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Message from the Editor 

 
 
 
 
 
Greetings Dear readers of TOJDAC, 
 
We are happy to announce to you that our Volume 4, Issue: 3 has been published. There 
are 4 articles from 4 authors published in this current issue. Applied communication 
articles are included in this issue.  

Dear readers, you can receive further information and send your recommendations and 
remarks, or submit articles for consideration, please contact TOJDAC Secretariat at the 
below address or e-mail us to info@tojdac.org. 
 
Hope to stay in touch and meeting in our next Issue.  
Cordially, 
 
 
Editor 
Prof.Dr.Rengin Küçükerdoğan 
İstanbul Kültür University Ataköy Campus 34156-İstanbul TURKEY 
Tel: +90 212 4984100 ext. 4106, 
E-mail: r.kucukerdogan@iku.edu.tr 
URL: http://www.tojdac.org 
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SANAL PARA BITCOIN 

 
 

Asuman SÖNMEZ 
İstanbul Kültür Universitesi, Türkiye 

a.sonmez@iku.edu.tr 
 

 
ÖZET 
2008 yılında bir makale ile ortaya çıkan, 2009 yılında ilk işlemini gerçekleştiren bilgisayar 
algoritmalarıyla tasarlanmış Bitcoin, son iki yılda önemli kullanıcı kitlesi yakalayarak, 
talebini artırmış, piyasa değerini hızla yükseltmiş online bir satın alma birimi ya da sanal para 
olarak tanımlanabilir. İsminin gerçekliği bile şüpheli anonim bir kişi tarafından aktif hale 
getirilen sistemde bir devlet, merkez bankası gibi klasik para birimlerinin sahip oldukları 
otoriteler ve garantörler yer almadığı gibi denetim de söz konusu değildir. İşlemler network 
üzerinde direkt olarak iki taraf arasında herhangi bir aracı kurum olmaksızın 
gerçekleştirildiğinden maliyeti yok denecek kadar azdır. Sözkonusu durum herhangi bir devlet 
otoritesinin kontrol ve sorumluluğunun olmamasından doğabilecek handikapları da içinde 
barındırmaktadır. Bununla birlikte sistemin birçok disiplini bir araya getirerek çalışan bir 
yapıya sahip olması disiplinlerarası işbirliği ile ne gibi yeniliklerin ortaya çıkabileceğinin 
görülmesi açısından öneme sahiptir. Bu çalışmada; Bitcoin’in doğuşu, özellikleri, Dünya’da 
ve Türkiye’deki gelişimi ve ekonomisi içindeki yeri, işleyiş yöntemi araştırılmış, yeni sanal 
para birimi ile ilgili mevcut durum analizi yapılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, sanal/elektronik para 
 

 
DIGITAL CURRENCY BITCOIN 

 
 

ABSTRACT 
Bitcoin created as an academic article in 2008 and realized first transaction in 2009 is a 
digital/electronic currency which is designed on computer and built from calculating an 
algorithm. It developed rapidly and skyrocketed its market value in last two years by 
increasing its number of users and demand. The system designed by the pseudonymous 
person is not depend on neither any government nor a guarantor or an audit institution that the 
classical monetary system has. The transactions are realizing peer-to-peer network system and 
the cost of transaction is almost nothing. On the other hand Bitcoin inholds some of problems 
stemming from its uncontrollable features by any authority such as government, central banks 
etc. However the system which can be defined as a interdisciplinary study is a good sample in 
respect of digital innovations. In this study; emerge of Bitcoin, its features, place in World 
and Turkish economy, transaction methods are researched and worked on a SWOT analysis 
for new digital currency. 

 
Keywords: Bitcoin, digital/electronic currency 
 
 
GİRİŞ 
Parayı devletlerin Merkez Bankaları’nın çıkartmasının gelenek ve hatta kural haline geldiği 
dünya ekonomisinde son yıllarda bilgisayarda yazılım olarak üretilen paralar yaygınlaşırken 
özellikle Bit Para (Bitcoin - BTC) öne çıkmış ve yavaş yavaş ticarette kullanımı artmaya 
başlayan bir para birimi olmuştur. 
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2008 yılında “gölge kurucu” Satoshi Nakamoto diye tanıtan ve daha sonra ortalıktan yok olan 
bir kişi ya da grubun hazırladığı bildiri sonucu ortaya çıkan ve bütünü ile “gölge sistem” olan 
Bitcoin, dijital ortamda oluşturulmuş bir yazılım ürünüdür. Bitcoin'in mucidi, Satoshi 
Nakamoto’nın isminin gerçek olmamasının ötesinde kendisini büyük teknoloji şirketleri ile 
ilişkilendirilerek isimdeki “Sa”nın Samsung, “Toshi”nin Toshiba, “Naka”nın Nakamushi ve 
“Moto”nun da Motorola olduğu söylenmektedir1. 
 
Sistem ile ilgili sorumlu, denetleyici, merkez, değişimlerde banka hesaplarından çekilen 
paraların nasıl ve nerelere yatırıldığı ile ilgili hiçbir bilgi bulunmadığından Bitcoin için 
“sanal/elektronik para” tanımlamasını yapmak yanlış olmayacaktır. 
 
Son beş senedir küresel mali kriz nedeniyle nakit kontrolüyle yükümlü kurumlar ve bankalara 
olan güvenin azalması, Avrupa ülkelerinde hesapların dondurulması gibi olaylar sonucunda 
ortaya çıkan dünyanın ilk elektronik para birimi Bitcoin son yıllarda hızla ilgi görmeye 
başlamıştır2. 
 
İlk Bitcoin transferi Ocak 2009 ayında yapılmış, Haziran 2011’de ise 10.000 kullanıcı 
arasında yaklaşık 6.5 milyar dolarlık sirkülasyona yükselmiş (Reid ve Harrigan, 2012, 2), 
Temmuz 2014 ayı itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolara günlük işlem sayısı 
yaklaşık 70,000 adede ulaşmış, işlem görmeye başladığından bu yana Aralık 2013 ayında 
gerçekleşen işlemler ile yaklaşık 13.9 milyar dolarlık en yüksek piyasa değeri kaydedilmiştir. 
 
Bitcoin ile ilgili bu çalışma, sistemin ortaya çıkışı, gelişimi, işleyişi, Türkiye piyasasındaki 
yeri ve önümüzdeki dönemler için içinde barındırdığı fırsat ve tehditleri açıklamak üzere 
hazırlanmıştır. Çalışmada amaçlanan; 

1. Bitcoin ile ilgili yapılmış akademik çalışmaları, medya haberleri ve köşe yazılarını 
derleyerek yeni sistem üzerinde bir farkındalık oluşturmak, 

2. Disiplinler arası (mühendislik, finans, pazarlama) ortak çalışmalara imkan veren bir 
konuya dikkat çekmek, 

3. Bitcoin gibi sanal para birimi ile ilgili durum analizi yapmak ve 
4. Bitcoin’in sürdürülebilirliği konusunu tartışmaya açmaktır. 

 
LİTERATÜR 
Dijital para terimi sadece online bankacılık anlamına gelmeyerek, aracı kurum olmaksızın 
özel kişilerin sadece internet üzerinde kullanabilecekleri para bir başka anlamda değer 
transferinin elektronik yolu demek olup, diğer para basan kurumların gizliliklerinin aksine 
oldukça şeffaf ve datalara kolay ulaşılır bir yapıya sahiptir  (Herpel, 2011, 4). Diğer taraftan 
dijital para transferi internet girişi olan her yerden yapılabildiği için kullanıcılarına daha özgür 
bir ortam sağlamaktadır. Örnek olarak GoldMoney iPhone kullanıcı güvenini kazanmış bir 
güvenli mobil sistem, Webmoney Telepat telefon girişi sistemi, Keeper Mobile software 
sistemidir (Herpel, 2011, 6). 
 
Son yıllarda gelişimi ile diğer dijital paralardan ayrılan ve göze çarpan Bitcoin ise 2008 
yılında Satoshi Nakamato takma adlı bir kişin ya da grubun dijital imza ile ilgili hazırladığı 
bildiri ile ortaya çıkmıştır. Nakamato çalışmasında; elektronik paranın tamamen iki taraf 
arasında kurulacak bir sistem Peer to Peer3 (P2P) ile herhangi bir finansal kurum olmadan 

                                                        
1 http://www.zaman.com.tr/gundem_10-soruda-sanal-para-bitcoin_2165491.html, (Erişim: 10.12.2013) 
2 http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2013/07/130702_winklevoss_bitcoin.shtml (Erişim: 10.12.2013) 
3 “Peer to Peer (P2) iki veya daha fazla istemci arasında veri paylaşmak için kullanılan bir ağ protokolü olup, 
eşler, sunucuları veya sabit bilgisayarlar tarafından merkezi koordinasyon ihtiyacı olmadan, işlemci gücü, disk 
depolama veya ağ bant genişliği gibi kendi kaynaklarının bir kısmını, doğrudan diğer ağ katılımcıları için 
kullanılabilir yapabilir, sunucuların tedarikçi ve istemcilerin tüketici olduğu geleneksel istemci-sunucu modelinden 
farkı eşlerin, hem tedarikçi hem de tüketici olmalarıdır.” http://tr.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer, (Erişim: 
8.12.2013) 
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direkt olarak sahibinden diğer kişiye transferine izin veren bir online ödeme sisteminin 
varlığını açıklamıştır (Nakamato, 2008). 
 
Teigland ve diğerleri (2012); Bitcoin’i daha iyi anlayabilmek ve tanımlayabilmek için Bitcoin 
topluluğunun üzerinde ampirik bir çalışma yaparak, ilk çıkışını, kendini organize etme şeklini, 
online yöntemle global finansal sistemi içinde oyun değiştirici hareketlerini analiz etmeye 
çalışmışlar, ilk aşamada Bitcoin topluluğu ile bağlantı kurmuş, online ikincil kaynaklarla 
birlikte Kasım 2009 – Ocak 2012 tarihleri arasındaki 22.000 üyenin aralarındaki sosyal ve 
bilişsel yapılarını incelemişlerdir. 
 
Güring ve Grigg (2011), Bitcoin’in de içinde yer aldığı ekonomik modelleri Gresham 
Kanunu4 çerçevesinde incelemiş ve Bitcoin’in geniş ve çeşitlenmiş madencilik ağına bağlı 
olarak çalıştığı, çalışma mekanizmasının serbest giriş ve limitsiz olması nedeniyle çok sayıda 
bilgisayar ağına yüklenmesinden dolayı Gresham Kanunu’nu ihlal ettiği sonucuna varmıştır. 
 
Christopher (2013) da Bitcoin’in ABD anti-para aklama kanunları açısından işlem ve işleyiş 
şeklini analiz etmiş ve Bitcoin’in para aklama aracı olarak kullanımı ve buna bağlı olarak 
oluşabilecek suçlar ve kanun uygulamalarında yaşanabilecek zorlukları aktarmıştır.  
 
Genellikle web tabanlı uygulamalardan aşina olduğumuz sanal para kavramı, bir uygulama 
içinde ek özelliklerin özel bir kur üzerinden satılması olarak açıklanabilmektedir5. Moore ve 
Cristin (2013); Bitcoin’in takas işlemleri üzerine yaptıkları araştırmalarında Bitcoin 
değişimlerine bağlı iki riski analiz etmişler, ortalama işlem hacmi ile erken kapama olasılığı 
arasında negatif korelasyon, regresyon analizlerinde ise bozulan anlaşmalarla pozitif ilişkili 
olduğunu, bununla birlikte, devam eden bir takas operasyonunun yüksek işlem hacmine bağlı 
olduğunu bunun da hırsızlar için ayrıca bir hedef oluşturduğunu tespit etmişlerdir. 
 
Bitcoin sisteminde tüm işlemler ağ içinde kronolojik olarak kaydedilmekte (block chain) yani 
stoklanmakta, kullanıcılar arasında paylaşılmakta, herkesin analiz etmesine izin vermekte ve 
gerçek bir bilinmezlik sağlamamakla birlikte takma ad ile gerçekleştirilmektedir (Möser, 
2013). 
 
Rosenfeld; Bitcoin’in işlem yöntemini farklı yöntemlerle karşılaştırarak açıklamış, avantaj ve 
dezavantajları ve diğer işlemler arasında Bitcoin “mining / madencilik” ismi verilen bir 
sistemle işlemler arası senkronizasyonu nasıl sağladığını analiz etmiştir (Rosenfeld, 2011, 1).  
Möser (2013) ise işlemlerin anatomisini açıklayarak, iki bilinmeyen taraf arasındaki işlemler 
anlamında kullanılabilecek karışık hizmetler ile Bitcoin transferlerinin anonimliğinin nasıl 
yükseltilebileceğini araştırmış ve karşılaştırmıştır. 
 
Karame ve diğerleri (2012); Bitcoin’in zaman aralığı kısalan ürün alımı sırasındaki hızlı 
ödeme yönteminin güvenliğini araştırmış, çift harcama (double-spending6) durumlarında hızlı 
işlemlerde sistemin etkinliğinin azalabileceğini ve bu tip harcama ataklarına karşı alınabilecek 
önlemleri analiz etmiştir.  
 

                                                        
4 “Gresham yasası, "kötü paranın iyi parayı kovması" yasası olup, yasaya göre, göreli nominal değerleri aynı, 
fakat külçe değerleri farklı iki madeni paradan külçe değeri yüksek olan dolaşımdan çekilince külçe değeri küçük 
olan para -kötü para olarak adlandırır-, külçe değeri yüksek olan parayı -yani iyi parayı- kovmuş olur ve sonuçta 
kötü para piyasada egemen hale gelir. Gresham Yasası'na ilişkin tipik örnek altın ve gümüş sikkelerin birlikte 
dolaşımda bulunması durumu olup, gümüş (kötü para), altını (iyi parayı) dolaşımdan çıkarmıştır.” 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gresham_Yasası, (Erişim: 8.12.2013) 
5 http://www.webrazzi.com/2010/10/17/uygulama-ve-sosyal-oyunlarda-sanal-para-firsati/ (Erişim; 10.12.2013) 
6 “Çift harcama: Kötü amaçlı bir kullanıcının Bitcoinlerini iki kişiye aynı anda göndermeye çalışması durumudur. 
Bitcoin madenciliği ve blok zinciri iki işlemden hangisinin kazanacağını belirlemek için oradadır.” 
http://bitcoin.org/tr/kelime-haznesi#gizli-anahtar 
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Grinberg; Bitcoin’in çalışma yöntemlerini, internet siteleri ve hizmetlerinin ekosistemini, 
Bitcoin gibi dijital altın para birimi olarak işlem yapan diğer sistemlerle Bitcoin 
karşılaştırmalarını yaptığı ve Bitcoin’in sürdürülebilirliğini tartıştığı analizinde, Bitcoin’i, 
internet bazlı ticaret ve altına dayalı ürün olmak üzere en az iki sınıfta tanımlamaktadır 
(Grinberg, 2011, 168). 
 
BITCOIN’IN GELİŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, İŞLEYİŞ ŞEKLİ 
Gelişimi 
Rodrigue’ya (2011) göre ekonomik balonlarını dört farklı safhada inceleyebilmek mümkün 
olup, söz konusu evreler; fiyatlarda spekülatif amaçlı işlemlerin henüz yatırımcılar tarafından 
dikkat edilmediği “gizlilik evresi”, kar amaçlı kurumsal yatırımcıların da işlem yapmaya 
başladıkları “farkındalık evresi”, medya ilgisi ile bilgi ve duyumların yayıldığı hemen 
herkesin işlem yapmaya başladığı “çılgınlık evresi” ve yavaş yavaş popülaritesinin 
kaybolduğu ve fiyatların normale yani ortaya döndüğü “sönme evresi” olarak tanımlanabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 1: Ekonomik Balonların Evresi 
(Kaynak: Rodrigue J. Paul7) 

2009 yılında ilk işlemi gerçekleşen ve yaklaşık değeri uluslararası piyasada 1.3 $ olan 
Bitcoin’in de Grafik 1’de işaret edilen evreleri geçireceği şüphesizdir. Bitcoin son dört yıl 
içinde ciddi bir değer artışı yaşamıştır. 2009 – 2011 yılları arasında yaklaşık 100 milyon 
dolarlık8 bir pazar büyüklüğüne ulaşan Bitcoin’in fiyatlarındaki bu hızlı değişim özellikle 
spekülasyon imkanı vermesi açısından bazı oyuncular tarafından tercih edilmektedir. Bu 
anlamda Bitcoin için 2009-2011 yılları arasında “gizlilik evresi”ni tamamladığını ve 
“farkındalık evresi”ne geçtiğini söyleyebilmek mümkündür. Son fiyat hareketlerinde ise 
“çılgınlık evresi”nin tamamlanmış ve “sönme evresi”ne gelmiş olduğu görülmektedir. 
 
Dünya’da Kasım 2013 ayı itibarıyla 21 milyon Bitcoin üretilmiş, bunların 12 milyonu ise 
piyasada el değiştirmektedir9. 27 Nisan tarihinde Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar 

                                                        
7 http://media.economist.com/images/Four_stages_chart.jpg (Erişim: 10.12.2013) 
8 http://www.sabah.com.tr/NewYorkTimes/2011/08/15/bankalari-es-gecen-bir-sanal-para-birimi, (Erişim: 
10.12.2013) 
9 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25165258.asp, (Erişim: 10.12.2013) 
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dolara ulaşmışken Aralık ayı sonlarında bu değer yaklaşık 9 milyar dolara Temmuz 2014 ayı 
itibarıyla ise 7 milyar dolara gerilemiştir. İşlem görmeye başladığından bu yana kaydedilen en 
yüksek piyasa değeri Aralık 2013 ayında gerçekleşen yaklaşık 13.9 milyar dolarlık değerdir10. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 2: Bitcoin Piyasa Değeri ve İşlem Adedi 
(Kaynak: https://blockchain.info/tr/charts/market-cap 18.07.2014) 

 
Saatte gerçekleşen ortalama alım-satım işlemi ise Nisan 2013 ayında 2.252 adet iken (Uras, 
2013) Kasım ayında 59.000’e yükselmiş, bir anlamda “günlük Bitcoin borsası” ile alış satış 
fiyatları oluşmuştur ve değeri sürekli olarak değişim göstermektedir11. Günlük işlem sayısı 
Temmuz 2014 ayı içinde yaklaşık 70,000 adede başlangıçtan itibaren toplam yaklaşık 43 
milyon adede ulaşmıştır. 
 
2013 yılının son altı ay içindeki sıçramada özellikle Kasım ayı başlarında ABD Senato’sunda 
Adalet Bakanlığı yetkilileri ve mali denetleme kurumu temsilcilerinin katıldığı bir oturumda 
Bitcoin’in “meşru bir mali hizmet” olarak tanımlanması, yasal finansal hizmetlerde sanal para 
biriminin kullanılmasını onaylayan karar ve yakın zamanda yasaklanmayacağının 
sinyallerinin verilmesinin rolü büyük olup, değeri 1.000 $ sınırını geçmiştir12. Hatta ABD 
Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, merkez bankasına dayanmayan bir sanal para birimi 
olarak Bitcoin'i denetleme yetkilerinin olmadığını, ancak sanal para biriminin doğru yenilik 
ve düzenlemelerle uzun vadede umut verici olduğunu söylemiştir13. 
 

                                                        
10 https://blockchain.info/tr/charts/n-
transactions?timespan=180days&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&add
ress= (Erişim: 18.07.2014) 
11 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25151295.asp, (Erişim: 10.12.2013) 
12 http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2013/11/131127_bitcoin_deger_dolar.shtml, (Erişim: 10.12.2013) 
13 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25165258.asp, (Erişim: 10.12.2013) 
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İşlem Tutarı (mn $) İşlem Adedi (000)
Visa 16,518 212,603
Master Card 9,863 93,578
China Unionpay 7,562 0
AMEX 2,434 14,521
Discover (Pulse) 438 11,838
Paypal 397 7,700
Discover (Discover) 299 5,052
Western Union 216 633
Bitcoin 138 61
Xoom 15 25
Ria/Afex 0 84

Kasım 2013 ayındaki yaklaşık 9 milyar dolarlık para arzı ile Bitcoin Dünya dar tanımlı para 
arzı (M1) sıralamasında 191 ülke arasında 79. sırada yer almakta olup, söz konusu miktar 85,2 
milyar dolar ile 40. sırada yer alan Türkiye’nin tanımlı para arzının %10’una denk 
gelmektedir14. 
 
Aralık 2013 ayı başında ise Avrupa Birliği kanunlarına göre PayPal, ve WebMoney gibi 
internet alışverişlerinde ödeme yapılmasında kullanımı uygun para birimi olarak tanımlanmış, 
Fransa’da Bitcoin-Merkez ile yatırım bankası Aqoba ve Credit Mutuel Bank arasında 
yapılmış, böylelikle Bitcoin-Merkez bankacılık işlemlerini yürütebileceği uluslar arası bir 
banka hesabı kazanmıştır (Allison, 2013). Buna karşılık Çin gibi dünya ekonomisini yöneten 
bir ülkenin ticari kurumlarında Bitcoin’in yasaklanması15 gelecek dönemde başka ülkeler 
tarafından da takip edilebilecek bir harekettir. Söz konusu durum Bitcoin’in sürdürülebilirliği 
açısından da önemli bir gelişmedir.Tüm bu gelişmeler kapsamında Bitcoin’in benzer ödeme 
araçları arasındaki yeri hızla yükselmiştir. Tablo 1’de günlük işlem hacimleri ve adetleri 
verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 1: Bitcoin ve Benzer Ödeme Araçlarının Günlük İşlem Hacmi ve Adedi 
(Kaynak: http://www.coinometrics.com/bitcoin/btix, 16.12.2013) 

 
Bitcoin’in günlük fiyat aralıklarındaki yüksek marjlar olduğu gözlenmektedir. Ekonomistler 
ise Bitcoin'in değerinin bir anda uçuk rakamlara çıkıp sonra düşmeye başlaması, ardından da 
tekrar yükselmesini “sıkışma” teorisiyle açıklamaktadırlar. Söz konusu durum özellikle elinde 
yüksek miktarda Bitcoin bulunduran yasa dışı internet sitesinin kapatılması sırasında da 
yaşanmıştır. Yeni algoritmalarla Bitcoin üretenlerin eski geleneksel Bitcoin üreticilerini 
kaçırması sonucu Bitcoin üretimi olumsuz etkilenmiş ve Bitcoin'in bir anda 900 dolara 
çıkmıştır. Arz eksikliği ile açıklanırken bir anda yaşanan şok düşüşler ve yükselişler de 
sıkışma teorisini desteklemektedir16. 
 
Gelişen talebi karşılayabilmek için başlangıçta Dolar kuru ile olan işlemlere Japon Yeni, 
Euro, Yuen, Sterlin gibi farklı para birimleri ve Liberty Reserve, Pecunix, ve Web gibi diğer 
dijital para birimleri de eklenmiş, Mt. Gox gibi işlem yapması kolay internet üzerinden döviz 
bürolarında da yer almaya başlamıştır (Grinberg, 2011, 166). 
 

