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90'LI YILLARDA MEKANIN DEĞİŞEN YÖNLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ:  

İSTANBUL ÖRNEĞİ 

ÖZET 

1990’lı yıllarda mekanda pek çok değişim gözlemlenmektedir. Yeni yapı ve mekan 

türlerinin, yeni kullanım biçimlerinin oluşmasının yanı sıra, mekan, anlamsal olarak 

da değişmektedir. Kişilerin mekanla olan ilişkisinde tüketim ve tüketim kültürünün 

etkileri öne çıkmaktadır. Günlük yaşamın önemli bir bölümünü etkileyen kitle 

iletişim araçlarının (medya), yaşanılan çevre ve bu çevreyle kurulan ilişkiler üzerinde 

etkileri vardır. Mekanın, fiziksel varlığı, anlamı, kullanımı ve algılanışında yaşanan 

farklılaşmaların değerlendirilmesinde, kitle iletişim araçları etkin bir rol 

oynamaktadır.  

İletişim, hem duygu ve düşüncelerin aktarımını içeren bir süreç, hem de bu süreç 

içinde yaratılan veya kullanılan anlamların bütünüdür. İletişim modelleri bu süreci 

açıklamak için yapılan önermelerdir. İletişimi, iletilerin aktarımı olarak gören süreç 

okulu; kaynak, kanal, alıcı, ortam ve ortama karışan gürültü gibi etmenlerdeki 

değişimi göz önüne alarak, insanlar üzerindeki etkinin değişmesi üzerine 

yoğunlaşmaktadır. İletişimin başarılı olabilmesi için, kaynak ve alıcının aynı dile 

sahip olması esastır. Göstergebilim okulu ise iletişim sürecinde kullanılan ve 

yaratılan anlamlar üzerinde odaklanmaktadır.  

Kitle iletişim araçları, iletişimin teknolojik aygıtlar aracılığıyla, profesyonel 

grupların hazırladıkları içeriklerin heterojen kitlelere iletilmesi olarak açıklanabilir. 

Teknolojinin hızlı gelişimiyle doğru orantılı olarak ulaştıkları kitle genişlemekte ve 

etkisi artmaktadırlar. Kitle iletişiminin toplumsal etkisinin araştırılması, bu konudaki 

literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Toplum üzerinde ne kadar etkili olduğu kesin 

olarak kanıtlanmamıştır ancak kitle iletişiminin toplumsal işlevleri ve “küresel 

tüketim kültürüne” etkileri geniş oranda kabul görmektedir. 
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Mekan, günümüzün sosyal, ekonomik ve kültürel ortamında yaşanan değişimlerle 

birlikte farklılaşmakta, kullanımı ve anlamı değişmektedir. Bu değişimlerde medya, 

hem mekandaki fiziksel varlığıyla hem de içeriğiyle önemli bir role sahiptir. Medya 

içeriği ve mekan ilişkisi üç grupta toplanabilir: mekana ilişkin haberler, medya 

içeriğinin mekan kullanımına etkileri ve kurgu mekanların mekan algısında yarattığı 

farklılaşmalar.  

Medyanın mekana etkisinin anlaşılabilmesi için, günlük gazete ve mimari dergilerde, 

seçilen bir mekanın nasıl yansıtıldığı incelenmiştir. Bu inceleme sırasında kullanım 

ve anlamı etkileyen öğelerin saptanması amaçlanmıştır. Bu görüşler doğrultusunda 

alan çalışması olarak, İstanbul’un şehirsel tartışmalar ve toplumsal olaylar açısından 

önemli bir yeri olan Taksim Meydanı seçilmiş ve medya içeriğinde yansıtılan 

yönleriyle ele alınmıştır. Taksim Meydanı’nda, medyanın fiziksel varlığı ve medya 

içeriğinde Taksim Meydanı’nın hangi başlıklar altında ele alındığı araştırılmıştır. 

Sonuç bölümünde Taksim Meydanı’nın mekansal tanımlanmasında medyanın nasıl 

etkiler yaratmış olduğu tartışılmaktadır. 
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AN EVALUATION OF THE SPATIAL CHANGES IN THE 90’s: ISTANBUL 

SUMMARY  

In 1990’s, changes in space have been observed. Besides the introduction of new 

types and new ways of use of space, the meaning of space is thought to have changed 

as well. In the relationship of people and space, the effects of consumption and the 

consumption culture can clearly be seen. Mass media, with its affects on the majority 

of daily life, is thought to influence the environment and the relationship one has 

with this environment. In the evaluation of changes in the physical being, the 

meaning, the use and the perception of space, mass media is believed to have an 

effective role.  

Communication is both a process of transferring feelings and thoughts, and also the 

total of all the meanings created and used within this process. Communication 

models are proposals for the explanation of this process. The Process School - 

defining communication as the transfer of messages - focuses on the change of 

effects of communication on people, taking into account the changes in the source; 

channels; receiver; environment and distortions in the environment. For successful 

communication, the interaction of the source and the receiver should be on the same 

language set. The Semiotic School, on the other hand, focuses on the meanings 

created and used during the communication process. 

Mass media can be described as the transfer of content created by professionals to 

heterogeneous groups through technological devices. In line with the speed of change 

of technology, the size of this mass and the influence of media on this mass increase. 

The studies on the effects of mass media on society construct the majority of 

literature on this subject. Though not proven, the societal functions and the effects on 

“global consumption culture” of mass media have been widely accepted. 
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Space, with changes in today’s social, economical and cultural environment, 

undergoes differentiations in its meaning and use. Media - both physically and 

content wise - has an important role in this change. The relationship of media content 

with space can be grouped under three headings: news related to space; the effects of 

media content on the use of space and the differentiations of space perception due to 

fictive content. 

In order to understand the effects of media on space, how a certain place is mirrored 

in the content of daily newspapers and architectural magazines is examined. In doing 

this, determining the elements that constitute the use and meaning of space is aimed. 

Therefore, as the field study, Taksim Square – one of the most important places in 

Istanbul with regard to city discussions and societal events – has been chosen, and its 

reflections on media has been studied. The physical presence of media at Taksim 

Square and the headings under which Taksim Square is mentioned in media is 

researched. 

In the conclusion section, how media affects the spatial definition of Taksim Square 

has been discussed. 
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1 GİRİŞ 

Günümüz toplumunda değişimin her alanda baş döndürücü bir hıza ulaşması, fiziksel 

çevrenin değişimi yanında kişilerin çevreleriyle kurdukları ilişkilerin içeriğinin de 

hızla değişmesiyle sonuçlanmaktadır. Türkiye’de 1990 sonrasında, 1980’de başlayan 

siyasal, ekonomik ve kültürel değişim sürecinin etkileri görülmeye başlamıştır.  

Son on yıla baktığımızda, konut, ticari amaçlı binalar, hizmet binaları, alışveriş 

mekanları ve eğlence mekanları gibi mekansal sınıflandırmaların da fiziksel ve 

anlamsal olarak değişmekte olduğu görülmektedir. Örneğin, konut kavramı ele 

alındığında farklı konut tiplerinin gündelik hayat içerisinde yer almaya başladığı 

görülür. Artan konut talebinin karşılanması amacıyla gündeme gelen “toplu konut” 

bölgelerinin, bir süre sonra “şehir yaşamına alternatif alanlar oluşturma” söylemiyle 

daha üst gelir grubunu hedefler duruma gelmesi; Boğaziçi’ni korumaya yönelik 

yasalara rağmen ‘villa-kondu’ların oluşması; yaşamda bireyselliğin ön plana çıkması 

ve aile yapısının değişerek tek veya iki kişilik yaşama birimlerinin stüdyo tipi evleri 

gündeme getirmesi; restorasyon ve koruma kavramlarının altının çizilmesiyle eski 

konutların yeniden değer kazanması ve apart-otel biçimli yaşama mekanlarının 

(rezidans) kullanılmaya başlanması gibi olgular son on yılda farklılaşan konut 

kavramının ana değişim etmenlerindendir. Ayrıca göç olgusu yalnızca köyden kente 

göç olarak değil, kent içinde bazı sosyal grupların yer değişimi olarak da ortaya 

çıkmaktadır. Eski yerleşim yerlerinin tekrar gözde olması, konut bölgelerinin ticaret 

merkezlerine dönüşmesi, ulaşım sisteminin değişimiyle şehrin farklılaşan büyüme 

yönü, sosyal değişimlerin kent mekanlarında değişimlere yol açmaları bunlara örnek 

olarak ele alınabilir. 

Son yıllarda sosyal yaşamın en önemli dinamiklerinden alışveriş mekanları da çok 

daha farklı bir biçim almıştır. Her ne kadar 80’lerin sonlarında Galleria ile “alışveriş 

merkezi” olgusunun yaşama girdiği görülse de, bu mekanların gündelik yaşamın 

önemli bir parçası haline gelmesi 90’lı yıllarda olmuştur. 
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Sayıları gittikçe artan alışveriş merkezleri, hiper-marketler ve yapı marketler, tüm 

ürün ve markaları bir arada sunan, yalnızca alışveriş değil eğlence ve sosyal 

faaliyetleri de (kafeler, restoranlar, sinemalar, bowling, vb.) içinde barındıran 

yerlerdir. Bu değişim, bir yandan alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken diğer taraftan 

da şehrin dokusuna farklı bina sistemlerinin girmesine ve sokak olgusuyla beraber 

düşünülen alışverişin artık kendine has mekanlarda yaşanmasına yol açmıştır.  

İstanbul’da çok katlı iş merkezlerinin kent dokusuna katılmasıyla, her ne kadar bazı 

kesimlerin tepkisini çekse de, ofis kavramının da farklılaştığından bahsedilebilir. Bu 

binalar, bir yandan günümüz teknolojik gereksinimlerini yerine getirirken, diğer 

yandan da “tasarlanan” şirket kimliğinin bir parçası olarak düşünülmektedirler.  

Resmi binalar söz konusu olduğunda ise, biçimsel bir farklılaşmanın pek de gözle 

görünür olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak okul, hastane, üniversite gibi 

hizmet binalarının yalnızca kamu tarafından değil, özel sektör tarafından da üretiliyor 

olması ve hizmet sektörünün ticari olarak ele alınması, yapıların prestij amaçlı 

yapılan özgün tasarımlı mekanlar haline gelmelerine yol açmaktadır. 

Modern yaşamın dinamikleri içinde zaman kavramı, kişilerin kendilerine ayırdıkları 

zamanı daha iyi planlamalarına ve daha “kaliteli” olarak geçirilmelerine olan 

gereksinimlerinin artması yönünde değişmiştir. Bu durum, eğlence mekanlarının 

sayıca ve sundukları seçenekler olarak artmasını sağlarken, bir yandan da bu 

mekanlarda yaşanan deneyimin önem kazandığının da bir göstergesi olarak ele 

alınabilir.  

90’lı yıllarda “eğlence” kavramı yanında, eğlenceye bakış açısı da değişmektedir. 

Medya tarafından, eğlenen küçük bir grup ve bu grubu yalnızca seyretmekle yetinen 

bir kitlenin oluşturulmasının belki de “eğlence kavramında” yaşanan en önemli 

değişim olduğu öne sürülebilir. Artık yaşantının bir parçası haline gelen ve 

televizyon ve yazılı basınla evlerin içine kadar giren, çoğunluk tarafından 

“gidilmeyen, görülmeyen, (çoğunlukla) onaylanmayan” ama “özenilen” bir eğlence 

biçimi İstanbul’da yaşanmaktadır. Bu farklılaşma her zaman altı çizilse bile 

değiştirilemeyen ve etkilerinden kişinin kendisini yalıtmasının pek de mümkün 

olmadığı bir imge örüntüsünün zihnimize yerleşmesine neden olmaktadır. 
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1990 yılı gazetelerine bakıldığında ülke genelinde yayın yapan üç kanaldan (TRT1, 

TRT2, TRT3) oluşan bir televizyon programı çizelgesi olduğu görülür. Bugünün 

Türkiye’sinde ise ülke çapında yayın yapan kırktan fazla kanal ile kablolu TV ve 

uydu üzerinden yayın yapan pek çok yabancı kanalın bulunması medyadaki 

değişimin küçük bir göstergesidir. Medyanın büyük ölçüde özelleşmesi, pek çok yeni 

radyo-televizyon kanallarının açılması ve Internet’in hayatlara girmesiyle farklılaşan 

bir döneme başlamıştır. Faks, elektronik veri iletimi ve cep telefonu gibi pek çok 

yeni iletişim aracı çok kısa bir zaman diliminde günlük yaşamın birer parçası haline 

gelmiştir. 

Bu tez çalışmasında, günümüz yaşantısında giderek daha büyük bir yaygınlık ve 

etkinlik kazandığına inanılan kitle iletişim araçlarının, mekan olgusuyla ilişkisinin 

çözümlenmesi hedeflenmektedir. Teknolojinin hızlı değişimiyle kitle iletişim araçları 

yaşamın her alanında her geçen gün daha büyük bir yer edinmektedir. Bu güçlü 

etkileşim içinde mekan, fiziksel özelliklerinden taşıdığı anlama kadar her aşamada, 

kitle iletişim araçları tarafından etkilenmektedir.  

Toplumbilimcilerin “tüketim toplumu” olarak nitelendirdiği dönüşümün etkilerinin 

mekanda da gözlenmesi mümkündür. Tüketimin kişilerin hayatında önemli bir yere 

sahip olması ve kişilerin kendilerini tükettikleri “şeylerle” bağdaştırdıkları anlamlarla 

ifade ediyor olmaları, yaşamın her alanında önemli değişimler yol açmaktadır. 

Küreselleşme ve tüketim kültürünün yaygınlaşmasıyla oluşan bu durumda medya 

yeni anlamları ve imgeleri dolaşıma sokan en önemli unsurdur.  

Bu bağlamda mekan da anlamsal olarak tüketilmekte ve mekan kullanımı giderek 

artan bir biçimde tüketimle ilişkilendirilmektedir. Bunun bir başka sonucu da şehirsel 

mekanlarda hizmet tüketilmesine yönelik yerlerin çoğalmasıdır. Alışveriş için özel 

hazırlanmış tüketim mekanlarına gidilmesi, kafeler veya barlarda zamanın 

geçirilmesi gibi örnekler yaşamın üzerine oturtulduğu tüketim döngüsünde mekanın 

kullanılıyor olmasına örnekler olarak sıralanabilir. 

Bir diğer önemli konuysa, mekana yüklenen anlamların hızla değişmesi veya yok 

olması, diğer bir deyişle “anlamının tüketilmesi”dir. Sonuç olarak, mekanın 

medyanın da etkisiyle fiziksel, anlamsal ve işlevsel olarak tüketim tüketimi 

gerçekleşmektedir. 
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Tüketim nedir? Temelde tüketim bir şeyi alıp kullanmak, yok etmek, bitirmektir. 

Ancak hizmet de para harcanarak alınabildiğinden hizmet de bir tüketimdir. Tüketim 

yapmanın sebebi yalnızca bir şeyi alıp yararlanmak değil, anlamsal olarak da onu 

kişisel hayatta gerekli kılmaktır. Sonuç olarak gözlenen tüketimi hızlandırmak için 

semboller ve anlamlar kullanılmasıdır. 

Bu çalışmada medyanın mekan üzerinde ne kadar etkili olduğu, olabileceği, ne 

şekilde değişimler yarattığı konularında araştırmalar yapılmıştır. İletişimden 

başlanarak, kitle iletişimi, kitle iletişiminin işlevleri ve toplumsal etkileri üzerinde 

durulmuştur. Sonrasında, tezin ana konusunu oluşturan medyanın mekan kullanımına 

ve anlamına etkileri ele alınmıştır. Alan çalışmasında ise, bu görüşler doğrultusunda 

İstanbul’un şehirsel tartışmalar ve toplumsal olaylar açısından önemli bir merkezi 

olan Taksim Meydanı seçilmiş ve medya içeriğinde yansıtılan yönleriyle ele 

alınmıştır.  
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2 KİTLE İLETİŞİMİNİN TOPLUMSAL ETKİSİ 

2.1 İletişim 

İletişim, duygu ve düşünce aktarımını kapsayan bir süreç ve bu sürecin içinde 

kullanılan tüm anlamlandırma sistemleridir. Gebner, iletişimi ‘iletiler aracılığıyla 

kurulan toplumsal etkileşim’ olarak tanımlar. İnsanın, insanla karşılaştığı ya da ilişki 

kurduğu her yerde, her durumda ve her mekanda ayrı bir dil biçimiyle kodlanmış 

iletişim süreci yaşanır. Toplum içinde yaşayan tüm canlıların tüm sosyal etkileşimi 

bir iletişim şekli olarak kabul edilebilmektedir. Yüz yüze konuşmadan televizyona, 

mimariden saç biçimine kadar sonsuz biçimde iletişim kurulur (Fiske, 1996). 

En geniş anlamıyla iletişim, bir gönderen, bir kanal, bir alıcı, gönderen ve alıcı 

arasında bir ilişki, etki, etkileşimin meydana geldiği bir ortam ve ‘gönderilerin’ 

değindiği bir dizi şeyleri belirtir. 

 

 

 

Şekil 2.1. İletişimin Akışı 

Burton ve Dimbley tarafından iletişim, genel anlamda beş ayrı kullanım biçiminde 

tanımlanmıştır:  

 kişinin içsel iletişimi 

 bireyler arası iletişim  

 grup iletişimi 

 kitle iletişimi  

 kişi dışı iletişim  

Gönderen  kanal  ileti  etki  Gönderilen 

ortam 
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Kişinin içsel iletişimi, düşünce ve duyguların kişi tarafından farkına varılması ve 

anlamlandırılması olarak açıklanabilir. Bireyler, bu duygu ve düşünceleri 

paylaşmaya başladıklarında bireyler arası iletişim kurulur. Bireylerin bir grup içinde 

ortak anlamları paylaşması, grup iletişimini doğurur. Kitle iletişimi ise, kitle iletişim 

araçları aracılığı ile yapılan büyük ölçekli toplumsal aktarımları içerir. Kitle 

iletişiminde kodlama sistemleri kadar iletişim kanallarının etkinliği, ulaşılan kitlenin 

büyüklüğü ve iletinin doğru iletilmesi büyük önem taşımaktadır. 

İletişim, toplumsal ve kültürel olarak belirlenen ve zaman içerisinde farklılaşmalar 

gösteren göstergelere ve kodlara dayanır. İletişimin gerçekleşebilmesi için bir 

kaynaktan bir alıcıya iletilerin iletilebilmesi gerekir. Bunun gerçekleşmesi için ortak 

bir kodlama sistemine, yani dile gereksimin vardır. Böylece alıcı, kaynaktan gelen 

iletiyi çözümleyebilecektir. Bu süreç içinde kaynağın ve alıcının kullandığı kodlar 

aynı anlamlara karşılık gelmelidir. 

İletişim, içinde yer aldığı toplumdan, kültürden ve zamandan soyutlanamaz. İletişim 

çalışmaları bu yönleriyle kültür çalışmaları olarak da görülebilirler. 

İletişim ve toplum etkileşimini tanımlamada iki temel okul vardır. Birinci okul, 

iletilerin aktarılmasını temel alan süreç okulu, ikincisi ise, anlamların üretilmesini ve 

değişimini inceleyen göstergebilim okuludur (Fiske, 1996). 



 7 

Tablo 2.1. Süreç Okulu ve Göstergebilim Okulu karşılaştırması.  

Süreç Okulu Göstergebilim Okulu 

İletişim iletilerin aktarılmasıdır. 
İletişim anlamların üretimi ve 

değişimidir. 

Gönderici ve alıcı arasında nasıl kodlama 

yapıldığı ve nasıl kod açıldığıyla ilgilenir. 

Anlamların üretilmesinde iletilerin ya da 

metinlerin insanlarla nasıl etkileştiği ve 

metinlerin kültür içindeki rolüyle ilgilenir 

İletişimi bir kişinin diğerini etkileme 

sürece olarak görür. 

Anlam üretilmesi ve kültür araştırması 

olarak görür 

Sosyoloji ve psikoloji Dilbilim ve güzel sanatlar 

İletişim eylemleri ile ilgilenir. İletişim ürünleri ile ilgilenir. 

Toplumsal etkileşim:  

bir kişinin kendisini diğerleriyle 

ilişkilendirme ya da diğerlerini 

davranışlarını, zihinsel durumunu veya 

duyumsal tepkilerini etkileme sürecidir. 

Toplumsal etkileşim: 

Bireyi belirli bir toplumun ya da 

toplumun bir üyesi olarak inşa eden 

etkileşim sürecidir. 

İleti: iletişim sürecinde aktarılan şey 
İleti: alıcılarla etkileşerek anlamlar üreten 

göstergelerin inşası 

İletişimi bir kişinin davranışlarını ve 

zihinsel durumunu etkileme süreci olarak 

değerlendirir ve eğer etki, niyet edilenden 

farklı ya da daha az gerçekleşmişse 

iletişimi başarısız kabul eder ve 

başarısızlığın ortaya çıktığı aşamaları 

arayıp bulmaya çalışır. 

İletişimi anlamların üretimi ve değişimi 

olarak görür. Anlamların üretilmesinde 

iletilerin veya metinlerin insanlarla nasıl 

etkileştiği sorusu üzerinde durarak yanlış 

anlamaların gönderici ile alıcı arasındaki 

kültürel farklılıklardan kaynaklandığını 

savunur. 

(Bu tablo J. Fiske’nin İletişim Çalışmalarına Giriş (1996) kitabına göre 

hazırlanmıştır.) 

Göstergebilim okulunda vurgu, metne ve metnin nasıl okunduğuna kaymaktadır. 

Gönderen kadar okuyanın metne kattıkları da önem kazanmaktadır. Süreç okulunda 

ise gönderenin, alıcı üzerinde doğrudan etkili olduğu kabul edilmektedir. 

