; kuşkusuz, seçenekler olarak ortaya konabilecek diğer pek 
çok inandırma süreci modelleri vardır. 

Bu iki kavracılaştırmadan ilkine inandırma sürecinin "psikodinamik" mo-
deli denilebilir. Bu hemen hemen tamamen bizim adlandırdığımız kitle iletişim 
etkisinin "bireysel farklar  kuramı"na dayanmaktadır. Her ne kadar kitle iletişi-
minin ilk kuramlarından biri isede, bireysel farklar  kuramı önemli bir kuram olarak 
yerini tutmaktadır. Bu durum onun reklâm ve halkla ilişkiler dünyasına yaptığı 
etkiden anlaşılır. Ayrıca, bireysel farklar  kuramı son yıllarda inandırma üzerine 
yapılan sosyal—psikolojik araştırmanın temelindeki esas varsayımlar kümesini sağlar. 

Düşüncenin özü şudur: etkili bir inandırıcı mesajın, bireyin psikolojik  fonk-
siyonunu mesajı iletenin öğütlediği yahut istediği davranış biçimleri (modes) ile 
(inandırmanın amacı olan şeye doğru) açık tepkilere yönelecek şekilde değiştire-
bilecek güçteki özellikleri vardır. Diğer bir deyişle, etkili inandırmanın anahtan, 
(güdü, tutumlar, vb. gibi) saklı iç süreçler ile görünen açık davranış arasındaki psi-
kodinamik ilişkiyi, inandırmak isteyenin amaçladığı edimlere götürecek şekilde 
bireyin içsel psikolojik yapısını değiştirmek bulunmaktad ı r . ( 4 0 ) 

İncelenmekte olan belirli psikolojik olgulara ve psikolojik süreç ile onların 
harekete geçirdikleri düşünülen açık davranış örüntifleri  arasında varsayılan dina-
mik ilişkilere göre, bu inandırma modelinin pek çok belirli biçimleri veya çeşit-
leri vardır. Bireyin tutumsal yapısı ile açık toplumsal durumlardaki davranışı ara-
sında yakın bir ilişki olduğu varsayımına dayanarak, bireysel tutumlara ya da dü-
şüncelere yönelik inandırıcı mesajlardan geniş ölçüde faydalanılmıştır.(41)  Alışıl-
mış bir örnek, etnik önyargıyı azaltmaya girişerek etnik ayırımı azaltmayı amaç-
layan, kitle iletişim kampanyası tipi olabilir. Diğer bir örnek kötü bir sağlık yahut 
sürekli acı korkusu (psikolojik süreç) aşılamakla herkesin serbestçe kullanabile-
ceği bir ilâcın satışını (açık eylem) sağlama girişimidir. Genel yaklaşım göğüs 
röntgeni kampanyaları ve yardım çağrılarından çöpe karşı kampanya ve siyasal 
konuşmaya kadar uzanan örneklerle belirtilebilir. Kullanılan pek çok psikolojik 
kavramlar arasında araya giren değişkenler cinsel dürtüler, statü itkileri, toplumsal 
onay istekleri, kaygılar, korkular, gurur, ve daha bir sürü başkalarıdır. İletişim süre-
cinin psiko—dinamik modeli, basit grafik  terimlerle, aşağıdaki gibidir: 

inandırıcı 
mesaj 

Saklı 
psikolojik 
değiştirir 

Açık davranışta 
değişikliği 
sağlar 

Şimdiye kadar anlatıldığı gibi, bu inandırma modeli etkileyici bir deneysel 
bulgular bütünü tarafından  desteklenmektedir. Açık eylemin olası değiştiricileri 
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(modifıers)  olduğu düşünülen pek çok değişkenlerle ilgili yaygın bir sosyal—psi-
koloji literatürü meydana geldi.<42> Hatta, önemli bir araştırma gurubu, inandırma 
konusuna veya çağrıların psikolojik temeline bakmaksızın psikolojik idare edil-
meye dayanıklılığı sıradan insana göre daha az olan "kandırılabilir tipler" olarak 
şekillenmiş bazı kimselerin bulunduğu sonucuna varmıştır. <43> 

Psikodinamik model gerek kuramsal ve gerekse ampirik açıdan geniş bir 
taban üstüne oturmaktadır. Güdü, algı, öğrenme kuramları gibi önemli kuramlar, 
ve hatta psikoanaliz, tutumlar, kamlar, korkular, kendini algüamalar, kaynak güve-
nirliği algılan, ve diğer bir çok değişkenlerin inandırma ile ilgili olduğunu söylerler. 
Gerçekten, bu birikmiş literatürün içindeki bazı çalışmalar o kadar yaygm akta-
rılmış ve tekrar basılmıştır ki özgün sonuçların geçici denilebilecek nitelikleri unu-
tulma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Fakat, geniş aktarma ve tekrar basma geniş 
yankılara eşdeğer değildir. İnandırmanın psikodinamik modelini desteklemek için 
daha başka yanıtlar gerekmektedir. Hangi değişkenlerin, ne gibi durumlarda, bu 
değişkenleri taşıyan mesajlar dikkatlerine sunulduğu zaman ne tür insanlan, ne 
gibi eylem şekillerine sokmak için kullanılabileceği konusunda sistematik ve ge-
çerli önermelere gereksinme duyulmaktadır. Bu yaklaşımın yararlılığına inandırma 
bakımından kanıtlar yeterli olmadığı gibi, bu stratejiyi kullananlar bazen gerçek 
dışı varsayımlar da yapmaktadırlar, örneğin, bazı deneyciler, eğer kendilerinin 
iletişimi tutumları yahut kanılan değiştirdiği gösterilebilecek kadar etkili ise, o 
zaman açık davranış şekillerinin de ona göre değişebileceklerini kabul etmeye 
hazırdırlar. Böyle bir varsayım haklı görülemez. Festinger bu soruna ilişkin lite-
ratürü gözden geçirmiştir.!44) 

