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Nasreddin Hoca Mizah Geleneği ve Kültürel 

Bağlamlararasılık  

Nasreddin Hodja’s Humor Tradition and Cultural Intercontextualism 

Nebi Özdemir 1

Öz 

Bu makalede Nasreddin Hoca mizah geleneği kültürel bağlamlararasılık kapsamında 

incelenmektedir. Sözlü, yazılı (yazmalar ve basmalar) ve elektronik kültür dönüşümlerinin 

Nasreddin Hoca imge ve fıkra belleğine etkilerinin belirlenmesi ve açıklanması, bu 

çalışmanın temel amaçlarındandır. Yine Nasreddin Hoca ve fıkra külliyatının kültürel 

bağlamlar arası dönüşümlerdeki işlevi de bu araştırma kapsamında değerlendirilmektedir. 

Kültürel bağlamlar arası geçişlerin ve dönüşümlerin Nasreddin Hoca imge ve fıkra belleğini 

yeni eklemelerle genişlettiği ve zenginleştirdiği gözlenmektedir. Diğer bir deyişle Nasreddin 

Hoca mizah geleneği kültürel bağlamlar arası değişim ve dönüşümlerin eseri, bütünü ve 

kaynağıdır. Nasreddin Hoca mizah geleneğinde kültürel bağlamlararasılıktan kaynaklanan 

sürekliliklerin, değişim ve dönüşümlerin tespit edilmesi, nedenlerinin araştırılması bu yayın 

kapsamında ele alınmaktadır. Bu kapsamda daha çok yazılı ve elektronik kültür 

bağlamlarındaki değişim ve dönüşümlerin etkileri örnek verilerle açıklanmaktadır. Yazmalar 

ile basmalar kültüründeki özellikle mizah basını ve edebiyatı ile yazılı kültür tiyatrosu gibi 

alanlardaki ürün ve aktörlerin söz konusu değişim ve dönüşümler açısından önemi ortaya 

konulmaya çalışılmaktadır. Nasreddin Hoca mizah geleneği ile elektronik kültür bağlamı 

arasındaki etkileşimlerin bilhassa sosyal ve dijital medya içerikleri dikkate alınarak 

çözümlenmesi bu makalenin son bölümünü meydana getirmektedir. Bu bölümde sosyal 

medyayı oluşturan Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi sosyal ağlar ile katılımcı 

sözlüklerin sanal-dijital bağlamlarında Nasreddin Hoca ve fıkra belleğinin farklı işlevlerde ve 

biçimlerde değerlendirildiği açıklanmaktadır. Sonuçta sözlü kültür, yazılı kültür ve 

elektronik kültür dönüşümleri ile Nasreddin Hoca mizah geleneği arasında çok yönlü bir 

ilişkinin var olduğu ortaya konulmaktadır. Özetle bu makale ile Nasreddin Hoca mizah 

geleneği merkezinde kültürel araştırmaların bağlamlar arası değişim ve dönüşümler dikkate 

alınarak karşılaştırmalı yöntem ve yaklaşımlarla gerçekleştirilmesinin önemi ve değeri 

vurgulanmaktadır.    

Anahtar sözcükler: Nasreddin Hoca, Nasreddin Hoca mizah geleneği, kültürel 

bağlamlararasılık, Nasreddin Hoca fıkraları, eleştirel düşünce 
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Abstract 

In this article, Nasreddin Hodja's humor tradition is examined within the scope of cultural 

inter context. Determining and explaining the effects of oral, written (manuscripts and 

prints) and electronic cultural transformations on Nasreddin Hodja's image and anecdote 

memory is one of the main purposes of this study. Moreover, the function of Nasreddin Hodja 

and the corpus of Nasreddin Hoca anecdotes in the transformations between cultural 

contexts is also evaluated within the scope of this research. It is observed that the transitions 

and transformations between these cultural contexts have expanded and enriched 

Nasreddin Hodja's image and anecdote memory with new additions. In other words, the 

tradition of Nasreddin Hodja humor is the output, whole, and source of changes and 

transformations between cultural contexts. To analyze and determine the continuities, 

changes, and transformations in the Nasreddin Hoca humor tradition, arising from cultural 

inter context is the basic aim of this publication. In this context, the effects of changes and 

transformations in the context of mostly written and electronic culture are explained by 

using some data. The changes and transformations in the context of written and electronic 

culture are especially explained with sample data in this article. It is tried to reveal the 

importance of creations and actors in the culture of manuscripts and prints, especially in 

fields such as humor press and literature and written cultural theater, in terms of these 

changes and transformations. The analysis of the interactions between Nasreddin Hodja's 

humor tradition and the context of electronic culture, especially taking into account the social 

and digital media contents, constitutes the last part of this article. In this part, it is explained 

that Nasreddin Hodja and Nasreddin Hodja's anecdote memory are evaluated in different 

functions and forms in the virtual-digital social media contexts of social networks such as 

Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram as well as participatory dictionaries. As a result, 

it is revealed that there is a multi-dimension relationship between the transformations of 

oral culture, written culture, and electronic culture and Nasreddin Hodja's humor tradition. 

In summary, this article emphasizes the importance and value of cultural studies carried out 

with comparative methods and approaches as well as taking into account the intercontextual 

changes and transformations in the center of Nasreddin Hodja humor tradition. 

Keywords: Nasreddin Hodja, Nasreddin Hodja humor tradition, cultural intercontextualism, 

Nasreddin Hodja anecdotes, critical thinking 

Giriş 

Yaşamın özünü yaratıcı etkileşim meydana getirmektedir. Yaşam ve kültür 

yaratıcı etkileşimlerle geçmişten bugüne ve geleceğe zenginleştirilerek ve 

geliştirilerek taşınmaktadır.  Dolayısıyla kültür, yaratıcı etkileşimler 

bütünü, ürünü ve kaynağı olarak tanımlanabilir. Kültür bir yanıyla 

yaşamdaki alanlar arası etkileşimlerle yaratılmakta, değiştirilmekte ve 

yaşatılmaktadır. Diğer taraftan gelenekler arası yaratıcı etkileşimler 

gelenekleri ve gelenekler bütünü kültürü oluşturmaktadır. Kültür iç ve dış 

dinamikler arasındaki etkileşimlerin eseridir. Mizah ise yaşamın ve 

kültürün motorudur. Yaşamdaki her alanın ve kültürdeki her geleneğin 
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mizah ile ilişkisi vardır. Her alan, gelenek, unsur ve aktör mizahın 

konusudur ve mizahtan beslenmektedir. Mizah yaşamın ve kültürün 

tamamını içerir. Dolayısıyla mizah alanlar ve gelenekler arası yaratıcı 

etkileşimlerin gerçekleştiği alanlar ve gelenekler arası bir kesişim ve 

oluşum alanıdır. Mizah gibi kesişim gelenekleri, kültürün en verimli ve 

dinamik alanlarıdır. Yaşamın bütün alanlarının ve kültürün tüm 

geleneklerinin kesişmesiyle gerçekleşen yaratıcı etkileşimlerle mizah 

geleneği yaratılmakta ve yaşatılmaktadır. Mizahın yenileyici ve canlandırıcı 

gücü bu alanlar ve gelenekler arası kesişim ve etkileşimden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim mizah kapsamında yaşam ve kültür 

etkileşimlerle yaratılmakta, değiştirilmekte, geliştirilmekte ve 

canlandırılmaktadır. Yaşam ve kültür özünde mizahtan beslenmektedir. 

Mizah yaşama ve kültüre anlam, çekicilik ve özgünlük kazandırmaktadır. 

Mizahla insan ve toplum dahası yaşam ve kültür olgunlaştırılmakta ve 

bütünleştirilmektedir. Aslında mizah insanı, toplumu, yaşamı ve kültürü 

bütünlerken özgünleşmekte ve etkinleşmektedir. Bu nedenle mizah 

araştırmalarının kültürel bağlamlar arası yaratıcı etkileşimler temel 

alınarak disiplinler arası boyutta gerçekleştirilmesi bilimsel bir yaklaşım 

olacaktır. Bu çalışmada belirtilen yaklaşım esas alınarak mizah dolayısıyla 

da Nasreddin Hoca mizah geleneğinin bağlamlar arası yaratıcı etkileşimler 

kapsamında çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 

Kültür sözlü, yazılı (yazmalar ve basmalar) ve elektronik çağlar 

temelinde değerlendirilebilmektedir (Ong, 2014). Bağlamlar arasındaki 

yaratıcı etkileşimlerle kültür yaratılmakta, zenginleştirilmekte ve 

yaşatılmaktadır. Bir kültürel bağlam öncekinden veya öncekilerden 

beslenilerek yaratılmakta ve geliştirilmektedir. Her bağlamsal değişim 

yaşamı, kültürü, insanı ve toplumu dönüştürmekte, yenilemekte ve 

canlandırmaktadır. Bağlamlar arasındaki değişim ve dönüşümler 

kapsamında tek düze ve kalıplaşmış yaşam ve kültür kalıp dışılıklar ve sıra 

dışılıklarla anlamlı, çekici ve canlı hale getirilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında mizah yaşam ve kültürdeki kalıplaşma ve sıradanlaşmayı 

belirginleştirip etkisizleştiren kalıp ve sıra dışılıklar bütünüdür. Her bağlam 

önceki veya öncekilerin kalıplaşma ve sıradanlaşmalarının eleştirisinden 

doğmaktadır. Bağlamlar arası eleştiri öncelikle mizah alanında ve mizah 

olarak ortaya çıkmaktadır. Her bağlamsal değişimde yaşam ve kültür 

mizahın da etkisiyle güncellenmekte, yeni eklemelerle geliştirilmekte ve 

zenginleştirilmektedir. Farklı bağlamların kuşakları arasındaki 
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etkileşimlerle yaşam ve kültür eleştirel düşünceyle gözden geçirilmekte ve 

yeni ürün ve gelenekler yaratılmaktadır. Yaşamın ve kültürün özüne 

odaklandığı ölçüde mizahçı yaratıcılık, çekicilik ve özgünlük kazanmaktadır. 

İnsanın, toplumun, yaşamın ve kültürün özüne yaklaştıkça mizahın 

çekiciliği ve etkinliği artmaktadır. Aslında her bağlamın insanı ve toplumu 

yaşamda ve kültürde kendi yarattığı değişim ve dönüşümlerin eseridir. Bir 

bakıma her bağlamın insanı ve toplumu kendini keşfetmek ve yaratmak için 

yaşamı ve kültürü değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu nedenle kültürel 

bağlamlar arasında çatışmaların değil yaratıcı etkileşimlerin varlığından 

söz edilebilir. Yaşam, kültür, insan ve toplumdaki değişim ve dönüşümlere 

uyumsuzluk, “çatışma” tanımlamasını doğurmaktadır. Yaratıcı 

etkileşimlerin içselleştirilmesi ise uyumun, doğallığın, gelişmenin, 

yenilenmenin ve zenginleşmenin temel kaynağını oluşturmaktadır. 

Bağlamlar arasındaki etkileşim ve bütünleşme ürünler, aktörler ve 

gelenekler üzerinden gerçekleşmektedir. Bu nedenle gelenekler, ürünler ve 

aktörler bağlamlararasılık merkezli araştırmaların temel araştırma 

konularındandır.  

Nasreddin Hoca, fıkraları ve mizah geleneği gibi farklı kültür 

çağlarında yaşamaya devam eden veya asırları aşan yaşama sahip kültür 

ürünleri, gelenekleri ve aktörleri bu kapsamda oldukça değerlidir. 

Nasreddin Hoca bağlamlar arası bütünleşmenin ve uyumun merkezi aktörü 

haline geldiği için çağları aşan bilgeler bilgesine dönüştürülmüştür. 

Nasreddin Hoca sözlü, yazılı ve elektronik kültür bağlamlarında yaşamaya 

devam eden bir zirve şahsiyettir. Aslında Nasreddin Hoca farklı kültürel 

bağlamlarda yaşatıldığı ve bağlamlararası bütünleştirici ana aktör olduğu 

için zirve şahsiyete dönüşmüştür. Nasreddin Hoca çağları, bağlamları, 

kültürleri ve gelenekleri birleştiren, yaşamı eleştirel düşünce ve 

yaratıcılıkla yenileyen ve canlandıran, yaşamı bütünleyen, anlamlı ve çekici 

hale getiren, farklı bakış açılarıyla yaşamı çözümleyen ve çözümleten, 

yaşamda cevaplanmamış soru/n bırakmayan, eleştirel, çözümleyici ve 

yaratıcı aklın yarattığı ve yaşattığı, çağlar, devirler, kültürel bağlamlar üstü, 

kendi bağlamını yaratan, yüzyıllardır eleştirel, çözümleyici ve yaratıcı akıl 

ve düşünceyle dünyayı aydınlatan, torunlarına eleştirel, çözümleyici ve 

yaratıcı düşünceyi sevdiren, yaşamı tersten dahası farklı boyutlardan 

gözlemlemeyi ve yorumlamayı öğreten, kalıpları değil öznel, özgür ve sıra 

dışı düşünmeyi öğütleyen bilgelik okulunun bilgeler bilgesidir. Bu nedenle 

en eleştirel, analitik ve yaratıcı olunan anlar Nasreddin Hocalaşılan anlardır. 
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Nasreddin Hocalaşmak, yaşamı farklı boyutlardan görebilmek ve 

çözümleyebilmektir.  Yaşamın ve kültürün gelişmesinde Nasreddin Hoca’yı 

var eden ve yaşatan eleştirel, çözümleyici ve yaratıcı akla/düşünceye ihtiyaç 

vardır. O’nun bağlamlar üstü mizahi bilgelik masasında Timur ile alfa 

kuşağından torunları yan yana oturarak insanı, yaşamı ve evreni 

sorgulamakta ve keşfetmektedirler. İnsanlığın, yaşamın ve kültürün 

zenginleşmesi, anlamlı ve çekici hale gelmesi için eleştirel düşünce, 

çözümleyici ve yaratıcı akıl vazgeçilmez olduğu için Nasreddin Hoca 

geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de yaşamaya devam edecektir. Bu 

çalışma Nasreddin Hoca’nın farklı kültür çağlarındaki yaşatılmaya devam 

ettirilmesi olgusunu ve bunun nedenleri ile bu durumun Nasreddin 

Hoca’nın zirve şahsiyete dönüşmesindeki etkisini analiz etmeyi 

amaçlamaktadır. 

1. Çözümleme: Nasreddin Hoca Mizah Geleneği ve Kültürel 

Bağlamlararasılık 

Farklılaşan bağlamlar, yaşam ve kültür ile insan ve toplumun da 

değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle her bağlamın insanı, toplumu, 

kültürü ve mizahı öncekilerden beslense de kendine özgüdür.2 Aslında 

mizah dolayısıyla Nasreddin Hoca mizah geleneği bir yanıyla 

bağlamlararası değişim ve dönüşümlerin temel kaynaklarından ve 

dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. 

Farklı bağlamlara uyarlanabilirliği Nasreddin Hoca mizah 

geleneğinin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Nasreddin Hoca fıkra 

belleğinin bağlamlar arası geçişler ve dönüşümlerle birlikte güncellendiği 

görülür. Mizahın doğasından kaynaklanan bu esneklik ve uyum Nasreddin 

Hoca mizah geleneğine de çağlar üstü bir yaşam kazandırmıştır. İnsan ve 

toplum mizah dolayısıyla her yeni bağlamda güncellenen Nasreddin Hoca 

fıkraları ile değişen ve dönüşen yaşama ve kültüre uyum sağlamış ve 

sağlamaya da devam etmektedir. Nasreddin Hoca mizah geleneği kültürel 

bağlamlar arası geçişler ve dönüşümlerle gelişmiş ve gelişmeye de devam 

etmektedir. Nasreddin Hoca mizah geleneği sözlü, yazılı ve elektronik kültür 

bağlamlarının ürünü ve temel kaynaklarındandır.3 Nitekim Nasreddin Hoca 

fıkra belleğinin farkı türden pek çok ürünün yaratılmasında kaynak olarak 

                                                   
2 Değişen mizah ekolojisi-üretim ve tüketim biçimi, icra ortamı, katılımcısı, işlevi, amacı vb. için 

bkz. Sevindik, 2017.  
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Özdemir, 2011.  



    

 

  

~ 6 ~ 

 

 
Nebi Özdemir 

 

değerlendirildiği görülür. Aşağıda görüleceği üzere anonim Nasreddin Hoca 

mizah belleği farklı bağlamlarda ferdi ürünlerin yaratılmasına kaynaklık 

etmiştir. Nasreddin Hoca fıkralarının biçim ve içerik açısından değiştirilerek 

veya dönüştürülerek (biçimsel, izleksel/anlamsal değiştirim/dönüşüm) 

farklı türden metinlere dönüştürüldüğü, bununla birlikte Nasreddin Hoca 

ana fıkra tipinin ve iletisinin korunduğu belirlenmiştir (Aktulum, 2013; 

Daşdemir, 2014 vd.). Dolayısıyla metin-doku-bağlam ilişkisini tartışan 

çalışmalar (Dundes, 1980; Ekici, 1998 vd.) da dikkate alındığında sözlü 

kültür bağlamında doğan, gelişen ve yaşatılan Nasreddin Hoca mizah 

geleneğindeki değişim ve dönüşümler aşağıda örnekleneceği üzere yazılı 

(yazmalar ve basmalar) ve elektronik kültür bağlamları temelinde ve 

bağlamlararasılık yaklaşımından hareketle çözümlenebilir.  

1.1.Yazılı kültür bağlamı 

1.1.1.Yazmalar kültürü bağlamı 

Tarihsel şahsiyet olarak Nasreddin Hoca’nın (1208/9-1284/5) aldığı 

eğitim, kadılığı, imamlığı ve müderrisliği dikkate alındığında bir yazmalar 

(yazılı) kültürü aktörü olduğu görülür. Yazmalar kültürü bağlamında 

Nasreddin Hoca ile ilgili bilgilerin 15.asrın (1480) sonundan daha çok da 

16.yüzyıldan itibaren görülmeye başlanması dikkat çekicidir. Nasreddin 

Hoca’nın 13. ve 15.asırlar arasındaki iki asırlık dönem içinde sözlü kültür 

bağlamının bilgesine dönüştüğü ileri sürülebilir. Yaşamı her dönemde 

geriden izleyen yazılı kültür aktörlerinin (yazmalar kültürü bağlamında 

yaşamı nispeten eş zamanlı ve ayrım yapmaksızın takip eden cönk ve 

mecmuaları kaleme alanların dışındakiler) sözlü kültürdeki bu tür 

belirginleşmelere uzun süre ilgisiz kaldıkları söylenebilir. Buna karşılık 

Nasreddin Hoca ile ilgili ilk kayıtların aşağıda örnekleneceği üzere daha çok 

sözlü kültüre yakın eserlerde yer almış olması da bu açıdan dikkat 

çekicidir.4 Bu durum Nasreddin Hoca imgesinin ve mizah geleneğinin 

belirginleşmesinde sözlü kültüre yakın veya sözlü kültürden yoğun olarak 

beslenen yazmaların ve bunların yazarlarının da etkisinin bulunduğunu 

göstermektedir. Merkezi kültürel patronajlık sisteminin ve merkezi kültür 

patronlarının ilgilerinin de yazmalarda Nasreddin Hoca ile ilgili unsurların 

geçmesine neden olduğu iddia edilebilir. 

 

                                                   
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Duman, 2008: 51-66; Sakaoğlu, 2013:19. 
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Ebû’l-Hayr-i Rûmî’nin Saltukname’sinde(1480) Nasreddin Hoca 

“öbür dünyaya ilim, amel ve ihlas-ı kalb” götürüldüğünden bu dünyada 

ancak bunlara sahip olunabileceğini vurgulayan anlatısı aktarılarak 

karşısındakinin düşüncesini okuyan, mecazlarla hakikati söyleyen bir veli 

olarak gösterilmiştir. Bu kayıtlardan hareketle Pertev Naili Boratav, 

geleneğin vefatından iki asır sonra Nasreddin Hoca’ya bilinen kişiliğinden 

tamamen farklı nitelikler (tabiatüstü güçlere ve karşısındakinin 

düşüncelerini keşfetme yeteneğine sahip) yakıştırdığına ve fıkralarının 

özlerinde bilgelik gizlediğine işaret etmektedir (Boratav, 1996: 10).  

Mustafa Duman ise 15.asırda Nasreddin Hoca’nın Akşehir dışında da 

tanındığını ve fıkralarının kitap haline getirildiğini belirtmiştir (Duman, 

2008: 52). Bu bilgi ve değerlendirmeler Nasrettin Hoca mizah geleneğinin 

oluşmasında ve gelişmesinde yazmalar kültürünün işlevini ortaya 

koymaktadır. 

Tarihsel şahsiyetlerin kimliklerine zaman içinde farklı kültürel 

bağlamlarda (sözlü, yazılı, elektronik kültür vb.) yeni imgeler 

eklenebilmektedir. Söz konusu imgelerin çeşitliliği ve zenginliği tarihsel bir 

kimliği bağlamlar arası veya çağlar üstü zirve şahsiyete 

dönüştürebilmektedir. Yukarıdaki kayıt ve değerlendirmeler Nasreddin 

Hoca’nın tarihsel şahsiyetinin dışında sözlü kültürle uyumlu yazmalar 

kültüründe de ermiş bilge imgesinin oluşturulduğunun ve 

yaygınlaştırıldığının eldeki ilk kanıtı olarak yorumlanabilir. Diğer yandan 

yazmalar kültürü ve aktörleri yaygınlık kazanabilmek amacıyla sözlü 

kültürden dolayısıyla Nasreddin Hoca gibi sözlü kültür zirve 

şahsiyetlerinden yararlanmıştır. Yazmalar kültürü aktörleri ilk dönemlerin 

aksine, özellikle basmalar kültürünün ortaya çıktığı 18.asır ve 

yaygınlaşmaya başladığı 19.asırda basmalar kültürüyle rekabet edebilmek, 

dahası etkinliklerini sürdürülebilmek amacıyla sözlü kültüre ve sözlü kültür 

aktörlerine daha fazla ilgi göstermişlerdir. Bu gerçek müstakil Nasreddin 

Hoca yazmalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yöntem, etkinleşmek 

isteyen ardıl kültür bağlamlarının aktörleri tarafından da sıklıkla 

kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. 

Yazmalar kültürü bağlamında 16.asırda Nasreddin Hoca ile ilgili 

daha fazla kayda rastlanmaktadır. Hezel (alaycı şiir ustası) ustası Mehmed 

Gazalî’nin Dafiü’l-Gumûm Rafiü’l-Humûm (1511) başlıklı yazma eserinde 

Nasreddin Hoca’nın eşek hikâyelerinin çok olduğu ve o devirde herkes 

tarafından bilindiği anlaşılmaktadır (Duman, 2008: 53). Yavuz Sultan 
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Selim’in Mısır seferine katılan Güvahî’nin gittiği yerlerden derlediği 

hikâyelerden oluşturduğu Pendnâme (1527) adlı mesnevisinde Nasreddin 

Hoca fıkraları (Ye kürküm ye, Oğlanın aklı yok idi nasıl birden gider) da yer 

almaktadır. Mustafa Duman bu kayıtları Nasreddin Hoca fıkralarının ilk 

nazma çekilmesi olarak değerlendirmektedir (Duman, 2008:54). Fıkraların 

nazma çekilmesi, Nasreddin Hoca mizah belleğinin yaygınlaşması ve 

kalıcılaşması açısından oldukça önemlidir. Nitekim daha sonra Nasreddin 

Hoca fıkralarının farklı türden ürünlere dönüştürülerek etkili bir şekilde 

yaşatıldığı görülmüştür. Bu kaynaktaki “Peşin parayı görünce gülersin” 

fıkrasının başka kişiye bağlanarak anlatılması, Nasreddin Hoca fıkra 

belleğinin farklı açıdan yaygınlaşmaya ve genişlemeye devam ettiğini ortaya 

koymaktadır. Böylelikle Nasreddin Hoca fıkra dahası mizah belleği sınırları 

ve kapsamı yazmalar kültürünün de etkisiyle belirsizleştirilerek 

genişletilmiş, eleştirel düşünce, çözümleyici ve yaratıcı akıl içeren yeni 

yaratmalarla zenginleştirilmiştir. Zaman içinde “eleştirel düşünce, 

çözümleyici ve yaratıcı akıl” ürünü fıkralar Nasreddin Hoca’ya bağlanmış ve 

Nasreddin Hoca fıkra belleği de genişlemeye devam etmiştir.  

Bayburtlu Osman’ın Kitâbı-ı Mir’ât-ı Cihân (1581) ve Taşlıcalı 

Yahya’nın Gencine-i Râz ve Usûlnâme (1540) adlı eserleri dışarıda tutulursa 

16.asırda Nasreddin Hoca ile ilgili fıkralara letâifnâme tarzındaki eserlerde 

yer verildiği görülmektedir. Basirî‘nin(ö. 1534-5) Letâif ve Lâmiî Çelebi’nin 

(oğlu Abdullah/Derviş Mehmed tarafından tamamlanan) Mecmaü’l-Letâif 

(1531/1551) adlı eserleri bu türdendir. Lâmiî Çelebi’nin Mecmaü’l-Letâif 

adlı eserinde dört Nasreddin Hoca lâtifesi bulunmaktadır. Duman’ın 

(2008:54-55) bu eserdeki ahmak ve budalalara uygun pek çok lâtifenin 

yazarın tercihi nedeniyle Nasreddin Hoca’ya bağlanmadığına, zaman içinde 

bunların Nasreddin Hoca fıkra külliyatına eklendiğine dikkat çekmesi 

önemlidir. Dolayısıyla fıkraların Nasreddin Hoca’ya bağlanmasının ve 

Nasreddin Hoca fıkra belleğinin genişlemesinin sadece sözlü kültürden 

değil yazılı (yazmalar ve basmalar) kültür bağlamından da kaynaklığını 

görülmektedir. Bu dönemde letâifnâme belleği ile Nasreddin Hoca fıkra 

belleği arasında sınırlar belirsizleşmiş ve geçişler artmıştır. Burada 

“eleştirel düşünce, çözümleyici ve yaratıcı akıl” ürünü fıkraların Nasreddin 

Hoca fıkraları olarak değerlendirilmesinin Nasreddin Hoca’nın bilgeler 

bilgesi kimliğine uyduğu ve bu ölçütün söz konusu ayrım çözümlemelerinde 

esas alınabileceği vurgulanmalıdır.  
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16.asırda Nasreddin Hoca fıkralarından oluşan eldeki ilk müstakil 

yazma ortaya çıkmıştır. Hasan/Hüseyin Abdî’ye ait “Hikâyet-i Kitâb-ı 

Nasreddin” (1571) başlıklı bu yazma bugün Oxford-Bodleien’de 

bulunmakta ve 43 hikâyeden oluşmaktadır (Boratav, 1996: 11). Bu tür 

yazmalar, yazılı kültürde Nasreddin Hoca imge ve fıkralarının Nasreddin 

Hoca’nın tarihsel yaşamından iki veya üç asır sonrasında (15-16.asırda) 

müstakil olarak kabul gördüğünü ve yaygınlaştığını ortaya koymaktadır.  

Yazmalar kültürü aktörlerinin Nasreddin Hoca’ya ilgisi 17.yüzyılda 

da devam etmiştir. Bu asırda Nev’izâde Atâyî’nin Sohbetü’l Ebkâr (1635), 

Nabi’nin (1678) Tuhfetü’l- Harameyn (1678) ve Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnâmesi (1682; 3.c.) gibi yazma eserlerde Nasreddin Hoca ve 

fıkraları hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Divan şairi Nabi’nin Hacca 

giderken Nasreddin Hoca’nın türbesini ziyaret etmesi ve bunu eserinde 

kaydetmesi yazmalar kültürü bağlamındaki farkındalığın bir göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. 1638 yılında Akşehir’e gelip Nasreddin Hoca’nın 

türbesini ziyaret eden Evliya Çelebi ise yazmalar ve sözlü kültür aralığında 

yarattığı Seyahatnamesi’nde çeşitli vesilelerle Nasreddin Hoca’dan ve 

fıkralarından bahsetmiş ve sözlü kaynaklardan derlediklerini eserine 

aktarmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Nasreddin Hoca ile ilgili sözlü 

anlatıların yazmalar kültürü eserlerini de biçimlendirdiğini örneklemesi 

açısından önemlidir. 

17.asırda 130 fıkradan oluşan “Hikâye-i Hace Nasreddin” başlıklı 

yazmadaki fıkraların sayılarındaki belirgin artış Nasreddin Hoca fıkra 

dolayısıyla imge belleğinin, imgeler bileşkesi zirve şahsiyetinin, ana fıkra, 

halk filozofu dahası “bilgeler bilgesi” kimliğinin sözlü kültürün yanında 

yazmalar kültürü aktörlerinin de katkılarıyla oluşturulmaya ve 

genişletilmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Özetle Nasreddin Hoca 

ile ilgili tekli kimlikten çoklu kimliğe, Nasreddin Hoca’nın fıkralarından 

Nasreddin Hoca fıkralarına dönüşüm bağlamlar arası geçişler, yorumlar ve 

değerlendirmelerle gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye de devam etmektedir.  

18. asırda Nasreddin Hoca fıkra yazmalarına yenileri eklenmiştir. 

Nasreddin Efendi Hikâyesi başlıklı yazma (1280/1863-4) 126 lâtifeden 

meydana gelmektedir. Bugün Türkiye ve yurt dışında (Londra, Paris, Berlin, 

Leningrad vb.) Nasreddin Hoca ve Nasreddin Hoca fıkraları ile ilgili çok 
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sayıda yazma bulunmaktadır.5 Örneğin Paris Devlet Kitaplığı’nda 12 

Nasreddin Hoca yazmasının mevcut olduğu belirtilmiştir. Boratav bazı 

benzerliklere (anlatı şeması, diyalog izleği, sözcük seçimi, hikâyelerin 

sıralanması) sahip Paris yazmalarının “oldukça eski bir tarihte, belki 16. 

yüzyıldaki bir derlemeye dayandığını ve anonim derlemelerin çoğunun 

bundan kaynaklandığını” (Boratav, 1996:11-12) belirtmesi yazmalar 

kültüründe Nasreddin Hoca fıkra belleğinin nasıl korunduğunu ve 

zenginleştirildiğini açıklamaktadır. Bu yazmaların müstensihlerinin 

Nasreddin Hoca fıkra belleğinin genişletilmesinde yeni eklemelerle katkı 

sağladıkları söylenebilir.6 Söz konusu yazmalardaki benzerliklere Osmanlı 

basılı kültür bağlamındaki Nasreddin Hoca fıkra yayınlarında da 

rastlanması (Boratav, 1996: 12), bağlamlar arası geçişlerin ve 

sürekliliklerin varlığının kanıtı olarak değerlendirilebilir.    

1.1.2. Basmalar kültürü bağlamı 

15.asrın ikinci yarısından itibaren Nasreddin Hoca adına ve fıkralarına 

yazmalarda rastlandığı önceki bölümde açıklanmıştır. Antoine Galland’ın 

1694 yılındaki Nasreddin Hoca’nın adını anmadan Fransızca yayımladığı üç 

fıkra yayını dikkate alınırsa Batı’da basılı kültür bağlamı kapsamındaki 

yayınların 17.asrın sonunda başladığı ve sonraki asırlarda da artarak devam 

ettiği söylenebilir (Duman, 2008: 81-82). Buna karşılık 19.asrın ikinci 

çeyreğinden (1837) itibaren Osmanlı basılı kültüründe Nasreddin Hoca 

fıkraları ile ilgili yayınlar ortaya çıkmaya başlamıştır.  Nasreddin Hoca fıkra 

külliyatı Osmanlı dönemi basılı kültürü bağlamında öncelikle taşbaskısı 

olarak yayımlanmıştır. Gerek Batı ve gerekse Osmanlı basılı kültüründeki 

Nasreddin Hoca yayınları daha çok yazmalara ve saha derlemelerine 

dayanmaktaydı. Nitekim Mustafa Duman karşılaştırmalı araştırmalarının 

sonucunda “Menâkıb-ı Nasreddin Efendi” başlıklı yazmanın yazmalar 

geleneğinden basmalar geleneğine geçişte kullanılan temel yazma kaynak 

olduğunu, bu yazmanın Nasreddin Hoca fıkra külliyatının çekirdeğini 

oluşturduğunu, Türkiye ve yurt dışındaki baskılarda bu yazmadaki 

fıkraların yer aldığını vurgulaması, bağlamlararası etkileşimlerin etkisinin 

varlığını kanıtlaması açısından oldukça önemlidir (Duman, 2008:165-166). 

Diğer bir deyişle bağlamlar arasındaki geçişlerde bazı zirve 

                                                   
5 Bu konuda bkz. Duman, 2008: 597-636 vd. 
6 Anlatıları Nasreddin Hoca’ya bağlamak suretiyle; Mevlânâ’nın Mesnevi adlı eserinden 
ekleme için bkz. Özağaç, 2019.  
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şahsiyetlerin/kahramanların (Nasreddin Hoca gibi) ve eserlerin (Menâkıb-

ı Nasreddin Efendi adlı yazma gibi) “bütünleştirme/birleştirme” işlevine 

sahip oldukları görülür. Burada Osmanlı basmalar kültüründe yazmalar 

kültürünün temel eserlerinin (klasik dönem şairlerinin divanları vb.) ilk 

dönemde yer almadığına, daha çok Batı tarzı yazılı kültür eserlerinin 

basıldığına buna karşılık Nasreddin Hoca fıkra külliyatı gibi yazmaların da 

baskılarının yapıldığına işaret edilmelidir. Bağlamlar arası geçişlerde 

Nasreddin Hoca mizah belleğine ayrıcalık tanınması ve öncelik verilmesi, 

yaygınlaşma ve etkinleşme amacını taşıyan yeni kültür bağlamının aktörleri 

açısından akılcı bir tercihtir. 

Yazmalardan basmalara aktarım sürecinde Nasreddin Hoca fıkra 

belleği yeni eklemelerle genişlemeye devam etmiştir. Bu kapsamda pek çok 

fıkra Nasreddin Hoca fıkrası haline getirilmiştir. Basılı kültür bağlamındaki 

tercüme ve aktarmalarda yapılan sadeleştirmeler ile ayıklamalar, 

Nasreddin Hoca fıkra belleğini ve geleneğini biçimlendirmiştir. Türkiye’den 

sözlü kaynak derlemeleriyle yabancı kaynaklardan elde edilenler, 

yazmalardaki ve ilk dönem basmalar kültürlerindeki fıkralarla 

birleştirilerek Nasreddin Hoca fıkra belleği genişletilmiştir. Bu belleğe son 

dönemde elektronik kültür bağlamı ürünleri eklenmektedir. Aynı şekilde 

Nasreddin Hoca mizah geleneği bugün dünyaya yayıldığından eklemelerin 

tek (Türkiye) merkezli değil çok merkezli ve kaynaklı olarak gerçekleştiği 

de mutlaka dikkate alınmalıdır.7 Dolayısıyla bu yayında örneklendiği üzere 

Nasreddin Hoca mizah geleneğini konu alan bağlamlararası (geçişler) 

araştırmalar çok merkezi, kaynaklı ve yönlü karşılaştırmalı yöntem ve 

yaklaşımlarla gerçekleştirilmelidir. 

Sabri Koz tarafından çeviriyazı ve tıpkıbasım olarak yayımlanan 

1837 tarihli “Letâ’if” başlıklı yayın Nasreddin Hoca fıkralarının ilk 

baskısıdır. Daha sonra Kahire’deki Bulak Matbaası “Letâ’if-i Nasreddin 

Efendi” başlıklı kitabı 1838, 1840 ve 1841 tarihlerinde yayımlamıştır. Bu 

yayını, İstanbul’da başlığında ilk kez Nasreddin Hoca adı geçen 1850’li 

tarihli “Letâ’if-i Hoca Nasreddin Efendi” taşbaskısı izlemiştir. 1864 yılında 

ilk resimli taşbaskısı Nasreddin Hoca fıkra kitabı yine İstanbul’da 

basılmıştır. Osmanlı döneminde Türk mizah basınının da kurucularından 

Mehmet Tevfik (Çaylak Tevfik) 1883 tarihinde Letâ’if-i Nasreddin başlıklı 

                                                   
7 Nasreddin Hoca araştırmalarının önemli uzmanı Mustafa Duman 1555 fıkrayı 38 farklı 
ülkeden derlediğini belirtmesi bu açıdan önemlidir; Duman 2008:171. 
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kitabını ilk resimli hurufat baskı olarak yayımlamıştır. Veled Çelebi’nin 

(İzbudak)  Bahâ’î takma adıyla fasiküller halinde 1910 yılında yayımını 

tamamladığı Letâ’if-i Hoca Nasreddin başlıklı eseri ise bu konuda yazılmış 

ilk önemli çalışma olarak değerlendirilmiştir (Duman, 2008: 75-; Koz, 2008: 

7). Zaman içinde Nasreddin Hoca yayınları “akademik, manzum, resimli, 

antoloji, seçki, çizgi roman, albüm vb.” nitelik taşıyan müstakil bir yayın 

alanı hale gelmiştir (Özdemir, 2011:77-82). Bu kapsamda yurt içinde ve yurt 

dışında farklı amaçlara ve kesimlere yönelik çok sayıda matbu yayın 

üretilmiştir(Duman, 2005, 2005, 2008: 75-90). Sonuçta basılı kültür 

bağlamındaki her yayın Nasreddin Hoca mizah belleğine yeni imge, unsur 

ve ürünler eklemiş ve eklemeye de devam etmektedir.  

Basılı kültürün bilimsel nitelikli yayınlarının da Nasreddin Hoca 

merkezli bağlamlararası araştırmalarda dikkate alınması gereklidir 

(Özdemir, 2011:81). Alberts Wesselski’nin 1911 yılında Almanca olarak 

basılan “Der Hodscha Nasreddin” başlık kitabı, ilk önemli bilimsel yayın 

olarak değerlendirilmektedir. Pertev Naili Boratav ise Nasreddin Hoca ve 

fıkra külliyatı araştırmalarının öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Bugün Nasreddin Hoca mizah geleneği üzerine çok sayıda bilimsel yayından 

oluşan geniş bir bellek bulunmaktadır. 

Tanzimat döneminde gelişmeye başlayan mizah basını ve edebiyatı 

kapsamındaki yayınların Nasreddin Hoca ve fıkra belleğini basılı kültürde 

yaygınlaştırdığı görülür (Özdemir, 2011:83-85). Bu dönem gazetelerindeki 

köşe yazarlarının kendilerini fıkra yazarı olarak tanıtmaları ilginçtir. 

Nitekim Nasreddin Hoca eleştirel, çözümleyici ve yaratıcı aklıyla gündemi 

yorumlama tarzını içeren bu tarz köşe yazarlığı Türk basının önemli 

geleneklerinden biri haline gelmiştir. Köklü mizah geleneğine dayanan ve 

kendilerini Nasreddin Hoca’nın torunları olarak kabul eden mizah basını ve 

edebiyatının temsilcileri ilk dönemden itibaren Nasreddin Hoca mizah 

belleğinin geliştirilmesini ve yaşatılmasını sağlamışlar ve sağlamaya da 

devam etmektedirler. Terakki Gazetesi’nin eki Letâ’if-i Âsâr ve Diyojen 

(1869) ile başlayan basılı kültür mizahı daha sonraki yayınlarıyla 

Osmanlı’nın en hızlı gelişen kültürel geleneklerinden biri haline gelmiş ve 

diğer kültürel geleneklerin de (yazılı/basılı edebiyat, tiyatro, sinema vb.) 

geliştirilmesini sağlamıştır. Osmanlı basılı kültürünün son döneminde 

yayımlanan mizah dergilerine “Lâtife (1871), Eşek ve Mizahi Nasreddin 

Hoca (1920)” gibi isimlerin verilmesi bu açıdan dikkat çekicidir (Özdemir, 

2012:73-80). Mizah basınındaki bu geleneğin Cumhuriyet döneminde de 
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yaşatıldığı görülür. Gazete ekleri dışında “Nastrattin Hogea (1871-Bükreş), 

Molla Nasreddin (1906-1931), Nasreddin Hoca (1908), Nasreddin Hoca 

(1014), Nasreddin Hoca (1927-1928), Hoca Nasrattin (1931), Yeni 

Nasreddin Hoca (1936-37), Yeni Hoca Nasreddin (1940-41), Yeni Hoca 

Nasrettin (1943), Molla Nasreddin (1944-Tebriz), Nasreddin Hoca (1949-

51), Yeni Nasreddin Hoca (1956-58), Nasreddin Hoca (Akşehir-1963), Molla 

Nasreddin (Güney Azerbaycan-1979), Nasreddin Hoca (1993-95-Akşehir), 

Hoca Nasreddin (1995-Dağıstan) ve Nasrettin Hoca (1996-Bulgaristan)” 

başlıklı pek çok dergi yayımlanmıştır (Duman, 2008:78-79). Özetle yurt 

içindeki ve yurt dışındaki mizah yazar ve çizerleri Nasreddin Hoca’nın 

ardılları olarak O’nun izinden gitmeyi sürdürmüşlerdir. Nasreddin Hoca 

mizah belleği her dönemde mizah yazar ve çizerlerinin ana kaynağı olarak 

işlev görmüştür (Metin Basat, 2014: 283-314). Bu durum Nasreddin Hoca 

mizah belleğinin yeni Nasreddin Hoca imge, uyarlama ve yorumlarla 

zenginleştirilmesini sağlamıştır. Özellikle Nasreddin Hoca sözlü ve yazılı 

mizah belleğinin etkili görsellere dönüştürülmesi, yetenekli karikatüristler 

sayesinde gerçekleşmiştir. Bugünün mizah dergilerinde de Nasreddin Hoca 

fıkralarının karikatürlerde yer almaya devam ettiği tespit edilmiş ve 

bunların Nasreddin Hoca fıkra tipi etrafında oluşturulmuş (yorumlanmış) 

yeni metinler olarak kabul edilebileceği ifade edilmiştir (Görkem, 2017). 