Bu iki farklı bakış açısı göz önüne alındığında iletişim, ‘iletişimde taraf olanların 

yarattıkları ortak anlamların paylaşımı biçiminde işleyen bir süreç’ olarak 

tanımlanabilir (Yüksel, 2001). 
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2.1.1 İletişim Modelleri 

Süreç okulunun temelinde, Shanon ve Weaver’ın matematiksel iletişim kuramı 

vardır. Temelde mekanik ve mühendislik alanında iletişim olgusunu tanımlayan bu 

modelin tüm iletişim eylemleri için geçerli sayılabileceğini savunmaktadırlar. 

 

Enformasyon 

Kaynağı 

 

Aktarıcı 

Sinyal 

 

Alınan 

sinyal 

Alıcı 

 

Hedef 
    

    

         

    
Gürültü 

Kaynağı 
    

Şekil 2.2. Gerbner’in İletişim Modeli.  

(Kaynak: McQuail & Winsahl 1997) 

Çeşitli farklılıklar ve eklemeler (geri besleme, kodlama şekilleri, vs.) yapılmış olsa 

da, bu temel teori, süreç okuluna ait tüm kuramlarda geçerlidir. Örneğin Gerbner bu 

modeli daha ayrıntı bir hale getirerek her aşamada olayın algısı ve anlamlandırma 

farklılıklarının doğurabileceği farklılıkları da göz önünde tutar. Ancak model 

karmaşıklaşmış ve anlam sorunu gündeme gelmiş olsa bile farklı anlamların oluşma 

biçimleriyle ilgilenmez. 

 Lasswell,Shannon ve Weaver’ın modelini sözel olarak tekrar oluşturur. 

Kim? 

Ne söylüyor? 

Hangi Kanaldan? 

Kime? 

hangi etkiyle? 
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Bu model de doğrusaldır; iletişimi aktarım olarak görür ve anlam yerine etki 

üzerinde durur. Bu süreç içerisinde herhangi bir öğede değişim olması etkide değişim 

oluşturur. Bu model ilk dönem iletişim modellerinin tipik özelliği olan iletinin alıcıyı 

etkilemek için olduğunu ve iletişimin ikna etmeye dayalı bir süreç olduğunu baştan 

kabul eder. 

Newcomb Modeli (1953) toplumsal ilişkinin iletişim içindeki rolüne işaret eden ilk 

modellerdendir (Fiske, 1996). 

  X   

     

A    B 

 

Şekil 2.3. ABX Modelinin şematik gösterimi. 

(Kaynak: Fiske, 1996) 

Bu modelde A ve B aktarıcı ve alıcıdır. Bunlar bireyler, yönetim ile sendika, ya da 

hükümet ile sendika olabilirler. X bunların toplumsal çevresinin bir parçasıdır. Bu 

ilişki içerisinde herhangi bir değişim yaşanması diğer ilişkilerin üzerinde etkili 

olacaktır.  

İletişim kuramında, gönderenin yayımladığı iletinin ne kadar etkili olduğu ve ne 

yönde etkilediği konusunda inanışlar değişse de, iletinin birey ve toplum üzerinde 

etkili olduğu gerçeği kabul edilmektedir. 

2.2 Kitle İletişimi 

Kitle iletişimi uzmanlaşmış grupların, geniş, heterojen ve farklılaşmış izleyicilere 

sembolik içerik yaymak üzere teknolojik aygıtları (basın, radyo, film, vs.) hizmete 

soktuğu kurum ve tekniklerden meydana gelir (Janowitz, 1996). Bu tanıma göre 

gönderen daima örgütlenmiş bir kurum üyesi; alıcı daima birey, kanal da teknolojiye 

dayanır. İletilerin kitlelere ulaştırılmasını sağlayan teknolojilerin bulunuşu ile kitlesel 
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kullanım alanlarına kavuşan kitle iletişimine, kaynağın kitleler halindeki hedefine 

ulaşma amacı nedeniyle bu ad verilmiş ve iletişimin gerçekleşmesini sağlayan 

teknolojik araçlara da ‘kitle iletişim araçları’ denilmiştir. İngilizce’de ‘mass media’ 

sözcüğünün karşılığı olan bu kelime yerine kullanım kolaylığından dolayı ‘medya’ 

sözcüğü de Türkçe’de yaygın olarak kullanılmaktadır (Yüksel, 2001). 

2.2.1 Kitle İletişiminin İşlevleri 

Kitle iletişim araçlarını işlevleri konusunda UNESCO Komisyonunca hazırlanan 

“MacBride Raporunda yer alan şu işlevlerden bahsedilmektedir (Yüksel, 2001): 

 Haber ve bilgi sağlama işlevi 

 Toplumsallaştırma işlevi 

 Güdüleme işlevi 

 Tartışma ortamı hazırlama işlevi 

 Eğitim işlevi 

 Kültürün gelişmesine katkı işlevi 

 Eğlendirme işlevi 

Bu aşamada kitle iletişimin işlevleri ve bu işlevlerle mekan-toplum ilişkisi 

irdelenecektir. 

Haber ve bilgi sağlama işlevi 

Medya temelde olaylar ve koşullar hakkında haber ve bilgi aktararak, ulusal ve 

uluslararası koşulların anlaşılmasını, bilerek tepkide bulunulmasını sağlamaktadır. 

Demokratik toplumlarda haber alma bir hak olarak görülmektedir. Ancak bilgi almak 

yalnızca bir hak değil kişilerin kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmeleri 

için bir gereksinimdir. Toplumda yaşanan olaylara nasıl tepki verileceğini bilmek 

hem de tepki verilecek konularda bilgi edinmek gereklidir. 

Mekan algısı söz konusu olduğunda kişilerin o mekan hakkında zihinlerinde oluşan 

kavramsal oluşumda medya etkin bir rol üstlenmektedir.  

Toplumsallaştırma işlevi 

İnsanların toplum içinde varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan 

toplumsallaşmasının sağlanması; toplumun maddi ve manevi temellerinin topluluk 
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üyelerine aktarılması ve aktarılanların onlar tarafından öğrenilmesi, medyanın 

toplumsallaştırma işlevi olarak anılmaktadır. 

Güdüleme işlevi 

Toplumların kendilerine belirledikleri amaçları açıklayıp, özendirerek, bireyin 

toplum yaşamında olduğu gibi, bu amaçlar için gösterilen çabalara da katılmasını 

sağlama işlevi, güdüleme diye tanımlanmaktadır. 

Tartışma ortamı hazırlama işlevi 

Medya, hazırlayabileceği tartışma ortamı ile bireylere aktarılan toplumsal değer ve 

amaçlara açıklık kazandırmakta, gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. 

Eğitim işlevi 

Medya bilgi aktarırken, doğal olarak, toplumun üyelerinin bilgi düzeylerini, yetenek 

ve becerilerini daha üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaktadır. 

Kültürün gelişmesine katkı işlevi 

Kültürün gerek tanımı ve geliştirilmesinde, gerekse de kültür mirasının 

korunmasında medyanın önemli görevleri vardır. 

Eğlendirme işlevi 

Medya toplumsal yaşamın baskıcı temposuna kapılmış bulunan bireylere, hoşça 

zaman geçirme, dinlendirme olanaklarının daha ucuz ve çeşitlilik içinde 

sunabilmektedir. 

Bütünleştirme işlevi 

Medyanın işlevlerini yerine getirilmesiyle toplumdaki bireyler, gruplar arasında 

ilişkileri geliştirip, onların toplumlarını olduğu kadar, birbirlerini de tanıması ve 

anlaması için bir ortam sağlanmaktadır. Böylece medya bütünleştirici bir işlevi de 

yerine getirmektedir. 

Medyanın işlevlerini; Toplumsallaştırma İşlevi, Siyasal İşlev, Ekonomik İşlev, 

Enformasyon İşlevi biçiminde dört temel üzerinde genelleyen Bukart ise, siyasal 

işlevin açıklamasında şu açıklamada bulunmaktadır: Demokratik bir düzende kitle 

iletişim araçlarının en temel işlevi, kamuoyunun oluşturulmasıdır. Kitle iletişim 
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araçları kamuoyunu oluştururken, toplumdaki mevcut görüş ve fikirleri ayrım 

yapmaksızın duyurma ve inceleme sorumluluğuyla çevreden gelen girdilere cevap 

vererek siyasi düzenin korunması yönünde bir işlev görmektedir. Siyasi sistemi 

algılanabilir bir şekle indirgemek ve böylece siyasi bilinçlenmeyi sağlamakla da 

yükümlü görünen kitle iletişim araçları, bu arada eleştiri ve kontrol görevini de 

üstlenmektedirler. Bu da kitle iletişim araçlarına, toplumsal dengelerde yasama, 

yürütme ve yargı güçlerinden sonra dördüncü güç olma imkanını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak medyanın asıl önemi, gördüğü işlevlerde daha iyi 

tanımlanabilmektedir. Bu doğrultuda kitle iletişiminde en çok tartışılan boyut, bu 

iletişimin sonuçlarına ve etkilerine yöneliktir. Başka bir değişle medya geniş kitleler 

üzerinde onların ilgilerini çekmede, görüş ve davranışlarını etkilemede etkin bir güce 

sahip görünmektedir (Yüksel, 2001). 

2.3 Kitle İletişiminin Toplumsal Etki Kuramlarının Tarihsel Gelişimi 

Medya araştırmalarının tarihi, genellikle etki araştırmalarının tarihi olarak görülür. 

Bu da etki araştırmalarının, iletişim çalışmalarındaki önemini yansıtan önemli bir 

göstergedir. Yıllar içerisinde etkilerin önemi bir biçimde artmıştır.. Bu yöndeki ilk 

etkin çalışmalar, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ABD’de başlamıştır. Janowitz ve 

Schulze, ABD’de ilk ampirik çalışmaların temellerini atan isimlerdir. Ancak iletişim 

araştırmalarının ilk temsilcileri Paul F. Lazarfeld, Harrold D. Laswell, Carl I. 

Howland ve Kurt Lewin’dir (Yüksel, 2001). Tarihsel yaklaşımla ele alındığında 

medya etkilerinin farklı dönemlerde farklı biçimlerde tanımlandığı dikkati 

çekmektedir. 1930’ların sonuna kadar kitle iletişim araçlarının, inanç ve düşünceleri 

biçimlendirmede, yaşam alışkanlıklarını, etkin olarak davranışları değiştirme ve 

politik sistemi etkilemede karşı konulmasına karşın güçlü etkilere sahip olduğu kabul 

edilmiştir. 1940’lardan 1960’ların başlarına dek uzanan ikinci bir dönemde ise, 

yeniden etkinin fazlalığı yönündeki görüşler ağırlık kazanarak günümüze dek 

varlığını sürdürmüştür. Bu çerçevede McQuail, kitle iletişimi araştırmalarını üç ayrı 

dönemde değerlendirmektedir (McQuail & Windahl, 1997). 



 13 

2.3.1 Güçlü Etkiler Dönemi 

Kitle iletişimi konusundaki ilk çalışmalar, sinema ve radyonun yaygınlaşmasıyla, 

popüler ürünlerin ortaya çıktığı 19.yüzyılda Kuzey Amerika ve Batı Avrupa 

ülkelerinde görülmeye başlamıştır. Etkilere yönelik bu çalışmalarda daha çok bu 

araçların güçlü etkilere sahip olduğuna yönelik düşünceler ön plana çıkmıştır. 

Kuramcılara göre, kır yaşamından kent yaşamına geçen ve bu geçiş sürecinde 

toplumsal ve psikolojik zorluklarla karşılaşan dönemin insanları, karşılarında kitle 

iletişim araçlarını bulmuşlar ve bu buluşma, dönemin toplumsal hareketlerinde kitle 

iletişim araçlarının rolü üzerinde yorumlar yapılmasına neden olmuştur. Oluşan 

imajlar, kitle iletişim araçlarının insanların düşüncelerini, inançlarını ve yaşam 

biçimlerini değiştirebilecek kadar güçlü olduğunu zihinlerde canlandırmıştır. 

1930’lara dek süren bu dönemde kitle iletişim araçlarının güçlü etkilerini açıklamak 

amacıyla ‘Şırınga kuramı’ ya da ‘Gümüş Mermi Kuramı’ gibi görüşler öne 

sürülmüştür (McQail & Windahl, 1997). 

Kitle iletişim sürecini açıklayan ilk, ancak oldukça etkili modeller olan bu 

kuramlarla, kitle iletişim araçlarının bir ‘iğne’ ya da ‘mermi’ gibi izleyenlere hemen 

etki ettiği ve onları istediği yöne yöneltebildiği, eş deyişle kitle iletişim araçlarıyla 

izleyenleri arasında mekanik ve doğrusal bir etki-tepki ilişkisi kurulduğu iddia 

edilmiştir. Bilimsel açıdan verilere dayanmayan bu görüşler, kitle iletişim araçlarının 

artan popülaritesi çerçevesinde dönem içerisinde gündelik yaşamın bütün 

boyutlarında kazandığı önem nedeniyle yapılan gözlem ve buna dayalı 

genellemelerden ibarettir (McQail & Windahl, 1997). 

2.3.2 Sınırlı Etkiler Dönemi 

Etkilere yönelik araştırmalar yapılıp konu tartışılmaya başlandığında, etkilerin 

sanıldığı kadar da güçlü ve çabuk olmadığı iddia edilmeye başlanmıştır. 1930’lu 

yıllarla birlikte araştırmalar, etkilerin hiç de mekanik ve doğrusal bir etki-tepki 

ilişkisi içerisinde gelişmediğini göstermiştir. Kitle iletişim araçları ve içerikleri 

üzerinde yapılan belirli seçim kampanyalarını ve filmleri konu alan araştırmaların 

temellerini oluşturduğu, 1960’lı yılların sonuna dek geçen süre, kitle iletişiminin 

sınırlı etkileri olduğu görüşünün savunulduğu bir dönem olmuştur. ABD’deki 

çalışmalar ve deneysel yöntemlerin bilimsel boyutta gelişmesiyle birlikte bu 
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görüşlerin hareketlilik kazandığı söylenebilir. Dönem içerisinde yapılan en önemli 

çalışmalar, 1940 ve 1948’deki ABD Başkanlık seçimleri ve 1949’da Hovland’ın 

filmler üzerine yaptığı ‘Amerikan Değerleri Araştırması’ sayılabilir (Yüksel, 2001). 

Seçim kampanyaları ve seçmenlerin oy verme davranışları üzerinde yapılan 

araştırmaların ilki, 1940’da Ohio eyaletinin Erie kentinde geçekleşmiştir (Yüksel, 

2001). Seçmenlerin oy verme tercihlerini etkilemede, kitle iletişim araçlarının 

gücünü ortaya koymayı hedef alan bu ilk araştırmada Lazarsfeld, Berelson ve 

Gaudet, bireysel ilişkilerin oy verme kararını etkilemede, kitle iletişim araçlarına 

göre daha etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Araştırma sonucunda ‘İki Aşamalı 

Akış Kuramı’ geliştirilmiştir (McQail & Windahl, 1997). İletilerin iki aşamada 

yayıldığını savunan kuram, kitle iletişim araçlarında iletilen iletilerin, toplumda ilk 

önce kanaat önderlerine (muhtar, imam, öğretmen gibi toplumda saygı gören ve sözü 

dinlenen kişilere) ulaştığını, daha sonra da bu kişiler aracılığıyla daha az aktif olan 

yakın çevrelerindeki insanlara ve takipçilerine aktarıldığını ileri sürmüştür. (Bu 

algılama daha netleşmiş araştırmalar tarafından izlenmiş ve kuramsal olarak Katz ve 

Lazarsfeld’in ‘Bireysel Etki’ adlı kitabındaki orijinal model tekrar değerlendirilmiştir 

(McQail & Windahl, 1997). Bu boyutuyla araştırma, medya etkisinin az olduğunu ve 

modelin alıcı kitlenin sosyal gerçekliğini, politik bilgilenme ve düşünce oluşumu 

sürecini iyi yansıtmadığını göstermiştir. 

1948 tarihli ABD Başkanlık seçimleri üzerine yapılan ikinci araştırma ise, New 

York’un Elmira kentinde gerçekleşmiştir. Aynı amaçlı araştırma sonucunda 

Berelson, Lazarfeld ve Mcphee, insanların kendi fikirlerine yakın buldukları 

haberleri izledikleri ve dolayısıyla kitle iletişim araçlarının seçmenlerin önceden 

sahip oldukları fikirleri güçlendirici yönde bir etkide bulunduğunu ortaya koyarak, 

seçmenlerin bakış açılarını değiştirmede kitle iletişim araçlarının tek başına başarılı 

olamadıklarını ileri sürmüşlerdir (Yüksel, 2001). 

Bir başka alanda olmak üzere, Hovland’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Amerikan 

askerlerinin ideolojik eğitimi için kullanılan filmler hakkında yaptığı 1949 tarihli 

incelemelerini yayınladığı Experiments on Mass Comunication (Kitle İletişimi 

Üzerine Deneyler) adlı eseri de kitle iletişim araçlarının tek başına bireylerin 

kuvvetle sahip oldukları tutumları değiştirmesinde etkili olamayacağını ispatlayan bir 

çalışma olarak, döneme damgasını vurmuştur (Yüksel, 2001). 
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Dönem boyunca yapılan daha pek çok araştırmada kullanılan yöntemler geliştikçe, 

elde edilen bulgular ve ortaya konulan kuramlar, kişisel farklılıklardan ve sosyal 

çevreden kaynaklanan yeni değişkenlerin hesaba katılmasını da beraberinde 

getirmiştir. Bu doğrultudaki çalışmalar arasında De Fleur’un ‘Bireysel Farklılıklar’, 

‘Sosyal Kategoriler’ ve ‘Sosyal İlişkiler’ isimli üç kuramı dikkat çekicidir (Yüksel, 

2001). 

Bireysel Farklılıklar Kuramı ile De Fleur, aynı iletinin kişisel özelliklerinden dolayı 

izleyicilerde farklı etkiler yaratacağını ileri sürmüştür. İzleyenlerin yaş, cinsiyet, 

eğitim, dini inanış, gelir düzeyi vb. bakımdan farklı sosyal kategorilere ayrıldığını ve 

kitle iletişim araçlarından gelecek iletiler karşısında bu kategorilerde yer alan 

izleyenlerin az çok benzer tepkiler gösterdiğini savunduğu Sosyal Kategoriler 

Kuramı’nda ise, izleyenlerin içinde bulundukları resmi olmayan sosyal ilişkilerin, 

kitle iletişim araçlarından gelen iletilerin etkisini değiştirebileceğini söylemiştir. 

Kültürel Normlar Kuramı’nda da, kitle iletişim araçlarının bazı konuları seçerek ve 

vurgulanarak toplumda bir ölçüye kadar da olsa belirli düşüncelerin yayılmasına 

katkı sağladığı, ancak bu etkinin de bireylerin sahip olduğu kültürel normlar 

çerçevesinde gerçekleşebildiği ileri sürülmüştür. 

Kitle iletişiminin etkileri üzerine en etkili eleştirileri yazan Klapper’ın ‘Kitle iletişim 

genellikle gerekli ve yeterli izleyen etkilerine yol açmaz, bunun yerine arabulucu 

etmenlerin bir parçası olarak işlev görür’ şeklindeki sözü ise dönemi özetler 

niteliktedir (Yüksel, 2001).  

2.3.3 Güçlü Etkilere Geri Dönüş Dönemi 

1960’larla birlikte daha karmaşık hale gelen kitle iletişim kuramları ve istatistiksel 

yöntemlerin araştırmalara kazandırdığı yenilikler, kitle iletişim araçlarının sınırlı 

etkilerinden fazlasını ortaya koymaya başlamıştır. Dönem içerisinde teknolojinin 

yaşamın her alanına girmesi, özellikle televizyonun evlerin baş köşe konuğu olması 

ve gelişen düşünce akımları ile birlikte, kitle iletişim araçlarının etkilerinin farklı 

boyutlarına bakılır olmuştur. Bir anlamda güçlü etkilere dönüş sayılan ve halen 

devam eden bu dönemde, “kitle iletişim araçlarının ekonomik, sosyal ve siyasal güç 

sahibi olabilmek için etkili birer araç olarak kullanılabileceğine” olan inanç giderek 

yaygınlaşmıştır. 
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Dönem içerisindeki tartışmalar arasında, toplumbilimciler medyanın topluma ne gibi 

etkileri olduğunu “Toplumsal Medya Kuramları” çalışmaları ile açıklamaya 

çalışmışlardır. Bu kuramlar arasında döneme damgasını vuran başlıcalar, ilk kez 

sanayileşme hamlelerinin yeni başladığı ve endüstri toplumunun filizlerinin 

yeşermeye başladığı sıralarda, medya ile gerçekleşen toplumsal değişimi sorgulayan 

Stuart Mill, Emile Durkhaim, Ferdinand Tonnies ve Wilhelm Reich başta olmak 

üzere bir kısım bilim insanının geliştirdikleri “Kitle toplumu Kuramı”; ikincisi 

medyanın zaman içerisinde egemen ideolojiyi meşrulaştırıcı işlevler gördüğünü ileri 

süren “Marksist Kuram” ve buna bağlı olarak ideolojinin ekonomik temele bağımlı 

olduğunu savunan ve medya sahipleri ile sektörün pazar güçlerinin işleyişi üzerinde 

durarak, medyanın sistemin bir parçası olduklarını ve bu yüzden siyasal yapı ile 

yakın ilişkide bulunduğunu vurgulayan “Siyasal ve Ekonomik Kuram”; medyanın 

egemen sınıflar lehine oynadığı ideolojik rol üzerinde durarak maddi yapıdan çok 

fikirler üzerinde odaklaşmasıyla dikkatleri çeken ve Adorno, Marcuse ve 

Horkheimer isimleriyle özdeşleşmiş Eleştirel Medya Kuramı; sosyal gelişmede 

ekonomik ve sınıf etmenlerinin yanı sıra ideolojinin de önemini vurgulayan Althuser 

ve Gramsci’nin temsilcisi bulunduğu “Medya Hegemonyası Kuramı”; üçüncü olarak 

Stuart Hall’ın ismini duyurduğu ve temelde Frankfurt Okulu’nun medya ve toplum 

hakkındaki düşüncelerinin eleştirisine dayanmakla birlikte medya ürünleri hakkında 

sergilediği olumlu tavır açısından farklılık taşıyan “Sosyal Kültürel Kuram”; 

dördüncü olarak toplumun farklı kesimleri arasındaki uyumu ve devamlılığı sağlayan 

medyanın, mekanizmanın önemli bir parçası olduğunu savunan, 1950’lerde 

Merton’un çalışmalarıyla anlam kazanan ve her bir parçanın sisteme etkide bulunan 

parçalardan meydana geldiği görüşü üzerine kurulu “Yapısal İşlevci Kuram” 

biçiminde sıralanabilir (Yüksel, 2001). 