                                                        
14 http://www.coinometrics.com/bitcoin/bmix, (16.12.2013) 
15 http://www.milliyet.com.tr/sanal-para/, (Erişim: 8.12.2013) 
16 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25165258.asp, (Erişim: 10.12.2013) 
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Çevrimiçi alım satım işlemlerinin yapılabildiği dijital para birimi Bitcoin'lerin en popüler 
olduğu yerler, San Fransisco, Berlin ve Arjantindir17. Bitcoin’in Aralık 2013 ayında işlem 
gördüğü pazarlara göre dağılımında ise; %47’si btcnCNY, %25’i, mtgoxUSD ve %21’i 
bitstampUSD ve para birimi açısından %46 Yuen, %44 Dolar ve %4 Euro üzerinden işlem 
yapılmaktayken18 söz konusu durum Temmuz 2014 ayında %23’ü btcnCNY, %17’si 
bitstampUSD ve %11 btcUSD’ye ve para birimi açısından %39 Dolar, %26 Yuen, ve %7 
Euro dağılımını almıştır. Grafik 3, iki önemli Bitcoin internet satış sayfasında Bitcoin’in 
2012-2013 yılları arasındaki gelişimini göstermektedir. 

Grafik 3: Ocak 2012  - Aralık 2013 Arası BTC China ve Mt.Gox Fiyat Hareketleri 
(Kaynak: http://bitcoincharts.com/charts/btcnCNY#rg730ztgSzm1g10zm2g25zv 16.12.2013) 
 
Kasım 2013 ayının başlarında İsrailli iki akademisyen Dorit Ron ve Adi Shamir Bitcoin’in bu 
illegal internet sitesi ile ile ilişkisi olduğuna dair bir çalışma hazırlamıştır19. Bitcoin önce 
internetten uyuşturucu satışı yapan Silk Road Hidden inter sitesiyle ilişkilendirilmiş ve bu 
sitenin kapatılması sırasında sahibinin bilgisayarından milyonlarca dolar değerinde Bitcoin 
çıkmıştır. ABD'li FBI yetkililerin bu miktara el koymasının ardından da arz sıkıntısı 
yaşanmıştır. 
  
Diğer taraftan internet üzerinden yapılan ödeme ile ilgili işlemlerde en çok rastlanan 
hırsızlıklardan birinin Haziran 2011 ayında Bitcoin’in de başına gelmesi sistemdeki güvenlik 
açığını gözler önüne sermiştir. Bitcoinlerin bulunduğu sanal banka, hackerlar tarafından 
soyulmuş, internet korsanları, yaklaşık 1 milyon Avustralya doları değerinde olan Bitcoin’i 
çalmıştır20. 
 
Tüm bu olumlu ve olumsuz gelişmelere ek olarak, Bitcoin’in başlıca destekçilerinden olan ve 
2013 yılı başlarında 11 milyon dolar seviyesindeki toplam Bitcoin’in %1’ine sahip olan 
Winklevoss Kardeşler (Tyler ve Cameron Winklevoss), Temmuz 2013 ayında Bitcoin’in 

                                                        
17 http://www.zaman.com.tr/gundem_10-soruda-sanal-para-bitcoin_2165491.html, (Erişim: 10.12.2013) 
18 http://bitcoincharts.com/charts/volumepie/, (Erişim: 16.12.2013 ve 20 Temmuz 2014) 
19 http://www.wired.com/wiredenterprise/2013/11/trammell/, (Erişim: 8.12.2013) 
20 http://www.zaman.com.tr/gundem_10-soruda-sanal-para-bitcoin_2165491.html, (Erişim: 10.12.2013) 
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piyasa değerini yakından takip edecek bir yatırım fonunu kurmak için Amerikan Sermaye 
Piyasası Düzenleme Kurulu (SEC)’e resmen başvuruda bulunmuştur. İlk başta 20 milyon 
dolarlık hisseyi yatırımcılara açacaklarını, NASDAQ ya da New York Borsası'nda da işlem 
görebileceğini belirtmişlerdir21. Bu gelişme Bitcoin’in sermaye piyasalarında da yerini almaya 
başlayacağının işaretidir. 
 
Özellikleri 
Bitcoin ilk ve popülerliği sürekli yükselen bir şifreli para birimi ya da şifreleme yöntemi ile 
kendi kontrolü, uygulamaları ve güvenliğini sağlayan bir sanal para birimidir22.  
 
Kapsamlı bilgisayar algoritmalarıyla oluşturulan, anahtar şifrelerden oluştuğu ve yüksek 
işlemci performansı gerektirdiği için çok kolay şekilde üretilemeyen bir sanal para olup, 
üretiminin devam etmesi durumunda 2040 yılına kadar ulaşabileceği en fazla arz 21,000,000 
adet ile sınırlıdır23. Sistem her 10 dakikada 25 Bitcoin üretmektedir.  
 
Bitcoin, herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve yine karşılığı için 
herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından güvence verilmeyen bir sanal para birimidir.  
 
Sanal para genel bir gelir modeli olmasının yanında günümüzün vazgeçilmezleri haline gelen 
özellikle cep telefonu ve bilgisayar oyunlarında rekabet avantajı sağlaması ve bağımlılığı 
arttırması nedeniyle tercih edilmektedir. Sanal telefonlarla kullanıcıların her an ulaşabileceği 
sosyal oyunlar sanal para için ciddi bir potansiyel oluşturulmakta24 ve paranın getirisi web 
tarafında olduğu kadar mobil tarafta da net bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan orta 
vadede iyi kurgulanmış sanal para stratejisi ile daha kazançlı ve daha profesyonel bir yapı 
oluşturulmakta, kullanıcı tarafında ise küçük ücretler ödenebilir görülmekle beraber, 
reklamlara göre daha pozitif karşılanmaktadır25. 
 
Alışılmış klasik para birimleri ve ödeme şekilleri ile karşılaştırıldığında Bitcoin’i diğer para 
birimlerinden ayıran temel özellikleri26 

• Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması 
• P2P teknolojisi ile işlem yapması 
• Dijital bir ortamda hazırlanması ve kullanılması 
• Arzında bir limitin olması 
• Bilgisayar algoritmaları ile tasarlanan çok kompleks bir ürün olması 
• Sınırlı bir kabul ve kullanım alanının bulunması 
• İşlemlerin onaylanmasının yaklaşık 10 dakika alması 
• Bitcoin hesaplarının herhangi bir kamu ya da özel kuruluşu tarafından 

sigortalanmaması şeklinde sıralanabilir. 
 
İşleyişi 
Kurulduğunda sistem havuzuna belli miktarda sanal para konulan Bitcoin, genellikle 
Amerikan doları bazlı işlem yapılmaktadır. Bilgisayar sistemi üzerinden oluşturulan sanal 
cüzdan ile paralar havale edilerek günlük paritesi üzerinden Bitcoin alınmakta, bu para satın 
alanın hesabına yazılmaktadır. Sistemde istenildiği zaman mevcut Bitcoinler satılarak yine o 
anki kurdan Dolar’a dönüştürülebilmektedir. Cüzdan aslında blok zincirindeki Bitcoin 
adreslerinde bulunan Bitcoinleri harcamaya yarayan gizli anahtarları da saklama işlevine 
sahiptir27. Bununla birlikte, cüzdan her ne kadar güvenli olarak tanımlanmışsa da Haziran 

                                                        
21 http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2013/07/130702_winklevoss_bitcoin.shtml, (Erişim: 10.12.2013) 
22 http://www.forbes.com/sites/investopedia/2013/08/01/how-bitcoin-works/, (Erişim: 8.12.2013) 
23 http://blog.isyatirim.com.tr/sanal-para-bitcoin, (Erişim: 8.12.2013) 
24 http://www.webrazzi.com/2010/10/17/uygulama-ve-sosyal-oyunlarda-sanal-para-firsati/ (Erişim; 10.12.2013) 
25 http://www.webrazzi.com/2010/10/17/uygulama-ve-sosyal-oyunlarda-sanal-para-firsati/ (Erişim; 10.12.2013) 
26 http://www.forbes.com/sites/investopedia/2013/08/01/how-bitcoin-works/, (Erişim: 8.12.2013) 
27 http://bitcoin.org/en/vocabulary#wallet, (Erişim: 8.12.2013) 
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2011 ayında sanal cüzdanlara yönelik soygun vakaları meydana gelmiş ve Bitcoin sahiplerinin 
bilgisayarlarda korunmasız kalmıştır. En büyük tutarlı soygun olayı, 500 bin dolar tutarındaki 
Bitcoin'la ilgili olarak gerçekleşmiştir28. 
 
Sistem iki adresli olarak çalışmakta olup adreslerden biri göndericiye bir diğeri ise alıcıya 
aittir. Şifreli işlemleri bir araya toplamak ve onları imzasız olarak göndermek double-
spending özelliği nedeniyle imkansız olup, klasik servislerle Bitcoin servisini tasarlamak 
mümkün görülmemektedir (Möser, 2013). 
 
Bitcoin güvenlik için genel anahtar şifre tekniğini kullanmaktadır. Bu yeni bir Bitcoin adresi 
yaratıldığında uzun harfler ve numaralardan oluşan bir çift imzanın yani genel ve gizli 
anahtarların oluşturulmasını ve böylelikle güvenliği sağlamaktadır29. Gizli anahtar 
kriptografik imza yoluyla kullanıcının belli bir Bitcoin adresinden Bitcoin harcama hakkını 
ispat eden gizli bir parça bilgi olup, Bitcoinlerin adreslerinden harcanmasını sağladıklarından 
dolayı kimseyle paylaşılmamalıdırlar30. İşlem geçişleri ise direkt olarak sistem kullanıcıları 
arasında neredeyse sıfır maliyetli olarak herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç olmaksızın işleyen, 
matematiksel açıdan oldukça yüksek seviyede dizayn edilmiş bir sistemdir (The Economist, 
2013). 
 
Şekil 1’den de izlenebileceği gibi Bitcoin sistemi elektronik imzalar zinciri şeklinde bir para 
oluşturma sistemi olup, her transferde bir önceki ve bir sonraki kullanıcıların onay ve 
imzalarını istemektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Bitcoin İşlem Süreci 
(Kaynak: Nakamato, 2008) 

 
Bitcoin, P2P yöntemle transferi yapıldığı için; fiziki olmamasına rağmen anonim bir şekilde el 
değiştirebilmektedir. Bu da yasadışı ticarette Bitcoin’i tercih edilen bir takas aracı haline 
getirdiğinden itirazlar bu noktada yükselmeye başlamaktadır31. 
 
TÜRKİYE’DE BITCOIN KULLANIMI 

                                                        
28 http://www.sabah.com.tr/NewYorkTimes/2011/08/15/bankalari-es-gecen-bir-sanal-para-birimi (Erişim: 
10.12.2013) 
29 http://www.forbes.com/sites/investopedia/2013/08/01/how-bitcoin-works/, (Erişim: 8.12.2013) 
30 http://bitcoin.org/tr/kelime-haznesi#gizli-anahtar, (Erişim: 7.11.2013) 
31 http://blog.isyatirim.com.tr/sanal-para-bitcoin, (Erişim: 8.12.2013) 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC July 2014 Volume 4 Issue 3   
 

 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

10 

Tüm dünyada çeşitli şekillerde kullanım alanı bulan finans dünyası ile internet ekosistemini 
bir araya getiren32 Bitcoin Türkiye’de de son zamanlarda kullanılmaya başlanmış, 2013 yılı 
sonuna doğru Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de rekor değer ulaşmış sonrasında da düşüşe 
geçmiştir.  
 
Bitcoin, KKTC’de kurulan bir şirket üzerinden çalışan BTCTurk.com, ve Travelers Box 
firmaları aracılığıyla “BTC” sembollü sanal para birimi olarak piyasada işlem yapılmaktadır33. 
İstenilen tutarda Bitcoin alış veriş işlemlerinin yapılabilmesi için34; 

• BTCTurk.com internet sitesine kayıt yaptırılmalı, 
• Alış işlemi için kullanıcıların BTCTurk.com hesaplarına havale veya EFT ile TL 

yatırılmalıdır. 
• Satış işlemleri için ise, özel oluşturulan adrese Bitcoin yüklemesi yapılmakta, 
• Satış emrinden sonra kullanıcıların hesabına TL yatırılmaktadır. 

 
Dünya’da Kanada ve Kıbrıs’ın ardından ilk Bitcoin bankamatiğini açan ülkeler içinde Türkiye 
de yer almıştır. Henüz çok fazla kullanan olmamakla birlikte, İstanbul Atatürk Havaalanı’nda 
bulunan ve “Travelers Box” isimli e-cüzdanla çalışan dijital döviz gişesi kiosku ile Türk 
Lirası karşılığında Bitcoin alışverişi yapılabilmektedir. Son altı aylık işlemlere ait bilgileri 
gösteren Grafik 4’den de izlenebileceği gibi son aylarda işlem hacmi giderek düşmüş ve fiyat 
grafiği yatay bir seyre kavuşmuştur. 

 
 

Grafik 3: Şubat - Temmuz 2014 Arası BTC TL Hareketleri 
(Kaynak: www.btcturk.com, 28 Temmuz 2014) 

 
Ocak 2012’de 1 Bitcoin 7 $’dan işlem görürken, Ocak 2013 ayı başında 13 $, Mart ayında 49 
$’a yükselmiş, ardından 34 $’a düşmüş, Temmuz’da 75 $’dan işlem görürken, Kasım ayı 
içinde ise 900 $’a kadar yükselerek tarihi rekorunu kırmıştır. Türkiye’deki günlük Bitcoin 
hacmi ise güncel kura göre 1.000.000 TL (yaklaşık 500.000 $) seviyesine ulaşmıştır. 
 

                                                        
32 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25151295.asp, (Erişim: 10.12.2013) 
33 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25151295.asp, (Erişim: 10.12.2013) 
34 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25151295.asp, (Erişim: 10.12.2013) 
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Sanal para Bitcoin’ine ilginin piyasada bu derece artmasıyla birlikte, barındırdığı risklere 
karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) piyasayı ve kullanıcıları uyarma 
ihtiyacı duymuş ve 25 Kasım 2013 tarihinde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır (BDDK, 2013). 

“6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine işaret edilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi: Kanunun geçici 1. maddesine göre bu Kanunda öngörülen 
yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak 
yürürlüğe konulacaktır. Kanunun geçici 2. maddesine göre ise Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla ödeme hizmetleri sunan ya da elektronik para ihraç eden ve bu 
Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme veya elektronik para kuruluşu kategorisine 
dahil edilebilecek olan kuruluşlar, Kurumumuzca çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin 
yayımı tarihinden başlayarak bir yıl içinde Kurumumuza baş vurarak gerekli izinleri 
almak ve uygulamalarını bu düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun hale getirmek 
zorundadır. 
Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için 
güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen bitcoin, mevcut yapısı ve 
işleyişi itibarıyla Kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmemekte, 
bu nedenle de söz konusu Kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün 
görülmemektedir.” 

 
METODOLOJİ 
Ortaya çıkışından işleyiş tarzına kadar her anlamda inovatif ve başarılı bir teknolojik tasarım 
olarak tanımlanan Bitcoin’in farklı açılardan incelenebilir. Bu kapsamda Bitcoin’e ait durum 
analizini aşağıdaki şekilde yapmak mümkündür. 
Güçlü Yönleri 

• Bitcoin birçok yönden bugüne kadar dünyanın gördüğü en iyi ve temiz ödeme 
mekanizmasıdır35 

• Merkezi olmadığı ve herhangi bir devlet ya da merkez bankasına bağlı olmadığı için 
bağımsızdır, 

• Manipülasyon veya enflasyondan etkilenmemektedir,  
• Enflasyon karşısında Bitcoin'in değerini ayarlayan bir merkez bankası da yoktur36, 
• Doğrudan parayı kişi ya da kurum hesabına aktardığından herhangi bir aracı kuruma 

ihtiyaç duymamaktadır, 
• Bankalar vb finansal aracıları aradan çıkarttığından dolayı işlem maliyeti ya yok ya da 

yok denecek kadar azdır37, 
• Hızlı ve direkt transfer sistemi ile zamandan tasarruf sağlamaktadır, 
• Hesaplar tamamen gizlidir, 
• Başkalarının üçüncü kişi ve/veya kurumların yazdığı ya da koyduğu kuralların altında 

olmaksızın özgürce işlem yapma imkanına sahiptir, 
• Özel bir şifreleme yöntemine dayandığından bu yöntem, hırsızlık olayları oluşmuş olsa da 

benzerlerine oranla güvenli olarak kabul edilmektedir38. 
• Toplam arz limitinin 21 milyon adet olması enflasyon riskini düşürmektedir 
• Hızlı değer artışlarının yaşanmasına bağlı olarak alım-satım yapanlar haricinde kendi 

meraklı kitlesini de yaratabilir, 
 
Zayıf Yönleri 
Fiziki bir yönü olmayıp sadece bir bilgisayar yazılımı ya da kodudur, 

• Denetim yapacak bir kuruluşun ya da otoritenin olmayışı denetim yetersizliği ve bundan 
doğabilecek riskleri beraberinde getirmektedir, 

• Arz edilen Bitcoin miktarının 21 milyonun üzerine çıkamayacağı için paranın 
fonksiyonlarını gösterebilmesi mümkün değildir,  

                                                        
35 https://medium.com/money-banking/2b5ef79482cb (Erişim: 8.12.2013) 
36 http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2013/07/130702_winklevoss_bitcoin.shtml, (Erişim: 10.12.2013) 
37 http://www.forbes.com/sites/investopedia/2013/08/01/how-bitcoin-works/, (Erişim: 8.12.2013) 
38 http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2013/07/130702_winklevoss_bitcoin.shtml, (Erişim: 10.12.2013) 
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• Bitcoin arzı tamamlandıktan sonra krediye konu olduğunda; faizini ödeyecek yeni Bitcoin 
bulunamayacağından dolayı bir kredi aracı unsuru olması da mümkün değildir39, 

• Bitcoin arzını artıran ve para bütünlüğünü sağlayan “madencilik” sistemi sürdürülemez 
bir silahlanma yarışına yol açmıştır, 

• Bir “muhasebe birimi” olarak kullanılması güçtür40,  
• Dağıtılmış-defter sistemi kullanılması zor hale gelmektedir (The Economist, 2013), 
• Bitcoin fiyatındaki günlük volatilite paranın gerçek değeri hakkında tam bir fikir 

verememektedir 
• Yatırımcıları için ciddi fiyat riski taşımaktadır, 
• Dijital formda olan Bitcoin ani kayıplara karşı savunmasızdır41, 
• Sanal cüzdanlarda yaşanabilecek soygunlara ve internet korsanlarının ataklarına karşı 

açıktır 
• Yapılan işlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel hatalardan ya da 

kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı risklere de açıktır42, 
• Sistem benzerlerine göre daha güvenli olarak tanımlansa da göründüğü gibi o kadar 

güvenli ve anonim değildir, 
• Anonim olma özelliği ise özellikle vergi kaçakçıları, silah tüccarları, kumar, uyuşturucu, 

çocuk pornosu gibi yasadışı siteler üzerinde kontrolsüz ve limitsiz işlem yapılmasını 
kolaylaştırmaktadır. 

 
Fırsatlar 

• Bitcoin'i destekleyen çevreler, sistemi küresel para transferleri için çok etkin bir yöntem 
olarak tanımlamaktadırlar43, 

• Vergilendirilememesi, dondurulamaması ve kolayca izlenemiyor olması bazı kullanıcı 
gruplar için fırsatlar yaratmaktadır 

• Spekülatif artışlar ve yüksek volatilite kolay para kazanma ve arbitraj imkanını 
sağlamaktadır, 

• AB ülkelerinde yaşayan ve bankalarda paralarında el konan kişiler için bir çıkış yolu 
olarak görülebilir. 

 
Tehditler 

• İşlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesinin, yani gizlilik aynı zamanda bir tehdit 
çünkü sanal paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam 
oluşturmaktadır, 

• 21 milyon adetlik arz kısıtı deflasyon riskini taşımasına yol açmaktadır, 
• Amerikan Adalet Bakanlığı yetkilileri Bitcoin'in uyuşturucu ticareti, çocuk pornosu ve 

büyük çaplı yolsuzluk olayları gibi alanlarda giderek daha çok kullanıldığına tanık 
olunduğunu kaydetmektedir44. 

 
SONUÇ 
Bilgisayar algoritmaları ile tasarlanmış ve kullanım imkanı bulmuş dijital ödeme aracı Bitcoin 
piyasada değerini her geçen gün artırmaktadır. İlk işlemlerine 2009 yılında başlamış olması ve 
yavaş gelişme seyrini son iki yılda hızlandırması gerek finans dünyası, gerek akademi ve 
gerekse medya tarafından Bitcoin’i diğer sanal paralardan ayırmış ve ilgi odağı olmasını 
sağlamıştır.  
 

                                                        
39 http://blog.isyatirim.com.tr/sanal-para-bitcoin, (Erişim: 8.12.2013) 
40 http://www.sabah.com.tr/NewYorkTimes/2011/08/15/bankalari-es-gecen-bir-sanal-para-birimi (Erişim: 
10.12.2013) 
41 http://www.forbes.com/sites/investopedia/2013/08/01/how-bitcoin-works/, (Erişim: 8.12.2013) 
42 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25151295.asp, (Erişim: 10.12.2013) 
43 http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2013/11/131127_bitcoin_deger_dolar.shtml, (Erişim: 10.12.2013) 
44 http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2013/11/131127_bitcoin_deger_dolar.shtml, (Erişim: 10.12.2013) 
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Konuyla ilgili ilk akademik çalışma aynı zamanda sistemin kurucusuna ait olup, 2008 
tarihinde yayınlanması, bu yönde disiplinler arası birlikteliği de sağlayan araştırmaların 
yapılmasını gündeme getirecektir. Diğer bir ifade ile Bitcoin’in birçok disiplini bir araya 
getirerek çalışan bir yapıya sahip olması disiplinlerarası işbirliği ile ne gibi yeniliklerin ortaya 
çıkabileceğinin görülmesi açısından öneme sahiptir. 
 
Otoriteden bağımsız tamamen özgür bir şekilde, aracısız, limitsiz neredeyse maliyetsiz ve 
hızlı aktarım işlemleri kullanıcıların ilgisini çekerken, günlük fiyat aralıklarının genişliği 
spekülatif amaçlı yatırımcıları da cezp etmiştir. Diğer taraftan kullanıcıların anonim olması ise 
yasa dışı işlere yönelik büyük miktarlı ödemelerin yapılabilmesine de imkan sağlamaktadır. 
Bir noktada Bitcoin’in güçlü yönleri aynı zamanda tehditleri de içinde barındırabilmektedir. 
 
Bitcoin’in gelişimi ile ilgili olarak gelecek beş yıllık dönemi takip etmek ve global finans 
sisteminin geniş bölümünü karşılayacak kalıcı bir sistem mi yoksa belirli internet 
alışverişlerinde kullanılan dar kapsamlı bir sistem mi olacağı, yeni tasarlanmış Bitcoin benzeri 
ödeme/takas araçlarının piyasaya hakim olup olamayacağı konusunda daha iyi fikir 
verebilecektir. 
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ÖZET 
Kadın cinayetlerinin son dönemde Türkiye’de hızla artmasına paralel, kadın cinayeti haberleri de 
medyada sıkça yer almaktadır. Geleneksel medyadan farklı olarak hızla her yere ve daha fazla kitleye 
ulaşabilen internet olgusu ile internet haberciliğinde de söz konusu haberler fazlaca yer alır olmuştur. 
Bu yüzden bu çalışmada kadın cinayeti haberlerinin internet haberciliğinde nasıl ele alındığı 
incelenecektir. Posta Gazetesi resmi internet sitesi olan www.posta.com.tr’de 01.04.2011 ile 
30.04.2014 tarih aralığında yayınlanan kadın cinayeti haberleri içerik analizi ile incelenecek, internet 
haberciliğinin kadın cinayetlerini nasıl sunduğu Posta Gazetesi resmi internet sitesi örneklemi ile 
tartışılacaktır. Böylelikle kadın cinayetlerinin internet haberciliğinde konular, failler, mağdurlar ve 
toplum açısından nasıl yorumlandığı ele alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Cinayet, cinayet haberi, kadın cinayeti haberleri, internet haberciliği,  medya.  