Özellikle karikatür yarışmalarıyla Türk ve dünya mizahına yeni ve etkili 

Nasreddin Hoca imgeleri ve fıkra yorumları kazandırılmıştır (Sağlam, 2009: 

701-718). Nasreddin Hoca’nın dünyanın ana mizah bilgesi haline 

gelmesinde mizah yazar ve çizerlerinin dolayısıyla mizah basını ve 

edebiyatının katkısı oldukça büyüktür. Mizah yazar ve çizerleri Nasreddin 

Hoca mizah belleğini basılı kültüre taşıyıp yeni ve etkili içeriklerle 

Nasreddin Hoca’nın farklı bağlamlarda yaşatılmasına öncülük etmişler 

böylelikle kendilerini de Nasreddin Hoca’nın torunları olarak 

ölümsüzleştirmişlerdir. Bu nedenle Nasreddin Hoca’yı çizmeyen 

karikatürist yok denecek kadar azdır. Tıpkı diğer mizah aktörleri gibi, 

karikatüristler de Nasreddin Hoca’yı çizerek veya Nasreddin Hoca mizah 

ekolünde yetişerek özgünleşmişler ve ustalaşmışlardır. 

Mizah basın ve yayıncılığının da katkılarıyla Nasreddin Hoca sözlü 

mizahı basılı çizgi romanlara ve çizgi bant hikâye kitaplarına 

dönüştürülmüştür. Nitekim Sururi (Gümen) 1944 yılında ilk renkli 

Nasreddin Hoca çizgi bant hikâyelerini İstanbul’da çıkan Çocuk Haftası adlı 

dergide yayımlamıştır. Bu çizgi bantların manzum olan metinleri Rakım 
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Çalapa tarafından yazılmış olması basılı ürünlerin çekiciliğini arttırmıştır. 

Nasreddin Hoca fıkralarının manzum metinler haline getirilmesinin 

yazmalar kültüründen miras kalan bir uygulama olduğu burada 

hatırlatılmalıdır. Nasreddin Hoca çizgi bant hikâye ve fıkralarının 

yayımlanması geleneğinin daha sonra Yavrutürk, Doğan Kardeş, Kumbara, 

Başak Çocuk ve Can Kardeş gibi çocuk dergilerinde sürdürüldüğü görülür. 

Ulaşılabilen kaynaklara göre ilk Nasreddin Hoca çizgi romanı ise Mim 

(Mustafa) tarafından 1959 yılında yayımlanmıştır. Birkaç ressam dışında bu 

tür içeriklerin büyük bir bölümü Orhan Ural, Mustafa Eremektar (Mıstık), 

Altan Erbulak, Abdullah Turhan (Abduş) ve Gürbüz Azak (Aliş) gibi Türk 

karikatür ustaları tarafından üretilmiştir.8 

1950’li yıllardaki bu çalışma ve çabalara paralel olarak Türkiye’de 

kültürel yaratıcı endüstriler alanındaki gelişme sorunları nedeniyle eş 

zamanlı olarak Nasreddin Hoca çizgi filmleri ortaya çıkarılamamıştır. 1951 

yılında hücre animasyon tekniği ile Yüksel Ünsal’a And Film tarafından 

yaptırılan ve banyo için gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 

kaybolan üç bölümlük “Evvel Zaman İçinde” adlı çizgi filmin bir bölümü 

Nasreddin Hoca’ya ayrılmıştır. 1963 senesinde usta karikatürist Oğuz Aral 

tarafından reklam amaçlı yapılan bir Nasreddin Hoca çizgi filminin 

bulunduğu belirtilmiştir. Yine 1978 yılında Kültür Bakanlığı tarafından bir 

çizgi film yarışması düzenlendiği bu yarışmada “Hoca ile Hırsız” (Tonguç 

Yaşar’ın) ile “Hoca İle Hırsızlar” (Tunç İzber’in) adlı çizgi filmlerin birinci 

olduğu kaydedilmiştir. Tıpkı 1951 yapımı gibi, Oğuz Aral ve Kültür 

Bakanlığı’nın çizgi filmleriyle ilgili herhangi bir içeriğe ulaşılamadığı 

vurgulanmıştır. Kültür Bakanlığı’nın 1979-1980 dönemindeki Nasreddin 

Hoca çizgi film siparişleri (10 adet) de yaşama geçirilememiştir. 1982 

yılında Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması yerine Nasreddin 

Hoca Çizgi Film Yarışması düzenlenmiş ve bazı yapımlar ödüllendirilmiştir. 

Daha sonra Nasreddin Hoca (Solak Prodüksiyon-1983), Bu Zamanlar 

Nasreddin (Anadolu Üniversitesi-1988), Nasreddin Hoca (Nedret Çatay 

yapımı-1990), Kilometre Taşları: Nasreddin Hoca (TRT-2012), Şeker Hoca 

(Diyanet TV-2016) ve Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu (2017) gibi çizgi 

filmlerin üretildiği kaydedilmiştir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Yılar, 2020: 513-

538).  

 

                                                   
8 Ayrıntılı bilgi için bkz. Duman, 2005; Duman, 2008: 135-138. 
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Buna karşılık taşbaskısı yayınlardaki basit çizimlerle başlayan 

Nasreddin Hoca mizah belleğinin görsellere dönüştürülmesi sürecinin çizgi 

bant hikâyeleri ve romanları ile devam ettirilmesi özellikle çocuklar 

üzerinde etkili olduğu görülür. Diğer yandan Nasreddin Hoca ile bu tür 

yayınların çekiciliği arttırılmıştır. Burada geçmişte toplumun tüm 

kesimlerine hitap eden sözlü kültür tiyatro gelenekleri (Karagöz vb.) gibi 

Nasreddin Hoca mizah belleğinin de didaktik kültür aktarım aracı olarak 

çocuklara özgü hale getirilmesiyle yaşam alanının daraltılmaya 

çalışılmasında bu türden yayınların etkisinin bulunduğu vurgulanmalıdır.  

Nasreddin Hoca ve mizah belleğinin anlatıdan görsele 

dönüştürülmesi kültürel yaratıcı alanlarda yeni Nasreddin Hoca imgelerinin 

ve mizah belleği içeriklerinin üretilmesini sağlamış ve sağlamaya da devam 

etmektedir. Bu kapsamda minyatür (Özçelik ve Yeşilyurt, 2009), kitap, 

resimli kitap, karikatür, grafik, resim,  fotoğraf, hediyelik eşya, oyuncak, 

heykel (Özkarakoç, 2019), elektronik oyun, animasyon, takı, sinema filmi, 

reklam, TV programı, kent markası (Nasreddin Hoca dünya mizah başkenti 

vb.) ve tekstil tasarımı gibi farklı türden ürünlerin bulunduğu belirlenmiştir. 

Bu tür ürün, içerik ve uygulamaların bazen Nasreddin Hoca mizah 

geleneğini dondurduğu ve kalıplaştırdığı da söylenebilir. Diğer yandan 

etkili, çekici imge ve ürünlerin tasarlanması, kültürel yaratıcı endüstrilerin 

ve kültür ekonomisinin gelişmesinin yanında Nasreddin Hoca mizah 

geleneğinin paylaşılmasına ve yaygınlaştırılmasına da katkıda 

bulunmaktadır.9 Sonuçta Nasreddin Hoca geçmişte olduğu gibi 21.asırda da 

özgünlük, farklılık ve çekicilik peşindeki torunlarını beslemeye devam 

ederek çağları aşan bilgeliğini kökleştirmekte ve yaygınlaştırmaktadır. 

Nasreddin Hoca mizah geleneği tiyatro sanatının da gelişmesine 

kaynaklık etmiş ve etmeye de devam etmektedir (Özdemir, 2011:85-89). 

Nitekim Karagöz, Meddah, Ortaoyunu ve Kukla gibi kentli sözlü kültür 

tiyatrosu geleneklerinin ustaları Nasreddin Hoca mizah geleneğinin farklı 

türden takipçileridir. Kavuklu Hamdi, Abdi, Aşki, Sururi, Kel Hasan ve Naşit 

gibi halk tiyatrosunun ustaları gösterilerinde Nasreddin Hoca mizah 

geleneğini geliştirerek yaşatmışlardır. Aşağıda aktarılacağı üzere İsmail 

Dümbüllü, Münir Özkul, Nejat Uygur ve Erol Günaydın başta olmak üzere 

bazı gelenek ustalarının sinema, radyo ve televizyon gibi elektronik kültür 

bağlamlarının Nasreddin Hocalarına dönüştükleri görülmüştür. Onlar 

                                                   
9 Örnek çalışma için bkz. Özdemir, 2008; Öğüt Eker, 2009; Kahveci, 2018: 191-206. 
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Nasreddin Hoca mizah belleğini kentli sözlü kültür tiyatrosundan sinema 

radyo ve televizyon gibi farklı kültürel bağlamlara taşımışlardır. Aynı 

şekilde köylerdeki dramatik gösterilerin ustaları ile mizahi deyiş ve 

hikâyeleri ile âşıklar da Nasreddin Hoca’nın izinde gösterilerini 

gerçekleştirmişlerdir.  

Diğer yandan yazılı kültür tiyatrosu kapsamında da Nasreddin Hoca 

ile ilgili pek çok oyun sahnelenmiştir. Bu türden oyunların ilki 18.asrın son 

çeyreğine tarihlenen (yazarı bilinmeyen; 1774-1789) ve yazarı tartışmalı 

“Nasreddin Hoca’nın Mansıbı” adlı oyundur. Nasreddin Hoca Revüsü (1910, 

İstanbul, Beyoğlu Odeon Tiyatrosu; Burhaneddin Tepsi-Reşad Rıdvan’ın 

eseri), Nasreddin Hoca (1911, İstanbul, Sahne-i Milliye-i Osmaniye; 2 

perdelik oyun), Nasreddin Hoca ile Karagöz Paris’te (1914, 4 perdelik oyun; 

Naşit’in-Özcan-eseri), Nasreddin Hoca (Naşit Özcan’ın yazdığı ve Nasreddin 

Hoca’yı canlandırdığı oyun) ve Hoca’nın Eşeği (1925-26, İstanbul Şehir 

Tiyatrosu) bu türden gösterilerdir (Duman, 2008:139-140). Cumhuriyet 

döneminde Nasreddin Hoca ve fıkra belleği konusunda pek çok tiyatro 

oyunu yazılmış ve sahnelenmiştir. Özellikle kukla ve çocuk tiyatrolarında 

Nasreddin Hoca mizah geleneğinin yaşatıldığı görülür. Buna karşılık bu tür 

oyunların tıpkı çizgi bant ve roman yayıncılığında olduğu gibi Nasreddin 

Hoca mizah geleneğinin yaşam alanının daraltılmasına neden olduğu da 

söylenebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Nasreddin Hoca ile ilgili müzikli ve 

danslı oyun, opera, komedi, müzikli fantastik komedi, manzum komedi vb. 

türden oyunlar da sahnelenmiştir (Duman, 2008:139-146).  

1.2. Elektronik kültür bağlamı 

20.asrın ilk çeyreğinden itibaren sinemanın Türkiye’de yaygınlaşmasıyla 

Nasreddin Hoca mizah belleği ve geleneği yeni bir kültür bağlamına 

kavuşmuştur (Özdemir, 2011:89-92). Geleneksel tiyatro ve halk anlatı 

belleği Türkiye’de ilk dönemlerden beri sinemacıların temel kaynaklarıdır. 

Nasreddin Hoca mizah belleği de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Muhsin 

Ertuğrul’un 1940 yılında çekimine başladığı ancak başrol oyuncusu Hazım 

Körmükçü’nün rahatsızlığı nedeniyle tamamlanamayan “Nasreddin Hoca 

Düğünde” adlı film bir yana bırakılırsa Faruk Genç’in yönettiği başrolü 

İsmail Dümbüllü’nün oynadığı İstanbul Film yapımı “Nasreddin Hoca ve 

Timurlenk” (1954) ile yine aynı yıl Halk Film tarafından çekilen ve aynı 

zamanda filmin senaristi de olan Talat Artemel’in başrolü üstlendiği 

“Nasreddin Hoca” (Duman, 2008:146-147) bu kapsamdaki Türkiye’deki ilk 
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yapımlar olarak değerlendirilebilir. Nasreddin Hoca (1965; Yönetmen: 

Yavuz Yalınkılıç) ve Nasreddin Hoca (1971; Yönetmen: Melih Gülgen) adlı 

filmler bu yapımları izlemiştir. Bu dönemde geleneksel Türk tiyatrosunun 

ustalarından İsmail Dümbüllü Türk sinemasının Nasreddin Hoca’sı haline 

gelmiş ve pek çok filmde rol almıştır. Münir Özkul, Erol Günaydın ve Nevzat 

Açıkgöz gibi tiyatro ustaları Dümbüllü’yü takip etmişlerdir (Özdemir, 2012: 

273-275). Bugün Türk sinemasında Nasreddin Hoca’nın pek çok torunu 

çeşitli roller üstlenerek ustalarının yolundan gitmeye devam etmektedirler. 

Şener Şen, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ahmet Gülhan ve Erdal 

Özyağcılar gibi ustaları izleyerek yetişen Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan 

Gökbakar ve diğerleri de Türk sinemasının çağdaş Nasreddin Hoca’ları 

olarak kabul edilebilir. Yurt dışında da Nasreddin Hoca ile ilgili sinema ve 

televizyon filmleri ve belgeseller üretilmiştir. Bugün bu tür yapımlara çizgi 

filmlerle çeşitli sanal-dijital içerikler de eklenmeye devam etmektedir. 

1920’ler başlayan Türk radyo yayıncılığı kapsamında Nasreddin 

Hoca mizah belleğinden yararlanılmış ve yararlanılmaya da devam 

etmektedir. Örneğin 1940’lı yılların tutulan programlarından “Dereden 

Tepeden Saati” adlı sohbet programının bir bölümünde Türk mizahı ve 

Nasreddin Hoca işlenmiştir. Aynı dönemin karikatür ustası Cemal Nadir 

Güler, “Şu Patavatsızın Yaptığına Bak” adlı skeçleriyle Nasreddin Hoca 

mizah geleneğinden hareketle Türkiye’de radyo mizahının temellerini 

atmıştır. Bu gelenek daha sonra çeşitli radyo oyunları ve programlarıyla 

geliştirilerek sürdürülmüştür (Özdemir, 2012: 171). 1952-1970 döneminde 

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki televizyon yayınları bir yana bırakılırsa 

1968 yılındaki deneme yayınlarıyla başlayan Türk kamusal televizyon 

yayıncılığı (TRT) Nasreddin Hoca mizah belleğinin yeni elektronik yaşam 

bağlamı haline gelmiştir.  Radyo sözel anlatının gücünün korumasını 

sağlarken televizyon sözlü ve yazılı anlatıyı görsel-işitsel içeriğe 

dönüştürmüştür. Nasreddin Hoca mizah belleği sözlü anlatıdan önce yazılı 

daha sonra da elektronik/işitsel ve görsel-işitsel içeriğe dönüştürülmüştür 

(Özdemir, 2011: 92-94). Bugün ise Nasreddin Hoca mizah geleneği aşağıda 

açıklanacağı üzere sanal-dijital dünyada yaşatılmaya başlanmıştır.   

Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yaşam 

ve kültür dolayısıyla mizah da sanallaşmaya ve dijitalleşmeye başlamıştır 

(Özdemir, 2017: 271-296). Bugün sanal mizah müstakil çalışmalarla ele 

alınan bir araştırma alanı olarak belirginleşmiştir. Sanal mizahın en önemli 

kaynaklarından birini doğal olarak Nasreddin Hoca mizah belleği 
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oluşturmaktadır (Özdemir, 2011: 95-108). Nitekim sanal mizah sitelerinin 

en önemli fıkra koleksiyonlarının başında Nasreddin Hoca fıkraları 

gelmektedir (Özdemir, 2017:276). Sanal kültür bağlamında Nasreddin Hoca 

fıkra belleğinin korunduğu, bir kısmının güncellendiği ve zenginleştirilerek 

yaygınlık kazandığı; fıkraların daha çok internet ve bilgisayar ile ilgili 

unsurlar kullanılarak güncellendiği; sanal kültür ortamına uyarlanan 

fıkraların bazılarında şahıs ve mekânların değiştiği; buna karşılık fıkraların 

iletilerinin sabit kaldığı; sonuçta sanal kültür ortamına uyarlanan fıkraların 

özgünlük sorunları taşıdığı belirtilmiştir (Aslan, 2011: 55). Başka bir 

çalışmada sanal kültür ortamlarında geleneksel anlatı kahramanlarından 

biri olarak kabul edilen Nasreddin Hoca’nın mizahi kimliği ile zeki kişiliğinin 

korunduğu ve hazırcevap kişiliğinin belirsizleştiği buna karşılık görsellik, 

anakronik ve absürt mizahi kimlik kazandığı kaydedilmiştir (Abalı, 

2018:2446). Bir diğer araştırmada ise yenilenmeye ve yeniden yazıma açık 

olduğundan evrensellik özelliği kazandığı belirtilen Nasreddin Hoca 

fıkralarından sanal kültür ortamında biçim ve içerik olarak dönüştürülerek 

hediyelik eşyaların pazarlanması amacıyla yararlanılması açıklanmıştır 

(Daşdemir, 2014:210-219). Nasreddin Hoca fıkra belleğinin farklı 

bağlamlara uyarlanabilirliği farklı metinlere dönüştürülmesini 

kolaylaştırdığı (Aktulum, 2013) gibi sanal kültür bağlamında güncellenerek 

işlevselliğini korumasını da sağlamıştır.  

Son dönemde yeni medya ve akıllı telefon teknolojilerindeki 

gelişmelerle birlikte sanal mizahın bir alt alanı olarak sosyal medya 

mizahından söz edilmeye başlanmıştır. Facebook(2004), YouTube (2005), 

Twitter (2006) ve İnstagram (2010) gibi sosyal medya bağlamlarında 

Nasreddin Hoca mizah belleğine de yer verildiği gözlenmektedir. Sosyal 

medyada Nasreddin Hoca mizah geleneğinden ve belleğinden farklı 

amaçlarla yararlanıldığı tespit edilmiştir. Nasreddin Hoca mizah belleği 

merkezli bir araştırmada Facebook’ta daha çok hazır fıkraların çeşitli 

Nasreddin Hoca görselleriyle aktarıldığı ifade edilmiştir. YouTube’ta ise 

görsel arka plan eşliğinde Nasreddin Hoca fıkralarının anlatımlarının 

paylaşıldığı gözlenmiştir. Twitter diğerlerinden farklı olarak kalıp ifadelerin 

ve siyasal eleştirilerin yoğun olduğu Nasreddin Hoca içeriklerinin paylaşım 

ortamı olarak belirginleşmiştir (Sezgin, 2022: 110-130). Özetlemeler ve 

kısaltmalar çağına dönüşen 21.asırda Twitter kullanıcıları açısından kıssayı 

değil hisseyi vurgulayan Nasreddin Hoca fıkra belleği etkili bir ileti aracı 

olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan Twitter bağlamında Nasreddin 
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Hoca fıkralarının damıtıldığı hatta kısa kalıp ifadelere dönüştürüldüğü 

gözlenmektedir. Bu damıtılma süreci mizahın gücünü arttırmaktadır. 

1999’lardan itibaren sanal ve dijital kültür bağlamında görülmeye başlayan 

eleştirel sözlükler ise Nasreddin Hoca mizah belleğinin yeni ve etkili 

uyarlama ve yaratmalarla genişletilmesini sağlamaktadır. Ekşi Sözlük’te 

yapılan taramalarda Nasreddin Hoca fıkralarının dönüştürüldüğü ve yeni 

fıkralarla zenginleştirildiği buna karşılık absürt, argo ve müstehcen 

unsurların içeriklerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir (Sezgin, 2022: 122-

125). İlk dönem yazmalarındaki argo ve müstehcen unsurların elektronik 

kültür ortamında Nasreddin Hoca fıkralarına yeniden katılması kültür 

değişmeleri açısından değerli bir olgudur. Özetle sosyal medya Nasreddin 

Hoca imge ve fıkra belleğinin dolayısıyla mizah geleneğinin genişlemesini 

ve zenginleşmesini sağlamaktadır.  

Bugün "siber toplumsal düzlem, arttırılmış gerçeklik/sanal 

gerçeklik dünyası, karma evren, yapay zekâ yönelimli âlem, kurgusal evren, 

evrenötesi/öte evren/sanal alan/hayallerin 3 boyutlu sanal evreni” gibi 

farklı şekillerde adlandırılan yeni bir bağlam tartışılmaktadır. Şüphesiz ki 

bu tür bağlamların kültürle dolayısıyla mizahla ilişkileri yakın geleceğin 

temel araştırma konularından (yapay/karma evren kültürü ve mizahı vb.) 

veya alanlarından biri olacaktır. Şimdilik Nasreddin Hoca’nın çok yakın bir 

gelecekte açacağı öte evren bilgelik okulunda hologramıyla sanal toplumun 

üyelerinin avatarlarını aydınlatmaya, onlara eleştirel, çözümleyici ve 

yaratıcı düşünceyi öğretmeye, onlarla bilgeliğini paylaşmaya devam edeceği 

söylenebilir. Özetle Nasreddin Hoca uyumlu, esnek, anlamlı, dingin, yaratıcı, 

özgün, verimli ve mutlu bir yaşam konusunda gelecek nesilleri de 

aydınlatmayı sürdürecektir. 

Sonuç 

Nasreddin Hoca mizah geleneği ve belleğinin yeni aktörlerin, ürünlerin ve 

geleneklerin dahası kültürel bağlamların yaratılmasına kaynaklık ederken 

geliştirildiği, zenginleştirildiği ve canlı bir şekilde yaşatıldığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Nasreddin Hoca “eleştirel, çözümleyici ve yaratıcı 

düşüncenin” sembolü haline geldiği için her bağlamda yaşatılan, bağlamlar 

üstü ve çağları aşan bilgeler bilgesi bir zirve şahsiyete dönüşmüştür.  

Nasreddin Hoca farklı kültür bağlamlarında yaşatılan mizahi bilgeliği temsil 

etmektedir. Nasreddin Hoca’nın asırları aşan ve kendi zaman ve bağlamında 

yaşatılmasını sağlayan bilgeliğinin özünü “eleştirel, çözümleyici ve yaratıcı 
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akıl” olduğu bu yayınla vurgulanmaktadır. Nasreddin Hoca’yı geçmişten 

bugüne taşıyan ve gelecekte de yaşatılmasını sağlayacak temel, asırlardır 

eleştirel düşüncenin, çözümleyici ve yaratıcı aklın Türk toplumundaki ana 

temsilcisine dönüşmüş olmasıdır. Nasreddin Hoca, yaşamın ve kültürün 

mizahi bilgelikle gözden geçirilerek canlandırılmasının sembolü olduğu için 

yaşamaya devam etmektedir.  

Nasreddin Hoca mizah belleğinin kültürel bağlamlar arasındaki 

geçişlerde değişim ve dönüşümlere uğradığı, bu çalışmayla ortaya 

konulmuştur. Nasreddin Hoca fıkralarının özellikle sözlü kültürden yazılı 

(yazmalar-basmalar) ve elektronik kültür bağlamlarına aktarılırken argo ve 

müstehcenlik açısından gözden geçirilerek ayıklandığı buna karşılık 

aktarıcıların ölçütlerine uygun başka fıkraların da belleğe eklendiği tespit 

edilmiştir. Diğer yandan sanal-dijital kültür bağlamıyla birlikte argo ve 

müstehcenlik içeren fıkraların çağdaş yorumlarıyla birlikte söz konusu 

mizah belleğine yeniden katıldığı belirlenmiştir. Nasreddin Hoca mizah 

belleğinin çeşitli ölçütlere göre düzenlenmesi konusunun araştırılmasında 

kültürel bağlamlar arası geçişlerin ve dönüşümlerin önemli ve belirleyici 

olduğu bu yayınla açıklanmıştır. Bu konuda “eleştirel düşünce, çözümleyici 

ve yaratıcı akıl” ürünü ve içerikli olmanın temel ölçüt olarak 

benimsenmesinin bilimsel olarak tutarlı, geçerli ve etkili bir yaklaşım 

olacağı değerlendirilmiştir.  

Yukarıda açıklandığı üzere Nasreddin Hoca imge ve mizah 

belleğinin genişletilmesi bağlamlar arası değişim ve dönüşümlerle 

gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye de devam etmektedir. Nitekim 1571 

yazmasında 43 olan fıkra sayısı Veled Çelebi’nin kitabında 380’e, P.N. 

Boratav’ın eserinde 594’e (Özdemir, 2011:77) ve son yayınlardan Mustafa 

Duman’ın (2008) çalışmasında ise 1555’e yükselmiştir. Nasreddin Hoca 

mizah belleği yeni kültürel bağlamlarla birlikte güncellenmekte, 

yenilenmekte ve canlı bir şekilde geleceğe aktarılmaktadır. Bugün ana 

yaratım ve aktarım bağlamı sözlü kültürün yanında yazılı-basılı kültür ve 

elektronik kültür bağlamlarında Nasreddin Hoca mizah belleğinin 

zenginleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yaşatılması eş zamanlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Günümüzde Nasreddin Hoca öte evrende kurduğu 

bilgelik okulunun kürsüsünden sanal toplumun alfa kuşağının avatarlarına 

eleştirel düşünce, eleştirel ve çözümleyici akıl dersleri vermeye, “insanlığın 

kendini ve evreni keşfetme” sürecini aydınlatmaya hazırlanmaktadır. 

Dolayısıyla çağları ve sınırları aşan Nasreddin Hoca mizah geleneğinin 



    

 

  

~ 21 ~ 

 

 
Nebi Özdemir 

 

kültürel bağlamlararasılık temelinde çok türlü ve kaynaklı, disiplinler arası 

yöntem ve yaklaşımlarla çözümlenebileceği, bu yayınla örneklenmiş ve 

vurgulanmıştır.  

Sonuç olarak hangi bağlam olursa olsun Nasreddin Hoca mizah 

belleği ve geleneği ile Türklüğün ve insanlığın kültürel belleği geçmişten 

bugüne ve geleceğe taşınmaktadır. Nasreddin Hoca mizah geleneğiyle Türk 

kültürünün ve kimliğinin bilgi ve deneyim belleği dolayısıyla kodları yeni 

kuşaklarca deneyimlenerek ve içselleştirilerek yaşatılmaktadır. Nasreddin 

Hoca mizah geleneği ile yaşam ve kültür gözden geçirilmekte, yenilenerek 

canlandırılmakta, zenginleştirilerek geleceğe aktarılmaktadır.  
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Kütahya’da Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımı ve 

Turizm Bağlamında Üç Usta ve Üç Gelenek 

Three Masters and Three Traditions in the Context of Tourism and 

Transmitting of Intangible Cultural Heritage in Kütahya 

Adem Koç1 

Öz 

Günümüzde kültürel miras çalışmaları ve turizm popüler hale gelmiştir. Bu bağlamda somut 

olmayan kültürel mirasın korunması ve aktarımı, müzeleme ve turizm birlikte 

düşünülmelidir. Son on yılda Türkiye’de SOKÜM, YİH, Coğrafi İşaret çalışmaları hız 

kazanmıştır. Bu nedenle kültürel miras turizmi de dikkat çekici hale gelmiştir. Kentler 

tarafından yapılacak kültürel miras projeleri, destinasyon oluşumuna yardımcı olacak ve 

farkındalığı da artıracaktır. Sürdürülebilir bir kalkınma için ise bu kültürel mirasların 

yaratımını ve aktarımını sağlayan ustaların desteklenmesi, tanıtılması ve teşvik edilmesi 

gereklidir. Bu çalışmada Kütahya’da yaşayan üç usta ve gelenek tüm bu bağlamlarda ele 

alınmıştır. Kütahya’da el sanatları ve gastronomi kültürü yaşamaya devam etmektedir. Aynı 

zamanda 2017 yılında Kütahya, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programına “Zanaat ve Halk 

Sanatları” temasından dahil olmuştur. Bu çalışma aynı zamanda Kütahya’nın kültürel miras 

ve turizm çalışmalarına üç usta ve geleneğin tanıtımıyla katkı sağlamayı amaçlanmaktadır. 

Doküman çalışması ve Kütahya’da yapılan alan çalışmasından elde edilen verilerle oya 

işleme, kilim dokuma ve lokum ustaları kültürel bağlamlarıyla birlikte tanıtılacaktır. Çalışma, 

alan araştırmasında elde edilen görsellerle desteklenecektir. 

Anahtar sözcükler: Yaşayan İnsan Hazineleri, Yaratıcı Şehirler Ağı, kilim, oya, lokum 

Abstract 

Nowadays, cultural heritage studies and tourism have become popular. In this context, the 

safeguarding and transmitting of intangible cultural heritage, museum, and tourism should 

be considered together. In the last decade ICH, LHT, and Geographical Indication studies have 

gained momentum in Türkiye. Therefore, cultural heritage tourism has also become 

remarkable. Cultural heritage projects made by cities will help destination formation and 

increase awareness also. For sustainable development, it is necessary to support, promote 

and encourage the masters who create and transfer these cultural heritages. In this study, 

three masters and traditions living in Kütahya are discussed in all these contexts. Handicrafts 

                                                   
1 Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü, ademkoc@ogu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8905-7542  
*Geliş tarihi/Received: 08.12.2022 - Kabul tarihi/Accepted: 15.12.2022 
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and gastronomy culture continue to live in Kütahya. At the same time, in 2017 Kütahya was 

included in the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) program with the theme of “Craft 

and Folk Arts”. This study also aims to contribute to the cultural heritage and tourism studies 

of Kütahya by introducing the three masters and traditions. By the data obtained from the 

document study and fieldwork in Kütahya, embroidery, rug weaving and Turkish delight 

masters will be introduced to their cultural contexts. The study will be supported by the 

visuals obtained in the field research. 

Keywords: Living Human Treasures (LHT), Creative Cities Network (UCCN), rug, 

needlework, Turkish delight 

Giriş 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), UNESCO 

tarafından 2004 yılında ortaya konulmasının ardından Türkiye’de de 

gündeme alınmıştır. Ancak on bir yıl sonra 2015 yılında Gaziantep ilinin 

Gastronomi şehri olarak kabul edilmesiyle farkındalık ortaya çıkmıştır. 

UNESCO’nun bu programı ortaya koymasındaki temel hedefler “çeşitli 

bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı 

endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getirmek” ve “yerel aktörler 

tarafından yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, ekonomik, sosyal 

potansiyelini geliştirmek” olarak tanımlanmaktadır. UNESCO, bu programla 

da kültürel çeşitlilik ideallerini desteklemeyi benimsemektedir. 

Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirlerin kendi yetenek ve enerjilerini 

yönlendirecekleri yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçebilecekleri 

yedi tema etrafında şekillendirilmektedir. Bu temalar “edebiyat, film, müzik, 

zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları” olarak 

belirlenmiştir. 2022 yılı itibariyle Yaratıcı Şehirler Ağı’nın dünyada 295 

üyesi bulunmaktadır (URL-1). Bu çalışmada Yaratıcı Şehirler Ağı 

programının niteliği tartışılmayacak olsa da araştırmacıların ve yerel 

aktörlerin Türkiye’nin Yaratıcı Şehirler Ağı programındaki şehirlerinin 

toplu listesini ve temalarını görmeleri faydalı olacaktır. Zira Yaratıcı 

Şehirler Ağı programına dahil olan şehirlerin turizm yönlü yeni projeler 

üretmesi ve kültür turizmi bağlamında dikkat çekici olarak öne çıkmaları bu 

konunun önemini de göstermektedir. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 

Türkiye’nin 7 ili bulunmaktadır: Gaziantep (Gastronomi-2015), Hatay 

(Gastronomi-2017) İstanbul (Tasarım-2017), Kütahya (Zanaat ve Halk 

Sanatları-2017), Afyonkarahisar (Gastronomi-2019), Kırşehir (Müzik-

2019), Bursa (Zanaat ve Halk Sanatları-2021). UNESCO Yaratıcı Şehirler 

Ulusal Listede ise 9 şehir bulunmaktadır: Sivas (Müzik-2021), Adana 
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(Gastronomi-2021), Balıkesir (Gastronomi-2021), Diyarbakır (Gastronomi-

2021), İzmir (Tasarım-2021), Kahramanmaraş (Edebiyat-2021), Kayseri 

(Gastronomi-2021), Konya (Gastronomi-2021), Şanlıurfa (Müzik-2021) 

(URL-1). 

Zanaat ve halk sanatları temasıyla Yaratıcı Şehirler Ağı, 

UNESCO’nun bir başka programı olan Yaşayan İnsan Hazineleri’ni (YİH) 

desteklemekte ve “kültürel çeşitlilik idealleri” ise UNESCO-Kültürel 

İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesiyle (KİFAÇ) 

de (URL-3) pekiştirilmiştir. Aslında YİH programı UNESCO tarafından 1993 

yılında başlatılsa da (Oğuz, 2008) bu programların temel dayanağı olarak 

sonradan ortaya konan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesi (SOKÜM)-2003 (URL-2) kabul edilebilir. Zira SOKÜM, Madde-

2’nin 3. fıkrasında geçen “koruma” ifadesinde “somut olmayan kültürel 

mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma” vurgulanmaktadır. Buradan 

hareketle “geleneği koruma”nın içeriği; bilgi, beceri ve donanımın ilgili 

geleneği en üst düzeyde bilen ve uygulayan kişilerin desteklenmesi, yeni 

kuşaklara aktarımı ve dolayısıyla kuşaklar arasındaki aktarımın 

sürdürülebilir olması yoluyla geleneği aktararak koruma olarak 

genişletilebilmektedir2. Böylece nesnenin korunması yerine aktarım 

süreçlerinin korunması yoluyla geleneğin yaşayabilirliğinin sağlanması 

hedeflenmektedir. SOKÜM ve KİFAÇ sözleşmeleri ile YİH ve Yaratıcı Şehirler 

Ağı’nın aslında kesişen noktalarıyla birbirlerini tamamlayarak aynı düzlem 

üzerinde yürüdüğü bütüncül bir yaklaşımla görülebilmektedir. Ancak 

Türkiye’nin SOKÜM tecrübesinin okul içi eğitim süreçlerine tam dahil 

edilememesi önümüzdeki yıllarda halledilmesi gereken ciddi bir konu 

olarak durmaktadır. Yine de MEB’in yürüttüğü masal projeleri ve 

TÜBİTAK’ın ilköğretim ve lise düzeyindeki proje konularına SOKÜM’ün 

dahil edilmesi, farkındalık oluşturulması açısından iyi örnekler olarak 

sıralanabilir. 

1. Yaratıcı Şehir Kütahya 

Yaratıcı Şehirler Ağı içinde bulunan “zanaat ve halk sanatları” teması 

Kütahya ilinin 2017 yılında bu programa dahil olması nedeniyle 

çalışmamızla doğrudan ilişkilidir. Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve 

Zafer Kalkınma Ajansı gibi yerel aktörlerin çalışmalarıyla 31 Temmuz 2017 

                                                   
2 SOKÜM hakkındaki tartışmalar için bkz. (Oğuz, 2008) (Oğuz, 2016), YİH ve SOKÜM 
tartışmaları için bkz. (Fedakar & Kuzay Demir, 2018).  
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tarihinde Kütahya, Zanaat ve Halk Sanatları (Crafts and Folk Art) temasında 

Türkiye’nin ilk ili olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilmiştir. 

Program dahilinde Kütahya’nın halk sanatları arasında “Çini, Elmas ve 

Gümüş İşlemeciliği, Oya İşlemeciliği, Dokumacılık” gibi alanların adı 

anılmakla birlikte çini işlemeciliğinin daha fazla ön plana çıkarıldığı 

görülmektedir. Zira 2016 yılında Geleneksel Çini Sanatı’nın UNESCO 

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne Türkiye adına 

kaydedilmesinde İznik’le birlikte Kütahya haklı bir üne sahiptir.  

Bu çalışmada Kütahya yerel aktörlerinin Yaratıcı Şehirler Ağına 

girmekle Üyeliğin Anlamı ve Önemi kapsamında tanıtım yazılarında 

belirttikleri “Kütahya’yı UNESCO Yaratıcı Şehri yapan kriter sadece dünyaca 

ünlü çinisi değil, şehrin sahip olduğu tüm zanaat ve halk sanatları ile 

bunların şehrin sosyoekonomik ve kültürel dokusuna işlenerek şehrin 

sürdürülebilir kentsel gelişiminde oynadığı kritik roldür. Bu üyelikle 

birlikte, ildeki tüm sanatların uluslararası ölçekte bilinirliği de artacaktır.” 

(URL-5) hedeflerine aynı zamanda turizm ve destinasyon yönlü katkı olması 

bağlamında Kütahya il merkezinde yaptığımız alan çalışmalarında tespit 

ettiğimiz geleneğin üç ustası tanıtılacaktır.  

İngilizcede Living Human Treasures (LHT) ve Fransızcada Trésors 

Humains Vivants (THV) olarak ifade edilen ve Türkiye’de Yaşayan İnsan 

Hazineleri (YİH) olarak adlandırılan bu ulusal sistem UNESCO bünyesinde 

Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Sistemlerini Kurma Yönergesi ile 

yürütülmektedir. Bu yönergeyi benimseyen her taraf devlet kendi ulusal 

sistemini oluşturmakta ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir 

(Kasapoğlu Akyol, 2013). 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılında YİH programına kayıtlı 67 sanatçı 

bulunmaktadır. Kütahya’dan ise 3 sanatçı çini sanatı alanında YİH 

programına dahil edilmiştir: Sıtkı Olçar, Mehmet Gürsoy ve Hamza 

Üstünkaya (URL-4). 

Adı-Soyadı                              Sanatı Envanter        Numarası         YİH Yılı 

Sıtkı OLÇAR (1948-2010)   Çini Ustası                     02.0006             2008  

Mehmet GÜRSOY                   Çini Sanatçısı                02.0012             2009 

Hamza ÜSTÜNKAYA             Çini Ustası                     02.0042             2017   

Tablo-1: Kütahya’nın Yaşayan İnsan Hazineleri 
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Listeden de görüldüğü üzere, Kütahya’dan YİH programına 

kaydedilen üç usta da çini sanatçısıdır. Kütahya’da güçlü olarak sürdürülen 

diğer halk sanatlarından ustaların da YİH programına dahil edilmesi için 

hazırlıklar yapılmalıdır. Zira oya işlemeciliği, kilim dokumacılığı, üç etek ve 

sarka işlemeciliği gibi halk sanatlarından da bu programa dahil edilebilecek 

geleneğin ustaları bulunmaktadır. 

Ayrıca, Kütahya’nın Yaratıcı Şehirler Ağı programı tanıtım 

sayfasında (URL-5) halk sanatları arasında oya işlemeciliğinin 

belirtilmesine rağmen Kütahya’da günümüzde hala çok yaygın olarak 

kullanılan geleneksel kadın giyim-kuşam kültüründen (Koç, 2009) 

bahsedilmemesi de çok ciddi bir eksiklik olarak gözden kaçırılmamalıdır. 

Zira sadece üretim olarak değil, kullanım olarak da kültürün bir parçası 

olarak değişik motiflerle süslenen üç etekler, şalvarlar ve cepkenler (sarka) 

onları üreten ustalarla birlikte halk sanatları tanıtım ve koruma 

programlarına dahil edilmelidir. 

Yaratıcı Şehirler Ağının kültür turizmi açısından da yörelere katkısı 

gözden kaçırılmamalıdır. Zira, gezginler ve farklı kültürleri deneyimlemek 

isteyen bu kültür avcılarının bahse konu listeleri incelemeleri olağandır. Bu 

nedenle Kütahya’nın içinde bulunduğu Zanaat ve Halk Sanatları ağıyla 

birlikte geleneksel mutfak kültürünü ve tarihi sit alanlarını kenti ziyaret 

edenlere birlikte sunması son derece dikkat çekici olacaktır. Bu bağlamda 

Kütahya’nın coğrafi işaretli ürün sayısını ve farkındalığı artırması aynı 

zamanda kültür ekonomisi ve turizm bağlamında da öne çıkmaktadır. 2022 

yılı itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumunda (URL-7) Kütahya’nın 

Coğrafi İşaret alan 6 ürünü ve başvuru durumunda olan 2 ürünü 

bulunmaktadır. Coğrafi İşaret alan ürünlerden 5’i geleneksel mutfağa, diğeri 

ise Kütahya Çinisine (Tescil No: 77-30.01.2006) aittir. Başvuru konumunda 

olan ürünlerden biri geleneksel mutfağa diğeri ise Kütahya İğne Oyasına 

(Dosya Numarası: C2022/000072-22.02.2022) aittir (URL-7). Yaratıcı 

Şehirler Ağına dahil olmasına rağmen Kütahya Çinisi dışında el sanatlarına 

ait başka ürünlerin tescil ettirilmemiş olmasından da anlaşılacağı üzere bu 

hususun Kütahya’nın yerel aktörlerinin dikkatini çekmemiş olduğunu 

göstermektedir. Coğrafi İşaretli ürünlerin artırılması için dosyaların 

hazırlanması turizm, tanıtım ve kültür ekonomisi bağlamında Kütahya’da 

olumlu gelişmelere katkı sağlayacaktır. Coğrafi işaretli ürünler, Yaratıcı 

Şehirler Ağı programıyla harmanlanarak kentin tanıtımında yerini 

almalıdır. Tüm bu çalışmaların aynı zamanda 2015 yılında, Birleşmiş 
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Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-20303  

programı dahilindeki 17 hedefle de kesişen yönleriyle yol haritasına 

konulması uygun bir yöntem olacaktır. 