Sonuç olarak, kitle iletişimi etki araştırmalarının ilk döneminde medyadaki içerik 

etmenlerinin etkiyi oluşturmada etkili olduğunun savunulduğu, ikincide bireysel 

özelliklerin ön plana çıktığı ve üçüncü dönemde de bunlar arasında bir senteze 

varıldığı söylenebilmektedir. İlk dönemde medya her şeyi yapabilecek güçte, ikinci 

dönemde güçsüz ve üçüncü dönemde yeniden güçlü görülmüştür.  
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Son zamanlarda dikkati çeken belli başlı araştırmalar ise, kitle iletişiminin aynı 

zamanda kültürü, bilgi birikimini, normları ve toplumsal değerleri yakından 

etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu türdeki araştırmalar ayrı bir biçimde, dolaylı ve 

uzun dönemli etki araştırmaları tanımı çerçevesinde incelenmektedir. 

2.4 Kitle İletişiminin Toplumsal Etkisi 

Medya ve toplum ilişkisi ele alınırken çoğu kez “medya toplumu etkiler” önkabulü 

yapılmakta ve bu etkinin tek taraflı, güçlü, olumsuz bir etki olduğu savunulmaktadır. 

Toplum ve kitle iletişim araçlarının etkileşiminin tek yönlü ve tek boyutlu olarak 

açıklanması olanaksızdır. Toplum pek çok farklılığı ve sürekli değişimi içinde 

barındıran bir kavramdır. Kültürü, sosyal ve ekonomik boyutuyla tek bir şekilde 

tanımlanması mümkün değildir. Ancak medya toplumsal dinamiklerin fark edilmesi 

ve toplumun geniş bir kesimine ulaşması etkinlik alanın ve etkisinin giderek 

artmasına yol açmaktadır. 

Medya çalışmalarında ideoloji ve medya ilişkisi ön planda olmuştur. İdeoloji, 

insanların kendilerini ve toplumla ilişkilerini düşünmesi ve anlaması şeklinde 

dinamik ve toplumsal bir süreç olarak tanımlandığında, ideolojiyi oluşturan pek çok 

farklı etkenden söz edilebilir. Medya, egemen ideolojinin toplumda yayılması için bir 

araç olarak görülmüş ve aile, okul, eğitim, din gibi ideolojik bir aygıt olarak 

tanımlanmıştır (Althusser, 1994). 

Kitle iletişim araçlarından bahsedildiğinde, akla öncelikle yazılı basın ve televizyon 

gelmektedir. Ancak günlük yaşantımızda özellikle kentsel alanın bütününde sürekli 

olarak bir kitlesel iletişimin süregeldiğinin fark edilir. Dev reklam panoları, toplu 

taşıma araçlarının üzerlerindeki reklamlar, duraklarda yer alan ışıklı panolar, 

anonslar, elimize tutuşturulan broşürler, dergiler, bez afişler, dev dijital ekranlar ve 

daha pek çok bilgi biz farkında olmasak da bize ulaşmaktadır. 

Dolaylı ve Uzun Dönemli Etki Araştırmaları 

Kitle iletişimi sayesinde bireylerin dolaylı ve uzun dönemli olarak, zaman içinde 

kendi davranış kalıplarına uygun seçimleri çerçevesinde imge, düşünce ve değer 

yargıları üzerinde değişiklikler olduğu dikkatleri çekmiş ve günümüzde çokça 

tartışmalı hale gelmiştir. Bu araştırma ve yaklaşımlar şöyle sıralanabilir: 
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Gündem Belirleme 

En genel hatlarıyla, medyanın düşünce oluşturma üzerindeki olası etkilerini konu 

alan gündem belirleme yaklaşımı, medyanın insanlara ne düşüneceklerini değil ama 

ne hakkında düşüneceklerini kesinlikle ileri sürmektedir. 

Bilgi Açığı 

Medyadan yayılan bilgilerin ve haberlerin, toplumun tüm kesimlerince aynı biçimde 

öğrenilip öğrenilmediği sorusunun peşine düşüldüğü Tichenor, Donohue ve Olien’in 

kaleme aldıkları “Kitle İletişiminin Akışı ve Bilgide Farklı Büyüme” adını taşıyan 

makale, bilgi açığı yaklaşımını ortaya koyan ilk yayındır. Bir toplumsal düzeyde 

bilgi akışı artış gösterdiğinde daha yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki eğitimlilerin 

daha aşağı konumdaki daha az eğitimlilere oranla bilgileri daha iyi sindirmiş 

olabileceklerini savunan yaklaşım, artan bilginin bilgi boşluğunu azaltmak yerine 

fazlalaştıracağını iddia eder. Varsayımı bir adım daha ileriye götüren Rogers ise, 

daha fazla bilgilenmenin yalnızca bilgi açığını arttırmayıp aynı zamanda tutum ve 

davranışlarda da açıkların oluşmasına neden olduğunu ifade etmektedir. 

Sessizlik Sarmalı 

Kamuoyunun nasıl biçimlendiğini açıklamayı amaçlayan Noelle-Neuman’ın 

“Sessizlik Sarmalı: Bir Kamuoyu Kavramı” adlı makaleleri toplumda fikirlerin 

yayılması ve kamuoyunun oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü üzerinde önemli 

bir tartışmanın başlangıcı olmuştur. Sessizlik sarmalı, bireylerin toplumda hangi 

bakış açılarının egemen olduğunu gözlemleyerek kendisinin tutum ve inançlarını 

savunurken yalnız kalmamaya ve diğerlerince soyutlanmamaya çalıştığını ileri 

sürmektedir. İşleyen süreç içerisinde birilerinin düşüncelerini açıkça söyleme 

eğilimde olduğu ve diğerlerinin de sessiz kalma eğilimine büründüğü ve açıklanan 

görüşün artan bir hızla baskın duruma getiren eğilimin sarmal şeklinde büyüdüğü 

görüşüne dayanan yaklaşım, günün baskın görüşünün de bireylere yalnızca yakın 

çevresinden değil çoğu zaman medyanın tanımlamalarıyla öğrendiğini iddia 

etmektedir. 
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Bağımlılık Modeli 

Medyanın toplumda bir bağımlılık yaratıp yaratmadığı sorusunun peşine düşen Ball-

Rokeach ve DeFleur, “Kitle İletişimi Etkilerinin Bağımlılık Modeli” adını taşıyan 

makalelerinde, çağdaş toplumlardaki izleyici bireylerin kitle iletişim araçlarına haber 

kaynaklarından bilgilenmek, kendi toplumlarına uyabilmek ve orada ne olduğunu 

öğrenmek için bağımlılık duyduklarını temeline dayanan Bağımlılık Modeli’ni 

ortaya atmışlardır. Medyayı izleyen toplumun, yapısal koşullarında odaklanan model, 

medyanın modern toplumda koruma, değişme ve gelişme süreçlerine, toplumsal 

hareketin yalnızca birey ve grup düzlemlerinde değil, toplumsal düzlemde de 

yaşamsal olarak işin içine girdiğini ve bilgi sistemleri olarak değerlendirildiğini ifade 

etmektedir. 

Diğer Yaklaşımlar 

Söz konusu kuramsal yaklaşımlara ek olarak, medyanın etkilerini sorgulayan 

1973’de Mendelsonn’un yürüttüğü “Ulusal Sürücü Testi” ve “Bir Kadeh İçkinin 

Tarihi” adlı projeleri, 1975’te Maccoby ve Farguhar’ın “Kalp Hastalığını Azaltmak 

İçin kitle iletişim araçlarının Kullanılması” adlı çalışması ve 1984’te Ball-Rokeach 

ve Grube’nin “Büyük Amerikan Değerleri Araştırması” önemli çalışmalar olarak 

sıralanabilir. Bu noktada sıralanan bütün yaklaşımlar arasında en fazla ön plana çıkan 

etki araştırmalarının, gündem belirleme yönünde olduğunu belirtmek gereklidir. 

Yaklaşım ortaya konulduğu 1970’lerden bu yana, 400 dolayında araştırma ile 

yaklaşımın değişik yönleri sınanmıştır. 

Medya ile ilgili literatürün büyük bir bölümünü medyanın kişiler ve toplum 

üzerindeki etkileriyle ilgilenen çalışmalar oluşturmaktadır. Her ne kadar medya 

etkileri teorileri, tam olarak medyanın toplumu yönlendirdiğini veya kişisel 

davranışları birebir etkilediğini kanıtlayamamış olsalar da, medyanın değer 

yargılarının, anlamların yaratılmasında rol oynadığı genel bir kabuldür. 

2.5 Kitle İletişiminin Etkisi 

Medya ve toplum ilişkisi ele alınırken çoğu kez “medya toplumu etkiler” önkabulü 

yapılmakta ve bu etkinin tek taraflı, güçlü, olumsuz bir etki olduğu savunulmaktadır. 

Oysa toplum ve kitle iletişim araçlarının etkileşiminin tek yönlü ve tek boyutlu 
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olarak açıklanması olanaksızdır. Medya-toplum ilişkisinde süregelen geri beslemeyle 

medya da sürekli olarak toplumdan etkilenir.  

Medya ürünlerine bakıldığında anlamlı kalıplar ortaya çıkar. Bu kalıplar anlamlıdır 

çünkü hangi iletilerin izleyiciye nasıl ulaştırıldığını ortaya koyar. Medyanın etkisinin 

kavranmasında anlam ve iletiler önemlidir (Burton, 1996). Medya iletilerinde göze 

çarpan içeriğin sürekli yinelenmesidir. Çeşitli medya endüstrilerinin çıktılarının 

içerik ve sunuş biçimini benzerlikler gösterir: dekorasyon dergilerinin çokluğu, 

gazetelerin birbirlerine benzer grafik anlatımlarının ve haftasonu eklerinin olması. 

Medya kuruluşları aynı zamanda birer ticari işletme olduklarından rekabet ortamında 

“çok satanı” ve “çok izlenileni” sunmayı yeğlerler; bu durum da sunulanın 

yinelemesine yolaçar. Televole vs. TRT sonrası medya da değişmiş ve özelleşmenin 

getirdiği bu durum yinelemenin daha da artmasına yol açmıştır  

Bir şey yeteri kadar yinelendiğinde ona inanma eğilimi doğacaktır.- sürekli olarak 

görülen şey istenilen olacaktır. Hem medya materyalinin türü (dergi, program, vs) 

aynı biçimde olacak hem de içerisinde verilen mesajlar kabul görecektir. Yineleme 

iletişimin içeriğinin yada biçiminin kabul görmesine yardımcı olsa da beğeninin tek 

ölçütü değildir.  

Yinelemenin medyada tespit edilmesinin yorumunda iki anlayış hakimdir. 

Birincisinde yineleme, zaten var olan şeyler kullanılmaktadır, kişilere fikirlerin kabul 

ettirilmesi için yapıldığını kanıtlamaz. Sonuçta tespit edilen bilinçli ve ideolojik 

olmaktan çok maddidir; ikincisi olan Marksist eleştirel kurama göre ise bu ilişki 

ideolojiktir; yineleme materiyale gömülü olan gizli iletileri sağlamlaştırır. 

Medya kanalları toplumun bütününü değil, hitap ettikleri insan gruplarını temsil eder. 

Temsil edilen bu toplumsal grupların bakış açılarıdır. 

2.6 Bölüm Sonucu 

Bu çalışmasında yapılmak istenilen, ‘iletişimin’, ‘insan - mekan’ ve ‘toplum – 

mekan’ arasındaki ilişkilerdeki rolünün belirlenmesidir. Mekan algısında, mekanın 

anlamlandırılmasında göstergebilim okulunun okumaları, kişilerin toplumsal 

anlamda mekana yükledikleri anlamın çözümlenmesi için yararlı olacaktır. Süreç 
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okulunun kitlesel etkileme biçimlerini inceleyen ve medyanın etkileri üzerine yapmış 

olduğu çalışmalarda da, mekanın yorumlanmasında bireylerin ve toplumun genel 

kanısı üzerinde medyanın etkileri daha rahat kavranabilir.  

Medya iletileri çoğunlukla görüntüsel göstergelere dayanır. Bu göstergeler kültüre ve 

zamana göre değişim gösterirler. Medya içeriğinin ifadesinin bir parçasını 

oluşturarak kişilerin imgeleminde değişimlere neden olurlar. 

Kitle iletişim araştırmaları iletişim sürecinde anlamların nasıl oluşturulduğu ve 

sürecin nasıl işlediğine yönelik açıklamalar getirmeye çalışırlar. Kitle iletişiminin 

toplumsal etkisi her durumda tam olarak kanıtlanamazsa da genel bir kanı olarak 

kabul edilir.  
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3 KİTLE İLETİŞİMİ VE MEKAN KAVRAMLARININ İLİŞKİSİ 

Teknolojinin hızlı değişimiyle kitle iletişim araçları yaşamın her alanında her geçen 

gün daha büyük bir yer edinmektedir. Bu güçlü etkileşim ortamında, mekanın da 

fiziksel varlığından anlamsal çerçevesine kadar kitle iletişim araçlarında etkilenmesi 

kaçınılmazdır. Bunun yanında medya içeriği ile de mekanların nasıl algılanması ve 

değerlendirilmesi gerektiğini bizlere bildirir. Hangi mekanlara gidilmesi, nerelere 

bakılması, nelerin yenip içilmesi, nerelerden alışveriş edilmesi, hangi manzaraların 

seyredilmesi gerektiğini “öğreten” kılavuzlar sunarak yaşayacağımız mekanları 

seçmede belirleyici bir rol oynamaktadır.  

Medyanın teknolojik değişimi ve toplumsal etkinliğinin artması, medya sektöründe 

çalışan kesimin ekonomik olarak da toplumun önemli bir yerinde yer almasına sebep 

olmuştur. Yüksek gelir seviyesine sahip medya çalışanları yeni yaşam tarzını 

belirlerken bir yandan da bu yaşam tarzının birebir uygulayıcıları olmuşlardır. 

“Ünlü” kavramının yerini günümüzde “medyatik” kavramı almıştır. Bir kişi, konu 

veya mekan medya da adından (iyi veya kötü) çok söz ettirdiğinde “medyatik” 

olmakta ve toplumsal gündemin belirleyicisi konumuna gelmektedir.  

 

TOPLUM     MEKAN 

  

           MEDYA 

Şekil 3.1. Toplum-Medya-Mekan Üçgeni 

Kavramların, mekanların, kullanıcıların değişimi sürerken medyanın bu değişim 

sürecinde etkili olduğu kanısı genel bir kabuldür. Medya, bu değişimlerin sebebi 

olmasa da, yaşantımızdaki her şeyle olduğu gibi “mekan”la olan ilişkimizde de 

belirleyici bir rol üstlenmektedir. 
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3.1 Kitle İletişim Araçlarının Mekanda Fiziksel Olarak Varoluşu 

Kitle iletişim araçları denildiğinde öncelikle yazılı basın ve televizyon akla 

gelmektedir. Ancak günlük hayatta, özellikle de kentsel alanın bütününde, sürekli 

olarak bir kitle iletişimi süregelmektedir. Herhangi bir medya kanalından tamamen 

uzak yaşamak olanaksız olmuştur. Evlerin içine kadar giren televizyonlar, radyolar, 

Internet, gazete ve dergiler, kitaplar bir yana şehrin artık fiziksel bir parçası haline 

gelmiş olan dev reklam panoları ve ekranlarla herhangi bir etkileşimden kaçınma 

veya uzak durma olanağı neredeyse yoktur. 

 

Şekil 3.2. Zincirlikuyu´dan Levent, Etiler ve Ulus yönüne dönülen köşe1 

 

Reklam panoları, toplu taşıma araçlarının üzerlerindeki reklamlar, duraklarda yer 

alan ışıklı panolar, anonslar, tutuşturulan broşürler, dergiler, bez afişler, dev dijital 

ekranlar ve daha pek çok bilgi farkına varılmadan kişilere ulaşır. 

                                                
1 İstanbul Dergisi Ekim 1992 
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Şekil 3.3 Durak Reklamı2 

Kitle iletişim araçları, kurmuş oldukları bilgi akışı dışında artık mekanın da bir 

parçası olarak yer almaktadırlar. Şehrin bir mobilyası, yapısı ve şehirsel mekanının 

bir elemanıdırlar. Mekan bu anlamda fiziksel olarak değişmektedir. Ayrıca sürekli 

değişen görüntülerin, renklerin ve seslerin, sabit görüntülü bina cephelerinin yerini 

hızla alıyor olması tüm şehrin bir ekrana dönüşüyor olması hissini de beraberinde 

getirmektedir. 

                                                
2 İstanbul Dergisi Ekim 1992. 
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Şekil 3.3. Times Meydanı 

 

3.2 Medya İçeriğinde Mekan 

Medyanın toplumsal anlamları oluşturma, kişilerin olaylara bakış açılarını 

etkilemedeki etkinliği mekanın algılanmasında, kullanılmasında ve 

anlamlandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda mekanla medya 

aracılığıyla kurulan ilişki irdelenirken, günümüz toplumunda “tüketim” ve “tüketim 

toplumu” kavramlarının medyanın içeriğinde öne çıktığı görülmüştür çünkü : 

medyada çoklukla 

 Mekanın fiziksel özelliklerinin pazarlanması/tüketilmesi, 

 Mekansal ortamın pazarlanması/tüketilmesi 

 Mekanda yer alan toplumsal ve kültürel yaşantının pazarlanması/tüketilmesi 

 söz konusudur. 
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3.2.1 Tüketim Toplumu Tanımı ve Mekan Tüketimi  

Tüketim toplumu tanımlaması günümüz toplumsal yapısının açıklanması için sıkça 

kullanılan bir terimdir. Ancak bu tanım dört belirgin şekilde yapılabilmektedir (Ger 

& Belk, 1996). Birinci tanımda ülkeler aşırı üretim ve pazarlama yapan şirketlerin 

çok hızlı artışı ve pek çok ülkenin yıllık milli gelirinden daha fazla yıllık bütçeleri 

olan bu şirketlerin tüketiciler üzerindeki etkisinin artması üzerinde yoğunlaşır; İkinci 

tanımda küresel kapitalizmin hızla yayılması ve zaferi olarak yorumlanır. Üçüncü 

tanım ise tüketimin kimlikle özdeşleştirilmesi ve tüketim anlayışının küreselleşmesi 

olarak açıklar. Tüketimin yaygın bir şekilde “mal sahibi olma” tutkusuna dönüşmesi 

üzerinde yoğunlaşır. Alışveriş ve tüketim arzusunun günlük yaşamın anlamının, 

kimliğin inşasının ve ilişkilerin, “tüketime” ve “tüketimle” eşleştirilmesidir. Böyle 

bir durumda sahip olunan mallar temel gereksinimlerden önce gelmekte ve statü 

göstergeleri olmaktadır. Türkiye’nin birçok ücra köyünde temel altyapı yokken 

öncelikle elektrik ve televizyon girmiştir. Kişiler modern yaşamın koşullarının 

yaşamaya başlamadan önce “modern yaşam imgeleriyle” televizyon aracılığıyla 

ulaşmıştır ve bilgi yetersizliğinden kullanılmadığı halde evlere yığılan elektronik 

eşyalar birer statü göstergesidir. Dördüncü tanımlama ise küresel tüketimin 

homojenleşmesi sonucu dünyanın her yerinde aynı malların ve markaların 

tüketilmesi olarak tanımlanmaktadır (Ger ve Belk, 1996). 

Bu tanımlarda, tüketim toplumu olgusu içeriğinde medyanın etkileri ve medyanın 

kullanımını barındırmaktadır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve reklam 

sektörünün ilerlemesiyle küresel anlamda etkinlik gösteren şirketlerin oluşması eş 

zamanlı gelişmiştir. Kişilerin tükettikleri mallarla ve kişiliklerini inşa ederken 

kullandıkları imgeler büyük bir çoğunlukla medya tarafından üretilmekte ve 

yayılmaktadır. Küresel markaların oluşumu dünyanın pek çok yerinde aynı reklam 

filminin veya mekansal dilin kullanılmasına yol açmaktadır. 