 
 

THE PRESENTATION OF WOMAN MURDER NEWS IN THE 
INTERNET JOURNALISM: 

SAMPLE OF DAILY “POSTA” 
 

ABSTRACT 
Due to woman murders are increased recent period in Turkey, woman murder news are frequently 
located in media. Unlike traditional media, woman murder news are located in the internet journalism 
which is on the basis of the internet and rapidly reach to everywhere and crowds, too. Thus in this 
study woman murder news will be examined that how the internet journalism examine the woman 
murder news. The woman murder news which are published in Posta Newspaper’s offical web site 
www.posta.com.tr in the range of 01.04.2011 - 30.04.2014 will be examined with the content 
analysis, how the internet journalism present woman murder news will be discussed with the example 
of Posta Newspaper’s offical web site. Hereby, how the woman murder news are interpreted in the 
internet journalism as part of topics, offenders, victims and society will be handled. 
 
Keywords: Murder, murder news, woman murder news, the internet journalism, media. 
 
 
GİRİŞ 
İnternet haberciliği geleneksel medyadan farklı olarak her yere hızla ve çok fazla kitleye 
ulaşabilmektedir. Gelişen iletişim teknolojileri sayesinde geleneksel medyayı arkasında bırakan 
internet, internet haberciliğini en kolay ulaşılabilir haber mecrası haline de getirmiştir. İnternet 
haberciliğinde birçok temada haber yayınlanmaktadır ve tıpkı geleneksel basın gibi, internet medyası 
da suç haberleri dahilinde olan cinayet haberlerinden sıklıkla beslenmektedir. Bu anlamda Türkiye’de 
son yıllarda büyük hızla artan kadın cinayeti haberleri ile hemen her gün internet medyasında da 
karşılaşmaktayız. Bu yüzden bu çalışmanın konusu söz konusu varsayıma paralel, kadın cinayeti 
haberlerinin internet haberciliğinde sunumunun incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmada, medyada 
sıklıkla yer alan suç haberleri kapsamında olan cinayet haberlerinden hareketle kadın cinayetlerinin 
internet haberciliğinde sunumunu, Posta Gazetesi resmi internet sitesi olan www.posta.com.tr 
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örneklemi ile incelenmek amaçlanmıştır. Çalışmada kadın cinayetleri haberlerinin içerik analizi 
yöntemi ile incelenmesi son günlerde önemli bir toplumsal sorun olan kadın cinayetlerindeki artış 
sebebiyle uygun görülmüştür. Çalışmada 01.04.2011 - 30.04.2014 tarih aralığında www.posta.com.tr 
örneklemi ile kadın cinayetleri konulu yayınlanan haberleri ile internet medyasının; konular, failler, 
mağdurlar ve toplum açısından kadın cinayetlerine nasıl yaklaştığının tespit edilmesi de 
hedeflenmiştir. Bu çalışma, internet medyasının  kadın cinayetlerini, mağdurları ve failleri haberleri 
ile nasıl yorumladığının, hangi konuları haberleştirdiğinin ve  söz konusu haberleri hangi sıklıkta 
yayınladığının anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda kadın cinayeti 
haberlerinin hemen her gün internet medyasında da sıkça yer aldığı varsayımına dayanan bu çalışma, 
internet haberciliğinin haber olgusuna, haber konuları ve haberin öznelerine yaklaşımının 
anlaşılmasına da katkı sağlayacak niteliktedir.  
 
Çalışmada incelenen resmi web sitesi olan www.posta.com.tr, popüler basın arasında en fazla satan 
gazete olduğu varsayılan ve magazinel üçüncü sayfa haberleri ile öne çıkan  Posta Gazetesi’nin resmi 
web sitesi olduğundan tercih edilirken, çalışmada incelenen dönem olan 01.04.2011 - 30.04.2014 
tarih aralığı ise yakın geçmiş olması ve söz konusu aralıkta kadın cinayeti konulu çok sayıda habere 
erişilebileceği varsayıldığından tercih edilmiştir. Çalışmada tek bir resmi web sitesinin seçilmesinin 
sebebi ise, çalışmayı örneklem açısından sınırlandırmaktır. İncelenen dönemde köşe yazıları çalışma 
kapsamı dışında bırakılırken, haber fotoğrafları çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın kuramsal 
çerçevesini ise internet haberciliğini tartışan teoriler oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan yöntem 
içerik analizidir. Çalışmada incelenen haberlere ise söz konusu internet sitesinin detaylı arama 
kısmında 3.sayfa, Türkiye ve yaşam kullanılarak; “kadın cinayeti” anahtar kelimesi taratılarak 
erişilmiştir.  
 
SUÇ, TOPLUM VE MEDYA 
Suç olgusu toplumların tarihi ile yaştaş ve müphem bir kavramdır. Suç olgusu içim, doğru olmayan 
ve yasak olarak adledilen durum ve olaylar tanımlaması getirilebilmektedir. Birçok ülke ve toplumda 
çoğu kez önüne geçilemeyen ve hangi saiklerle ortaya çıktığı net olmayan suç olgusunun önüne 
geçmek adına çeşitli tedbirler alınmaktadır. Söz konusu tedbirler devlet politikaları temelinde 
şekillenirken, söz konusu süreçte toplumları haberdar etme misyonu olan medyaya da önemli bir rol 
düşmektedir. Toplumsal çoğu olayda yazılı ya da görsel medyanın büyük rolü olduğu varsayımı da bu 
anlamda önemlidir. Çünkü medya suçun önlenmesi konusunda sosyal sorumluluğunun gereği 
faaliyetler yaparken, kimi zaman dolaylı olarak suça sebep olabilmekte ya da suç adledilebilecek bazı 
durum ve olguları meşrulaştırabilmektedir. Nalçaoğlu, (2005: 73-74) önemli bir araştırmacının da 
dediği gibi “suç haberin kendisidir.” ifadesi ile medyanın suç olgusuna ilişkin yaklaşımının bir hayli 
önemli olduğunu söylemektedir. Çünkü bazen haber suç niteliğinde, bazen de suç haber niteliğinde 
olabilmektedir. 
 
Suçla ilgili olaylar medyada sıklıkla, belli suç olaylarını özel bir sorun olarak göstermek ya da söz 
konusu sorunun işlenmesi şeklinde yer almaktadır. Graber, 1970'lerin sonlarında Chicago'da suç ve 
adalet haberleri üzerine yaptığı çalışmasında, medyada işlenen suç haberlerinin bireysel suçlar olarak 
sunulduğu sonucuna ulaşmıştır. Günümüzde de bakıldığında medya yer alan suç haberlerinin sıklıkla 
bireysel suçlardan beslendiği açıktır. (Sacco, 1995: 142) 
 
“Günümüzde saldırganlık/şiddet olayları veya suçları; biyoloji, psikoloji, psikiyatri ve sosyoloji gibi 
farklı disiplinler tarafından analiz edilmektedir. Şiddet veya saldırganlığın bu disiplinlerin her biri 
tarafından ayrı ayrı çözümlenmesi, şiddet davranışının çok boyutlu ve kompleks bir karakteristiğe 
sahip olduğunu göstermektedir”. (Kızmaz, 2006: 248) 
 
Katz ve Presdee (akt. Khom  2009: 189 ) suç olgusu içinde duygusallık temelinde bir suç analizi 
uygulamasını önermiştir. Suça etken tema ve durumların araştırılması suç korkusu kadar, suç 
duygusunun anlaşılması açısından da önemlidir onlara göre. Ayrıca ikiliye göre suç medya boyutu ile 
ele alındığında; gazetelerdeki bilgi bulanıklığı ya da yorumsama suç konusunda bireyleri duygusal bir 
birliğe doğru götürebilmektedir. Bazen ise, gazeteler aracılığı ile hayali suçlar da üretilebilmektedir.  
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KADIN CİNAYETLERİ 
Cinayet, en net tanımıyla “bir insanın başka bir insanı öldürme halidir”. Dünya Sağlık Örgütü 
cinayeti, “cezalandırma amacıyla başkası tarafından yaralama sonucu ölüm” şeklinde 
tanımlamaktadır. Cinayet olgusunu adli tıp bağlamında tanımlayan Akgün cinayetin “darbe, 
yaralama, boğma, zehirleme vb. sonucu sistemli bir şekilde ya da tas atma, silahla dikkatsizce 
oynama, düşüncesizce yapılan bir saka ya da bir film kahramanının rolünü taklit seklinde tedbirsizlik 
sonucu ortaya çıkabildiğini” söylemektedir. (Bilge, 2002 ve Akgün, 1987’den akt. Özbek, 2011: 18) 
Bir kişinin bir başka kişi ya da kişileri kasten öldürmesi olarak da tanımlanan cinayet, tüm toplumlar 
tarafından suç olarak yorumlanır. Bu yüzden tüm toplumlarda, medyada cinayet olgusuna büyük 
önem atfedilmektedir. Seri cinayetler, töre cinayetleri, kadın cinayetleri, kan davası sebepli cinayetler, 
intikam ve kıskançlık sebepli cinayetler ile çocuk cinayetleri birçok ülkede görülen cinayet biçimleri 
iken, aslında bu cinayet türlerinin farklı toplum ve kültür yapılarına paralel toplumdan topluma 
değiştiği görülmektedir. Örneğin, kan davası ve töre cinayetleri Türkiye’de ataerkil aile yapısına 
paralel birçok yere nazaran daha yaygındır.  
 
Kadın cinayetleri Türkiye’de son yıllarda hızla artan bir sorun halini almıştır. Hemen her gün yazılı 
ve görsel medyada kadın cinayeti haberleri ile karşılaşmaktayız. Medyada yer alan kadın cinayetleri 
genellikle namus ve töre ya da kıskançlık konusunda öne çıkmaktadır. “Namus” Türk toplumunda 
önemli bir kavram olarak görülmekte ve kişilerin yaşam nedeni olabilmekte, hatta uğrunda canlar bile 
alınabilmektedir. Kadın hem kendi hem de ailesi için namusunu korumakla görevlendirilmektedir. 
Her gün gazetelerde namus gerekçesiyle kadına yönelik şiddet haberleri verilmektedir. (Işık ve 
Uğurlu, 2009: 17) 
 
Temel insan hakları bağlamında birçok modern toplumda eşitlik savunusu yapılsa da, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin hala önemli bir sorun olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır.  Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği kaynağını iktidar ilişkilerinin bir sonucu olarak toplumun kadın ve erkeğe ilişkin 
algısından almaktadır. Biyolojik cinsiyetin toplumsal cinsiyet halini almasındaki en önemli nokta, 
sosyal yaşamın ortak mecra ve mahrem mecra şeklinde ayrılması ile mahrem mecranın kadın temelli 
ifade edilmesidir. Söz konusu dönüşüm neticesinde kadının yaşamı hane içi yani ev ile kısıtlanır ve 
ona namusunu koruma görevi biçilir. (Şimşek, 2011: 120) 
 
Erkek kadın namusuna helal getirirse bir aile bireyi olarak devreye girmektedir. Koçtürk’e göre 
(1992), erkekleri kadınların “namus”unu korumak ile görevlendiren inanç gücünü, Türkiye’de de 
benimsenen ataerkil sistemden almaktadır. (UNDP, 2005’den akt. Işık ve Uğurlu, 2009: 17) 
 
“Kadın cinselliğinin denetiminin ataerkil yapıları birbirine bağlayan evrensel bir sorun olduğu savı 
yeni bir sav değildir. Cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkiyi tartışmaya açan bu sav, ataerkilliği 
cinsiyetler arası hiyerarşiye dayanan bir toplumsal yapı olarak tanımlayan Kate Millett (1969), 
Shulamith Firestone (1970) gibi radikal feministler tarafından ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımların 
birbirinden çok farklı bakış açıları olsa da aynı argümanı paylaştıkları söylenebilir. Bu görüşe göre 
ataerkillik, kadının cinsiyetinden dolayı erkeğe tabi olduğu evrensel bir toplumsal yapılanma 
biçimidir. Erkeklerin kadınlar üzerindeki evrensel hâkimiyetinin nedeni, “doğal” özelliklerine 
bağlanan ve dolayısıyla da tartışma dışı bırakılan cinsiyetleridir. Kadın ve erkek arasındaki 
hiyerarşi, cinsiyetten kaynaklanmakta, cinsellik ezen (erkekler) ve ezilen (kadınlar) iki sınıfı yaratan 
bir politika olarak ortaya çıkmaktadır.” (Tahincioğlu, 2010: 135) 
 
Heteroseksüel toplumlarda da ataerkil toplumlarda olduğu gibi erkek çocuklardan erkek gibi, kız 
çocuklarından ise kadın gibi davranmaları beklenmektedir. Söz konusu cinsiyet rollerine aykırı bir 
davranış halinde bireyler, sosyal ve kültürel bazı yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar. Çünkü kültürel 
değer yargılarında da, birçok toplum pratiğinde olduğu gibi egemen olan erkektir. (Suğur vd., 2006: 
154–155) 
 
Türkiye’de kadın cinayetlerinin büyük kısmı kıskançlık, töre ya da namus cinayetlerinden ibarettir. 
Namus gerekçesiyle işlenen cinayetlerin kökeni ataerkil toplumsal yapıya dayanmakta ve geçmişi 
İslamiyet öncesi döneme kadar uzanmaktadır. “Namus” cinayetlerini oluşturan kültürel kodlanış, örf 
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ve geleneklere dayanmaktadır. Aslında söz konusu durum aile içindeki erkek egemen yapının devam 
ettirilmesi amacı taşımaktadır.1 Türkiye’de ayrıldığı sevgilisi ya da eşi tarafından kıskançlık ya da 
öfke sebebiyle katledilen kadınların sayısı da bir hayli fazladır ve bu durum aslında erkek egemen 
kültürlerin ortak sorununu ortaya koymaktadır. 
 
Töre ve namus cinayetleri ile tutku ve kıskançlık cinayetleri birçok açıdan birbirlerine benzeseler de 
aralarında önemli farklılıklar vardır ve söz konusu cinayetleri birbirinden ayırmak çok da kolay 
değildir. Türk Ceza Kanunu’na (TCK) giren “Töre” kavramı kanunun kasten öldürme/nitelikli haller 
başlıklı 82. maddesinin k bendinde kasten öldürmenin “töre saiki ile işlenmesi halinde kişi 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almaktadır. Fakat burada törenin 
açık bir tanımı yapılmamıştır. En öneli ayrım “aile meclisi” kararıdır. Töre cinayeti ile namus 
cinayetini birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri de budur. Öyle ki Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 
töre cinayetlerinde “aile meclisi kararı” alınmış olmasını şart koşmuş ve verdiği kararda “Kardeşe, 
çocuğa ve gebe olduğu bilinen maktuleye karşı işlenen öldürme suçunun alınan aile meclisi kararı 
sonucu gerçekleştirildiğini gösteren kesin kanıt bulunmadığı bu nedenle suçun töre saikiyle 
işlendiğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığı halde, karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” demiştir. 
Bu karar sonrasında töre cinayetlerinde “aile meclisi” kararı alınmış olması kriterinin aranması, “Aile 
meclisi” kararı alındığının ispatlanamadığı durumlarda ise suça azmettirenlerin beraat etmesinde bir 
sakınca görülmemesi ifade edilmiştir. (Bağlı, 2008) 
 
Yukarıda da açıklandığı üzere Türk Ceza Yasası reformu sürecinde töre cinayetlerinin artması söz 
konusu fiilin ömür boyu hapis cezası ile takdir edilmesini öngörmüştür. Mayıs 2005’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM), namus cinayetleri ve kadın ile çocuklara yönelik şiddet konusunda 
bir araştırma komisyonu oluşturmuş, komisyonun yaptığı çalışmanın bulguları meclise sunulduktan 
sonra Eylül 2006’da Meclis Ceza Yasası’nı kabul etmiştir. 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren yasa ile 
ataerkil maddeler egale edilmiş v önemli değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, tecavüz ve cinsel taciz 
önce “aile ve kamu düzenine yönelik suç” kabul edilirken, yeni yasa ile “cinsel bütünlüğe yönelik 
suçlar” şeklinde tanımlanmış, evlilik içindeki tecavüz de mağdurun şikayeti ile suç sayılmıştır. Eş ve 
aile bireylerine yönelik işlenen suçların cezaları da artırılmıştır. Bekaret testi uygulaması kısmen suç 
haline getirilmiş, hakim ya da bir otoritece istenen bekaret testi uygulaması kişinin rızası olmasa bile 
zorunlu adledilmiştir.2 
 
Töre ve namus cinayetlerinin evrensel hukuk ilkelerine ile sözleşmelerine de aykırı olduğu açıktır. 
Gerek İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’ne, gerek de Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine ile yine Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmeye İlişkin Seçmeli Ek Protokol’e açık bir şekilde 
aykırı olan söz konusu cinayet türleri konusunda Türkiye, bu sayılan ve iç hukuku bile bağlayıcı 
nitelikte olan sözleşmelere taraf olmak suretiyle töre ke namus cinayetlerinin önüne geçmeyi 
hedeflemektedir. (Bağlı, 2008: 25) 
 
Genel çerçevesi ile kadına yönelik şiddet kendisini şiddet uygulama pratikleri ile birlikte töre, 
kıskançlık ya da namus cinayetleri gibi olgularla göstermektedir ve her hali ile temel bir insan haklı 
ihlalidir. Söz konusu ihlal hemen her toplumda olabilmekte, gelir ve eğitim düzeyine de mal 
edilememektedir. Birçok kadın evde ya da sokakta eş, baba, kardeş-abi ya da bir yakını tarafından 
şiddet görmekte ve hem fiziksel hem de sosyal yararlar almaktadır. Bu anlamda özellikle Türkiye’de 
son yıllarda hızla artan kadına yönelik şiddet faaliyetleri ile mücadele etme anlamında önemli adımlar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, “Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadınlara ve Çocuklara 
Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
TBMM Araştırma Komisyonu Raporu”, Aralık 2006:109.!
2 “Kadına Karşı Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportöru Yakın Ertürk Türkiye Raporu, 05.01.2007’de 
İnsan Hakları Konseyi’nin 4. oturumuna sunulan bu raporun resmi olmayan tercümesi İngilizce’den İnsan 
Hakları Ortak Platformu’nca yapılmıştır. Belgenin orjinaline http://www.ohchr.org/ adresi ile İHOP web 
sitesinden ulaşılabilmektedir.”(Erişim, http://www.ihop.org.tr/dosya/YE/yeturkiyerapor.pdf, 23.05.2014) 
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atılmaktadır. T.C Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü kadının şiddet görmesi halinde 
başvurabileceği yerleri; İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal 
Hizmet Danışma Hattı, Sağlık Kuruluşları, Polis Merkezleri, Jandarma Karakolları, Cumhuriyet 
Savcılığı, Belediyelerin Dayanışma Merkezleri, Baroların Kadın Dayanışma Merkezleri ve Adli 
Yardım Kurulları ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşları olarak sıralamıştır.3 
 
CİNAYET HABERLERİ VE KADIN CİNAYETİ HABERLERİ 
Cinayet haberleri yazılı ve görsel medyada sıkça yer alan bir konudur. Cinayet konulu haberler 
günümüzde hemen hemen her gün medya içeriklerinde yer almaktadır. Medya cinayet haberlerini 
genellikle toplumsal bir hassasiyet ile çerçevelemekte ve toplumu dehşete düşüren durumlar/olaylar 
şeklinde yorumlamaktadır. Bu hassasiyet kendisini medyanın dili ve haber verme biçimi ile 
göstermektedir. Medya kuruluşları için haberin tarzı şeklinde ifade edilebilen haber dili, haberlere 
bazı özellikler kazandırırken, bazı kısıtlamalara da neden olabilmektedir. Haber yazma sürecinde 
zamanla yarış durumuna paralel sıklıklar hata yapma durumuna karşı kısa ve net cümleler tercih 
edilmektedir. (Yurdigül ve Zinderen, 2012: 82) Cinayet konulu haberlerde de medya haber dilini 
öznel içeriklerle bezenmiş bir forma dönüştürebilmekte, kısa ya da uzun kaygısı gütmeksizin olayı 
özetleyen net ifadelere infial yaratıcı biçimde de olsa başvurmaktadır. Cinayet haberlerinin dili ve 
içeriği genellikle muhabirin öznel yorumu ile haber konusuna ilişkin bazı gereksiz ayrıntılardan 
oluşmaktadır. Cinayet haberleri ile sunulan failler de bazen, medyanın onları sık bir biçimde 
haberleştirmesi ve olumsuz da olsa bir örnek biçimine büründürmesi sebebiyle bir popülerite 
kazanmaktadır.  
 
Cinayet, şiddet ve suç konusundaki haberler, kimi zaman suçlu olarak gösterilen kimse ya da faili 
suçlama niteliğinde iken, kimi zaman ise muhabirin sorumluluğunu bir tarafa bırakması ile kalıp 
yargılarla bezeli değerlendirmeler niteliğinde olabilmektedir. Cinayet haberlerinde bazen olay, bazen 
de suçlu ve mağdurlar daha önce çıkmakta, medya tarafından bazı zamanlar “ideal kurban” kavramı 
yaratılmaktadır. İdeal olarak tasvir edilen söz konusu suç mağdurları medyada yoğun şekilde bir 
olaya kurban olan kimseler olarak temsil edilmekte ve ideal olarak biçimlendirilen kurban meşru statü 
verilen bir kimse ya da kimseler şeklinde sunulmaktadır. Medyaya göre bu kurban ya da kurbanların 
suç olayında kesinlikle suçu, yönlendirmesi ya da tahriki yoktur. Söz konusu kişiler medyanın 
gözünde savunmasız, masum, sempatik ve şefkate muhtaç kimseler olarak sunulan yaşlı, genç ve 
çocuklardan oluşmaktadır. Buna karşın bazı haberlerde bu kimseler evsiz yaşlılar, madde bağımlısı 
gençler ve hırsızlık suçu işleyen çocuklar olarak da sunulabilmekte ve söz konusu kimseler suçun 
mağduru değil, faili oldukları durumlarda ötekileştirilebilmekte hatta toplumsal bir dışlamaya bile 
maruz kalabilmektedirler. (Davies vd., 2007) 
 
Günümüz Türkiye’sinde kadın cinayetleri namus, kıskançlık ve töre cinayetleri konusunda gerek 
yazılı gerek ise görsel medyada hemen her gün yer almaktadır. Namus kavramı hem erkekler hem de 
kadınlar adına telaffuz edilen bir kavram haline gelirken, birçok cinayetin de işlenme sebebi olarak 
öne çıkmaktadır. (İnci, 2013: 284) Kadına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda ise; kadını sosyal, 
ekonomik, siyasi, cinsel, hukuki, duygusal ve kültürel şekilde hedef alan ve etkileyen fiziki şiddet 
saldırıları öne çıkmaktadır. Bu anlamda kadının en çok yakın çevresinden ve ailesinden şiddet 
gördüğünü ortaya koyan birçok araştırma mevcuttur. İHD’nin bir araştırmasına göre, 2011 yılı ilk 8 
ayı içerisinde Türkiye’de 76 kadın canını hedef alan saldırılar sırasında yaralanmış ve bunlardan ayrı 
olarak mahkemelere ulaşan toplam 82 tecavüz vakası olmuştur.4 
 
Kadın cinayetlerini konu alan kadın cinayeti konulu haberler de birçok cinayet haberi türü gibi medya 
tarafından sosyal sorumluluğun bir gereği olarak büyük önem ile sunulmaktadır. Kadın cinayeti 
haberleri medya tarafından mağdur kadının yaşam hakkı ihlali şeklinde sunulmakta ve faillere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 T.C Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Aile içi Şiddetle Mücadele El Kitabı, Kadına Yönelik Aile içi 
Şiddetle Mücadele Projesi.!
4 İHD İstanbul Şubesi Kadına Yönelik Şiddet Raporu, (2005/Ağustos 2011 yılları arasında gerçekleşen, kadınlara 
yönelik cinayet yaralama taciz ve tecavüz olaylarını kapsamaktadır.) 
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duyulan öfke kendisini haber içeriklerinde göstermektedir. Bununla birlikte kadın cinayeti 
haberlerinin medyada sık haberleştirilmesinin de söz konusu olayların yaygınlaşmasında ve her geçen 
gün artmasında olumsuz da olsa bir rol oynadığı varsayımı da yaygın bir varsayım olarak ortadadır. 
Çünkü bazı kesimlere göre “yine kadın cinayeti” ya da “yine kadın… yine cinayet…” gibi ikilemeli 
eklerle sunulan haberler ile söz konusu durum ve meydana gelme sıklığına duyulan tepki ve öfke 
işaret edilirken, maalesef bu durum söz konusu olguyu meşrulaştırmakla birlikte, bazı insanlar için 
olumsuz bir örnek niteliğinde de olabilmektedir.   
 