Fakat inandırma sürecinin psikodinamik açıdan geçerliliğinin henüz tama-
men doğrulanmamış olması onun doğru olmadığı anlamına gelmez. Bunun bazı 
zamanlarda işlediği görülebilir, örneğin, son zamanlardaki bir güneş tutulmasında, 
bir Ortabatı kasabasının halkı güneş tutulmasını çıplak gözle doğrudan doğruya 
veya koyu renk gözlüklerle seyretmekten kaçınmaları için yerel iletişim araçları 
tarafından  yinelenerek uyarıldı. Olabilecek ciddi göz bozukluğunu anlatan korku-
tehdit vurgulan halkı salık verilen görme aygıtını almaya veya olayı televizyonda 
izleyerek güneşe bakmaktan tamamen vazgeçmeye inandırmada kullanıldı. Güneş 
tutulmasından hemen soma yürütülen bir çalışma gösterdi ki, o sırada verilen mesaj-
lan alan belirli bir kişide oluşan korku düzeyi ile onun açık itaat derecesi arasında 
pozitif  bir ilişki vardır . t 4 5 ' 

Oysa, lise öğrencisi guruplara yöneltilen bir dereceye kadar koşut korku— 
tehdit mesajları üzerinde yapılan daha önceki deneysel çalışmalar bunun tersini 
göstermişti. Yanlış diş sağlığı sonucu olarak dişlerde meydana gelen bozukluğu 
gösteren resimli konferanslar  çeşitli denek guruplarına gösterilmişti. Korku-H;eh-
dit sonucu itaatte ters bir ilişki bulunmuştur. En şiddetü korku—tehdit alanlar, 
ileticiler tarafından  savunulan önleyici programa en az itaat gösteriyorlardı. En az 
korku—tehditi görenler en çok itaat gösteriyorlardı. Bu iyi denetlenmiş ve sözedi-
len çalışma sonuçları, güneş tutulması çalışmasının sonuçlannm tamamen tersi 



174 MelviL. DE FLEUR 

idi. <46> Bir korku—tehdit sağlık kampanyasının iki varyantının görünüşte ters bul-
gulara yol açması, belirli bir psikodinamik değişkenin ne zaman belirli bir tür bir 
eyleme dönüşeceğini, ne zaman ise geri teperek onu bastıracağını belirleyen koşul-
ları ayırdetme gereksinimini vurgulayarak göstermiştir. 

Aynı şey bireysel farklılıklar  kuramı için de genel olarak söylenebilir. İnan-
dırıcı mesajlarda savunulan bazı eylemlerin açık benimsenişinden başka, "etki-
ler"in daha pek çok türleri vardır. Çocuklar iletişim araçlarından rastlantıya bağü 
öğrenme siareci yoluyla yeni fikirler  ve uygulamalar öğrenmektedirler. '4 7 ' Bunun 
eğitimcilerin ve yönlendiricilerin niyetleri ile hiçbir ilgisi olmayabilir. İnsanlar, 
onlara bilerek yöneltilmiş inandırıcı mesajlara hiçbir anlamda uymadan, yeni alış-
kanlıklar kazanabilir, yeni modalara uyabilir, müzik zevklerini değiştirebilir, ya 
da siyasal bir partiye bağlılıklarını pekiştirebilirler. Her ne kadar bireysel farklı-
lıklar kuramı bunun oluş biçimini belirlemede kişilik yapılarındaki değişmelerin 
önemli bir rol oynadığını ileri sürüyorsa da, bu gibi faktörlerin  rolünü anlatan tama-
men ayrıntılı bir kuramın şimdilik mevcut olduğunu söylemek pek doğru değildir. 
Aynı zamanda, belirli tipteki bir şahıs üzerinde belirli bir mesaj içeriğinin ne tür 
bir etki yapacağının belirtilmesinde bazı bireysel özelliklerin rol oynadığını bir 
dizi etkileyici araştırma bulguları göstermektedir. Bu çalışmalar, pek çok diğer-
leriyle birlikte, Klapper tarafından  son zamanlarda gözden geçirildi ve yapıcı bir 
şekilde t a r t ı ş ı l d ı . ( 4 8 ' Klapper, iletişim araçları etkilerinin kuramlarını geliştirmede, 
bireysel kişilik özellikleri yanında, daha pek çok değişkenleri göz önünde bulun-
durmanın gereksinimine, ve basit neden—sonuç türünde kuram oluşturmanın teh-
likelerine bütün gücü ile dikkat çekmiştir. Bu bizimde gönülden katıldığımız bir 
görüş noktasıdır. Bu bölüm birçok kuramları neden—sonuç terimleri içinde ince-
lemektedir, çünkü kitle iletişim kuramının gelişmesini göstermeye, her zaman hem 
de kendi geniş faaliyet  alam içinde, girişmektedir. 

1948'de, Bernard Berelson kitle iletişim alanının konumunu o günkü duru-
munda özetlemeye kalkışmıştı. Çok güçlü iletişim araçlarının eski kuramının büyük 
ölçüde terkedilmiş olduğuna işaret etti, ve o sıralarda araştırma odağı olabilecek 
beş faktörü  tanımladı: 

Şimdi, 1940'larda, iletişimin kamuoyu etkisi üstüne yetkin bilgi sağlayan ampirik 
bir deney yığını meydana gelmekte ve gelecek yıllarda daha da artacağa benzemek-
tedir. 
Ama bu tür araştırmaların soruna katkısı nedir? Genel soruya uygun yanıt, yani araş-
tırma amaçlan için yararlı bir biçimlendirmeyi içeren yanıt şudur: belli sorunlar üze-
rindeki belli tür iletişimler  belli koşullar  altındaki belli tip insanların  dikkatlerine 
sunuldular, ve belli tür etkiler  yarattılar.'49' 