Tüketim, kelime anlamı olarak üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması 

anlamına gelir. Bu kavramın ekonomide kullanımıysa para ile satın alınan mal veya 

hizmetleri içermektedir. Günümüzde tüketim olgusu, yalnızca satın alma ve 

kullanma olarak değil, alma ihtiyacının (kullanma) oluşması, alışverişe karar verme, 

satın alma ve kullanım dışı kalmasını da kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktır. 
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Bu tanımda tüketim, yalnızca işlevsel olarak gerekli olan şeylerin değil; kişinin 

estetik, sembolik ve hazsal (hedonik) olarak tanımlanan gereksinimlerinin de 

karşılanması biçimiyle de karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin kendileri için yaptıkları 

tanımlamalar ve ideal gördükleri benlik tanımlaması arasındaki boşluğu kapatmak 

için de tüketimde bulunmakta ve arada gördükleri farkı kapatmaya çalışmaktadırlar 

(Ger & Belk, 1996).Böylece tüketim kişilerin kendilerini ifade şekilleri olarak da 

süregelmektedir. Günümüzde tüketim ekonomisinin başlıca hedeflediği kitlelerin 

üretilen metaları hayatlarıyla ve kendileriyle ilişkilendirmeleri yoluyla daha fazla 

tüketmelerinin sağlanmasına ve metaların çeşitlenmesine yol açmaktadır. Bir 

hammaddenin işlenerek satışa sunulmasında artık maldan çok içerdiği sosyal imge, 

ambalajı ve tüketimi sırasında yaşanılan deneyim de tüketimde önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Tüketim kültürün dünyada yaygınlaşmasına sebepleri arasında, devlet kontrollü 

ekonomilerin pazar haline gelmesi ve yabancı mallara, kitle iletişimi ve reklama 

ulaşmanın kolaylaşmasıyla tüketici isteklerinin artmasına yol açmıştır (Ger ve Belk, 

1996). 

1990 yılı gazetelerine bakıldığında ülke genelinde yayın yapan üç kanaldan (TRT1, 

TRT2, TRT3) oluşan bir televizyon programı olduğu görülür. Bugünün 

Türkiye’sinde ise kırktan fazla ülke çapında yayın yapan kanal, kablolu TV ve uydu 

üzerinden yayın yapan pek çok yabancı kanal medyadaki değişimin bir göstergesi.  

Bu tanımlardan yola çıkarak düşünüldüğünde, günümüz mekan kavramının 

tanımlanmasında “mekan tüketimi”nin önemli bir yeri vardır. John Urry, Mekanları 

Tüketmek adlı kitabında mekan tüketimini dayandığı dört savı söyle tanımlamaktadır: 

 “Birincisi yerler, artan bir biçimde malların ve hizmetlerin karşılaştırıldığı, değerlendirildiği, 

satın alındığı ve kullanıldığı tüketim merkezleri olarak yeniden yapılandırılmaktadır. İkincisi, 

yerlerin kendileri de bir anlamda özellikle de görsel alanda tüketilmektedir. Hem ziyaretçi hem 

de yerel insanlara yönelik tüketici hizmetlerinin sağlanmasıdır. Üçüncüsü, yerler kelimenin 

gerçek anlamında tüketilebilmektedirler; insanların bir yere ilişkin anlamlı buldukları şey 

(endüstri, tarih, binalar, yazın, çevre) zaman içinde kullanılarak azalmakta, bitirilmekte ve 

tüketilmektedir. Dördüncüsü yerelliklerin bazı kimlikleri tüketmesi de olasıdır; sonuçta yerler 

gerçekten de her şeyin tüketildiği yerler dönüşür.” 
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3.2.2 Medyanın Tüketim Olgusundaki Rolü ve Etkileri 

Her geçen gün daha fazla ve daha etkin bir biçimde sosyal hayatın bir parçası haline 

gelen medya iletilerinin, yaşanan mekanları ve bu mekanları kullanan kişileri de 

etkilemektedir. Günümüz toplumsal teorisi içinde, değişimler ve durumlar 

tanımlanırken medya ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Medyanın günümüz yaşantısında 

oynadığı rol ve özelde mekanın toplumda nasıl yaşanacağına ilişkin etkilerini 

kavraması amaçlanmaktadır. 

Baudrillard, tüketim toplumu tanımını yaparken “nesnelerin, hizmetlerin, maddi 

malların çoğalmasıyla oluşturulmuş” günümüz yaşantısında, insanların daha önceki 

zamanlarda olduğu gibi “insanlarla” değil, “nesnelerle” kuşatıldıklarını kabul eder ve 

insan ilişkilerini “istatiksel olarak yükselen bir eğriye göre mal ve iletilerin 

edinilmesi, algılanması ve güdülenmesi biçimi” olarak tanımlar. Tüketime dayanan 

bu yaşam biçiminde standartların ve isteklerin oluşturulmasında en önemli etkinin de 

kitle iletişim araçlarından (medya) gelen iletilerle yaratıldığını belirtir. 

Tüketim toplumlarında mekanın, eylemlerin geçtiği ortam olmaktan, içindeki 

objelerle birlikte satılan bir meta haline gelmektedir. Medyanın, mimari tasarımı ve 

sosyo-kültürel çerçevede mekanın anlamını etkilemektedir. Medyanın mekan 

tüketimine etkilerinin araştırıldığında mekanın kullanımı ve Medya kişinin hedonik 

ve sembolik gereksinimlerini tanımlayarak kullanım biçimini belirlemektedir. 

Medya, mekanın tüketim süreci içinde bütün aşamalarda ve çeşitli ölçeklerde 

karşımıza çıkmakta ve mekanı kavramsal olarak tekrar üretmektedir. Her ne kadar 

medyanın, kişilere ve toplumlara olan etkileri birebir ölçülemese de, medyanın 

kamuoyu oluşturma ve ortak duyum (common sense) yaratmaktaki gücü tartışmasız 

kabul edilebilir. Ve mekanların birebir olarak değişimine sebep olduğu söylenemezse 

de tasarımcı ve kullanıcılar üzerinde görsel imgelerin tekrarı ile estetik beğeniyi 

etkilemesi ile üretilen mekanlarda seçilen biçimlerin (özellikle mimarlık medyası) 

kabul görmesinde etkin bir rol oynadığı varsayılabilir. 

Tüketim toplumları ürünlerde farklılaşma ve yeni deneyimler sunma anlamında 

yaşantının zenginleşmesini sağlarken, özellikle gelir dağılımı eşitliğinin 

sağlanamadığı ülkelerde tüketim lüksüne sahip olmayan kişilerde umutsuzluğun 

artmasına neden olurlar. Küresel köyün tanımlayıcısı haline gelen markalar ve 
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ürünler gerçekte burjuva kesiminin yaşadığı yerlerle sınırlıdır ve az gelişmiş bölgeler 

bunun hayalleriyle kitle iletişimi sayesinde beslenir (Korkmaz ve Erdoğan, 1994). 

Tüketim tanımlaması da malların, hizmetlerin ve değerlerin hızla tüketiliyor 

olmasından dolayı kaçınılmaz bir şekilde negatif bir anlama işaret etmektedir. 

Endüstri sonrası toplumlarda arzın talepten fazla olması ve ekonominin 

dinamiklerinin stokları eritmeye dayalı olması tüketimin aşırılaştırılmasına yol açar. 

Böyle bir ilişki zincirinde kişilerin kullanım sürecinin azalması ve ürünlerin, 

anlamların ve mekanların hızlı bir biçimde kullanılmasına ve daha çabuk olarak 

kullanım dışı kalmalarına yol açmaktadır. 

Mekanın metalaşması onun herhangi bir tüketim malzemesi olarak ekonomik bir 

değere dönüştürülmesi ve alınıp satılması, farklı kullanım biçimleriyle kısa ve yada 

uzun süreli olarak kiralanması, içeriğinin değiştirilerek yeniden üretilmesi ve 

pazarlaması mekanla kişilerin kurduğu ilişkilerin daha fazla olarak ekonomik bir 

aktivite olarak eşleştirilmesine yol açmaktadır. Bu süreç içinde mekanlar fiziksel 

çehre, içerdikleri kavramlar ve göstergeler olarak sürekli kullanıcı değiştiren metalar 

olarak algılanmaktadır. Bu değişim, her ne kadar şehir ölçeğinde arsa ve yoğunluk 

olarak değişen mekanların yorumlanmasında veya ticari ilişki içeren mekanların 

sınıflandırılmasında daha kolay fark ediliyorsa da her ölçekteki mekan için geçerli 

sayılabilirler. Mekan tüketimi olgusu yalnızca son on yıllık döneme atfedilemezse de 

1990’lı yıllarda giderek daha hızlı ve belirgin bir hal aldığı çok rahat 

gözlemlenebilmektedir. 

Mekan tüketimi kavramına negatif olarak yüklenen teze antitez olarak, tüketimin 

pozitif sonuçlar doğurabileceği de gözden kaçırmamak gerekir. Tüketimin 

hızlanması bir anlamda üretimin de hızlanmasına ve mekanların hem fiziksel hem de 

anlamsal olarak yeniden ele alınmalarına ve yeni mekanların üretilmelerine sebep 

olması bakımından, hem de mekana karşı bir ilgi oluşturmalarından dolayı olumlu 

bir süreç olarak da değerlendirilmelidirler. Olumsuzluk olarak algılanmasının nedeni 

mekanların tüketilmesinden çok, değişimdeki hızın artmasından ve üretilen 

mekanlarda kalite artsa bile şehirsel mekan ölçeğinde kalitenin düştüğüne ilişkin 

genel kanıdır. 
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1980’lerde Jean Baudrillard bazı çevrelerde yeni McLuhan, post modern çağın en 

ileri medya ve toplum teorisyeni olarak tanımlanmıştır (Kellner, 2002). 

Baudrillard’ın yeni ve postmodern toplum teorisi medyanın simülasyonların ve onun 

‘cyberblitz’ olarak tanımladığı şeyler yeni bir deneyim ve yeni bir tarihsel dönem ve 

toplum tipini oluşturmaktaydı. Baudrillard’ın çalışmaları radikal sosyal teori ve 

politikanın tüketim medya bilgi ve teknoloji toplumlarının gelişimi ışığında tekrar 

değerlendirilmesine dayanıyordu.  

Baudrillard, medya ve ileri teknoloji toplumlarında insanların, giderek dış ortamla ve 

gerçeklikle olan bağlarının kaybeden imgeler, görüntüler, yanılsamalar, iletişim 

ağları ve benzerlerinden oluşan bir oyuna kapılıp gitmelerinden ötürü, “sosyal”, 

“politik” ve hatta “gerçek” kavramının hiçbir anlam taşımadığı öne sürmektedir 

(Kellner, 2002). 

“Medium is the message” (Araç iletidir) McLuhan’ın bu tanımını Baudrillard, 

tüketim toplumunun gelişmiş teknolojisine bağlı olarak etkinleşen, yaygınlaşan ve 

“gerçeğe” daha çok yakınlaşan kitle iletişim araçlarına uygular; “Kitle iletişim 

araçlarının gerçek dünyadan farklı yeni bir dünya algısına yol açtığını” ve bir 

yanılsamanın içinde yaşadığımız gerçeğini savunur. 

Kitle iletişim araçlarında verilen ileti içerikten çok bütün olayların aynıymışçasına 

yan yana gelmelerinden oluşan sanal bir dünyadır. Bir savaş görüntüsünden çikolata 

reklamına geçen, trafik kazasında ölenlerden bahsederken konuşabildiği iddia edilen 

bir kediye geçen bu kurgu tüm dünyayı “tüketilebilen” bir metaya dönüştürmektedir.  

“İçerik gerçek işlevini bizden saklar. İçerik kendini ileti olarak sunar, oysa gerçek ileti – ki ona 

bağlı olarak görünür söylem yalnızca bir yan anlam olabilir- insan ilişkileri üzerinde 

derinlemesine gerçekleştirilen (hiyerarşi, model, habitus üzerindeki) yapısal değişimidir. Ana 

çizgileriyle demiryolunun ‘iletisi’ taşıdığı kömür ya da yolcular değil, yeni bir dünya görüşü ve 

yerleşim alanlarının yeni anlamlarıdır. TV’nin “iletisi” aktardığı imgeler değil, dayattığı yani 

ilişki ve algılama tarzları, ailenin ve topluluğun geleneksel yapılarının değişimidir.Bir başka 

deyişle televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarından alınan, özümlenen ve “tüketilen” şu ya da 

bu gösteriden çok gösterilerin potansiyelliğidir” (Baudrillard, 1997 s.147). 

İletiler ne kadar gerçeğe yakınlaşırlarsa medya da yaratılan ileti dünya kendini o 

kadar dayatır.  
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“Dolayısıyla kitle iletişim araçlarını hakikati şudur: Kitle iletişim araçlarını işlevi dünyanın 

yaşanan, benzersiz ve olaysal karakterini, yerine oldukları halleriyle birbirine türdeş, 

birbirlerini andıran ve birbirlerine gönderme yapan bir araçlar evrenini geçirmek için nötr hale 

getirmektir. Aslında, iletişim araçları karşılıklı olarak birbirlerini içeriği haline gelir ve işte bu 

tüketim toplumunun totaliter “ileti”sidir” (Baudrillard, 1997 s.147). 

Kitle iletişim araçları yaşantımıza taşıdıkları imgelerle dünyanın kendisini yaşamak 

yerine kendi kurguladıkları dünyanın gerçekliklerini bize dayatırlar. Böylece kişi 

fiziksel olarak içinde bulunmadığı bir mekanın varlığını duyumsar ve mekanı 

anlamlandırır. Bu bağlamda ele alındığında bir mekan hakkındaki tüm iletiler o 

mekandan bahsetmek ve kişinin o mekanı nasıl algılayacağına ve anlamlandıracağını 

zorla kabul ettirmek gibi doğrudan bir etkiden daha çok dolaylı olarak bütünde 

dünyanın nasıl algılanacağına dair bir dayatmayı içerir.  

Baudrillard bu aşamada reklamı en büyük kitle iletişim aracı olarak ele alır. Ona göre 

reklam herhangi bir nesneden söz ederken diğer bütün nesnelere gönderme yaparak 

bütünselleştirilmiş bir evren yaratırken, kişileri de birbirleriyle ilişkilendirerek 

konsensüse dayana bir evren yaratır.  

“Her imge, her duyum bir konsensüs dayatır; bu, potansiyel olarak imgeyi deşifre etmeye, yani 

iletinin kodunu açarak otomatik olarak iletinin kodlandığı koda katılmaya çağrılan tüm 

bireylerin konsensüsüdür. Dolayısıyla reklamın kitle iletişim işlevi ne reklamın içeriklerinden, 

yayın biçiminden, görünür amaçlarından (ekonomik, psikolojik) ne hacminden ne de gerçek 

izleyicisinden (tüm bunlar hala önemini korumasına ve destek vermesine rağmen) kaynaklanır. 

Reklamın kitle iletişim işlevi daha çok reklamın özerkleşmiş, yani gerçek nesnelere, gerçek bir 

dünyaya, bir göndergesele değil, bir göstergeden diğerine, bir nesneden diğerine, bir 

tüketiciden diğerine gönderme yapan araç mantığına dayanır. Aynı şekilde kitap, eğer kitabı 

okuyan kişiyi onu okuyan kişilere gönderiyorsa (dolayısıyla kitabın okunması anlam özüyle 

değil saf ve basit kültürel ortaklık göstergesidir) ya da kitap/nesne aynı dizideki diğer kitaplara 

gönderme yapıyorsa, vb.. iletişim aracı haline gelir. Kitle iletişim her yerde bu teknik araç ve 

kod düzeyindeki sistematikleşmesiyle, iletilerin dünyadan hareketle değil, aracın kendisinden 

hareketle sistematik olarak üretimiyle tanımlanır” (Baudrillard, 1997 s.149). 

Bu anlamda mekan, yalnızca bir ortam olmaktan çıkmış; kendisiyle bağdaştırılan yan 

anlamlarla, o mekanın tanımlanmış bir kullanıcı kitlesinin oluşmuş olmasıyla, 

toplumsal olarak göndermeler yaptığı bir takım işlevlerin bir fetişe, bir tüketim 

aracına dönüşmesiyle tüketilmiş olur. 
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3.2.3 Popüler Kültür Bağlamında Kitle iletişimi 

Günümüz toplumun tanımlayıcı öğelerinden biri de popüler kültür ve bu kültürdeki 

değişimlerdir. Her ne kadar popüler kültür tanımları ve ona bakış açıları farklılıklar 

gösterseler de, popüler kültürün yaygınlaşması ve oluşmasında kitle iletişiminin 

önemli bir rol oynadığı genel bir kabul olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Popüler kültür tanımlamalarındaki farklılık temelde “popüler” kelimesine yüklenilen 

anlamların farklılaşmasından kaynaklanmaktadır; bu kelime hem yaygın olarak 

tüketilen, beğenilen anlamında hem de halka ait anlamında kullanılmaktadır. 

Endüstrileşme öncesinde bu iki tanım örtüşmekteyken, günümüzde popüler kültürün 

üç farklı tanımlanmasına yol açmaktadır (Gözdaşoğlu, 2001): 

 Kitle kültürü çerçevesinde halk kültürü ile ilişkilendirilerek ele alan ve 

yüksek-alçak kültür ikilemini tartışan yaklaşım, 

 Kültür endüstrilerinin kitlesel üretimi ve tüketimine dayanan yaklaşım, 

 Egemen (yönetici) sınıflarla bağımlı (yönetilen) sınıflar arasındaki ilişkiyi ele 

alan yaklaşımlar. 

Kültür toplumun oluşturduğu anlamlar ve değerlerin bütünü olarak tanımlanır. Bu 

bakımdan popüler kültür toplumun oluşturduğu değerlerden ayrılamaz. Popüler 

kültür sadece belli malları, kullanışları, etkinlikleri popüler yapmaz. Bununla birlikte 

gelen, bunlarla iç içe olan belli dünya görüşleri ve düşünüş biçimlerimi de 

popülerleştirmeye çalışır. Popüler kültür bizim günlük deneyimlerimizi kurar. 

Siyasal iletişimde bunun yaygın adı gündemi oluşturmaktır. Kitle iletişiminde buna 

en açık örnek reklamlardır (Alemdar ve Erdoğan, 1994). 

“Popüler kültür” tanımlarından yola çıkarak medya ve mekanın ilişkisine birkaç 

şekilde bakmak mümkündür. Öncelikle bu kültüre ait mekanların belirlenmesinde 

medyanın yerine bakılabilir. İkinci olarak medyanın popüler kültürden kitle 

kültürüne dönüşümdeki etkisi ele alınabilir. Üçüncü olarak popüler kültürün “ezilen 

sınıfların mücadelesi “ olarak ele alındığı tanımlardan yola çıkılarak egemen sınıf 

tarafından yaratılan mekanların tabi sınıflar tarafında kendi kullanımlarına göre 

biçimlendirilmesi olarak bakılabilir. 

“Güçlüler iktidarlarını uygulayabilecekleri  mekanları-dişe dokunur olanların bir kaçının 

adını vermek gerekirse kentler, büyük alışveriş merkezleri, okullar, işyerleri ve evler- inşa 



 33 

ederler. Zayıflar bu mekanlar içinde kendi “uzamlarını” kurarlar; bu mekanlarda dolaşırken 

geçici olarak bunları kendi mekanları haline getirirler; bunları ihtiyaçları olduğu ya da 

ihtiyaçları gerektirdiği sürece işgal ederler. Mekan, stratejinin işlediği yerdir; bu mekanın içine 

giren gerillalar onu kendi uzamları haline getirirler; uzam, kullanılabilir mekandır. 

Güçlüler stratejisi, gündelik yaşamın parametrelerini oluşturan mekanları ve metaları denetim 

altında tutmaya çalışır. Mülk sahipleri içerisinde barındığımız daireleri, büyük mağazalar bu 

daireleri döşediğimiz mobilyaları, kültür endüstrisi de dairede dinlerken “tükettiğimiz” 

metinleri sağlar. Ama mülk sahibinin mekanında barınırken, bu mekanı kendi uzamımız haline 

getiririz; oturma pratikleri ev sahibinin değil bizim pratiklerimizdir (Fiske, 1999; s.47).” 

Popüler kültürü alt sınıfın beğeni sitemi olarak ele alan yaklaşımlar, popüler olan ve bayağı 

olan, kitsch olan, arabesk olanı eşdeğer sayma eğilimindirler. Günümüz mekanında toplumsal 

değerlerin değişimine paralel olarak irdelenebilecek bu konu kişilerin kent mekanına taşıdıkları 

anlamların medya tarafından irdelenmesinde açık olarak görülmektedir (Fiske, 1999; s.47). 

Bir tüketim toplumunda bütün metaların işlevsel olmaları ölçüsünde kültürel değerleri vardır. 

Bunu modelleştirebilmek için, ekonomi düşüncesini, yalnızca paranın değil anlamların ve 

hazların dolaşımının da söz konusu olduğu kültür ekonomisini içerecek şekilde genişletmeye 

ihtiyaç duymaktayız. Bu modelde izleyici bir meta olmaktan çıkarak bir üretici, bir anlam ve 

haz üreticisi haline gelir. Kültür ekonomisinde özgün meta (bu bir televizyon programı veya 

kot pantolon olabilir) bir metindir, popüler kültürün temel kaynağını oluşturan potansiyel 

anlamlar ile potansiyel hazların söyleme dayalı yapısıdır. Bu ekonomide tüketiciler yoktur, 

yalnızca anlamları dolaşıma sokanlar vardır, çünkü bu süreçte metalaştırılamayan ya da 

tüketilemeyen yegane öğeler anlamlardır: Anlamlar, yalnızca kültür diye adlandırdığımız, 

sürelilik arz eden bu süreçte üretilebilir, yeniden üretilebilir, dolaşıma sokulabilirler (Fiske, 

1999 s.48). 