Şüphesiz cinayet haberleri toplumu bilgilendirmede, bireyleri haber sahibi etmede önemli ve büyük 
bir role sahiptir. Kadın cinayeti haberleri de son günlerde artan kadın cinayetlerinin anlaşılması 
hususunda konunun önemine dikkat çeken bir misyonu yerine getirmektedir. Bu anlamda medyanın 
kadın cinayeti haberlerine büyük bir hassasiyetle yaklaşması gerektiği ile birlikte söz konusu durumu 
meşrulaştırıcı ya da gerekçelendirici içeriklerden uzak durması gerektiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır.   
 
İNTERNET HABERCİLİĞİ 
1980’lerden beridir hızla gelişen ve geleneksel medya için önemli bir kaynak olmakla birlikte bir 
tehdit unsuru da olan internet ve internet haberciliği habercilik anlayışına farklı bir boyut katmıştır. 
Özgür, her yere ulaşabilen ve kitlelere hitap eden internetin en önemli yanı belki de geleneksel 
medyanın aksine tek yönlü bir iletişime değil, diyalojik bir iletişime olanak sağlamasıdır. Çakır’a göre 
de (2007: 125-126) internet ile sağlanan birebir iletişim anında, etkileşimli şekilde gerçekleşmekte, 
içerikler her an yenilenebilmekte ve haberler her an güncellenebilmektedir. Bu durum, internet 
haberciliğinin öbür kitle iletişim araçlarından ayrılan yanlarına işaret etmektedir. Çakır internet 
gazeteciliğinin Türkiye’de yaygınlaşmasını yaşanan ekonomik krizin medya sektörünü etkilemesi ve 
bu durumun bir sonucu olarak 4000’e yakın medya çalışanının işsiz kalmasına bağlamaktadır. İşsiz 
kalan gazeteciler, büyük meblağda bir yatırım gerektirmeyen internet gazeteciliğini, hem seslerini 
duyurmak hem de işlerini yapmak için bir mecra bağlamında kullanmaya başlamışlardır. İnternet 
haberciliği gelişen iletişim teknolojileri sayesinde özellikle son yıllarda Türkiye’de hızla 
popülerleşmiştir. IBS’in Türkiye'deki internet kullanıcılarına yönelik yaptığı araştırmaya göre "sanal 
gazetecilik" konusunda bilgi sahibi olanların oranı %82'ye, internetten gazete okuyanların oranı ise 
%60'lara ulaşmıştır. (Çakır, 2007) 
 
“İnternet gazeteciliğinin gelişim süreci üç dönemde ele alınmaktadır. 1990’lı yıllarda başlayan, 
gazetecilerin içeriklerini geleneksel gazete için hazırladıkları ve gazetenin web sayfasına göre 
yeniden haberleri tasarladıkları devir, birinci dönemi; 1996-1997 yıllarında başlayan, gazetecilerin 
web sayfaları için özgün haber ürettikleri, okuyucunun çeşitli sınıflandırılmış haber ve enformasyona 
kendi seçimiyle etkileşimli bir şekilde ulaşabildikleri devir, ikinci dönemi; okuyucuların haberi 
sadece okuyup kalmadıkları, içine girerek üç boyutlu şekilde dolaşabildikleri devir, üçüncü dönemi 
oluşturmaktadır.” (Tokgöz, 2003: 81-82’den akt. Kacur ve Bostancı, 2012) 
 
İnternet gazeteciliği temelindeki internet haberciliği, bazı özellikleri ile geleneksel gazeteciliğe 
benzese de, geleneksel gazeteciliğin önemli değişimler geçirmesine sebep olmuştur. (Bekiroğlu ve 
Kutlu, 2010). Birçok geleneksel medya kuruluşu ya kapanma yoluna gitmiş, ya da internet temelli 
teknoloji pratiklerine ve online haberciliğe yönelmiştir. 
 
“Türkiye’de en fazla alternatif olma özelliği taşıyan alan internet gazeteciliği ya da internet haber 
siteleridir. Birçoğu “haber gözlemi” ve “haber eleştirisi” yapmalarına karşın, internet haber siteleri, 
aynı zamanda, ideal habercilik ölçütlerinin ne olması gerektiğine ilişkin de önemli ipuçları 
sunmaktadırlar. Haberlerin güncellenmesi ve hızlılığı, diğer habercilik türlerine göre okuyucu-
izleyiciyle karşılıklı etkileşim esasına dayalı oluşları ve düşük bir maliyetle iş yapmaya olanak 
sunmaları nedeniyle birçok avantajlara sahiptirler.” (Köse, 2007: 353’den akt. Tuğla, 2014: 311) 
 
İnternet haberciliği popüleritesi ve kullanıcılara sağladığı hızlı ve çokça içerik ulaştırma, kitleyi haber 
sahibi yapma, yorum ve katkıya olanak tanıma olanaklarına karşın, beraberinde bazı etik sorunları da 
getirmektedir. Örneğin, içeriklerin hızlı yayılması sebebiyle gazeteci hemen haber yapma kaygısına 
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düşmekte ve yanlış ya da eksik haber yapabilmektedir. Bu şekilde gazetecilik mesleğinde bir prestij 
kaybı olmakta, gazeteci üzerinde bilmediği konularda uzmanlaşmak ya da iletişim teknolojilerine 
zorunlu olarak ayak uydurmak yönünde bir baskı hissetmektedir. Ayrıca internet haberciliği yapan 
online sitelerin hayatta kalmak için reklam almaları gerekmektedir. Siteler reklam aldıkları için 
haberle reklam bir süre sonra iç içe geçmekte ve aralarındaki ayrım kaybolmaktadır. Bu durum haber 
ile beraber internet haberciliğinin niteliğini de sorgulatmakta, beraberinde gazeteci kimliği ile 
gazeteciliğin geleceği noktasında kaygıları da getirmektedir.  
 
Çalışmada incelenen kadın cinayeti haberleri internet haberciliğinde de geleneksel medyada olduğu 
gibi sıkça yer almaktadır. Geleneksel medyaya nazaran hızla haberleştirilen ve paylaşılan kadın 
cinayeti konulu haberlerin internet haberciliğinde nasıl sunulduğunu tespit etmek ve kadın 
cinayetlerinin internet haberciliğinde nasıl betimlendiğini anlamak adına www.posta.com.tr’de 
yayınlanan kadın cinayeti haberleri içerik analizi yöntemi ile aşağıda ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. 
 
“www.posta.com.tr”de YAYINLANAN KADIN CİNAYETLERİ HABERLERİNİN İÇERİK 
ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: AMAÇ VE YÖNTEM 
Bu çalışmanın amacı, kadın cinayeti haberlerinin internet haberciliğinde nasıl sunulduğunun 
araştırılmasıdır. Kadın cinayeti konulu haberlerin internet haberciliğinde nasıl sunulduğunu analiz 
etmek adına, www.posta.com.tr’de yayınlanan haberlerin incelendiği bu çalışmada, içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Posta Gazetesi’nin resmi internet sitesi olan www.posta.com.tr’de 01.04.2011 
ile 30.04.2014 tarihleri arasında yayınlanan kadın cinayeti konulu haberler toplanarak içerik analizi 
yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada incelenen haberlere söz konusu internet sitesinin detaylı 
arama kısmında 3.sayfa, Türkiye ve yaşam kullanılarak; “kadın cinayeti” anahtar kelimesi taratılarak 
erişilmiştir. Bu yol ile toplam 466 içerik elde edilmiştir. Bu içeriklerden kadın cinayeti konulu 
rastgele seçilen 151 haber incelenmiştir. Konu ile ilgili köşe yazıları çalışma kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 
 
Krippendorff’a göre (2004: 18) içerik analizi; metinlerle birlikte kullanıldıkları bağlamlara ilişkin 
anlamlı ve geçerli çıkarımlar yapabilmeye olanak sağlayan bir araştırma metodudur. İçerik analizi, bir 
metin içindeki belli nitelik ya da kategorilerin görülme sıklığını tespit etme ve saymayı 
amaçlamaktadır. (Çebi, 2003: 55) İçerik analizi iletilerin, açık ve görünen içeriğine objektif, 
ölçülebilir ve doğrulanabilir bir açıklama getirebilmek adına kullanılmaktadır. (Fiske, 1990: 176’den 
akt. Tanyıldızı ve Karatepe, 2011: 62) “İçerik analizi teknikleri, bir söylemi anlamada ve 
yorumlamada öznel tekniklerden kurtulmayı sağlamak amacını taşımaktadır. İçerik analizi 
tekniklerinin ortak paydası, çıkarsama/çıkarım esasına dayanmaktadır.” (Bilgin, 2006: 1) 
 
Öznesi röportajlar, haberler, televizyon ve radyoda yayınlanan programlar, reklamlar, çizgi filmler, 
grup tartışma ve görüşmeleri, afişler, hatta fotoromanlar ve kartpostallar gibi farklı tarzlardaki iletişim 
biçim ve süreçleri olan içerik çözümlemesi, eldeki malzemenin yalnızca ilk bakışta göze çarpan 
içeriğine yani görünene değil, aksine görünenin arkasındaki anlama odaklanır. Yani içerik analizi bir 
metnin konu ve muhtevatını “birincil okumayla” incelerken, baglam dokusunu da “ikincil 
okumayla” inceler. (Mayring 2009: 2’den akt. Gürel ve Alem, 2010: 336) Bu bağlamda içerik analizi 
için anlam kadar bağlam olgusunun da bir hayli önemli olduğu görülür. 
 
EVREN VE ÖRNEKLEM 
Kadın cinayeti haberlerinin internet haberciliğinde sunumunu ele alan bu çalışmanın evrenini, kadın 
cinayeti haberleri oluşturmaktadır. Söz konusu evren içerisinden seçilen ve örneklem olan Posta 
Gazetesi resmi internet sitesi www.posta.com.tr’de yayınlanan kadın cinayeti konulu haberler ise 
içerik uygulanan analizi kapsamında araştırmanın birimini oluşturmaktadır.  
 
ARAŞTIRMA KATEGORİLERİNİN OLUŞTURULMASI 
Çalışmada içerik analizi kapsamındaki sınıflandırma sistemi özgün olarak oluşturulan 4 değişken 
üzerine bina edilmiştir. Söz konusu değişkenler; “İçerikleri oluşturan formatlar”, “haberlerin yayın 
yılları”, “haberlerde işlenen temalar”, ve “haberlerde kimlik sunumu (fail ve mağdur açısından)” 
şeklindedir ve kodlama cetveli ile araştırma sorularıyla desteklenerek tablolaştırılmıştır. İçerik 
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analizinin uygulanması için sınıflandırma sistemine paralel şekilde hazırlanan kodlama cetvelinde 
kategoriler de şöyle oluşturulmuştur:  
♦ İçerikleri Oluşturan Formatlar: Haber ve Fotoğraf. 
 
♦ Haberlerin Yayın Yılları: 2011, 2012, 2013 ve 2014 (İlk 4 ayı). 
 
♦ Haberde geçen konular: Haberde geçen konular, haberlerin araştırmacı tarafından kodlama 
öncesinde okunması ile haberlerden türetilmiştir. Bu anlamda araştırma kapsamında, 11 konu tespit 
edilmiş ve kodlama da bu şekilde yapılmıştır.(Bkz. Tablo 3) 
 
♦ Haberlerde Kimlik Sunumu: Haberlerde kimlik sunumu kodlama işlemi öncesinde haberlerin 
tek tek okunması ile belirlenmiş ve Fail Kimliği Sunumu (Yakınlık Kategorisine Göre Toplam 10 
kategori) ile Mağdur Kimliği Sunumu (Kadın Kimliği Sunumu-Yaş Kategorisine Göre Toplam 6 
Kategori) şeklinde ele alınmıştır. Oluşturulan kimlik kategorileri Posta Gazetesi’nde yer alan 
haberlerde hangi ifade ile geçiyor ise o şekilde verilmiş, öznel bir niteleme yapılmamıştır. (Bkz. 
Tablo 4 ve Tablo 5) 
 
İçerik analizinin güvenilir olması adına içerik evreninden bir alt örneklemin farklı kodlayıcılara 
kategorize etmeleri için sunulması gerekmektedir. Atabek’e göre, (Yalın v.d., 2012: 233) eğer aynı 
incelemede tekrarlanan ölçümler benzer kanaat veya neticelere sebep oluyorsa ancak güvenilirlikten 
söz edilebilir. (Yalın v.d., 2012) Bu anlamda bu araştırmada da üç kodlayıcı belirlenmiş, 
kodlayıcılardan çalışmada incelenen tarih aralığında www.posta.com.tr’de yer alan kadın cinayeti 
konulu 151 haberi kodlama cetveli ışığında kategorize etmeleri talep edilmiştir. Kategori cetvelindeki 
değişkenler okunan 151 haber adına kodlayıcılarca aynı şekilde kategorize edilmiştir. Bu sebepten, 
araştırmanın güvenilir olduğu varsayılmış, elde edilen veriler SPSS programı ile işlenmiştir. 
Çalışmada içerik analizi yapabilmek adına kategoriler oluşturulduktan sonra özgün soru kategorileri 
de oluşturulmuş ve sorular kodlama cetveli ile desteklenmiştir. Çalışmada incelenen dönemde 
www.posta.com.tr’de yayınlanan kadın cinayeti konulu haberler incelenerek araştırılan sorular şu 
şekildedir: 
♦ www.posta.com.tr’de yayınlanan kadın cinayetleri konulu haberler hangi içerik formatları 
ile verilmiştir? 
 
♦ 01.04.2011 – 30.04.2014 tarih aralığında çalışmada incelenen haberlerin yıllara göre 
dağılımı nasıldır? 
 
♦ Çalışmada incelenen haberlerde hangi temalar (konular) işlenmiştir?  
 
♦ www.posta.com.tr’de fail kimliği (yakınlık kategorisine göre) nasıl sunulmuştur? 
 
♦ İnternet sitesinde mağdur (öldürülen kadın) kimliği (yaş kategorisine göre) sunumu 
nasıldır? 
 
www.posta.com.tr’de 01.04.2011 ile 30.04.2014 tarihleri arasında kadın cinayetleri konulu 
yayınlanan içeriklerden toplam 151 tanesi bu çalışmada incelemek üzere seçilmiştir. Çalışmada 
incelenen kadın cinayetleri konulu haber sayısı 151 iken, incelenen haberlerde kullanılan fotoğraf 
sayısı ise 209 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu haber ve fotoğraf sayıları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. (Tablo 1)  
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Tablo 1. www.posta.com.tr’de Yayınlanan ve Çalışmada İncelenen Kadın Cinayeti Konulu 
Haberlerin Hangi İçerik Formatları İle Verildiği 

 

Web Sitesi  
Çalışmada 

İncelenen Haber 
Sayısı 

Fotoğraf Sayısı 

www.posta.com.tr 151 209 

 
Web sitesinde çalışmada incelenen dönemde yayınlanan fotoğraf sayısının haber sayısından fazla 
olması, bazı haberlerin birden çok fotoğraf ile yayınlanmasından kaynaklanmaktadır. Bazı haberlerde 
birden çok fotoğraf kullanılması editöryal bağlamda habere atfedilen önemin bir göstergesi olarak da 
yorumlanabilir. 
 
www.posta.com.tr’de 01.04.2011 ile 30.04.2014 tarihleri arasında kadın cinayetleri konulu 
yayınlanan toplam 151 haberin; 32’sinin (% 21,19) 2011 yılında, 23’ünün (%15,24) 2012 yılında, 
66’sının (%43,70) 2013 yılında, 30’unun (%19,87) ise 2014 yılında (yalnızca ilk dört ayı içinde-
Nisan ayı dahil) yapıldığı gözlenmiş ve aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (Tablo 2) 
 
Tablo 2. 01.04.2011 – 30.04.2014 Tarih Aralığında www.posta.com.tr’de Yayınlanan ve Çalışmada 

İncelenen Haberlerin Yıllara Göre Dağılımı  

Yıl Yayınlanan 
Haber Sayısı 

 
Oran 

2011 32 % 21,19 
2012 23 % 15,24 
2013 66 % 43,70 
2014 (Yalnızca İlk Dört Ayı) 30 % 19,87 

Toplam 151 %100 
  
Görüldüğü üzere www.posta.com.tr’de, çalışmada incelenen dönem içerisinde kadın cinayeti konulu 
haberlerin 66 haber ile en fazla 2013 yılında yayınlandığı, söz konusu içerikteki haberlerin en az ise 
23 haber ile 2012 yılında yayınlandığı gözlenmiştir.  
 
Bu durum ve 2014 yılının yalnızca ilk dört ayında bile sayısı 30’u bulan kadın cinayetlerinin 2010 
yılından beri hızla arttığının bir tespiti olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte söz konusu durum 
kadın cinayetlerine medyanın atfettiği önemin de arttığını bizlere gösterir. 
 
www.posta.com.tr’de çalışmada incelenen tarih aralığında haberlerin temalara göre dağılımını tespit 
etmek adına; “boşanma” “cinnet”, “gasp”, “kıskançlık”, “karşılıksız aşk”, “namus”, “nefret”, “nedeni 
belirsiz”, “töre”, “tartışma” ve “tecavüz” olmak üzere toplam 11 kategori oluşturulmuştur. Bu 
kategorilere göre yapılan incelemede www.posta.com.tr’de kadın cinayetleri temalı haberlerin en 
fazla 26 haber ile nedeni belirsiz, 24 haber ile kıskançlık ve 21 haber ile boşanma temalarında 
verildiği, söz konusu temaları 20’şer haber ile tartışma ve tecavüz konularının izlediği gözlenmiştir. 
İnternet sitesinde en az işlenen temalar ise 1’er haber ile gasp ve namus temaları olmuştur. (Tablo 3) 
Söz konusu haberlerin kategorilere göre dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  
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Tablo 3. www.posta.com.tr’de Yayınlanan ve Çalışmada İncelenen Kadın Cinayeti Haberlerinde 
İşlenen Temalar  

 
Konular Yayınlanan Haber 

Sayısı 
Oranı 
 

Boşanma 21 % 13,90 
Cinnet 11 % 7,28 
Gasp 1 % 0,66 
Kıskançlık 24 % 15,89 
Karşılıksız Aşk 14 % 9,27 
Namus 1 % 0,66 
Nefret  4 % 2,64 
Nedeni Belirsiz 26 % 17,26 
Töre 9 % 5,96 
Tartışma 20 % 13,24 
Tecavüz  20 % 13,24 
Toplam 
 

151 % 100 

  
Yukarıda verilen tablodan anlaşılacağı üzere www.posta.com.tr’de haberleştirilen ve işlenen kadın 
cinayetleri Türkiye’de kıskançlık ve boşanma gerekçeleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu durum 
Türkiye’de kadına aslında büyük önem atfeden ve onu kutsal sayan aile yapısı temelinde benimsenen 
toplumsal değerlerin toplumun bazı bireyleri tarafından yanlış yorumlandığının bir göstergesidir. 
 
www.posta.com.tr’de çalışmada incelenen tarih aralığında haberlerde fail kimliğinin sunumunu tespit 
etmek için; “eş”, “eski eş”, “eski sevgili”, “hırsız”, “seri katil”, “sevgili”, “yabancı (mağdur 
tarafından tanınmayan kimse)”, “1. derece yakın”, “2.derece yakın” ve “kimliği belirsiz” olmak üzere 
toplam 10 adet yakınlık kategorisi belirlenmiştir. Tüm bu kategorilere göre yapılan incelemede 
www.posta.com.tr’de kadın cinayeti konulu haberlerde fail kimliği sunumunun en fazla eş (40 haber 
ile) ve yabancı (mağdur tarafından tanınmayan kimse-25 haber ile) kimlikleri ile verildiği 
gözlenmiştir. Fail kimliğinin yakınlık kategorisine göre sunumu aşağıdaki tabloda şöyle 
özetlenmiştir: (Tablo 4) 
 

Tablo 4. www.posta.com.tr’de Fail Kimliğinin Sunumu 
 

Yakınlık Kategorisi 
 
Haber Sayısı 

 
Oranı 

Eş  40 % 28,85 
Eski Eş 10 % 6,62 
Eski Sevgili 12 % 8,94 
Hırsız 1 % 0,66 
Seri Katil 3 % 1,98 
Sevgili 15 % 9,93 
Yabancı (Mağdur Tarafından Tanınmayan Kimse) 25 % 13,24 
1. Derece Yakın 13 % 8,60 
2. Derece Yakın 16 % 10,59 
Kimliği Belirsiz 16 % 10,59 
Toplam 151 % 100 

 
Yukarıda belirtilen tablo bağlamında ayrıca internet sitesinde yer alan haberlerde faillerin en az 1 
haber ile hırsız ve 3 haber ile seri katil kimlikleri ile sunulduğu da gözlenmiştir. Görüldüğü gibi, 
Türkiye’de www.posta.com.tr’nin internet haberlerine yansıyan kadın cinayetleri en fazla eş ya da 
mağdur kadın tarafından tanınmayan kimsece işlenmiştir. Bu durum yine çoğu kez erkeğin gerisinde 
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konumlandırılan kadına toplumsal konum bağlamında büyük önem atfeden toplumsal yapının bazı 
norm ve değerlerinin yanlış yorumlandığının bir tespitidir.  
 