Bu bağlamda Kütahya’da yaptığımız alan çalışmalarında tespit 

ettiğimiz üç ustayı geleneğin aktarıcıları olmaları yönüyle tanıtmak 

istiyoruz. Bu üç usta aktardıkları gelenekleri iyi düzeyde bilmeleri nedeniyle 

YİH programları dahilinde de ayrıca değerlendirilmelidirler. Zira iğne oyası 

işleme ve lokum kültürü Kütahya kent kültüründe canlılığını sürdürmekle 

birlikte kilim dokuma kültürünün gereken ilgiyi görmemesi bakımından bu 

üç ustanın sahip oldukları somut olmayan kültürel miraslarını yeni 

kuşaklarla buluşturmalarına katkı sağlamak hedeflenmelidir. Böylece kent 

kültürünün tanıtımında kültürel ifadelerin çeşitliliğine de yer verilmiş 

olacaktır. 

1.1. İğne Oya İşleme Ustası Nezahat Bükülmez 

Kütahya’da 1954 yılında doğan Nezahat Bükülmez’in (KK-1) oya 

işlemeciliğiyle tanışması 1984 yılında komşusunun sayesinde olmuştur. 

Oya işlemesinin ilk aşaması olan zürafa ve artışlarla öğrenmeye başlamış ve 

günümüzde her türlü oyayı üretebilir ve tamir edebilir seviyeye gelmiştir. 

Nezahat Bükülmez’in aktardığı işçiliğe göre oyanın dağı, teli, tohumları, 

gülün tomurcuğu ve tekrar tekrar düzeltmesiyle yazma etrafına geçirilecek 

bir oya yaklaşık bir ayda tamamlanmaktadır. Oya, her aşamasında çok 

dikkat gerektiren bir işçilik istemektedir. Zira yapılacak bir hatada iğne 

işçiliği nedeniyle sökülme ve düzeltme yerine o parça kesilmek zorunda 

kalınmaktadır. Nezahat Bükülmez bu nedenle “İğne oyası yaparken radyo 

açarım, sürekli dinlerim. Televizyon da açmam. Çok günümü alıyor. Hiçbir 

şeye bakmam. Oya dikkat gerektiriyor. Oyayı aldığım zaman çok dikkatli 

yapmam gerekiyor. Eğer bir tane eksik ya da fazla olursa sökülmüyor, 

kesiyorum, yeniden yapıyorum. O yüzden televizyon izlemiyorum. Radyo 

dinliyorum.” diyerek işçiliğe odaklanmanın önemini belirtmektedir. 

Nezahat Bükülmez, titiz işçiliği ile oya işlemeciliğinde Kütahya’da ün sahibi 

olmuştur. Kütahya’da Reyhan Çeyiz sahibi Reyhan Baş iş yerinde 

Kütahya’ya ait oya ve el işlemelerini ustalardan toplamakta ve satmaktadır. 

En çok müşterisi Kütahya merkez ve Tavşanlı’dan olmaktadır. Nezahat 

Bükülmez’in işçilikteki başarısını “Bu işin ehli olanlar derseniz de ipek 

üzerine iğne oyası olarak Nezahat Abla gerçekten özel siparişlerinde 

                                                   
3 Bakınız (URL-6, 2022). 
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müşterilerin çok memnun ediyor.” diyerek tasdiklemiştir (KK-2). Zira, 

Nezahat Bükülmez Ustayla tanışmamızı da Reyhan Baş sağlamıştır.  

Nezahat Bükülmez için oya sadece geçim kaynağı değil, yaşam tarzı 

olmuştur. Hayatının tam ortasında oya işlemeciliği vardır ve her işini ona 

göre yönetmektedir. Çünkü iki yıl sonrasına dahi yetiştirmek üzere 

siparişler almaktadır. Ayrıca oya işlemeciliğinden sonra kazandığı ün ve 

maddi güçle özgüven sahibi olmuştur. Oya işlemek ona hem maddi hem de 

manevi (psikolojik) rahatlama getirmiştir: 

“Oya benim için geçim kaynağı. Ama maddi durumum çok iyi olsa da 
iğne oyası yaparım. Seviyorum. Gene yaparım. Kendimi rahat 
hissediyorum, beni rahatlatıyor. Kendi kazancım olunca da rahat 
oluyorum. Cebimde para olunca rahat alışveriş yapıyorum.” (KK-1) 

Oya işlemeciliğinde çok ileri düzeye çıkan usta, sadece suni ipekten 

değil hakiki ipekten de oyalar yapmakta, aynı zamanda çok eski tarihe ait 

oyaları da tamir edebilmektedir. Geldiği seviyeyi şu şekilde dile 

getirmektedir: 

“Mesela zürafasını geçiyorum, tekrar zürafasına geçtikten sonra 
dağlarını yapıyorum. Sonra tel oturtuyorum, tohumu, çiçeğini, köklerini 
ayrı yapıyorum. İçindeki tohumu da kendim yapıyorum. 100 sene geçse 
eskise dahi yazmasını değiştirip oya kalıyor. Suni ipek hakiki ipekten 
daha dayanıklı oluyor. 100 senelik oyaları tamir ediyorum, yeni gibi 
oluyor. Yeni yazmaya geçtikten sonra yeni gibi örtünmeye hazır oluyor. 
Eskimiş, kopmuş oyaları tamir ediyorum. Yeni gibi oluyor. Elimde belki 
150 yıllık oya var. Üstünde menekşe, yıldız çiçeği, arısı, böceği, yıldız, 
gelincik bütün oyaları değerlendirmişler. Bu oyayı yapan da takan da 
hayatta değildir. Kemikleri bile kalmamıştır. Bu oya çiçek bahçesi gibi, 
her çiçekten var.” (KK-1) 

Nezahat Bükülmez Usta’nın işçiliğinin üst düzey olarak kabul 

edilmesiyle Kütahya da ünlenmiştir. Bu nedenle ilde yaşayan ekonomik 

durumu güçlü aileler ve çeşitli meslek gruplarından insanlar kendisine özel 

siparişle oya işletmektedirler. Kütahya’da kına gecelerinde özellikle giyilen 

üç etek, pullu, tefebaşı, eğrimli, çatkılı, dizibağlı gibi geleneksel kıyafetlerin 

bütünleyicisi olarak gül oyası, zengin taktı fakir baktı, zerren gadeh, cimcik, 

şafak yıldızı gibi oyaların çok tercih edildiğini belirtmiştir. Dolayısıyla 

oyanın tek başına bir anlam ifade etmeyeceği ve geleneksel kıyafetlerin 

bütünleyici olduğu ortaya çıkmaktadır. Yörede geleneksel kıyafetlerle 

birlikte oya kullanımı neredeyse zorunluluk haline gelerek yaşamaya 

devam etmektedir: 
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“Bu yaptığım gül oyaları kına gecelerinde çatkılı, eğrimli şalvarların 
üstüne muhakkak genç kızların olması gerekiyor Kütahya’mızda. En çok 
alınan oyalar zengin aldı fakir baktı ve gül oyası. Şalvarlarda dizibağlı, 
üç etek, çatkılı, pullu kına gecelerinde en çok onları giyerler.” (KK-1)  

Ancak bu gösterişli oyaları genç kızlar ve gelin olarak kızlar takmakta 

ve yaşı ilerleyen kadınlar daha sade oyaları tercih etmektedir. Zira kendi 

aralarında bu aksi durum pek hoş karşılanmamaktadır. Bu nedenle oya 

kullanım kültürünün de yörede kendi içinde bir dile sahip olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle de gelin olacak gençlerin çeyizlerine de mutlaka 

zengin taktı fakir baktı veya gül oyası hazırlanmaktadır.  

Oya işlemeciliğinin temel olarak fazla malzemeleri pahalı değildir. 

İğne, misine, tel, suni ipek veya gerçek ipek kullanılmaktadır. Gerçek ipekle 

yapılan oyalar daha pahalı olmakla birlikte suni ipek daha dayanaklıdır. 

Nezahat Bükülmez masrafı az olmasına rağmen getirisinin yüksek olması 

bakımından oya işlemeciliğini kendi gelinine, yeğenlerine ve isteyen birçok 

kişiye öğretmiştir. Günümüzde öğrettiği kimse kalmamıştır. Geleneğin 

sürmesi için hala birilerini beklemekte ve işinden elde ettiği tatmin olma 

duygusuyla şunları belirtir: 

“Bütün bayanlara da tavsiye ediyorum. Eve gelir, katkı sağlıyor. 
Yapsınlar. Boş oturacağına hem evine katkı oluyor. Hakikaten para çok 
para kazandım sayesinde. Ben bu oyayı kim öğrenmek isterse öğretirim. 
Bu geleneğin devam etmesini istiyorum. Ben çok kazandım, onlar da 
kazansın isterim. Bir kadının evi harçlığı olur. Asgari ücretten fazla bir 
oya… Bir oya reklam oluyor, birbirlerine reklam oluyor. Arkası geliyor. 
Kütahya’nın hanımlarından da isteyen olursa gösteririm.” (KK-1) 

Nezahat Bükülmez Ustanın aktardıklarından hareketle oya 

işlemeciliğinin kadınlara maddi özgürlük, aile bütçesine katkı sağlama, 

özgüven verme, kendini gerçekleştirme ve manevi tatmin olma, geleneğin 

taşıyıcısı olma gibi işlevlere sahip olduğu söylenebilir. Dezavantajlı gruplar 

arasında yer alan ev hanımlarının emeklerinin hem kültür ekonomisine 

kazandırılması hem de geleneğin sürekliliğinin sağlanması açısından oya 

işlemeciliğinin Kütahya’da ön plana çıkarılması ve farkındalığın artırılması 

son derece öneme haiz gözükmektedir. 

1.2. Kilim Dokuma Ustası Veli Akkan 

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 1947 yılında doğan Veli Akkan Usta (KK-3), 

1969’dan beri Kütahya’da yaşamaktadır. Küçük yaştan itibaren yaşadığı 

bölge kilim ve halı dokumacılığına uygun olduğundan ele yatkındır. 
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Kütahya’da bir süre Ali Ustanın yanında çıraklık yapar ve sonrasında kendi 

işini kurar. Yaklaşık 50 yıldır kilim ustalığı ve ticaretini yapmaktadır. Yolluk 

kilim dokumakta, antika halılardan anlamakta, halı ve kilim tamiratı 

yapabilmektedir. Tarihi evlere, yörük evi ve çadırlarına, kültür evlerine, 

şark odası olarak döşenen bölümlere dokuma vermektedir. Yanında 13 kişi 

çalışacak şekilde işlerini büyütmüştür. Veli Akkan Ustanın aktardığına göre 

1985-1989 yılları arasında dönemin Kütahya Valisi Erdoğan Atasoy’un 

girişimleriyle iki köyle başlayıp beş köye kadar teşvik ve dokuma 

çalışmaları çoğalmıştır. Sonrasında da Kütahya’da kilim dokuma geleneğine 

gereken ilgi gösterilmemiştir. Kütahya yöresinin kilim dokuma motifleri 

köylere göre farklılık arz etmektedir. Gediz yöresinde Gümüşler, Emet 

yöresinde Düşcek, Ömerfakıh, Esatlar ve Gökler; Hacı Kebir yöresinde Çat, 

Bayramşah, Yeşildere köylerinde kilim dokuma kültürü yakın zamana kadar 

canlıydı. En verimli köy ise Ömerfakıh’tır. Simav’ın Sudöşeği köyünde ise 

bitki boya yapılmaktaydı. Ancak kente olan göçler ve yeni kuşakların kilim 

dokumayı tercih etmemesi nedeniyle dokuma kültürü kaybolma 

tehlikesiyle yüz yüzedir. Veli Akkan Usta da işlerini emekli maaşıyla ayakta 

tutmaya çalışmakta ve yaklaşık on yıldır işlerinin bu nedenle kötü olduğunu 

belirtmektedir. Yanında çırak bulunmaması, yetiştirdiği çırakların da resmi 

dairelerde memur olmaları nedeniyle geleneği devam ettirebilecek çalışan 

da bulamamaktadır. İşlerini günümüzde yalnız devam ettirmektedir. 

Bugüne kadar 20’nin üzerinde çırak yetiştirmiştir. Aralarında ustalaşanlar 

bulunmakta ve geri döndüklerinde Veli Akkan Ustadan öğrendiklerini 

yürütebilecek seviyededirler. Ayrıca bazıları ek iş olarak yaşadıkları 

şehirlerde bu işi yapmaktadırlar. Usta-çırak ilişkisinin zayıflaması, çırak 

olarak işe başlayanların maaş ve sigorta haklarındaki beklentileri de Veli 

Akkan ustayı zorlamaktadır. Zira kazancı tüm bu hakları ödemeye 

yetmemektedir. El sanatları alanında bu konuda yapılacak düzenlemeler 

tüm el sanatları ustaları ve çıraklarını rahatlamak için gerekli 

gözükmektedir. 

Veli Akkan Usta işlerin iyileşmesi için birtakım çareler düşünmekte 

ancak ekonomik gücü buna el vermemektedir. Örneğin imalat ve satış 

yerinin ayrı olması, çevre yolu üzerinde bulunan satış çarşısında yer 

bulunması, vergi indirim, kira desteği, kursların canlandırılması ve 

kooperatifleşme gibi düşünceleri vardır. 
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Veli Akkan Usta, kilim dokuma geleneğinin devam etmesi için 

köylerdeki kadınlar ve Uşak’taki bir ustayla iş birliği içindedir. Köydeki 

kadınlara yün ip vermekte ve dokumaları onlardan alarak kültür 

ekonomisine kazandırmaktadır. Ancak dokuma işinde de birtakım sıkıntılar 

vardır. Kütahya’nın köylerinde dokunan kilimler boya rengi ve dokuma 

tekniği olarak Kütahya içinde tercih edilse de dışarıda pek tercih 

edilmemektedir, son zamanlarda Kütahya’da yaşayanların ilgisi de 

azalmaktadır. Kendi ifadesiyle kaba dokumalar olarak kalmakta ve bu 

işçiliklerin kurslarla görselliği daha güzel hale getirilebilecektir. Afyon, 

Emirdağ, Bayat, Eşme ve Sivrihisar yörelerinin kilimlerinin çok daha güzel 

dokunduğu ve Kütahya kilim dokumalarının da bu seviyelere 

çıkarılabileceği kanısındadır. Veli Akkan Usta, özellikle son yıllarda fabrika 

halılarının çok uygun taksitlerle ve ucuza verilmesi, modern ev yaşamının 

bunu gerekli göstermesi nedeniyle geleneksel kilimlere, halılara ve 

yolluklara olan ilgiyi azalttığına dikkat çeker.  

Geleneğin kaybolmaması için yeni kuşağa aktarımını yapma 

konusunda hevesli olan Veli Akkan Usta’nın, usta-çırak ilişkini hakkındaki 

görüşleri şöyledir:   

“İnşallah kilim, inşallah bir tane şeyimiz çıkar, bir tarihi konaklardan 
nasip olur, dekorumu yaparım, oralara bu döşememi yaparım, o 
meraklan da bir tane sevgi dolu bir insan gelir, bir çocuk, beni yetiştir, 
bu sanatı öldürmeyelim, ben sana bir usta gözüylen bakıyorum, ben 
senin çırağın olmak istiyorum derse, eski ahilik düzenimiz gibi itaat 
ederse yetiştireceğim. Ölmesini istemiyorum bu sanatın.” (KK-3) 

1.3. Lokum Ustası Tevfik Kurugüllü ve lokum paylaşım kültürü 

Kütahya’da 1940 yılında doğan Mehmet Kurugüllü, babası Mehmet Ali 

Kurugüllü’nün yanında çırak olarak on altı yaşında şekerleme ustası olarak 

işe başlamıştır. Mehmet Ali Kurugüllü, küçük yaşta babası öldüğü için öksüz 

kalır ve dedesi tarafından bir eczaneye çırak olarak verilir. O zaman 

Kütahya’nın ünlü şekerleme ustası Şükrü Usta onu tetikliğinden dolayı çok 

beğenir ve kendisine de çıraklık etmesini ister. Mehmet Ali Kurugüllü, bu 

şekilde şekerleme çırağı olarak Şükrü Ustanın yanında işe başlar. Şeker, 

lokum, pasta gibi elle işlenen yiyeceklerin hazırlanması çok pratiklik 

gerektiğinden Mehmet Ali bu alanda güzel yetişir. Şükrü Usta, kendisi de 

becerikli olmasına rağmen İstanbul’dan özel olarak gelen iki usta daha 

getirir ve Mehmet Ali onlardan da şekerleme, tatlı, pasta yapımını öğrenir. 

Memuriyet hayatına başlayan Mehmet Ali, aynı zamanda şekerleme 
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üretimine devam eder, 1945 yılında imalathanesini açar. Tevfik Kurugüllü 

de 1957 yılında Kütahya Ticaret Odasına kaydını yaptırarak şekerleme 

üretimine başlamıştır. Tevfik Kurugüllü, geleneksel yöntemle lokum 

yapımını kendi oğlu Mehmet Kurugüllü ve Mesut Kurugüllü’ye de 

öğretmiştir. Günümüzde Mehmet Kurugüllü, lokum ustası olarak Tevfik 

Ustayla çalışmaktadır (KK-4). 

Kurugüllü ailesinin lokumculuk silsilesini şöyle sıralanabilir: Şükrü 

Şeker (Usta), Mehmet Ali Kurugüllü (Baba, 1915, Usta), Tevfik Kurugüllü 

(Oğul, 1940, Usta), Mehmet Kurugüllü (Torun, 1972, Usta), Mesut Kurugüllü 

(Torun, 1969 ustalık seviyesinde değil). 

Tevfik Usta, babası Mehmet Ali Kurugüllü ve dolayısıyla ona da 

Şükrü Ustanın öğrettiği geleneksel üretim yöntemine göre günümüzde 

üçüncü kuşak olarak lokum yapmaktadır. Her gün sabah tüm hazırlıklar 

yapıldığında Tevfik Usta ve eşi, oğlu Mehmet ve eşi, yeğeni tüm aile olarak 

sabah verilen siparişin hazırlanması için el birliğiyle lokumları 

hazırlamaktadırlar. Anlaşıldığı üzere lokum hazırlama kültürünün ustadan 

yeni yetişen kuşağa aktarımı doğal ortamında devam etmektedir. Kurugüllü 

ailesi, Lala Hüseyin Paşa Caddesi, Cedit Mahallesi, Hisaraltı’nda bulunan 

dükkânda lokum üretmektedirler. Bakır kazanlarda geleneksel olarak 

ürettikleri lokuma herhangi bir koruyucu madde ve aroma katmadan 

fabrikada üretilen toz şeker, nişasta (buğday ya da mısır), doğal su ve limon 

tuzuyla geleneksel olarak öğrendiği oranda karışımla lokumu 

yapmaktadırlar. Buğday nişastasıyla yapılan lokum daha beyaz, mısırla 

yapılan sarı renkte olmaktadır. Üretim aşamasında öncelikle sade lokum 

yapılmakta, sonrasında sade lokumun içine taze fındık, fıstık, Antep fıstığı, 

ceviz, doğal gül ve damla sakızıyla çeşitlendirmektedirler. Tevfik Ustanın 

sırrına göre fıstık ve ceviz çok taze olmalı ve tüm çeşitlemeler (fıstık, fındık, 

ceviz, gül) lokum harcı kazandan indirilmeden önce son anda katılmalıdır. 

Bu şekilde hem çıtırlık hem de koku sağlanmaktadır. Lokum yapımı bakır 

kazanda lokumun harcının hazırlanma, kaynama ve şeker ilave edilme, 

tablalara dökülme ve dinlendirilme, mermer tezgâha indirilme, fitillenme, 

kesilme ve paketleme gibi aşamalardan oluşmaktadır.  

Tevfik Kurugüllü’den ve dükkânda üretim sırasında gelen 

müşterilerle yaptığımız görüşmelerden tespit ettiğimize göre lokum 

paylaşım kültürü belirli günlerle birlikte gündelik hayatta da yoğun bir 

biçimde Kütahya’da varlığını sürdürmektedir. Tevfik Usta’nın yapmış 
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olduğu lokumlar Kütahya’nın imgesel bir tadı olmuş ve Kütahyalılar özel 

günleri beklemeden “dişine göre bir lokum” mutlaka almaktadırlar. Tevfik 

Ustanın aktarımıyla “dişine göre” ifadesi bebeklikten ihtiyarlığa her 

aşamayı kapsamaktadır. Sade lokuma “ırahat (rahat) lokumu” denir; çünkü 

içinde hiçbir şey yoktur, dişe ve damağa dokunmaz, bebekler ve ihtiyarlar 

için böylece yenmesi rahattır. Sade, güllü, Hindistan cevizli, fıstıklı, fındıklı 

lokumlar müşterinin tercih edebilecekleri arasındadır. Özel isteğe göre de 

içine iki kat fındık ya da fıstık katılabilmektedir. Müşteriler yine isterlerse 

kendilerine özel Antep fıstıklı ve cevizli lokum yaptırabilmektedirler. 

Kütahya’da lokumun hazırlandığı ve misafirlere ikram edildiği özel 

günler ise şu şekilde sıralanabilir: Doğu (bebek doğduğunda komşulara, iş 

arkadaşlarına, esnaf ise çarşıda dağıtılır) sırasında, kırk mevlidi ve doğu 

yatağı hazırlandığında, sünnet töreninde, sözde, nişanda, düğünde (kız alma 

sırasında kız tarafı erkek tarafına tutar), evlilik mübarekesinde4, ev 

mübarekesinde, umre ve hac dönüşünde, asker uğurlamada, cenazede, 

emeklilik mevlidinde, cuma namazından sonra (özellikle Tevfik Usta 

dükkanında her cuma mahalle çocuklarına “Cuma lokumu” dağıtmaktadır), 

Perşembe akşamlarında (Kütahya’da yaşayan Alevi vatandaşlar akşam 

ikram etmek üzere her perşembe ikindi vakti Tevfik Usta’dan güllü lokum 

almaktadırlar), ev ziyaretlerinde, şehir dışı ya da yurt dışı ziyaretlerinde 

(Kütahya’dan bir tat olarak) lokum sözün ya da işin tatlı başlaması açısından 

önemli ve örtülü bir işleve sahiptir. İki genç evlendirilmeye karar 

verildiğinde söz mendili verilir ve lokum ikram edilir. Bir kız için “Sözlendi.” 

ifadesi yerine “Lokumu yendi.” denir. Doğum sonrasında aile, bebeği için 

etrafına lokum dağıtmaktadır. Özellikle kız çocuğu olanlar fıstıklı, erkek 

çocuğu olanlar fındık dağıtmaktadırlar. Lokumun üretimi sırasında özellikle 

“bebeğin pabucu” veya “bebeğin ayağı” kadar olsun deyimi de ortaya 

çıkmıştır. Lokumu yiyenler bu geleneği bildikleri için dağıtan kişiye kızı ya 

da oğlu mu olduğunu sormamaktadırlar (KK-5). 

Kütahya’da lokum üretim ve paylaşım kültürü görüldüğü üzere, 

turistik imgesel lezzet ve gastronomi kültürü, kültürel mirasın aktarımı 

bağlamında dikkat çekicidir. Mehmet Kurugüllü’nün belirttiği üzere bu 

paylaşım kültürü olmasaydı, kendilerinin varlığı ve lokum üretim kültürü 

de sürmeyecekti (KK-5). Dolayısıyla lokum üretim ve paylaşım kültürü 

yaşatılmaya, yeni kuşaklara aktarılmaya, müze ve kültür evi gibi yerlerde de 

                                                   
4 Kütahya’da hayırlı olsun ziyaretine “mübareke” denir. 
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Kütahya kültürel mirasının tanıtımı ve turistik imgesel lezzet olarak 

sunumunun yapılması son derece önemli gözükmektedir. 

Sonuç 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (SOKÜM), Yaşayan İnsan 

Hazinesi programı (YİH), KİFAÇ Sözleşmesi, Coğrafi İşaret, müzeleme ve 

kültür turizminin birbirini tamamlayan çalışmalar oldukları 

gözükmektedir. Zira bir destinasyonun kültür avcıları olarak ifade 

edebileceğimiz gezginler için ilgi çekici olması, deneyimleme arzusu 

üretmesi, farklı olanı keşfetme ve tatmin olma hissi uyandırması, yöre 

hakkında farkındalık yaratması vb. son derece önemlidir. Kütahya’nın tüm 

bu noktalardan bakıldığında hem el sanatları hem de gastronomi kültürüyle 

kültürel miras avcıları için ilgi çekici bir destinasyon olduğu söylenebilir.  

Kütahya’nın Coğrafi İşaret alan 6 ürünü ve başvurusu yapılan 2 

ürünü dışında el sanatları ve geleneksel mutfak çeşitlemesinin artırılması 

turizm, tanıtım ve kültür ekonomisi açısından son derece önemlidir. Bu 

bağlamda Kütahya kilimi, Kütahya geleneksel kadın giyim ürünleri, Kütahya 

geleneksel mutfağına ait diğer ürünler için de dosyalar oluşturulmalıdır.  

Kütahya’nın kültürel mirasına oya işlemeciliği, kilim dokuma ve 

lokum üretim ve paylaşım kültürünün onları yeni kuşaklara aktaracak üç 

ustasıyla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-2030 programı 

dahilindeki 17 hedeften ilk planda Yoksulluğa Son, Cinsiyet Eşitliği, İnsana 

Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme gibi hedeflerle doğrudan ilişkili olduğu 

söylenebilir. Oya işlemeciliği, kilim dokuma, lokum üretim ve paylaşım 

kültürünün yeni kuşaklara aktarımı için ustaların desteklenmesi, bu 

kültürel mirasların Kütahya’da mevcut müzelerde gerekli düzenlemelerle 

dikkat çekici olarak sergilenmesi ve ziyaretçilere uygulamalı olarak canlı 

sunumun yapılması kültürel mirasların sunumundaki yeni yaklaşımlara 

göre de uygun bir yöntem olacaktır. 
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Yeniliğin Yayılması ve Yemek Kültürü: McDonald’s Türkiye Reklamları 

Örneği 
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Abstract 

Globalization, when evaluated along with the culture, points out the effort of a dominant 
cultural structure to be universal. The process of being universal consists of the emergence 
of innovation, its diffusion, and its interaction with the local. At the end of this process, it is 
inevitable to experience some changes and transformations in both the global and the local. 
As is realized, at the beginning of the globalization process, what claims to be global should 
exist as "innovation" and should diffuse. Then, the processes of the innovative and global one 
to confront the local and make itself accepted can be mentioned. The response of the local 
against the innovative one determines the direction of change and transformation. 
Therefore, the diffusion of innovation and the response of local are extremely significant in 
terms of seeing how the change process will take shape. When this is realized, it is also 
revealed that some strategies are implemented for the diffusion of innovation. What stands 
out among these is that the innovation must pay regard to the local while it diffuses, to 
suppress the response of the local and prevent the emergence of resistance. However, such 
regard should not be one-sided. The local's recognition of the innovation and its strategies 
will provide some advantages in attaining desirable outcomes on behalf of itself. In this study, 
the emergence of the fast-food chain called McDonald's, which has a global scale and contains 
various elements, as an innovation in Turkey and the cultural strategies it has applied while 
gaining a place in the Turkish market has been evaluated. For this purpose, the content 
analysis of McDonald's advertisements in Turkey has been carried out and the themes 
covered in the analysis have been examined under four titles: local cultural elements, local 
taste elements, national sentiment-oriented elements and taste elements belonging to 
different cultures. In each topic title, the references to the themes in question have been 
brought to the forefront and then what is emphasized and how is done have been examined. 
In conclusion, it has been tried to see how a global company utilizes local food memory and 
what changes it makes to this memory. 

Anahtar sözcükler: Change, globalization, McDonald’s, advertisement, local memory 
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Öz 

Küreselleşme, kültür ile birlikte değerlendirildiğinde baskın bir kültürel yapının evrensel 
olma çabası göze çarpmaktadır. Evrensel olabilme sürecinin temelde yeni olanın ortaya 
çıkması, yayılması ve yerel ile etkileşime geçmesi söz konusudur. Bu sürecin sonunda hem 
küresel hem de yerel olanın üzerinde birtakım değişim ve dönüşümlerin yaşanması 
kaçınılmazdır. Fark edildiği üzere küreselleşme sürecinin en başında küresel olma iddiasında 
olanın “yeni” olarak var olması ve yayılması gelmektedir. Ardından yeni ve küresel olanın 
yerelin karşısına çıkması ve kendini kabul ettirmesi süreçlerinden bahsedilebilir. Yerelin, 
yeni olan karşısında verdiği tepki ise değişim ve dönüşümün yönünü tayin etmektedir. 
Dolayısıyla yeniliğin yayılması ve yerelin tepkisi, değişim sürecinin nasıl şekilleneceğini 
görme açısından son derece önemlidir. Bunun farkına varıldığında yeniliğin yayılması 
hususunda birtakım stratejilerin uygulanması da beraberinde gelmektedir. Bunlar içerisinde 
ön plana çıkan unsur, yerelin tepkisinin kırılması ve direncin ortaya çıkmaması için yeni 
olanın yayılırken yereli gözetmesi gerektiğidir. Ancak söz konusu gözetim tek taraflı 
olmamalıdır. Yerelin yeni olanı ve onun stratejilerini tanıması, kendi adına istenir sonuçlar 
elde etmesinde birtakım avantajlar sağlayacaktır.  Bu çalışmada küresel bir ölçeğe sahip olan 
ve bünyesinde çeşitli unsurlar barındıran McDonald’s adlı yemek firmasının yeni bir unsur 
olarak ortaya çıkması ve Türkiye piyasası içerisinde yer edinirken uygulamış olduğu kültürel 
stratejiler değerlendirilmiştir. Bunun için McDonald’s Türkiye reklamlarının içerik analizi 
yapılmış ve işlenen temalar doğrultusunda konu dört başlıkta incelenmiştir. Bu başlıklar şu 
şekildedir: Yerel Kültürel Unsurlar, Yerel Lezzet Unsurları, Milli Duyguya Yönelik Unsurlar 
ve Farklı Kültürlere Ait Lezzet Unsurları. Her konu başlığında söz konusu temalara yapılan 
göndermeler ön plana çıkarılarak nelerin, nasıl vurgulandığı incelenmiştir. Bütün bunların 
neticesinde küresel ölçekte bir firmanın yerel yemek belleğini nasıl kullandığı ve bu bellek 
üzerinde ne gibi değişimler yapma yoluna gittiği görülmeye çalışmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Değişim, küreselleşme, McDonald’s, reklam, yerel bellek 

Introduction 

In the modern era, globalization has been one of the most used concepts in 
economic, political, and cultural life. This situation has paved the way for 
the globalization concept to be handled with its various dimensions and 
discussed from different perspectives. It is possible to say that two main 
views have come into prominence as positive and negative in these 
discussions. According to some, "globalization" is the thing that we cannot be 
happy without it, and for some others, it is the cause of our unhappiness. 
(Bauman, 2010: 7). The parties that emerged with two different approaches 
are gathered under the concepts of globaphilia (love of globalization) and 
globaphobia (fear of globalization). Supporters of globalization emphasize 
the gains made in this process and argue that after a certain period of time, 
these gains will spread to the whole world. Among the gains made, 
economic growth, modernization, democratization, etc. are the first ones 
that come to mind. Accordingly, globalization is a means of reaching the 
level of Western countries. On the other hand, those who are afraid of 
globalization focus more on the losses. The rising power of multinational 
corporations, the regression of developing countries, the growing poverty 
rates, the concept of exploitation, inequality, the destruction of the local, etc. 
are the issues that anti-globalization supporters focused on (Ritzer, 2011a: 
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70-75). Hereby, it is emphasized that the consumption culture-oriented 
capitalist system, which comes with globalization, paves the way for an 
economic, political, and cultural "standardization" by affecting the local. 
When the standardization in question is handled through culture, the first 
concept that catches the eye is cultural imperialism. 

The idea of cultural imperialism indicates that one or more cultures are 
imposing themselves, more or less consciously, on other cultures thereby 
destroying local cultures, in whole, or more likely in part. There are many 
examples of cultural imperialism in the world today, with local cultural 
practices being threatened, or even being destroyed, by the flow of 
culture from other parts of the world, especially from the North to the 
South. (Ritzer, 2011a: 277). 

As is understood, when a dominant cultural structure joins together 
with globalization, it reaches the capacity to effecting different cultural 
structures in a wide geography. At this point, the dominant culture in 
question emerges as an innovative element and begins to diffuse. Although 
innovation is primarily associated with the concepts of invention or 
discovery, it is then mentioned side by side with the concept of diffusion. In 
other words, after an innovative element emerges somehow, the process of 
its diffusion in the environment will begin. In this process, the innovative 
one will be subjected to several evaluations in each environment it gets in 
and will face with acceptance or rejection decisions. Furthermore, within 
the scope of these decisions, some changes will occur both within the 
innovation itself and in the environment where it is diffusing. In this regard, 
researchers have mostly focused on the issues of acceptance or rejection of 
any innovation by society, its diffusion speed, and its impacts. The first 
attention to the diffusion of innovation notion was drawn by Gabriel Tarde. 
Tarde (1903) introduced the "laws of imitation" while working on the 
adoption and diffusion of innovation. As a result of his observations on the 
adoption process of the innovation and by reviewing the process as an s-
shaped curve, Tarde states that a new idea will be adopted by a few people 
at first, then the number of people who adopt it will increase and there will 
be a relaxation in the rate of adoption towards the end (Rogers, 1983: 41). 
After Tarde's attention, the issue was discussed by Ryan and Gross (1943). 
Katz (1957), on the other hand, focused on the media and dwelled on the 
way the media affects different groups and the resulting interaction. The 
topic has gained popularity with Everett M. Rogers's, who evaluates the 
diffusion of innovation phenomenon within a theoretical framework, a work 
titled "Diffusion of Innovations", which was first published in 1962. Since its 
popularity, the diffusion of innovation theory has been used in various fields 
such as communications, agriculture, public health, social services, and 
marketing. In simple terms, diffusion of innovation refers to the process that 
emerges from people's adoption of a new idea, product, practice, 
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philosophy, etc. Rogers has mapped this process by emphasizing that in 
most cases the first few people are open to a new idea and adopt its use 
(Kaminski, 2011: 1). In simple terms, diffusion of innovation refers to the 
process that emerges by people's adoption of a new idea, product, practice, 
philosophy, etc. Rogers has mapped this process by emphasizing that in 
most cases the first few people are open to a new idea and adopt its use. 
(Kaminski, 2011: 1). Rogers (1983), with his work, highlights four basic 
elements in the diffusion of an innovative idea: "Innovation, Communication 
Channels, Time and Social System" (10- 34). He further states that the 
adoption of innovation is realized in five stages. These are Knowledge Stage, 
Persuasion Stage, Decision Stage, Implementation Stage, and Confirmation 
Stage (Rogers, 1983: 163-206). 

Rogers also listed the factors affecting the decision of the individual 
in the decision-making stage as follows: Relative Advantage, Compatibility, 
Complexity, Trialability, and Observability (1983: 210-238). With these 
concepts set forth by Rogers, the framework of the diffusion of innovation 
was shaped. As is understood from all these, the emergence, diffusion, and 
confirmation of innovation include various stages and strategies. Therefore, 
when it is desired to diffuse the innovation or, on the contrary, to increase 
the resistance of the local against the innovation, the mentioned stages and 
strategies should be considered. 

In modern times, innovation diffuses rapidly, in general from the West 
and in particular from the United States. Every work done and every 
technological advancement experienced pave the way for the observation 
and evaluation of the said diffusion. Especially the mass media has 
smoothed the way for the speed and scope of diffusion to increase more 
rapidly with each passing day. This study focuses on how the fast-food chain 
McDonald's, which appeals to the global market, diffuses itself as an 
innovative element through mass communication channels. Therefore, the 
advertisement contents of the relevant company will be examined. It is seen 
that concepts such as culture, globalization and cultural imperialism are 
utilized together by the fast-food chain in question. Depending on such a 
utilization, the McDonaldization thesis has emerged in the literature. In its 
most general form, McDonaldization is considered the process by which fast-
food restaurant principles dominate more and more parts of the world 
(Ritzer, 2011: 281). By putting forward his McDonaldization opinion, Ritzer 
has remarked on the standardization of the whole world through a fast-food 
chain. McDonaldization is not only used in the food industry, but also all 
areas of society such as education, business, health, travel, entertainment, 
leisure, politics, and family and so on. (Ritzer, 2011b). When the subject is 
evaluated through the fast-food culture, it is seen that the fast consumption 
phenomenon has emerged and eating habits have changed all over the 
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world. It is possible to see the first examples of the company's breaking into 
the Turkish market as well as the company's impact on the Turkish food 
culture through the advertisement content (For another study on the 
cultural dimension of advertising content, see Apak, 2022). Before analyzing 
these advertisements, it would be useful to dwell on the establishment of 
McDonald's and its spread around the world. 

McDonald's, which commenced its operations in California in the 
1940s, opened its 100th branch in 1959 and broke a record by opening 66 
restaurants in a year. While Hamburger University began its education life 
in 1961, McDonald's 500th restaurant was opened in Ohio. In 1967, the 
company expanded abroad with restaurants opened in Canada and Puerto 
Rico. By 1970, McDonald's restaurants were opened in all states of the USA 
and Costa Rica and the Virgin Islands were added to the company's overseas 
chain. In the 1970s, the first restaurant in Asia was opened in Japan, then 
the first restaurants in Europe were opened in the Netherlands and 
Germany. In 1980, with the restaurant opened in Munich, the McDonald’s 
1000th restaurant abroad commenced its service, and the number of 
McDonald's restaurants reached a total of 6000. When the first McDonald's 
restaurant commenced its service in Moscow in 1990, 30000 people visited 
the restaurant on an opening day. In 1992, the largest McDonald's 
restaurant ever opened until that day commenced its service in Beijing. On 
the same day, the opening sales record was broken in Warsaw. In Turkey, 
the first McDonald's was opened in Taksim, Istanbul in 1986 by 
businessman Ali Vardar. Thus, Turkish society met hamburger for the first 
time. In 1993, Turkey's first "drive-through restaurant" was opened in 
Merter, Istanbul. In 1998, McDonald's 100th restaurant in Turkey 
commenced its service in Sultanahmet, Istanbul. By starting the Take-Away 
service by phone in 2003, McDonald's started a new era in the Turkish fast-
food sector. In 2012, the first McCafé in Turkey was opened. In 2015, the 
McDonald's breakfast menu became available all day long in restaurants in 
the USA. In 2017, McDonald's ranked 8th among the most valuable brands 
in the world and has reached an average of 58 million customers a day, with 
more than 34 thousand restaurants and more than 1.6 million employees 
around the world. In Turkey, it has gained an important place in the Turkish 
food industry with more than 250 restaurants, around 6000 employees and 
over 100 million customers per year (URL-1). 

As it can be understood from the aforementioned information, 
McDonald's has a gigantic place in the global food sector. It has also diffused 
all over the world. During this diffusion process, on the one hand, 
McDonald's has carried its own cultural structure to those geographies, on 
the other hand, it has incorporated some cultural traces of the geography it 
is operated in. It is understood that various strategies have been employed 
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to combine with the cultural structure encountered in the newly opened 
geographies. There are many reasons behind the success of McDonald's. A 
significant part of this is the international business strategies implemented 
by the company. It is possible to define these strategies as business strategy, 
product strategy, promotion strategy and pricing strategy (Tien et al. 2020). 
These strategies are most visible in the advertising sector. Advertising 
provides a ground that the first contact of a new product with the target 
audience and thus first impressions are made. Therefore, the strategic 
attitude in the advertising sector is shaping the success of the product. 

1. The content analysis of mcdonald’s advertisements in Turkey 

1.1. Promotion of the ınnovation 

The first impressions of the target audience are formed with the promotion 
strategy. Hence, for an innovative element to take place in the target market, 
the way it is promoted is extremely important. The first impression 
determines the future of the innovative element in the target market. At this 
point, knowing the expectation of the target market, its sociocultural 
background, social dynamics, etc. provides some advantages. 