Türkiye’de, özel kanalları yayına başlamasıyla birlikte popüler kültürün medyada yer 

alması oranında da büyük bir değişim yaşanmıştır. Kar amaçlı yayın anlayışın 

gelmesi yayın içeriğin çoğunluğun talebine göre düzenlenmesini de beraberinde 

getirmiştir. Çünkü yayına hazırlana program bir izleyici kitlesi oluştur. Reklamlardan 

gelir elde eden medya kuruluşları için bu izleyici kitlesinin varlığı satılabilen bir 

metadır (Fiske, 1999). Bu ilişki içinde çoğunluğun istekleri genel belirleyici 

olmaktadır ve popüler kültür ürünleri medyanın içeriği olmaktadır. Seçkinci bir 

anlayışla, halkın beğenisinin daha üst bir düzeye çekilmesinin hedeflendiği yayın 

anlayışından, popüler olanın ki bu seçkinci anlayışa göre alt kültüre ait olanın 

medyanın içeriğini oluşturmasıdır.  
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3.2.4 Medyada Mekan 

3.2.4.1 Medyada Mekana İlişkin Haberler 

Mekan öncelikle içinde geçen olaylarla medyanın içeriğinde yer alır. Mekanlar ve bu 

mekanlarda geçen olaylar hakkında bilgi iletildikçe kişiler yaşadıkları kent ve dünya 

hakkında bilgi sahibi olurlar. Medyanın toplumsal olaylar hakkında bilgi verirken 

kullandığı üslup ve yorum mekanın anlamını; grafik malzemelerle mekanın 

imgelemini etkiler.  

Medya mekanların tanıtımını yaparak mekanların kullanımına doğrudan etkiler. 

Ticari olarak mekanlarda verilen hizmet veya ürünler hakkında bilgi vererek bu 

mekanların tanınmasına yardımcı olurlar. Kafeler, restoranlar, sanat merkezleri gibi 

hizmet mekanlarının tanıtımı kullanım oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Günümüzde 

bu konuya medyada ayrılan yer giderek artmaktadır.  

Medyada yer alan mekanlar her zaman kişilerin içinde yaşadıkları çevre değildir. 

Coğrafi ve kültürel olarak içinde bulunulan olan mekanlar hakkında bilgi sahibi 

olunması, kişilere yeni yerler görme, farklı kültürel ilişkilerden haberdar olma gibi 

alışkanlıkların edinilmesi gereksinimini uyandırır. Bir anlamda sanal anılar 

oluşturulur ve mekan deneyiminin geliştirilmesi hedeflenir. Bu konuda etkili 

örnekler turistik ve etnik özelliklerin tanıtıldığı televizyon programları, gezi 

rehberleri veya dergilerdir. Önceleri yalnızca turistik tanıtım amacı güden bu 

yayınların içerikleri günümüzde macera duygusunun hissedilmesini, doğa ve tarihle 

ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Yeni mekanlar görmek ve seyahat etmek gibi 

kavramlar modern toplumlarda tanımlanan hayatların bir parçasıdır (Urry, 1999).  

Yapılan yayınlar daha özel bir kitleye hitap ettikçe altı çizilen deneyim ve mekansal 

özelliklerin farklılaşması ve ayrıntılı bir hale gelmesi söz konusudur. Önceleri 

yalnızca kullanıcıları amaçlayan tanıtım programları günümüzde doğrudan 

tasarımcıları da hedeflemektedir. Tasarımcıların belirli malzeme ve formları 

tanımalarına ve kullanmalarına olanak sağlamaktadırlar. 

 Mekanlardan haber verilirken görüntülerin kadrajı çok önem kazanır. En uygun 

açılar seçilerek en güzel görüntünün verilmesi ve estetik olguların öne çıkarılması o 

kadar öne geçmektedir ki gerçekte olmadıkları kadar “güzel” oldukları hissini 
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yaratırlar. Örneğin mimari mekanlar hakkındaki tanıtımlar kişilerde mekan hakkında 

gerçekte belki de yaşamayacakları imgelemler yaratmalarına sebep olmaktadır. 

Bu tanıtımlar her ne kadar imgelem dünyasına kattıkları yeniliklerle değişimlere 

sebep olsalar da gerçek olamayan ama gerçek olarak kabul edilen yanılsamaların 

oluşmasına sebep olmaktadırlar. Mekanların nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair 

kamuoyunun oluşmasına sebep olmaktadırlar. 

3.2.4.2 Medya İçeriğinin Mekan Anlamına Etkileri 

Ne kadar sıklıkla çıktığı, nasıl bahsedildiği, hangi odak noktaları, kullanılan 

göstergelerin yan anlamları da, içeriğin doğrudan bahsettiği konular kadar mekan 

algısında önemlidir. Kişinin düşündükleri ya da inandıkları nesneleri görüşünü 

etkiler (Berger, 1999). 

Bir mekan söz konusu olduğunda medyanın ona karşı almış olduğu tavır, onu sunuş 

veya takdim ediş tarzının içindeki mesajlar izleyici kitlesi üzerinde o mekanla ilgili 

bir gereksinim oluşturmak yönünde etkiler yapmaktadır. Kişi bazı şeylerin 

varlığından haberdar olurken bu haber alış sırasında bilgiyi almış olduğu kanalın (her 

ne kadar objektif olduğu düşünülse de) öznel yorumlarından soyutlanamayacak alt 

metinleri de beraberinde alır.  

Örneğin bir kentte artan suç oranın sürekli gündemde tutulması kişilerde kent 

paranoyası ve güvensizlik oluşumuna neden olacaktır. Her ne kadar suç ekonomik, 

sosyolojik veya etik pek çok sebepten artmakta olsa da bunun sürekli gündemde 

tutulması kişilerin böyle bir suç olayına karşı korunaklı bir yerde olma ihtiyacına da 

neden olmaktadır. Daha önce “ev” bu korunak alanını sağlayan bir mekan iken 

giderek artan hırsızlık olaylarının hatırlatılması kişilerde daha korunaklı olarak 

tanıtılan bir site ortamının gereksinim olduğu düşüncesini doğurmaktadır. Bir toplu 

konut mekanı da bu istek karşısında “korunaklı” mekan olarak kullanıcılara 

sunulabilir hale gelmektedir. 

Aynı biçimde “deprem” gibi yıllardır ülkemizde pek çok kayıplara neden olmuş bir 

doğa olayı da ekonomik açıdan önemli bir merkez olan Marmara Bölgesinde 

meydana geldikten sonra medyanın çokça yer verdiği bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Belki de çok daha önce kişilere kazandırılması gereken “sağlam 
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konutta” oturma gereksinimi, medya da bu konu yer aldıkça bir bilinç ve konut 

üretiminde ve seçimde önemli bir yer kazanmış olmaktadır. Kullanıcı 

bilinçlendirilerek bazen de yönlendirilerek konutlarda yapım standartlarının 

sorgulanması, üreticinin güvenilir olması, zemin olarak “sağlam” diye nitelendirilen 

bölgelerin seçilmesi için belirgin bir talebin doğması sağlanmıştır. 

Bir yandan da kişilerin düşünce yapılarının hayat tarzında yansıtılmasına yönelik 

bazı göstergelerin sunulmasıyla mekanlar kişilerin kendilerini ifade şekilleri olarak 

tanımlanmasına yol açmaktadır. Örneğin “güncel” veya “modern” olarak nitelen 

hayat tarzlarının tanımlanıyor olması, fonksiyonel olarak gereksinim duyulmayan 

fakat kişinin sosyal statüsünün ve kişiliğini belirleyici ipuçları içerdiğinden, kişilerin 

bu tarzın altını çizen şeyleri kullanması durumu oluşmaktadır. Yaşam standartlarının 

belirli göstergeler üzerinden altının çizilmesi ve mekana eşleştirilerek verilmesine en 

uygun örnekler reklamlardır. Satılan ürün her ne olursa olsun kullanıcı kitlesine 

yatkın gelecek en uygun göstergeler seçilerek kişilerin kendilerini “reklam kişileri” 

ve dolayısıyla “reklamdaki mekanlarla” özdeşleştirmesi hedeflenmektedir. 

Örneğin son zamanlarda çok dikkat çeken bir banka reklamında “ilk görüşte aşık 

olan ve anlaşarak ayrılan çift” giyim tarzları ve evlerini döşedikleri mobilyalara 

bakıldığında moda ve dekorasyon dergilerinden çıkmışlarcasına uyumlu ve 

“modern” eşyalara sahiptirler. “Minimalist” olarak nitelendirilebilecek bir tarzları 

vardır, canlı renkler ve sade ama şık görünüşleriyle orta ve üst sınıf zevklerine hitap 

edecekleri düşünülerek seçilmişlerdir. “Modern” yaşantısının tüm göstergeleri 

tanımlanmakta, kişilerin sürekli tekrar edilen bu öğeleri estetik bulmalarına ve yaşam 

tarzlarıyla eşleştirmelerine yol açmaktadır. 

3.2.4.3 Kurgu Mekanların Mekan Algısında Yarattığı Değişimler 

İletişim kanallarının gelişimi, teknolojik ilerlemelerin etkinlik alanlarını arttırmasıyla 

birlikte düşünülmektedir. Teknolojik gelişimlerin günümüzde ulaştığı boyutta 

görüntü ve sesin beraber iletilmesi, alıcı üzerinde yaratılan etkilerin daha önceki 

çağlarda hayal bile edilemeyecek bir hız ve gerçeklik duygusuna sahip olmasına yol 

açmaktadır. 
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Artık fiziksel mekanların sınırları sanal mekanın oluşumuyla kalkmakta, gerçeklik ve 

deneyimin tanımlarının değişimine yol açmaktadır. Medyanın, kanallarındaki 

değişimler, iletişim ve mantık kurma sistemlerinde farklılıklar yaratmasına ve yeni 

algılama sistemleri oluşturmasına olanak vermektedirler. 

Medya kanalları gerçekte hiç var olamayan kurgulanmış mekanların da 

deneyimlerimize katılmasını sağlamaktadırlar. Sinema endüstrisi ve reklam 

sektöründe kullanılan bilim kurgu ve sanal mekanlar bir süre sonra sanki fiziksel 

olarak oralarda bulunmuşçasına kişilerin imgelemlerini bir parçası olmaktadır. 

Teknolojinin gelişimiyle yaratılan kurgu mekanların gerçekliğe yakınlıkları her 

geçen gün biraz daha artmakta ve gerçek mekan - kurgu mekan arasındaki sınır 

belirsizleşmektedir. 

“Yüzüklerin Efendisi” filmi bunun en güncel ve en çarpıcı örneklerinden biri olarak 

sayılabilir. Daha önce yazılı betimlemelerde var edilmiş mekanların fiziksel olarak 

oluşturulması ve ya bilgisayar animasyonlarıyla oluşturulmaları hem kurgu 

mekandaki gerçeklik duygusunun yaratılmasındaki detaycılığın hem de bu mekanlara 

olan ilginin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir. Temalı parklar (Disneyland) 

ve lunaparklar da kurgu mekanların günlük hayata girmesi ve farklı deneyimler 

yaşatılmasının bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Coca-Cola’nın Internet’te 

kurduğu sanal mahalle de mekanın sanal alemde yer almasına ilginç bir örnektir.  

Medya kimi zaman varolan mekanlara yeni anlamlar yükleyerek kişi- mekan 

ilişkisini etkilemektedir. Mekanların idealize edilmesi dayanan mekansal kurgular 

oluşturulmakta ve bu mekanların anlamlarının kişiler için değiştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu tip kurgulara en iyi örnek “Perihan Abla” dizisiyle başlayan, 

özellikle İstanbul tarihi çevre olarak daha az bozulmuş eski mahallerinde çekilen aile 

dizileridir. Aslında şu anda var olmayan fakat günümüz kentlerinde çok fazla 

yokluğu hissedilen “komşuluk” olgusunun altı çizilmekte ve ideal mahalleler 

oluşturulmaktadır. Kuzguncuk, Çengelköy, Samatya gibi bölgelerde çekilen bu 

diziler gerçekte var olan mekanların kurgusal karşılıklar geliştirmesine ve farklı bir 

şekilde tekrar kodlanmasına yol açmaktadırlar. 

Bütün bunların yanında medyada yaratılan estetik anlayışların fiziksel mekana 

taşınıyor olması da söz konusudur. Internet çok yeni gelişmekte olsa da tasarım 
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açısından hayli gelişmiş bir imgelem sitemine sahiptir. Hem kendi dinamiklerinin 

yansıtılması hem de estetik duygusunda daha "dijital olduğu hissini veren tasarımlar 

kullanılmakta ve bu imgeler yeni “milenyum”un estetik değerleri olarak 

vurgulanmaktadırlar. 

Internet ekranlarında mekan deneyimlerine benzer bir etkinin yaratılması 

amaçlanırken (üç boyutlu çizimler, hareket ve ses) İnternet ortamında paylaşılan 

tasarım dilinin fiziksel mekanlara yansıtılması da söz konusudur. Benzer bir biçimsel 

formların yaratılan mekanlarda gözlenmesine yol açmaktadırlar. 
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4 YÖNTEM 

Mekan ve medya ilişkisinin çözümlenmesini amaçlayan bu tez çalışmasında günlük 

gazete ve mimari dergiler üzerinden medyada mekanın nasıl tanımlandığı 

araştırılmaktadır. Belirlenen mekan hakkında verilen haber ve bilgilerin, görsel 

açıdan ve metin olarak çözümlemesi yapılacaktır. Bu çözümleme sırasında mekanın 

algılanmasında farklılık yaratabileceği ve mekanı anlamsal olarak değişime 

uğratabileceği düşünülen öğelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

4.1 Materyalin Yorumlanmasında Ölçütler 

Bir mekanın medyada “nasıl” yer aldığı, o kitle iletişim aracının türü ve ulaşmayı 

hedeflediği kitleyle doğrudan ilintilidir. Mekan günlük gazetelerde, haftalık aktüalite 

dergilerinde, mimarlık veya farklı sektörleri hedef alan yayınlarda, kitaplarda, 

magazin dergilerinde, gezi rehberlerinde, televizyon programlarında, Internet 

ortamında vb. yer alması farklı ağırlıkta ve farklı biçimlerde sunuşlarla yer alır.  

Kitle iletişim araçlarının kişiler tarafından nasıl ele alındığı göz önünde tutulduğunda 

kişiler, toplumsal olaylar hakkında bilgi edinmek için televizyon, gazete ve 

dergilerden, hayal dünyalarını geliştirmek için kitap ve sinemadan 

yararlanmaktadırlar (Fiske, 1999). Kişilerin eğitim seviyeleri, siyasi görüşleri, gelir 

düzeyleri ve içinde yer aldıkları alt kültürler de hangi kitle iletişim araçlarını tercih 

ettiklerinde önemli rol oynamaktadır.  

Medya etkilerinin belirlenmesi için mekanların hangi medya kanallarında nasıl ifade 

edildiklerini ve hangi kullanıcılar için sunulduklarının araştırılması 

hedeflenmektedir. Mekan türlerinin çeşitliği göz önüne alınarak daha sağlıklı bir 

tarama yapılabilmesi için belirli bir mekanın, yazılı basında nasıl sunulduğu 

araştırılması, bu sunuşların zaman içinde geçirdikleri değişimler ortaya konulmuştur. 
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Medya kanallarının ana hedefleri daha geniş kitlelere sahip olmaktır. Varoluş 

sebepleri en basit anlamda bilgi iletmek olan yayın kuruluşları maliyetlerinin bazen 

bir kısmını bazen de büyük bir kısmını reklam gelirlerinden elde etmektedirler. Bu 

ilişki göz önüne alındığında hedeflenen kitlenin iyi analiz edilmesi ve hedef kitlenin 

taleplerine göre içeriklerin belirlenmesi medya kanalı için büyük önem taşımaktadır. 

Medya kanalında sunulanın her zaman hedeflenen kişilerin beğeni ve dünya 

görüşleriyle örtüştüğü söylenemez ancak çoğunlukla paralel bir çizgide gider. 

Bu çalışmada ağırlıkla, Türkiye genelinde çok satılan gazeteler ile mekanın 

profesyoneller tarafından yorumlandığı mimarlık dergileri temel alınmıştır. Günlük 

gazeteler bir mekanın toplum gündeminde nasıl ele alındığı; mimarlık dergilerinde 

profesyoneller tarafından nasıl yorumlandığı ve iletildiği konusuna ışık tutmaktadır. 

Farklı siyasi görüşlere sahip medya kanallarında farklı malzemeler bulunabilir. 

Ancak taranan kısım daha geniş bir okur kitlesine sahip ve medyanın daha büyük bir 

kısmını oluşturan kaynaklardan seçilmiştir. Ulaşılabilen kaynaklar üzerinden konular 

temel alınarak sınıflandırma yapılmış; mekan algısı ve mekansal anlamı 

etkileyebilecek öğeler üzerinde durulmuştur. 

Mimarlık dergileri, mekanın tasarımcılarını ve kuramcılarını hedefler. Günlük 

gazeteler ise daha heterojen bir kitle olan mekanın kullanıcı kitlesini oluşturan 

grupların belirlenmesinde ve ortak bir zevk oluşturulmasında etkili olarak görülebilir. 

Şehirsel anlamda mekanla ilgili kararların günlük gazetelerin içeriğini oluşturuyor 

olması, yaşanılan çevreye duyarlılığın arttığını gösteren bir kanıt olarak alınabilir. 

Bunun yanında dekorasyon dergileri, gazetelerin haftasonu ekleri ve reklam 

broşürleri mekanın tüketim olgusuyla ilişkisini artıran öğeler olarak görülebilir.  

Bir mekanın medyada aldığı yerlerdeki farklılıklar ve ele alınış biçimleri, toplumsal 

kesimler arasında olduğu var sayılan farkların medya tarafından nasıl ele alındığına 

ışık tuttuğu düşünülmektedir. Medya tarafından yapılan bu “hedef kitle” ön 

kabullerinin ne kadar geçerli olduğu, eşleştirilen mekanlar üzerinden araştırılacaktır. 
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4.2 Yerin Belirlenmesi 

Mekansal değişim söz konusu olduğunda İstanbul her bölgesiyle bir örnek değil, 

başlı başına bir inceleme konusudur. Türkiye genelinde, başka kentler de benzer 

değişimleri yaşamıştır (Antalya, Adana, İzmir, vb.) ancak 1990 yılı sonrasının 

bütünü hakkında fikir edinebilmek için İstanbul, köyden kente göç; gecekondulaşma; 

küreselleşme; tüketim toplumuna geçiş; medya sektöründeki değişimler gibi pek çok 

paydayı kendinde toplayan, tüm örneklerin bir arada gözlemlenebileceği ve başka 

yerlerde görülemeyecek değişimleri de içinde barındıracağından, değişimin en açık 

olarak tespit edilebileceği alan olarak ele alınabilir. Taksim Meydanı ve çevresi ise 

kozmopolit yapısı, tarihi ve kültürel özellikleriyle İstanbul’daki tüm bu değişimlerin 

medyada iyi yansıtıldığı yerlerden biri olarak düşünülebilir. 

Taksim Meydanı, en basit anlatımla “bütün yolların çıktığı” yerdir. Pek çok zıtlığı ve 

pek çok anlamda aşırı uçları bir araya getirmektedir. Bir yanda İstanbul’a yeni gelmiş 

ve en düşük gelir seviyesine sahip kesim Tarlabaşı’nda yer alırken, Şişli ve 

Cihangir’de bölgenin eski sahipleri olan gayrimüslim azınlıklar ve bu bölgeyi yeni 

keşfetmiş “modern” İstanbullular oturmaktadır. Bir yanda kültürün ve sanatın 

merkezi iken, diğer yanda toplumun dışına itilmiş tinerci çocukların, uyuşturucu 

bağımlılarının, travestilerin de yer aldığı bir mekan olmuştur. Turistlerin ve her 

kesimden insanın eğlence ve alışveriş için seçtiği mekanların başında gelmektedir. 

İstanbul’da konaklayanların büyük bir kısmı Taksim çevresinde yer alan otellerde 

kalmaktadır. Taksim Meydanı’na yürüme mesafesinde İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nin fakülteleri bulunur; Galatasaray Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, 

Alman Lisesi, İtalyan Lisesi gibi orta öğretim kurumları; pek çok konsolosluk; İnönü 

Stadyumu; Dolmabahçe Sarayı; Lütfi Kırdar Kongre Merkezi; aralarında beş 

yıldızlıların da bulunduğu pek çok otel, sinema ve tiyatrolar vardır. Bütün bu yerlerin 

kullanıcılarının yolu Taksim Meydanı’ndan geçer. Kentin iş merkezi Mecidiyeköy – 

Maslak yönüne kaymış olsa bile, Taksim’e metroyla 15 dakika mesafededir. Günün 

her saatinde otobüs ve dolmuşlar Taksim Meydanı’nı Bostancı, Kadıköy, Bakırköy, 

Beşiktaş, Eminönü, Beyazıt gibi merkezlere bağlar. İstanbul’un farklı kesimlerinde 

yaşananların ve yaşayanların buluştuğu nokta Taksim Meydanı’dır. 
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Bütün bu akışın merkezinde yer alan Taksim Meydanı, içinde geçen olaylar konu 

edilerek medyada yer almakta ve Cumhuriyet Türkiyesi’nin “modern” yaşam 

ölçütleriyle eşleştirilen bir mekan olarak nitelendirilmektedir.  

4.3 Taksim Meydanı ve Çevresi 

Taksim semti ile ilgili yazılmış kaynaklara bakıldığında Taksim Meydanı, Tünel-

Tepebaşı’ndan başlayıp, Sıraselviler’e, hatta ancak Parmakkapı’ya uzanan 

gayrimüslim yerleşiminin bittiği, kırlıkların başladığı bir kavşak noktasıdır. 19. 

yüzyıla gelindiğinde bile şehrin kıyısını oluşturur ve bunun en iyi kanıt kışlalardır. 