Çalışma kapsamında mağdur kimliğinin (öldürülen kadın) sunumunu tespit edebilmek adına “18-25” 
yaş, “25-35” yaş, “35-45” yaş, “45-55”, “55-65” ve “65 ve üstü” yaş ile “belirtilmemiş” yaş 
kategorileri de belirlenmiştir. Kategorilerin bu şekilde oluşturulması çalışma öncesi incelenecek 
haberlerin okunması referans alınarak yapılmıştır.  
 
www.posta.com.tr’de çalışmada incelenen tarih aralığında haberlerde mağdurların yani kadınların 
kimliğinin yaş kategorisine göre sunumunu tespit etmek için oluşturulan kategorilere göre; 
www.posta.com.tr’de en fazla 42 haberle 25-35 yaş arasındaki kadın katli ile ilgili haberlerin 
yayınlandığı gözlenmiştir. Buna karşın 65 ve üstü yaş kadın cinayetleri sitede 5 haberle en az sayıda 
yer almıştır. Ayrıca sitede, 55-65 yaş arası kadın cinayeti haberi yayınlanmamıştır. Söz konusu 
gözlem aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: (Tablo 5) 
 

Tablo 5. www.posta.com.tr’de Mağdur Kimliğinin (Öldürülen Kadın) Sunumu 
 

 

Yaş Kategorisi Haber Sayısı 
 
Oranı 

18-25 yaş 35 % 23,17 
25-35 yaş 42 % 27,81 
35-45 yaş 29 % 19,20 
45-55 yaş 8 % 5,29 
55-65 yaş 0 % - 
65 ve üstü yaş 5 % 3,34 
Belirtilmemiş 32 % 21,19 
Toplam 151 % 100 

                    
Görüldüğü üzere, kadın cinayetlerinde genellikle 25 ile 35 yaş arası genç kadınlar hedef alınmış, bu 
çalışmada da ele alınan çeşitli gerekçeler ile katledilmişlerdir. Boşanma, kıskançlık ve namus gibi 
olgulara temellenen sözde gerekçeler bir anne, evlat ve eş olan kadını hayattan koparma hususunda 
adeta referans alınmıştır. “Namusa helal getirmek” olarak yorumlanan bazı durum ve olaylar da yine 
söz konusu kimselerce kimi zaman işlenen cinayetin dayanak noktası olmaktadır. Bu durum 
Türkiye’de kadın ve toplumsal yapı kavramlarının bir kez daha sorgulanması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Söz konusu durum ayrıca kadının yaşam hakkının birileri tarafından belirlenmesi, 
çizilmesi sorunsalı üzerine de düşünmelidir. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER  
1980’den beri hızla gelişen iletişim teknolojilerine paralel güç kazanan iletişim teknolojileri internet 
boyutu ile bireyleri habere daha da yaklaştırmakta, haber ile birey arasında bir mesafe 
bırakmamaktadır. Birey istediği her an istediği her yerden internet haberciliği yapan kuruluşlar ya da 
haber siteleri aracılığı ile habere erişebilmektedir. Bu durum geleneksel medya için de bir kriz ve 
dönüşüm niteliğindedir. Çünkü internet haberciliğine atfedilen büyük önem ve gösterilen ilgi ile 
birçok geleneksel gazetenin tirajlarında önemli düşüşler olmuş, birçok gazete kapanmış ve çalışanlar 
işsiz kalmış, gazetecilik sektörü bazılarına göre büyük bir krize girmiştir. Bunun dışında geleneksel 
gazeteler ve gazeteciler iletişim alanındaki bu dönüşüme basılı gazetelerin yanı sıra gazetelerinin 
internet haberciliği yapan web sitelerini de kurarak söz ayak uydurma yoluna gitmiştir. Fakat bu 
durum bazı çevrelere göre beraberinde gazetecilikte bir prestij kaybı ile haber olgusunun 
profesyonelliğine zarar geleceği korkularını da getirmiştir.    
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Sonuç olarak tüm bu tartışma ve öngörülere karşın, internet haberciliği geleneksel medya karşısında 
her geçen gün daha da hız ve önem kazanarak, haberi bireylere bir adım daha yaklaştırmaktadır. Bu 
çalışmada da görülmüştür ki geleneksel medyada olduğu gibi, internet medyasında da tüm suç ve 
cinayet haberleri gibi kadın cinayeti haberleri de sıkça yer almaktadır. Bu durum aslında son dönemde 
Türkiye’de artan kadın cinayeti haberlerinin toplumsal bir yansımasının da gözler önüne serilmesi 
niteliğindedir. İnternet haberciliğinde de söz konusu cinayetler geleneksel medyada olduğu gibi 
hemen her gün yer almakta, geleneksel medyadan farklı olarak hızla kitlelere ulaşmaktadır. Bu 
kapsamda bu çalışmada popüler basın arasında en çok satan gazete olduğu varsayılan Posta 
Gazetesi’nin internet haberciliği yapan ve resmi internet sitesi olan www.posta.com.tr’de de fazla 
sayıda kadın cinayeti haberinin yayınlandığı gözlenmiştir. 
 
Çalışma sonucunda görülmüştür ki; www.posta.com.tr’de yayınlanan kadın cinayeti konulu haberler 
en çok boşanma, kıskanma ya da nedeni belirsiz temaları ile verilmiştir. Bu tespit aslında Türkiye’de 
işlenen kadın cinayetlerinin sosyolojik ve psikolojik açıdan incelenmesi gerekliliğine işaret 
etmektedir. Buna karşın www.posta.comtr.’de yayınlanan haberlerde namus ve töre temasının az 
sayıda oluşu Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin genellikle kıskançlık, töre ya da namus 
gerekçesiyle işlendiği varsayımına ters düşer niteliktedir. Fakat bu çalışmada görülmüştür ki 
Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin en az hırsız ya da seri katil tarafından işlenmesi ataerkil 
toplumsal yapı ile kültürel kodlanışların işaret ettiği kıskançlık, töre ve namus önyargılarını doğrular 
niteliktedir. Çünkü çalışma kapsamında incelenen haberlerde kadınların en fazla kıskançlık ve 
boşanma gerekçesi ile eşleri, sevgilileri ya da 1.derece yakınları tarafından katledildikleri 
gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada incelenen haberlerde öldürülen kadınların genellikle 25-35 yaş 
arasındaki genç kadınlar olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla buradan hareketle www.posta.com.tr’de 
yayınlanan haberlerde kadına yönelik şiddet konusunda genellikle genç kadınların hedef alındığına 
işaret edildiği söylenebilir. Bununla birlikte www.posta.com.tr’de yayınlanan kadın cinayeti konulu 
haberlerde çok sayıda fotoğraf kullanımının da haberlerin retoriğini güçlendirmek için kullanıldığı 
varsayılmıştır. Son olarak www.posta.com.tr’de kadın cinayeti konulu haberlerin an az 2012, en fazla 
ise 2013 yılında verildiğinin gözlenmesi ve www.posta.com.tr’de henüz 2014 yılının yalnızca ilk dört 
ayında bile kadın cinayeti konulu haber sayısının 30’a ulaşmış olması Türkiye’de kadın cinayetlerinin 
her geçen yıl hızla arttığının bir tespiti olarak yorumlanabilir. 
 
Neticede ister geleneksel, ister internet medyası olsun, habercilik anlayışının teknolojik gelişmelere 
paralel ilerlediği bir dönemde haberlerin hızından çok, niteliğini göz önünde bulundurmaları biri 
gereklilik halini almıştır. Bununla birlikte medyanın toplumu aydınlatma ve yönlendirme 
konusundaki sorumluluğunun önemli olduğunu unutmaması ve bu anlamda haberlerinde fail, mağdur 
ya da toplum açısından infial yaratıcı içeriklerden kaçınması, olayları öznel bir şekilde 
yorumlamaması gerekmektedir.  
 
Kadın cinayeti konusunda da sosyal sorumluluğunun gereğini söz konusu olayları sıkça 
haberleştirerek yerine getiren internet medyasının toplumun dezavantajlı kesimlerinin ya da 
mağdurların sunumunu nesnel bir şekilde yapması, haberlerinde olumsuz bazı durumlara özendirici 
ya da onları meşrulaştırıcı içeriklerden uzak durması gerekmektedir. Ayrıca internet haberciliği yapan 
kuruluşların internet haberciliğinin en önemli unsurlarından olan hız ve çabukluk adına nitelikli haber 
yapmaktan uzaklaşmaması, olay ve taraflarını doğru yorumlaması da bir başka zorunluluk olarak 
ortadadır. 
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ÖZET 
Günümüz dünyasında, küreselleşme ile birlikte kentlerin ülkeleri adına önemi artmıştır. Kentlerin, 
pazarlama adına yaptığı çalışmaların çağımızda sürekli ve stratejik bir şekilde yapılması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Filmlerin içeriğinde bağlı olarak farklı imajlarla ele alınan kent, çağımızda sinemanın 
pazarlama ve algıyı yönetme yeteneğinden yararlanmaktadır. Kentlerin sinemada kendilerini sanatsal 
temalar aracılığıyla görünür kılmaları, filmlerde kentlerin çeşitli sanatsal elemanlarla özdeşleşmesine 
neden olmuştur. Sinema filmlerinde kentin göstergesi haline gelmiş olan sanat eserleri, sinemada 
yapılan çeşitli ‘mit’ yüklemeleri aracılığıyla önemli bir pazarlama elemanı haline gelmiştir. Bu 
bağlamda, sinema filmlerinde kullanılan sanatsal içerikli görsel göstergelerin kent pazarlaması adına 
nasıl kullanıldığı ve sanat eserlerine kentleri pazarlayabilmek adına ne tip ‘mit’ yüklemeleri yapıldığı 
görsel göstergeler aracılığıyla incelenecektir. 
 
Anahtar Sözcükler: Kent Pazarlaması, Kent ve Sinema İlişkisi, Çekicilik ve Cazibe Pazarlaması, Mit, 
Sanat, Göstergebilim 
 
 

ART THEMES URBAN MARKETİNG  POWER USED BY MOVIES 
 
 
ABSTRACT 
These days specially urban marketing is getting important because of globolization. Modern cities are 
taking control of their countries, economical destiny. Specially urban marketing now, has to be 
strategical and sustainable. In today’s marketing area film and city marketing has got a direct 
relationship. Cities, now using movies as a marketing device. Films are creating their own reality. But 
that reality is in these days for city marketing useful and creating attractiveness. City related art 
themes using by movies. Movies using that art themes with a new way and in the end themes starting 
control cities images. This study mostly leveraged published literature in the field of urban marketing. 
Study aiming the semologically finding real meaning of art themes used by movies. Art theme and 
movie relationship creating by myth. Mythies and art themes marketing power is a big advantage for 
cities. 
 
Keywords: Urban Marketing, City and Cinema Relationship, Attraction Marketing, Myth, Art, 
Semiology,  Signs 
 
 
GİRİŞ 
Tarihte yerleşik yaşama geçen insan topluluklarının geniş kitleler halinde yaşamaya başlaması 
sonucunda ortaya çıkan kentler, daha sonraları üzerlerine aldıkları siyasi, sosyolojik ve sanatsal 
anlamları ile giderek önemli hale gelmiştir. Özellikle ilk kentlerin yaratılmasının ardından Antik 
Yunan’dan itibaren kent devletleri kurularak, kentlere ideolojik anlam yüklemeleri yapılmıştır. 
Özellikle Yunan kent devletleri olarak anılan ‘polis’ yapılarında, kentin ideolojik gücünü vurgulayan 
sanatsal eserler aracılığıyla kent üzerinden iktidar pazarlaması yapılır. Kentin pazarlanması tarihte 
iktidar kökenli olarak devam ettirilmektedir. Sanatın bir gücü temsil etme, kenti güçlü ve çekici kılma 
temelli yapısı günümüzde sinema aracılığıyla çok daha geniş kitlelere ulaştıracak şekilde 
kullanılmaktadır.  
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Kent pazarlaması temelde, pazarlama yaklaşım, yöntem ve araçlarından yararlanılarak kentin 
tanıtılmasını sağlamaktadır. Kentlerin pazarlanmasının özellikle son dönemde önem kazanmasında ana 
neden olarak, ülkelerin ekonomik istikrarsızlıkları gösterilmektedir. Küreselleşmenin ardından 
yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde, ulaşım kolaylaşmış bununla birlikte ise insanların yabancı 
ülkeleri merak etmesi nedeniyle turizm ülkeler adına önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. 
Böylece kentler artık sadece bir yerleşim biriminden çıkarak, ekonomik gelir getiren bir araç olarak 
görülmektedir. 
 
‘‘ Kentler, günümüzde kronik olarak ekonomik problemler yaşayan ülkelerin kaderlerini 
değiştirebilirler.’’1 Kotler, kentlerin pazarlanması sayesinde güçlenen, zenginleşen yapının önce kent, 
ardından ise ülkenin kendisinin olacağından söz eder. Kentlerin, ülkelerini kalkındırma ve tanıtma 
gücü kent pazarlamasının öneminin kaynağını gözler önüne sermektedir. Kent pazarlama 
stratejilerinde uygulanacak yöntemlerin sürekliliği büyüm önem taşımaktadır. Çünkü temelde kent 
pazarlama süreci aslında kendi kendini bitiren bir süreçtir. Kente olan ilgi ve nüfus artışı beraberinde 
doğa kirliliğini, altyapısal yetersizlikleri, işsizliği ve suç oranında artışı getirmektedir. Aslında kent 
pazarlaması yapıldığı süreçte kendi sonunun tohumlarını eken bir sistemdir. Bu bağlamda kent 
pazarlamasındaki temel nokta kentin ilgi çekiciliğini ve bilinirliliğini sürekli kılmaktır. Kent 
pazarlamasının hedef aldığı kitlenin günümüzdeki genişlemesi belirli kentlerin diğer kentlere oranla 
çok daha çekici ve bilinen yerlere dönüşmesine neden olmuştur. Rainisto, kent pazarlamasında 
önceleri hedef alınan kitlenin endüstri yatırımcıları olduğundan bahsetmektedir. Bu nedenle kent 
pazarlaması başlangıçta altyapı pazarlaması temelli olarak uygulanır. Ancak zaman geçtikçe iş ve 
sanayi odaklı hedef kitle yapısının, sınırlılığa neden olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle turistler, yeni 
yerleşimciler, üreticiler, ihracatçılar, yatırımcılar gibi pek çok farklı gruptan insanı hedef alan kent 
pazarlama fikirleri üretilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
 
Kent pazarlaması adına yapılan çalışmalarda yeni dönemde kenti çekici kılmayı amaçlayan ‘Çekicilik-
Cazibe Pazarlaması’ yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Kentin elinde bulundurduğu 
özellikle kültürel, tarihsel ve sanatsal elemanların kullanımı ile kenti çekici hatta ayırt edici kılınması 
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda tercih edilen ve bilinen kentlere bakıldığında Kotler, insanların altyapı 
ve fiziksel özelliklerden çok daha farklı nedenlerle belirli kentleri seçtiğinden bahsetmektedir. Burada 
kararın kentin sahip olduğu sanat eserleri, kültür, doğal güzellikleri ile insanların duygularına hitap 
edildiği ve böylece kitlenin aslında mantıktan çok duygusal anlamda çekici kılınmış yerleri tercih 
ettikleri görülmektedir.2 Böylece genel anlamda kent pazarlamasında kentlerin çekici kılınması ve 
bunun fiziki elemanlardan çok insanların duygularına hitap edecek şekilde yapılması gerektiği 
anlaşılmaktadır. 
 
SİNEMA FİLMLERİNDE GÖSTERİLEN SANATSAL TEMALAR İLE KENTLERİN 
ÇEKİCİ KILINMASI 
Kentlerin kendi devlet çatılarının altından ziyade küresel boyutta yüzlerce kentin arasından yaşamak, 
gezmek, iş kurmak gibi nedenlerle tercih edilir hale gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
kentler ‘dünya kenti’ olmak yolunda önemli adımlar atmakta, bu bağlamda da stratejik kent 
pazarlaması taktikleri uygulamaktadır. Özellikle kentlerin dünyaya sesini duyurabilmesi için mekân 
kullanımı adına sinema filmleri, kent pazarlaması ile ilgili olarak yaygın bir pazarlama aracı haline 
gelmiştir. Temelde sinemanın kentin gerçekliğini kendi istediği şekilde yönlendirme gücü ile kentler 
perde de gösterilen hikâye yüklemeleri ile çok daha çekici hale gelmiştir. 
 
Sinemada kullanılan kentler film aracılığıyla gezilerek, kent içerisinde bulunan insanların normalde 
fark etmedikleri pek çok parçaya vurgu yapmaktadır. Sinema filmlerinde konu edilen kentlerin sadece 
tanıtımının yapılmasının ötesinde, izleyiciye senaryoyla paralel olarak bir duygusal yüklemede 
yapılmaktadır. Bu duygusal yükleme kent pazarlamasında çekici kılınan kentin tercih edilirliliğinin 
duygu kaynaklı olmasıyla örtüşmektedir. Duygusal bağlantı adına sinemanın kullandığı kent, filmde 
sadece mekân olarak var olmanın dışında kendine yeni bir kimlikte kazandırmaktadır. Kentin 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Philip Kotler, .vd , ‘’ Marketin Places’’, The Free Press, New York, 1993, s.2. 
2!Kotler, 1993, s.4. 
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gerçekliği ve sinemanın düşsel yapısı arasındaki ilişki, hikâyenin izleyici tarafından gerçek olarak 
algılanması adına büyük önem taşımaktadır. 
 
Kentin sinemada üretiminde, özellikle kentten bir ütopya yaratan ve perdede yeniden üretilmiş 
gerçekliğin arzu nesnesi haline dönüşmesini sağlayan bir kent görüntüsü söz konusudur. Bu kentler 
‘Ütopyen Kent’ olarak adlandırılmaktadır. Ütopyen kentler filmlerde daha çok umut veren, modernliğe 
vurgu yapan, özgürlüğün, eğlencenin, zenginliğin mekânı olarak gösterilmektedir. Filmlerde ütopyen 
kent olarak yer alan kent yapısı, hayallerin gerçek olduğu mekândır. Bu tip kentler özellikle filmlerde 
ya modern yüksek gökdelen görüntüleri ya da nadir, görkemli tarihi yapılarıyla gösterilmektedir. 
İzleyici perde de sunulan kent görünümünden etkilenerek filmde gördüğü ideal hayatı ya da miti orada 
yaşayacağına inanmaktadır. 
 
Kentin sinema aracılığıyla ideal olanı ve iyiyi hatta hayal edilen hayatı sunması, izleyici için kenti 
çekici kılmaktadır. Kentin bir gerçeküstü yapı olarak filmlerde sunuluşu, kentin geçmişten bugüne 
getirdiği ütopya vadeden yapısından kaynaklanmaktadır. Henri Lefebvre, kentin ütopya, mit ve 
ideoloji üçlüsünün arka arkaya getirdikleri ile ışık saçan, umut veren bir yapıya sahip olduğunu 
anlatmaktadır. Kentin yaratılışının ardından kent, doğaya karşı yapay bir cennet haline gelerek, ütopya 
haline gelmiştir. Kentin mit üretimi ise kıra yani köye karşıdır. Köyün, tarım odaklı ve kıt kanaat 
geçinen yapısına karşın kentin zenginlik, özgürlük dolu hayatı köylü insan için kente gidildiğinde 
zengin olunduğu mitini yaratmıştır. Kent, köye karşı kendi mitini üretmiş, böylece de kırda yaşayan 
insanlara karşı bir ütopya haline gelmiştir.3 
 
Kentin temelinde yer alan hayal üretmesi ve aslında ideal gerçeklik unsuru yapısı sinema filmlerinde 
kentlerin istenir kılınmasına neden olmaktadır. Sinemanın gerçeklik algısını yönetme, yönlendirme 
gücü ‘adeta gerçek gibi’ denilen üretimlerin yapılmasıyla sonuçlanır. İzleyici bu nedenle perde de 
gördüğü aşkı eğer o kente giderse yaşayacağına, başroldeki kadın gibi zengin olmak için gösterilen 
kente gitmesi gerektiğine ve daha pek çok kurgusal bilgiye inanır. Sinemanın duyguyu harekete 
geçiren yapısı dünya turizminin de bu bağlamda yönelmesine neden olmaktadır. 
 
Sinema filmlerinin kentlerin ziyaret edilirliliklerini etkileyen ve onları pazarlayan söylem üretimi ‘film 
turizmi’ olarak anılan bir alanı doğurmuştur. Film turizmi temelde pazarlama odaklı bir sistemdir. 
Sinemanın kentler adına yarattığı pazarlama gücü, özellikle çekiciliğe ve olumlu imaja sahip olmayı 
isteyen kentler için büyük bir fırsattır. Turistlerin kentleri televizyon ve sinemada gördükleri 
görüntülerden etkilenerek ziyaret etmesi, filmlerin kentlerin pazarlanması adına taşıdığı gücü 
göstermektedir. ‘‘ Turistler bir kenti sinema ve televizyon tarafından yaratılmış çekicilik ile ziyaret 
etmeye karar vermektedir.’’4 Kentlerin ziyaret edilme kararının alınmasında sinema filmlerinin gücü 
kent yöneticileri adına film odaklı pazarlama stratejilerinin üretilmesi gerektiğini göstermektedir. 
 
Film turizmi kentlere yüksek oranlarda ziyaretçi sağlamaktadır. Burada ilgi çekici olan ‘Film Odaklı 
Film Turistleri’ olarak anılan ziyaretçi grubunun genel turistlere oranla çok daha az kente dair tarihi ve 
sanatsal bilgiye sahip olmasıdır.5 Filmde gösterilen kente gitme ihtiyacı bu tip turistlerde daha çok 
duygusal kaynaklıdır. Herhangi bir sanatsal bilgi olmaksızın film tarafından ‘görülmesi gereken’, 
‘bilinmesi gereken’ sanat eserleri izleyiciye gösterilmektedir. Gerçek sanatsal bilgi olmaksızın filmin 
pazarlama gücü sayesinde belirli sanat eserleri ve o eserleri barındıran kentler ‘film turistleri’ 
tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretler sayesinde ise film turizmi adına kentler çekici 
kılınmakta, böylece kent büyük gelirler elde etmektedir. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Henri Lefebvre, ‘‘ Kentsel Devrim’’, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2013,s.102-105. 
4 G.Busby, J.Klug, ‘‘ Movie-Induced Tourism:The Challenge of Measurement and Other Issues’’, Journal of 
Vacation Marketing, Vol.7, October,2001, s.306 
5 Mijalce Gjorgievski, Sinolicka Melles Trpkova, ‘‘ Movie Induced Tourism: A New Tourism Phenomenon’’, 
UTMS Journal of Economics, Vol.3/1,Skopje,2012, s.100. 
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Sinema izleyicisinin herhangi bir sanatsal bilgi olmaksızın sadece filmin önemli kılması nedeniyle 
belirli sanat eserlerini, değerli görmesi hatta kendini sanat bilgini olarak hissederek toplumsal anlamda 
üstün kılındığını hissetmesi ise sanatın metalaşması ile ilgilidir. Özellikle küreselleşmenin ardından 
sanat artık meta değeri kazanmıştır. Yani sanat bilmek ya da sanatsever olmak kişiye sosyolojik 
anlamda yüksek konum sağlamaktadır. Ekonomik anlamda sermaye sahipliğine karşın ‘kültürel 
sermaye’ sahibi olan sanatseverler paranın karşısına bilgiyi koymuştur. Ancak ekonomik sermaye 
sahibinin toplumu para ile yönetme isteğine karşın kültürel sermaye sahibi de bilgisi ile bir yönetim 
gücü elde etmek istemektedir. 
 
‘‘ Kültürel Sermaye kuramı çağdaş sanatın bir parçası olduğu beğeni ve değer sistemini, siyasi, 
ekonomik ve sosyal biçimlendirmelerin genel yapısını anlamak bakımından önem taşır. Sanatın 
kuşaktan kuşağa iletilmesi, hâkim sınıfın hâkim konumunun korunmasına ve yeniden üretilmesine 
hizmet eder. Onun geliştirdiği etkili bir kavram olan kültürel sermaye, böylece, bir  ‘‘ tahakküm 
aracı’’ olarak işlev görür.’’6 Bu bağlamda sinema filmlerinde gösterilen sanat eserleri izleyiciye 
temelde kültürel sermaye zenginliği vaat eder. İzleyici film tarafından önemli kılınmış eseri görme 
isteği duyar. Böylece sanat eserine sahip kente gittiğinde kültürel sermaye sahibi olacağına inanır.  
 