 

Figure 1: A McDonald's TV commercial (URL-2) 

McDonald's, which emerged as an innovative element in the 
advertisement shown above, promotes itself to the target audience. The 
advertisement features the motto "No reservations, no waiters, no waiting at 
McDonald's". With these words, the fast-food culture is basically described 
by means of advertisement. As is known, speed and consumption come into 
prominence in fast-food culture, and everything is evaluated based on the 
"instant". The order is given instantly, the production is done instantly, and 
the consumption starts instantly. In other words, fast ordering, fast 
preparation, and fast consumption of the food. This fast consumption is also 
accompanied by disposable (single-use only) cups, straws, and carton 
containers, which are used for drinks, sauces, hamburgers and french fries. 
Thus, a system in which consumption is fundamental from the beginning to 
the end is set up. 
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The advertisement also includes images of everyone young and old 
alike. Although children appear on the screen at most, it is emphasized that 
people from different generations are enjoying together. Thus, the message 
that McDonald's addresses people of all ages and genders are conveyed to 
the target audience. Then it is emphasized that people are not only eating 
food here but also spending time together and having fun. This emphasis 
also appeals to emotions. Emotions such as warm friendships, loving 
moments, and an atmosphere of peace are brought to the fore in the 
advertisement. 

As is understood, McDonald's presents an image based on trust, 
sympathy, and warm bilateral relations with the customers in 
advertisements. All this shows how the company promotes itself through a 
commercial film. Hereby, on the one hand, the target audience is acquainted 
with McDonald's cultural structure by referring to the nature of fast-food 
culture, while on the other hand, an emotional bond is tried to be 
established with them to appeal to the target audience. Thus, the impression 
is tried to be formed that the newly arrived element is not just food but 
more. 

In this advertisement, we can see the innovation and communication 
channel elements that Rogers (1983) emphasized in his diffusion of 
innovations theory. In the advertisement, innovation is fast-food culture, 
and the communication channel through which this innovation diffuses is 
television advertisements. Widespread use of television by society 
increases the diffusion speed and scope of innovation. For the adoption part 
of the innovation, it is seen that the knowledge stage takes place. The 
information about the innovative one is transferred to the target audience 
by the commercial film. 

After the promotion of the innovation, the process of making the 
innovation itself accepted by the target audience begins. In this process, 
while the contents of the commercials come to the fore, it is seen that local 
cultural elements, local taste elements, national sentiment-oriented 
elements, and taste elements belonging to different cultures are used in the 
said contents. 

1.2. Local cultural elements 

The use of the local becomes significant in the relationship established by 
the global with the local. It is seen that McDonald's, which wants to make 
itself accepted local as a global power, has also incorporated some local 
traces into its structure by paying attention to the global-local relationship. 
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Figure 2: A McDonald's TV commercial (URL-3) 

The main theme of the commercial film, whose image is shown 
above, is the two children, who are understood to be siblings and eating at 
McDonald's. These children present the traces of the local culture to the 
other side with their behaviors and the elements they are carrying. In the 
aforesaid advertisement, knitted vests, lemon cologne, elderly visitation, 
grandmother-grandchild relationship, hand-kissing and pocket money are 
stood out as local cultural elements. 

One of the primary issues in facilitating innovation's confirmation 
by society when it is brought before society is the relationship of the 
innovation with the local. At this point, what facilitates confirmation is the 
fact that individuals do not feel alienated by the innovation. In this case, 
innovation can appear before society by carrying the traces of the old on 
itself. Thus, glocalization (global-localization) emerges by combining the 
global and the local. In its most general form, glocalization means the 
intermingling of the global and the local, in such a way that it will bring 
unique outcomes in different geographical areas (Ritzer, 2011a: 273). In this 
respect, the relationship of a global-scale company with the local is 
remarkable. This kind of utilization is intended for the stage of persuasion 
about the adoption of the innovation, and in the decision-making part, it is 
possible to say that reference is made to compatibility. 

 

Figure 3: A McDonald's TV commercial (URL-4) 
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The main theme of the commercial film, whose image is shown 
above, is that even an alien from another galaxy cannot give up eating 
McDonald's hamburgers. Besides, what is shown draws the attention of the 
target audience. The actress is in the role of a typical mother with her 
dressing style and handbag. Next to her, two teenage boys, who seem to be 
her children, are eating a hamburger. While the traditional mother prefers 
to feed her children with meals she cooks at home, there is a change here. 
The mother in question is eating out with her children now. This shows that 
the advertisement content is aimed at paving the way for a change in the 
eating habits of society. This shows the transformative effect of innovation 
on the traditional one. Therefore, it can be said that the content of the 
commercial film is intended for changing the food culture in the traditional 
family order. 

 

Figure 4: A McDonald's TV commercial (URL-5) 

The main theme of the commercial film, whose image is shown 
above, is that esnaf lokantası3 employee and his boss prefer McDonald's 
instead of their own meals. Thus, the reference is made to the fact that food 
preference has changed in the direction of the innovative rather than the 
local. The person who plays the leading role in the advertisement is the cook 
of the esnaf lokantası with his white outfit. The sign of this person's 
belonging to the local culture is manifested by his moustache and his use of 
local dialect features. Paintings on the walls of the esnaf lokantası, pickle and 
pepper jars on the shelves, and lemon cologne offered to paying customers 
are the local cultural elements featured in the commercial film. In addition, 
the boss sitting by the cash register approaches his customers sincerely 
with words such as “Welcome” and “Bon appetite”. 

                                                   
3 Translator’s Note: Esnaf lokantası is a self-service restaurant where dishes from Turkish 
cuisine are cooked collectively in big pots and the customer is expected to choose them. In 
such restaurants, usually, there are no waiters, and no service fees (bread, water, napkin, 
table, etc. are free). 



    

 

  

~ 49 ~ 

 

 
Hakan Çelikten 

 

Later in the advertisement, the chef and the boss of the local 
restaurant separately go to McDonald's and prefer McDonald's menus 
instead of their restaurant's meals. While ordering at McDonald's, it is also 
seen that the cashier addresses the customers with words such as 
"Welcome", "Bon appetite", and "Come again" as in the local restaurant. It is 
also possible to evaluate this based on the compatibility factor. Thus, it is 
emphasized that the same friendly atmosphere continues in new 
restaurants as in conventional restaurants. In addition, the occupancy of the 
tables at McDonald's and the modern dressing style of the customers draw 
attention to the advertisement. 

 

Figure 5: A McDonald's TV commercial (URL-6) 

In the advertisement, whose image is shown above, local cultural 
elements are brought to the fore. The commercial film features a lorry 
driver in classic dressing style and his lorry. This indicates using one of us 
motto in addressing the local. Thus, the innovation is to assume a familiar 
identity. Content producers, who know that truck slogans (bumper 
stickers/paintings) have an important place in trucker culture, have used 
such a slogan for promoting the company. There is a slogan on the truck that 
reads "Kaderimse gülerim Bik Mekse yerim" (Literally translated as: I'll smile 
if it's my destiny, I'll eat if it's Big Mac). It is possible to say that the power of 
appealing to the local is increased both by using such a slogan and by writing 
the foreign word (Big Mac) in the way it is read in Turkish (Bik Mek). 

 

Figure 6: A McDonald's TV commercial (URL-7) 
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It is seen that familiar elements are preferred in appealing to the 
local in the commercial film, whose image is shown above. The main theme 
of the advertisement is the spicy hamburger eaten by the actor, who is 
known by many people in Turkey and has made a name for himself with his 
films. The actor in question is known for the character of "Küçük Emrah" 
(literally translated as Little Emrah) in his films, and drama and sorrow are 
at the forefront in the films in which this character plays. For this reason, 
Little Emrah is called "Acıların Çocuğu" (literally translated as Child of 
Sorrows). The content producer, who knows that such information takes 
place in the social memory, has put forward a scenario for the relevant 
collective memory. There are references to the character and related movies 
in the commercial film. Therefore, Little Emrah, the child of sorrows, is 
shown side by side with McDonald's spicy hamburger menu.4 

Religion has not been ignored in the use of local cultural elements. 
It is seen that the company prepares commercials with special content, 
especially during Ramadan. In such advertisements, it is seen that additions 
are made to the menu. Such as soup and dessert in accordance with the local 
food culture. Apart from this, it is noteworthy that the emphasis is placed on 
spiritual feelings. It is seen that togetherness and sharing are emphasized in 
advertisements on this subject (URL-8). 

1.3. Local taste elements 

Apart from the local cultural elements, it is also seen that the contents 
intended for the local taste elements, or in other words, the local palatal 
delights, are used in the commercials. 

 

Figure 7: A McDonald's TV commercial (URL-9) 

                                                   
4 Translator’s Note: In Turkish language, both spicy and sorrow are corresponded with same 
word "Acı", so the commercial film draw the attention of Turkish audience by this quibble. 
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The main theme of the commercial film, whose image is shown 
above, is that a father who loves mangal (Turkish-style barbecue) comes to 
McDonald's with his son and prefers the mangal-flavored menu instead of 
making mangal. At the beginning of the advertisement, the father says that 
mangal culture has been going on for generations in their family and 
therefore, how important is to make mangal for them. Herein, it can be said 
that there is advertisement content aimed at changing conventional eating 
habits and father-son relationships. As is seen, the mangal culture, which 
has been going on for generations, is now changing. Instead of teaching his 
son how to make mangal traditionally, the father brought him to McDonald's 
for eating the mangal-flavored menu. This shows the change experienced by 
the cultural element while being transferred to the new generation. 

It is also understood that McDonald's tries to appeal to the palatal 
delights of the local with the mangal-flavored hamburger that is the subject 
of the commercial film. This is the company's product strategy (Tien et al. 
2020). The product that any company will put on the market to get a 
foothold in today's competitive market is extremely important. The quality, 
taste, content of the product and even the way it is packaged and presented 
are the issues that should be considered carefully. Apart from these, another 
point that an international company should be cautious about while 
breaking into the local market is the necessity of appealing to the local with 
the product it presents. In such a case, the company should be aware of the 
palatal delights and expectations of the local. 

 

Figure 8: A McDonald's TV commercial (URL-10) 

The commercial film, whose image is shown above, appeals to the 
palatal delight of the local. Spicy meatballs, vegetables, sauce, and lavash 
bread are highlighted local elements in the advertisement. It is understood 
that the company preferred lavash by going beyond the usual hamburger 
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buns, and therefore focused on the culture of "making dürüm5" from the 
regional cuisine. As is known, lavash bread has an important place in 
Turkish cuisine. Due to this importance, making lavash bread and its 
derivatives was also included in the UNESCO List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity (URL-11). Aware of this, the content producer has 
applied traditional palatal delight to his own product. 

Apart from lavash bread, it is seen that pita-like bread is used in a 
product called Mcturco. Even the choice of the product name is intended for 
the target audience. In addition, the product called Maxburger (URL-12) is 
marketized as a Turkish-style hamburger. In this product, pita-like bread, 
whopping meatball, garlic, onion, and hot sauce are used. All this show how 
much the company can change its product range to appeal to the local. Each 
practice has its own purpose. 

Although there is an ethnocentric perspective lay behind the worldwide 
diffusion and popularization of American culture and lifestyle, the 
economic basis should not be overlooked. In this respect, on the one hand, 
McDonald's restaurants have a worldwide production and service 
network, on the one hand, they are constructing a cultural hegemony 
that will continue and strengthen this network. In this construction 
process, McDonald's attaches importance to the advertising industry and 
provides a product range that takes into account the cultural 
characteristics of the countries in which it diffuses. It is seen that the 
global-local (glocal) approach is emphasized both in advertisements and 
in the product range. In a way, this is accepted as an indication of the 
importance attached to diversity and locality, but on the other hand, it 
can be considered as a marketing strategy that masks the hegemonic 
and transformative features of McDonald's and similar companies. 
(Göker, 2015: 389-410). 

McDonald's brings along standardization. In fact, this is true for all 
international companies. Companies striving to be international should be 
able to present the product formed within their own policies, under their 
own brands, and anywhere in the world. Thus, McDonald's has generated 
menus with standard quality and taste. Therefore, no matter where in the 
world, there is a similarity in the content and taste of a menu purchased 
under this brand. The main elements of the company's menus are 
hamburgers, french fries, and drinks. Apart from this, there is a standard in 
restaurant decoration, personnel uniforms, and service. Besides its 
standard menu, however, it is understood that the company has also 
developed some strategies for appealing to the local by considering the 
local's socio-cultural conditions. It can be said that in this consideration, 

                                                   
5 Translator’s Note: A dürüm is a Turkish wrap that is usually filled with typical 
döner kebab ingredients. It is made from lavash or yufka flatbreads. 
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issues such as using gastronomic materials in the region, appealing to the 
palatal delights of the locals, and not contradicting the religious beliefs of 
the region come to the fore. Thus, it is understood that McDonald's, on the 
one hand, protects its food standards on a global scale, on the other hand, 
looks after the socio-cultural conditions of the local. This has caused the 
formation of menus limited to certain geographies and regions. For 
instance, in India, fried chicken menus are more prominent instead of beef 
(For information about McDonald's approach to different cultures, see 
Dalal, 2019). The menus given above are also an example of this. While 
doing this, it can be said that the primary goal is to be adopted and preferred 
by the locals. The local's confirmation of the innovation will pave the way 
for changes that may not even be noticed by the consumer. 

 

Figure 9: A McDonald's TV commercial (URL-13) 

Although the local cultural elements and the local taste elements are 
used together in the commercial film, whose image is shown above, it is 
possible to say that the local taste elements are more prominent. Here, 
hamburger with haydari6 is introduced as an à la Turca (Turkish style) 
delicacy. Although the local cultural elements and the local taste elements 
are used together in the commercial film, whose image is shown above, it is 
possible to say that the local taste elements are more prominent. Here, 
hamburger with haydari is introduced as an à la Turca (Turkish style) 
delicacy. When Haydari is mentioned, entertainment culture comes to mind. 
The cultural structure in question is reflected in the advertisement by using 
a belly dancer, music, and instrumentalists. With all these, it is again a 
matter of appealing to the palatal delight and traditional memory of the 
local. There are also some references to Turkish entertainment culture. 
Dance, music and food are the basic elements of Turkish entertainment 
culture. Apart from these, it is possible to see the entertainment culture in 
many cultural products (Özdemir 2006). 

                                                   
6 Translator’s Note:  Haydari is a Turkish mezze made with strained yoghurt, garlic, and dill. 
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Apart from the menus discussed above, it is seen that the company 
also turns to local breakfast culture. McDonald's has put the breakfast dish 
that it has generated for this purpose on the market, as a Turkish breakfast 
plate (URL-14). As is known, in the Turkish food culture, breakfast is 
considered one of the most significant meals of the day. Being aware of this, 
the company went beyond the usual McDonald's menus with the Turkish 
breakfast plate it offered. The breakfast in question is served on a plate. This 
means that changes have been made at the presentation stage. The fact that 
the breakfast plate contains ingredients such as tomatoes, cucumbers, 
cheese, olives, and eggs shows that the local demand is taken into 
consideration at this point. 

1.4. National sentiment-oriented elements 

It is understood that McDonald's also gives priority to the national 
sentiment-oriented elements in its advertisement content intended for 
appealing to the locals. It is possible to say that the most important benefit 
that is tried to be obtained with this method is to gain the sympathy of the 
locals and not be considered foreign by them. 

 

Figure 10: A McDonald's TV commercial (URL-15). 

The company sponsors many sports events around the world. It 
benefits from these sponsorships in its advertisements. It is understood that 
the most prominent among these is football. It is possible to conclude that 
there is an interest in football in Turkey in the prominence of football within 
the company's advertisements. In such commercial films, it is seen that 
football players who have been known and loved by a large part of society 
take leading roles. As is known, presenting an innovative product to the 
local with a familiar face in cultural changes facilitate the confirmation of 
the innovation by society. 
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In the commercial film, whose image is shown above, the national 
football team and a famous player of this team are featured. In the 
advertisement, the red and white colors, the national flag, and the national 
uniform are prominent visuals. While the product promoted in the 
advertisement was introduced as the national burger, there is an emphasis 
on Turkish-style butcher's meatballs, cheese, and red and white sauces 
(symbolizing the colors of the national flag) in the said hamburger. 
Therefore, it is understood that both national sentiments and palatal 
delights of the locals are appealed to. In another similar commercial film, it 
is seen that Galatasaray football team goalkeeper Fernando Muslera is 
featured (URL-16). Herein, Muslera sings the Azerbaijani song "Separation", 
the lyrics of which belong to Recep Ibrahim and the music of which belongs 
to Ali Selimi. This song has been sung by many vocalists in Turkey and has 
become a popular song. At the end of the advertisement, Muslera talks about 
the taste of hamburger, in Turkish. Thus, it is understood that McDonald's 
is trying to gain the sympathy of the locals for its products by making a 
foreign football player, who is sympathized by the wide masses, speak and 
sing in Turkish. 

Apart from football, it is understood that the national women's 
volleyball team is also featured in McDonald's advertisements. In these 
advertisements, national players appear in their national uniforms (URL-
17). 

1.5. Taste elements belonging to different cultures 

It is seen that, besides appealing to palatal delight and local culture, 
McDonald's also offers menus that contain foreign taste elements to the 
Turkish market. It is inevitable that these menus will pave the way for 
change in traditional food culture and palatal delight. 

 

Figure 11: A McDonald's TV commercial (URL-18) 



    

 

  

~ 56 ~ 

 

 
Hakan Çelikten 

 

Herein, taste elements belonging to different countries are 
introduced to Turkish society. A menu called McSpicy is introduced in the 
commercial film, whose image is shown above. This menu promotes 
Mexican culture and delicacy. In connection with the menu, the commercial 
presents Mexican music, musical instruments, dance, entertainment, and 
Mexican traditional dressing style. All these indicate that the company does 
not only bring Mexican taste to the locals, but also presents different 
cultural elements that are new to them. As a Mexican palatal delight, hot 
spice is highlighted in the product. 

Apart from Mexican culture, McDonald's also introduced different 
cultures to the locals with unique menus. One of them is the menu called Le 
M. (URL-19). This menu is about French culture. In the commercial film for 
the menu, there are female dancers who are carrying the colors of the 
French flag on their clothes, French music, and an artist who paints. Paris is 
written on the walls of the restaurant where the couple eats their Le M 
menu. The bread and cheese unique to France are emphasized in the 
product offered. As a result of all these, it can be said that McDonald's not 
only brings its own food culture but also food cultures from different parts 
of the world while appealing to the local market. 

To sum up, as it can be noticed, McDonald's develops various 
strategies to appeal to the local and to be favored in the local market. In 
these strategies, it is understood that paying regard to the local is at a high 
level. McDonald's franchising model provides significant advantages to the 
company in this regard. The firm gives autonomy to franchisees. 
Accordingly, store owners can choose advertising and marketing strategies 
by themselves. Thus, businesses can carry out activities appropriate to their 
place and location (Tien et al., 2020: 24). 

Conclusion 

The first stage of cultural change is the emergence of an innovative product. 
Then comes the diffusion of the product in question to different cultures and 
the social confirmation stage. If the innovative product comes to the stage 
of social confirmation, this situation causes the abandonment of the old one 
partially or entirely. In such a case, it is inevitable to experience some 
changes and transformations in the relevant society. The company named 
McDonald's is an innovative brand that emerged with the claim of being 
global in the recent period and diffuse to different geographies. Although its 
innovation is directly related to the food sector, it is seen that it integrates 
many different cultural structures into society. 

When McDonald's became involved in the globalization process 
with its structure and cultural background, it brought many socio-cultural 
changes around the world. Therefore, it is necessary not to evaluate 
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McDonald's only in the food and beverage sector. McDonald's is one of the 
first international food restaurants in Turkey. At the same time, McDonald's 
is the first company that promoted fast-food culture and hamburgers in 
Turkey. Since this promotion, it has diffused all over the country, and during 
this diffusion, it has paved the way for some changes and transformations 
in the local food culture. 

A global-scale company needs to develop some strategies to 
establish a presence in the local market. The leading ones among these 
strategies are to have a solid grasp of the socio-cultural structure of local 
and to promote itself to local society correctly. McDonald's was aware of 
this; therefore, it has considered the strategies for diffusion of innovation 
while breaking into the Turkish market. It is possible to see these strategies 
in the advertisement content. From this perspective, when the content of 
McDonald's advertisements in Turkey is analyzed, it is seen that various 
strategic approaches are made. It is possible to analyze these strategies 
under four titles: local cultural elements, local taste elements, national 
sentiment-oriented elements, and taste elements belonging to different 
cultures. In these analyses, it is seen that McDonald's gets to know the local 
closely and uses its knowledge to appeal to the target audience. Local 
elements used in commercial films are related to cultural memory. It is 
possible to see the said cultural memory in elements such as family 
relations, eating habits, clothing, national sentiments, etc. Apart from the 
utilization of local cultural memory, McDonald's also paves the way for 
change in the local by bringing fast-food culture, the habit of eating out, and 
the taste of different countries' food to the newly opened market. 
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Teknoloji, İnsan ve Kültür İlişkisi: Akıllı Ev Aletleriyle 
Gösterişçi Tüketimin Tembel Yaşamı 

Technology, Human and Culture Relation: The Lazy Life of Fashionable 
Consumption with Smart Home Appliance 

Neslihan Avcı 1

Öz 

Çevreyi geliştiren, düzenleyen, dönüştüren ve devrim yaratan yenilikleriyle yeni bir dünya 
mitolojisi getiren “teknoloji”, günümüz çağında insan ve ihtiyaçların yanı sıra yer almaktadır. 
Kamusal alandan yalıtılmış güvenli bölge ev içi alan ise teknolojik yeniliklerin gösterişli sergi 
mekânlarına dönüştüğü yerler olmasıyla eve dair algıları değiştirmiştir. Kadınların gündelik 
işlerini kolaylaştıran teknolojik ev aletleri; standartlaşmış “beyaz eşya” takımlarından, mutfak 
donatı elemanlarına ve sağlıklı bir ortamın vazgeçilmezi elektrik süpürgelerine varıncaya kadar 
“her evin ihtiyacı” mitini yeniden üretmektedir. Son yıllarda, “akıllı ev aletleri” sloganıyla görücüye 
çıkan, insanla temasın en aza indirgendiği teknolojik eşyalar, ev içi alanda alışılmışın çok ötesinde 
bir devrim yaratmıştır. Bu makale, ev içi alanda kadınların en sık temas ettikleri “robot süpürge”, 
“fırın”, “kahve makinesi” gibi “akıl”lanan ev aletlerinin konut mekânlarına nasıl bir ayrıcalık 
getirdiğini, geleneksel kodlara ve davranış kalıplarına uygunluğunu, kültür örüntüleriyle bağ 
kurma süreçlerini kadınların dilinden tartışmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, araştırmanın 
seyrine uygun olduğu düşünülerek derleme metodu tercih edilmiş, tamamı kadın olan toplam 10 
kaynak kişiyle İstanbul ilinde görüşmeler sağlanmıştır.  

Anahtar sözcükler: Ev, kadın, kültür, teknoloji, akıllı ev aletleri/eşyaları  

Abstract 

“Technology”, which brings a new world mythology with its revolutionary innovations that 
develops, organizes, transforms the environment, takes place alongside people and needs in 
today's age. The safe zone, isolated from the public space, and the indoor space, on the other hand, 
have changed the perceptions of the home as they are places where technological innovations turn 
into flashy exhibition spaces. Technological household appliances that facilitate women's daily 
work; It reproduces the myth of "every house needs", from standardized "white goods" sets to 
kitchen equipment elements and vacuum cleaners, which are indispensable for a healthy 
environment. In recent years, technological items that have been introduced with the slogan of 
"smart home appliances" and that minimize human contact, have created a revolution far beyond 
the ordinary in the domestic space. This article examines how intelligent household appliances 
such as "robot vacuum cleaner", "oven", "coffee machine", which women come into contact with 
most frequently in the domestic area, bring a privilege to their residences, their compliance with 
traditional codes and behavior patterns and the processes of connecting with cultural patterns. 
aims to discuss the language of women. In this context, the compilation method was preferred 
considering that it was suitable for the course of the research, and interviews were held in Istanbul 
with a total of 10 resource people, all of whom were women.  

Keywords: House, woman, culture, technology, smart home appliances/goods. 
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Giriş: Gösterişçi tüketim üzerine 

Ev, her şeyden önce içinde mutlu bir ailenin olduğu ya da olmasının 
arzulandığı, kamusal alandan soyutlanmış ideal bir yuvadır. Türk hayat 
felsefesinde özel bir anlam taşıyan “ev” ve “aile” kavramları kadın cinsiyeti 
üzerine temellenmiştir ki bu durum sadece Türk kültüründe değil, pek çok 
kültürde de aynıdır. Cinsiyete dair ön yargılar, kapitalist düzen, metalaşma 
ve serbest pazar anlayışı ideal kadın figürünü “ev hanımı” statüsünde 
kurgulamayı uygun görmüştür. Davidoff’a göre, 19. yüzyıl ev yaşamına dair 
örüntünün kavranmasında, bu dönemin aynı zamanda kadınların 
“namus”una çok yoğun bir önem yüklendiği ve ahlaki olaylarda çifte 
standartlı düşüncelerin geçerlilik kazandığı bir dönem olması gerçeğinde 
bir ipucu bulunabilir. Serbest bir pazarın kurumsallaşması ve ona eşlik eden 
bireycilik anlayışı, yerleşik hiyerarşi düşüncesini yıkmakta, toplumun 
ahlaki değerlerinin koruyuculuğu orta sınıf kadınlarına düşmekte ve 
dolayısıyla kadınların, ataerkil otoriteyi zayıflatabilecek piyasa güçlerinin 
kötülüğünden uzakta, özel yuvalarında ayrı tutulması gerekmekteydi 
(Davidoff, 2021: 145). Dolayısıyla güvenli bölge olarak tayin edilen “ev içi” 
mekân, kadının özel alanı olmasıyla “mahrem” bir dünyayı ihtiva 
etmektedir. Gündelik hayatın sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesindeki 
ev içi alan sorumlusu kadın iken, kamusal alanda hizmet karşılığı para 
kazanan erkek figürü, “mekân” örüntülerinin cinsiyete özgü karakter 
kazanmasında önemli bir etken olmuştur. Kandiyoti’nin “ataerkil pazarlık” 
modeline atıfta bulunan Aksu Bora, bu modeli; kadınların geçimlerinin 
sağlanması karşılığında itaat ve cinsel namus vadettikleri bir anlaşma (Bora, 
2005: 100) biçiminde yorumlamaktadır.  

Kadın yaşamının bir rutini hâline gelen ev içi mekân hareketliliği, 
eşya ve kadın arasında özel bir iletişimin doğmasına da sebebiyet vermiştir. 
Eşyaya olağandan daha fazla anlam yükleme sanatı, ev içi alanda âdeta 
kadın küratörler yaratmış ve bir zamanlar kapıları sadece misafirlere açılan 
sergi mekânları kimlik oluşturma merkezlerine dönüşmüştür. Kilitli misafir 
odalarında dantellerin, oyaların, kısacası “çeyiz”lerin sergilendiği cam 
vitrinler, kadınlar arası üreticiliğin kıyasıya yarıştırıldığı özel alanlara 
şahitlik etmiştir. Ne var ki giderek artan modernleşme, kentleşme, 
küreselleşme olguları kültürel mirastan pek çok şey aldığı gibi mobilyaları 
geçmişle bağ kurarak kimlikleştiren kadim çeyizliklerin de bir daha 
dönememek üzere sandıklara, çekyat altlarına, hurçlara kaldırılmasına 
katalizör olmuştur. Türkiye’de Batılılaşma adımlarının her ne kadar 
Tanzimat (1839) ile başladığı belgelense de modernleşmenin 1950’li 
yıllarda hissedildiği aşikârdır. Kırsaldan kente başlayan yoğun göç 
sebebiyle, toplu konut imarlarının ölçümsüz bir hâl alması, ev içi alanda 
geçirilen zamanı hesaba katmayan yığma projeleri de beraberinde 
getirmiştir. Modern ev, modern yaşam ideali, geleneksel olanın “öteki” bir 
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gözle değerlendirildiği, ancak “melez” kültürleşmeyi sahnelediği ikili bir 
yaşam örüntüsü sergilemiştir. Öyle ki modernleşme teorisinin, gelişmiş ya 
da az gelişmiş kavramlarını bir çerçeve olarak kabul etmesi, modernizmin 
düalist bir doğası olduğunu işaret etmektedir. Modern yöntemlerin ve 
modern tutumların benimsemesini engelleyen karikatürize köylü çiftçi olan 
geleneksel insan görüşü “engel adam” olarak ileri sürülmüş ve dolayısıyla 
bu bakış açısında modernlik, güdümlü bir gönüllülüğün ürünü olmuştur 
(Gendzier, 1979: 140). Daha açık bir ifadeyle; modernizm, bireysel 
arzulardan bağımsız bir şekilde, dâhil olunması gereken zorunlu bir 
davranışçılık ilkesine dayanmaktadır. Bu bağlamda eski ve yeni 
tartışmalarına uzun zamandır ev sahipliği yapan Türk modernleşmesi, 
teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla “moda” olgusuna daha fazla eğilim 
göstermeleri de beraberinde gelmiştir.  

Türkiye’de “gösterişçi eşya” mantalitesine yönelik en dikkat çeken 
ayrıntı, sosyal statüsü göstergesi “salonlar”, diğer adıyla; “misafir odaları” 
olmuştur. Kurt’un deyimiyle, 90’lı yılların sonlarına kadar çocuklara 
yasaklanmış ve evlerin en âtıl alanı olan misafir odaları, çocukları evde 
“mülteci” durumuna düşüren sıkıcı ve resmi mobilyalarla, gelen misafirlere 
hayranlık uyandıracak biçimde, ailenin en üst düzeydeki simgesel varlığını 
sergilediği alanlardı (Kurt, 2021: 98). El işçiliğinin konuşturulduğu 
dantellerin üstüne göz alıcı parlaklıklarıyla eşlik eden kristaller, pencere 
önlerine dizilmiş mobilyalar, çoğunluğu özel dikim perdeler, lüks tüketime 
ihtiyaçtan çok, statü yarışının eklemlendiğini ve eşyanın üstün konuma 
getirildiği ilkesini doğrulamaktadır. Televizyonun evlere girmesi ile birlikte 
1970’lerde bu “müze oda” durumu değişmeye başlasa da oturma odası ve 
salon mekânlarının bir arada bulunduğu evlerde salonlar gösteriş yüklü 
mekânlar olmaya devam etmiştir (Bahtiyar ve Yaldız, 2021: 155). Ancak 
güncelde giderek daralan toplu konut alanları, salonların oturma odalarına 
intikal etmesine neden olmuş, kadınların özel alan ihtiyaçları da 
karşılanamaz bir hâl almıştır. Bu durum, modası geçmiş olan dantellerin 
yerini, teknolojik yeniliklere bırakan bağımlılıkları da beslemiştir. Örneğin; 
zamanının çoğunu mutfakta geçiren ev hanımlarının, penceresiz mutfaklara 
televizyon koyarak mimari hatayı telafi etme çabaları gibi, daha pek çok 
olgu insan ve eşya arasındaki iletişimi büyük oranda etkilemiştir. Eskiden 
bir lüks olan televizyon, güncelde gösterişçi bir tüketim parçası olmaktan 
çok, tıpkı beyaz eşyalar ve çalı süpürgelerinin yerini alan elektrik 
süpürgeleri gibi her evde bulunması gereken ihtiyaçlardan sayılmaktadır.  

Bugün pek çok insanın teknoloji denince aklına salt “yıkıcı” etkiler 
gelmesi, medyanın yanlış kullanımıyla doğru bir orantı gösterirken, 
teknolojinin fayda sağlayan ve gündelik yaşamın olmazsa olmazı hâline 
gelen aracılarını soyutlamaktadır. Teknolojik yeniliklerin fayda sağlayan 
nitelikleri elbette su götürmez bir gerçektir, ancak “tembelliği” alışkanlık 
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hâline getiren, bunu yaşam biçimine dönüştüren ve kültürel değerleri 
unutturan “akıllı” teknoloji, her gün kendine bir yenisini daha ekleyerek 
“insan” ve “kültürel bağ” faktörünü ortadan kaldırmaktadır. Akıllı fırınların, 
kahve, çay, bulaşık ve çamaşır makinelerinin, robot süpürgelerin çoğunlukla 
insan gücüne ihtiyacı yoktur. Akıllı teknolojinin insana ihtiyaç duyduğu tek 
alan “pazarlama” sahasıdır. Pazarlamanın ise en yoğun ve en etkileyici 
araçlarından olan “reklam”lar, sadece belli bir bedel karşılığında ürünlerin 
satışa çıkarıldığı sahalar olmamıştır. Gündelik hayatın rutinliğinden 
faydalanan, insanların hayal dünyasından nelerin geçtiği bilen, “hikâyecilik” 
anlayışla yeniden üretilen teknolojik aletler, “o bilir” ya da “akışına bırak” 
sloganıylainsanlara yeni alışkanlık biçimleri kazandırmıştır. R. Mathews ve 
W. Wacker’e göre, başarılı şirketler genellikle bilir ki iş söz konusu 
olduğunda gerçekten hep o aynı hikâye geçerlidir. Daha net bir söyleyişle, 
işlerin daha iyiye gitmesini sağlamak, bütünüyle hikâye ve hikâye anlatımı 
ögelerinin nasıl kullanılacağını bilmeye bağlıdır (Mathews ve Wacker, 2009: 
17). Dolayısıyla akıllı ev aletlerinin pazarlanmasında kadınların alışkanlık 
biçimlerinden esinlenildiği kadar, yoğun trafikten, iş yaşantısından, yani 
İstanbul öykünmelerinde de faydalanılarak tanıdık hikâyeler ve onların 
kahramanları yaratılmaktadır.  

Son teknoloji “Home Connect” adı verilen uzaktan kontrol 
sistemleri, insanların kamusal alanlardayken ev içindeki akıllı cihazlarıyla 
iletişim kurmalarını olanaklı hâle getirmiştir. Yemek pişiren fırınlar, kirlileri 
yıkayan çamaşır ve bulaşık makineleri artık tek bir tuşla yönetilen yeni 
teknolojik iş görenlere dönüşmüşlerdir. Akıllı telefonlara yüklenen bir 
uygulamayla, ev içi alanda geçirilmesi zorunlu olan zamanı ortadan 
kaldıran, yoğun akşam trafiklerinde kaybedilen vakti telafi eden “Home 
Connect” teknolojisi sadece konutlardaki içerisi dışarısı ilişkisine bir çözüm 
yaratmamış, aynı zamanda konut içinde mutfağa gitme ya da tüm odaları 
gezme gereğinide kısmi olarak ortadan kalmıştır. Güne zinde başlamanın, 
hoş sohbetlerin ya da yorgunluğun en bilindik sembolü olan “kahve”, sağlıklı 
bir ortamın vazgeçilmezi “elektrikli süpürge” ev içinde mekân değiştirmeye 
gerek kalmadan ev sahiplerine tek bir tuşla gerekli hizmeti sağlamaktadır. 
Türkiye’ye 2013 yılında giriş yapan robot süpürgeler, 2020’li yıllarda 
reklam ve diziler aracılığıyla yaygınlaşmaya başlamış ve kendisinden 
sonraki “uzaktan kontrol sistemli” diğer ev aletlerinin de aynı yolla alıcılara 
ulaşmasına bir anlamda öncülük etmiştir. Gösterişli mutfak, salon, banyo 
mekânlarında çekilen reklam filmleri, lüks ve konforlu bir hayatın her eve 
ve özellikle her kadına “layık olduğu”nu belletme gayesinde hareket 
etmektedir. Ev içerisinde ulaşılamayan bölgelere erişebilen ve eşyalara 
çarpma ya da takılma olasılığına karşı sensörlü robot süpürgeler, akıllı 
deterjan dozajlamalı çamaşır makineleri, erkeklerin dahi ev içi temizlik 
işlerine yönelebilir olduklarını hikâyeleştiren reklam filmleriyle tüketicilere 
seslenmektedir.  
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Akıllı ev eşyalarının ve uzaktan kontrol sistemli teknolojik 
olanakların kadınlar üzerinde nasıl bir etki yarattığı üzerine toplam 10 
kaynak kişi örnekleminde yürütülen bu makalede, elde edilen verilen 
doğrultusunda zamandan tasarruf kavramının öne çıkartıldığı, insan aklına 
ihtiyacın kalmadığı yeni teknolojinin Türk kültürüyle nasıl bir bağ 
kurduğuna dair ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecektir. Bu çalışmanın 
amacı, teknolojik yeniliklere karşı geleneksel yöntemlerin savunulmasını 
değil, son teknolojinin özelde Türk kadınlarıyla, genelde ise Türk insanıyla 
ne tür bir ilişki içinde olduğunu ortaya çıkartmak, kültür örüntülerine 
uyumunu/uyumsuzluğunu araştırmak, toplumun geleneksel kültür 
değerleri ile dijital devrimin getirilerini nasıl doğru orantıda 
içselleştireceğini ve bunun nasıl planlanması gerektiğini irdelemektir.  

1. Temizlikte Yeni Devrim: Robot Süpürge 

Ev içi sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi süpürge ile Türk kültürünün geçmişi 
oldukça eskilere gitmektedir. Türklerde süpürge, salt temizlik amacına 
hizmet etmemiş, “nazar” inancı bağlamında da işlevsellik üstlenmiştir. Kir 
ve tozla birlikte, kötülükleri de süpüren süpürge, Anadolu’da lohusa 
bekleme âdetinde annenin yanına konan, Avrupa’da cadı, Çin’de bilgelik ve 
zekâ simgeselliği olan çeşitli büyüsel nitelikler taşımaktadır (Emiroğlu, 
2014: 164). Türk kültüründe süpürge, eşik süpürgesi, nazarlık süpürge ve 
ev içini temizleyen süpürge olarak çeşitli fonksiyonlarda kullanılmaktadır. 
Temizlik için süpürgenin el sürülmediği gün ise 6 Mayıs Hıdırellez günüdür. 
Hıdırellez’de Hızır’ın gelip bereket getireceği için süpürge yapılmak sureti 
ile Hızır’ın izlerinin silinmesi istenmemektedir (Kalafat, 2005: 45). Lohusa 
kadınları “albastı”nın kötü etkilerinden korumak amacıyla, odasında 
süpürge bulundurmak Anadolu’da hâlâ sürdürülen inançlar arasındadır. 
Elbette burada “süpürge”nin folklorik özelliklerinden bahsetmek temel 
amaç değildir; ancak eşyaya gerçek fonksiyonu dışında özel anlamlar 
yükleyen bir kültürün, şimdilerde tek tuşla harekete geçirdiği robot 
süpürgelere nasıl adaptasyon sağladığınıanlamak açısından ayna 
tutmaktadır.  

Temizlik amaçlı kullanılan “çalı süpürgesi”nden ilk kopuş, 60’lı 
yıllara damgasını vuran “gırgır” süpürgeyle başlamıştır. Türkiye’de gırgır 
olarak bilinen süpürgelerin ilk üreticileri, toza karşı alerjisi olan Anna ve 
Melville Bissell’dir. 1876’da üretilen makine 1890’larda İngilizcede “halı 
bissellemek” şeklinde fiil hâline gelecek kadar yaygınlaşmıştır (Emiroğlu, 
2014: 165). Türkiye’de ise 1960 yılında Tacettin Hiçyılmaz’ın ilk defa seri 
üretime geçirerek, makinenin çıkardığı sesten yansıma olarak “GırGır” adını 
verdiği patentli ürün, GırGır giren eve dırdır girmez sloganıyla görücüye 
çıkmıştır1. Elektrikli süpürgelerin evlere girmesiyle eski önemini yitiren 
GırGır, piyasaya sürüldüğü ilk versiyondan farklı bir görünümle satışa 
çıkarılmakta ve hâlâ bazı evlerde ufak tefek kırıntıları temizlemek amacıyla 
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kullanılmaktadır. İlk dönem ticari elektrik süpürgeleri ise bugünün 
buzdolabı büyüklüğünde, daha küçük ev tipi olanları bile bir kişinin tek 
başına kullanmasının mümkün olmadığı ölçülerde dizayn edilmiştir (2014: 
165). Dolayısıyla tüm dünyada farklı dizaynlardan geçerek bugünlere ufala 
ufala gelen elektrik süpürgeleri, son kertede “robot” süpürge formuna 
kavuşmuş ve bir zamanların iki insan gücünden, insansız bir güçle çalışır 
seviyeye erişmiştir.  Bu da teknolojinin, insan faktörünü ve onun 
ihtiyaçlarını gözeten bir süzgeçte devinim gösterdiğini 
somutlaştırmaktadır. Artut’a göre, teknoloji, insanlığın kullanımında, 
insanlığın varlığını beslemiş ve karakterini, büyük ölçüde yine insanlıktan 
beslenerek geliştirmiştir. Ancak teknoloji özünde bir cisme ait değil, 
insanoğluyla birlikte yaşayan, paralel bir dünyanın aktörüdür. Durumunu 
ve davranışını sürekli değiştiren bir olgudur. Teknoloji maddeselliğin 
ruhudur (Artut, 2014: 12). Teknolojinin insan karakterinden ödünçlendiği, 
insanın yeni karşısında eskiye davranış biçimiyle daha anlaşılır olmaktadır. 
Diğer bir deyişle; estetik görünümüyle, fonksiyonelliğiyle önce göze, sonra 
akla hitap eden bir ürün, kendisinden öncekine “öteki” gözüyle bakılmasını, 
değersizleşmesini beslemektedir.  