Bu önermeler kümesi kitle iletişiminin iyice biçimlendirilmiş bir kuramı 
olmasına yeterli olmayabilir, fakat  bizim bireysel farklılıklar  kuramı dediğimiz 
varsayım türlerine açıkça dayanmaktadır. Eğer bir sorun üstüne iletişimin belli 
bir tipinin olası etkisini öngörme gereksinimi ile karşılaşılırsa, ve orada iletişimin 
(radyo, basın, vb.) "koşulları" anlaşılmış veya denetlenmişse, iletici tarafından 
idare edilemez başlıca değişkenler "bazı tür insanlar"dır. Diğer bir deyişle, kendi 
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sorun ve mesajını seçebilen, ve istediği gibi iletişim koşullarını kurabilen bir ileti-
cinin, yine de, dinleyicilerinin önyargıları, öndayanakları, önbilgi düzeyi vb. üzer-
lerinde dolaysız kontrolü yoktu. Böylece, bağımsız değişkenler (bilinen koşullar 
altında sunulan belli bir sorun üstüne mesajlar) ara değişkenlerin ("insan türleri", 
vb., psikolojik değişkenler ile ilgili bireysel farklılıklar)  eylemi nedeniyle bağımlı 
değişkenler (sonuçlar) üstündeki etkilerinde farklılaşmış  olurlar. 

Oysa, yukarıda aktarılan Berelson formülü,  bireysel farklılıklar  kuramının 
ilk biçimini, uyarıcı malzemedeki değişmelerin, sosyal ortam veya diğer ilgili koşul-
lardaki değişmelerin ve hatta dinleyicilerin psikolojik yapılarındaki değişikliklerin, 
oluşan etkilerin türleri üzerinde etki etmelerinin beklenebileceğine özel dikkat 
göstererek işlemiştir. Basitliğine rağmen bu formül,  araştırma için rehber olarak, 
iletişim sürecini anlamaya çalışmada bireysel farklılıklarla  birlikte göz önünde tutul-
ması gereken belli başlı değişken ve faktörler  guruplarının bir tür genel ifadesi  olarak 
işe yaramıştır. 

Kitle iletişim etkilerinin bireysel farklılıklar  kuramı, pratik amaçlar için 
kuramı kullanma girişimlerinde inandırma sürecinin "psikodinamik modeli"nin 
geliştirilmesine yol açmakla birlikte, bu denenen tek model olmamıştır. Bir dere-
ceye kadar daha karışık bir almaşık toplumsal ilişkiler kuramı ile kültürel normlar 
kuramının birleşiminden oluşmuştur. Daha iyi bir deyim olmadığından, biz buna 
inandırma sürecinin toplumsal—kültürel modeli diyelim. 

İnandırıcı iletişim girişimlerine temel olarak toplumsal—kültürel değişken-
lerin kullanılması bakımından, inandırmaya iüşkin deneysel literatürden pek az 
sistematik kuram ortaya çıktı. Toplumsal ve kültürel değişkenlerin, insanların yeni 
fikirleri  ve şeyleri benimsemelerindeki yolu belirtmede önemli bir rol oynadıkla-
rını, iletişim araştırmacıları ve diğer sosyal bilimciler geniş ölçüde kabul etmiş-
lerdir. Fakat bu gibi değişkenlerin inandırmayı kolaylaştırmak için mesajlara bile 
bile katılması fazla  dikkati çekmedi. Gerçekte mevcut inandırma ve yeniliğin benim-
senmesi kuramları, gurup, etkileşim ve kültür değişkenlerini aslında inandırmayı 
yahut benimsemeyi başarmaya karşı engeller olarak görmekted i r . ' 5 0 ' Bunun nedeni 
halen tartıştığımız psikodinamik modelin zihinlerimizi aşırı derecede meşgul etmesi 
olabilir. 

Davranış bilimindeki pek çok temel araştırma gösteriyor ki, bizim toplum-
sal—kültürel değişkenler diye adlandırdığımız değişkenler bireylerin bir gurup or-
tamı içindeki uygun davranışların tanımlamalarını elde ettikleri çok önemli kay-
naklardır. '5 D Aşağıda daha ayrıntılı belirteceğimiz gibi bunlar, toplumsal denetimin 
önemli biçimleri olmakla birlikte, bireyin gerçeğin yorumlarını çıkardığı önemli 
kaynak la rd ı r . ( 5 2 ) Bu gibi sorunlar üstündeki temel araştırma birikimi toplumsal 
bilimleri antropolojiden toplumbilime kadar kapsamaktadır. Ruth Benedict'in 
kültür incelemelerine ek olarak, Asch ve Sherif'inkiler  gibi laboratuar deneyleri, 
bireyin davranışlarını değiştirmede, tanımlamada, ve yönetmede, onun iç eğilim-
lerinin durumundan oldukça bağımsız olarak, hatta en basit ve yapay ortamda. 
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normların etkisinin nasıl güçlü bir rol oynayacağını göstermektedir . ( 5 3 ) Toplum-
bilimsel çalışmalar bu genellemeyi desteklemişlerdir. Lohman ve Rei tzes , '5 4 ' 
Minard,<55> Newcomb,<56> De Fleur ve Westia,<57> Gorden, <58> Merton ve K i t t ' 5 9 » 
ve M e a d ( 6 0 ) i n çalışmaları, iç psikolojik eğilimlerin etkilemedikleri noktaya kadar 
açık eylemi yönlendirme ve şekillendirmede örgütsel üyelik, iş rolleri, danışma 
gurupları, kültürel normlar, ve birincil gurup normları gibi değişkenlerin ne şekilde 
rol oynayabileceklerini göstermektedirler. En azından, belirli bir kişinin davranış 
biçimleri, özellikle birey bir toplumsal ortamda hareket ediyorsa, yalnız bireysel 
psikolojik değişkenlere dayanarak nadiren doğru yorumlanabilir. Etkili bir şekilde 
anlaşılabilmesi için, bu gibi davranışı anlatmak, önden kestirmek, veya idare etmek 
için sosyal normlara, rollere, toplumsal denetimlere ve kültürel olarak tanımlanmış 
veya paylaşılmış değerlere, beklentilere ve inançlara baş vurulmalıdır. 