Sinema filmlerinde kullanılan sanat eserlerinin önemli kılınması Hollywood sektörünün aslında 
‘Kültürel Bellek’ taşıyıcısı olma görevini göstermektedir. Jan Assmann, kültürel belleği şu şekilde 
tanımlar;‘‘ Kültürel bellek çok daha uzak bir geçmişi konu almaktadır. Kuşaktan kuşağa 
aktarılabilecek nitelikte olmayan, topluluğun çok uzak geçmişinin bilgisidir. Bu bilgi uzmanlaşmış 
kesimler, örgütler eliyle ve ritüeller gibi araçlarla aktarılır. Kültürel bellek, kendiliğinden bir bellek 
değildir, kurumsallaşmış bir bellek tekniğine ihtiyaç duymaktadır. İletişimsel belleğin tersine, kültürel 
bellekte aktarımın yeri ve zamanı belirlenmiştir. Aktarım sıkı bir kural sistemine tabidir.’’7 Kültürel 
bellek bağlamında sinema filmleri ele alındığında, hatırlatma rolünü filmin üstlendiği görülmektedir. 
Kent mekânlarının ve mekân içerisinde yer alan toplumun geçmişten günümüze kadar getirdiği 
sanatsal unsurların, filmlerde gösterilmesi hatırlamanın yaşanmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda 
sinema filmleri aslında bireye hatırlaması ve depolaması gereken tarihe dair de bir tarih yazıcılığı rolü 
üstlenmiştir. Tarihin ve sanatsal unsurların sinemada kullanımında oluşturulmuş olan bir küresel 
kültürel bellekten bahsetmek mümkündür. Hollywood yapımı filmlerin özellikle Avrupa ve Amerika 
odaklı olarak ele aldığı tarih, aslında bireye hatırlaması istenen bir oluşturulmuş kültürel bellek 
sunmaktadır. Hollywood’un bir ideolojik eleman olduğu düşünüldüğünde kültürel bellek yönetiminin 
de aslında filmler aracılığıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Filmlerde sıkça gösterilen Rönesans yapıtları, 
mimari anlamda ele alınan Eiffel Kulesi, New York’un hatırlatıcısı rolü üstlenmiş olan Özgürlük 
Heykeli, gibi örnekler geliştirilmiş düzenli küresel kültürel bellek oluşturma sürecinin parçasıdır. 
 
METODOLOJİ VE ÇÖZÜMLEME 
Bu çalışmada ‘Da Vinci Şifresi’ filminden sanat içerikli görsel göstergeler işlenen konu bağlamında 
ele alınmaktadır. Konuyla ilgili görseller ele alınarak Roland Barthes’a ve anlamlandırma boyutunda 
Peirce’a göre göstergebilimsel açıdan çözümleme gerçekleştirilmektedir. Peirce, göstergelerin gerçeğe, 
bilgiye ulaşmada temel kaynak olduğundan yola çıkmaktadır. Temelde, gösterge ve nesne var olmak 
zorundadır. Ancak bu ikili arasındaki ilişkinin kurulmasını sağlayan bir yorumlayıcıda var olmalıdır. 
Yorumlayıcının anıları, algısı, bilgisi temsil edilen ile temsil eden arasındaki bağlantıyı anlamlı hale 
getirmektedir. Sinemanın kullandığı sanat öğeleri, birer göstergedir. Temsil ettikleri şey ise kimi 
zaman aşk kimi zaman entelektüelite kimi zamanda bir mekândır. Sinema filmini izleyen kimse ise 
gösterge ile temsil ettikleri şey arasında temsil edilen ile temsil eden arasındaki ilişkiyi kuran 
yorumlayıcıdır. Peirce’a göre göstergenin anlam kazanmasında en önemli elemanlardan biri 
yorumlayıcıdır. Gerçeğe yani doğru bilgiye ulaşmak için göstergelerin çözümlenmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda anlamlandırmayı gösterge ile nesne arasındaki ilişkiyi kurması ve göstergenin taşıdığı 
gerçek anlama ulaşılabilmesi için yorumlayanın bir kanıya varması gerekmektedir. Varılmış olan kanı, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Mike Featherstone, ‘‘ Postmodernizm ve Tüketim Kültürü’’, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005,s.38. 

 
7!Jan Assmann, ‘’ Kültürel Bellek’’, Çev. Ayşe Tekin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000, s.56. 
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göstergenin anlam kazanmasını sağlamanın yanında nesneye ilişkin gerçek bilginin ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Bu bağlamda göstergelerin sanat içerikli olarak içlerinde bulundurdukları bilgiler, film 
aracılığıyla yeni boyutlar kazanmıştır. Filmde bulunan görsel göstergeler sinema izleyicisinin 
yorumlayıcı rolünü üstlenmesiyle yeni anlamlar kazanmıştır. 
 
Roland Barthes, gösteren ile gösterilenin arasında oluşturduğu ilişki sonucunda ortaya çıkan bir 
göstergeden bahsetmektedir. Göstergenin anlamlandırılmasında ise Barthes, iki düzlemli bir 
anlamlandırma sisteminden bahsetmektedir. Göstergeler iki anlam taşımaktadır. Bunlardan ilki düz 
anlamdır. Düz anlam, göstergenin açık ve bilinen anlamıdır. İkinci boyutta yer alan yan anlam ise 
çağrışımsal bir anlamdır. Burada, kültürle olan ilişkiler ve kültürel değerler devreye girdiği için 
öznellik, keyfilik ön plana çıkmaktadır.8 Yan anlamın  üst anlamını oluşturan Barthes’ın  ‘mit’ 
kavramı ile bir üçüncü boyut kazanmıştır. Barthes yan anlamın ideolojik boyutundan yola çıkarak, 
çeşitli günümüz gösterge örneklerinin çözümlemesini yapmıştır. Yaptığı çözümlemelerde yan anlamın 
içerisinde barındırdığı ideolojik ve kültürel elemanların hayatımıza yeni çağdaş mitler yarattığından 
bahsetmiştir. Mitleri söylen olarak tanımlayan Barthes, söylenin yapay olduğundan, insanların hatta 
tarih tarafından yaratıldığından bahsetmektedir.       
 
Mitin, göstergenin ideolojik bağlantısı kültürel belleğin ideolojik güç tarafından yönetiliyor olmasıyla 
ortak bir zemine sahiptir. Kültürel belleğin hatırlatıcısı olan sinemanın, mit yüklemesi yaparak 
gösterge haline getirdiği sanatsal elemanlar, doğaları gereği de ideolojik anlam üretmek adına elverişli 
durumdadır. İdeolojiyi kimi zaman görünür kimi zaman güçlü kılan sanat, aynı zamanda aslında 
iktidarı meşru kılan bir araç görevindedir. Althusser, devletin ideolojik aygıtlarının açık bir iktidar 
meşrulaştırıcı rol yerine bunu gizliden gizliye yaptığını söyler. Kültürel DİA olarak anılan kavramda, 
kültürel elemanlar devletin ideolojik aygıtı olarak geçmektedir. Sinema filmlerinin kullandığı sanat 
eserlerinde bağlam, filmin kendisinden gelmektedir. Bu şekilde eser kendi bağlamını veya mesajını 
taşımak yerine, filmin istediği mesajı taşır hale gelmiştir. Kurgu ile esere yüklenen mitler, bağlamlar 
film tarafından yönetilmektedir. Sanat eserlerinin bağlamsal yönetimi ise yeni gösterge üretimlerine ve 
bu göstergeler aracılığıyla istenilen pazarlama etkisinin yaratılmasına yol açmaktadır. 
                                        Sahne 1. Robert Langdon’ın Louvre Önü Sahnesi 

 
Biçim İçerik Düz Anlam Yan Anlam Mit 

 Yapı önünde 
yer alan ışıklı 
Cam Piramit, 
Bir Erkek, 
Hareket halinde 
bir araba 

Robert Langdon 
karakteri 
müzede 
gerçekleşmiş 
olan cinayeti 
çözümlemek 
için, müze 
önünde bekliyor. 

Yapı önünde yer 
alan cam piramit 
göstergesi mekânın 
Louvre olduğunu 
anlatmaktadır. 
Karakterimiz 
Louvre’un 
bulunduğu Paris 
kentinde 
bulunmaktadır.  

Aydın bir kişinin bilgi 
birikimini elde ettiği 
mekânının Louvre 
müzesi olması, 
aydınlanmanın ve 
bilgisel zenginliğin 
Louvre’da elde 
edileceği. Gizemli 
olayların yaşandığı ve 
soruların cevaplarının 
burada bulunacağı. 

Gizem 
Miti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Seyide Parsa, Alev Fatoş Parsa ‘‘ Göstergebilim Çözümlemeleri’’, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 
2002,s.57-58.!
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Filmin ana karakteri Robert Langdon’ın, Louvre müzesi önüne bir polis tarafından bırakılışını 
görmekteyiz. Profesör Langdon(Tom Hanks), müze müdürü Jacques Sauniere’in cinayetini çözmek 
için müzeye getirilmiştir. Filmin bir diğer karakteri Yüzbaşı Fache(Jean Reno)’ı müze kapısında 
bekleyen Langdon, müze önünde yer alan piramide ve müzeye hayranlık dolu bir şekilde bakmaktadır. 
Karede yer alan mekân Paris’te bulunan Louvre müzesidir. Müzenin göstergesi haline gelmiş piramit 
ise bir ihtişam yaratıcı ve kent göstergesi olarak kullanılmıştır. Dünyanın en fazla ziyaret edilen 
müzesi olan Louvre, içinde bulundurduğu pek çok nadide sanat eseri ile turistlerin oldukça fazla 
ilgisini çekmektedir. Filmde ise Louvre mekânı bir cinayet mahalidir. Kültürün ve tarihin merkezi olan 
müze dokunulmazlığı ile tarihin, sanatın koruyuculuğunu yapmaktadır. Piramit ve Louvre ikilisinin bir 
arada gösterilmesi filmin geçmiş ile gelecek, bilim ile din arasındaki ilişkisini göstermesi adına 
önemlidir. Piramitler burada müzenin günümüzde varlığına vurgu yaparken, aynı zamanda filmde de 
bilimselliğin elden bırakılmayacağının göstergesidir. 
 
Filmden hareketle yaratılmış olan esrarengizlik miti ile izleyiciye Paris’in bir gizem kenti olduğu 
mesajı verilmektedir. Ziyaretçinin bu kente gelip Louvre’a uğradığında adeta sanatın ve tarihin 
tamamını öğrenmiş şekilde aydınlanacağı ve kafasındaki tarihle ilgili soru işaretlerinin çözülerek, 
entelektüel insan haline geleceği vurgusu yapılmaktadır. Mısır’da yer alan piramitlerin replikası 
niteliği taşıyan Louvre piramitleri bilimin, tarihin ve sanatın kesişmesi adına önemli bir göstergedir. 
Müze yapısının koruyuculuğu ve eğitme rolü göz önüne alındığında Louvre, piramitler aracılığıyla 
binanın ana yapısında olan tarihi doku geçmişi ve geleceği bütünleştirmektedir. Film boyunca din-
bilim karşıtlığı ve ilişkisi sanatsal öğeler üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. 

Sahne 2. Ana Galerinin Asansörde Gösterimi 

 
Biçim İçerik Düz Anlam Yan Anlam Mit 

Üzerinde yazılar 
bulunan bir 
tabela ve bir 
resim 

Louvre 
müzesinde ana 
galeriye gidiş 
sırasında binilen 
asansör ve Mona 
Lisa resmi ile 
ana galerinin 
gösterimi 

Mona Lisa 
üzerinden 
sanatın en 
önemli 
eserlerinin 
Louvre’un ana 
galerisinde yer 
alması.  

Sanatın tanımının 
Mona Lisa 
üzerinden 
yapılmaktadır. 
Aydınlanmak 
isteyen, kendini 
entelektüel gören 
kişinin bu eseri 
görmesi 
gerekmektedir. 

Aydınlanma(Sanatsal 
bilginlik) Miti 

 
Film göz önüne alındığında Sahne 2’de, Langdon ve Fache ana galeriye inmek üzere asansöre 
binmiştir. Asansörde ana galerinin göstergesi, Mona Lisa olarak görülmektedir. Tabelanın üzerinde en 
üstte Fransızca ‘‘ Peintures italiennes et espagnoles’’ yazmaktadır. Bu yazının anlamı ise ‘‘İtalyan ve 
İspanyol tablolar’’ dır. İtalyan ve İspanyol tabloların olduğu yer gösterilmekte, galerinin içerisinde 
bulunan eserlerin kökenine dair bilgi verilmektedir. Başka bir bilgi ise ‘‘ Salle 13’’ yazısıdır. Bu yazı 
dilimize ‘‘oda 13’’ olarak çevrilmektedir. Eserlerin yerine dair bir başka bilgi verilmiştir. Tabela 
üzerinde yer alan ‘‘ Mona Lisa’’ resminin karşısında ise  ‘‘ La Joconde(Monna Lisa)’’ yazmaktadır.   
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Tablonun gerçek adından farklı olarak herkes, eseri ‘‘Mona Lisa’’ olarak tanımaktadır. Tablonun 
teknik anlamda Leonardo Da Vinci’nin eserlerinden biri olması ve Rönesans dönemi yapıtı 
olmasından öte genel sanat göstergesi haline gelmiştir. Louvre’un dünyaca sanat olarak kabul edilen 
bu eseri barındırıyor olması, Mona Lisa’nın sadece sanat göstergesi değil, Louvre’un da bir göstergesi 
haline gelmesine neden olmuştur. Tablo içinde barındırdığı mit ve ‘bilinmesi gereken’ olarak 
tanımlanan yapısı ile ‘entelektüellik mitinin’ veya ‘sanatsal bilginlik mitinin’ taşıyıcısı niteliğindedir. 
Herhangi bir sanat tarihsel bilgiye sahip olmaksızın insanlar tablonun görülmesi gerektiğini hatta 
görülürse, sanatsal sermaye adına zenginleşileceği gibi bir algıya sahiptir. Özellikle son dönemde 
tablonun film içerisinde kullanımının arkasından yapıt çok daha fazla ünlenmiştir. İnsanlar filmle 
bütünleştirdikleri tabloyla ilgili bilgiyi gerçekte giderek görmekte kurgu bilginin doğru olduğuna 
inanarak, kendilerine bir sanatsal bilgi birikimi bakımından zenginlik yaratmaya çalışmaktadır. 
Tablonun sahipliğini yapan müzenin Paris kentinde yer alması, kentin tablo üzerinden bir ‘Sanat 
Kenti’ olarak anılmasına neden olmaktadır. İzleyici filmi izlediğinde Paris’e giderse kültürel sermaye 
zenginliğine ulaşacağını hatta sadece Mona Lisa tablosunu görerek tüm sanat tarihi adına bilginlik 
seviyesine ulaşabileceğine inandırılmaktadır. Kent, adeta sanatı yaşama ve öğrenme kenti olarak 
gösterilmektedir. 

                               Sahne 3. Louvre Müzesinde Vitrivius Adam 

 
Biçim İçerik Düz Anlam Yan Anlam Mit 

Yerde yatan 
halka içerisine 
alınmış 
göğsünde yıldız 
bulunan bir 
erkek cesedi 

Müze 
müdürünün 
Louvre’un ana 
galerisinde ölü 
bulunması 

Müze 
müdürünün 
uğradığı bir 
saldırı sonucu 
ana galeride 
öldürülmesi 

Ceset Vitrivius 
adam şeklinde 
yatmaktadır. 
Filmde üstün, 
entelektüel 
sermaye sahibi bir 
insan olarak anılan 
kişinin 
tanımlanmasında 
sanatın ve bilimin 
yani aklın 
bütünleşmiş olması 
gerektiği.  

Mükemmellik 
Miti 

 
Sahne 3’de yer alan ölü kişi müze müdürü Jacques Sauniere’dir. Filmde müze müdürünün bir saldırıya 
uğradığı ve katilini anlatmak için kendisini Vitrivius adam şeklinde bıraktığı anlatılmaktadır. Sauniere, 
arkasında birçok şifre bırakmıştır. Şifrelerin çözümü için ise Robert Langdon’a ihtiyaç duyulmaktadır. 
Özellikle sanat içerikli olarak üretilen şifreler ile sanatın mesaj aktarım gücünden yararlanılmakta ve 
böylece film aracılığıyla çeşitli mitler ortaya konmaktadır. Vitrivius Adamı, mükemmel insan mitinin 
taşıyıcısıdır. Da Vinci yaptığı çizimle bir “ altın oran’’ çalışması yapmıştır. Ressamın anatomiye olan 
merakı ideal olan resim modeli ölçeklerini belirleyici niteliktedir. Sanatın idealizasyon ve mükemmel 
insanı gösterme isteği Vitrivius’ta eskiz olarak gösterilmektedir. Filmde yer alan bu karede bir 
mükemmellik vurgusu yapılmaktadır. İnsanın ruhunun ve bedeninin birleşmesinin göstergesi olan 
Vitrivius, adamının kullanımında yatan temel neden mükemmel bir insan olarak görülen Hz.İsa’nın, 
aslında film boyunca tanrının oğlu olmasından çok insani yönleri olduğunu hatırlatırcasına bir 
kullanım içerisindedir. Rakamsal hesaplama ve ölçümlerle mükemmelleştirilen insan sanat ve bilimin 
birbirinden ayrılmazlığını, filmde olduğu gibi sanatı sadece dinin kontrolünde bir unsur olarak gören 
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tarikata karşın insan doğasında yer alan bilim, din, sanat birlikteliğinden yararlanarak mükemmellik 
mitini ortaya koymaktadır. 
 
Burada göstergeler üzerine yapılan mit yüklemesi bağlamında Paris kenti ele alındığında ‘Mükemmel 
veya İdeal İnsan Miti’ göze çarpmaktadır. İzleyiciye kente gidilip eğer öğrenilmesi gereken bilgiler 
öğrenilirse mükemmel veya ideal insan olunacağı vaat edilirken, aynı zamanda ideal insanının 
sağlayıcısı olarak da  ‘Mükemmel Kent’ olan Paris pazarlanmaktadır. Paris sanatın ve bilginin 
merkezdir. Sanat elemanı burada kenti çekici kılmak adına kullanılmaktadır. Sanatın 
öğrenilebilmesinin tek yöntemi ise Paris kentine gidip Louvre müzesinde bulunmaktır. 

Sahne 4. Louvre Müzesinde Mona Lisa Tablosu  

 
Biçim İçerik Düz Anlam Yan Anlam Mit 
Kadın figürü 
yer alan bir 
tablo 

Mona Lisa 
Tablosu 

Louvre 
müzesinde 
işlenen cinayetin 
Mona Lisa 
tablosu ile 
çözüleceği 

Sanatın ve sanatsal 
anlamda gerekli 
bilginin 
tanımlayıcısı 
olanın Mona Lisa 
tablosu olması. 
İçeriğin ya da 
teknik anlamda 
herhangi bir 
bilgiye ihtiyaç 
duyulmaksızın 
sanat olanının 
belirlenmesi. 

Sanatsal 
Bilginlik Miti 
 

 
Sahne 4’de bir kadın figürünün olduğu tablo görülmektedir. Bu tablo Louvre müzesinde yer 
almaktadır. Yapıt Mona Lisa’dır. Filmde geçen sahnede Langdon ve Neveu karakteri, cinayetin sırını 
çözmek için tabloya bakmaktadır. Öldürülen müze müdürü tarafından cesedinin yanında yer alan şifre, 
Mona Lisa’yı işaret etmektedir. Robert Langdon, tablo ile ilgili olarak pek çok mitsel bilgiden 
bahsetmektedir. Filmde eser, serüvenin başlangıcında yer alması nedeniyle büyük öneme sahiptir. 
Mona Lisa tablosu adeta sanatın bir göstergesi niteliğindedir. Louvre müzesi sanatın göstergesi olarak 
Mona Lisa’yı kullanmaktadır. Tablonun üzerine konumlandırılmış olan sanat bilginliği miti, yapıtın 
görülmesi gerekliliğini yaratmaktadır. Sanatsal bilginliğin göstergesi olarak görülen tabloda, insanların 
bu tabloyu gördükten sonra gereken kültürel sermaye zenginliğine ulaşacakları ve artık bir sanat 
bilgini haline gelecekleri mesajı verilmektedir. Tablonun üzerinde yaratılmış olan gizemin ancak 
edinilmiş bilgi ile çözümlenmesi, filmin yapıtın bilgi verici ve bilgi adına güçlü kılma yönünü 
vurgulamaktadır. 
 
Mona Lisa tablosunun görülmesinin kişiyi aydın kıldığı hatta sadece bir tablonun görülmesiyle bütün 
sanat tarihi adına bilgi edinilebilindiği miti, Louvre için ve Paris içinde büyük bir pazarlama gücü 
yaratmaktadır. Filmde Da Vinci tablosunun içine gizlenen şifrelerin Hıristiyanlık tarihinin en önemli 
sırrını çözen ipuçları olması adeta sanatla her sırrın çözüleceği, sanatsal sermaye sahipliğinin gücünü 
temsil eder niteliktedir. Sanatsal bilginlik ve sanatın mitini taşıyan Mona Lisa’nın Paris’te yer alması, 
kentin bir sanat merkezi olarak anılmasını sağlamıştır. Bu anlamda dünyada kentlerde hiçbir müzeyi 
gezmeyen sadece popüler kültür elemanlarını görmeyi amaçlayan kitleler, Paris’e gittiklerinde mutlaka 
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Mona Lisa’yı görürler. Özellikle Mona Lisa tablosu önünde oluşan kalabalıklar eserin görülmesinin 
statüsel önemini işaret edercesine, eseri gördüğünü fotoğraf makinesiyle belgelemektedir. Paris’e 
gidildiğinde sanatsal bilginin tamamına ulaşılacağı, ayrıcalıklı bir insan kategorisi olan entelektüel 
sınıfına girilebileceği miti kentin bu anlamda pazarlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

 
Sahne 5. Son Akşam Yemeği Sahnesi 

 
Biçim İçerik Düz Anlam Yan Anlam Mit 

Ekranda yer 
alan bir resim, 
çeşitli küçük 
eskiz parçaları 

Bir ekranda Son 
Akşam Yemeği 
adlı eser 
görülmektedir. 