Bu durum Türkiye örnekleminde tanıdık bir tabloyu, Batılılaşmayı 
hatırlatmaktadır. Türkiye’de batılılaşma teorileri Çıkla’nın ifadesiyle, farklı 
araştırmacılar tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Batılılaşma bazı 
düşünürlerce; medenileşme, garplılaşma, muasırlaşma, Avrupalılaşma, 
yenilenme, uygarlaşmagibi terimlerle karşılanırken, bazıları için de sosyal 
bir buhranı içerdiği, bir tür yabancılaşma olan “oryantalistleşme” şeklinde 
tezahür ettiği, Tanzimat’la birlikte girilen büyük bir aldanış, düzenin 
yabancılaşması ve ihanet, hatta maskaralaşma anlamına gelmiştir (Çıkla, 
2014: 22). Ona göre, Osmanlı İmparatorluğunda gündelik hayatta ve devlet 
idaresinde görülen batılılaşma çabaları, bilimsel zihniyete sahip 
insanlardan daha çok kültürel değişim taraflısı insanlar yetiştirmiş ve 
ülkede Tanzimat yıllarından beri çağdaşlaşmaktan çok alafrangalaşma 
artmıştır (2014: 22). Bu alafrangalaşma teorisi bugünün kent konutlarında 
hâlâ melez kültür örüntüleriyle ve imar projeleriyle sürdürülmektedir. 
Türkiye’de özellikle geleneksel Türk evlerinin yerine, toplu konutların 
imara açılmasıyla başlayan ev içi modernleşme, alaturka tuvaletlerin yanına 
alafranga tuvaletlerin yer almasıyla belirmiştir. Aslında dönemin modern 
mimarisinin, içinde oturan kişileri Batılılaşmış yurttaşlara dönüştürmesi 
yerine, çoğunlukla bu binalarda oturanlar, modern mimariyi, erken 
cumhuriyet döneminde mimarinin toplum mühendisliği gücüne duyulan 
inancı boşa çıkaran melez ifadelere dönüştürmüşlerdir (Bozdoğan, 2012: 
322). Alafranga tuvaletin Türkiye’de yaygınlaşması, kuşkusuz “taharet 
musluğu”na borçludur. Daha açık bir ifadeyle; alafranga tuvalet kendisini, 
Türk yaşam felsefesiyle harmanlayabilmiştir. Ancak Türk 
modernleşmesinde her kültür örüntüsü bu kadar şanslı bir dönüşüm 
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yaşamamıştır. Sanayi devrimi, modernleşme, teknolojik gelişmeler hiçbir 
zaman, hiçbir kültürde bağımsız bir varoluşa tabi değildir. Türkiye’de 
modernizm ilk simgelerinden olan “kübik ev”ler, Türk hayat felsefesinin 
imarı olan geleneksek Türk evi yapı formundan tamamen soyutlanmış, 
gelenek, görenek,  halk inançları ve faydacılığı asli mesele olmaktan çıkartıp, 
“ideal” insan, “idealize” yaşam formatına dönüştürmüştür. Carel Bertram, 
Türkiye’deki “kübik ev” formatı devriminde, dönemin dergilerinin iç 
mekânı nasıl idealize ettiğine dikkat çekmektedir. Örneğin; yeni mutfak, 
Yedigün’ün ev ve mobilya bölümlerinde “kadın salonu” olarak 
tanımlanırken, modern evin bakıma az ihtiyaç duymasıyla da kadına 
dışarıda vakit geçirme imkânı sağlanmaktaydı (Bertram, 2012: 284). Bu 
dönem içerisinde, kadınlar ev dışında çalışmak için de teşvik 
edildiklerinden, ideal yaşam, modern yaşamın emek tasarrufu sağlayan 
elzem aletleriyle, örneğin; bulaşık makineleri ve düdüklü tencerelerle 
donatılmış bir evdi. Modern kadının portresi de çekirdek aile içerisinde yer 
alan ve dışarıda çalışmak ile kişisel tatmini içeride aramak arasında 
kalmanın getirdiği modern ikilemlerle yüzleşen bir kadını sergiliyordu 
(2012: 284). Dolayısıyla kendi mekânına yabancı olan bir imgede ya 
mekânın olağan şartlarına uyum sağlayarak ya da mekânı kendine göre 
şekillendirerek ikilemde bir savaşım gerekmektedir. Özdemir’e göre, bugün 
gelenek kültüründe gözlenen değişim ve dönüşümler buzdağının görünen 
kısmının küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. 1761 yılında ilk buhar 
makinesinin icadı, birinci sanayi devriminin başlamasına etken olurken, 
devrimin gelenek kültürü üzerine etkileri Türkiye’de 1950’li yılarda 
hissedilmiştir (Özdemir, 2021: 25).  

Çoğunluğu ekonomik nedenlerden kaynaklanan kırsaldan kente göç 
hareketliliği, ilk durak noktası olan “gecokondu” yerleşkelerinde tezahür 
etmiştir. İlk dönem gecekondularında geleneksel kültürlerini bir şekilde 
koruyan göçmenler, “avam” ya da “aşağı kültür” gözüyle ötekileştirilmiş, bu 
yeni kentlilerin müzik zevki “arabesk müzik” de “yoz” müzik 
yaftalamalarına maruz kalmıştır. Tepeden bir gözle salt gecekondu 
kültüründe icra edildiği düşünülen arabesk müzik, halk müziğinden 
ödünçlenen şarkı sözlerini görmezden gelen bir zihniyetin “patolojik vaka” 
nitelendirmelerine referans sağlamıştır. Oysa bugünün Türkiye’sinde 
hemen hemen her kesimden dinleyicisi olan arabesk müziğin, kentleşmenin 
olağan dışı şartlarında bir “kent kültürü” müzik tarzı olduğu, popüler 
kültürden kendisine yeni eklemeler yaparak arabesk-pop şeklinde 
türevlerle çoğaldığı —tıpkı modernleşme adımlarının halk kültürüyle 
sentezlenememesindeki gibi— bazı çevrelerce yeteri kadar analiz 
edilememiştir. Dolayısıyla “yoz” müzik, “aşağı kültür” yaftalamaları 
zihinlerde sabit kalmıştır. 19. asrın sonunda ise elektrik ve seri üretim 
sistemleriyle ikinci sanayi devrimi ortaya çıkarken, 1970’lerden itibaren 
internetin ortaya çıkardığı üçüncü sanayi devrimi, dördüncü sanayi 
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devriminin de teknolojik alt yapısını hazırlamış; bilgisayar, internet, akıllı 
telefon ve bulut bilişim teknolojilerindeki gelişmeler yeni çağın sanal-dijital 
kültürünün oluşmasını sağlamıştır (Özdemir, 2021: 35-36). Sanal-dijital 
kültür çağı, bugünün robot teknolojisinde yazılımların konuştuğu, 
insanların sustuğu bir dönüşüm çağı, eleştirmelerin; “kültür”ün, “insan 
faktörü”nün yok edildiği yönünde savlar ileri sürdüğü bir çağ olagelmiştir. 
Ancak dikkatli bir gözle incelenirse, sanal-dijital kültürün daha yerleşmeye 
başlamadığı dönemlerde de “kültür”batılı-geleneksel, halk müziği-arabes 
kmüzik, alaturka-alafranga gibi eski-yeni arasında sürüklenen, kimi zaman 
da birinin diğerine yeğlendiği karmaşayla anılmıştır. Gecekondu 
kültürünün “ötekileştirilmesi” ya da ağır patolojik vakalarla 
“özdeşleştirilmesi” belki de bu durumun en uç, ancak en iyi 
örneklerindendir. Tıpkı Gans’in işaret ettiği gibi, yoksul insanlar 
yüzyıllardır, popüler kültür icat edilmeden çok önce, hatta eleştirmenlerin 
pek övdüğü halk sanatlarının serpildiği dönemlerde de yüksek oranlarda 
patolojinin kurbanı olmuşlardır (Gans, 2005: 55). Dolayısıyla “öteki” olma 
durumunun Türkiye örnekleminde, günümüz kitle iletişim araçlarının uzay 
teknolojisine tırmandığı çağlardan çok daha önceleri sahnelenmiş olduğu 
ileri sürülebilmektedir. Öyle ki ev temizliğinde çığır açan “robot 
süpürge”lerin, elektrikli süpürgeleri yavaş yavaş evlerden uzaklaştırmaya 
başlaması, farklı sahnelerde aynı rolü oynayan bir halk için tanıdık bir 
devrimdir.  

Türkiye’de modernleşme adımlarının ilk dönemlerinde görülen 
çatışmalar gibi, yeni çağın sanal-dijital kültüründede özellikle ev içi 
mekânlarda birtakım “ikilik”ler, “melez”likler tezahür etmiştir. Ancak bu 
kertede, eski olana yüz çevirmeler kısmen azalmış, hatta “güven” daha çok 
artmıştır. Türkiye’ye ilk defa 2013 yılında giren “robot süpürge”lerin evlere 
girişi 2020’li yılları bulmuştur. 2021 yılında reklam filmleri vasıtasıyla 
alıcısına seslenen robot süpürgeler, “zahmetsiz temizlik keyfi” 
vadetmektedir. Türkiye’de beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektöründe ciddi 
pazarlar oluşturan “Beko, Vestel, Tefal” gibi güvenilir markalar, pek çok 
fonksiyonunu ardı adına sıraladıkları “robot süpürge”leri görücüye 
çıkartmışlardır. İncelenen reklam filmlerinde, ayrılmaz ikili ev eşyası ve 
kadın denkleminin kurulmaması ve tanıtım sloganlarının “el değmeyen” 
vurgusunda bulunması oldukça dikkat çekicidir. Örneğin; Beko’nun,“Beko 
robot süpürgeyle evimize sağlık!” sloganlı reklam filminde, başrol erkek 
oyuncu koltukta akıllı telefonuyla robot süpürgeyi komuta edebilmekte, 
robot süpürgenin zemin geçiş kolaylığı sayesinde 150 dakika boyunca 
kesintisiz halı ve sert mekânların temizliğini, temizlik bittiğinde ise robot 
süpürgenin istasyonuna tekrar geri dönebilmesini yerinden kalkmadan 
seyredebilmektedir (https://www.beko.com.tr/robot-supurge/rs-8034-
hm-supurge). Benzer bir konfor sunan ve özellik tanıtımı yapan Vestel, yine 
bir erkek oyuncunun (Beyazıt Öztürk) başrolde yer aldığı robot süpürge 
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reklamında “Vestel’le olur neden olmasın!” 
(https://www.youtube.com/watch?v=Veilyt6ZH7A), resmi internet 
adresinde ise “Vestel robot süpürge ile rahatınıza toz kondurmayın” 
sloganıyla alıcısına seslenmiştir. Son olarak “Tefal” derobot süpürge 
reklamında başrolde bir erkek oyuncu (Emir Elidemir) oynatma taraftarı 
olmuş; “Tefal şimdi daha çekici!” 
(https://www.youtube.com/watch?v=TY2w3e2pkso) sloganıyla pazar 
sahasına çıkmıştır. Reklamlar aracılığıyla hem göze hem kulağa hitap eden 
pazarlama gücü, tüketicilere “iltifat eden” bir tablo çizmekte ve satışlarını 
bu yolla arttırmayı hedeflemektedir. Ancak Heath ve Potter, reklamların 
satışları arttırdığının henüz ispatlanmamış bir varsayım olduğunu ileri 
sürmektedirler. En makul araştırmalar dahi satışların reklamları takip 
ettiğini göstermez, tam tersine; reklamlar satışları takip eder (Heath ve 
Potter, 2012: 214). Robot süpürge reklamlarında zamandan tasarruf 
ilkesinin yinelenmesi ve çoğunlukla erkek aktörlerin kullanılması, belki de 
bu durumun en açıklayıcı örneğidir. Evde temizlik yapmaya zamanı 
olmayan, çalışan grubu temsil eden erkek imgesi, reklamları takip edecek 
kadar televizyon izlemeye fırsatı da olmayan bir grubun tezahürüdür. 
Dolayısıyla robot süpürge satışlarının reklamlar vasıtasıyla tüketicileri 
manipüle etme olasılıkları da ortadan kalkmaktadır. Çünkü birçok reklamcı 
gerçek meselenin tüketicilerce yeni arzular yaratmak, hatta kendi 
ürününün kategorisindeki toplam tüketimi arttırmak olmadığını, sadece 
müşteriyi rakiplerden çekip almak olduğunu itiraf etmektedir (Heath ve 
Potter, 2012: 215). Bunun yanı sıra robot süpürgeler özelinde, reklamların 
ihtiyaçtan çok, gösterişe/lükse önem verdiği de ileri sürülebilmektedir.  
Alan araştırması sırasında kaynak kişilere robot süpürge satın almalarında 
hangi motivasyonun etkili olduğu sorulmuş ve şu cevaplar alınmıştır: 

“Ben, eltimden görüp aldım. Kendi süpürgem bozulmamıştı. Yani 
ihtiyacım yoktu” (KK- 1).  

“Ben, süpürgem bozulduğu için satın aldım. Ama eski süpürgemi de 
tamir ettirdim. Çok önceden satın almıştım, o zamanlar reklamlara 
dikkat etmemiştim” (KK- 2).  

“Benim süpürgem değil, ama buzdolabım bozulmuştu. Yenisini 
almaya gittiğimizde robot süpürge çok hoşuma gitmişti. Buzdolabıyla 
yarı fiyatına geldiği için aldık. Daha sonra Beyaz’ın (Beyazıt Öztürk) 
oynadığı bir reklam filminde gördüm” (KK- 3).  

“Robot süpürgeyi ilk defa instagram vasıtasıyla gördüm. Keşfet’e 
düşen, üzerinde kedilerin oturduğu videolarda gördüm. İlk başta ne 
olduğunu anlayamadım. Sonra yorumlara falan bakınca anladım. 
Açıkçası benim de kedim var. Biraz da onun için almış oldum. Hem 
tüylerini toplamakla uğraşmayayım hem de üzerine çıkarsa ben de 
video atarım diye” (KK- 4).  
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Alan araştırması sırasında diğer kaynak kişilerinde reklam 
filmlerinden esinlenerek robot süpürge almadıkları, çoğu kaynak kişinin 
ihtiyaçtan ziyade, indirimden faydalanarak ya da sosyal medyadan, bir 
başkasından görerek satın aldıkları bilgisine erişilmiştir. Bu durumun 
nedenleri, daha öncedeğinildiği gibi firmaların müşteriden çok, rakibe 
yönelik reklam verme anlayışlarından kaynaklanmasıyla birlikte, reklam 
filmlerinin kadınların ihtiyaç skalasına tam olarak hitap edememesinde de 
aranabilir. Öyle ki incelenen reklam filmlerinde robot süpürgeler, esas 
işlevleri olan temizlikten ziyade, lüks ve konfor vadetmekte, gösterişli 
tasarımları ön plana çıkmaktadır. Kaynak kişilerin robot süpürge 
deneyimleri de bu görüşü desteklemektedir. 

“Asla temizlemiyor. Mesela yerleri paspas yapma özelliği var diyorlar 
ama yalan. Parkeleri mahvediyor. Ben hiç memnun kalmadım. Halıları 
da güzel süpürmüyor. Çok nadir kullanıyorum. Görüntüsü güzel ve yer 
kaplamıyor. Ama ben, evde çocuğum ve kedim olduğu için normal 
süpürgeyle koltukları da süpürüyordum. Bununla öyle bir imkân yok. 
Mecburen eskisini de açıp kullanıyorum” (KK- 5). 

“Ben hiç memnun kalmadım. Sadece tozu alıyor. Süpürgenin halıyı 
kaldırması gerekir. Bunun öyle bir özelliği yok. Satıcı da zaten 
söylemişti. Bekâr evine göre demişti. Ama bu fiyata, hiçbir eve değmez. 
Görselini beğeniyorum. Ben de beyaz renk takıntısı olduğu için 
özellikle parlak beyaz olanlarından tercih ettim” (KK- 6).  

“Ben bu süpürgelerin sadece toz almak için olduğunu düşünüyordum. 
Ama öyle değilmiş. Orta düzeyde memnum kaldım diyebilir. Halıları 
falan güzel temizliyor. Parkelerde çizilme yaptığını da 
düşünmüyorum. Ama tabii ki büyük temizlik için değil. Haznesi dar 
çünkü. Minicik bir şey. Öyle söyledikleri gibi üç saate yakın bir şarjı 
yok. Zaten olsa bile bu hazne o kadar zamanda dolar, taşar. Görüntüsü 
çok havalı duruyor. Zaten durumu iyi olan insanlara göre. Çünkü çok 
pahalı. Ben siyah olanı tercih ettim. Diğer süpürgem ve ev aletleriyle 
uyumlu olsun diye. Koltukları süpürme işini mecburen eski 
süpürgemle yapıyorum. Bunun öyle bir özelliği yok” (KK- 7).  

“Büyük temizlik için uygun değil. Bir süpürge, gerçekten annemin 
dediği gibi halıyı kaldırmalı. Mesela ben eski süpürgemi alırken buna 
dikkat etmiştim. Bu süpürgeyi alma sebebim, daha sessiz olması. Evde 
bebek olduğu için uyku saatinde rahatça temizlik yaparım diye 
almıştım. Ama açıkçası verdiğimiz parayı hak etmiyor. Ama yine olsa 
alırdım. Bir nevi gırgır işlevi görüyor. Tabiiki en pahalı ve güzel olan 
gırgır” (KK- 8).  

Kaynak kişilerin neredeyse tamamı, robot süpürgelerin temizlik 
işlevinden yeteri kadar memnun kalmadıklarını, “halıyı kaldırma” tabiriyle 
açıklamışlardır. Şunu belirtmek gerekir ki gerek alan araştırmasında 
gerekse gündelik yaşamda Türk kadınlarının halıyı kaldırma tabiriyle 
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süpürge kalitesini test ettikleri açıkça doğrulanabilmektedir. Bu da 
süpürgelerin salt temizlik işlevi görmesi gerektiği, yeni modellemelerin ise 
salt gösterişçi tüketimi ihtiva ettiği sonucunu doğurmaktadır. Bunun yanı 
sıra kaynak kişiler örnekleminde, Türk kadınlarının genellikle koltuk 
süpürme alışkanlıklarının, robot süpürgeyle mümkün olmadığı da 
anlaşılmaktadır. Kaynak kişilerin, ev süpürme alışkanlıkları üzerine tespit 
edilen bulgular arasında, koltuk üzerindeki kırıntıların, tozların 
temizlemesi, halıların ve sert zeminlerin süpürülmesinden hemen sonra ya 
da hemen önce bir sıralamayla yer almaktadır. Öyle ki elektrikli 
süpürgelerinin koltuk ve özel köşeler için tasarlanmış aparatları, süpürme 
işleminin sadece halı ve sert zeminlerden ibaret olmadığını açıkça 
göstermektedir. Kaynak kişilerden, robot süpürgeleri uzaktan komuta etme 
fonksiyonu bağlamında ise ilgi çekici bulgular elde edilmiştir. 

“Telefonla süpürgeyi takip edebilme programını kullanıyorum. Ama 
süpürgeyle birlikte ben de evi gezdiğimi fark ettim. Sonra kendi hâline 
bıraktım. Bunu, ilk aldığımda yapıyordum. Nasıl temizleyip 
temizlemediğini görmek için” (KK- 1). 

“En zevkli şey telefonla her şeyi yapabilmek. Eskiden hart hurt gürültüyle 
iş yapıyorduk. Şimdi hafta da bir sefer normal süpürgeyle bunu 
yapıyorum. Robot süpürgeyi aldım alalı kilo aldığımı da fark ettim. Eski 
süpürgemle her gün temizlik yapıyordum. Ev büyük olduğu için bir saate 
yakın baya spor yapmış oluyordum. Şimdi, eski süpürgemi spor amaçlı 
kullansam, robot süpürgeye verdiğim para boşa gidecek. Madem aldık, 
ben çalışacağıma o çalışsın”(KK- 9). 

“Süpürgeyi telefondan takip etme özelliğini sonradan kullanmaya 
başladım. Diğer ev aletlerini de telefondan kontrol ediyorum. Evde 
hareket etmeyi kısıtlıyor tabii ki. Kilo alıp almadığıma dikkat etmedim. 
Ama süpürge evde gezerken dondurma yiyerek onu izlemeyi alışkanlık 
hâline getirdim. Belki oradan kilo almış olabilir. Tatlı falan da yiyorum. 
Buna nereden alıştım, kimden gördüm bilmiyorum. Ama öyle yapınca 
kendimi prenses gibi hissediyorum” (KK- 4).  

“Robot süpürge bana göre aşırı lüks işi. Küçük evlere göre falan değil. 
Evin büyükse kullanışlı oluyor. Ben telefondan kontrol işlemini ara sıra 
kullanıyorum. O temizlik yaparken reklamını yapmak bana düşüyor gibi. 
Mesela makyaj yaparken, aynadan yansımasını çekip instagram 
hikâyemde paylaşıyorum. Birini hava atmak amacıyla bunu 
yapmıyorum. Ama teknoloji gelişti. Herkes buna ayak uydurmak 
zorunda. Tabii ki hareketsiz yaşam da gelişti. Ben de kilo aldığımı fark 
ettim. Evimde, süpürge, kahve makinası, fırın hepsi akıllı cihazlar. Sırf 
denemek için bile dünya kadar kalorisi olan şeyler yapıp yiyoruz. Evde 
her iş uzaktan kontrol edilince harekette edemiyoruz. Haliyle kilo da 
alıyoruz” (KK- 10). 
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Alan araştırmasından elde edilen veriler bağlamında, kadınların 
hikâye oluşturmak anlayışla gündelik yaşamlarını sıradan olmaktan 
çıkartma gayesi güttükleri açıkça görülmektedir. Robot süpürgeye sahip 
olan birkaç kaynak kişi dışında, neredeyse tüm kaynak kişilerin mutlak 
suretle robot süpürgenin nasıl çalıştığını göstermek için sosyal medya 
hesaplarında bir sosyal ağ paylaşım türü olan hikâye videosu paylaşmaları, 
bu durum en somut kanıtlarındandır. Sosyal medya platformları insanların 
görünmek istedikleri kimlik oluşturma süreçlerine katkı sağlarken, kadınlar 
özelinde onlara özgü olan alışkanlıkların bir nevi kâr amacı gütmeyen ürün 
pazarlama sahaları da olmuştur. Kotler, pazarlamanın günahlarından 
bahsederken, pazar arayışı içinde olan firmaların her yeni teknolojiyi takip 
etmesi gerekliliğine dikkat çekmektedir. Ona göre, pek çok şirket için geçerli 
olan en büyük tehdit, varolan bir rakipten ziyade, yeni ve daha iyi 
teknolojilerdir (Kotler, 2021: 47). Bu bağlamda, firmaların rakipleriyle 
reklamdan çok, teknoloji yarışına girdikleri, reklam verme işinin sosyal 
medya aracılığıyla daha çok kadınlar tarafından yürütüldüğü ortaya 
çıkmaktadır. Robot süpürge reklamlarında kadın aktörlerin sahneye 
çıkartılmaması, her ne kadar kadınların salt domestik rollerde performans 
sergilediklerine anti tez oluşturmuş olsa da gündelik hayatın rutinlerini 
değiştirmediğinden ütopik bir varsayım olarak kalmıştır. Dolayısıyla robot 
süpürgelerin gerçek fonksiyonları ancak deneyimli ellerden alınan neticeler 
ve yorumlar vasıtasıyla satın almaya teşvik edilmiştir. Öyle ki bu durum 
pazarlama anlayışının ne derece akıllı bir strateji izlediğini de 
göstermektedir. Gösterişe ve konfora, işlevinden daha çok önem gösteren 
akıllı teknoloji zaten reklam verme işinin kadınlar tarafından yürütüleceğini 
ön gören bir tasarıma sahiptir. Bu nedenle reklamlarının da sükse yapması 
gerekmemektedir. Çünkü ev içi alanlar, bu performansı sağlayan ücretsiz 
lansmanmekânlarına dönüştürülmüştür. Bunun Türk toplumunda eve yeni 
gelen eşyalara yaklaşımla ilintili bir süreç olduğu açıktır ki bu, müstakil bir 
çalışma konusu olacak kadar da bir külliyat içermektedir2. Robot 
süpürgeler de bu bağlamda, ad verme alışkanlıklarına varıncaya kadar pek 
çok performansı örneklendirmektedir. 

2.“Adını ben verdim gücünü devreleri versin!”: Robot süpürge isimleri 

Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan ad verme ya da ad alma 
geleneği, en eski yazılı kaynaklardan bugünlere miras kalmıştır. Ad verme 
geleneğinin en gözlemlenebilir olduğu saha, kuşkusuz Dede Korkut 
Hikâyeleridir. Hikâyelerde bir çocuğa baş kesip kan dökmedikçe ad 
takılmadığı bilinmektedir. Böyle hâllerde ad takma işini Dede Korkut 
yapmaktadır (Ergin, 2021: 28). Dirse Han Oğlu Buğaç Han Destan 
örneğinde; Dirse Han’ın oğlu, Bayındır Han’ın ağ meydanında cenk edip, 
boğa öldürmesiyle ona Dede Korkut tarafından Buğaç adının verildiği şöyle 
geçmektedir:  
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“Bayındır Hanuñ ağ meydanında bu oğlan cenk itmişdür, bir buğa 
öldürmiş senüñ oğluñ, adı Buğaç olsun, adını ben virdüm yaşını Allah 
virsün” (Ergin, 2021: 83). Hikâyelerde benzer ad koyma törenlerine 
rastlanmakla birlikte, kişilerin karakter özeliklerine bağlı gelişen isimler de 
görülmektedir. Kam Püre Oğlı Bamsı Beyrek destanında, Yalancı oğlı 
Yaltaçuk adlı kişi (2021: 133) yalan haberin simgesi olmuştur. Türk 
folklorunda büyüsel bir anlam ihtiva eden ad koyma ritüelleri, kişinin ahlaki 
özelliklerinin de simgesidir. Sedat Veyis Örnek’in dikkat çektiği gibi, “adımı 
beş para ettin”, “adı batsın”, “adını anmak bile istemem” deyimleri, etik 
kişiliğin bir tezahürüdür (Örnek, 2000: 148). Türk kültüründe ad koymayı 
belirleyen birtakım faktörler vardır. Çocuğun doğduğu gün, zaman, ay ve 
mevsim, doğum yapılan yer, doğduğu sıradaki olaylar, kimi kişilere karşı 
duyulan hayranlık, şükran ve minnet duyguları, gelenekler, ailenin 
yoksulluğu, varsıllığı, daha önce kardeşlerinin yaşayıp yaşamadıkları, moda, 
kültür değişmeleri adın seçilmesinde birinci derecede rol oynamaktadır 
(2000: 149). Bunun yanı sıra çocuğun cinsiyetine dair mistik özellikler 
taşıyan birtakım ad koyma ritüelleri de mevcuttur. Son doğan kızın adına; 
Yeter, Döndü, Döne (2000: 136) gibi isimler koyarak, bir daha kız çocuk 
doğmasının istenmediğini belirten cinsiyetçi inançlar da kişi adlarına 
yansımaktadır. Şahin, “yazın kişi adları”na dikkat çekerek, şairlerin, 
yazarların yazmış oldukları eserlerde, kişi adlarının bazı özel mesajlar 
içerek türde olduğunu, bu duruma sinema ve tiyatroda da rastlandığını 
aktarmıştır. Edebi eserlerde geçen ve yalın anlamları dışında stilize edilmiş, 
toplumsal, fikri anlamlar yüklenmiş isimler, edebi eserlerde geçen 
kahramanların kişilik özelliklerini yansıtan adlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Şahin,2016: 34). Türk romanlarında, hikâyelerinde, 
şiirlerinde, sinemasında ve tiyatro eserlerinde geçen kişi adları, eserin 
yaratıcısının vermek istediği mesajlarla doludur. Örneğin; Nihal Atsız’ın 
romanlarında kişi adlarının özellikle seçildiği görülmekte, bu isimlerle 
verilmek istenen mesajların başında ise Türk insanının Türkçe isim 
vermeye özendirme gelmektedir (2016: 34). Türkiye’de sevilen dizilerin, 
dizi karakterleri dolayımında da moda olan isimlerin kişi adları olduğu 
söylenebilir. Ancak bu isimler sadece yeni doğanlara değil, eve yeni gelen 
cansız varlıklara da verilmektedir. Evin en güzel köşesine konumlandırılan 
yeni eşyalar kimi zaman Dede Korkut Hikâyelerindeki gibi gösterdikleri 
kahramanlıklara göre kimi zaman ise dizi ve filmlerin etkisinde kalınarak 
isim almaktadırlar. Haber sitelerindeki “robot süpürge”ler özelinde yapılan 
derleme çalışmaları sırasında, tüketicilerin robot süpürgelerine çeşitli 
isimler taktıkları tespit edilmiştir. Marketing Türkiye, internet 
adresinde“Tüketiciler robot süpürgesine isim veriyor!” başlığı altında, 
robot süpürge üzerine yapılan araştırma verilerini tartışmıştır. Yapılan 
araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de hanelerin yüzde 4.7’sinde aktif 
olarak kullanıldığı robot süpürgelerin, ev dekorasyonlarında da ciddi 
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değişiklikler yarattığı, katılımcıların yüzde 72’sinin mobilyalarını buna göre 
seçtiği, yüzde 44’lük bir kısmın da evinin dekorasyonunu robot süpürgeye 
göre değiştirdiğitespit edilmiştir 
(https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/robot-supurge 
isimleri/). En yaratıcı süpürge isimleri başlığı altında ise şu isimler 
sıralanmıştır: Kuma, Hamarat, Süpürboy/Süpüoğlan, Süpür Geç, Katya, 
Maria Mercedes, Kaynana, Tatyana, Süpürmen, Köle Isaura, Sebestian, Akıllı 
GırGır, Kakılmış, Pakize, Gülbeyaz. Söz konusu araştırmada katılımcıların 
hangi motivasyon kaynağıyla robot süpürgelerine isim verdikleri 
belirtilmezken, isimlerin genellikle popüler dizi ve filmlerden, özellikle de 
“temizlikçi”, “hizmetçi” rolündeki “kadın” aktörlerden aldığı görülmektedir. 
Alan araştırmaları sırasında ise kaynak kişilerden robot süpürgelerini evin 
hangi köşesine yerleştirdikleri ve ne isim verdikleri hakkında şu bilgiler 
derlenmiştir: 

“Bizim süpürgenin adı “Yalı Kazığı.” İstasyonu çok uzun olduğu için bu 
ismi taktık. Diğer süpürgenin de adı buydu. Ama o görünmüyordu. 
Yatak odasında kapı arkasına koyuyordum onu. Bunu, salona koyduk. 
Kapı arkasına koyamazdık. Çünkü kendi kendine istasyonuna geri 
dönebilme özelliği var. Kapının arkasına koysam, kapı kapalı 
olduğunda ortada kalır. Herhangi bir gösteriş amacıyla salona 
koymadım ama herkes salona koyuyormuş onu fark ettim” (KK- 2).  

“Bizim robot süpürgenin adı “Yeni Gelin.” Eskiden eziyet etmek için 
yeni gelinlere iş yaptırılırmış ya, ben oradan esinlendim. Bu da ilk 
geldiği günden beri temizlik yapıyor. Ben mutfağa koyuyorum 
süpürgeyi. En müsait yer orası olduğu için. Mutfakta kapı yok zaten, 
istasyona rahatlıkla dönebiliyor” (KK- 5).  

“Bizimkinin adı “Külkedisi.” Temizlik yaptığı için o ismi taktık. Bazen 
evde “küllüğün kedisi neredesin” diye sesleniyorum. Telefona da öyle 
kaydettim. Uzaktan kontrol etme programında ad takma bölümü var. 
Oraya isim koyabiliyorsunuz. Odalara da isim verebiliyorsunuz. Çocuk 
odasının adı, salon, mutfak, bizim odamız gibi, harita sistemiyle 
isimlendirme yapılıyor. Ben süpürgeyi salona koyuyorum. 
Mobilyaların hepsi beyaz olduğu için özellikle beyaz renk tercih ettim” 
(KK- 6). 

“Benim süpürgemin adı, “Beşir.” Rengi siyah olduğu için bu ismi 
koyduk. Aşk-ı Memnu dizisindeki Beşir’den esinlendik. O da dizide 
hizmetçiydi, bu da bizim evde hizmetçi. Bir de oradaki çocuk da 
esmerdi ya, o yüzden yakıştı bu isim. Ben kıyamadığım için salona 
koyuyorum. Diğer yerlerde çizilebiliyor. Tabii ki biraz işin gösterişi 
olmuyor değil. İnsan çok para verdiği şeye nedense ilk zamanlar çok 
dikkat ediyor. Bakalım, ilerleyen zamanlarda evin neresine koyacağız” 
(KK- 10).  
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Bu makale kapsamında yapılan derleme çalışmaları ve internet 
sitelerinde yer alan haberler dolayımında, robot süpürgelere; dizi ve 
filmlerin hafızalara kazınan karakter adlarına (Köle Isaura: Isaura, Aşk-ı 
Memnu: Katya, Beşir, İnce İnce Yasemince: Kakılmış) masal kahramanlarına 
(Sindirella: Külkedisi), toplumsal normlara (Gelin), fiziksel özelliklerine 
(Renk: Gülbeyaz, Boyut: Yalı Kazığı) ve kahramanlıklarına (Superman: 
Süpürmen) göre isimler verildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kaynak 
kişilerin robot süpürgelerini eski süpürgeleri gibi evin görünmeyen 
yerlerine koymadıkları, salon, mutfak gibi en sık kullanılan mekânlara 
yerleştirdikleri de elde edilen bulgular arasındadır. Kaynak kişilerin 
lokasyon seçimlerindeki temel nedenler; robot süpürgelerin “yeni” eşya 
statüsünde olması, teknik özellikleri (temizlik bittiğinde istasyona geri 
dönmesi), herhangi bir hasara maruz kalmaması, pahalı olmaları gibi 
sıralanmıştır. Bilgin’e göre, çilekeş toplumlar bir yana bırakılırsa, tüm 
toplumlarda eşya, bir güç göstergesi veya bir prestij işareti olarak 
varolmaktadır. Eşyanın sosyal işlevi, bireyin sosyal konumunu sağlayan bir 
araç olarak, eşyalara sahip olmada önemli bir motivasyon kaynağıdır. 
Dolayısıyla toplumda başat rol oynayan değerler, eşyaya bu tür bir işlev 
yüklediğinde, eşyaya yaklaşım ve eşyanın kullanımı da bu işlevi yerine 
getirecek bir tarzda şekillenmektedir (Bilgin, 1991: 100). Eski Türk 
evlerinde, Türk felsefesinin bir uzantısı olarak yaş hiyerarşisinin ve 
hürmetin sembolü “başköşe”, evin büyüğünün veya yaş ve toplumsal mevkii 
bakımından hürmet dilen misafirin oturabildiği, imkânlar dâhilinde 
oturulan ve kullanılan eşyanın en iyisinin sunulduğu, içinde bulunulan 
mekânın her tarafından görülen ve her tarafın görülebildiği yerdir 
(Çobanoğlu, 2004: 36-37). Divanların yerini, gösterişli koltuk takımlarının 
aldığı bugünün konutlarında ise “başköşe”, çoğunlukla televizyon ünitesinin 
en iyi göründüğü alana konumlandırılmış ve ihtiva ettiği sembolik anlam 
çoğunlukla hafızalardan silinmiştir. Dahası yeni teknoloji devrimiyle, 
insanın yerini eşyanın aldığı hatta robot süpürgeler gibi “başköşe”ye 
yerleştirildiği, insan ve emeğe ihtiyacın kalmadığı bir dönüşüm de konut 
mekânlarında gözlemlenebilmektedir. 

3. Emek Profilinde Değişim: Akıllı fırınlar, kahve makineleri 

Teknolojinin son geldiği nokta, ev içinde geçirilen zamanı durdurmak 
üzerinedir. Beyaz eşyaların renginden başlayan teknolojik devrim, onlarla 
teması bütünüyle değiştiren ölçütlerle sürdürülmüştür. İlk zamanlar 
çoğunlukla beyaz renk üretilen ev tipi makinelerin, dış görünüşünden 
yansıyarak türeyen “beyaz eşya” tanımlaması, şimdilerde pek çok farklı 
renk ile üretilen ve beyaz olmaması için üzerine renk fiyatını ödenen bir 
dönüşüm yaşamıştır. Bu durum, Adams’ın “ataerkil değerler kayıp gönderge 
sistemi aracılığıyla kurumsallaşır” teorisine benzemektedir. Ona göre, etten 
bahsederken kullandığımız dilde cesetlerin olmaması gibi, kültürel şiddetin 
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açıklamalarında da çoğunlukla kadınlar kayıp göndergedir. Örneğin; 
1970’lerin ilk yıllarında ekolojik yazında geçen “dünyaya tecavüz 
edilmesi”nde olduğu gibi, kadınları değil ancak onların deneyimlerini akla 
getiren terimler ile kadınların deneyimi başka baskıları açıklamak için bir 
araç hâline gelmiş, bizzat bedenlerine tecavüz edilen kadınlar da kayıp 
gönderge olmuşlardır (Adams, 2010: 102). Benzer şekilde, “beyaz eşya” 
tabiri de teknolojinin bugünkü dijital çağda pek çok şeyi dönüştürdüğü gibi 
“kayıp gönderge” olarak işlev görmektedir.  

Akıllanan araç-gereç, ev ve kentlerin bireysel ve toplumsal yaşamı 
değiştirme potansiyeli oldukça yüksektir. Öncelikle insan dışı veri üretimi 
ve yorumlama sistemlerinin geliştirilmesi sözlü, yazılı-basılı kültür 
belleğinin referans kaynağı olma işlevini önemsizleştirmektedir (Özdemir, 
2021: 51). Fırınların evlerde olmadığı bir dönem, mercimeği fırına vermek3 
gibi sözlü kültüre kadar yansıyan deyimler, insan emeğinin ortadan kalktığı 
akıllı fırınların gelmesiyle sözsüz iletişim ortamları doğurmuştur. Ancak bu 
iletişim, kültüre özgü jest ve mimiklerin ihtiva ettiği bağlamdan çok daha 
farklı bir boyutta okumalar sunmaktadır. Evlerin bütünüyle akıllı ev 
statüsüne ulaşması ise ev içi mekân ve kamusal alan ayrımını ortadan 
kaldırmış, iş görenlerin iş yeri tanımlamalarını uzaktan bağlantıyla 
noktalamıştır. Dijital Ev’de sakinler, evin ekranlarına 
girildiğinde“çalışmaya” veya “oynamaya” hazır uyumlu makineler olarak 
tasvir edilir. Bu mantık doğrultusunda, “geçici mekânlar” (veya odalar 
arasındaki koridorlar), zamanın değerli kullanımı için tasarlanmış sıvı 
kristal görüntü ortamlarıdır (Spigel, 2005: 415). Bu ortamlarda, yemek 
pişirmenin verdiği ritüel hava da buharlaşmıştır. “El lezzeti” denilen 
kadınlar arası iletişim, akıllı fırınların otomatik reçete önerileriyle 
kaybolmuş, “anne keki”nin el yordamıyla bıçak ya da çatal batırılarak pişip 
pişmediğini öğrenme pratiği “o bilir” teknolojisine intikal etmiştir.  Bunun 
yanı sıra Türk kültüründe “bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır”, “kahve 
bahane, sohbet şahane” gibi, kalıplaşmış sözlerle dostluğun ve psikolojik 
desteğin simgesi olan kahve kültürü, kahve makinelerinin uzaktan kontrol 
sistemleriyle yönetilen, el emeğinin sıfır noktasına eriştiği bir konfor 
vadetmektedir. Kahve içmenin sosyokültürel anlamlı bir eylem olarak 
değerlendirildiği toplantı ve eğlence anlayışından bahseden Özdemir, 
Urfa’nın en köklü geleneklerinden biri olan sıra gecelerinde “acı kahve”nin 
farklı bir iletişim biçimi olarak kabul edildiğini vurgulamıştır. Bu tür 
gecelerde konuklara ikram edilen “acı kahve”nin bir defa sunulması, ikram 
edilen kişiyi “önemsememek”, “yarım adam” saymak anlamına gelirken, üç 
defa kahve içmeye kalkmanın da “içenin kahveden anlamadığı”nın 
göstergesi şeklinde algılanması (Özdemir, 2005: 198-199) kahvenin, 
sosyokültürel anlamlarıyla konuşan bir içecek olduğunu açıkça 
göstermektedir. Evlilik kararının aile büyükleri önünde bir kez daha ilan 
edildiği “kız isteme” törenlerinde“tuzlu kahve” ikramı, tabağa kapatılan 
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fincanların “kader” ve “kısmet” öngörüleriyle uzun muhabbet ortamları 
sunması, Türk halk hayatında kendisine emsal taşımayan kültür 
örüntülerinden olmuştur. Dolayısıyla kahvenin sembolik dili, Türk 
kültürüne özgü reçetesi “iletişim”ve “insan” ikiliğinin ayrılmaz bir unsur 
olduğunu yinelemektedir. Bu doğrultuda, “Home Connect” teknolojisinin 
öncelikle reklam filmleriyle vadettiği “hayat” anlayışını, daha sonra alan 
araştırmasında bu teknolojinin kadınlar tarafından nasıl karşılandığını 
irdelemek yerinde olacaktır.  