Harbiye’de askeri okul, Taksim Topçu Kışlası, Taşkışla, Gümüşsuyu’nda Mızıka 

Kışlası gibi kışlaların bu bölgelerde inşa edilmiş olmaları şehrin kıyısına gelindiğinin 

işareti olarak görülebilir (Gülersoy,1986). 

Beyoğlu yakası kuruluşundan itibaren gayrimüslimlerin ve daha sonra da Cadde-i 

Kebir veya yabancıların Grand Rue de Pera olarak adlandırdıkları İstiklal Caddesi 

etrafında kurulan, Avrupa ülkelerinin elçilikleriyle şekillenen bir bölge olmuştur. 

1940’larda şehrin gelişimi kışlaların ötesine ulaşmış ve bu binaları Beyoğlu’nun 

ortasında bırakmıştır. Topçu Kışlası yıkılıp yerini Gezi Parkı’na bırakmış ve yerleşim 

bölgesi kışlaların diğer tarafına doğru genişlemiştir. 

Taksim, adını 1732-1733 yılında, Padişah I. Mahmud tarafından da inşa edilen ve 

hala İstiklal Caddesi’nin başında yer alan Maksem’den alır. Maksem, suların 

bölündüğü ve çeşitli yönlere ayrıldığı (taksim edildiği) yerdir. 1940’larda bu yapının 

yanında uzanan duvar düzenlenerek ışıklı havuzlarla süslenmiştir. 

 Taksim Meydanı’nda yer alan başlıca yapılar: Maksem (1732-1733), Taksim 

Cumhuriyet Anıtı (1928), Su Duvarı, Park Otel (1930-1960), Atatürk Kültür Merkezi 

(1956-1977), The Marmara Oteli, Venüs Sineması (1920), Maksim Gazinosu (1975), 

Gazi Parkı, Aya Triada Kilisesi (1887), Metro Merkezi (2000). 
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Şekil 4.1. Taksim Anıtı 19303 

Taksim Anıtının açılış törenlerinin Çelik Gülersoy’un anlatımı:  

“Taksim Anıtı, Türk tarihinde yeni, güçlü ve şanlı bir dönemin sembolüdür: Cumhuriyet’in. 

Taksim Anıtı demek, Türkiye’de, Cumhuriyet yönetiminin, mermerden ve bronzdan bir resmi 

demektir. 

Cumhuriyet, İstanbul’da ilk defa, dönemi için enikonu görkemli, çok heyecanlı ve milli atılımlı 

bir ruhu yansıtmasa bile, hayli göz alıcı ve süslü olan bu eserle kendini ortaya koymuş ve 

şehrin günlük yaşamı içerisinde maddeleşmiştir. 

Taksim düzlüğü, Cumhuriyet’le başlayan şehir değişmesinin yeni bir devresini ve çevrenin 

gözde semt olmaya doğru gelişmesini ifade ediyordu.” (Gülersoy, 1986 s. 20) 

İstanbul’da, dar sokaklarıyla bir Osmanlı başkenti olmaktan Cumhuriyet 

Türkiyesi’nin bir büyük kentine dönüşürken, batılılaşmanın da etkileriyle bir tören 

alanı ve anıt eksikliği görülmeye başlandı. Ancak tarihi yarımada Doğulu kimliği ve 

şehir dokusuyla buna uygun değildi. 

“Devlet ve topluma yeni bir hava, bir dinamizm getirmek isteyen Atatürk ve kadrosu, nasıl 

başkenti bozkır ortasında, herşeyin yeniden yapılacağı, el değmemiş bir ortama taşıyacaklarsa, 

İstanbul’a konulacak Cumhuriyet anıtı da, şehrin eski melankolik ve romantik kısmından biraz 

uzakta, taze bakir bir yerinde olmalıydı. 

Bu da Taksim kavşağıydı. 

                                                
3 İstanbul Dergisi Ekim 1998. 
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Çünkü şehrin “modern kesimi”, 20-30 yıldır, bu yönde gelişiyordu. 

Anıtın açılışında 30 bin kişi vardı ve dönemin gazeteleri “görülmemiş bir kalabalık olarak” 

nitelendirmişti (Anıt devrim ruhunu yansıtan görkemde değildir ama dönemin mimarisine 

uygundur). ” (Gülersoy, 1986 s.27) 

Anıt yerine konduğunda etrafı bomboş bir alandır. 1940’larda hem vali hem de 

belediye başkanı olan Dr. Lütfi Kırdar tarafından şehrin bütününde ve Taksim 

çevresinde imar hareketleri ve restorasyonlar yapılış ve bunlar iyi tepkiler almıştı. 

Tarihi binalar “harap” olarak nitelendirilerek yıkılmış, yeni bir anlayışla 

düzenlemeler yapılmıştır. Yeşil alana verilen önem ve yeni şehircilik anlayışının 

uygulanıyor olması o günün yapılan değişikliklerindeki amaçları özetliyor. Resmi 

geçit ve bayramlar için kullanılmak üzere Topçu Kışlası yıkılarak meydan 

genişletilmiş ve opera binasının yapılmasıyla meydanın bu cephesini oluşturulması 

hedeflenmişti. İlhan Tekeli bu dönemi “güzel kent anlayışını Türkiye’de 

yaygınlaşması ve var olan kent dokusuna saygılı olmayan modernist bir planlama 

olarak tanımlamaktadır (Tekeli,1998). 

Bu dönemde Teknik Üniversite’nin binaları genişletilerek Taşkışla Binası da 

üniversiteye verilmiştir. Bir dönem şehrin sınırlarında yapılmış olan askeri binaların 

işlevi de böylece sivilleştirilmiştir. 

Taksim Kışlası’nın arazisi yeşillendirilerek İnönü Gezisi 1940’da oluşturulmuş ve bu 

parka konulmak üzere yapılan İnönü Heykeli’nin kaidesi yapılmıştır. Ancak bu 

heykel yerine hiçbir zaman konulmamış, bir süre sonra da kaidesi sökülmüştür. Batı 

şehirlerindeki parkların bir eşi olarak oluşturulan park yeşillendirilmiş ve ortasına bir 

gül bahçesi yapılmıştır. Düzenlenen yollar ve parkla Taksim Meydanı bugünkü 

şeklini almaya başlamıştır. 

Atatürk Kültür Merkezi, 1956-1977 yılları arasında Mimar Hayati Tabanlıoğlu 

tarafından yapılmıştır. Uzun yıllar süren yapımından sonra ilk olarak 1969’da 

İstanbul Kültür Sarayı adıyla kullanılmaya başlanmış, 1970’deki büyük yangından 

sonra onarılarak 1977’de bugünkü adıyla hizmete açılmıştır (Eczacıbaşı 

Ansiklopedisi, Cilt 3, s.1727).  
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4.4 90’lı Yıllarda Taksim Meydanı  

Taksim Meydanı, Prost tarafından yapılan ilk plana göre düzenlenmeye 

başlanmasından bugüne kadar Cumhuriyet İstanbul’unun, “modern” ve “batıya 

dönük” yüzü olarak tasarlandı ve inşa edildi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında anıtın yeri 

olarak seçilmesi, Taksim Gezisi’nin düzenlenmesi, Türkiye’nin en büyük ve en 

kapsamlı kültür merkezlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nin buraya inşa 

edilmesi meydan için düşünülen “Cumhuriyet’i ve değerlerini yansıtması” için 

yapılan çalışmalardan biri olarak ele alınabilir. Önce The Marmara ve sonra da 

Sheraton (Ceylan Inter-continental)’in inşası, Tarlabaşı’nın genişletilmesi gibi şehir 

ölçeğinde değişimler, 1980 sonrası ve 1990’lı yıllarda oluşan bugünün Taksim’ini 

yaratmıştır.  

1980’li yıllar liberalizm ve küresel ekonomiye entegrasyon açısından önemli bir yere 

sahiptir. 80’li yıllarda yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli 

kentsel planlar 90’lı yıllarda yaşanan politik değişimlerle bir anlamda kesintiye 

uğradığında, devreye kent bilincinin yaratılması açısından özel girişime dayanan ve 

İstanbul’un küresel kapitalist dünya tarafından fark edilmesini sağlayacak medya 

sektörü girmiştir (Keyder, 2000). Gerçekte kentin belirli bölümlerinde yaşanan 

sosyal ve mimari değişimin dünyaya sunulmasında ön plana geçen medyadır. 

Sosyal yapıda gözlenen değişimin farklı bir yaşam tarzının ve bu yaşamı talep eden 

bir toplumsal kesimin başlıca sonucu olarak gören Rıfat Bali, 1980 sonrası yaşanan 

değişimlerin oluşturduğu yeni dinamiklerle yüksek gelir seviyesine sahip, medya ve 

finans sektörlerinde çalışan genç bir yönetici kadrosunun oluşmasıyla ilintili 

olduğunu savunmaktadır. Bu sava göre değişen toplumsal değerler yeni mekanlar, 

yeni zevkler ve yeni bir yaşam tarzının 1990’larda yaşanmaya başladığını kabul 

etmektedir. Medyanın da desteklediği ve oluşumuna, kabul görmesine büyük destek 

verdiği bu tarzın mekan ve beğenilerinin 90’lı yıllara damgasını vurduğunu kabul 

etmektedir. 

1990’lı yıllara gelindiğinde Taksim’in tekrar bir yapılanma sürecine girdiğinden 

bahsetmek mümkündür. 1993’de İstiklal Caddesi’nin trafiğe kapatılarak yaya bölgesi 

olarak düzenlenmesi ve tramvayın tekrar çalışmaya başlamasıyla Beyoğlu 

kavramının tekrar üretildiği bir döneme girmiştir. 
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Türkiye’de ilk McDonald’s Taksim Meydanı’nda açılmıştır. Bu, hem ayaküstü 

yemek alışkanlığının toplumsal hayata girmesi hem de kapitalizm ve tüketim 

kültürünün egemen olduğu bir sosyal değişim sürecinin başlangıcı olarak 

değerlendirilebilir. 2000’lerin Türkiye’sinde artık doğal olarak kabul edilen bu 

öğelerin Türkiye’ye tanıştırıldığı yer olarak Taksim’in seçilmiş olması da anlamlıdır. 

“Modern” ve “batılı” kavramlarının yanında “tüketim kültürüne geçişin başlangıcı” 

da Taksim’de yaşanmaya başlamıştır.  

Ayşe Öncü, 90’lı yılların İstanbul’unu “küresel sahnede Türkiye’nin vitrini” olarak 

tanımlar (Öncü, 1997). Taksim Meydanı da bu vitrinin önemli bir parçasıdır. Medya 

içeriğine bakıldığında “sokaktaki adam” İstiklal Caddesi’nde yürür. Beyoğlu, tarihi 

ve nostaljik dokusuyla sanat ve kültür festivallerinin geçtiği “nezih” bir yerdir, 

yılbaşı kutlamaları “coşkulu” bir biçimde (batı dünyasının geri kalanında olduğu 

gibi) meydanda kutlanır. Sanki Fatih, Üsküdar, Sultanbeyli veya Gazi mahallesi 

İstanbul’da değildir. İstanbul’un olması istenen yaşamı ve kalitesi bu mekanlarda 

yaşanmaktadır. Beyoğlu, kozmopolit kimliği; kültür yaşamının merkezi olması; tarihi 

dokusu; kafeleri; sanat festivalleri ve canlı gece hayatıyla “Modern Türkiye’nin” en 

iyi temsil edildiği yerdir.  

Ancak günümüz Beyoğlu’sunda yaşanan bu eski yaşamın üzerinde nostaljik bir 

itkiyle tekrar yaratılmak istenilen “eskinin” yansımalarıdır. İstiklal caddesi boyunca 

birbiri ardına açılan sanat merkezleri ve sanat okulları (AkSanat, Yapı Kredi Sanat, 

Pera Sanat, Akademi İstanbul, Garanti Sanat Galerisi, Borusan Kültür Merkezi vs.) 

Beyoğlu’nun zaman içinde kaybettiği itibarının geri verilmesi için yapılan 

çalışmaların başarılı bir sonucu olarak görülebilir.  

Kültür merkezi ve modern hayatın geçtiği yer olması yanında toplumsal olayların da 

bu meydanda geçmiş olması, belleklerde Taksim Meydanı’nın şehir meydanı olarak 

çok güçlü bir etkisi olmasını sağlamaktadır. 
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5 MEDYANIN TAKSİM MEYDANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Medya, topluma bilgi sağlamakta ve aynı zamanda bilgiyi yeniden inşa etmektedir. 

Temsil etme, seçme, sunma, yapılandırma ve biçimlendirmek demektir ki bu anlamın 

yeniden üretilmesidir. Kitle iletişim araçları yeğlenen anlamları sürekli kılmaktadır 

(Hall, 1999). 

Kişilerin bir mekana dair anlamlı buldukları şeyler o mekana dair zihinlerinde 

oluşturdukları imgelemle ilişkilidir. Bu imgelem zaman içinde o mekana dair 

üretilmiş tüm anlamlar ve yaşanılan zamanın toplumsal değerleriyle yoğrulmuştur. 

Medya, Taksim Meydanı’nın da anlamının oluşturulmasında giderek artan bir önem 

taşımaktadır. Günümüz Taksim Meydanı’nda, İstanbul’un sosyal yaşantısında ve 

şehir mekanında yoğun bir biçimde yaşanan değişimlerin ve bu değişimlerin 

medyada anlamlandırılıyor olmasının güçlü bir etkisi vardır. 

5.1 Taksim Meydanı’nda Medyanın Fiziksel Olarak Varoluşu 

Mekanda içeri ve dışarı kavramının yok olduğu günümüzde bina içeriyi dışarıdan 

ayıran bir sınır olmaktan çıkarak içeriyi çevreleyen geçirgen bir zarfa dönüşmektedir 

(Nouvel,1993). 

Çelik Gülersoy, 1940’ların Taksim Meydanı’nı “normalde oldukça karanlık” olarak 

tanımlarken, 80’li yıllar için “Günümüzde Taksim ışıklar, renkler ve renkli afişlerle 

geceleri de gündüz gibi aydınlık olan bir mekan; belki de anıt ve duvar artık pek de 

fark edilmiyor” ifadesini kullanır (1986). Medyanın Taksim’deki fiziksel varlığı, her 

geçen gün biraz daha artmaktadır. Medyanın varlığı, mekanın sürekli değişen 

görüntülerle örülmüş olmasına, dikkatin binalardan ekranlara çevrilmesine ve 

dolayısıyla da algılanan mekanın farklılaşmasına yol açmaktadır. 
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Taksim Meydanı’nda medyanın fiziksel varlığı söz konusu olduğunda bina cepheleri 

boyunca reklamlar, dev elektronik ekranlar, reklam panoları, durakların panolarının 

yanında İstiklal Caddesi’nin başında bulundan bayrak direkleri ve güncel olaylar 

hakkında bilgi veren bez afişler de sürekli bilgi akışını sağlayan öğeler olarak göze 

çarpmaktadır.  

Bir dönem ATV’de akşam haberlerini Taksim Meydanı’nda bulunan ekrandan canlı 

yayınlamasıyla başlayan bir başka uygulama da son yıllarda NTV’nin canlı yayın 

stüdyosu ve KanalD tarafından yakın zamanda yerleştirilen “Sıra Bende” kürsüsüyle 

farklı bir şekilde devam ettirilmektedir. NTV, sabah yayını süresince meydandaki bu 

stüdyodan yayın yapmakta ve Taksim’in günlük koşuşturmaları bu ekran aracılığıyla 

ülke çapında izlenmektedir. “Sıra Bende” kürsüsü, kişilere kendilerini ifade etmek 

için konulmuş ilginç bir uygulamadır. Genelde sokak çocuklarının kullandığı bu 

kürsü, Taksim’den sesinin duyurmak isteyenlere tek başına bunu başarabilme gücü 

vermektedir. Medya yıllarca kitlelerin kalabalık gücüyle yapılan toplumsal 

seslenişlerin şeklini de bir anlamda değiştirmektedir.  

 

Şekil 5.1. Dev ekran 
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Şekil 5.2. Bina Cephesi – Taksim 

 

Şekil 5.3. Sıra Bende Kürsüsü – KanalD  
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Şekil 5.4. Reklam Sütunu 

5.2 Medya İçeriğinde Taksim Meydanı  

Taksim taşıdığı simgesel anlamlar ve temsil ettiği değerlerle pek çok açıdan önemli 

bir mekandır. Bu yüzden Taksim Meydanı’nda gerçekleşen irili ufaklı her olay, 

şehirsel ve mimari anlamda alınan kararlar, medya için bir haber değeri taşımaktadır. 

Günlük gazete ve dergiler üzerinden yapılan bu taramada haberlerin nasıl verildiği, 

hangi amaçla konu edildiği, kullanılan metin ve görsel malzemenin mekanın algısı, 

anlamı ve kullanımı üzerinde nasıl etkili olabileceği üzerinde durulmuştur. 
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Taksim’le ilgili incelenen haberlerin kaynakları: 

1. Günlük gazeteler (Sabah, Sabah İstanbul, Hürriyet, Hürriyet İstanbul, Cafe 

Pazar, Yeni Yüzyıl, Radikal, Milliyet, Akit, Zaman) 

2. Mimari ve Şehirle İlgili Dergiler (İstanbul, Yapı, Mimarlık, Life,Yön) 

Gazete ve dergilerde incelenen tüm haberler EK.B’de belirtilmiştir. 

Taksim’le ilgili yazılar, konularına göre üç ana başlık altında toplanabilir.  

1. Taksim’in şehir ve bina ölçeğinde düzenlenmesine ilişkin haberler 

2. Şehirsel ölçekte alınan kararlar ve uygulamalarla ilgili olan yazılar 

3.  Taksimde geçen olaylarla ilgili olan haberler 

5.3 Taksim Meydanı’na İlişkin Medyada Yer Alan Haberler  

Taksim Meydanı’yla ilgili haberler iki başlık altında incelenecektir: 

 Şehir ve bina düzenlemelerine ilişkin haberler 

 Taksim Meydanı’nda geçen olaylara ilişkin haberler 

5.3.1 Taksim’in Şehir ve Bina Ölçeğinde Düzenlenmesine İlişkin Haberler 

5.3.1.1 Taksim Meydanı’na Cami Yapılması Tartışması 

90’lı yıllardan günümüze Taksim’le ilgili olarak en çok gündeme gelen konuların 

başında cami tartışması gelmektedir. Bu tartışmanın başlangıcı 1960’lı yılların 

sonlarına dayanmaktadır. 4 

1990’lı yıllarda ise cami tartışması 1994 ve 1997 yıllarında yoğunlaşmaktadır. 1994 

Yerel seçimlerinde Refah Partisi’nin adayı olan Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir 

Belediye Başkanı olduktan kısa bir süre sonra 12 Eylül döneminde unutulan bu 

konuyu tekrar gündeme getirmiştir. Seçim kampanyasında da yer alan “Taksim’e 

cami yapılması” konusunda yaptığı açıklamadan sonra çok tartışmalara yol açmış ve 

günlük gazetelerde olduğu kadar mimari medya da önemli bir yer tutmuştur. 1997 

                                                
4 Milliyet Gazetesi, 09.04.1994 “Taksim’e caminin hikayesi” Aynur Gürsoy ; Hürriyet Gazatesi 19.07.1996, “1923’ten 1996’ya 

gelişmeler”; Radikal Gazetesi 31.01.1997 “47 yıllık cami inatlaşması” Pervin Kaplan; Hürriyet İstanbul, 05.04.1999 “Bitmeyen 

Öykü” Kemal Diyarbekir. 
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yılında Refah Partisi – DYP koalisyon hükümeti sırasında Taksim’e cami yapılması 

için tekrar adımlar atılması tartışmaları alevlendirmiştir. Daha önceleri Adnan 

Menderes, Süleyman Demirel, Bedrettin Dalan gibi birçok politikacı tarafından da 

gündeme getirilen cami konusu 90’lı yıllarda Refah Partisi tarafından siyasi söylem 

haline gelmiştir. Bütün bu tartışmaların temelinde, siyasi iktidarların görüşleri 

doğrultusunda Taksim Meydanı’nda kendilerini simgesel olarak ifade etmek 

ihtiyacını duymaları yatmaktadır. Bu tartışmanın (sonuçta şehirsel düzenlemenin) bu 

kadar önemli olması, Taksim’in anlamsal olarak bütün çevrelerde önemli olduğunun 

bir kere daha fark edilmesi açısından dikkate değerdir. Ayrıca tartışmalar sırasında 

sürekli olarak gündeme gelmesi, anlamsal olarak da meydanın siyasi ifadesinin 

zaman içinde daha yoğun bir hal almasına neden olmuştur. (Çok güçlü bir anlamı 

olduğu için sürekli olarak siyasi tartışmaların temelini oluşturmuştur. Sürekli 

gündemde olması da anlamının güçlenmesinde etkilidir.) Bu konunun medyada 

sürekli olarak yer alması ve medyanın gözünün sürekli üzerinde olması Taksim’de 

yaşanan değişikler üzerinde etkili olmuştur. 

Bu konuda çıkan haberlerin (bkz. Ek A) mekan- medya çerçevesinde incelenmesinde 

aşağıdaki noktalar öne çıkmaktadır: 

1. HAFIZA TAZELEME: Siyasi partiler ve politikacıların cami yapılması 

konusunda yaptıkları işler hakkında halkı bilgilendiren haberler, tarih gelişimi 

hatırlatılarak, konunun gelişimi hakkında hafızaların tazelenmesini sağlamaktadır. 

“Taksim’e caminin hikayesi”, Aynur Gürsoy - Milliyet 09.04.1994; 

“1923’ten 1996’ a gelişmeler” - Hürriyet 19.07.1996;  

“47 yıllık cami inatlaşması” Pervin Kaplan - Radikal Gazetesi 31.01.1997;  

“Bitmeyen Öykü”, Kemal Diyarbekir, Hürriyet İstanbul, 05.04.1999.  