Son Akşam 
Yemeği 
tablosunun 
içerisinde çeşitli 
şifreler 
bulundurması 

Tablonun içinde 
barındırdığı 
şifrelerin ancak 
bilgiyle 
kırılabilmesi. Bu 
bilginin ise 
herkeste 
bulunamayacağı. 
Sanatın gizemi 
çözme gücü ve 
gerçeğe 
ulaşabilmesi 

Gizem Miti 

 
Sahne 5’de bir ekranda gösterilen resim görülmektedir. Gösterilen sanat eseri Leonardo Da Vinci’nin “ 
Son Akşam Yemeği’’ adlı eseridir. Filmde Sophia Neveu ve Robert Langdon onları kovalayan 
polislerden kaçarak kendilerine bırakılmış ipuçları ile müze müdürünün sırrını çözmeye çalışmaktadır. 
Bir yere sığınma ihtiyacı hisseden karakterlerimiz, Sir Leigh Teabing’in şatosuna sığınırlar. Sir 
Teabing, Langdon’ın yakın bir arkadaşıdır ve Sion Tarikatı üzerine uzmanlaşmıştır. Langdon ile 
Sophia’nın kafasındaki soruları cevaplayabilecek bilgi birikimine sahiptir. Teabing, Kutsal Kâse 
olarak adlandırılan Hz.İsa’nın soyunu temsil eden Magadalı Meryem’i anlatabilmek ve göstermek için 
Son Akşam Yemeği freskinden yararlanmaktadır. Son Akşam Yemeğinin bahsedildiği sahne boyunca 
resmin aslının Santa Maria della Grazie’de olduğundan hiç bahsedilmemektedir. Freskin bir ekran 
içerisinde var olduğu ve bunun bir kopya olduğu ise sonradan anlaşılabilmektedir. Mekânsal anlamda 
adeta fresk Paris’teymişcesine bir durum söz konusudur. Eserin, insanlığın en önemli sorusuna cevap 
verdiği ve büyük gizemi çözdüğü anlatılmaktadır. Aynı zamanda bu yapıtın kullanımında ihanet 
teması büyük önem taşımaktadır. Çünkü aslında Langdon ve Sophie Neveu’nun peşinde olan, müze 
müdürünü öldüren tarikatı harekete geçiren Sir Leigh Teabing karakterinin ta kendisidir. Filmde 
izleyiciye Hz. İsa’nın Yahuda tarafından uğradığı ihanet, aslında ileride Hz.İsa’nın soyundan geldiği 
iddia edilen karakterimiz Sophie Neveu’nun, Teabing tarafından uğrayacağı ihaneti işaret etmektedir. 
Teabing’in eserle ilgili olarak anlattıkları birer kurgudur ya da en azından gerçekliği tarihçiler 
tarafından henüz kanıtlanmamıştır. İzleyiciye anlatılan ilahi bir konuyu görsel olarak kanıtlama imkânı 
tanıyan resim, seyircinin sorduğu soruların cevaplayıcısı konumundadır. Bir takım dini sırları sanat 
eserlerinden yola çıkarak açıklanması ise sanki sanatta bütün soruların cevaplarının olduğu gibi bir 
imaj yaratmaktadır. Yaratılmış gizem miti, ancak sanatla ilgili olarak edinilmiş bilgi ile kırılmaktadır. 
İzleyici ise filmde gizemi ortadan kaldıran entelektüelite mitinin kaynağı olarak “ Son Akşam 
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Yemeği’’ tablosu olduğunu görmektedir. Bu nedenle sanatı bilmek ve entelektüel olma kavramı yine 
bir eser üzeriden açıklanmaktadır. Filmde özellikle verilen bilgilerle önemli kılınan fresk ve Da Vinci 
ile ilgili bütün eserlerin Louvre’da var olduğunun gösterilmesi izleyiciyi Son Akşam Yemeğini 
görmek için de Paris’e yönlendirir niteliktedir. İnsanlığın kendini anlamlandırabilmek adına çabaladığı 
bir çağda bütün sorularına cevap olan bir sanat eserinin varlığı, insanların bu bağlamda sanat adına 
zenginleşmiş olarak belirtilen Paris kentine yönlendirilmesine neden olmaktadır. Paris bu bağlamda 
izleyici için sanat eserleri üzerinden bütün gizemlerin çözümlenmediği, soruların cevaplarının 
bulunduğu bir kent olarak gösterilmektedir. 
 

Sahne 6. Eiffel Kulesinin Gece Görünümü Sahnesi 

 
 Biçim İçerik Düz Anlam Yan Anlam Mit 

Akşam bir kent 
görüntüsü, ışıklı 
kule 

Paris kenti ve 
Eiffel Kulesinin 
akşam 
görüntüsü 

Akşam 
saatlerinde bir 
kentin normal 
hayatının devam 
edişi 

Bütün olayların 
çözümüne Paris’te 
kavuşması. Asıl 
sırrın saklayıcısı 
kentin Paris oluşu. 
Mükemmelliğin ve  
normalliğin her 
koşulda devam 
ediyor oluşu 

Mükemmellik 
Miti 

 
Sahne 6’da bir kent manzarası görülmektedir. Işıkların arasında bir kule göze çarpmaktadır. Kent, 
Paris kentidir. Kule ise Eiffel Kulesi’dir. Robert Langdon ve Sophia Neveu bütün sırları çözmüştür. 
Ana sır çözülmüş olsa da en önemli gizem ise kentin içinde yer almaktadır. Bütün karmaşa, sırların 
cevabı bu kentte bulunmaktadır. Langdon karakteri, kentte kaldığı otelde bilgisi sayesinde asıl sırrı 
çözmüştür. Kent karanlık içerisinde parlayan ışıkları ile adeta karanlık sırların açığa çıkarılmasını 
göstermektedir. Eiffel kulesinin karanlık içerisindeki en büyük ışık kaynağı olması ise dikkat çekicidir. 
Filmde yer alan Eiffel kulesi Paris’in mekân göstergesi olarak kullanılmıştır. Film boyunca pek çok iç 
mekânın kullanıldığı süreçte Louvre ile hatırlatılan kent, filmin sonuna doğru bir kez daha Eiffel ile 
hatırlatılmıştır. Bütün sanat olaylarının geçtiği kent, sanat kenti olduğunu bir sanatsal eleman ile yani 
Eiffel ile hatırlatmaktadır. Bütün kargaşa ve karanlığa rağmen olayların çözümlenmesinin ardından 
normalleşme kule ile sağlanmıştır. Sanatın karanlığı aydınlatan gücü ile kulenin geceyi aydınlatan 
görünüşü bir sanat göstergesi niteliği olarak Eiffel’in kullanılış nedenini açıklayıcı niteliktedir. 
 
Da Vinci şifresinde kullanılan sanatsal tema unsurları yüklendikleri filmsel bağlamlar ile çeşitli mitleri 
taşıyan göstergeler haline gelmiştir. Paris’i tanımlayan bir müzenin ya da Rönesans döneminden 
kalmış bir sanat eserinin filmden edindiği yan anlamlar, düz anlamlarının önüne geçerek sanatsal 
elemanların kenti çekici kılma gücünü arttırmaktadır. Paris’in pek çok mekânından kullanımlar olan 
kentte, kullanılan sanat eserlerinin kiminin Paris’te yer almamasına rağmen adeta bütün sanatın 
merkezi gibi tanıtlan kentin imajı nedeniyle sanatın tamamının kentte olduğu izlenimi yaratılmıştır. 
Özellikle insanların yaradılış amacını ve kendini bulmaya çabaladığı günümüzde sanatın, 
entelektüelitenin, tarihin, bilimin mitleriyle kente olan ilgi arttırılmaya çalışılmaktadır. 
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SONUÇ 
Günümüzde sinema filmlerine konu edilen sanat eserleri aracılığıyla kentler pazarlanmaktadır. Ancak 
kentlerin pazarlanması adına kullanılan bu sanat eserleri, toplum tarafından sanat tarihsel bilgilerin 
yerine sinema filmleri tarafından yüklenmiş kurgusal bilgiler aracılığıyla bilinmekte ve 
benimsenmektedir. Sinema izleyicisi kentleri ziyaret etme ve hatta sanat eserinin nadideliğini, 
sanatsallığını Hollywood sektörü tarafından oluşturulmuş kalıplara bağlı kalarak ölçümlemektedir. 
Filmler aracılığıyla oluşturulmuş küresel kültürel bellek, iktidarlar tarafından yönlendirilerek 
hatırlanması ve bilinmesi gerekilenler yaratılmaktadır. Amerikan Film Endüstrisinin kentleri 
pazarlama gücü, daha çok batılı kentlerin işine yaramaktadır. Batılı kentlerin, sinemanın kentleri 
pazarlama gücünü fark etmesi ve bu nedenle film yapım şirketlerine sağladıkları kolaylıklar 
aracılığıyla, kentlere sanat eserleri üzerinden mit yüklemeleri yapılmaktadır. Paris ‘aşk şehri’, ‘sanat 
kenti’, Roma ‘tarih şehri’ ‘romantizm kenti’, New York ‘ Özgürlük Kenti’, ‘Fırsatlar Şehri’ gibi film 
odaklı olarak yaratılmış mitler sayesinde, büyük gelirler elde etmenin yanı sıra kent imajının sürekli 
olumlu bir yapıda olması sağlanmaktadır. Kent yöneticilerinin sinemanın gücünü keşfetmesi, mitlerin 
üretilmesine ama aynı zamanda bu mitlerle ilgili filmlerinde aynı kentlerde çekilmesine neden 
olmaktadır. Böylece bu süreklilik kentlerin pazarlama stratejilerinin hiçbir sekteye uğratmamaktadır. 
Buna karşın Türkiye’nin oldukça uzun zamandır ‘Oryantalist’ bir bakış açısıyla yer aldığı Hollywood 
filmlerinde, İstanbul kenti istikrarlı bir çekicilik yakalayamamaktadır. Bugün dahi kent pazarlaması 
adına, filmlerde İstanbul’un ‘Oryantalist’  bir söylemle gösterilmesine engel olmak yerine destek 
veren kent yöneticileri ise istikrarlı bir Ortadoğulu kent imajının üretilmesine neden olmaktadır. 
Buradaki soru; Acaba İstanbul için Hollywood filmlerinde üretilmesi desteklenen Ortadoğulu kent 
görüntüsünün rahatsızlık vermeyişinin altında yatan nedenin aslında ne olduğudur? Belki de şimdinin 
sinemada kurgu olarak görülen İstanbul kenti görüntüsü, kimileri için hayal edilen geleceğin 
kimilerimiz için ise karanlık bir geleceği işaret etmektedir. 
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ABSTRACT 
The technological developments in the technology had effected media in different ways. It contributed 
radio, tv and print media which is called as traditional media’s distribution channels to be shaped 
again. From this effect radio has taken its role and new media has merged with radio which this has 
create a difference in both technologic and economic structure. In this paper, there has been done a 
research on the change of radio with the emergence that has with new media, it has underlined that 
radio has found the possibility to improve its power with that emergence. Listening to radio via 
internet has been increasing from day to day and the radio audience has found a possibility of listening 
to radio with the new distribution that this new technologic developments has created. This new form 
of listening radio has changed the interaction of the audience and radio station from one to two 
communication and this has caused radio stations to have better feedbacks and a two way 
communication with its audience. This two way communication has also contributed radio and new 
media’s meeting. Radio now can make sale of a service or product via e-commerce and can improve 
its economic power more than the past. 
 
Key Words:  Radio Broadcasting, Internet, e-commerce, Social Media, Media Researches  
 

 
YAYIN BİÇİMİ VE DİNLEYİCİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE 

İNTERNET İLE RADYONUN YAKINSAMASI 
 
 
ÖZET 
İnternet medyasında yaşanan teknolojik gelişmeler geleneksel medyaya farklı biçimlerde etki etmiştir. 
Yeni medya geleneksel medya olarak adlandırılan radyo, televizyon ve yazılı basın gibi mecraların 
üretim ve dağıtım kanallarının yeniden şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Bu değişimden radyo 
mecrası da payına düşeni almış ve radyo mecrası yeni medya ile bütünleşerek hem teknolojik anlamda 
hem de ekonomik anlamda farklılaşmıştır. Bu çalışmada radyo mecrasının yeni medya ile olan 
etkileşimi sonucunda geçirdiği değişim üzerine bir araştırma yapılmış ve radyo mecrasının internet 
aracılığı ile gücünü daha da büyütme fırsatı yakaladığının altı çizilmiştir. İnternet aracılığı ile radyo 
dinleme alışkanlığı her geçen gün artmakta ve radyo dinleyicisi radyo mecrasını internet ve yeni 
iletişim teknolojilerinin yarattığı yeni biçimlerle bütünleşerek radyo dinlemeye başlamıştır. Yeni 
medya ile gücünü birleştiren radyo mecrası küreselleşme imkânı bulmuş ve yayınlarını belirli bir 
coğrafi alandan tüm dünyaya sunabilme şansını yakalamıştır. İnternet aracılığı ile dinlenen radyo 
programlarında iletişimin yönü de tek yönlü iletişimden çift yönlü iletişime doğru kaymış ve radyo 
mecrasının tüketicisi ile anlık iletişime geçmesi ve geri bildirimler almasına katkıda bulunmuştur. Bu 
çift taraflı iletişim radyo ile yeni medyanın e-ticarette buluşmasına katkıda bulunmuştur. Radyo 
mecrası artık e-ticaret sayesinde yayınında duyurduğu bir ürün veya hizmeti anında satışa 
dönüştürebilmekte ve ekonomik gücüne güç katabilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Radyo Yayıncılığı, İnternet,  E-Ticaret, Sosyal Medya, Medya Araştırmaları 
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COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND RADIO 
The English verb “radiate” is derived from Romanesque word “radius” which is “yarı çap” in Turkish 
language. The word radio which is the short version of “radiate” verb is a concept used by physicists – 
who studied mostly on electricity - for expressing wireless transmission. In time, the word “radio” 
which was used distinctly for wireless communication, transformed into Turkish as its pronunciation 
“radyo” like a lot of other terms. Technically, radio means transmission of frequencies via 
modulations of electromagnetic waves. (Graf, 1974:467) 
 
According to Erdoğan and Alemdar radio is “technological extension of human ear which provides 
time and ground control through air and enables audibility of sound waves from space, beyond ear’s 
hearing capacity” and consists of  “integrated structure formed by a lot of functionally connected 
means enabling people to produce, publish and listen to the certain product”. (Erdoğan &Alemdar, 
2005:17-22) 
 
This integrated structure made contribution to progress of radio broadcasting which extended over 
time by means of improvements of electrical and electronics technologies. Equipments involved in 
publishing place called studio, system constituted by those equipments, transmitters, satellites and 
receivers to which these systems are connected contributed to this integrated structure and formed 
historical progress of radio broadcasting. In recent years, internet technologies - also called as fourth 
media - have joined to this structure and have radio medium experience important developments in its 
historical progress.  
 
Radio is the oldest electronic communication device. Hundred years of history does not wear it out, 
instead, makes it more interesting. While stayed in background after the launch of televisions, it 
always accompanied people by expanding its service areas in the early years of 2000s. According to 
the opinion research “Radio Listening Trends” done by Radio and Television Supreme Council 
Corporation, radio broadcasting may be listened via home theater systems, classical radios, mobile/cell 
phones, Mp3/Mp4 players, satellite and internet. (Küçükerdoğan, 2012:62). A research company 
called Ipsos KMG which has been making surveys of media researches and studying on radio listening 
habits for radio society in Turkey since 2003, determined that radio can be listened via internet and 
receivers in cars, cell phones, satellite, mp3 players / iPods besides traditional tuners.  
 
By 1850s telegram, between 1850-1880 telephones, by 1900’s electromagnetic waves transmittal, 
between 1920-30 radios, between 1950-1960 televisions technologies have developed, finally new 
media technologies were started to be used by 1970. (Balle and Eymey,1995:18) New Media concept 
has expanded and reached different dimensions by means of internet and computer technology gained 
speed in 1990s. (Dilmen,2007:14). 
 
New media or information technologies; is referred as technologies providing video text, internet, 
cable television, computer and other digital communication services by means of computer support of 
traditional mass communication mediums like television and radio. (Geray,1997:2-40 Aktaran Çiğdem 
Aytekin,2012: 104) 
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              Figure 1. Developmental Communication Medium Spiral (Yengin,2010:41) 
 
Improvements in communication technologies affected all mediums and changed broadcasting types 
of publications. Initial communication of primitive man starting with speech continued with scripts 
and come until today. During this progress, each new-born communication type also affected its 
predecessor together with improvement process. In time, this interaction led new types to include the 
previous ones and finally resulted to integration (Figure 1). Breakthroughs of internet medium also 
enabled radio to reach wider audience, expanded its geography and provided opportunities towards a 
new economic structure.  
 
THE MEETING OF RADIO AND INTERNET  
Along with improvements of internet medium, radio medium broadcasting with traditional methods 
continued its publications by using internet and in parallel with “globalization” phenomenon it 
provided publications through internet as a global product. First radio channel broadcasting via 
internet was a radio channel in USA called WXYC (89.3FmChapelHill). That radio channel declared 
in 7 November 1994 that it broadcasted via internet. In European continent, United Kingdom based 
Virgin Radio was the first radio channel broadcasted via internet. Virgin Radio started to broadcast its 
publications via internet all over the world in March of 1996. In 2004, 19 millions of people were 
listening radio via internet in USA (8% of population) (Berkley, 2007:6). 
 
Technological improvements provided by internet medium offered different technological alternatives 
to people who would like to listen radio via internet. One of them was a device called “AsusAirRadio” 
launched in 2008 by Asus. Thanks to its ability to access online radio channels through cable internet 
besides Wi-Fi, this radio receiver may store over 10 thousand radio channels broadcasting online. 
(www.radyocuyuz.comAsusAirRadyo, Date Accessed: 08.02.2013). Another technological 
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improvement which has contribution to online listening process was Blaupunkt’s mobile CD players 
having embedded internet radio application launched in 2009. Thanks to world’s first internet mobile 
radio, owners have had the opportunity to easily access thousands of radio channel integrated with 
AM/FM/CD standards. If desired, miRoamer and on board internet radio which were launched 
together by Blaupunkt also enables listener to prefer terrestrial radio stations or internet channels. 
CEO of miRoamer George Parthimos stated that, drivers may access thousands of radio station by 
clicking only one button thanks to their internet radio solution. (www.radyocuyuz.com ) 
 
In consequence of improvements in technology world, radio stations broadcasting online found more 
publishing opportunities than terrestrial traditional radio stations.  

Traditional Radio Radios Broadcasting Online 
Terrestrial Broadcast 
Receivers Internet Connection / PC 
Automobile Receivers Telephone (Android and Iphone Apps) 
 Smart TV & Digital TV Platforms 
 MP3 / Ipod Player 
 Car Radios 

 
           Table 1. Access channels of internet radios and terrestrial broadcasting radio stations.  
 
INTERNET AND RADIO IN TURKEY  
First online radio broadcasting and initial interaction of internet and radio medium in Turkey taken 
place in the beginning of 2000s. TRT_SAYTEK (Digital Broadcasting Technology Center) has been 
established in 1999 and its website became online with www.trt.net.tr address. 
(http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx  Access Date: 05 February 2013). In the beginning radio 
channels established web sites containing corporate data; afterwards they have started to transmit their 
broadcasts via those websites. Radio stations both in Turkey and in the World started online 
broadcasting by transferring their 24/7 publications directly into internet medium. As soon as the 
internet medium became popular, domain names of radio stations gained great importance. Some radio 
stations fell behind the schedule of domain registration due to their late engagements in internet 
medium or lack of adequate importance given to that subject. Examples of it may be showed as radio 
stations like Joytürk and Slowtürk. Said radio stations could not register and use their domain names, 
therefore came up with a solution of using domain names with “.tr” prolongation. Amongst radio 
stations using domain names with “.tr” prolongations there were radio stations broadcasting with 
names in different language. Radio stations having names in different language like “PowerFm” or 
“Best Fm”, could not use “.com” and “.net” prolongations because those names were already used in 
foreign countries.  
 
Radio stations have directly shared their terrestrial broadcasts with their audience via internet. In the 
first internet broadcast launched by Real Audio, service rendered by the company named Shoutcast 
which had its headquarters in Germany afterwards have been used. While broadcasting via internet 
became popular, radio stations established their own servers and broadcasted with their own 
infrastructures. Online broadcasts of radio stations in Turkey have been executed through servers 
having 1000 to 5000 user capacity. Those broadcasts which could be accessed by 5000 listeners at 
once became an alternative of terrestrial radio broadcasts.  
 
According to “Radio Listening Trends” opinion research done by RTUK (Radio and Television High 
Council), explicit increase in online listening rates has been observed.  
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Table 2. Radio Listening Types According to “Radio Listening Trends” Research Conducted by 
RTÜK in 2009. (The sum exceeds 100% because of multiple answers.) (Source: RTÜK)   

 
Table 3.  Listening Types of Radio Medium (2007-2009) (Source:  RTÜK) (The sum exceeds 100% 
because of multiple answers.) 
 
When the first “Radio Listening Habits” opinion research done by RTUK in 2007 compared with data 
of 2009, it has been observed that population who listen radio with “traditional radio receiver” 
decreased by 23.9% while listening radio via other means like “mobile/cell phones” , “internet” and 
“satellites” showed increase by 13.1%, 8.8% and 6.1% respectively. This data was the solid proof that 
radio audience listen the radio via technological mediums like internet and mobile phones etc. by 
abandoning the habit of listening to it from traditional mediums.  
Considering geographical distribution of audience who listen radio via internet, we observe that in 
Marmara region there is more audience listening the radio via internet.  

Marmara 20,8 
Aegean 10,2 
Mediterranean  6,4 
Central Anatolia 13 
Black Sea  12,1 
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East Anatolia 9,9 
Southeastern 
Anatolia 13,4 

Table 4.  Geographical Distribution of Online Radio Listeners (Source: RTÜK 2010) (The sum 
exceeds 100% because of multiple answers.) 
 
According to “Radio Listening Trends Research – 2” demographical structure of online radio listeners 
are shown in Table 5.  

GENDER 
Female 15,3 
Male 14,6 
AGE GROUPS 
15-20 years old 23,1 
21-25 years old 28,4 
26-30 years old 25 
31-35 years old 14,7 
36-40 years old 13,1 
41-50 years old 9,2 
51-60 years old 3,8 
61 years old or older 0,7 
MARITAL STATUS 
Married  9,5 
Single 26,8 

Table 5.  Demographical Structure of Online Radio Listeners (Source: RTÜK-2010) (The sum 
exceeds 100% because of multiple answers.) 
 
Online listening rates of radios have been showing obvious increase by means of rapidly developing 
technological improvements. As a result of the analysis we conducted by compiling research data of 
research “radio listening habits” done by Ipsos KMG since 2003, we concluded that online radio 
listening habits in Turkey increased by 613% from the years 2004 to 2012. While online radio 
listening rate was 2.36% in 2004, it increased up to 16.83% in 2011.  
 

Year Online Radio Listening Rates (%) 
2004 2.36 
2005 3.49 
2006 4.60 
2007 7.40 
2008 9.82 
2009 11.57 
2010 14.63 
2011 16.83 

                Table 6.  Online Radio Listening Rate (Compiled by Ipsos KMG Research data) 
 
Rapid increase in online radio listening rates became the most apparent proof of interaction between 
the radio medium and internet. While online radio listeners listened to radio mostly at their works in 
2004, they started to listen at home by 2011. 
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Analysis about listening types of online radio listeners between 2004 and 2011 have been shown in 
Table 7. While 41% of online radio listeners were listening radio at home, 52% of them listened to 
radio at their works. 

Year Home Work Other 
2004 41 52 16 
2005 49 48 12 
2006 59 39 10 
2007 69 29 8 
2008 80 23 5 
2009 81 24 7 
2010 84 22 5 
2011 84 23 5 

                                          Table 7.  Listening Type / Place of Online Radio Listeners  
 
When we analyze online radio listening habits of 2012 in a monthly basis, there are seasonal changes 
in online radio listening rates as shown in Table 8. While online radio listening increases in spring and 
summer season, it shows a decrease in autumn and winter seasons. We may interpret this trend as the 
result of radio listeners being mobile or on vacation who prefer online radio listening instead of 
listening to terrestrial broadcast receivers.  
 