Belli bir kişinin eylem durumunda gözlenen sosyo—kültürel süreçler, de-
mek ki, böylesi eylemlerin yönünün ve hatta eylemin ortaya çıkıp çıkmayacağı-
nın önemli belirleyicileridir. Bu eylemler, her zaman olmasalar da, bireysel eği-
lime karşı bile olabilirler. Çok daha sık ortaya çıkan durum sosyo—tültürel değiş-
kenlerin, psikolojik süreçlerin açık eyleme geçiş biçimini değiştirdiği bir noktada 
olabilir. 

Bu düşüncelerden çıkan inandırma sürecinin sosyo—kültürel modeli, kitle 
iletişimli mesajların bireye onun eyleme yöneldiği bazı olguların yeni ve görünürde 
gurupça desteklenmiş yorumlarını sağlamakta kullanabileceği varsayımına dayan-
maktadır. Böyle yapmakla, birey uygun davranış ve inancın yorumlarım böyle 
salık verilen yorumlardan çıkardıkça onun davranışına aracılık etmek mümkün 
olabilir. Bireyin eğilimlerinin önerilen eyleme karşı olduğu hallerde bile, uymak 
zorunluluğunu duyduğu toplumsal ve kültürel sınırlamalar kümesini ona sahk ver-
mekle, itaat sağlamak mümkün olabilir. Hatta daha basit bir durum, bireyin inan-
dırma nesnesine karşı şu veya bu şekilde güçlü psikolojik eğilimleri henüz biçim-
lendirmediği zaman olabilir. Böyle bir halde, birey ona karşı uygun eylemin gu-
rupça—elde edilmiş birkaç tanımlamasını taşır. Bu gibi koşullar altında, iletenin 
istediği eylem biçimlerini izlemekte, öne sürülen tanımlamalar pek az sosyal psi-
kolojik çelişki gösterirler. İnandırma sürecinin böyle bir modeli, şematik olarak, 
aşağı yukarı şöyle görünür: 

İnandırıcı 
mesaj 

Gurupların  sosyo-
kültürel  süreçlerini 
tanımlar  (ya  da  ye-
niden  tanımlar) 

Gurup üyelerinin 
toplumca onaylan-
mış davranış  tanım 
larmı biçimlendir-
mek ya da  değiştir-
mek 

Açık dauranışm 
yönünde  değişik 
lik  sağlar 

öyleyse, bireyin dikkatine sunulan sorunlara, olaylara, veya şeylere karşı 
guruplar davranışın "yaptırımlanmış" ya da "onaylanmış" şekillerini bireylere 
hangi araçlarla sağlamaktadırlar? Bu, görünüşe göre bir çok yollardan oluşmak-
tadır. Roller, normlar, paylaşılan değerler, statüler, ve toplumsal denetim gibi kav-
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ramlar, toplumsal koşullarda eyleme geçen bireyler için kültürel olarak sağlanmış 
"durum tanımları"nın öğelerinden bazılarıdır. Durumların bu "gurupça elde edil-
miş" tanımlamaları, tepkilerin alışık olarak yapıldığı nesne ve olayların yaygın 
bir çeşitliliğine karşı, yön belirleme biçimlerini belirtmektedir. Bu ayarlama şe-
killeri gurupların kurumlaştırılmış altkültür şekillerinin önemli bir parçasını oluş-
tururlar. Yenilikler, ya da yeni fikirler,  inançlar, veya herhangi bir tür nesneler 
açısından, bireyi yeni olgulara uydurmak için "biçilmiş", kararlı, kurumlaşmış 
kuralların mevcut olma derecesine göre gurup ve toplumlar değişirler. Margaret 
Mead, herhangi bir yeni olguyu biçilmiş bir "gerçek"e kıyaslayarak yorumlama 
ile donatılmış değişmez ve derinlemesine kurumlaştırılmış kültürlere sahip top-
lumları betimlemiştir. Bireyin kendi içsel süreçlerine dayanarak yeni olaylara tepki 
şekillerini yaratmada kendi başına olduğu toplumlar ise diğer aşırı uç t ad ı r l a r . ( 6 1 ) 

Amerikan toplumu görünüşe göre bu iki aşırı ucun ortasında bir yerdedir. Herbir 
- birey kendisi için önemli olan gurupların bir üyesidir, fakat  aynı zamanda kültür 

yeterince karmaşık, çelişkiü, ve ayrı türden olduğundan yeni sorunlara tepki şe-
killeri tekdüzeli verilmemiştir. 

Antropolojik, psikiatrik, sosyopsikolojik, ve sosyolojik kamt açıkça gös-
teriyor ki, gurupların belli başlı işlevlerinden biri, üyelerine olsa olsa dolaysız olarak 
bir ölçüde yaklaşabilecekleri gerçekleri yorumlamaları için ortak yönelişler sağ-
lamaktır. Gerçeklar toplumsal çerçeveler içinde tanımlanır ve yorumlanır. Bu ge-
nelleme çoğu kez gerçeklik ilkesi diye adlandırılmış ve bu gibi tanımlamaları sağ-
layan birbirini etkileme sürecine ortak istemli doğrulama (consensual validation) 
denilmiştir. 