Türkiye’de elektronik ev aletleri ve beyaz eşya sektöründe önemli 
bir pazar sahası olan “Bosch”, “O Bilir!” sloganıyla “akıllı fırın” teknolojisini 
alıcılara sunmaktadır. Bosch’un, hazır olduğunda kapansın, size tadını 
bakmak kalsın vaadiyle piyasaya sürdüğü “PerfectBake” fırın serisi, 
sensörleri sayesinde hamurun pişme sürecini nem seviyesine göre 
düzenleyen, mükemmel kıvama ulaştığında ise otomatik olarak kapanan 
insansız bir teknoloji betimlemektedir. Robot süpürge reklamlarında 
olduğu gibi, Bosch’un reklam filmlerinde de “kadın” aktörlerin ön planda 
olmamasına dikkat edilmiştir. Evli bir çiftin gündelik hayatını konu alan 
reklam filmi, PerfectBack teknolojisi olan akıllı fırında “kek”in pişmesini 
beklemeden evden ayrılan kadın oyuncunun eşi tarafından uyarılması ve 
kadın oyuncunun pişme süresi için eşine “o bilir” yanıtını vermesi üzerine 
kurgulanmıştır (https://www.bosch-home.com.tr/one-cikanlar/perfect-
bake). Aynı ürünün bir diğer reklam filminde erkek oyuncu,“kek”in pişip 
pişmediğini eşine sormakta, cevap olarak ise “bana sorma ona sor” yanıtıyla 
akıllı fırın işaret edilmektedir 
(https://www.behance.net/gallery/100841145/Boeyle-anlar-sadece-
Boschla-yasanr). Firmanın reklam filmlerinde akıllı teknolojiyle pazarladığı 
ürünlerin tamamı, “insan eli”nin değmediği bir atmosferde 
gerçekleşmektedir. Bosch, resmi internet adresinde alıcılarına, gündelik ev 
hayatının kamusal alanda takip edilebileceğini şöyle tasvir etmektedir: 

“Yarını bugünden yaşatan Home Connect, evinizden ne kadar uzakta 
olursanız olun ev aletlerinizi rahatça kontrol edebilmenizi sağlar. Siz 
eve gelmeden bulaşık ve çamaşırlarınız yıkanır, eve girdiğiniz anda 
sizi mis gibi yemek kokuları karşılar. Bosch Home Connect Ev Aletleri 
ile istediğiniz yerde ve zamanda ev aletlerinizin kontrolünün 
parmaklarınızın ucunda olması günlük hayatınızı kolaylaştırır” 
(https://www.bosch-home.com.tr/one-cikanlar/homeconnect).  

Alan araştırması sırasında gerek Bosch gerekse farklı markaların 
“Home Connect” teknolojisi fırınlarını kullanan kaynak kişilere, ilk olarak bu 
ürünleri hangi kanal ve motivasyon kaynağı ile aldıkları sorulmuş, kaynak 
kişilerden alınan yanıtlar ise şu şekilde olmuştur: 

https://www.bosch-home.com.tr/one-cikanlar/homeconnect
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“Ben çok methedildiği için aldım. Komşularımdan falan duymuştum. 
Bir de internetten araştırma yaptım. Reklam filmlerini de gördüm 
tabii ki. Ama reklamlara güvenerek almadım” (KK- 5). 

“Kuzenim evlendiği zaman ondan görüp almıştım. Bizim mutfak o 
fırınlara göre değildi. O nedenle mutfağı da komple yeniledik. Yani 
bahanemiz oldu aslında. Reklamlara bakarak asla ürün almam. 
Deneyen birini görmem gerekiyor” (KK- 7). 

“Bana, eşim anneler gününde hediye olarak aldı. O zaman biraz 
indirime de girmişti. Ben çok istiyordum zaten. Kendi kendini 
temizleme olanağı var. O nedenle istedim ve aşırı havalı gözüktüğü 
için” (KK- 8). 

“Ben kendim beğenip aldım. Fırınım bozulmamıştı ben alırken, 
sonradan bozuldu. Reklamlardan görüp de beyaz eşya alınmaz. Ben 
bir kere öyle bir hata yapmıştım, bir daha yapmam. Sitelerden 
kullanıcı yorumlarına baktım, sonra beyaz eşyacıma danıştım ve öyle 
aldım” (KK- 9). 

“Ben karşı komşumdan görüp aldım. Aslında mutfağı yeniliyorduk. 
Fırın kısmı boş kalmıştı. Oraya mutfağın havasına uygun olsun diye 
aldım. Ama tabii ki önce araştırma yaptım. Komşum çok memnun 
kaldığını söylediğinde kesin olarak alma kararımı o zaman verdim” 
(KK- 10). 

Alan araştırmasından elde edilen verilere göre, kaynak kişilerin 
neredeyse tamamının“akıllı fırın”larını, daha önceden satın alan ve memnun 
kalan kişilerin tavsiyesiyle satın almaya karar verdikleri bilgisine 
erişilmiştir. Kaynak kişilerin satın alma motivasyonunda etkili olan 
“deneyim” faktörü, akıllı fırın reklamlarının Türk kadınlarında “evladiyelik” 
anlayışını karşılayamadığını açıkça göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle; 
beyaz eşya alımlarında “dayanıklı” ürün algısının, kültürel bir söylemle 
“evladiyelik” şeklinde tanımlanması, ürün seçimlerinin de kullanıcı 
yorumlarına göre tercih edilmesini tetiklemiştir. Bu da reklam filmlerinin 
alıcıları çekmekten çok, rakip firmalara yönelik rekabet anlayışıyla 
şekillendiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Kotler, pazarlamanın ilk 
insanla ortaya çıktığına dikkat çekerek, Havva’nın Adem’i kandırdığı ilk 
öyküyü referans almaktadır. Ona göre, bu öyküde ilk pazarlamacı Havva 
değil; onu, Adem’i kandırmaya ikna eden “yılan”dır (Kotler, 2004: 16). Alan 
araştırmasında kaynak kişilerin ürün alımları da benzer şekilde “ikincil güç” 
tarafından motive edilmiş, yani; ön plana çıkan birinci aktör, çoğunlukla 
satın alım noktasında etken olmamıştır. Bunun yanı sıra kaynak kişilerden, 
akıllı ev eşyalarının uzaktan kontrolünü sağlayan “Home Connect” 
teknolojisini reklamlarda “o bilir” sloganındaki gibi kullanıp 
kullanmadıkları, bu teknolojiye güvenip güvenmedikleri sorgulanmış ve şu 
yanıtlar alınmıştır: 
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“Ben asla uzaktan kontrol sistemini kullanmıyorum. Evdeyken de 
kullanmıyorum. Yani öyle reklamlarda abartıldığı gibi bir sonuç 
çıkmıyor. Galiba kek pişiriyorlardı reklamda. Ben hiç denemediğim 
için bilmiyorum. Bir keresinde et pişirdik öyle, çiğ kaldı. O yüzden 
güvenmiyorum. Bir de her insanın kendine özel reçetesi var. Pişirme 
süresini kafadan kuruyoruz. Eski fırında da öyle yapıyordum şimdi de 
öyle” (KK- 5). 

“Sadece bir defa uzaktan kontrol sistemini kullandım. O da arıza 
içindi. Arızayı haber vermek için böyle bir şey geliştirmişler. Onlarda 
uzaktan müdahale ettiler. Yemek pişirmek için hiç kullanmadım. Evet, 
reklamlarda kek falan pişiriyorlar ama açıkçası ben ona çok 
güvenemedim. Ben çatal batırarak pişip pişmediğini deniyorum. Eğer 
çatala kek hamuru yapışmazsa pişmiş demektir. Annem de böyle 
yapardı. Ben de hâlâ böyle yapıyorum” (KK- 7). 

“Yani tabii ki böyle bir teknolojinin olması çok güzel. Ürüne ayrıcalık 
katıyor. Ben bir endüstri mühendisi olarak tebrik ediyorum ürün 
tasarımcılarını. Ama tasarımda bir hata var! Şimdi, Home Connect 
teknolojisine göre, yemeğin eve gelmeden hazır pişmiş olması 
gerekiyor. Mesela tavuk ya da et yapmak istiyorsunuz diyelim. O 
zaman akşamdan fırın yemeğinizi hazırlayıp, sabah işe giderken fırına 
koyarak evden çıkmanız gerekir. Havanın sıcak olduğu zamanlarda et 
ya da tavuk gibi gıdalar dışarıda bakteri üretiyor. Kokusundan bile 
dışarıda uzun süre kaldığı anlaşılıyor. Siz yemeği sabah fırına koyup 
akşam işten dönerken uzaktan kontrol cihazıyla çalıştırıp pişirene 
kadar oldukça fazla bir süre geçecek. Dolayısıyla yemeğin bozulması 
an meselesi. Bu fırınların mutlaka içerisinde soğutucu bir fan olması 
gerekir. Eşim şu an bu teknoloji üzerine proje yapıyor. Umarım hayata 
geçer ve Home Connect gerçekten işe yarar. Aksi takdirde uzaktan 
kontrol sistemini sadece evde olduğunuz zamanlarda 
kullanabilirsiniz” (KK- 8).  

“Ben açıkçası evde fırın çalışırken evden ayrılamam. Yani ya patlarsa 
ya elektrik kaçağı gibi bir şey olursa! Bunlar olmayan şeyler değil. Ben 
akıllı düdüklü tencere almıştım. Eski tencerenin patlamasından 
korktuğum için. Ama akıllı düdüklü tencere patladı. Evde beni 
kovaladı. O yüzden hiçbir teknolojik alete güvenemem. Her şeyden 
önce evde çocuklarım var. Bazen markete giderken evde yalnız 
bırakmak zorunda kalıyorum. Evden çıkarken elektrik şartallerine 
kadar indiriyorum. Asla fırını açık bırakıp gidemem. Çocuk olmasa da 
gitmem. Ayrıca ben de inanmıyorum yemeği tam kıvamında 
pişirdiğine. Ben et, tavuk, balık, kek, börek fark etmez, fırına attığım 
her şeyi on kere çıkarıp bıçakla kontrol ediyorum” (KK- 10).  

Alan araştırmasından elde edilen bulgulara göre, kaynak kişilerin 
tamamı “Home Connect” teknolojisine güvenmediklerini, kendilerine özgü 
“zamanlama” kavramını kullanmayı tercih ettiklerini, ev içinde kazaya 
sebebiyet verebileceğini, yemek pişirmede beklentiyi karşılamadığını 



    

 

  

~ 80 ~ 

 

 
 

 

aktarmışlardır. Bununla birlikte kaynak kişiler, “biz” kavramıyla Türk 
kadınlarının yemeğin pişip pişmediğini anlamada kullandıkları pratikleri de 
“çatal” ve “bıçak” yordamıyla sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Bazı kaynak 
kişiler, “anne keki” sıfatıyla anılan kek tarifini ve yemeğin pişme süresini 
hâlâ annelerine sorarak yaptıklarını da aktarmışlardır. Tüm bu bulgulardan 
ortaya çıkan en önemli sonuç, teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun Türk 
kadınlarının hâlâ ananevi yöntemlerle yemek yapma işini devam 
ettirdikleri, “o bilir” teknolojisine güvenmedikleridir. Bu sonuca etken olan 
bir diğer neden ise, endüstri mühendisi olan KK-8’in dikkat çektiği gibi, 
Home Connect teknolojili akıllı fırınların yemeğin dışarıda kalma süresini 
hesaba katmamasıdır. Alan yazında yapılan literatür araştırmasında, bu 
teknik durumun mekatronik mühendisliğinin de gündeminde olduğuna 
erişilmiştir. Mekatronik mühendisliği anabilim dalında yapılan bir tez 
çalışması, uzaktan kontrol sistemli akıllı fırınların alıcılarda satın alımları 
arttırabileceğine “peltierli soğutma modülü” ile çözüm aramıştır. Bahsi 
geçen projede, akıllı fırınlara entegre edilebilecek soğutma sisteminin, 
müşteri cephesinde “nasılsa önceden yemek koyup pişirme saatine kadar 
bekletirsem bozulmaya başlayacak, öyleyse kullanamayacağım bir ürüne 
neden para vereyim?” gibi düşünceler ile ürünü satın almaktan kaçınan 
kullanıcıları cezbedecek vepazara hareketlilik getirecek olduğu (Tokgöz, 
2018: 35) iddia edilmektedir. Proje kapsamında peltierli soğutma modülü 
entegrasyonu çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edildiği ve kurgulanan 
sistemin olması gerektiği gibi çalıştığı ileri sürülmüştür. Dolayısıyla alan 
araştırması sırasında kaynak kişilerin yemeğin dışarıda kaldığı süre 
boyunca “bozulma problemi”ne çözüm kaynağı ütopik değildir. Ne var ki bu 
çözüm henüz hayata geçmemiş olmakla birlikte, kadınların sadece bu teknik 
yetersizlikten dolayı uzaktan kontrol sistemini kullanmamaları da elde 
edilen bulgular arasında değildir. Kadınların uzaktan kontrol sistemine dair 
gündemleri, hafızlarında kalan kültürel bağlarla ilintilidir. Görmek, 
deneyimlemek ve gelenek hâline getirmek, her zaman “o bilir” teknolojisine 
üstün gelmiştir. Şunu belirtmek gerekir ki, Home Connect teknolojili akıllı 
fırınlar, vadettiği kamusal alanda kontrolden ziyade, ev içinde geçirilen 
zamanın tamamını olmasa da bir kısmını konut sakinlerine bırakan tembel 
ama gösterişli bir yaşam sunmaktadır. Aynı tembellik, “otomatik kahve 
makinesi” teknolojisiyle de sürdürülmüştür.  

Türk kültüründe yerini belki de bir başkasının alamayacağı kadim 
içecek “kahve”, güncelde sözde kendine özgü yapılış biçimi, özde ise 
piyasaya sürülen batılı muhalifleri nedeniyle “Türk kahvesi” adıyla anılmak 
zorunda kalmıştır. Bir zamanlar, tüketilmesiehl-i keyfi cezaları da 
beraberinde getiren kahve, Türk kültüründe hiçbir zaman salt içecek 
olmamış, ritüel bir yapılış ve sunumla başlayan, sonrasında ise 
sosyalleşmeyi sağlayan “bahane” olagelmiştir. Pirinç cezve ile ağır ateşte 
pişirilen kahve, pişirme işini yapan kişinin kimliğiyle ilgili bilgiler 
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vermektedir. Kahveyi taşıran kişi eğer bekârsa, bu dalgınlığı “leyla mı 
oldun”, “âşık mısın” gibi soruları da beraberinde getirmiş, bu da pişirme 
işinin tek başına çıkılan bir yolculuk olmadığını göstermiştir. Benzer 
şekilde, kahve içme geleneğinin de tek başına gerçekleşmediği “kahve 
bahane sohbet şahane” deyişiyle anlaşılmaktadır. Kahve içiminden sonra 
bir kült hâline gelen “fal bakma” âdeti ise psikolojik danışmanlığın ev içi 
aktörleridir. Öyle ki fincan takımlarında özellikle alt tabakların “desensiz” 
tercihleri bu durumun en önemli göstergesidir. Günümüzde konut 
mutfaklarında kahveyi cezvede pişirmekten makineye geçiş, kamusal 
alanlarda tersine bir işleyişi getirmiştir. Evlerde bulunmayan ancak talep 
edilen kahve arayışlarının kokusu, pazar sahalarına ulaşmış ve “kumda”, 
“mangalda” kahve gibi pişirme türevleri piyasaya sürülmüştür. Kadınların 
“fal bakma” alışkanlığı ise yerelden ziyade, dış mihraplardan çözüme 
ulaşmıştır. Amerikalı kahve dükkânları zinciri Starbucks, özel olarak 
ürettiği fincan tabaklarında “üç vakte kadar”şeklinde fal lisanını “at, 
anahtar, kalp, yüzük” sembolleri eşliğinde müşteri servisine açmıştır. 
Desenli fincan tabaklarında karşılanamayan ritüel ihtiyacını, folklorik 
örüntülerle süsleyen Starbucks, Türk kültüründe kahvenin sadece içecek 
olmadığını fark eden “akıllı” bir pazarlama stratejisi izlemiştir. Aslında bu, 
Bertram’ın “hâlâ uyanık olan arzuların canlı anımsatıcıları” vurgusuyla 
“yeniden üretim” stratejisine bir örneklemdir. Bertram’a göre; gerçek 
duyguları meşru kılan mekânlar olarak nostaljik yeniden üretimler hem 
modern yaşamdaki “eksik kalan bir şey”le hem de sıkı sıkıya bağlı olunan 
değerlerin “doğum yerleri”yle bağlantı kurma arzusunu gösterirler 
(Betram, 2012: 346). Bu bağlamda Starbucks, mekân dizaynıyla olmasa da 
mekâna gelenlerin hafızalarından yararlandığı kodlarla etnografik bir 
pazarlama anlayışı geliştirmiştir. Tıpkı ihtiyacımız olan “geçmişe bağlılık” 
arzusunu, satıp alıp sıkıldığımız zaman bir süre sonra elden çıkaracağımız 
nesnelerle ve her an eski hâline getirilebilecek olan evin göze batmayan 
yerinde düzenlenmiş “şark köşesi”yle gidermek (Kurt, 2021: 157) gibi, 
kendi kültürünü uzaktan bir gözle, turistik bir edayla seyretmek salık 
verilmiştir. Bunun yanı sıra güncelde piyasaya sürülen akıllı kahve robotları 
ise geleneksel kahvenin ötesinde bir teknolojiyle alıcılarına seslenmektedir. 

Home Connect kahve makineleri, mutfakta geçirilen zamanı en aza 
indirgemeyi, misafire ayrılan zamanı ise en yükseğe çıkarmayı 
vadetmektedir. Bosch, “oturduğum yerden kahvem hazır olsun teknolojisi” 
sloganıyla, Home Connect kahve makinelerini satışa çıkarmış ve bu 
teknolojinin özelliklerini şöyle sıralamıştır: 

“Home Connect uygulaması sayesinde Home Connect espresso ve 
kahve makinenizi; akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden 
çalıştırabilir, mutfağa gelene kadar sevdiğiniz kahvenin hazır 
olmasını sağlayabilirsiniz.  Sütlü kahve, cappuccino, espresso, 
macchiato, latte macchiato’ya kadar sevdiğiniz birçok kahveyi 
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hazırlayabilen kahve makineniz sayesinde size sadece kahvenin 
keyfini çıkarmak kalır”(https://www.bosch-home.com.tr/online-
satis/homeconnect/homeconnect-kahve-makineleri).  

Bocsh’un resmi internet adresinde, Home Connect kahve makineleri 
özelinde “misafirleriniz kahvelerini nasıl istediklerini tam olarak bilirler. 
Artık kahve makineniz de biliyor” sloganıyla yapmış olduğu bir diğer özellik 
tanımı ise şu şekildedir: 

“Sadece sizin değil misafirlerinizin kahve tercihlerini de uygulama 
üzerinden tek seferde belirlediğinizde CoffeePlaylist özelliği sayesinde 
kahve makineniz sırasıyla kahveleri hazırlarken siz de misafirlerinizle 
rahatça ilgilenebilirsiniz. Ayrıca Home Connect uygulaması üzerinden 
kahve içerikli içecek ve yiyecek tariflerine ulaşıp farklı denemeler 
yapabilirsiniz”(https://www.bosch-home.com.tr/online-
satis/homeconnect/homeconnect-kahve-makineleri).  

Akıllı kahve makineleri üzerine yapılan incelemeler neticesinde, 
Home Connect kahve makinelerinin “Türk kahvesi” yapmadığı, bunun 
yerine küresel ölçekli kahve deneyimlerinde bir yolculuk vadettiği tespit 
edilmiştir. Home Connect kahve makinelerinin vaatleri irdelendiğinde ise 
“misafirlerle vakit geçirme”, “kahve tercihlerini makineye bırakma” gibi 
özelliklerin olduğu gözlemlenmektedir. Diğer bir deyişle; Türk kahvesinin 
yapılış aşamasına geçmeden “kahvenizi nasıl içersiniz” şeklindeki ritüel 
soru, yerini sözsüz iletişime bırakmıştır. Bununla birlikte, Home Connect 
kahve makinelerinin uzaktan kontrol lüksü sunması, çabuk tüketilmesi 
gereken bir içecek olan kahve ve türevleriyle uyum göstermemektedir. 
Dolayısıyla akıllı fırınlarda olduğu gibi kamusal alandan kontrol sağlama 
hizmeti sunan Home Connect kahve makineleri, sadece ev içi mekânlarda 
gezilecek istikameti kısaltan, ihtiyaçtan çok gösterişe ve tembelliğe dayanan 
bir hizmet vadetmektedir. Alan araştırması sırasında Home Connect kahve 
makinesi kullanan üç kaynak kişiye (KK-1,KK-7, KK-8) ve diğer kaynak 
kişilere gerek kahve makinelerine bakış açıları gerekse geleneksel kahve 
içme ritüelleri ve zevkleri, evde kahveleri kimin yaptığı sorgulanmış, şu 
bilgiler elde edilmiştir: 

“Eşimin ofisi için almıştık ama daha sonradan evde kullanmaya karar 
verdik. Ben diziden (Sadakatsiz Dizisi) görüp aldım. Çok nadir 
kullanıyoruz. Türk kahvesi yapmıyor tabii ki. Türk kahvesi için ayrı bir 
makinam var. Cezve de var evde. Ne olur ne olmaz diye atmadık. Bana 
göre cezve ve kahve makinesi arasında çok fark yok. Ama yapmasını 
bilen cezveyle çok daha güzel kahve yapar, kahvenin cezvede mi yoksa 
makinede mi yapıldığı tadından anlaşılır. Kahve makinesi olunca eşim 
de kahve yapmaya başladı. Hatta benden çok o yapıyor. Cezvede 
beceremiyor ama. Batırıyor mutfağı” (KK- 1). 

“Yani nereden gördüğümü hatırlamıyorum. Buna benzeyen kahve 
makinesini ilk defa eşim yurtdışından getirmişti. Filtre kısmına 

https://www.bosch-home.com.tr/online-satis/homeconnect/homeconnect-kahve-makineleri
https://www.bosch-home.com.tr/online-satis/homeconnect/homeconnect-kahve-makineleri
https://www.bosch-home.com.tr/online-satis/homeconnect/homeconnect-kahve-makineleri
https://www.bosch-home.com.tr/online-satis/homeconnect/homeconnect-kahve-makineleri
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Türkiye’de uygun kahve bulmak çok zor oluyordu. Uğraşmak 
istemediğim için kullanmaktan vazgeçtik. Sonra Siemens marka aldık. 
Sonuç olarak kahveyi cep telefonundan komuta ettikten sonra 
mutfağa gidip alman gerekiyor. Yani ayağına kahve getirmiyor. O 
yüzden saçma bir teknoloji. Ne gerek var. Hava atmak için belki işe 
yarıyor ya da teknoloji delileri için falan. Türk kahvesinin yerini 
maalesef hiçbir şey tutmuyor. Ben de kahve makinesinde yapıyorum 
Türk kahvemi. Bozulursa diye, cezve falan atamadık tabii ki. Özel bir 
cezve değil. Tencere takımıyla aldığım bir cezve. Eşim pek karışmaz 
kahve işlerine falan. Ama kahve makinesini kullanmayı biliyor. Yaptığı 
da oldu. Cezvede de yapar. Her erkek yapabilir yani” (KK- 7).  

“Ben Bosch marka Home Connect kahve makinesi aldım. Kahve içmeyi 
çok sevdiğimiz için. Yani sürekli Türk kahvesi içmek mümkün olmuyor. 
İnsan farklı şeyler denemek istiyor. Misafirler geldiğinde onlara akıllı 
kahve makinemle kahve yapıyorum. Biraz havası oluyor tabii ki. Böyle 
kendinin efendisi gibi hissediyorsun. Teknolojinin amacı da bu zaten. 
İnsanı olduğundan daha iyi, daha farklı, daha özel hissettirmek. 
Eşimbu konuda benden daha çok hava atmayı seven bir tip. Makineyi 
ilk aldığımızda “Sevinç’i (kuzenim) eve çağır da makinemizle 
çatlatalım” demişti. İşin dalgası bu, ama gerçek. Mesela kuzenim 
Sevinç’te makinesini ilk aldığında bizi kahveye çağırmıştı. Türk kahvesi 
farklı. Onun hazırlanış şekli bile kendine özgü. Mutlaka fincan kapatıp, 
fal bakarız. Bu gelenek olmuş. Starbucks’ta bile yapıyoruz bunu. Mesela 
benim gittiğim Starbucks’a Avrupalı pek çok müşteri geliyor. Bir 
keresinde bizim fal için kapattığımız fincanların fotoğrafını çekerken 
yakalamıştım. İlginç geliyor tabii ki onlara. Bize özel bir âdet olması 
çok güzel bir şey. Her şeyden önce sizin kimliğiniz” (KK- 8). 

“Şimdi artık kahveyi kahve makinesi yapıyor. Eskiden olduğu gibi değil. 
Önceden cezvede kahve yapıyorken, herkesin adıyla anılırdı kahve. 
Mesela ben yaptığımda babam hemen anlardı. Acı yaparım ben 
kahveyi. Bu “Fatoş’un kahvesi” derdi. Kardeşim yaptığında köpüksüz 
olurdu. Ona da “Şennur’un kahvesi” denirdi. Tabi ki kahve makinesi 
hepsini köpüklü yapıyor. Artık köpüklü kahve yapmak bir marifet gibi 
görülmüyor” (KK- 2). 

“Kahveyi makine varken cezvede yapmak gereksiz bir şey olmaya 
başladı. Cezve kahvesi tabii ki daha güzel, daha başka. Benim de 
cezvede yaptığım kahve imza kahvemdir. Cezvede kahve yapınca kimin 
yaptığı bilinir. Ama makine hepsini seri üretim yapıyor. Öyle eskisi gibi, 
sen köpüklü kahve yapıyorsun, sen yapamıyorsun diye bir şey kalmadı” 
(KK- 3).  

“Anneannem hep şey der “kahve yapmanın da bir azameti kalmadı 
artık, evde kadının kim olduğu belli değil”. Eskiler her şey hakkında 
böyle konuşur zaten. Ama bence haklılık payı var. Çünkü 
çocukluğumdan hatırlıyorum komşuya gittiğimizde tezgâha daha 
erişemezken kahvenin nasıl köpüklü yapılacağını, nasıl fincana 
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konulması gerektiğini öğretirlerdi. Şimdi makine yaptığı için sadece 
içine kahve atmak yeterli oluyor” (KK- 4). 

“Önceden kimin kahvesi daha köpüklü olacak diye yarış vardı. Şimdi 
maalesef böyle bir şey yok. Ben de kahvemi makinede yapıyorum. 
Hepsini aynı köpük oranında yapıyor. Benim de kayınvalidem; “eskiden 
hamur açamayan ve kahveyi köpüksüz yapan kızlar evde kalırmış” diye 
konuşurdur. Şimdi kahve köpüksüz olunca suçu makineye atıyoruz” 
(KK- 6) 

“Kahve makinemiz var ama biz kullanmıyoruz. Ben misafirlere de 
kahve makinesinde kahve yapmıyorum. Tadını hiç beğenmiyorum. 
Fincana koyarken de hep dökülüyor. O yüzden bildiğimiz cezve usulü 
kahve yapıyorum. Fal bakmasak da fincanı mutlaka kapatırım. Eşim 
kahve makinesinde yapar kahvesini. O geceleri bilgisayardan çalıştığı 
için ben uyuyor oluyorum. Ben olmayınca kendi başına yapıyor. Cezve 
de yapamaz. Makineyi hep o kullanır. Bazen yakalıyorum, fincan 
kapatmış kendi kendine içine bakıyor. Asla topluluk için de böyle şeyler 
yapmaz. Tanırım eşimi, kadın işi böyle şeyler der, takıntı yapar, utanır” 
(KK- 10). 

Bu makale kapsamında, görüşme sağlanan toplam 10 kaynak kişinin 
tamamına kahve içme zevkleri ve kahve yapma usulleri sorulmuş ve tüm 
kaynak kişilerin ortak söylemleri yukarıdaki kaynak kişiler örnekleminde 
verilmiştir. Kaynak kişilerin aktarımlarından özetlenen bilgiler ışığında, 
kahve makineleri her ne kadar tüm mutfaklara girmiş ve cezveleri büyük 
oranda devre dışı bırakmış olsa da kadınların hafızlarında hâlâ varolan 
kahve yapma ritüellerini silmemiştir. Home Connect kahve makinesi 
kullanan kaynak kişiler isebu teknolojiyi sık kullanmadıklarını aktarmışlar 
ve Türk kahvesi içmeyi daha çok tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Home 
Connect kahve makinesini satın alma motivasyonlarının da popüler diziler 
vasıtasıyla gerçekleştiği elde edilen bulgular arasındadır. Yayın yılına 
2020’de başlayan Sadakatsiz adlı Türk dizisi, “Siemens” marka Home 
Connect kahve makineleriyle evde kahve yapmanın zahmetsiz bir işe 
dönüştürüldüğünü, dizi temasına dâhil ederek alıcılara seslenmiştir. 
Markanın ayrı bir reklam filmine ihtiyaç duymadan popüler bir dizi 
sayesinde akıllı kahve makinelerini görücüye çıkartması, kaynak kişilerin 
satın alma motivasyonları dolayımında, başarıya ulaştığını göstermektedir. 
Ancak reklamların, tüketim alışkanlıkları üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı 
ya da reklamların tüketicileri satın almaya teşvik etmediği 
söylenememektedir. Heath ve Potter’a göre, reklamların beyin yıkamadan 
çok, varolan ihtiyaç ve arzular üzerine çalışarak baştan çıkarmaya yönelik 
bir işlevi bulunmaktadır. Örneğin; nasıl sekse ilgisi olmayan birini baştan 
çıkaramazsanız, aynı şekilde görünümüyle alakadar olmayan birisine de diş 
beyazlatıcı satamazsınız (Heath ve Potter, 2012: 215). Kahve tüketimi de 
reklamlar için aynı motivasyonla hareket etmeyi tetiklemiştir. Türk 
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kültüründe çaydan sonra, en çok tüketilen sıcak içecek kahve, kahve 
makinelerinin reklamlarında “misafir”, “arkadaşlık”, “sohbet” gibi sosyal 
işlevlerden beslenerek koda riayet etmektedir. Dolayısıyla benzer reklam 
uygulamasını kullanan Home Connect kahve makineleri de “misafir” 
olgusunu gündeme getirmekten yana bir pazarlama anlayışı benimsemiştir. 
Bununla birlikte, kahve makinelerinin emek profilinde değişimleri de 
beraberinde getirdiği söylenebilmektedir. Kaynak kişilerin aktarımları 
sonucunda ortaya çıkan en önemli detaylardan biri, eşlerinin kahve 
makinesinde kahve yapma alışkanları üzerinedir. Aslında cezveden çok, 
makine de kahve yapmayı tercih eden erkek figürü, kadınlar arası ritüeli 
olan kahve pişirme alışkanlıklarını daha eril bir havaya kavuşturma aracısı 
olmuştur. Bu anlamda teknoloji, kahve makineleri, robot süpürge ve akıllı 
fırınlar gibi emek sektörünü kökten değiştiren aracılarla cinsiyeti 
soyutlayan bir emek statüsü yaratmıştır. Ne var ki bu durum, zamanın 
çoğunu evde geçiren ve statüsünü “deneyim” yetkinliği ile koruyan kadınlar 
için statülerini sarsan yeni bir rakip doğmasına da sebep olmuştur. Benzer 
duruma, standartlaşma, modernleşme aynasında ev yapımı Bulgar yoğurt 
sorunsalıyla dikkat çeken Stoilova, yeni kentsel pazarların, kırsalda aileleri 
için yoğurt üreten kadınların konumunu yeniden tanımladığını ileri 
sürmüştür. Stoilova, Bulgaristan’da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda iki farklı 
yoğurt üretim ve dağıtım sisteminin varlığına rağmen, kentsel alanlarla 
sınırlı da olsa seri üretimin ağırlık kazandığını, kırsal kesiminde köylülerin 
kendi süt ve süt ürünlerini üretebildiklerini ancak kentsel yoğurt seri 
üretiminin, tüketiciler ile tüketilen ürün arasında kopukluğa neden olarak 
yoğurt üreticilerinin yoğurt alıcılarına dönüştüğünü vurgulamıştır 
(Stoilova, 2013: 86-87).  

Yoğurt üretimi artık endüstriyel hâle geldiğinde, ilgili kişilerin profili 
de ev hanımlarından küçük mandıralarda erkek işçilere dönüşmüş, kasaba 
pazarlarında köylü kadınların ürünlerini satmaları da modernleştiriciler 
cephesinde evde üretimin hijyenik olmadığını düşündürmüştür. Böylelikle, 
yüzyıllar boyunca teknolojinin geleneksel koruyucuları olmalarına rağmen, 
kadınlar yavaş yavaş üretimden dışlanmış ve pazar sahaları yoğurt 
üretiminin erkekleştirilmesinde önemli bir alana dönüşmüştür (2013: 87). 
Bugünün dijital çağında, uzaktan komuta edilen teknolojik aletler kadınların 
“el lezzeti”ni, yaptığı kişinin kimliğini açığa çıkaran “kahve tat”ları gibi 
değerleri “o bilir” teknolojisine devrederek emeğin kimliksizleştirilmesinde 
katalizör olmuşlardır. Alan araştırması sırasında, KK2’nin “Fatoş’un 
kahvesi”, “Şennur’un kahvesi” söylemiyle dikkat çektiği gibi, kahve pişirme 
bir kimlikleşme sürecidir. Diğer kaynak kişilerin “kahve pişirme” ve “kimlik 
oluşturma” süreçleri de benzer kültür örüntülerine gönderme yapmaktadır. 
Teknolojinin insan emeğini ortadan kaldırdığı, kültüre özgü pratikleri 
soyutlaştırdığı ama hayatın içinde olduğu ve olmaya da devam edeceği 
bilinmektedir. Öyle ki kültür eleştirmenlerince bu durum, sıklıkla “yok 
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olma” sorunsalıyla gündeme getirilmektedir. Ancak asıl sorun, teknolojinin 
kültürü yozlaştırdığı değil, kültürle entegre olamamasıdır. Güngör’ün 
deyimiyle; Türkiye’nin bugünkü problemi, modern teknolojinin en kısa 
zamanda ve en az paha ile nasıl aktarılacağıdır. Çünkü, Türkiye’de bugünkü 
sosyal ve kültürel sıkıntıların, çöküntülerin hiçbiri modern teknolojinin 
girişinden dolayı meydana gelmemiş, tersine modern teknoloji gelmediği 
hâlde, milli kültürden pek çok şey gidebilmiştir (Güngör, 2003: 38). Bu 
yorum, bugünün dijital teknoloji çağında da geçerlidir. Home Connect 
teknolojisi gelmeden önce, kahve makinelerinin cezveleri dolaplara 
kaldırdığı yenilikler de üretimin el değiştirmesinde atılan adımları 
hızlandırmıştır. Bu değişim makro ölçekte “modernizm”, mikro ölçekte 
“gösterişçi tüketim” algısının uzantısı olmuştur. Kaynak kişilerin, “kendimi 
prenses gibi hissediyorum” ya da “kendimin efendisiyim” ifadeleri, 
gösterişli ve akıllı ev aletlerinin yanı sıra yer almaktadır. Bilgin’e göre, 
tüketim toplumunda, reklamların ve kitle iletişimlerin yarattığı ve sunduğu 
bir dünyada, insanlar “herkes kral olabilir”, “herkes zirveye çıkabilir” 
illüzyonuna sahiptir; prestij ve statü yarışını kazanmanın diğerlerinde 
olmayanı elde etmekten geçtiği anlayışı vardır. Bu ise “eşyalarınla 
diğerlerini geç” ya da “diğerlerinden geri kalma” sloganını, sosyal bir buyruk 
havasına sokmaktadır (Bilgin, 1991: 103). Bu bağlamda, Home Connect 
teknolojisinin “size sadece keyfini çıkartmak kalır” sloganıyla insanı salt 
tüketim nesnesi hâline getirdiği gibi, tembel bir yaşamı gösterişli ev 
aletleriyle telafi ettiği çabada dijital çağın buyrukları arasında yer 
almaktadır. 

Sonuç 

Mekânı yeniden üretme gücüne sahip günümüz dijital çağı, insanları da 
yeniden üretme gücüne sahip bir temelde gelişim göstermiştir. Tembel 
olmayı gösterişli bir tüketim mitolojisiyle yaratan akıllı ev eşyaları, 
gelenekten beslenen kültürel kodları kullanan ancak çoğunlukla koda riayet 
etmeyen bir tüketim çağı sunmaktadır. Akıllı eşyalarla deneyim serüveninin 
“ev” ve “kadın” ikileminde kültür bağlarına olan uyumunu toplam 10 kaynak 
kişinin dilinden irdeleyen bu araştırmada, Türk modernleşmesini hatırlatan 
sahnelere tanıklık edilmiştir. Evin içerisinde “hayalet” yaratan akıllı 
teknoloji ancak “deneyim” ve “güven” duygusunun duvarlarına çarparak 
alıcısıyla buluşabilmiştir. Türkiye pazarında, hatırı sayılır markaların 
“Home Connect” teknolojisiyle donatılmış ev eşyalarını görücüye 
çıkarttıkları reklam filmleri, bu durumun başat sebeplerinden sadece 
biridir. Robot süpürge reklamlarının, kadınların geri planda bırakıldığı eril 
yüzlerle alıcılara seslenmesi, ev içi melezleşmelerin ilk durağı 
konumundadır. Kaynak kişilerden elde edilen veriler doğrultusunda, 
evlerin yeni temizlikçisi robot süpürgelereski süpürgelerin sınır dışı 
edilmesine neden olmamış ve bu durum çoğunlukla “eskiye güven”, 
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“tecrübe” olgularıyla haklılık payı kazanmıştır. Kadınların “halıyı kaldırma” 
tabiriyle tanımladıkları “kaliteli” süpürge vurgusu, hafızalarına kodlanmış 
teknoloji-insan birlikteliğinden, eşyanın “asıl” işlevinden ileri gelmektedir. 
Bununla birlikte, evlerdeki eski-yeni/klasik-akıllı süpürge ikilikleri ve eski 
olanın terazide daha ağır gelmesi, robot süpürgelerin ihtiyaçtan çok, 
gösteriş; işlevinden çok, heves amaçlı alındığını somutlaştırmaktadır. Öyle 
ki güçlü bir konumda olan ancak çoğunlukla kapı arkalarında saklanan eski 
süpürgelerin aksine akıllı robot süpürgelerin, evin en güzel ve uğrak 
mekânlarında göreve hazır beklemeleri, “gösteriş”in göz önünde yapıldığı 
zaman anlamlı olabileceğini okutmaktadır. Bu durum, Türk insanının 
eşyaya verdiği, daha net bir ifadeyle; “yeni” olana verdiği kıymetle “ad alma” 
geleneğini buluşturan ritüelleri de sahnelemiştir. Türk folklorunda önemli 
bir yere sahip olan “ad verme” geleneği, “yeni doğan”ın toplumdaki yerini 
belirlemede nasıl bir işlev üsteleniyorsa, eve “yeni gelen”in de 
kimlikleşmesini sağlamada benzer bir işlev üstlenmiştir. Alan araştırması 
sırasında kaynak kişilerin robot süpürgelere ad verme ritüelini “biz” 
şeklinde ifade etmeleri, hane halkı tarafından kolektif bir onaylamayla ad 
almanın gerçekleştiğini işaret etmekte ve isimlerinde genellikle süpürgenin 
“kahramanlık” vasıflarına göre seçildiğini göstermektedir. 
Kahramanlıkların ise çoğunlukla, popüler diziler vasıtasıyla esinlenilen 
adlar ve kadın cinsiyetine indirgenen “hizmet” görevliyle ilintili bir 
atmosferde gelişim gösterdiği kaydedilmiştir. Bu da robot süpürgelerin, 
Türk insanıyla ancak bir ritüel bağ kurarak ayakta durabildiğinin, gösterişçi 
tüketime sembolik anlamlar yükleyerek kabul edilebilirliğinintemsilidir.  