2. ANLAM - GÖRÜŞ: Taraf olarak yazılan ve siyasi görüşle cami tartışmasında 

görüş bildiren yazılarla meydanın anlamının tartışılmaktadır. Mekanın anlamı 

üzerinde siyasi görüşler yansıtılır. Özellikle “laik” görüşün iletildiği medya 

kanallarında anlamsal olarak Taksim’in, Cumhuriyet’in simgesi olarak ele 

alındığının bir göstergesidir. Bununla birlikte karşı görüştekiler için bu alanda 

kendilerini ifade etmenin önemli olduğu gerçeğinin altını çizer.  



 53 

“Şeriat zafer anıtı istiyor” Oktay Ekinci Cumhuriyet 24.04.1994: 

“Demokrasiye ve laikliğe düşmanlık besleyen çevreler İstanbul’da Cumhuriyet’i ve 

ilkelerini simgeleyen Taksim Meydanı’na göz diktiler. Böylesi bir süreçte cami 

projesinin temel işlevi de ibadet değil ‘işgal’ olacak”. 

“Taksim’de Kimlik Yarışı - İmar oyunuyla Şeriata Rant Desteği” - Oktay Ekinci - 

Cumhuriyet 25.06.1994  

“Taksim camisizlik ayıbından kurtarılacak” Akit 16.7.96 Bekir Erdoğan 

3. GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ: Gündem olarak Taksim’de cami 

konusundaki gelişmelerden haber verilmektedir. Bu haber iletme sırasında kullanılan 

ifadeler, görüşü açık olarak belli eden taraflı haberler ile görüş belli etmeyen tarafsız 

haberler olarak ele alınabilir.  

a. Taraflı Haber 

Verilen haberlerde hitap edilen kitleye uygun olarak taraf olur ve bunun belirtildiği 

kelimeler seçilmektedir. 

“RPli Belediye amacına ulaştı” Cumhuriyet - 22.06.1994 

“Taksim Camiye Kavuşuyor, yılların hayali gerçekleşiyor” Türkiye - 23.04.1994 
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Şekil 5.5. Taraflı haber örnekleri5 

 

b. Tarafsız Haber 
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“Saflar Ayrıştı” – Milliyet – 25.06.1994 

“Cami Projesi Yasal Değil” – Cumhuriyet  

 4. GRAFİK ANLATIM: Cami haberlerinin pek çoğunda Taksim Meydanı’nda 

caminin yapılması düşünülen bölgenin fotoğrafları yer almaktadır. Ayrıca fotoğraflar 

üzerine cami için düşünülen yere caminin olası görünüşü hakkında önermeler 

yapılmış, maket ve çizimler kullanılmıştır. 

  

Şekil 5.6. Milliyet Gazetesi’nde çıkmış bir haber (01.06.1998) 

Karikatür kullanımı ve anlam belirtme - 29.07.96 Cumhuriyet 

3. Medyanın yapılanlar hakkındaki ilgili tutumu belediye ve siyasilerin konu 

hakkında bir şeyler yapmasını sağlamıştır. 

Taksim’e cami yapılması konusunda ‘laik’ basının değerlendirmesi caminin Refah 

Partisi’nin ve dolayısıyla da  “şeriat”in damgasının “Cumhuriyet Meydanı’na” 

yapılacak olmasıdır. Refah Partisi’nin icraatlarını destekleyen “İslamcı” kesim de 

cami yapılmasını destekleyen yönde yayın yapmışlardır. 

Bu tartışmalar özellikle 1997’de yoğun olarak yaşanmış ve basında geniş bir yer 

tutmuştur. Mimari açıdan nasıl bir cami olacağından çok caminin “Taksim’e” 

yapılıyor olmasının anlamı üzerinde durulmuştur. Mimari üslup ve estetik kaygılar, 

şehir planlaması açısından nasıl ele alınması gerektiği (yeşil alan ve`tarihi binalara 

                                                                                                                                     
5 “Taksim Moskova Mı?” Akid - 02.02.1997; “Koruma Kurulu Engeli Açılıyor” Sabah - 04.02.1997; “Şeriat Zafer Anıtı 

İstiyor” Cumhuriyet - 21.04.1994; “ RP’nin Taksim’e Cami İnadı” Cumhuriyet - 29.07.1996 



 56 

göre konumu) ve kanuni gerekçeler belirtilerek kararın yanlışlığı konusunda bilinçli 

bir tepki yaratılmaya çalışılmıştır.  

Cami yapılması düşünülen yer öncelikle tarihi su makseminin arkasında yer alan 

otoparktır. Daha sonra bu yer ile ilgili imar sorunları çıkmış ve cami yapmak üzere 

seçilen yer Gezi Parkı olarak gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 5.7. Çeşitli grafik anlatımlar 

 
 

Şekil 5.8. Cami Taksim Gezisinde ve AKM’nin yerinde 
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Medyada bu yerlerin grafik gösteriminde düşünülen yerin fotoğrafı üzerine yapılmış 

çeşitli cami kolajları ile görsel bir anlatım tercih edilmiştir. Bu anlatım şekliyle 

yapılması düşünülen caminin görsel bir imgesi sunulmakta ve daha etkili bir biçimde 

zihinde oluşması sağlanmaktadır. Okuyucunun zihninde hem meydanın nasıl 

görüldüğü hem de cami yapılırsa nasıl olacağı hakkında bir fikir yaratılmaktadır. 

Kullanılan cami prototipi aslında toplumsal olarak camiler hakkında zihinde 

oluşturulması istenilen “klasik dönem Sinan camilerinin günümüzdeki 

yorumlarından biri” olarak görülebilir. Türkiye’nin bir çok yerinde yapıla gelmekte 

olan camilerden pek de farklı değildir. Ayrıca tartışma konusu, caminin nasıl bir 

mimariye sahip olması gerektiği değil yerinin seçimidir. 

Bu haberlerin başka bir ortak noktası da, anlatımlarında kullanılan dilin siyasi 

görüşle birleştirilmesi, Taksim’in anlamı hakkında yaptıkları yorumlar ve vermek 

istedikleri mesajlardır. 

Taksim bir şehir meydanıdır ama bu tartışmalarda ön çıkan toplumsal anlamı 

olmuştur. “Cumhuriyet’in Simgesi”, “Türkiye’nin ve İstanbul’un Batılı ve modern 

yüzü” olarak nitelendirilen meydan şehirsel bir alandan çok ideolojik tartışmaları 

üzerinden yapıldığı bir konuya dönüşmüştür. İstanbul’da yaşayan kişilerin her gün 

bir geçiş bölgesi, otobüs durağı, Atatürk Kültür Merkezi’nin bulunduğu yer veya 

turistik bir bölge olmasından daha fazla siyasal bir anlam taşımasına sebep olmuştur. 

Taksim Meydanı’nı kullanan kullanmayan her kesimden insanın ilgisinin oraya 

dönmesine ve anlamsal olarak sorgulanmasına neden olmuştur. “Taksim’e cami 

yapılmasının isteyen yobazdır” ve “Türkiye’de Müslüman’ın durumu 

Yunanistan’dan beter”, “Taksim Moskova mı?” gibi tanımlamalar yapılarak kişilerin 

konuya nasıl bakması gerektiği belirtilmiş ve kamplar oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Bu tartışma sırasında Taksim Meydanı’nın çeşitli açılardan fotoğrafları ve genel 

krokilerinin verilmiş olmasının mekanın algılanmasında bir yöntem olan ‘bilişsel 

haritaların’ (cognitive map) değişmesine, dolayısıyla farklı bir şekilde algılanmasına 

neden olduğu düşünülmektedir. Kişilerin Taksim’in anlamını düşünmeleri bazen de 

dayatılan anlamları kabullenmiş olmalarına yol açar. 
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5.3.1.2 Metro ve Ulaşım Sistemlerine İlişkin Haberler 

Hızlı plansız kentsel gelişimin ve artan nüfusun bir sonucu olarak İstanbul’un trafik 

sorunu “kronik” olarak adlandırılır. Metro ve raylı sistemlerin devreye girmesiyle 

büyük oranda azalacağına ve çözüme ulaşacağına yönelik genel kanının hakim 

olduğu ve metronun “metropolleşme sürecinin geç kalmış ve en gerekli kısmı olarak 

sunulması”, daha inşaatın başlamasından çok önce yönetimler tarafından 

müjdelenmiştir. Yapımına 30 Eylül 1991’de temel atma töreniyle başlanan ve 18 

Eylül 2000’de, Taksim - 4.Levent Metrosu’nun açılışına kadar geçen dönemde pek 

çok defa haber olarak basında yer almıştır. Metro uzun süre müjdelenen varlığıyla 

Taksim’de bir söylenceye dönüşmüştür. 

Metro inşaatı fiziksel olarak da 1994-1995 yıllarında meydan etkisinin kaybolmasına 

yol açmıştır. Taksim Meydanı’nın merkezinde yer alan hafriyat alanı ve Gezi 

Parkındaki şantiye o dönem farklı bir meydanla yaşanmasına neden olmuştur. Daha 

sonra orta alanda yapılan peyzaj düzenlemesi de pek çok tartışmaya yol açmış ve 

birkaç kez değişime uğramıştır. 

Yapım aşaması dokuz sene gibi uzun bir zaman alan metro projesinin açılışı da geniş 

katılımlı bir gösteriye dönüşmüş ve bu dönemde gündemdeki yerini almıştır. Günlük 

gazeteler projenin kapasitesi ve trafiğe getireceği rahatlamalar hakkındaki 

yorumların yanında açılış için planlanan kutlamalara da geniş bir yer vermiş, açılış 

bir ay önceden duyurulmuş; mimari ve şehirle ilgili dergiler dosya konuları olarak 

metroyu çeşitli yönlerden irdelemiştir. 

Genel anlamda “geç de olsa” gelen bir “ulaşım sorununa çözüm” olarak sunulan 

metro, daha hizmete açılmadan pop müzik şarkıcısı Mustafa Sandal tarafından 

hazırlanan şarkı ve metroda çekilen kliple tanıtılmıştır. Ayrıca açılış töreninde her 

istasyonda ünlü sanatçıların şiirler okuduğu ve pop şarkıcılarının konserler verdiği 

bir organizasyonla metro halka tanıtılmıştır. Daha açılış aşamasında medya 

aracılığıyla “hız”, “modernlik”, “metropol” imgeleriyle özdeşleştirilen metro, hızla 

kullanıma geçirilmiştir. O dönemde pek çok reklam filmi ve müzik video klibi metro 

istasyonlarını mekan olarak seçmiştir. Mimari mekanın mecazi anlamlarını kullanan 

bu örnekler, Atatürk Havaalanı’nın Ek Binasının, İş Kulelerin, Yapı Kredi 

Bankası’nın kullanıldığı reklam örnekleriyle çoğaltılabilir. 
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Şekil 5.9. Metro açılışı hazırlıkları6 

Taksim Metrosu’nun açılmasını yorumlayan Doğan Hızlan’ın Hürriyet Gazetesi’nde 

(17.09.2000) yer alan yazısı, bu anlamda ilginç tanımlamaları barındırmaktadır. 17 

Ocak 1875’de yapılan Tünel açılışında İngiliz işletme müdürünün sözlerine atıf 

yaparak şu sözleri kullanmaktadır: 

“İngiliz müdür Tünel’i iki Bizans mahallesini birleştirdiğini söylemişti. 

                                                
6 Hürriyet  İstanbul – 31.08.2000 
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Metro ise Taksim Anıtı’nın bulunduğu Taksim ile Cumhuriyet İstanbul’unun yani semti 

Levent’i birleştiriyor. Bizans ve Türk İstanbul, kozmopolit İstanbul’un güzelliğinde 

buluşuyor.” 

Açılış töreni ve farklı medya içeriklerinde imgesel kullanımıyla metro, gerçekte 

şehirsel uygulamadan daha çok “Taksim’de geçen bir olay”dır. Şenliğe dönüşen 

açılış töreni, katılımcıların kimlikleri, duraklarda okunan şarkılar ve açılış sırasında 

protesto gösterisi yapan bir grup belediye işçisiyle kentsel kullanımından daha fazla 

zihinlerde yer etmiştir. 

Taksim Meydanı’ndan 4. Levent’e uzanan metro, Atatürk Havalimanı’ndan 

Taksim’e kadar bağlanması planlanan ve yer yer hizmete açılan raylı sistemin bir 

parçasını oluşturmaktadır. İstanbul Metrosu, “İstanbul’un metropolleşmesinin bir 

simgesi” olarak nitelendirilmesine rağmen batıdaki örnekleriyle karşılaştırıldığında 

en kısa fakat en yüksek maliyetli projelerden biridir. Leman Dergisi’nde aynı 

dönemde çıkan bir karikatür (aslında sadece Paris, Moskova ve Taksim Metrolarının 

planlarının yan yana basılmasında ibarettir) bu konuda yapılan ilginç bir örnektir. 
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Şekil 5.10. İstanbul Metrosu’na Mizahi Bir Bakış7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Leman Dergisi 



 62 

5.3.1.3 Park Otel - Gök Kafes - Kiosk - “City Toilet” Eleştirileri 

Taksim bölgesinin imarına ilişkin haberler “cami tartışması” gibi uzun yıllar 

gündemde kalan ‘söylenceler’ yanında şehirsel uygulamaların eleştirilerini de 

kapsamaktadır. Bunların başında Park Otel ve Gök Kafes binalarına ilişkin 

tartışmalar yer alır. 

 

Şekil 5.12. Tabela ve Bez Afiş İstilası8 

 

                                                
8 Sabah Gazetesi 
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Şekil 5.13. Park Otel 1993-19949 

 

                                                
9 İstanbul Dergisi 
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Şekil 5.14. Park Otel’in günümüzdeki durumu10 

 

 

Şekil 5.15. City  Toilet11 

Bu konularda yapılan yayınlar da imar hukukuyla ilgili pek çok konunun 

tartışılmasına, Park Otel’in yıkılmasına, ve “city - toilet” in kaldırılmasına kadar 

                                                
10 İstanbul Dergisi 



 65 

sürmüştür. Gök Kafes ise tüm karşı çıkmalara ve hukuki engellere rağmen 2001 

yılında hizmete açılmıştır. 

 

Şekil 5.16. Meydan yerine otoban12 

Taksim hakkında profesyonellerin yorumlarının algılanması açısından mimari 

dergilerde yer alan Taksim kentsel proje tartışmasının irdelenmesi önemlidir. Taksim 

trafiğinin yer altına alınmasını öneren önerilerinin yanında, bu projeleri çok sakıncalı 

bulan görüşler arasında tartışmalar yaşanmıştır. Günlük gazeteler de bu projenin 

Taksim’e cami yapılmak için bir kullanıldığı savunuldu ve yoğun biçimde eleştirildi. 

                                                                                                                                     
11 Sabah Gazetesi 
12 Türkiye Gazetesi 
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5.3.2 Taksim Meydanı’nda geçen olaylarla ilgili haberler 

Herhangi bir olayın veya mekanın günlük gazetelerde yer alabilmesi için haber 

değeri taşıması gerekir. Haber değeri “ne olduğu” yanında “nerede” meydana 

geldiğiyle de yakından ilgilidir. Bir olayın “Taksim’de” geçmesi haber değerini 

arttırır. Bu nedenle toplumun ilgisini çekmek isteyen pek çok olayda, bombalı 

terörist saldırılarda, izinli izinsiz gösterilerde Taksim seçilmektedir.  

Taksim söz konusu olduğunda, orada geçen olayların kamuoyunun dikkatine değer 

olması belirleyici bir rol oynamaktadır. Terör saldırılarının hedefi olan yerler, 

protesto ve izinli izinsiz pek çok gösterinin yeri olarak seçilmiş olması, Taksim 

adının pek çok olayla birlikte anılmasını da beraberinde getirmektedir. 

Medyada çıkan haberler söz konusu olduğunda toplumsal olarak önemli olduğu 

düşünülen olayların, yazılı ve görsel basında daha fazla yer alması doğal olarak 

görülebilir. Politik gösterilerin yapılması için seçilen mekan Taksim Meydanı’dır. 1 

Mayıs mitingleri, protesto gösterileri, anıta çelenk konulan resmi törenler, sinema, 

konser ve tiyatro salonları ve sanat festivalleri, Taksim’in medyada yoğun olarak 

adından söz ettirmesine neden olarak gösterilebilir. Taksim hem toplumsal olayların 

orada geçmesi için tasarlanmış ve inşa edilmiş, hem de medyada aldığı yerle doğru 

orantılı olarak gündemde kalmasıyla toplumsal olayların geçmesi için seçilen yer 

olmuştur. Son yıllarda yılbaşı, milli maç, 29 Ekim kutlamaları gibi toplumsal o laylar, 

büyük katılımlarla Taksim’de yapılmaktadır. 

5.3.2.1 Bombalı Saldırı Haberleri 

Taksim ve civarında meydana gelen bombalı saldırı haberleri medyada Taksim’in 

yer almasına sebep olan önemli olaylardan biridir. The Marmara Cafe’de Onat 

Kutlar’ın yaşamını yitirdiği patlama ve Gümüşsuyu’nda bir polisin de hayatını 

yitirdiği intihar saldırısı gibi olaylar “Taksim’in güvensiz bir yer olduğu” kanısını 

uyandırmaktadır. Bu saldırıların hedefi olan yerlerin ve binaların, kişilerin 

hafızalarında yer etmelerine ve anlamlarının değişmesine yol açmış, bu mekanları 

kullanan bazı kişilerin kullanmaktan vazgeçmelerine neden olmuştur. 
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5.3.2.2  Resmi Kutlamalar 

Taksim Meydanı, Cumhuriyet İstanbul’unun resmi törenler yapılmak üzere 

düzenlenen ilk meydanıdır. Her resmi bayramda ve anma gününde yapılan törenler 

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konularak yapılır. Bu törenler İstanbul’un artan 

nüfusu ve yüzölçümüne oranla farklı meydanlarda da düzenlenmeye başlamıştır. 

Resmi geçit ve kutlamaların bir kısmının Taksim’in trafik yükü de göz önüne 

alınarak başka meydanlara ve Vatan Caddesi’ne alınmasına rağmen İstanbul’da 

devletin temsilcisi olan vali ve askeriyenin üst düzey yetkililerinin de katıldığı çelenk 

koyma törenleri hala Taksim Anıtı’nda yer almaktadır. 

 

Şekil 5.17. 1959’a ait bir kutlamanın haberi 13 

Resmi törenlerle ilgili haberler her zaman medyada yer almaktadır. Ancak yıllar 

içinde odak giderek resmi törenlerden, yapılan halk kutlamalarına kaymaktadır. 

                                                
13 Hürriyet Gazetesi 31.08.1959. 
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Konserler ve havai fişek gösterileriyle kutlanan 29 Ekim törenleri özellikle 1994’te 

daha farklı bir karakter taşımaya başlamıştır. Düzenlenen kutlamalar ve sivil toplum 

kuruluşları tarafından desteklenen bu gösteriler “laikliğin” ve “Cumhuriyet ilkelerine 

sağdık kalındığının” göstergesidir. İstanbul’un çeşitli yerlerinde kutlamalar olmakta 

(Bakırköy, Kadıköy, vs.) ancak en coşkulu kutlamalar Taksim’de yer almaktadır. 

Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konulan törenler genelde erken saatlerde gerçekleşir ve 

halkın çok fazla katılımını içermez. Bu olayların gazete veya televizyona yansıyor 

olması büyük bir çoğunluğun anılarında yaşayarak değil “medyadan okuyarak ve 

seyrederek” katıldıkları etkinliklerden biri olmasını sağlar. Anıtın yanından geçerken 

çoğu zaman fark edilmeyen çelenklerin anlamlarının medya yoluyla öğrenilmesi, 

dolayısıyla da hafızalarda yer etmesine neden olmaktadır. Bu, Taksim’in resmi 

olarak Cumhuriyet’in fiziksel varlığı olarak tanınmasının kişilerce kabul görmesine 

yardımcı olan bir olgudur. 

5.3.2.3 Yılbaşı ve Maç Kutlamaları 

Özellikle son birkaç yıldır yılbaşı kutlaması ve maç zaferlerinin toplu olarak 

kutlanması için tercih edilen yerlerden birisi de Taksim Meydanı’dır. Bu kutlamalar 

toplumsal olarak bir araya gelip milli duyguları paylaşmanın veya yılbaşı gibi sosyal 

bir etkinliğin büyük bir kitleyle beraber kutlanması isteğinin toplum tarafından 

hissediliyor olmasının sonuçlarından biridir. Yıllar boyu 1 Mayıs mitingleri ve 

protesto gösterileri için kullanılan Taksim Meydanı’nda günümüzde popüler 

şarkıcıların ve grupların konserleriyle şenlenen kutlamalar yer almaktadır. Toplumun 

1980 sonrasında apolitik bir yapıya kavuşmuş olmasıyla da açıklanabilecek olan bu 

değişimin bir sonucu olarak yaşananlar kadar medyada bu konuyla ilgili haberler ve 

bunlarının etkileri de dikkate değerdir.  

Maç sonrası zafer kutlamaları ve yılbaşlarının kalabalık bir kitle tarafından “Taksim 

Meydanı’nda” kutlanıyor olması medyanın da bu olaylara olan ilgisinin çok 

olmasına, gazete ve televizyonların içeriğinde bu olayların çok geniş bir yer 

tutmasına yol açmaktadır. Taksim Meydanı’ndaki “coşkulu” kutlamalara katılan 

binlerce kişi yanında bu olaylardan haberdar olan milyonlar medya aracılığıyla bu 

olaylara tanıklık ederler. Hatta bazen gazeteciler bile olayın haberlerini 

televizyondan izleyip köşelerinde anlatırlar. Sanal anılardan meydana gelen yeni 
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sanal anılarla kişilerin Taksim Meydanı ile ilgili sahip olduğu anlamlar değişime 

uğratılır. 