Bu iki kavram, "kitle iletişim araçları yoluyla sunulan inandırıcı mesajlann 
belirli bir şeye veya inandırma hedefine  göre uyum içinde görünmeyi sağlayabile-
ceklerini" öneren şimdiki kavramlaştırmaya dayanmaktadır. Yani, bu gibi mesaj-
lar alıcılara yenilikler bakımından öyle bir yolda tanımlamalar sunabilir ki, din-
leyen kendisi için önemli saydığı guruplardaki bu gibi şeylere karşı bunların sos-
yal bakımdan onaylanmış yönelme çeşitleri olduklarına inanmaya yöneltilir. İle-
tici, özellikle hangi gurupların henüz kurumsallaştırılmış kültürel yorumlara sahip 
olmadıklanyla, ya da bu gibi yorumların inandırmanın hedeflerine  karşı olmadık-
larıyla ilgili şeylere veya uygulamalara göre, istemli onaylama sürecini kısa kese-
rek, toplumsal gerçekleri sağlar. 

özgül terimler içinde ileri sürülebilir ki, iletici özel bir rolün tanımlanış 
(inandırmanın hedefini  kullanmayı içererek) tarzını vurgulayabilir. Bu gibi mesaj-
lar ileticinin hedefini  kullanmanın bu rolün bulunduğu gurup içinde nasıl norma-
tif  olduğunu göstermektedir. İletici, uyuşamayanın sapık (deviant) ve uyumsuz 
(nonconformist)  olduğunu gösterebilir (olumsuz anlamda). Olumsuz toplumsal 
yaptırımların bu gibi sapıklara ve uyumsuzlara ne şekilde yüklendikleri açıklığa 
kavuşturulabilmelidir. Aym zamanda toplumsal ödüller ve toplumsal onayın ile-
ticinin hedefi  olan alıcıya ne şekilde verildiği vurgulanabilir. Son olarak, kabullen-
menin gurup bütünleşmesini ne şekilde sağladığı, ve böyle davranışın gurupça onay-
lanmış değerlerle nasıl tutarlı olduğu ortaya çıkarılabilir. 
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İnandırma için bir strateji olarak sosyo—kültürel modelin bilfiil  kullanı-
lışını somut terimler içinde anlatmak için "Birleşmiş Çağrılar" "Topluluk Fon-
ları", vb. diye anılan bazı yardım kampanyalarının da kullandıktan taktikleri göz-
den geçirebiliriz. Bu gibi inandırma kampanyalan inandırma sürecinin psikodinamik 
ve sosyo—kültürel modellerinin ikisinden de faydalanmaktadırlar.  Görülebileceği 
üzere, onlar kendi taktiklerinin bir parçası olarak yalnız kitle iletişimini değil, diğer 
mesaj türlerini de kullanmaktadırlar. 

Olayı vurgulamak için, bu şekildeki bir kampanyaya özellikle sempati duy-
mayan ve onun yerine tercihan bağışlarını kendi beğendiği yardım kurumuna yap-
mayı yeğleyen hayali (hypothetical) bir kişi düşünelim. Göreceğimiz gibi onun 
içsel öndayanaklarına rağmen, karşı koyma şansı pek azdır. Açıklanacak neden-
lerden, bağışta bulunmaya büyük bir olasılıkla inandırılacaktır. 

Kampanyadaki ilk adım, kampanya sayesinde topluluğun karşılaması ge-
reken belirli bir kotanın mevcut olduğunu (kitle iletişim araçlanyla) duyurmak-
tır. Böylece, topluluk içinde yaygın şekilde onaylandığı ima edilerek hedef  tanım-
lanır. Bu hedef,  elbetteki, kampanyanın örgütleyicileri tarafından  keyfi  olarak for-
müllendirilmiştir; hiç te topluluk üyelerindeki köklü duygularla değil. Ama yine de, 
büyük bir olasılıkla karşı konulmadan yürüyecektir. Hedefler,  gurup desteğine (con-
sensus) sahip olduklarına inanılırsa, oldukça zorlayıcı bir özelliği içerirler. Böyle 
bir izlenim, toplulukta toplumsal bakımdan seçkin kişilerin kotanın açıklanmasına 
katılmalarını sağlamakla yaratılabilir. Kitle iletişim araçlan daima abartmalı böyle 
bir olaya tam yer verirler ve böylece ona statü katarlar. 

Bir diğer önemli adım her vatandaşın "hakça pay"mın, onun haftalık  ge-
lirlerinin yüzde belirli bir kısmı olduğunu topluluğa açıklamaktır. Bu fikre  de 
iletişim araçları geniş yer verirler. "Hakça pay" fikri  sosyolojik bakımdan anlam-
lıdır. Bireyi zorlar, çünkü onaylanmış ve paylaşılmış bir norm olarak görülür. Kim 
"haksız", ve böylece, onaylanmış değerlerden sapmış görünmek ister? Eğer bizim 
hayali kişimiz başkalarının bu norma göre verdiğine inandırılırsa, en azından uyumlu 
olmaya kendini zorlanmış hissedecektir. 

İnandırma kampanyasının çekirdeği topluluğun çalışma guruplan içinde 
fon  kampanyasına bağlı rol sistemlerinin yaratılması işidir. Mağazalarda, fabrika-
larda, okullarda, ve mümkün olduğu kadar çok sayıda başka örgütlerde, kampanya 
için uygun bir tanıtma eşliğinde bir "başkan" atanır. Bu gibi örgütlerin önderleri 
bu işte kendilerini işbirliği yapmaya (örgütün halk yaranna çalıştığı görüntüsünü 
sürdürme gereksiniminden dolayı) zorlanmış hissederler. Başkan, eğer örgüt büyük 
ise, çeşitli bölümler için mutlaka birer başkan yardımcısı atar. Grubun şuradan 
üyesi, kendi çalışma ortamında toplayıcılann rollerine karşı bir "karşı rol" oyna-
malıdır. Bur çalışma arkadaşı tarafından  şahsen istendiğinde (özellikle patronun 
sekreteri tarafından),  bağışta bulunmamak çok güçtür. 
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Bu sosyokültürel stratejideki bir başka taktik, üzerinde isim bulunan bir 
yamnda da sonra toplanmak üzere ne kadar ödemenin üstlenildiğinin yazılacağı 
bir bilgisayar kartı dağıtmaktır. Hiçbir taahhütte bulunmak istemeyen bir kimse, 
bunu bir kartı imzalayarak, ya da gurubun başkanına bağışta bulunmayacağını 
şahsen söylemekle, yani sapmışlığını herkesin gözü önünde- açıkça belirtmekle 
bildirecektir. 