Month Online Radio Listening Rate (%) 
January 7.38 
February 7.45 
March 7.96 
April 8.37 
May 8.44 
June 8.16 
July 8.18 
August 9.52 
September 8.88 
October 8.52 
November 7.31 
December 7.06 

 Table 8. Online Radio Listening Rates of 2012 in Monthly Basis (Compiled by Ipsos KMG Research 
Data) 
 
*Answers of respondents, who have indicated that they listen to the radio not only from one source but 
from more than one source at the same time, have also been included in the data in question. 

Month 
Home 
(%) 

Workplace 
(%) 

Other  
(%) 

January 82 23 5 
February 82 22 4 
March 83 21 3 
April 82 23 4 
May 81 24 4 
June 78 27 4 
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July 79 25 3 
August  82 21 2 
September 84 21 2 
October 82 22 3 
November 82 23 5 
December 79 25 5 

                          Table 9. Online Radio Listening Type / Place  of Listeners in 2012  
 
When we consider monthly listening types of online radio listeners in 2012, we observe that in-house 
listeners are four times more than at-work listeners.   

Rank Radio Reach (%)  
1 KRAL FM 1.25% 
2 POWER TURK 1.03% 
3 SLOW TURK 0.78% 
4 SUPER FM 0.55% 
5 NUMBER ONE FM 0.42% 
6 RADYO FENOMEN - ISTANBUL 0.41% 
7 POWER FM 0.39% 
8 JOY TURK 0.38% 
9 ALEM FM 0.32% 
10 SHOW RADYO 0.30% 
11 TRT FM 0.28% 
12 METRO FM 0.26% 
13 BEST FM 0.26% 
14 KRAL POP 0.22% 
15 RADYO D 0.18% 
16 JOY FM - ISTANBUL 0.17% 
17 RADYO MYDONOSE - ISTANBUL 0.14% 
18 ISTANBUL FM - ISTANBUL 0.14% 
19 RADYO 7 0.13% 
20 RADYO SEYMEN 0.13% 

*Answers of respondents, who have indicated that they listen to the radio not only from one source but 
from more than one source at the same time, have also been included in the data in question. 
 
Table 10. Top 20 Radio Stations according to Online Radio Listening Habits (Compiled by Ipsos 
KMG 2012 December Data)  

   Reach (%) 
Average 

Listening Time 
(sec.) 

Total Listening Time 

(1,000 hr) 

Rank:  Radio :       
1 KRAL FM 1,46% 278 1.975 
2 POWER TURK 1,22% 295 1.758 
3 SLOW TURK 0,80% 278 1.079 
4 SUPER FM 0,67% 219 718 
5 JOY TURK 0,56% 295 805 
6 NUMBER ONE FM 0,52% 181 460 
7 RADYO 0,51% 263 657 
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FENOMEN  

8 SHOW RADYO 0,43% 228 472 
9 POWER FM 0,40% 366 720 

10 ALEM FM 0,37% 330 588 
11 METRO FM 0,34% 256 422 
12 TRT FM 0,32% 248 385 
13 BEST FM 0,30% 315 464 
14 RADYO D 0,29% 134 189 
15 RADYO 7 0,26% 94 116 
16 KRAL POP 0,25% 351 425 

17 JOY FM - 
ISTANBUL 0,19% 345 325 

18 RADYO SEYMEN 0,18% 134 115 

19 RADYO 
TURKUVAZ 0,17% 138 116 

20 
RADYO 
MYDONOSE - 
ISTANBUL 

0,14% 161 112 

Table 11. Top 20 Radio Stations of January 2013 According to Online Radio Listening Habits 
(Compiled by Ipsos KMG 2013 January Data)  
 
According to research about determination of radio listening habits done by Ipsos KMG Research 
Company, it is shown that Kral FM is the number one radio station amongst the online listened radios. 
While 1.46% of online radio listeners listen to Kral Fm, 1.22% of them listen to Powertürk and 0.8% 
of them listen to Slowtürk. According to data published by Ipsos KMG in February of 2013, those 
three radio stations are the most online-listened radio stations of Turkey.  
 

  
2013-January 2013-Febr. 2013-March 

Rank Radio Reach Reach Reach 
1 KRAL FM 2.85% 2.78% 2.98% 
2 POWER TURK 2.43% 2.35% 2.36% 
3 SLOW TURK 1.55% 1.70% 1.87% 
4 SUPER FM 1.32% 1.37% 1.29% 
5 NUMBER ONE FM 1.01% 1.14% 0.98% 

Table 12. Top Five Online-Listened Radio Stations in Turkey and Their Access Percentages 
According to the analysis we conducted by compiling research data of research “radio listening habits” 
done by Ipsos KMG, top five online-listened radio stations in Turkey as of the first quarter of 2013 
have been shown in table 12. Within this frame, Kral FM has become the top online-listened radio 
station in the field of Turkish Music and Number One FM was the most online-listened radio station in 
the field of Foreign Music.  
 

  
2013- Jan. 

2013 – 
Febr. 

 
2013-Mach 

Rank   Reach Reach Total Reach 
1 KRAL FM 2.47% 2.46% KRAL FM 2.53% 
2 POWER TURK 2.33% 2.33% POWER TURK 2.51% 
3 SLOW TURK 1.68% 1.67% SLOW TURK 2.00% 
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4 JOY TURK 1.68% 1.65% JOY TURK 1.57% 

5 
NUMBER ONE 
FM 1.52% 1.56% 

RADYO 
FENOMEN  1.24% 

 
Table 13. Top five radio stations listened online in Istanbul   

  
2013 – Jan. 

2013 – 
Febr. 

 
2013 - March 

Rank   Reach Reach   Reach 
1 SLOW TURK 2.23% 2.10% SLOW TURK 2.29% 

2 
PARK FM - 
ANKARA 1.53% 1.71% POWER TURK 1.59% 

3 POWER TURK 1.98% 1.61% 
PARK FM - 
ANKARA 1.58% 

4 SUPER FM 1.65% 1.34% SUPER FM 1.05% 

5 RADYO VIVA 0.88% 1.12% 
NUMBER ONE 
FM 0.97% 

Table 14. Top five radio stations listened online in Ankara 
 
When we consider distribution by provinces of top five radio stations in the first quarter of 2013, we 
see that different radios in Istanbul – Ankara and İzmir have different ranks with different reach rates. 
In this analysis which also sets an example for internet consumption habits by cultural alterations and 
geographical distribution of Turkey, it is shown that different provinces of Turkey have different radio 
listening habits.  

  
2013 – Jan. 

2013 – 
Febr. 

 

2013 - 
March 

Rank   Reach Reach   Reach 

1 
POWER 
TURK 4.50% 3.70% POWER TURK 3.40% 

2 
RADYO 
FENOMEN  3.42% 3.34% 

RADYO 
FENOMEN  2.66% 

3 POWER FM 1.13% 1.79% KRAL FM 2.28% 
4 RADYO D 1.75% 1.67% ALEM FM 1.85% 

5 
NUMBER 
ONE FM 1.49% 1.48% RADYO D 1.70% 

Table 15.  Top ten radio stations listened online in İzmir 
 
Different rates of online radio listening in Turkey may be interpreted as the reflection of 
heterogeneous cultural structure of the country. Radio stations broadcasting the same content in three 
different cities, have had different access rates.  
 
SOCIAL MEDIA AND RADIO  
While Facebook has had 980 million registered users in 2012, Twitter increased those users count over 
500 million. While a registered YouTube user spends daily fifteen minutes in average, three million 
blogs have been going online in every month and daily five million pictures are being uploaded to 
Instagram. (Bullas, 2013:5). Those trends have continuously been enhancing social media and been 
increasing its importance day by day.  
 
While online radio broadcasts enhancing its accessibility, growth in social media has directed radio 
stations towards social media medium. Radio stations even engaged in a competition with each other 
while struggling to survive in social media.   
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Nowadays, radio stations have been striving to survive in social media and been using it as a 
communication mean instead of taking advantages of social media economy and producing high 
income from it. While social media economy in United States was 2.1 billion dollars in 2010, Turkey 
could not make any significant progress in that area.  
Along with improvement of social media, radio stations have been maintaining their activities by 
opening an account in popular mediums of special media like Facebook – Twitter and YouTube.  
 

Rank Radio: No of Subscribers  
1 İHeartRadio 5,377,796 
2 Pandora 4,943,245 
3 NRJ 1,803,161 
4 Radio UOL 1,399,173 
5 Skyrock 1,305,145 
6 HOT FM 1,303,145 
7 Kral Fm 1,172,452 
8 Radio Italia solomusc aitaliana 1,153,829 
9 Radio Disney Latinoamerica 1,103,220 

10 Kiss Fm 1,089,107 
Table 16.  Top Radio Stations of the World Having Most Subscribers on Facebook (Source: 
Socialbakers, 15 March 2014) 
 

Rank Radio Station Followers 
1 Radio Deejay (@radiodeejay) 988,621 
2 Radio 105 (@Radio105) 666,725 
3 The BEAT (@982thebeat) 502,898 
4 RDS (@RDS_Offiicial) 502,898 
5 Radio Galau Fm (@RadioGalauFM) 470,095 
6 Power Fm (@power100fm) 416,422 
7 Los 40 Principales (@Los40_Spain) 305,104 
8 La Fm (@noticierodelafm) 294,689 
9 Faizai İsmail (@faizal_hotfm) 290,511 

10 RadioKissKiss (@radiokisskiss) 266,933 
Table 17. Top Radio Twitter Accounts in the World Having Most Followers (Source: 15 March 2014) 
 
Turkish radio stations realized social media networks much later than other radio stations in the world. 
Radio stations of Turkey started to place emphasis on social media networks especially in 2009 and 
tried to exist in that area mainly between 2010 and 2012. Nevertheless, the data that Turkish radio 
station called Power FM is the one of the top radio stations having most followers in Twitter, should 
not be underestimated. Similar situation has been also observed for Facebook users, Kral Fm from 
Turkey remained one of top ten radio stations of the world having the most subscribers in Facebook 
pages. Radio stations called Kral Fm has had the similar results in Facebook using statistics in Turkey 
which is one of the top five Facebook-using countries in the world. 
 
According to research we conducted regarding national radio stations broadcasting in Turkey, we have 
been observing that radio stations are connecting social media through Facebook and Twitter. 
Statistics of national broadcasting radio stations on two of the most popular networks of internet 
world, Facebook and Twitter, have been listed below: 
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Tablo 18:  Facebook Page Likes and Reaches of National Broadcasting Radio Stations (Source:  
Compiled from Ipsos KMG, Facebook.com, 15 February 2013 dated research data) 
 
As seen in Table 13 providing with number of individuals registered to Facebook pages of national 
broadcasting radio stations, there is no meaningful analogy between accesses of radio stations and 
individuals who are subscribed this Facebook page. Similarly, radio stations having high “like” rate in 
Facebook have not high access rates too.  
 

Rank: Radio 
Reach 
(%)          Followers 

1 KRAL FM 10.50% 19,502 
2 POWER TURK 6.67% 135,764 
3 SLOW TURK 4.10% 7,139 
4 SUPER FM 3.81% 35.688 
5 TRT FM 3.42%   

Rank: Radio Name 
Reach- 
Rating (%) Number of People Who Likes It 

1 KRAL FM 10.50% 1,179,135 
2 POWER TURK 6.67% 603,899 
3 SLOW TURK 4.10% 39,824 
4 SUPER FM 3.81% 133,480 
5 TRT FM 3.42% 2,164 
6 ALEM FM 2.76% 10,627 
7 POWER FM 2.59% 158,345 
8 BEST FM 2.58% 140,100 
9 JOY TURK 2.46% 14,953 

10 NUMBER ONE FM 2.34% 767,205 
11 RADYO SEYMEN 2.05% 5,560 
12 RADYO D 2.04% 18,586 
13 METRO FM 1.85% 233,279 
14 SHOW RADYO 1.82% 31,621 
15 RADYO TURKUVAZ 1.51% 16,562 
16 KRAL POP 1.41% 351,212 
17 RADYO VİVA 1.40% 44,845 
18 RADYO TATLISES 1.35% 3,733 
19 RADYO 7 1.14% 9,146 
20 NTV RADYO 0.85% 16,051 
21 KANALTURK RADYO 0.73% 12,378 
22 PAL FM 0.67% 73,739 
23 VIRGIN RADIO 0.66% 108,945 
24 NUMBER ONE TURK FM 0.59% 13,160 
25 TGRT FM 0.57% 5,172 
26 MORAL FM 0.53% 6,659 
27 SLOW TIME 0.50% 12,866 
28 SEMERKAND RADYO 0.48% 6,084 
29 TRT RADYO 1 0.40% 689 
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6 ALEM FM 2.76% 2,782 
7 POWER FM 2.59% 135,474 
8 BEST FM 2.58% 60,556 
9 JOY TURK 2.46% 37,422 

10 NUMBER ONE FM 2.34% 20,472 
11 RADYO SEYMEN 2.05% 2,406 
12 RADYO D 2.04% 3.284 
13 METRO FM 1.85% 123,398 
14 SHOW RADYO 1.82% 10,998 
15 RADYO TURKUVAZ 1.51% 3,709 
16 KRAL POP 1.41% 66,361 
17 RADYO VIVA 1.40% 6,360 
18 RADYO TATLISES 1.35% 6,901 
19 RADYO 7 1.14% 3,429 
20 NTV RADYO 0.85% 10,591 
21 KANALTURK RADYO 0.73% 5,238 
22 PAL FM 0.67% 14,804 
23 VIRGIN RADIO 0.66% 23.423 
24 NUMBER ONE TURK FM 0.59% 10,369 
25 TGRT FM 0.57% 1,084 
26 MORAL FM 0.53% 5,316 
27 SLOW TIME 0.50% 592 
28 SEMERKAND RADYO 0.48% 5,082 
29 TRT RADYO 1 0.40% 95 

Tablo 19. Access Rates and Twitter Followers Count of Radio Stations Broadcasting with National 
License 
 
INTERNET (WEB) RADIO  
Radio stations broadcasting only via internet by using internet technologies are called as internet 
radios. Main difference between traditional radio and internet radio is that those radios only broadcast 
via internet contrary to traditional radio stations which broadcast by using terrestrial receivers. The 
term “internet radio” was firstly used in 1993 by Carl Malamud as the name of radio called MBONE. 
In February of 1995, first internet radio Radio Hk broadcasting 24 hours a day was launched by 
Norman Hajjar. (Linux Magazine, 2006:66) 
 
Features of Internet Radio: Main difference between traditional radio and internet radio is that 
internet radio has more interactive features than traditional radio.  
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Figure 2. Difference of Terrestrial Broadcasting Radio from an Internet Radio (Priestman, 2006:9) 
 
As seen in Figure 2, while radio broadcasting via terrestrial receivers may only communicate with its 
audience single-sided, radio broadcasting via internet may provide mutual communication 
opportunity. Radio listener may immediately interact with radio station as a result of the 
communication opportunities provided by internet technology and may give prompt feedback during 
the broadcast. Basic features of internet radio may be stated as follows: 
 
Internet radio provides content to more narrow and niche audience. An internet radio launched for the 
music taste of certain target audience may broadcast only rock, classical or similar genres. Internet 
radio may precisely satisfy the needs of its audience by means of that feature.  
 
Internet radio provides with its audience the opportunity of immediate feedback which that enables 
listener to share his/her admiration or complaints about the broadcast. Audience may evaluate the song 
he/she listened by voting through internet, may demand a song request by sending an e-mail or 
communicate with broadcaster online by simply chatting with him/her.  
 
While number of listeners of internet radio may be determined electronically, number of listeners for 
traditional radios may only be established by means of periodical audience researches. Number of 
listener or listening trends for traditional radio stations may only be determined by researches done 
with journal or survey methods. For internet radios, however, those numbers may be digitally 
determined with 100% accuracy.  
 
While traditional radios may broadcast only for certain geographical regions in where it broadcast with 
terrestrial receivers, internet radio may broadcast globally. In direct proportion to technical capability 
of terrestrial broadcasting radio receiver, traditional radios may only broadcast for limited 
geographical area, while internet radios provide the global broadcasting opportunity by means of 
internet medium.  
 
Internet radio may be shown as an opportunity medium for those who would like to enter into 
production or music broadcasting sectors. Internet radio provides opportunity to a musician or a solo 
singer who would like to introduce his/her first song or radio broadcaster who would like to represent 
his/her broadcasting talents. 
 
Internet radio has different promotion and sales channels in comparison with traditional radio stations 
because internet radio takes advantages of electronic trade. While terrestrial broadcasting radio 
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stations only provides spot commercials and sponsorship opportunities for establishments willing to 
trade, internet radio may offer on-line sales opportunities. Internet radio provides purchasing 
opportunity of the album of the song on air by “clicking” only one button, and sales potential of any 
product by means of commercial banners located on player of radio and also creates a synergy 
between radio and e-shopping.  
 
Internet radio is cheaper than traditional radios. In order to launch terrestrial broadcasting radio 
station, a frequency should be hired and a transmitter system should be installed in geographical 
region in which broadcasting is planned. This system is highly expensive. In order to broadcast via 
internet, a server and internet connection are enough. While frequency rents and receiver costs of an 
Istanbul-based radio station willing to broadcast with terrestrial receivers should require monthly 30-
35 thousand dollars of investment, 300-500 Turkish Liras is adequate for launching an Istanbul-based 
internet radio.  
 
INTERNET (WEB) RADIO BROADCASTING IN TURKEY   
Turkey has had its share of rapidly increasing internet radios of the world and thousands of individual 
and commercial internet radios broadcasting via internet have been being active since 2005. First 
commercial internet radio of Turkey is launched by Power Media Group Companies. Independently of 
its terrestrial broadcasting radios called Power Fm and Powertürk; group has launched thematic radio 
stations broadcasting only via internet and became operating with the name Powertürk Web Radios. 
Group has shut down those radio broadcasts a while ago. After that initiative, for a long time period, 
there was no other group in Turkish Media investing in internet radios.  
 
While media groups continuing their broadcasting activities with traditional methods did not attach 
much importance to internet radios, information world has considered this technology significant and 
invested in this medium differently.  Nowadays, internet radios of digital music platforms like 
Digitürk TV Platform, TTNET Music and Turkcell Music have been carrying out their activities for 
different music tastes.  

 
Figure 3. TTNET Music Internet Radios 

Digital music platform called Turkcell Music made the biggest investment in internet radio and 
launched exactly 26 internet radios broadcasting in special genres like arabesque, popular party songs, 
jazz, R&B, Hip-Hop and instrumental.  
 
Latest investment made in that subject was internet radio platform called “Karnaval” which has been 
launched in 2011 by Spectrum Medya Labs, the digital section of Spectrum Medya incorporating 
terrestrial broadcasting radios like Süper Fm- Metro Fm – Joy Fm – Joytürk – Radyo Mydonose. 
Platform called Karnaval.com which has achieved a phenomenal success by ranking amongst the 
finalists of “Best Digital Strategy” category of RAIN Internet Radio Awards Competition together 
with world’s most successful digital radio platforms like Spotify, Clear Channel, HeartRadio and 
ESPN, has also used the expression “a substantial radio experience which will provide music lovers 
the opportunity to discover new and unknown artists in addition to high quality radio listening 
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experience” for defining itself (Oydar.com). Besides traditional terrestrial broadcasting radio stations 
like Süper Fm, Metro Fm, JoyFm, JoyTürk, Radyo Mydonose, there are some radios broadcasting 
only via internet like JoyTürk Akustik, Retro Türk and Zeplin in the internet radio platform called 
Karnaval. Latest organization investing in internet radio was legal digital music platform Fizy and it 
launched internet radio stations considering different musical cultures like “metal’s power”, “jazz 
pianists” and “nostalgia”. The organization defines most important feature differing 2013-founded 
Fizy radio from the others as “guessing similar songs or similar artists by originating the artists and/or 
songs picked by listener and providing a tailor-made radio experience” (Source: Haberler.com) and 
expresses that it offers a music experience parallel to tastes of listeners with an unique experience that 
never existed in a traditional radio station.  
 
CONCLUSION 
Emerging new communication technologies and improving internet medium lead new media 
environments to rapidly involve into our lives. This new environment defined as new media made 
some revolutionizing changes in traditional media. Radio medium has had its share from this change 
created by new media and it had to renew itself in every fields.  
 
Radio stations of the world broadcasting traditionally, one by one started to convey their broadcasts to 
audience via internet and tried to reach global world by transferring their broadcasts into regions 
where receiver signals cannot reach. While radio stations in the world introducing their broadcasts to 
global consumers via internet, they have also had the opportunity to change their content parallel and 
global broadcasting term has experienced an evolution. In the beginning, radio stations started to 
online-broadcast the same content that they have broadcasted through terrestrial frequencies and 
afterwards they have diversified their publications by launching tailor-made internet radios addressing 
to private tastes.  
 
Online radio listening rate of Turkey has increased by 613% from 2004 to 2012. Conducted listener 
survey researches proven that the radio medium has been listened via internet more and more every 
day. Listeners have been continuously abandoning the traditional radios and been preferring internet 
radio instead.  
 
Social media which has been formed by improvement of new communication technologies and 
especially discovery of web 2.0 has had influence on radio medium. Radio stations carried out their 
activities in those mediums by applying popular social media channels. While global radio stations 
being engaged in profitable commercial activities through social media, Turkish radio stations have 
only strived to survive and tried to increase their brand recognition. Radio stations in Turkey have 
involved in social media mainly for establishing mutual communication with their listeners and 
increasing their brand recognition. When we examine followers count of radio stations on most 
famous social media networks Facebook and Twitter, we observe that there is a meaningful correlation 
between on air ratings of radio stations and numbers of followers on social media Networks. However, 
according to radio listening habits research of Ipsos KMG, every radio station having high listening 
rates does not have similar success in social media.  
 
First online-only radio station of the world has been launched in 1993. Especially in 2000s, radio 
stations have established internet radios only broadcasting via internet and diversified their broadcast 
content. Media groups of Turkey moved slower in internet radio subject in comparison with radio 
stations of the world and did not make much investment in that field. Internet radios in Turkey were 
generally preferred by individual users.  
 
Nowadays, media group making the biggest investment in internet radio is Spectrum media group 
companies. Besides that group establishing a new communication platform for internet radio with the 
platform called Karnaval, some internet platforms established cell phone networks are still active.  
Contributions of new media to internet medium are not limited with globalization of accesses and 
diversification of broadcasting content. New media provides new income opportunities to radio 
stations thanks to those new communication methods. While radio stations broadcasting in traditional 
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methods have limited income sources like spot commercials and sponsorships, new media provides 
with new opportunities about that subject. Thanks to new media, internet broadcasting radio stations 
met e-trade. Through e-trade a radio station may sell a product, song or album during the broadcast by 
publishing advertisements of that product. This common ground in which internet and radio 
broadcasting meet, leads a synergy between e-trade and radio medium and provides new income 
source for radio stations.  
 
We could not easily say that radio stations of Turkey are taking advantages of that new media. Radio 
stations still believe that reaching the audience in traditional way with terrestrial broadcast would be 
easier and they have been carrying out their business only for existing in internet media. Although 
social media and economical volume of e-trade have increased, radio stations provide income usually 
from traditional advertising methods like spot commercials and sponsorships. Stations which could not 
understand the importance of sales via online radio broadcasting, have invested web sites and 
contentful internet-based radio platforms, so they could not take economical advantages of new media 
which is called as future technology. This case threatens the future of radio medium and inhibits the 
improvement of it because of radio broadcasting in traditional forms and methods. Within this scope, 
radio medium should immediately create a mutual synergy with new media.  
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