Home Connect teknolojisinin emek profilinde yarattığı en 
gözlemlenebilir değişimler ise “akıllı fırınlar” ve “kahve makineleri”yle 
gerçekleşmiştir. “Eve gelmeden yemeğin hazır olacağını” vadeden akıllı 
fırınlar, uzaktan komuta özellikleriyle vakitten tasarruf ettirmektedir. 
Ancak bu özel tasarım, kadınların “güven” duvarını yıkmaya yeterli 
olamamıştır. Kaynak kişilerin neredeyse tamamı, “yemeğin uzun süre 
dışarıda kalması” ve “ev kazaları” dolayımında akıllı fırınları evde 
olmadıkları zaman çalıştırmadıklarını, fırınların önerdiği yemek 
reçetelerinden istedikleri oranda doyum alamadıklarını aktarmışlardır. 
Yemeğin pişmesini “çatal”, “bıçak” gibi ananevi yordamlarla test eden bir 
kültürün, tıpkı reklam filmlerinin önerdiği gibi akıllı fırınları evde açık 
bırakıp giden bir kadın imgesine bırakmaması ve “o bilir” teknolojisine 
güvenmemesi şaşırtıcı bir durum değildir. Şaşırtıcı olan, uzaktan komuta 
edilen akıllı fırın teknolojisinin “kültür kodları”nı hesaba katmayı akıl 
edememesidir. Soğutma sisteminin akıllı fırınlara entegre edilmesiyle bu 
teknik eksikliğin giderilebileceği ön görülebilir, ancak “kadın eli”, “anne 
keki” tanımlamalarını telafi edemeyeceği kesindir. Benzer şekilde, kahve 
makinelerinin mutfaklara girmesiyle “Türk kahvesi”nin alâmet-i 
fârikalarından olan “cezve”lerin dolaplara kaldırılması, özellikle kadınlar 
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arası ritüel ihtiyacı karşılamada birtakım noksanlıklar getirmiştir. 
Geçmişten bugüne, kahvenin pişirilme usulü ile pişiren kişi arasındaki ilişki 
mirası, kahvenin kimin elinden çıktığını deşifre etmeye yarayan bir “imza” 
olagelmiştir. Oysa kahve makinelerinin standart kahveleri, kadınların bu 
imzasını geçersiz kılmış, emek profilinde de eril gücün daha fazla 
gözlemlenebilir olmasına tanıklık ettirmiştir. Alan araştırması sırasında 
kahve makinelerinin de tıpkı robot süpürgeler gibi eski aletleri devre dışı 
bıraktığı ancak sınır dışı etmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Home Connect 
kahve makinelerinin ise tüketicileri kahve dünyasında “oturduğun yerden 
kahven hazır olsun” sloganıyla yolculuğa çıkartması, gösterişin kahve içme 
zevkine galip geldiğini okutmaktadır. Ne var ki bu teknoloji, hafızalardaki 
“kahve” tadını cezvelerde anımsayan kültür örüntülerini silmeye ya da onu 
kendine entegre etmeye yeterli olmamıştır. 

Sonuç olarak, akıllı bir devrim yaratan dijital ev aletleri, temelini 
halk bilgisinden alan ve onu bir şekilde yeniden filizlendiren Türk kültür 
örüntüleriyle harmanlanarak uyum sağlayabilmiştir. Bu da Türk 
modernleşmesinin ilk dönemlerinde görülen “melez” kültür sahnelerini 
yeniden gündeme getirmektedir. Kadınların akıllı ev aletleri almadan önce 
reklamlardan çok, kullanıcılarla temasa geçmeleri, aldıktan sonra ise eski 
olanı görünmez bir yerde saklamaları, gelenekselin hafızalarda, küreselin 
gündemde olduğu “modernleşme” teorileriyle aynı eksende ilerlediği bir 
dijital çağ sunmaktadır. Tembelliği alışkanlık hâline getirmeye çalışan dijital 
ev aletlerine yönelik atılacak adımlarda, temsil ve koruma yaklaşımlarının 
mutlak suretle devreye girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ulusal kültüre 
ait olan değerler, batının küresele kazandırdığı bir çıkmazda, kendi 
kültürüyle geçirimsiz sınırlar yaratan bir toplum düzeni bırakacaktır. 
Endüstriyel ürünlerin, köklerini halk bilgisinden alarak estetik bir 
çerçevede buluşması ise çözümün ilk durak noktası olacaktır. 

Notlar 

1. GırGır süpürgenin mucidi Tacettin Hiçyılmaz’ın oğlu olan Orkun Hiçyılmaz, 24 Temmuz 
2021 tarihinde TRT Haber kanalına verdiği bir röportajda, fabrikadaki ilk süpürge 
denemelerinin ardından başarılı sonuç veren süpürgenin bulunduğunu ve çıkardığı sesten 
dolayı bu süpürgeye “GırGır” adının takıldığını aktarmıştır 
(https://www.trthaber.com/haber/yasam/bir-doneme-damga-vurdu-girgir-giren-eve-
dirdir-girmez-597385.html).  

2. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir’in “Kültür Yönetimi ve 
Planlama” adlı doktora ders programında bahsetmiş olduğu gibi, Türk evlerinde eve yeni 
gelen eşyalar “ad alma” ritüelleri aynasında Türk insanıyla bir bağ kurmuştur. Bununla 
birlikte, eve yeni gelen eşyalar her zaman evin en güzel köşesinde sergilenmiş ve onlara kimi 
zaman özel danteller, örtüler eşlik etmiştir. İnsan ve eşya denkleminin kültüre özgü bu 
sahneleri ancak o kültürdeki aklın estetikle buluşmasında açığa çıkabilmektedir 
(10.05.2022). 

3. Mercimeği fırına vermek tabiri, fırınların dışarıda olduğu eski dönem evlerinden fırınlara 
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giden yolculuğu tanımlamaktadır. Anlatıya göre, fırınlara mercimek götürmek aynı zamanda 
sevgiliyle yolda rastlaşmanın, buluşmanın, kavuşmanın bir sembolüdür. Bu sembolün halk 
tarafından yine sembolik dilde ifade edilmesi “mercimeği fırına vermek” sözüyle 
kalıplaşmıştır. 
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Yeni Medya İle Değişen Gazetecilik Pratiği: Gümüşhane 
Örneği1  

Changing Journalism Practice with New Media: The Case of Gumushane 

Hanife Esen Taşkın2

Öz 

İletişim teknolojilerinin ve internetin yarattığı yeni düzen, birçok alanda olduğu gibi medya 
alanında da büyük değişikliklere zemin hazırlamıştır. Geleneksel medya olarak adlandırılan 
konvansiyonel medya, günümüzde yerini yeni medya düzenine bırakmıştır. İletişim 
teknolojilerindeki hızlı ilerleme geleneksel medya, haberlerini kitleye yeni ve farklı bir 
yöntemle ulaştırma imkânına kavuşmuştur. Çoğu elektronik gazeteler yayınlarını kendi 
hizmet sağlayıcılarından, internet aracılığıyla okuyucularına aktarmaktadır. Fakat bu 
dönemde bunun da ötesinde çok daha farklı bir habercilik anlayışı yer almaktadır. Her geçen 
gün haberciliğin önüne eklenen farklı kavramlar ortaya atılmaktadır. Haberin bulunması, 
işlenmesi ve dağıtılması tamamen farklılaşmıştır. Bu çalışmanın temel amacı; geleneksel 
medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde gazetecilik pratiğinde meydana gelen yenilikleri 
ortaya koymaktır. Bu amaçla, gazeteciliğin geleneksel medyadaki konumu ele alınmış ve 
irdelenmiştir. Bu kapsamda yeni medya gazeteciliği ve yeni medya platformlarının etkisi 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında gazete kurumları esas alınmıştır. Gümüşhane il ve 
ilçelerinde yer alan aktif gazete kurumları ziyaret edilerek işletmecileri ile nitel araştırma 
tekniklerinden olan mülakat yöntemi kullanılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Bu 
kapsamda araştırmanın ilk kısmında gazeteciliğin gelişimi, ikinci bölümde geleneksel 
medyadan yeni medyaya geçiş incelenmiştir. Üçüncü bölüm çalışmanın araştırma kısmını 
oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucu olarak, gazetecilikte yeni medya kullanımı yoğun ve 
yaygındır. Gazeteciler tarafından sıklıkla belirtildiği gibi,  yeni medyadaki son gelişmeler 
gazeteciliği hiç olmadığı kadar mekân ve zamandan bağımsız bir uğraş haline 
dönüştürmüştür. 

Anahtar sözcükler: Gazetecilik, İnternet, İnternet Gazeteciliği, Sosyal Medya, Yeni Medya 

Abstract 

The new order created by communication technologies and the internet has paved the way 
for major changes in the field of media as well as in many other fields. Conventional media, 
which is called traditional media, has left its place to the new media order today. With the 
rapid progress in communication technologies, traditional media has gained the opportunity 
to convey their news to the audience in a new and different way. Most electronic newspapers 
transfer their publications from their own service providers to their readers via the Internet. 
But in this period, there is a very different understanding of journalism beyond that. Every 
day, different concepts are introduced to the front of journalism. Finding, processing and 

                                                   
1 Bu çalışma Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
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distributing news is completely differentiated. The main purpose of this study; to reveal the 
innovations in journalism practice during the transition from traditional media to new 
media. For this purpose, the position of journalism in traditional media has been discussed 
and examined. In this context, the effect of new media journalism and new media platforms 
has been examined. Within the scope of the study, newspaper institutions were taken as 
basis. Active newspaper institutions in the provinces and districts of Gumushane were 
visited and the interview method, which is one of the qualitative research techniques, was 
used with their operators. The study consists of three parts. In this context, the development 
of journalism in the first part of the research and the transition from traditional media to 
new media in the second part are examined. The third part constitutes the research part of 
the study. As a result of the study, the use of new media in journalism is intense and 
widespread. As is often stated by journalists, recent developments in the new media have 
transformed journalism into a space and time-independent occupation like never before. 

Keywords: Journalism, Internet, Internet Journalism, Social Media, New Media 

Giriş 

Gazetecilik alanı tarihsel açıdan değerlendirildiğinde, her dönem etkisini 
muhafaza etmeyi başarabilmiş ve diğer medya organlarının da bu alana 
dâhil olmasıyla yoğun rekabet ortamının içinde yer almıştır. Gazetecilik 
alanının ortaya çıktığı ilk zamanlar aşamalarıyla takip edildiğinde duvar 
yazıları, papirüs kâğıtları ve tek sayfa bildiriler bu medya aracının özünü 
meydana getirmektedir. Geleneksel gazetecilik pratikleriyle içerik 
oluşturularak özellikle savaşlarla ilgili gelişmeler halka bildirilmiş ve 
dönemin şartları kapsamında günlük, haftalık ve aylık yayımlara ortam 
hazırlanmıştır. Yeni medya alanının etkin olduğu döneme kadar geleneksel 
gazetecilik pratikleri de değişimler göstermiş ve içerik olarak yenilenen 
gazeteler dijital tasarım, renkli baskı ve resimli haberlere yer vererek 
okuyucuya birden çok imkân sağlamıştır. 

Yeni medya olgusunu ortaya çıkaran teknoloji tabanlı değişim ve 
gelişim süreci gazeteciliği dönüştürdüğü gibi gazeteciyi de yöndeştirmiş ve 
genel anlamda da geleneksel gazetecilik pratiklerini dönüştürmüştür. 
1980’lerden itibaren bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler özellikle 
de 1990’larla beraber geleneksel gazetelerin büyük bir kısmının yapı olarak 
dijital ortama kaymasına sebebiyet vermiştir. Çünkü ekonomi bağlamında 
gücün önemli bir aracı olan medyayı elinde tutan büyük sermaye grupları 
yeni medyanın hız ve pratiklik anlamındaki yetisine kayıtsız kalamamış ve 
zaman ile mekân sınırı olmayan bu dijital ortama entegre olmakta geri 
kalmamıştır. Bu bağlamda yapı olarak dâhil olduğu yeni medya alanına 
2000’li yıllarla birlikte içerik anlamında da katılan bir gazetecilik alanı söz 
konusu olmuştur. Yaşanan bu entegrasyon süreci okuyucuyu da 
dönüştürmüştür. Geleneksel gazetecilik ortamında geri bildirim anlamında 
pasif kalan ve sadece sunulan veri ile yetinmek durumunda kalan okuyucu, 
yeni medya ile birlikte haberin yapım aşamasında dahi aktif konuma 
gelerek gazeteciliğin etkin bir parçası rolüne geçmiştir. Bu halden ötürü 
farklı ve özgün pratikleriyle birlikte etkin hâle gelen bir yeni medya olgusu 
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ortaya çıkmıştır. 

Yeni medya ile değişen gazetecilik pratiği: Gümüşhane örneği adlı 
çalışmada yeni medya karşısında değişim gösteren gazetecilik pratiği 
irdelenmiştir. Yeni medya ile gazetecilik arasında bir ilişki var mıdır? 
Araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın araştırma 
kısmında ise yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır.  23-29 
Aralık 2019 tarihleri arasında toplam dokuz gazete işletmecisinin yanı sıra 
daha fazla veri elde edebilmek amacıyla Gümüşhane’de gazeteciliğin 
yaşayan hafızası olarak gösterilen Kuşakkaya gazetesinde köşe yazarı olan 
Turan Tuğlu ile de görüşülmüştür. Çalışmada yer alan dokuz gazete; Olay, 
Kuşakkaya, Gümüşkoza, Gümüşkent, Gümüşhane Ekspres, Demokrat 
Gümüşhane, Kelkit Gündem, Köse’nin Sesi, Şiran Gündemdir. Görüşmede 
yeni medya ile gazetecilik arasındaki ilişki, gazetecilik açısından yeni 
medyanın avantajları/dezavantajları, Web 1.0’dan Web 2.0’a geçişle 
gazetecilikte değişimlerin neler olduğu gibi başlıca konular detaylı bir 
şekilde irdelenmiştir. 

1. Gazeteciliğin gelişimi 

Her dönem değerli bulunan toplumsal olaylar, içerik açısından habere 
kaynak sağlamış ve gazete ve gazeteciliğin gelişmesinde toplumsal olayların 
önemli katkısı olmuştur. Yeni dünyanın keşfi, sömürgecilik, savaşlar, coğrafi 
keşifler, reform hareketleri ve bunların neden olduğu toplumsal 
dengesizlik, barındırdıkları haberi toplumsal açıdan ve haber değeri 
açısından çok daha önemli hale getirmiştir. (Törenli, 2005: 59). 16. 
yüzyıldan önce gazete özelliği taşıyan haber mektuplarına tarihin birçok 
döneminde rastlanmıştır. 17. yüzyılda Avrupa’da günümüz gazeteleriyle 
aynı özellikleri içeren gazeteler ortaya çıkmıştır (Tokgöz: 2003: 29, 98). 
Yazının icadından sonra teknolojinin gelişimine koşut olarak insanoğlunun 
haber alma gereksinimi çeşitli evrelerden geçerek bugünkü medya 
endüstrisini ortaya çıkarmıştır. İlk etapta 17. Yüzyılda Avrupa'da 
yayınlanmaya başlayan gazete, geleneksel medyaya özgü kitle iletişim 
araçlarından birisidir. Gazetenin temelini oluşturan ve elle yazılan haber 
mektupları, matbaanın icadıyla basılı hâle dönüşmüştür (Uzunyol, 2013: 
19).  Yapılan araştırmalar sonucunda Mısır’da 3400 yıl öncesine ait bilinen 
ilk gazete örneklerine rastlanmıştır.   Dünyanın ilk gazetesi olarak kabul 
edilen kaynak Mısırlıların pişmiş tuğladan yaptıkları ve o günün bilgilerinin 
paylaşıldığı tabletlerdir. (Toruk, 2008: 61).  

İletişim, yaşamın zorunlu koşulu olması sebebiyle insanlığın ortaya 
çıkışıyla meydana gelmiştir (Erdoğan ve Alemdar, 2002: 17). Almanya’nın 
Mainz şehrinde Gutenberg’in maden karışımından oluşan değişebilir 
harfleri dökmesi gazetelerin doğuşuna zemin hazırlamıştır (Tokgöz: 2003: 
29, 98). Süreli ve modern yayınlara geçilmesi de 1440 yılının sonunda 
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olmuştur. Çünkü haberler ortaçağın son dönemlerinde; seyyahlar ve halk 
ozanları tarafından ifade edilen şarkı ve hikâyeler yoluyla topluma 
ulaşmaktaydı. Gazetecilik Gutenberg’in matbaayı icat etmesinden sonra 
zamanla tutunmuş ve çağdaş anlamda ilk gazete 1536’da Venedik’te ortaya 
çıkmıştır.   Bu gazete ise “Gazetta” adını almıştır (Tokgöz, 1994: 26).  
Theophraste Renauld tarafından Fransa’da 1631 yılında yayımlanan La 
Gazzette ile başlayan ile başlayan gazete ve gazetecilik mesleği zamanla 
olgunlaşarak bir yandan toplumu birleştirirken diğer taraftan ilham verici 
bir güç oluşturmuştur ( Bülbül, 2000b: 34).   

Osmanlı devletinde ilk matbaa, Yahudiler tarafından İstanbul'da 
kurulmuştur. Dolayısıyla matbaa Osmanlı devletine Avrupa’dan sonra 
ulaşmıştır. Osmanlı devletinin matbaayı kullanımı 250 yıl geç olmuştur. 
Berkes, matbaacılıkla ilgili Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan kısıtlamaların 
lonca sisteminin sınırlamalarından kaynaklandığını belirtmiştir (Berkes, 
2008: 58, 61).  Osmanlı Devleti’nde matbaa gibi gazetelerin ortaya çıkması 
da gecikmiştir. İlk gazeteler Osmanlılara ticaret yaptıkları yabancılar 
tarafından duyurulmuştur (Tokgöz, 2003: 46). Nitekim isminin de kökenini 
oluşturan “gazetta”nın Venedik’te ortaya çıkmasında Osmanlı 
İmparatorluğu ile Venedik arasındaki savaş ile ortaya çıkan gelişmeler 
haber kâğıtlarıyla halka iletilmiş, halkın konu ile ilgili kaygıları giderilmiştir. 
Çünkü gündelik hayatta bilgilendirme ihtiyacı açısından önemli bir yere 
sahip olan gazete, tarih boyunca da uygarlıklar için önemli bir haber alma 
aracı olmuştur (Bostancı, 2010: 16). 

Osmanlı devletinde yapılan çalışmaları duyurmak adına çıkartılan 
ilk Türk gazetesi 1828'de yayınlanan Vakayi-i Mısriye gazetesiydi. Bu gazete 
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tarafından tarım, sanayi ve diğer alanların yanı 
sıra toplumu korumak için önlemler almak adına Mısır'ın yeni propaganda 
aracı haline gelmiştir (Topuz, 2003: 13-15). 11 Kasım 1831 tarihinde ise ilk 
Türkçe gazete olan “Takvim-i Vekayi” basılmıştır. Takvim-i Vekayi’den 
sonra ortaya çıkan gazeteler, genellikle ülke aydınları tarafından çıkarılan 
özel girişimli gazetelerdir (Tokgöz, 2003: 46). II. Mahmud’un talimatıyla 
çıkarılan Takvim-i Vekayi’nin masrafı tamamen hazine tarafından 
karşılanmıştır. Hükümdarın bu şekilde bir gazete çıkarmasının sebebi, 
memleketin haklı sorunlarını içerde ve dışarıda ilan etmekti (Başkut, 1967: 
75). 1840’da Ceride-i Havadis çıkana kadar resmi bir gazete olan Takvim-i 
Vekayi tek Türkçe gazete olarak varlığını devam ettirmiştir.  Gazetenin baskı 
ve yazı işleri Türkler tarafından yapılmış ancak basımı William Churchill 
isimli bir İngiliz tarafından gerçekleştirilmiştir. Ceride-i Havadis gazetesi de 
hazineden yardım alınarak yayımlanan gazetelerden biridir. Tercüman-ı 
Ahval isimli gazete ise hazineden yardım almadan tamamen Türkler 
tarafından çıkartılmıştır. Bu gazete 1860 yılında yayın hayatına başlamıştır 
(Tokgöz, 2003: 185). Osmanlı’dan Cumhuriyete ve günümüze kadar 
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binlerce basın tarihteki yerini almıştır. 

2. Geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş 

Yeni medya platformlarıyla birlikte bilginin yayılım şekli de değişiklik 
göstermiştir. Bu değişimde en büyük etken internettir. Nitekim internet 
öncesi dönem, medya alanının konvansiyonel kısmı olarak açıklanmaktadır. 
Konvansiyonel medya sürecinde bilgi alışverişi aşamasında izleyici, 
dinleyici ve okuyucu pozisyonunda pasif olan kitleler yeni medya ile birlikte 
“kullanıcı” olarak aktif duruma getirilmiştir (Birsen, 2013: 27).  
Etkileşimlilik özelliği yeni medyada yoğun bilgi paylaşımını sağlamakta ve 
bu bilgi karmaşasının yaşanmasında veri dağıtımı kapsamı içerisinde sosyal 
ağlar ve binlerce tartışma platformu etkili olmaktadır.  Yeni medya bu 
anlamda hızlı ve anlık paylaşımlarla birlikte gündemi oyalayan bilgi 
yığınlarına neden olmaktadır.  (Erdoğan, 2013: 256). Yeni medyanın negatif 
yönü olarak görülen bilgi kirliliği kaynağı belirsiz bilgi yığınları neticesinde 
olmaktadır. Bunun yanında bilgi kirliliği bilhassa güven konusunda yeni 
medyanın pozisyonuna zarar veren bir durum olarak görülmektedir. Buna 
zemin oluşturan özgür basın ortamında, paylaşılan verileri kontrol etmek 
oldukça zordur (Aytekin ve Sütçü, 2012: 4-5). Nitekim yeni iletişim 
ortamlarıyla birlikte enformasyon yığını da ortaya çıkmıştır (Özcan, 2019: 
43). Dolayısıyla yeni medyayı farklı kılan katılımcılar, yapı her ne kadar bilgi 
kirliliğine sebebiyet verse de medyada her fikre yer verilmediği için, 
çevrimiçi etkileşimini devamlı bir şekilde yenilemektedir. Bunun yanı sıra 
yeni medya ortamında bilginin pratik bir şekilde depolanması farklı bir 
niteliği olarak görülmekte ve medya, her sektöre bu durumda pozitif 
kolaylık sağlayıp hizmet vermektedir. Bu depolama sistemi hipermetinsel 
avantajıyla dijital ortamda kullanıcısına önemli imkânlar verirken pratik 
tarama niteliğiyle de milyonlarca doküman kayıt dokümanını ulaşılabilir 
hale getirmektedir (Aytekin ve Sütçü, 2012: 4-5). Bu bilgi arşivleri, yeni 
medyanın serbestçe bilgi edinme avantajı konusunda da önem taşımakta ve 
tek taraflı iletişim olmadığı için bilgiye erişim sırasındaki fikir alışverişleri 
kullanıcının görüşlerini önemli hale getirmektedir. Çünkü “etkileşimli 
olarak erişebilirlik” yeni medyayı özgün kılan bir başka üstünlüğüdür 
(Çakır, 2007: 125). 
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Görsel 1: Geleneksel medya ve yeni medyada haber süreci (Bowman ve Willis, 
2003: 10) 

Yukarıdaki şekildeki görsel unsurlar yeni medyanın değiştirdiği 
haberin üretim aşamasını ve haber içeriğine etki eden ögeleri genel 
biçimiyle sunmaktadır. Nitekim geleneksel medyadaki haber kavramıyla ilk 
akla gelen kitle iletişim mecrası olan basılı gazeteler bugün varlığını devam 
ettirmekle beraber haberin ana kaynağı ya da sunum platformu olma 
niteliğini büyük oranda kaybetmiştir. Haberin dijitalliği konusu ise, kendi 
içinde farklı aşamaları barındırmaktadır. Nitekim haber artık bilgisayar 
veyahut akıllı telefonlardan erişilebilen, dijital bir mecraya dönüşmüştür 
(Thakur, 2007: 42-43).  

19. yüzyılın başlarında basın dünyasında, hem görsel, hem hız, hem 
de haberlerin uzak mesafelere kısa zamanda ulaşması açısından büyük 
değişikliklere neden olan gelişmeler meydana gelmiştir (Barbier ve Lavenir, 
2001: 131). 19. yüzyıla bakıldığında, okur-yazar sayısının artışı, baskı 
teknolojisinin ilerlemesi ve toplumlarda gelişmişlik düzeyinin artması 
gazeteyi daha da geliştirmiştir (Baldini, 2000: 83). 19. yüzyılın bir diğer 
gelişim unsuru ise Joseph N. Niepce’nin 1826 yılında fotoğraf görüntüsünü 
keşfetmesidir (Gönenç, 2006: 97).  

Yeni medyada, gazetecinin değişimi mesleki yeteneklerin haricinde, 
dijital ortamların çok iyi bir takipçisi ve kullanıcısı olmak gibi bir 
zorunluluğu da bulundurmaktadır. Haberci, tüm dijital ortamları incelemek 
durumundadır. Bu sebeple, dijital gazeteciler devamlı olarak sosyal ağlarda 
haber aramakta ve bazı haberciler sadece bilgisayar ortamında olup biten 
haberleri ilgi alanı olarak belirlemektedir (Kaya, 2018: 120). Alejandro 
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(2010), gazetecilerin mesleki özelliklerine göre, gazetecilik mesleğinin 
dijital dönemdeki aygıtlarını şu biçimde sınıflandırmaktadır: 

 

Görsel 2: Dijital gazeteciliğin mesleki bileşenleri (Alejandro, 2010’dan aktaran, 
Kaya, 2018: 117) 

•Dijital Anlatılar (İnfo-grafik tabanlı anlatımlar) 

•İnfo-grafik oluşturup sunabilme becerisi 

•Adobe Flash (grafik yazılımları) 

•Video Kurgu (Kurgu programları) 

•Multimedya 

Gazetelerin gelişim sağlayarak daha büyük bir coğrafyada aktif 
olması, daha fazla kişiye ulaşımın mümkün hale gelmesi, haber ve içerik 
değeri açısından gelişim göstermesi ve bu çerçevede bir meslek özelliğine 
erişebilmesi esasen Sanayi Devrimi ile olmuştur (Gürbüz, 2010: 14). Genel 
itibariyle değerlendirildiğinde yeni medya alanını gücün simgesi olarak 
vurgulamak doğru kabul edilmektedir. Siyasetten ekonomiye kadar her 
alanda yeni medya bir ihtiyaç halindedir ve yeni medyanın ritüellerini 
uygulamayan tüm mecralar geride kalmakta ve oluşturduğu dezavantajı da 
her fırsatta ister istemez hissettirmektedir. Sonuç olarak globalleşen 
dünyada da yeni medya araçları ihtiyacın ötesinde yaşamın birer parçası 
niteliğine dönüşmüştür (Yüksel, 2014: 45). 

2.1. Yeni medya 

Yeni medya kavramı, tüm bilinen farklı mecraları bir araya getirme gücüne 
sahip bir ayrıcalıktadır. Buna “multi‐medya” veyahut çoklu ortam adı 
verilmektedir. Metin, hareketli görüntü, durağan görüntü, ses gibi 
ortamların birliktelikleri bu özelliği oluşturmaktadır (Dilmen, 2007: 115). 
Multimedya, sayısal hale getirilen her türlü verinin bilgisayarlar veya yeni 
medya teknolojileri arasında yerel/kişisel/ulusal ya da küresel çapta kişisel 
bilgisayarlardan veyahut akıllı ev sistemlerinden ağ bilgisayarlarına kadar 
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çok geniş bir ölçekte içerisine alınıp verilmesine yarayan temelde 
şifrelemeye ve şifre çözmeye dair özel bir dil kullanan en geniş ölçekli çoklu 
ortamdır (Törenli, 2005: 115). 

 

Görsel 3: Yıllara göre basılı mecralara yapılan medya yatırımları 
(http://www.rd.org.tr/medya-yatirimlari) 

Yukarıda bulunan grafik 2010-2019 yılları arasında gazeteye 
yapılan medya yatırımını içermektedir. 2010 yılı son çeyreği; 855,52, 2011 
yılı son çeyreği; 952,83, 2012 yılı son çeyreği; 1012,14, 2013 yılı son çeyreği; 
1037,49, 2014 yılı son çeyreği;  1015,57, 2015 yılı son çeyreği; 995,58, 2016 
yılı son çeyreği; 973,87, 2017 yılı son çeyreği; 880, 2018 yılı son çeyreği; 
703, 2019 yılı ilk çeyreği; 257 gazeteye yatırım yapılmıştır. Verilerden de 
anlaşılacağı üzere gazeteye yapılan yatırımlar düşüş göstermiştir. 

 

Görsel 4: Yıllara göre dijital mecralara yapılan medya yatırımları 
(http://www.rd.org.tr/medya-yatirimlari) 
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Yukarıda bulunan grafik 2010- 2019 yılları arasında dijital 
mecralara yapılan medya yatırımını içermektedir. 2010 yılı son çeyreği; 
251,84, 2011 yılı son çeyreği; 344,10, 2012 yılı son çeyreği; 421,14, 2013 
yılı son çeyreği; 494,79, 2014 yılı son çeyreği; 1182,86, 2015 yılı son çeyreği; 
1483,91, 2016 yılı son çeyreği; 1736,01, 2017 yılı son çeyreği; 2078 2018 
yılı son çeyreği; 2385, 2019 yılı ilk çeyreği; 1343 dijital mecralara yatırım 
yapılmıştır. Verilerden de anlaşılacağı dijital mecralara ilk yıllarda fazla 
yatırım yapılmazken, 2018 yılında büyük bir ivme kazanmıştır. 

 

Görsel 5: Türkiye'de medya yatırımları (Reklamcılar Derneği, 2019: 6) 

Medya yatırımlarında en fazla payı yılın ilk yarısında %48,2 ile 
televizyon kuruluşları almıştır. Televizyonu %31,0 ile dijital ortamlar takip 
etmiştir. Üçüncü sırada %9,1 ile açık hava reklamları yer almıştır. Yılın ilk 
altı ayında en fazla düşüş basın yatırımlarında yaşanmıştır. Basın yatırımları 
%30,9 düşerek % 6,8 pazar payı ile dördüncü sıradaki yerini korumuştur. 
2019 yılının ilk yarısında televizyonlara yapılan medya yatırımı 2.083 
milyon TL iken, dijital mecralara 1.343 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır. 

2.2. Gazetecilikte yeni medya uygulamaları 

Mekân ve zaman konusundaki anlayışıyla özgün yapısını savunan internet 
gazeteciliğinde kullanıcı da iletişim sürecinde aktif olarak yer almaktadır. 
Bu açıdan internet insanları iletişimden uzak tutan bir ortam değildir aksine 
yeni bir iletişim biçimini oluşturmaktadır (Timisi, 2003: 23). Global düzenin 
iletişim alanı olarak belirtilen internet platformunda “gazetecilik” bu 
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düzenin anlayışına kayıtsız kalamamıştır. Yayılımcı ve katılımcı içeriğiyle 
kitleleri içerisine çeken bu platform medyanın diğer unsurlarıyla birlikte 
gazetecilik alanını da bütünleşme sürecine ortak etmiştir (Bulut, 2006: 25). 

Diğer bir özelliği hız olan bu platform dijital yayıncılıktaki niteliğiyle 
geleneksel gazeteciliği endişeye düşürmüştür. Bu bağlamda internet 
gazeteciliğinin hızıyla mücadele edebilmek için, aceleyle oluşturulan 
haberlerle “haber atlatma” metodu kullanılmaktadır. Ancak bu durum hem 
yetersiz değerlendirmelere hem de geleneksel gazeteciliğin tercih nedeni 
olmasındaki en önemli olgu olan “güven” konusunda tehlikeye neden 
olmaktadır. Nitekim eksik yorum ve sığ analizler neticesinde okuyucu haber 
üzerindeki etkisini yitirmektedir. Çünkü geleneksel gazetecilikte analiz, 
yorum, izlenim ve incelemelerle bütünleştirilen haber, bu aşamalar 
sonucunda okuyucu için adeta belge niteliğine dönüşmektedir. Ancak 
çevrimiçi habercilik anlayışıyla girilen mücadele bu niteliğe zarar 
vermektedir (Dumanlı, 2013: 176-177). 

Pavlik, geleneksel medya çalışanlarını mesleki açıdan etkileyen yeni 
medya alanının özelliklerini şu şekilde özetlemektedir (Pavlik, 2000: 229-
234):  

 Gazetecilerin İşlerini Yapma Biçimi: Pavlik (2000)’e göre, ilk ve en 
kayda değer değişim haber yapısında olmuştur. Ses, metin, grafik ve 
görüntülerin bir bütün olarak kullanıldığı yeni medya haberlerinin 
işitsel ve görsel olarak gösterişli hale gelmiştir. İnternetin gelişim 
göstermesiyle beraber, gazetecilerin çalışmalarını sürdürme 
biçimleri de değişiklik göstermiştir.  

 Haber İçeriğinin Doğası: Dijital ortamda ileti, teknolojik 
dönüşümle beraber dikkate değer biçimde değişim yaşamaktadır. 
Haberler çok hızlı bir şekilde internet aracılığıyla tüm dünyaya 
ulaşmaktadır. Dijital teknoloji çevrimiçi haber sunumunu ve haber 
hikâyesinin özünü değiştirmektedir.  

 Haber Odası ve Haber Endüstrisinin Organizasyonu ve Yapısı: 
Teknoloji, hem haber sektörünün hem de haber odasının özünde 
etkili bir biçimde yer almaktadır. İnternetin gelişimi, haber 
dergileri,  gazete, klasik haber kuruluşları ve kablolu haber 
sağlayıcıları aracılığıyla korunan bazı haber sitelerinin 
yayınlanmasına olanak sağlamıştır.  

 Haber Kuruluşları ile Okuyucular Arasındaki İlişkinin Doğası: 
Teknolojik dönüşüm; rakipler, kullanıcılar, sponsorlar ve basını 
kontrol etmek isteyenler ve haber kaynakları da dâhil olmak üzere 
gazeteciler haber kuruluşları ve okuyucular arasındaki bağlantıları 
tekrar biçimlendirmektedir.  
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2.2.1. Yeni medyanın gazete ve gazetecilere sağladığı avantajlar  

İnternetin okuyuculara sağladığı avantajları bulunduğu gibi gazete 
yöneticilerine sağladığı avantajlar da bulunmaktadır (Kırçıl ve Güler, 2008: 
155). Bunlar:  

 Maliyetin Düşük Olması: Gazete kurumlarında olduğu gibi yeni 
medya gazeteciliğinde, köşe yazarı, muhabir ve fotoğrafçı istihdam 
etmemektedir. Radyo, televizyon ve gazete için meydana getirilen 
ortak haber havuzundan ve abone olunan haber ajanslarından 
faydalanılmaktadır. Bunlar için oluşturulan haberler, web editörü 
tarafından yaklaşık 10 kişilik bir kadro tarafından havuzdan 
alınarak web ortamına aktarımaktadır. Bu sebeple haberin üretimi 
noktasında maliyetler düşüktür (Taşdemir, 2015: 52). 

 Bilgiye Hızlı Ulaşma: Haberciler kütüphane ve arşivlere gitmeden 
belirledikleri anahtar sözcükler ile istedikleri bilgilere hızlı bir 
biçimde erişebilmektedirler (Taşdemir, 2015: 52). 1993 yılından 
beri serbest gazetecilik mesleğini sürdüren Mark Glaser (2007) 
“İnternet Çağında Çalışan Gazeteci” başlıklı çalışmasında, serbest 
çalışan yazarların (freelance writer) haber toplama, yazma, 
yayınlama aşamasında sahip oldukları bakış açıları ve kullandıkları 
yöntemlerin geçirdiği evrimlerden bahsetmektedir. Glaser (2007)’a 
göre, dünün gazetecileri mektuplarını editörlere ya zarflı ya 
elektronik postalamakta  (e-mail) ya da faksla göndermekte ve geri 
dönüşü takip etmektedirler. Bugünün gazetecileri de, önce 
editörlere e-posta göndermekte ve cevap beklemektedir. Dünün 
gazetecileri, haber kaynağı özelliğindeki her kişiyi ziyaret etmiş ve 
yaptıkları görüşmeleri kayıt altına almışlardır.  

 Bilgilerin Kolay Güncellenmesi: Web sitesinde yer alan veriler, 
hiçbir biçimde ekstra maddi bir harcama olmaksızın her an 
kolaylıkla yenilenebilmektedir. Bu sebeple gündemdeki ilerlemeler 
anında okura eriştirilebilmektedir. İnternet, gazetelere göre olayları 
her açıyla iletebilme, aynı zamanda televizyonlara göre ise daha hızlı 
yayma özelliğine sahiptir (Taşdemir, 2015: 52). 

 Etkileşimli İletişim Sağlanması: İnternet geleneksel iletişim 
araçlarındaki çoktan çoğa modelini ve tek yönlü iletişimin yerine 
etkileşimli iletişim gündemini ortaya çıkarmıştır (Poynter, 2012: 
208) 

 Sansürsüz Yayın Yapılabilme: Basılı gazetelerin belirli 
kopyalarının merkezi otoriteye aktarılması gerekmektedir. Bu 
durumda basılı gazetecilikte sansürsüz yayın yapmak olanaksızdır. 
Carey (2015)’nin de belirttiği gibi, basılı gazeteler ideallerle değil, 
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gerçek hayattaki pratiklerle biçimlenmektedir. Çevrimiçi 
gazetecilikte ise teknik açıdan internet yayınını sansürlemek çok zor 
olduğu için mesajlar diğer kitle iletişim araçlarına göre daha rahat 
verilebilmektedir (Taşdemir, 2015: 52).   

3. Yeni medya ile değişen gazetecilik pratiği: Gümüşhane örneği 

Bu çalışmanın temel amacı; geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş 
sürecinde gazetecilik ile ilgili yaşanan değişimleri ortaya koymaktır. Bu 
amaçla, gazeteciliğin geleneksel medyadaki konumu ele alınmış ve 
irdelenmiştir. Bu kapsamda yeni medya gazeteciliği ve yeni medya 
platformlarının etkisi incelenmiştir. Araştırmanın önemi ise gazetecilerin 
yeni medyaya ilişkin tutum ve düşüncelerini ortaya koyması, iletişim 
teknolojilerinin geleneksel gazeteciler tarafından kullanımlarına dair 
bilgiler aktarması, yeni medyanın gazetecilik kültüründeki yansımalarını 
ortaya çıkarmış olmasıdır. Çalışma, günümüz gazeteciliğini anlamaya 
yönelik bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Böylece bu çalışmayla, yeni 
gazetecilik anlayışıyla günümüz toplumu da anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Konunun evrenini, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde sayıları 
2717 olan gazeteler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem kısmını ise 
164.52 nüfusa sahip olan Gümüşhane merkez ve ilçelerinde bulunan aktif 
olarak çalışan toplam dokuz gazete işletmesi oluşturmaktadır (Olay, 
Gümüşkoza, Demokrat Gümüşhane, Kuşakkaya, Kelkit Gündem, Şiran 
Gündem, Köse’nin Sesi, Gümüşkent, Gümüşhane Ekspres). Örneklemin 
Gümüşhane seçilmesinin bir nedeni, Gümüşhane gazete kurumlarının 
potansiyellerinin araştırılmaya değer olduğunun düşünülmesidir. Nitekim 
Gümüşhane’deki bazı gazete kurumları çok eski tarihlerde açılmasına 
rağmen hala işletilmektedir. Gümüşhane ilinin seçilmesindeki bir diğer 
neden ise, basın alanında bu konuyla ilgili daha önce çok az çalışma yapılmış 
olmasıdır.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde, yerel gazetelerin 
yöneticilerine araştırmanın amacı hakkında ön bilgilendirme yapılmış, 
görüşme talep edilmiş, verilerin sağlanması konusunda destekleri 
istenmiştir. Görüşme soruları, alanında uzman olan öğretim üyesi 
tarafından kontrol edilmiştir. Uzman kişinin isteği doğrultusundan gerekli 
düzeltmeler yapılarak soru formuna son hali verilmiştir.  

Görüşmeler, belirlenen kişilerle 23 Aralık 2019- 20 Mart 2020 
tarihleri arasında il merkezinde bulunan gazete işletmecileri ile yüz yüze, 
ilçelerde yer alan gazete işletmecilerinden ise telefon ve mail aracılığıyla 
bilgiler toplanmıştır. Yapılan görüşmeler sesli olarak kaydedilmiştir. Sesli 
kayıtların transkripsiyonu analiz edilip yorumlanmıştır. 
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Gazete İsmi 
Gazete 
Kurucusu/ 
Sorumlu Kişi 

Görüşme 
Tarihi 

Görüşme Yeri 

Gümüşkent Bayram Tunç 23 Aralık 2019 Gümüşkent Gazete Kurumu 

Olay Bekir Bulut3 23 Aralık 2019 Olay Gazete Kurumu 

Gümüşkoza Hüseyin Çelik 24 Aralık 2019 Gümüşkoza Gazete Kurumu 

Kelkit Gündem Kadir Tunç 18 Mart 2019 
Telefon görüşmesi ardından 
mailden gönderme 

Şiran Gündem 
Turgut 
Yeniçeri 

20 Mart 2020 
Telefon görüşmesi sonucunda 
mailden gönderim 

Kuşakkaya Sezai Köprülü 23 Aralık 2019 Kuşakkaya Gazete Kurumu 

Kuşakkaya Turan Tuğlu 23 Aralık 2019 Kuşakkaya Gazete Kurumu 

Demokrat 
Gümüşhane 

Yusuf Sadık 9 Mart 2020 
Demokrat Gümüşhane Gazete 
Kurumu 

Gümüşhane 
Ekspres 

Nihat Zeyrek 8 Ocak 2020 
Telefon görüşmesi sonucu 
mailden gönderim 

Köse’nin Sesi Veysel Cebel 1 Mart 2020 
Telefon görüşmesi sonucu 
mailden gönderim 

Görsel 6: Araştırma yöntemi ile ilgili genel bilgiler 

Görüşme yapılan kişilerin seçiminde, aktif olarak gazete çıkarma 
ölçütü dikkate alınmıştır. Bu kritere uygun olarak yerel gazetelerin Genel 
Yayın Yönetmenleri, Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri ya da Yazı İşleri 
Müdürlerinin yanı sıra 50 yılı aşkın aktif gazetecilik yapan ve halen 
Kuşakkaya gazetesinde köşe yazarlığı yapan Turan Tuğlu da Gümüşhane 
basını ve gazetecilikteki derin bilgi birikiminden dolayı araştırma sürecine 
dâhil edilmiştir.  