Parasını başka bir değerli amaca vermeyi gerçekten isteyen bizim talihsiz 
kişimiz bu stratejilerle inandırılamamış ise, evine dönünce bu kez daha zorlayıcı 
bir durum ile karşılaşacaktır. Kampanyanın örgütleyicileri, kendi yakınlarındaki 
evlere uğrayıp, bağışta bulunmayı isteyen "gönüllü toplayıcılar" atarlar. Burada 
komşunun ve iyi yurttaşın (bu yardımlaşmayı içerir) rolünün minyatür ölçekte 
iki taraflı  bir sistem içinde kenetlendiğin» görürüz. Komşunun akla yakın ve top-
lumsal onayalmış bir isteğini reddetmek toplumsal açıdan utandırıcıdır. Bu reddin 
altmda gizil olumsuz yaptırım gücü yatar. Komşusunun gözünde, önemli bir yardım 
isteyen amaca gösterişsiz bir miktarda bağış vermeyi reddeden bir cimri olarak 
tanınmayı kim ister? Bu nedenle, bu noktada dostumuz birkaç buruşuk banknot 
çıkarmak üzere elini cebine atar, ve gülerek uyum gösterirken büyük olasılıkla diş-
lerini gıcırdatır. Toplumsal baskıya boyun eğmesine karşılık ise, kendisine olumlu 
destek verilir. Onaylanmış normların niteliğini başkalarına göstermeye yarayan, 
ceketinin yakasmda taşımak üzere, küçük bir rozet alır. 

Böylece, iletişim araçlarının becerikli kullanılışı ve toplumsal normların, 
rollerin ve gerçek biçimde toplumsal denetimlerin kullanılması ile bu gibi kam-
panyalar çok başarılı olabilir. Kullanılan değişkenler, muhtemel bağışçıya yanıl-
maz bir "durum tanımlaması" verirler, ve onu önemsenmemesi hemen hemen olanak -
siz bir sosyokültürel sınırlamalar kümesinin içine yerleştirirler. Her ne kadar sosyo-
kültürel stratejinin bu oldukça karmaşık anlatımı sadece kitle iletişim araçlarını 
kullanmıyorsa da, kitle iletişim araçları inandırıcıların etkinliklerinde merkezi bir 
yer tutarlar. Aynı stratejinin başka uyarlamalarında bütün inandırma çabası sadece 
iletişim araçları tarafından  ele alınabilir. Eğer bu stratejinin geniş ölçüde kullanıl-
makta olduğuna ilişkin herhangi bir kuşkusu varsa, okuyucu bu sosyokültürel stra-
tejinin ışığı altında reklamları izlemek üzere TV'sinin karşısında bir akşam geçir-
meye çağrılır. Sigara, bira, müshil, koku giderici, ve diş macunlan ile ilgili kendi 
küçük dramlannı oynayan güler yüzlü ve mutlu insanlar, "durum tanımlamalan"-
nın en büyüleciyi çeşitlemelerini sunmaktadırlar. 

Kuşkusuz, inandırma sürecinin kavramlaştmlabileceği pek çok başka yol-
lar da vardır. Buna karşın, psikodinamik ve sosyokültürel stratejilerin bu bölümde 
tartıştığımız kitle iletişim kuramlan ile oldukça belirgin bağlantılan vardır. 

KİTLE İLETİŞİM KURAMININ YARINI 

Kitle iletişiminin disiplinlerarası incelemesinde en ivedi sorunlardan biri 
kuramsal temelin güçlendirilmesidir. İletişim araçlan uzmanlan arasında "kuram" 
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fikrini:  sınıflandırma  şemaları, iletişim sürecini simgelemeyi amaçlayan soyut di-
yagramların hazırlanması, ya da bazı iletişim etkilerinin meydana geliş biçiminde 
herhangi bir şekilde değişiklikler doğuran etmenleri sadece sıralamak gibi görece 
basit sorunlarla eşit tutmak, talihsiz eğilimler olmuşlardır. Daha ileri çalışma alan-
larında, bir kuramı nelerin oluşturacağının ölçütleri daha çok şey gerektirir. Bu 
bölümde tartışılan dört kitle iletişim kuramı, bu sınırlamaları gerçek bir biçimde 
yansıtmaktadır. İnceleyeceğimiz nedenlerle, bu kuramlar hiçbir biçimde gerçek 
kuramlar değildirler. Bunlar, kolaylık amaçlayan, ve kolayca hatırlanabilir isim-
leri olan, oldukça basit formüllemelerdir.  Gerçekte bu kavramlaştırmalar, tartışıl-
dıkları biçimde olgu olarak araştırmalardan çıkmamışlar, yıllarca tartışmalarda 
yazılarda, ve araştırmalarda örtülü olarak var olagelmişlerdir. 

Yarın için çıkarılacak sonuç bakımından, gözden geçirilen dört kurama 
ilişkin iki büyük sorun kalıyor. Birincisi, bunların bazı açılardan "çıkmaz" ile so-
nuçlanmalarıdır. Kitle iletişim araştırmacıları bu kavramlaştırmalardan bazılarına 
hiç ilgi duymamakta, daha ileri gelişmeler bakımından da tam bir durgunluk içinde 
bulunmaktadırlar, örneğin bireysel farklılıklar  kuramı, ana önermelerinin araştır-
malardan elde edildiği zamanlardaki gibi şimdi de geçerlidir. Oysa, önemsiz istis-
nalar bir yana, şimdi kimse gereksinimler, tutumlar, kavrama alışkanlıkları, ve ben-
zeri psikolojik değişkenlerin iletişime açık olanlar üzerinde nasıl bir rol oynayaca-
ğını açıklamaya girişmemektedir. Bunların çoğu, toplumsal kategoriler kuramı 
için de söylenebilir. Yaş, cinsiyet, etnik ya da diğer değişkenler açısından insanlar 
arasındaki tekdüzenliliklerin kitle iletişim mesajlarına karşı tepkilerinde belirli 
tekdüzenliliklere nasıl yol açtığını bulmaya duyulan ilgi bir süre önce dinmiştir. 
Bu konularda bilinmesi gereken herşeyi bildiğimiz için ilginin azaldığı kanısı tama-
men geçersizdir. Biz bu sorunlar üzerinde gerçekten güvenilir, sistemli ve tam bil-
gileri toplamaya henüz yeni başladık. 