  

Şekil 5.18. Milli Takımın dünya kupası dönüşü Taksim’de karşılanışı14 

 

Öte yandan geniş bir şekilde medyada yer almaları, kişilerin bu kutlamaların içinde 

yer almak istemelerine neden olabilmektedir. Bir dahaki kutlama için “Taksim’de” 

olmaları gerektiğini düşünmelerine yol açacak denli güzel görüntülere yer 

verilmektedir. 

 

 

 

 

                                                
14 Hürriyet gazetesi 01.07.2002 
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Şekil 5.19. 1996 Yeniyıl Kutlamaları15 

 

Tabi “İstanbul sokaklarda” başlıklı bir haberi okuyanlar da “tüm İstanbul’un” 

kastedildiğini sanmaktadır. Taksim Meydanı tüm İstanbul’un ve Türkiye’nin 

temsilini üstlenmektedir. Oysa “Taksim’de yer yerinden oynarken” İstanbul’un başka 

yerleri sesiz bir gece geçirmeye devam etmektedir. Oturma odasından olaya katılan 

katılımcılar dışında İstanbul’un geri kalanında çok fazla bir hareketlilik görülmese de 

tüm İstanbul’u ve Türkiye’yi kapsayan tanımlamalar kullanılmaktadır. 

Yılbaşlarında ise dünyanın pek çok yerinde zaman farkından ötürü değişik 

zamanlarda yaşanan “yeni yıl geri sayımı” Türkiye’de Taksim Meydanı’ndan 

yapılmaktadır.  

                                                
15 İstanbul Dergisi 
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Şekil 5.20. 2001 Yılbaşı Kutlamasında The Marmara Oteli’ne atılan bomba16 

Ancak bir yandan da yılbaşlarında yaşanan tatsızlıklar da medyada yer almaktadır. 

Yılbaşında olan bombalı saldırılar da önem taşımaktadır 

5.3.2.4 Protesto Gösterileri 

1975’te 1 Mayıs kutlamalarının yasal hale gelmesinden sonra Taksim Meydanı pek 

çok olaylı gösteriye sahne olmuş, hatta “kanlı 1 Mayıs” olarak tarihe geçen 1 Mayıs 

1977’de yaşananlar, uzun yıllar Taksim’in bu olayların geçtiği mekan olarak 

toplumun hafızasına kazınmasına yol açmıştır. Bu olaydan sonra yasaklanan 

gösteriler ve 12 Eylül sonrası dönemde protesto olayları için Taksim’in seçilmesi 

                                                
16 Hürriyet İstanbul 02.01.2001 
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kanuni olmaktan çıkmıştır. Günümüzde gösteri yapmak isteyen gruplar için 

yönetimler İstanbul’un başka noktalarında yer göstermektedir. Bu değişim giderek 

Taksim Meydanı’nın adının yalnızca yılbaşı ve maç kutlamalarıyla birlikte gündeme 

gelmesiyle sonuçlanmaktadır. Üzerinden yaklaşık 30 yıl geçen bu kanlı olaydan 

sonra yetişen yeni kuşaklar için Taksim Meydanı’nın anlamının da farklı olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Şekil 5.21. En siyasi meydan 17 

 

                                                
17 Hürriyet Gazetesi Gazete Pazar 14.02.1997. 
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90’lı yıllarda çeşitli toplu gösterilere sahne olan Taksim’de son yıllarda yaşanan 

protesto eylemleri, daha az bir katılımlı veya kişisel olarak yapılan eylemleri 

içermektedir. 

  

 

Şekil 5.22. 1 Mayıs’ta yapılan gösterilerin medyaya yansımaları 

Liberal Demokrat Partili (LDP) gençlerin topluca Gezi Pastanesi’nin önünde 

aldıkları puroları dönemin bir bakanına göndermeleri veya “eğitime ayrılan payın 

düşüklüğünü protesto etmek için bir bardak su içmeleri” gibi haberler farklı bir 

protesto anlayışının ortaya çıkmasına örnek olarak verilebilir. 
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Bunların yanında laik ve anti-laik tartışmalarının yükseldiği dönemlerde “laiklik” ve 

“Modern Türkiye” konulu eylemler için seçilen yerlerden biri de Taksim Meydanı ve 

Cumhuriyet Anıtı’dır. Bu eylemler, katılım olarak az bir kitleye sahip olsalar bile, 

Taksim’de ve İstiklal Caddesi’nde yer alıyor olmaları, bu mekanların toplumsal bir 

gösterge olmasının bir kanıtı olarak gösterilebilir. Asıl amacı toplumun veya hitap 

edilen makamın dikkatini çekmek olan bu gösteriler, katılımlar ile bunu 

sağlayamasalar da medyada yer almakla bu eksiği kapatmaktadırlar. Gösteriler bir 

mekandan halka ulaşmaktan medyada yer alarak halka ulaşamaya doğru bir değişim 

göstermiştir. 

Bu konuda ilginç bir örnek de medya aracılığıyla Ocak 1997’de toplumu, hükümeti 

uyarmak için toplanmaya çağıran yazılardır. Öncelikle medya aracılığıyla 

toplanmaya çağrı yapılmış ve mekanlar Kadıköy, Bakırköy ve Taksim Meydanları 

olarak duyurulmuştur. Katılım az olmasına rağmen medyanın olaya yer vermiş 

olması, katılanların moralini ve bir sonraki toplantının katılımını yükseltmiştir. Bu 

toplantılarda siyasi görüşlerin pankart ve tezahüratlarla belirtmesi kınanarak, nasıl 

tepki verilmesi istendiğinin de yine medya aracılığıyla topluma bildirilmiştir.  

1 Mayıs olaylarının ne kadar “kanlı” veya “kansız” geçtiğini haberlerinin etkisiyle, 

medya, kişilerin bu olaylara olan bakış açısının değişmesine neden olmaktadır. Bu tip 

olaylar karşısında farklı siyasi görüşlerin yayın organlarının, farklı dil ve seçtikleri 

farklı odak noktaları vardır.  

5.3.2.5 Mekan tanıtımı 

Günümüzde eğlencenin ve sosyal yaşamın geçtiği mekanların sayısında yaşanan artış 

sonucunda basında bu tip tanıtım olaylarına sıklıkla yer verilmektedir. Kişilere boş 

zamanlarında yapacaklarına seçenekler sunan medya türlerinin sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Bu tip mekanlar ticari birer işletmedir ve medya organlarını kullanarak 

kendi tanıtımlarını yapmaktadırlar.  

90’lar İstanbul’unda, özellikle Taksim – Beyoğlu civarında hem mekanların kullanıcı 

sayıları artmış hem de niteliklerinde farklılaşmalar olmuştur. Çoğunluğunu üniversite 

gençlerinin oluşturduğu kullanıcı kitlesi daha yüksek gelirli bir kitleyi de içine alacak 

şekilde genişlemiş ve değişmiştir. 
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Taksim Meydanı’na bakan geniş, modern ve şık otellerin açıldığı son yıllarda 

hedeflenen kitle de değişmektedir. The Marmara Otelinin kafesi, Gezi Pastanesi gibi 

mekanların yanında Taximoda, T2 Café (Taksim Square’in farklı bir ifadesi), Taxim 

Hill Otel Cafe gibi mekanlar farklı kullanıcılar için olanaklar sunmaktalar. 

İsimlerinde ve dekorasyonlarında kullanılan dille Taksim Meydanı manzaralı yeni 

mekanlar sunmaktadırlar. 

“Tüketimin mekanlarının” da Taksim Meydanı ve çevresinde yer alması, medya 

içeriğinde Taksim’de yaşanabilecek değişik olanaklar hakkında kişileri 

bilgilendirmektedir. Kişiler, mekanlar hakkında medyadan haberdar olmakta ve 

denemeye karar vermektedirler.  

 

Şekil 5.23. Eğlence mekanı 
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Yalnızca mekan tanıtımı ve sosyal olaylar hakkında haber vermek üzere çıkartılan 

dergiler, kitapçıklar, internet siteleri yanında günlük gazetelerde haftasonunda 

alışveriş ve eğlence için gidilmesi gereken “in” yerlerin bilgilerin sunmaktadırlar. 

Taksimde bu tür mekanların zaman içinde artması ve medyada bu tür mekanlarla 

ilgili haberlerin çoğalması Taksim’in anlamsal olarak da “tüketim toplumu” için bir 

mekana daöüştüğünün . 

İstanbul gece hayatında önemli bir yere sahip olan Maksim Gazinosu’nun 

Caddebostan’daki yerinin büyük ölçekli bir markete dönüşmesinden sonra 

Taksim’deki Maksim Gazinosunun Taksim Laila’ya dönüşmesi eğlence ve gece 

hayatının değişimine son bir örnek oluşturur. Gazinoda eğlenmek kavramı giderek 

yerine değişik dünya mutfaklarının bir arada sunulduğu, “ayakta” yüksek sesli müzik 

eşliğinde dans edilerek eğlenilen farklı bir tarzda eğlenmek ve bunu talep eden bir 

kullanıcı kitlesi gelmektedir. Bu değişimde Taksim’in gelecekte nasıl kullanılacağı 

ve bu kullanımın nasıl anlamlara işaret edeceği konusunda önemlidir.  

 

Şekil 5.24. Maksim Gazinosu18 

                                                
18 İstanbul Dergisi Ocak 1994. 
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Pek çok gazeteci, sanatçı ve iş adamının katılımlarıyla kurulan Beyoğlu 

Güzelleştirme ve Koruma Derneği’nin çalışmaları, yanında şu anda yayınlanmayan 

Yaşayan Beyoğlu dergisi ve aralarında Çelik Gülersoy’un da bulunduğu bir ekibin 

çıkardığı “Merhaba Beyoğlu” dergileri de medyanın mekana etkileri arasında 

sayılmaya değerdir. Bu dergiler yanında, pek çok Beyoğlu araştırması ve gez ikitabı 

yayınlanmıştır. Beyoğlu ve çevresine duyulan n”nostaljik” bağın medyaya 

yansımaları olarak anılabilirler. 

Kafe ve restoranlar sundukları hizmet çeşitleri yanında dekorasyonları ve 

kullanıcılarıyla da medyada yer almaktadır. Günümüzde bir mekanın nasıl 

olduğunun yanında kimler tarafından kullanıldığı da, kişilerin mekan hakkında 

önemli buldukları bir kriter olmuştur.Ayrıca mekanın dekorasyonu da seçiminde 

önemli bir kriter haline gelmiştir. Hizmetleri aynı olan iki mekan arasında seçim 

yapmak gerektiğinde önemli olan kişilere en çok hitabeden atmosferin 

bulunabilmesidir. Mekanlar hakkında tanıtımlar yapılırken kullanılan dil ve 

fotoğraflar kişilerin yaratılan mekanda yaşayacakları deneyimin birer iyi ifadesi 

olmaları bu açıdan çok önemlidir. 
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Şekil 5.25. Beyoğlu’nun yüzleri 19 

 

5.3.2.6 Sanatsal ve Sosyal Olaylar 

Beyoğlu ve çevresin sanatsal olayların merkezi olması son 10 yıla özgü 

değildir.Tiyatro ve sinemaların yoğun olarak bulunduğu bu bölge her zaman sanatın 

ve kültürel etkinliklerin mekanındır. Taksim ve çevresinin sanat olaylarıyla birlikte 

anılıyor olması yani bir olgu olmamakla birlikte medyanın kullanımıyla daha geniş 

bir kitlenin haberdar olmasına yol açmaktadır. Festival zamanı kullanılan etkili 

reklam filmleri, broşür ve afişler yanında yoğun bir tanıtım yapılmakta, böylece 

festival dönemi Taksim Meydanı ve çevresi gündemde sıkça yer almaktadır.  

                                                
19 Vatan Gazetesi- Cafe Pazar  22.09.2002 
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Şekil 5.26. Habitat sonrası İstanbul Dergisi’nde Habitat değerlendirmeleri  

 

Şekil 5.27. Ha.bi.tat.tı...20 

                                                
20 İstanbul Dergisi Temmuz 1996. 
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İstanbul’da Habitat II toplantıları da 90’lı yıllara şehir gündeminde önemli bir yere 

sahip olmuştur. Hem sivil toplum kuruluşlarının fazlalaşması, şehir ve konutla ilgili 

konularda yapılan toplantılar, hem de Habitat II için Taksim ve çevresinde girişilen 

şehirsel düzenlemeler önemli bir yere sahiptir. 

5.3.3 Taksim’in Tarihi, Anlamı ve Değerlerine İlişkin Haberler 

 
 

  

Şekil 5.28. Meydanın kimliği, anlamı, tarihi21 

                                                
21 Gazete Pazar – Joker 27.04.1997 
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Taksim şehir düzenlemeleri ve içinde geçen olaylarla medya içeriğinde sıklıkla yer 

almaktadır. Bu tartışmaların yoğunluğuna ve gündemdeki önemine bağlı olarak 

medyada Taksim çevresinin tarihi ve anlamı üzerine pek çok yayın yapılmıştır. Bu 

yayınlar genellikle tarih sırasına göre olayların hatırlatılmasına dayanan ve 

Taksim’in toplumsal anlamları üzerine yorum yapan yazılar olarak göze 

çarpmaktadırlar. Bu tip yazılar toplumsal hafızanın ve yerin imgesine dair öğelerin 

hatırlatılmasından oluşmaktadır. Anlamı oluşturacak imgeler tazelenmekte ve yeni 

anlamları güçlendirecek ifadeler ve imgeler kullanılmaktadır.  

  

 

Şekil 5.29. Tespitler, Röleveler, Silüetler22 

                                                
22 İstanbul Dergisi, Ocak 1999 
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 Utopyalar Taksim, İstanbul dergisinde çıkan bu yazıda meydan da payına düşeni 

almıştır. 

5.4 Bölüm Sonucu 

Taksim Meydanı, 1990’lı yıllarda hem şehirsel düzenlemeleri ve hem de sahne 

olduğu olaylarla yoğun bir biçimde medyada yer almıştır. Sadece İstanbul’da değil 

tüm Türkiye’de gündemde olmuş ve siyasi tartışmaların, kutlamaların, sanat 

olaylarının merkezinde yer almıştır. 

Günlük gazetelerde Taksim Meydanı’nın ve şehir düzenlemelerinin yoğun bir 

biçimde tartışılması, kamuoyunun bilinçli bir biçimde konuya yaklaşmaya 

başladığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1986). Bu 

tartışmalar sırasında mimarlar ve şehircilerin görüşlerine başvurulmuş ve topluma 

ulaşabilmeleri sağlanmıştır.  

Günlük gazeteler Taksim Meydanı’yla ilgili konuların gündeme gelmesini sağlarken, 

dergiler konuların uzmanlar tarafından tartışıldığı ortamları hazırlamıştır. Medya, 

                                                
23 İstanbul Dergisi Nisan 1993 

 

Şekil 5.31. Meydan - Ütopya23 
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kişilerin mekanla birebir kurdukları ilişki içinde mekana ilişkin dikkat etmedikleri 

ayrıntıları görmeleri sağlanmış ve grafik anlatımlarla yeni mekan imgeleri 

oluşturulmuştur. Meydanın tarihi ve anlamıyla ilgili yayınlarla Taksim Meydanı’nın 

“Cumhuriyet Meydanı” ve  “Modern Türkiye’nin Göstergesi” olduğunun pek çok 

defa altı çizilerek vurgulanmış ve bu anlamlarla ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bu 

anlamların vurgulanması, karşı görüşlerin savlarını da kuvvetlendirmiştir. 

Günümüz medya içeriğinde “İstanbul’da neler oluyor?” sorusunun cevabı genelde 

“Taksim’de neler oluyor?” sorusunun cevabıyla eş anlamlı hale gelmiştir. Hatta bu 

genelleme daha geniş bir anlamda “Türkiye = İstanbul = Taksim” denklemine de 

dönüştürülebilir. Gazetelerin yerel haberler veren bölümlerinde her kent için özel 

haber seçimlerine yer verilebilir ama her kentteki baskıda İstanbul’a yer 

verilmektedir. Yurt çapında yayın yapan televizyonlarda ise “İstanbul’a kar 

yağmadan Türkiye’ye kış gelmez” genellemesinin de ifade ettiği gibi İstanbul ve 

Taksim Meydanı diğer mekanlara göre daha çok yer almaktadır. 

2000’li yıllara gelindiğinde Taksim Meydanı, giderek sadece terör ve 1 Mayıs 

gösterileriyle anılmaktan, coşkulu kutlama ve konserlerin geçtiği bir mekana 

dönüşmüştür. Bu dönüşümde, kişilerin zihinlerindeki imgeleri oluşturmada gittikçe 

daha etkin bir rol oynayan medyanın etkisi inkar edilemez. Günümüzde mekanla 

kurulan ilişkide medyanın hem mekanın fiziksel olarak, hem de anlam ve kullanım 

olarak değişiminde ve yorumlanışında etkisi; medyanın ürettiği anlamların giderek 

daha fazla geçerli olduğu görülmektedir. 
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6 SONUÇ 

Kitle iletişim araçlarının günümüzde yarattığı imgeler, kişilerin mekanı nasıl 

algıladıkları ve kullandıkları konusunda önemli etkileri de beraberinde getirmektedir. 

Kent mekanından kişisel alana kadar, her ölçekte farklılaşmalara neden olmakta, 

anlamları değiştirirken veya oluştururken mekanın fiziksel sınırlarının zorlandığı, 

zaman - mekan kavramlarının ilişkisinin sorgulandığı ve değiştiği bir dönemin 

yaşanmasına neden olmaktadırlar. 

Bu etki, medyanın topluma etkisinden soyutlanması güç ve kanıtlanması zor bir 

savdır. Ancak yüksek tirajlı günlük gazetelerin genel tavrı merkez ideolojilerin, 

seçkinci tavrın birer göstergesine dönüşmekte ve küresel akımların genel akışına 

bağlı olarak gelişmektedir. Türkiye’de gazete tirajlarının batılı ülkelere göre ne kadar 

düşük olduğu, mimari ve şehirsel mekanın iletildiği dergilerin ne kadar kısıtlı bir 

çevreye ulaştığı göz önünde tutulduğunda, incelenen medya arşivi üzerinden tüm 

toplumun bakış açısının yansıtıldığını iddia etmek yanlıştır.  

Ancak günümüz Türkiye’sinde medya kanallarında giderek artan tekelleşme ve aynı 

kuruluşun farklı medya türlerini kullanarak yayın yaptığı düşünüldüğünde, gazete 

içeriklerinin bağlı bulundukları medya kuruluşunun genel çizgisine sadık oldukları 

görülmektedir. Toplumun çok geniş bir kesimine ulaşan televizyon yayınlarının 

içerik olarak gazetelere yakınlaşmasını da beraberinde getireceği kabul edilebilir. Bu 

nedenle gazete arşivi üzerinden yapılan bir tarama, medya sektöründe ağırlıklı yere 

sahip görüş ve ideolojilerin saptanmasında önemli olmaktadır. 

Medya kanallarının içeriklerinde her ne kadar farklı siyasi veya ideolojik temellere 

dayansa da anlatımda kullanılan kalıpların benzeşmekte olduğu gözlemlenmektedir. 

Kullanılan teknolojiler ve anlatım teknikleri giderek aynılaşmakta, yayınlanan 

reklamlar, kullanılan imgeler ve kalıplar benzeşmektedir. Mekanın ifadesinde 

kullanılan bu öğeler kişilerin imgelemlerinde değişim yaratacak denli güçlü birer 

ifadeye sahip olmaktadırlar.  
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Günümüzde kişilerin mekanla kurdukları ilişki giderek daha fazla biçimde medya 

aracılığıyla olmaktadır. Bir mekanı kullanan kişilerden daha fazlası o mekanda 

olanları medya aracılığıyla öğrenmektedir; medyanın bu bağlamda etkisi gerçek 

kullanıcıya olduğundan daha fazla bu kitleye olmaktadır.  

Mekanın medya tarafından tanımlanırken tüketimle eşleştirilmesi ve kişilerin bu 

mekanları kullanmalarıyla kişilikleri arasında bağlar kurmalarını sağlayan imgelerin 

verilmesiyle, insan ve mekan ilişkisi değişmektedir. Berger (1999), fotoğrafın 

icadıyla sanatın ‘biricikliğinin’ ortadan kalktığını, sanat eserine toplumun her 

kesimine kendi ortamları içinde ulaştığından söz eder. Aynı biçimde mekan da 

“oturma odasından” gidilip görülmekte ve o ortamda, kişilerin kendilerine 

kurguladıkları nesnelerle bir arada yorumlanmaktadır. 

Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesiyle hem kişiler başka şehirlere ve dünyanın 

başka yerlerine gidip gelmeye, hem de uluslararası turistlerle birebir etkileşime 

girmeye başlamışlardır. Bu durum, mekanın turist olarak gidilip gezilecek yer olması 

kavramını da beraberinde getirmiştir. Medyanın turizmin gelişmesinde ve dolayısıyla 

mekanın “turistik olarak tüketilmesindeki” rolü çok de yadsınılamaz bir gerçektir.  

Medyanın kişilerin mekan kullanımındaki etkisinin anlaşılması için gazeteler ve 

dergiler üzerinden yapılan bu çalışma ancak bugünün bazı değerlerinin ortaya 

konulması açısından önem taşımaktadır. Her gün farklı bir kullanım alanıyla daha 

fazla yaşamın vazgeçilmez birer parçası olan kitle iletişim araçları, mekanda 

değişimler yaratırken, bir yandan da mekan kavramının yeniden tanımlanmasına 

neden olmaktadırlar.  
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