Çalışmanın sınırlılıkları ise şu şekildedir; araştırmanın evrenini 
gazetecilik sektörü oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin incelenmesi 
söz konusu olmadığı için Gümüşhane tercih edilmiştir. Bu durum, 
çalışmanın en önemli sınırlılığıdır. Ayrıca Gümüşhane basın kurumlarının 
sayısının az olması bir diğer sınırlılıklar arasındadır. 

3.1. Görüşme soruları 

Bu çalışmanın temel çerçevesini; yeni medya ile değişen gazetecilik pratiği 
meydana getirmektedir. Çalışma kapsamında oluşturulan görüşme soruları 
şu şekildedir: 

                                                   
3 Görüşme Bekir Bulut ile yapılmıştır. Fakat Bekir Bulut 12 Haziran 2020 tarihi itibariyle 
Gümüşhane Olay gazetesini Muammer Şeker’e devretmiştir. 



    

 

  

~ 105 ~ 

 

 
Hanife Esen Taşkın 

 

Soru 1: Yeni medya ile gazetecilik arasında bir ilişki var mıdır? 

Soru 2: Yeni medya anlayışı ile gazetecilik değişmiş midir? 

Soru 3: Yeni medya düzeni ile geleneksel gazetecilik anlayışında bir 
değişim olmuş mudur? 

Soru 4: Gazete işletmecisi açısından yeni medyanın avantajları ve 
dezavantajları bulunmakta mıdır? 

Soru 5: Yeni medyada Web 1.0’dan Web 2.0’a geçiş yapması ile 
birlikte değişen gazetecilik pratikleri bulunmakta mıdır? 

Soru 6: Geleneksel gazetecilik isminin yerini yurttaş gazeteciliği gibi 
yeni medyayla ortaya çıkan kavramlar almış mıdır? 

4. Araştırma sonrası bulgu ve yorumlar 

4.1 Gümüşhane’deki yerel gazetelerin genel durumu 

Gümüşhane’deki yerel gazetelerin genel durumu, aşağıda tablodaki 
başlıklar altında ortaya konulmuştur. Tabloda gazetelerin kuruluş yılı, 
toplam çalışan sayısı, haber merkezi ve bilgi işlem çalışan sayısı, gazetenin 
basıldığı matbaa renkli sayfalarla birlikte toplam sayfa sayıları verilmiştir. 
Bu veriler ışığında gazetelerin genel durumuna ilişkin durum tespiti 
yapılmasının yanı sıra mevcut durum üzerinden yeni medyanın önemi de 
ifade edilmiş olacak, böylece yeni medya ile değişen gazetecilik pratiği 
ortaya konulacaktır. 

Gazete    Kuruluş Yılı Basıldığı Matbaa 

Demokrat Gümüşhane  1952  Ofset Baskı/Gümüşhane 

Kuşakkaya   1967  Ofset Baskı/Gümüşhan 

Gümüşkoza   2006  Ofset Baskı/Gümüşhane 

Olay    2014  Ofset Baskı/Erzurum 

Gümüşkent   2006  Ofset Baskı/Gümüşhane 

Köse’nin Sesi   2009  Ofset Baskı/Köse 

Şiran Gündem   2009  Ofset Baskı/Şiran 

Kelkit Gündem   2003  Ofset Baskı/Kelkit 

Gümüşhane Ekspres   2006  Ofset Baskı/Gümüşhane 

Görsel 7: Gümüşhane'deki yerel gazetelere ilişkin genel bilgiler 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi toplam dokuz gazetenin isimleri, 
kuruluş yılları ve kullandıkları baskı teknikleri ve hangi il ve ilçelerde 
kullanıldığı verilmiştir. 1952 yılında kurulan Demokrat Gümüşhane 
gazetesi ve 1967 yılında kurulan Kuşakkaya gazetesi geçmişi ve bugünü 
değerlendirmek adına iki önemli gazete kurumudur. Basıldıkları matbaa 
açısından incelenecek olursa, Olay gazetesi hariç diğer gazete kurumları 
bulundukları il ve ilçelerdeki ofset baskı tekniği ile gazetelerini 
basmaktadırlar. Olay gazetesi ise Erzurum ilinde bulunan ofset baskı 
tekniğini kullanmaktadır. 

4.2. Yeni medya ile gazetecilik arasındaki ilişki 

Gümüşhane’deki yerel basının çoğunluğu internet haberciliğiyle birlikte 
gazetecilik olgusunun değiştiğini savunmaktadır. Konuyla ilgili Olay 
gazetesinin sahibi Bekir Bulut (2019), “Nasıl ki tarih boyunca ilk insanların 
haber alma ihtiyacı tellallarla, davullarla, duyurularla olduysa daha sonra 
gazeteyle, şekil değiştirerek radyoya oradan şekil değiştirerek televizyona 
ve şimdi de daha fazla şekil değiştirerek sosyal medya, internete ve cep 
telefonlarına kadar geldiyse gazetenin kullanımını doğrudan etkiledi” 
şeklinde yorum yapmaktadır. Bu gibi değişimlerde gazetecilere büyük iş 
düşmektedir. Nitekim konuyla ilgili Özçağlayan (2008) şunları dile 
getirmiştir; “gazeteciler artık, editör ve muhabirlerden meydana gelen bir 
haberci kadrosu oluşturmaya başlamıştır. Geliştirilen bu kadro hem 
televizyon yayını yapabilmekte hem de internet üzerinden online gazete 
meydana getirebilmektedir. Bu kadro aynı zamanda da gazeteyi mobile 
uygun olarak okunabilecek bir formata çevirebilmektedir” (Özçağlayan, 
2008: 145-146). Konuyla ilgili Kuşakkaya gazetesinin sahibi Sezai Köprülü 
(2019); “gelişen teknoloji ve hızına ayak uydurmak açısından olanaklar 
tartışılmaz. Ama bir geleneği yok eder mi. Gelenek dediğim yazılı basını yok 
eder mi herkesin böyle bir tereddüttü var ama benim öyle bir tereddüttüm 
yok. Bu gelenek devam edecektir devam etmek zorundadır. Bugün dünyanın 
en gelişmiş ülkelerinde en önemli unsurlarından bir tanesi STK’lar ve yerel 
basındır. İngiltere’de parlamentosunda STK’lara ve yerel basına özel 
bütçeler ayırdılar. Bu noktaya biz gelir miyiz umut ediyoruz. İnşallah geliriz” 
şeklinde yorum yapmıştır. Matbaanın buluşundan sonra, değişebilen 
harflerin kullanımı baskı metotlarının gelişmesine gelişmesini sağlamış ve 
bu da batı uygarlığının bilim ve entelektüel hayatında köklü değişikliklerin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Törenli, 2005: 52; Sütçü ve Akyazı, 2006: 
299,300).  

Bu konuda Köprülü (2019), “Otomatikman ikisini de kullanmak 
zorundayız çünkü vatandaş artık bunu istiyor. Arz talep meselesidir bu. 
Vatandaş nasıl istiyorsa yani haberiniz nasıl okunuyorsa ona göre cevap 
vermeniz gerekmektedir. Ama tabi belli çizgiler vardır gazetenin. Biz 
gazetecilerde bu çizgilere uymak zorundayız herkesin bir dili var ona 
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uymamız gerekiyor” şeklinde ifadesini belirtmiştir. İnternet geleneksel 
iletişim araçlarındaki çoktan çoğa modelini ve tek yönlü iletişimin yerine 
etkileşimli iletişimi gündemini ortaya çıkarmıştır (Taşdemir, 2015: 52). 
Nitekim artık tek bir gazeteci haberi toplayıp çoklu medya aracılığıyla tek 
şekilde haberi sunabilecek hale dönüşmüştür. Kuşakkaya gazetesinde köşe 
yazarı olan Turan Tuğlu (2019) gazeteciler ile ilgili şu sözleri söylemiştir; 
“internet gazetecisi dediğin kişinin haberi sadece gözleme dayalıdır. Oysaki 
geleneksel gazeteci duymalı, görmeli, dokunmalı fark etmeli. Şimdi ne oldu. 
Ne duyuyorsunuz, ne görüyorsunuz internet sitesinden alınan haberler aynı 
şekilde gazeteye koyuyorsunuz. Ama siz kendiniz olayı görürseniz daha 
farklı habere bizzat giderseniz olaya farklı bir bakış açısıyla yorum 
katabilirsiniz. Farklı yorum yapma imkânınız yok burada. O imaj o yöntem 
değişti. Yani bir yabancı şairin sözü var; “Duyduklarımın hiç birine inanmam 
gördüklerimin yarısına inanırım” yani göz bile insanı yanıltabilir. Örneğin, 
vali bir yerlere gider söylediklerinin eksiklerini fark edersiniz yani 
noksanlarını fark edersiniz ona göre haberi yazarsınız”. Yeni medya 
organlarıyla birlikte bilginin yayılım pozisyonu da değişiklik göstermiştir. 
Bu değişimde en büyük etken internettir. Nitekim internet öncesi dönem, 
medya alanının konvansiyonel kısmı olarak açıklanmaktadır. 
Konvansiyonel medya sürecinde bilgi alışverişi aşamasında izleyici, 
dinleyici ve okuyucu pozisyonunda pasif olan kitleler yeni medya ile birlikte 
“kullanıcı” olarak aktif duruma getirilmiştir (Birsen, 2013: 27). Bu anlamda 
Demokrat Gümüşhane gazetesinde genel yönetmen olan Yusuf Sadık 
(2020), “işin özünü göz ardı eden, öteleyen ve şekli/yöntemi önceleyen 
yaklaşımlar bizi hedeften uzaklaştırır ve kabukla uğraşmak gibi bir pratikle 
karşı karşıya bırakır” şeklinde yorum yapmıştır. İnternetin okuyucuya 
iletmiş olduğu grafik, görüntü, ses, yazı ve animasyon faktörlerinin aynı 
ortamda sunulabilmesine imkân vermektedir. Günümüzde haberlerin yazı 
yanında sesli görüntü ve videoların bir araya gelmesiyle çevrimiçi olarak 
kullanıcıya iletilmesine olanak sunmaktadır (Taşdemir, 2015: 49).  

Köse’nin Sesi gazetesinin sahibi Veysel Cebel (2020), “internet 
gazeteciliğiyle haber okuma alışkanlıklarının farklılaştığı, hatta okumanın 
yerini göz atmaya bıraktığı söyleniyordu. Şimdilerde ise sosyal medyada 
özellikle fotoğraf, video, yazı kullanılarak yapılan anlık hikâye yayınları göz 
atma alışkanlığını değiştirerek yerini bakıp geçme alışkanlığına bıraktı.  
Sosyal medya ile gazetecilik dinamikleri korunarak yeni medya üzerinden 
yapılan habercilik anlayışını ifade etmektedir. Dolayısıyla yeni medya 
düzeni ile geleneksel gazetecilik anlayışının kullanımında bir azalma vardır” 
şeklinde yorum yapmıştır. Monty’e göre sosyal medyanın etkisi artarak 
devam edecektir. “Haberler bizi bulacaktır” sözü ile sosyal medyanın birçok 
bilgi ve habere erişimi sağlandıkça gazetelere ve televizyonlara daha az 
gereksinim duyulacağını kanıtlar niteliktedir. Mekân ve zaman kısıtlaması 
olmadan tat alma ve haz kolaylaşmış ve fazlasıyla ucuzlaşmıştır. Sosyal 
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medyada video, ileti, ses veyahut fotoğraf hızlı yayılmaktadır (Çakır, 2007: 
25). Konuyla ilgili Gümüşhane Ekspres gazetesinin sahibi Nihat Zeyrek şu 
ifade de bulunmuştur; “Gazeteyi deyim yerinde ise ‘tu kaka’, dijital medya 
alanını ise kutsayan yaklaşımlar yüzeysel, derinliksiz bakış açılarının 
ürünüdür. Şu tespiti yapmamız şarttır; gazeteler kamuoyu oluşumuna 
aracılık ederken, kanaat önderlerine hem hitap eder hem de görüşlerini 
topluma aktarırken, geniş kitleler anlık haber ihtiyaçlarını dijital medyadan 
karşılamaktadır. Sonuç itibari ile giderek daha belirginleşen bir rol 
paylaşımı söz konusudur”. Bugün artık okurlar yeni medya teknolojileri ile 
birer haber kaynağına geçmişlerdir. İnternetle beraber alternatif haber 
kaynaklarının sayısı artış göstermiş ve bugün hem sosyal medya hem de 
sosyal medyayı kullanan kitleler gazeteci için birer haber kaynağı özelliği 
kazanmıştır (Kocaoğlu, 2015:88).  

Okuyucunun internetteki haberlere karşı güveni daha azdır. Çünkü 
tabiri caizse artık her önüne gelen haber yapabilme durumuna gelmiştir. Bu 
konuda Gümüşkoza gazetesi sahibi Hüseyin Çelik (2019), “Yazılı basında 
haberi bir şeye dayandırmadan haber yapma şansınız yok ama sosyal 
medyada bir resmin üzerinden bile haber yapma imkânınız vardır” şeklinde 
yorum yapmıştır. İnternet aracılığıyla toplumun bütün kesimleri sesini 
dünyaya ulaştırma imkânına sahiptirler. Haberin farklı kaynaklardan 
alınması söylenti, yalan ve dedikoduların çoğalması kontrol dışı olan bu 
mecrada güvenilirlik problemini de beraberinde getirmektedir. İnternette 
haber sitelerinde dolaşan haberlerin geneli, ulusal ve uluslararası büyük 
haber ajanslarıyla, büyük medya şirketlerinden iletilmektedir. Bu olayda 
tek sesliliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Taşdemir, 2015: 49). 
Konuyla ilgili Gümüşkent gazetesinin sahibi Bayram Tunç (2019) ise şu 
yorumları yapmıştır; “Geriye dönük olarak baktığımızda son beş yıl 
içerisinde internet kullanıcıları haber almada interneti bir araç olarak 
kullanabilmektedir. Ancak yeni medya,  geleneksel medya yani yazılı ve 
görsel medya olarak adlandırdığımız gazete ve televizyonlar kadar ciddi ve 
doğru olamamaktadır.  Yeni internet medyasında ciddiyetsizlik,  takipsizlik 
ve başıboşluluk söz konusu olabilirken, yazılı medya olan gazetecilikte, 
okuyucuyu doğru bilgilendiren ve yönlendirebilen bir ağırlık ve ciddiyet söz 
konusudur.  Her ne kadar okuyucu yeni medyadan haber ihtiyacını 
karşılamış olsa da gerçekliliğine şüphe ile bakabilmektedir”.  Oldukça 
önemli bir icat olan dijital baskı; telgraf, gazetecilik ve iletişim için önem 
taşımaktadır (Törenli, 2005: 71-72).  Konuyla ilgili Köprülü (2019) ise, “bu 
anlamda bütün dünya elimizdeki telefonun içerisinde. Yazılı basın da 
mutlaka var ama tabi bu gelenek olarak devam etmek zorunda. Yine 
Amerika’dan örnek vereyim bizim gazetemiz buradan Amerika’ya gidiyor. 
Her gün haberlerimizi okumasına rağmen bir gün aksama olsa oradaki 
hemşerilerimiz gazetemiz gelmedi diyor” şeklinde yorum yapmıştır. 
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Bu konuyla ilgili; yeni medya ile gazetecilik pratiği arasında bir ilişki 
vardır, yeni medya anlayışı ile gazetecilik pratiği değişmiştir, yeni medya 
düzeni ile geleneksel gazetecilik anlayışının kullanımında bir azalma vardır, 
gazeteci açısından yeni medya olanaklıdır şeklindeki varsayımlar geçerlilik 
göstermektedir. Nitekim internet gazeteciliğinin gelişmesiyle birlikte okur 
artık haber sürecine dâhil olmaya başlamıştır. 

4.3. Yeni medyanın gazetecilik açısından avantajları 

Bilginin hedef kitleye iletileceği bir alan olarak internet, kendine özgü 
olanakları barındırması sebebiyle geleneksel araçların dağıttığı bilgiyi 
ulaştırmakla kalmayıp, bilginin yeniden oluşturulabildiği ve yeni şekillerde 
gönderildiği bir alan hâline dönüşmüştür (Karaduman, 2005: 143).  Konuyla 
alakalı Bulut (2019) ise, “Artık bilgiye daha hızlı ulaşabiliyoruz. Yeni medya 
sayesinde daha fazla bir iletişim ağı oluşturuyoruz. Aynı şehirde yaşamasak 
da yeni medya sayesinde ulaştığımız bilgiler ışığında Türkiye’nin her 
yerindeki kişilerle iletişim kurup haber yapabiliyoruz. Ayrıca yeni medya ve 
sosyal medya sayesinde özellikle şehrimizde olan olayların birçoğunu 
sosyal medya üzerinden görüp tekrar onunla ilgili haberleştirme işlemi 
yaptığımız oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman yeni medya bize aslında çok 
büyük kolaylıklar da sağladı.” şeklinde yorum yapmıştır. Tuğlu (2019) ise 
konuyla ilgili şu yorumları yapmıştır; “diyelim ki haber yazacaksınız burada 
gazetecisiniz giriyorsunuz valiliğin sitesine vali bugün nereye gitmiş Torul’a 
gitmiş. Yeni bir okul açılışına gitmiş, resimleri ve haberi sitede var. Bunun 
gibi. Hemen bakıyoruz haberini yapıyoruz. Bu anlamda gazeteciliği öldürdü 
internet diyebilirim”. Hume (2003)’e göre gazeteciler, okuyucular yapılan 
işin kalitesizliği hakkında şikâyette bulununca, “son teslim tarihine çok az 
kalmıştı ve zamanım yoktu” veyahut “yerim yoktu” gibi sebepler 
üretmektedir. Artık internet aracılığıyla, yer sınırlaması ve zaman gibi 
sebepler ortadan kalkmıştır. Hume’e göre, gazetecilerin artık doğru ne ise 
onu bilecek kadar zamanı bulunmaktadır. Nitekim gazeteciler, geleneksel 
medyada sundukları ne varsa bu araçlarla internet sitelerinde de 
sunmaktadırlar. Yeni medyanın gazetecilik üzerindeki avantajını Köprülü 
(2019) şu şekilde ifade etmiştir; “en önemlisi hız. Bundan belki de 20-30 yıl 
öncesinde bir tane haberi postane üzerinden link olarak atardık. Daha 
eskilere gittiğimizde herkesin telefonu yoktu. Telefonlar, internetler, 
bilgisayarlar bu kadar gelişmiş değildi. Postanede sıraya girerdiniz bir tane 
fotoğrafı ajansınıza ya da bir arkadaşınıza göndermek için. Saatlerce 
uğraşırdınız. Hâlbuki şu anda çok hızlı olmaya başladı. Zamanla yarışıyoruz. 
Bu birçok sektörde olduğu gibi bizde de böyle. En önemli avantajımız bizim 
için hız oldu”. Flavian ve Gurrea (2016), gazetelerin okurlara ulaşma hızı, 
enformasyon dağıtımının düşük maliyeti, gazeteciliğin sunumunun 
tasarımında önemli bir rol oynamaya başlayan kullanıcılarla daha doğrudan 
temas ve etkileşim kurma imkânı bu yeni sistemlerin kullanımında etken 
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faktör olduğunu vurgulamaktadır.   

Çelik (2019)’e göre; “habere ulaşmak daha kolaylaştı. İletişim 
araçları yaygın eskiden haber için bir makineyle resim çekiyordunuz, resmi 
çıkarttırıyordunuz. Şimdi dijital ortamda bilgisayar üzerinden 
aktarıyorsunuz” şeklinde yeni medyanın avantajını özetlemiştir. Hume 
(2003)’e göre ise, gazetecilerin artık doğru ne ise onu bilecek kadar zamanı 
bulunmaktadır. Nitekim gazeteciler, geleneksel medyada sundukları ne 
varsa bu araçlarla internet sitelerinde de sunmaktadırlar. Pavlik (2000)’e 
göre, ses, metin, grafik ve görüntülerin bir bütün olarak kullanıldığı yeni 
medya haberlerinin işitsel ve görsel olarak gösterişli hale gelmiştir. 
İnternetin gelişim göstermesiyle beraber, gazetecilerin çalışmalarını 
sürdürme biçimleri de değişiklik göstermiştir. Gazeteciler, haber 
kaynaklarına e-posta aracılığıyla daha seri şekilde ulaşabilmektedir. Bunun 
yanı sıra internet, gazetecilerin haber toplama niteliğini arttırmaya da 
yardımcı olmaktadır. Kurumsal bilgi ve kamu kayıtlarının internette 
duyurulması, gazetecilere bilgiye ve habere erişim için çevrimiçi kaynakları 
kullanmaya teşvik etmektedir. Konuyla ilgili Tuğlu (2019) ise şunları 
belirtmiştir; “Konuşmaları dinleyebilmek ve not edebilmek için 
parmaklarım yorulurdu. Yazım bozuldu. Kendi yazımı kendim 
okuyamıyorum. Vali konuşuyor, bakan konuşuyor teferruatı değil de önemli 
şeyleri not alacaksın. Üç saat yaz bir de buraya gel o yazdığın yazının özetini 
çıkaracaksın. Oradan oraya koş arabamız yok. Gümüşhane dağlık yer. Birisi 
diyor ki öğretmen lisesinde şu etkinlik var oraya git, diğeri Dumlupınar 
lisesinde şu etkinlik var. Ee tek kişi nereye gidebilirim. Üç kişi çalıştırma 
imkânın yok ki. Devletin verdiği ilanlarla çalışıyor gazeteler. Burada reklam 
da vermek istemiyorlar. Küçük yer herkes her şeyi biliyor zaten. Yeni 
medyayla birlikte oturduğun yerden gazetecilik yapabiliyorsunuz. Hiç 
buradan kalkmadan bütün bilgileri alıyorsun gazeteye aynen koyuyorsun. 
Hiç yorulmadan yapıyorsun. Ben 1967’de gazeteyi kurdum. O günden 
bugüne tüm sayıları vardır bizde. Oradan oraya koşardım. Şimdi artık 
koşmaya da lüzum yok. Arabayla gitmeye de gerek yok. Bana göre bu 
gazetecilik değil”. Gazetecilik mesleğinin icabı olarak sürekli haber peşinde 
koşan muhabir gazeteciler için haber toplama ve yazma aşamasını artık 
fazlasıyla masa başında bilgisayarla yapılabilen bir iş uygulaması haline 
gelmiştir. Böylece bugünün gazetecilerine zaman ve emek açısından büyük 
tasarruf sağlamıştır (Birsen, 2005: 3). Tunç ise, “aslında yeni medya bir 
bakıma geleneksel gazeteciliğin önünü açmış, işlerini kolaylaştırmış ve 
habere ve detaylara daha hızlı ulaşmayı sağlamıştır.  Geçmişte bir haber için 
saatlerce konu takip edilerek ayrıntılara sahip olunurken günümüzde bu 
olay ortadan kalkmış ve okuyucuya daha hızlı ulaşabilme imkânı ortaya 
çıkmıştır” şeklinde konuyu özetlemiştir. Gülnar ve Balcı (2011)’nın da 
belirttiği gibi, Yeni medya, ilgili kitleye farklı medya içeriklerini zaman ve 
mekândan ayrı şekilde gönderebilmektedir. Böylece mesajın belirli bir 
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zamanda kitlelere gönderilmesi yerine, her kullanıcının istediği bir 
zamanda bütün içeriğe erişmesi olanaklı duruma dönüşmüştür. İnternet 
kullanıcıları hakkında Sadık (2020) şu yorumda bulunmuştur; “internet 
kullanıcılarının haberi internetten alma oranı sosyolojik bir bakış açısı 
yaklaşımını ifade eder, şöyle ki; gazeteci için haberi yetiştirmek; zamanla 
yarışmak demektir. Dolayısıyla haberdar olmak için de en kolay yolu 
seçmesi beklenir. İnternet kullanıcıları içinde internetten haber alan bilinçli 
seçim yapanlarla, kolay erişim nedeniyle tercih edenler olarak düşünmekte 
fayda vardır. Bilinçli seçimle kolayına gelen sayı arasında ilki sayıca az etkisi 
fazla, ikincisi ise sayıca fazla ama temas ettiğimiz veri oranına katkısı 
ölçülmeye muhtaçtır”. 

Gazetede bir gün öncesinin haberlerini okuyan kullanıcı, internette 
her an her dakika habere ulaşabilir hâle gelmiştir. Bunun yanı sıra kitle 
iletişim araçlarından somut bir nesne olan gazeteye çok zaman sonra da 
arşivden ulaşma imkânınız bulunmaktadır. Somut olarak ulaşabilir olan 
gazetenin bu anlamda daha etkili araç olduğunu söylemek mümkündür. 
İnternet gazeteciliği açısından ise gazetenin internet sitelerinden de 
haberlere ulaşma imkânı bulunmaktadır. Fakat somut anlamda internetten 
gazeteye ulaşmak mümkün değildir. Bu anlamda internet dezavantaj 
taşımaktadır.  

4.4. Gazete işletmecisi açısından: “Yeni medya” 

Teknolojik bir kurum olarak pahalı bir mecra olan gazetenin, ürettiği 
haberlerle elde ettiği kâr, harcadığı emek yoğunluğu, bu iletişim aracının 
piyasa koşulları içinde rekabet etmesine olanak sağlamış ve bundan ötürü 
finansman kaynağı bularak yatırım yapılması sağlanmıştır (Özdemir, 2009: 
7). Fakat konuyla ilgili bugüne bakılacak olursa Köprülü (2019) şu yorumu 
yapmıştır: “dezavantajlar dediğim gibi okur sayısı artık dijitale yönelmiş 
durumda. Bundan önce 800-900 gazete satıyorduk şu anda 500’lere kadar 
geriledik. İnternet, okuyucu açısından avantajlı olduğu için çoğu okuyucu 
gazete yerine dijitale yönelmiş durumdadır.  

Çevrimiçi gazetelerin büyük bölümüne okurlar ücretsiz olarak 
erişebilmektedir. Ücretsiz olarak haberleri okurlarına eriştiren gazetelerin 
gelir kaynaklarını tabi ki reklamlar meydana getirmektedir. Dolayısıyla 
haberi okurun beğenmesinden çok, reklam veren firmanın ve anlık habere 
erişen kitlenin beğenmesi daha çok önem kazanmaktadır (Taşdemir, 2015: 
50). Bu sebeplerden dolayı okuyucu internet gazeteciliğine yönelmiş 
gazeteciler maddi açıdan zarar etmiştir. Konuyla ilgili Köprülü (2019) 
“….tabi bunlar komple okuyucuyla alakalı değil. Kâğıt oranları, kalıp, boya 
vs. dolar endeksli olduğu için bu dalgalanmadan en çok etkilenen 
sektörlerden bir taneyiz.” yorumunu yapmıştır. Nitekim bu konuda 
Özçağlayan (2008) şunları belirtmiştir; gazetelerin internet mecrasında yer 
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edinmesi, hem ek gelir hem de tasarruf elde etmektedir. Çevrimiçi gazeteye 
eklenecek yeni reklam gelirleri, internet haberciliği yapanlara az maliyetle 
daha fazla gelir elde etmeyi sağlamıştır. Nitekim internet ve mobil 
okuyucular televizyonda düşünülünce yeni gelir yerleri oluşmaktadır 
(Özçağlayan, 2008:150).  

Piyasada her geçen gün yeni firmalar ve ürünler yer almaktadır. 
Böyle bir ortamda kâr oranı giderek düşmektedir. Kurumlar da 
devamlılığını sağlamaya çalışmaktadır. Sağlam temelde olan kurumlar, 
çalışanları ile bütünleşmiş, hedef kitleye olumlu izlenim vermi, bir kurum 
için her şey daha kolay bir hâl alacaktır (Fidan ve Gülsünler, 2003: 465, 
475). . Konuyla ilgili Tuğlu (2019) şunları ifade etmiştir; “… bizim 
zamanımızda iki tane gazete vardı. Haftada iki gün çıkıyordu. Ebat biraz 
büyüktü ama iki gazete ikiye bölünüyordu ilan. Hem de haftada iki gün. 
Şimdi resmi ilanlarla gazetelerin sayısı dörde çıktı ilanlar dörde bölündü”. 
İnternet gazetelere göre olayları her açıyla iletebilme, aynı zamanda 
televizyonlara göre ise daha hızlı yayma özelliğine sahiptir. Özellikle sürekli 
güncelleme yapan web sitelerinde editörler, çoğunlukla haber 
ajanslarından hazır olarak alınan haberleri yeniden yazma, işleme, haberin 
önemli ilkelerini öne çıkarma gibi editörlük işlemlerine tam olarak yerine 
getirmeden, bilgileri geldiği biçimde yayına sunmaktadırlar. Özellikle son 
dakika haberlerini anında sunabilmek için geliştirilen programlar ile 
ajanstan gelen haberi herhangi bir editasyon yapmadan doğrudan yayına 
sunan bir otomasyon gelişmiştir (Taşdemir, 2015: 52). Bu durum ile ilgili 
geçmişi ve bugünü değerlendirerek yorumlayan Tuğlu şunları ifade 
etmiştir; “en az beş kişi çalıştırma zorunluluğu geldi. Dolayısıyla bu 
gazeteler zarar ediyor şu anda. Başka bir gelir kaynağı bulup yürütürseniz 
işler gidiyor. Sezai beye 48 seneden sonra devrettim. 48 sene tek başıma 
yürüttüm”. Radyo, televizyon ve gazete için meydana getirilen ortak haber 
havuzundan ve abone olunan haber ajanslarından faydalanılmaktadır. 
Bunlar için oluşturulan haberler, web editörü tarafından yaklaşık 10 kişilik 
bir kadro ile havuzdan alınarak web ortamına aktarılmasıdır. Bu sebeple 
haberin üretimi noktasında maliyetler düşüktür (Taşdemir, 2015: 52). 
Gazetecilikte harcanan tutarlara istinaden K. Tunç (2019)  şu yorumu 
yapmıştır: “Gazetecilikte,  işçilik maliyetleri ve kâğıt tüketimi ile birlikte 
vergi ödemeleri işletmecilere maddi külfet olabilmektedir.  Yeni medyada 
böyle bir durum söz konusu değildir”.   

Gümüşhane’deki yerel gazeteciler açısından ise yeni medyanın 
avantajlarının yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Muhabirler 
eskiden tek bir haber kaynağına ulaşabilirken şimdi ise birden çok haber 
kaynağına ulaşabilmektedir.  
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4.5. Yeni medyanın haber, bilgi ve insanlar üzerindeki etkilerinin 
haber konusu seçiminde değerlendirilmesi 

Yeni medyanın interaktif özelliği yoğun bilgi paylaşımını da mümkün 
kılmakta ve bu enformasyon karmaşasında veri dağıtımı kapsamı içerisinde 
binlerce tartışma platformu ve sosyal ağlar aktif rol oynamaktadır 
(Erdoğan, 2013: 256). Konuyla ilgili Bulut (2019) şunları belirtmiştir; “… 
sosyal medya hesaplarından yaptığı haberler olsun başka il dışından yapılan 
örneğin İstanbul’dan yapılan Gümüşhane’yle ilgili bir haber olsun bunlara 
ulaşmamız daha kolay hale geldi. Ve bunun dışında insanlar artık sosyal 
medyadan yaptıkları yorumları ve paylaşımları da biz gazeteciler olarak 
haberleştirmeye başladık. Örneğin, cumhurbaşkanı bir tweet atıyor ve bu 
haber oluyor aynı bunun gibi buradaki siyasiler olsun STK’lar olsun ya da 
herhangi bir kamu kurumu olsun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı 
bilgilere biz gazeteciler olarak ulaşıyoruz ve haber olarak kullanmaya 
başlıyoruz. Yeni medyada, gazetecinin bu değişimi mesleki yeteneklerin 
haricinde, dijital ortamların çok iyi bir takipçisi ve kullanıcısı olmak gibi bir 
zorunluluğu da bulunmaktadır. Haberci, tüm dijital ortamları incelemek 
durumundadır. Bu sebeple, dijital gazeteciler devamlı olarak sosyal ağlarda 
haber aramakta ve bazı haberciler sadece bilgisayar ortamında olup biten 
haberleri ilgi alanı olarak belirlemektedir (Kaya, 2018: 120). 

Bilgi arşivleri, yeni medyanın serbestçe bilgi edinme avantajı 
konusunda da önem arz etmekte ve tek taraflı iletişim olmadığı için bilgiye 
ulaşım esnasındaki fikir alışverişleri kullanıcıyı görüş bağlamında 
yönlendirmektedir. Çünkü “etkileşimli olarak erişebilirlik” yeni medyayı 
özgün kılan bir başka üstünlüğüdür (Çakır, 2007:125). Konuyla ilgili Bulut 
(2019) şunları ifade etmiştir; “Tabi ki konu seçiminde etkili oluyor. Şöyle ki 
insanlara artık normal olağan haberlerin dışında bir sosyal medya 
üzerinden paylaştıkları bilgileri ve altına yaptıkları yorumları dahi haber 
yapabiliyoruz. Ve okurlar bizden bunları da bekliyor açıkçası. Önemli bir 
kişi şehirle ilgili ya da önemli bir konuyla ilgili yorum yaptığı ya da bir 
paylaşımda bulunduğu zaman bunu tabi ki gazete de görmek istiyor okurlar. 
Bunun sonucunda tabi ki konu seçiminde bizi doğal olarak etkiliyor bu 
süreç”. Yerel halkın haberleri bölgelerinde gelişen olayları web sitelerine 
iletmesi neticesi meydana gelmiştir. Nitekim geleneksel medyada yer 
almayan fakat halkı yerel olarak ilgilendiren konuları paylaştığı için oldukça 
dikkat çekicidir (İspir, 2018: 59). 

Yeni medya ortamı bilgi erişimine olanak sağlayan teknolojik 
yapısının ötesinde pratik paylaşımcı yapısıyla toplumu da etkisi altına 
almaktadır. Nitekim spordan, siyasete birden fazla alanda sanal topluluklar 
ortaya çıkmakta ve aktif örgütlenmelerle bu gruplar dikkat çekici konuma 
gelebilmektedir (Erol, 2007’ den aktaran Yüksel, 2014: 44). Konuyla ilgili 
Çelik (2019) şu ifadelerde bulunmuştur; “Örneğin sitelere baktığımız zaman 
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spor haberleri farklıdır, magazin siteleri daha farklıdır. Haberlere de 
yansıyor bu”. Nitekim bu farklılıkların yanı sıra gazete; diğer geleneksel 
kitle iletişim araçlarının aksine konuları yüzeysel olarak değil, detaylı bir 
şekilde kitleye sunan bir medya organı görevindedir. Bu bağlamda gazete, 
entelektüel bir kitle iletişim aracıdır (Schlapp, 1997: 13-14). Konuyla ilgili 
Gümüşkent gazetesi sahibi Bayram Tunç (2019) şu yorumda bulunmuştur; 
“Örneğin, Gümüşhane’de ajanslarda kaza, sansasyonel haberlere ilgi daha 
fazla hem sitemizde hem gazetenin satışında yine örnek verecek olursak 
valilik şurada şöyle oldu biraz daha dünyadan haberler okunmuyor artık. 
Sansasyonel, cinayet haberleri vs. daha fazla okunuyor daha fazla rağbet 
görüyor”. Adaklı (2006)’ya göre ise, elit kesimler açısından politik ve 
ekonomik haberlere yer veren gazeteler, geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek 
hayatın içinden sıradan konularda haber olarak gazetelerde yer almaya 
başlamıştır. Kitle gazeteciliğine geçiş ile basın 19. yüzyılda daha fazla 
gelişim sağlamıştır. Bu dönemde magazinleşme eğilimleri söz konusu 
olmuş, sansasyon, dikkat çekicilik, önemlilik gibi kavramlar gazetecilikte 
kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal medyada sürekli üretilen anonim 
içerikler, ilgi alanına göre oluşan dijital gruplar, hızlı sağlanan erişim, 
etkileşim, iletişim ve en önemlisi çok yönlü oluşu sosyal medyanın 
özelliklerindendir. 

Sonuç ve değerlendirme 

Hemen her sektör yeni medyanın kullanılmasıyla değişim gösterirken 
gazetecilik bu değişimden en fazla payını alan mesleklerden biri haline 
gelmiştir. Yeni medyanın etkileşimlilik, hipermetinsellik ve çoklu ortam 
özellikleri gazeteciliğin biçimlenmesini sağlamıştır. Yeni medyada Web 2.0 
teknolojisinin gelişmesiyle sosyal medya platformları meydana gelmiştir. 
Sosyal medyadaki etkileşimlilik haberin paylaşılarak hızla çoğalmasına ve 
böylece daha fazla kitleye etki etmesini sağlamıştır. Yeni medyanın 
gazeteciliğe getirdiği bir diğer yenilik ise okuyucu ve gazeteci arasında 
etkileşim sağlanmasıdır. Okur kitle ilgilendiği gazeteci ve gazeteleri sosyal 
medyadan takip edebilmektedir. Dolayısıyla paylaşım yaptıkları haberleri 
beğenip, eleştirebilmektedirler. Aynı zamanda okuyucunun haberlere 
yorum yapma imkânı da yine etkileşimlilik özelliğinin bir sonucudur.   

Çalışmada kuramsal tartışmalardan ve araştırma kapsamında yüz 
yüze ve telefon, mail aracılığıyla görüşülerek on gazeteci ile yapılan yarı 
yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerden hareketle çıkarılan 
bazı sonuçlara yer verilmiştir. Bu bağlamda,  gazetecilerin yeni medya ile 
olan ilişkileri açısından gazetecilikle ilgili olarak dile getirdiklerinden 
hareketle ulaşılan sonuçlar araştırmanın teorik boyutunu meydana getiren 
kuramsal tartışmalar üzerinden ele alınmıştır.  Yeni medyanın gelişmesi, 
gazetecilikte yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İletişim 
teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak gazetecilik türleri ve 
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gazeteciliğin işlevlerinde değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. 
Teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim araçları gün geçtikçe yaygınlaşıp 
kolay erişilebilir duruma gelmiştir. Tüm bunların yanı sıra okuyucu 
kitlesinde de gazeteciler açısından değişim gözlenmiştir. Nitekim internet 
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çoğu okuyucu yeni medya 
gazeteciliğine yönelmiştir.  

Gazetecilikte yeni medya kullanımı yoğun ve yaygındır. Gazeteciler 
tarafından sıklıkla belirtildiği gibi,  yeni medyadaki son gelişmeler 
gazeteciliği hiç olmadığı kadar mekân ve zamandan bağımsız bir uğraş 
haline dönüştürmüştür. Bunun yanı sıra yeni medya ile birlikte 
gazetecilikte, haberde görsel içeriklerin çoğaltılarak okuyucunun habere 
hızlı ulaşımı ve dikkat çekici olması açısından olumlu yönde katkı 
sunmuştur. Geleneksel gazeteciliğe göre daha pratik olduğu için zaman ve 
hızdan tasarruf edilmektedir. Geleneksel gazetecilikte ise haberler daha 
derinlemesine okuyucuya aktarmaktadır. Buna ek olarak, gazetecilik 
mesleği açısından “yeni medyanın kolaylaştırıcılığına” da çok fazla 
değinilmektedir. Bu bağlamda, özellikle haber ve bilgi kaynaklarına 
ulaşmada kolaylık ilk söylenenler arasında bulunmaktadır. Günümüz 
gazetecileri tarafından da yeni medyanın sık sık dile getirilen 
avantajlarından birisi de “oturduğun yerden haber yapabilir” hâle 
dönüşmeleridir. Nitekim artık habere gitmeden sosyal medyadaki fotoğraf, 
video vs. gibi görsellerden yararlanarak kendileri oturdukları yerden haber 
yazabilmektedir. Tabi bu da kolaylaştırmanın yanı sıra bazı dezavantajları 
da beraberinde getirmektedir. Eskiden haberin olduğu yere gidilir ve 
haberle ilgili daha detaylı bilgiler elde edilirdi. Böylece haberi en doğru, 
tarafsız ve daha ayrıntılı bir şekilde yorumlayıp habere dönüşümü 
sağlanmaktaydı. Bu sistem bugünkü gazetecilikte eskiye nazaran çok az 
görülmektedir. Ancak çok önemli konularda habere gidilmeye başlanmıştır.  

Gazete deyince okuyucuda ağırlık ve ciddiyet kavramlarının akla 
gelmesi söz konusudur. Nitekim gazete işletmecisi Bayram Tunç (2019), 
yeni medyanın, geleneksel medya kadar ciddi ve doğru olamayacağını 
savunmaktadır. Tam tersi olarak da yeni medyada ciddiyetsizlik, takipsizlik 
başıboşluluk gibi kavramlar akla gelmektedir. Hal böyle olunca okuyucunun 
zihninde her zaman bir şüphe oluşmaktadır. Herkesin gazeteci olabildiği 
günümüzde gerçek haber ve yalan haberi ayırt etmek epey zor duruma 
gelmiştir. Yalan haber sayısı günden güne artış göstermektedir. Bu da ister 
istemez gazetecileri birçok açıdan zor duruma düşürmektedir. Çünkü 
okuyucunun gerçek haber de olsa artık haberlere bir önyargıyla 
bakmalarına sebep olmuştur. Bu nedenlerden dolayı gazeteye olan güven 
yeni medyaya göre daha güçlüdür. 
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