Toplumsal ilişkiler kuramı bakımından ise, kitle iletişim etkileri ile ilgili 
değişkenlerin aym zamanda, geniş anlamda yeniliğin ve toplumsal değişmenin 
özümlenmesi ile de ilgili olduğunun bulunması, görünüşe göre kitle iletişim kura-
mının zararına işledi. Toplumsal ilişkiler kuramı üzerinde esas çalışmayı yapan 
sosyal bilimciler, yeniliğin yayılması ile ilgili temel sorunlarla o denli büyülendiler 
ki, iletişim araçları üzerinde daha fazla  uğraşmayı bırakıp, çabalarım özümleme 
süreci üzerinde topladılar. 

Kültürel sorunlar kuramı ise biraz farklı  bir konu. Ancak şimdi, belli poli-
tikacılar, şiddetin ve suçun dört başı mamur siyasal sorunlar yarattığını gördük-
leri için bu fikre  gerçek bir ilgi gösterilmeye başladı. Kültürel sorunlar kuramı yıl-
larca bizimle birlikteydi, ama şimdiye dek kimse onu biçimlendirmeye, bütünüyle 
denemeye, ve sistematik bir biçimde kullanılabilirlik ve sınırlılık alanlarını ortaya 
çıkarmaya girişmedi. Diğer bir deyimle, kitle İletişim araçtan kuramının gelişmesi 
iletişim araçtan uzmanlan, eleştirmenler, ya da siyasiler arasındaki merak ve mo-
daların azalıp çoğalmasına göre insana fa  kaldı. Son yıllarda bazı kuramlar bakımın-
dan ilgi azalması çoğalmasından daha fazladır.  Bir dereceye kadar iletişim araçları 
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ile ilgili temel soranlara sürekli kendini verenlerin eksikliği bir araştırma ve ince-
leme alanı olarak kitle iletişiminin tarihinin bir ürünü olabilir. Bu alan, son zaman-
lara dek, bir tür entellektüel ara istasyon olmaktan öte bir şey değildi— her tür 
disiplinden geçmişi olan kimselerin uğradıkları, araştırma sorunları topladıkları, 
bir süre bunlarla uğraştıkları, sonra da daha ivedi ilgiler lehine bunları bıraktık-
ları, ya da sonuçlarım kendi disiplinlerinin ana akımlarında kullandıktan bir tür 
sahipsiz bölge! Belki, kendine özgü araştırma eğitimi ve gittikçe büyüyen kavram-
sal donanımı ile başlıbaşına bir bilim kolu olmaya doğru geliştikçe, kitle iletişim 
kuramlarının sistematik birikimi üzerinde giderek daha çok durulabilecektir. 

Çağdaş kuramlara ilişkin ikinci büyük sorun daha önce de öne sürülmüştü; 
şöyle ki, bu kuramlar, daha sıkı ölçütler çerçevesinde düşünüldüklerinde hiçbir 
biçimde kuram değildirler. Bu, (aslında araştırma arasında çözümlenmesi gereken 
bir sorun olan) bu kuramların geçerliliğini düşürmek demek değil, bunların aşırı 
(ve çoğunlukla belirsiz) basitleştirmeler olduklarını söylemektir. Bu kuramların, 
bağımsız ve bağımlı değişkenler açısından neyin ne ile ilişkili olduğunu açık te-
rimlerle gösteren sistematik önerme kümeleri olarak düzeltilmeleri ve yeniden yazıl-
maları gereklidir. Bunu yapmak için, kuramlardaki kavramlann işaret ettiği kesin 
olguların tanımlanabilin esini sağlayacak çok güç bir dizi tanımlama çalışmasına 
girişmek gerekecektir. Belirli önermeler içinde geçen belirli kavramlar arasındaki 
ilişkilerin bir dizi mantıksal hesaplama (düşünmeye yarayan bir takım tanınmış 
kurallar) yardımı ile belirlenmesi, önermeler arasındaki bağımlılık sıralamalarının 
oluşturulabilmesi için gereklidir. Bu yapıldıktan sonra bu kuramlar ampirik ola-
rak denenebilecek türetilmiş önermeler doğururlar; ancak ondan soma geçerlilik-
leri yeterince değerlendirilebilir. 

Bu, bütün kitle iletişim kuramlarının cebirsel denklemlere indirgenmesi 
demek değildir. Matematiğe başvurmadan da bu adımlan atmak olanaklıdır. "Dü-
şünceler çok kez iletişim araçlarından kamuoyu önderlerine, onlardan da daha az 
etkin halk kitlelerine akar" gibi önermeleri söylemek başka şey, "çok kez" ve 
"daha az" gibi terimlerle ne gibi belirli niceliksel ilişkilerin anlatılmak istendiği, 
ve böyle bir önermedeki "fikirler",  "akmak", "önderler", vb. terimlerle kastedilen 
kesin ampirik kavramların belirtilmesi başka şeydir. Diğer bir deyimle, biz bu olay-
ların hangi koşullar altında, hangi nicelikte ya da hangi olasılıkla, ve ilgili iletişim 
araçları davranıştan için adım adım hangi kavramsal çıkarmalarla meydana gelece-
ğini daha güçlü bir biçimde belirtebilmeliyiz. 

Kitle iletişim araçlan araştırmasındaki bilimsel standartlan yükseltmek 
için yapılan bu çağn, kitle iletişim uzmanlanmn kendi kuramsal formüllenıele-
rinin inceliğim başka bilim dallarının düzeyine yükseltebilmelerinden önce epeyce 
ev ödevi yapmalan gerektiğini gösteriyor. Kitle iletişim etkilerinin nasıl meydana 
geldiği hakkında bildiklerimiz için ne düşündüğümüz ile, onların gerçekten nasıl 
meydana geldiklerini belirten güçlü kuramsal formüllemeler  arasında ciddi bir boş-
luk vardır. Diğer bir deyimle, bu temel kuramların doğru olduklarına (tersi durum-
da bunlann değiştirilmesine) ilişkin daha çok güven sağlamaya ve böylece kitle 
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iletişimindeki neden—sonuç dizilerini kesin terimlerle tartışabilme derecesini arttır-
mak gereklidir. Bu bölümde belirtilen formüllemelerin  incelenmesi, yeniden formül-
lenmeleri, yeniden incelenmesi pek çok kez tekrarlanmadıkça, bunlar daima "ön 
kuramlar" olarak kalırlar, yani, kitle iletişim etküeri üzerinde bizim sınırlı araş-
tırmamız ile az çok tutarlı görünen, ama gerçekten emin olmadığımız, ilginç ve 
görünürde akla yakın kurgular (speculation) olarak! 

Araştırma teknolojimiz (örneğin bilgisayar gibi araçların gittikçe çoğalan 
değişken karmaşıklarım ele almayı kolaylaştırmaları gibi) daha etkili oldukça, 
bizim kitle iletişim etkilerinin geçerli kuramları ile ortaya çıkmamız olasılığı da 
artar. 

Böyle bütünleşmiş bir kuram, kitle iletişim araçlarıyla ve belirli bir kanalla 
verilen bir mesajın etkilerinin, dinleyicilerinin bir dizi psikolojik özellikleri ve top-
lumsal kategori benzerliklerine bağlı olacağını kabul edecektir. Bu etkiler, insan-
ların içinde hareket ettikleri toplumsal gruplara ve bu gruplardaki belirli tür in-
sanlarla olan ilişkilerine bağlı olacaktır. Yine bu etkiler, iletilen mesajın önerdiği 
"durum tanımlan"na olduğu kadar, gruplar içinde gerçekte varolan toplumsal 
normlara da bağlı olacaktır. Belki bu değişkenlerin bir kısmını özgül aynntılanyla 
yakalamak mümkün olduğunda, kitle iletişim kuramlarını gerçekten geliştirebiliriz. 

Genel bir bakışla görülür ki, bu bölüm, toplumsal ve davranışsal temel bilim-
lerdeki genel kavramsal gelişme ile iletişim araçlarının etkilerine ilişkin kitle ile-
tişim araştırmasından çıkan daha özgül formüllemeler  arasındaki bağımlılığı gös-
termeye çalışmıştır. Psikologlar öğrenme, algı, güdü, ve diğer psikolojik süreçler-
deki bireysel farklılıktan  giderek tanıdıkça, kitle iletişiminin eski mekanik kuramı 
kullanılamaz duruma gelmiştir. Kitle iletişim araçlarına karşı farklı  bireysel tep-
kiler iletişim araştırmalarında hemen içerildi. Aynı zamanda, toplumbilimciler 
kentsel sanayi toplumundaki önemli toplumsal kategoriler arasındaki davranışsal 
tekdüzenliliklerin niteliğini saptamaya devam ettiler. Daha sonralan, tam anlamıyla 
"kitle" toplumu olduğu düşünülen şeyin ortasındaki ilksel (primary) grubun sü-
rekli "yeniden bulunması" kitle iletişim sürecinde toplumşal ilişkilerin öneminin 
anlaşılmasına yol açtı. Bu ilişkiler iletişim uzmanlarının yoğun ilgi odağı oldu. 
Son olarak toplumsal normların insan yaşamındaki yerinin anlaşılması 19. yüz-
yüdan beri toplumbilimsel ve antropolojik kuramın çekirdeği olmuştur. Bu gibi 
normlar çoktanberi iletişim araçlarına ilişkin düşünme biçimlerinin (thoughtways) 
oldukça çekişmeli bir bölümünü oluşturmuştur. 

0 halde, genel olarak, temel toplumsal ve davranışsal bilimler ile kitle ile-
tişim incelemeleri gibi daha uzmanlaşmış alanlar arasında bir bağımlılık ilişkisinin 
bulunduğu görülmektedir. Bu durum şaşırtıcı olmamalıdır. Bu ilişki ile ilgili olarak 
son bir yorum yapılabilir. Bu alanlar arasındaki bağ, kavramsal gelişme bakımından 
basit ve düpedüz değildir. Uzmanlaşmış bir alan daha geniş çaplı gelişmeleri bekle-
meden kendi kendine ilerleyebilir; aym biçimde, uzmanlaşmış bir alan temel kura-
mın gelişmesinin iyice gerisinde de kalabilir. Gerçekten de, bazı hallerde bağlılık 
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sırasının ters çevrilmesi çok olasıdır, örneğin, ilksel grupların anlamlı varlığı ile 
ilgili, ve kitle iletişim araştırmaları gibi alanlardan çıkan bulgulardan dolayı top-
lumbilimciler çağdaş toplum yapısına ilişkin temel kuramlarını yeni baştan düşün-
mek zorunda kalmışlardır. Her halde, bu bölümde tartışılan kuramlar (ya da "ön 
kuramlar") ve bunların sınırlılıkları, kitle iletişimine açık kişilerin bundan nasıl 
etkilendiklerini anlama görevinde bugün vardığımız gelişme noktasını göstermek-
tedir. 
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