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Kamuoyu ile ilgili temel bilgilerin kazandırıldığı öğrenme
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Gerekli ortam sağlandığında kamuoyu kavramı ve ilgili
olduğu alanlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olabileceksiniz.
Amaçlar
Gerekli ortam sağlandığında,
1. Kamuoyu kavramı ile ilgili gerekli araştırmayı
yapabileceksiniz.
2. Kamuoyu ile ilgili kaynakları analiz edebileceksiniz.
3 Kamuoyu ile ilgili tarihsel bilgiye sahip olabileceksiniz.
Sınıf ortamında kitap, defter, kalem, çeşitli yazılı
dokümanlar, kütüphane, bilgisayar, internet, yazılı ve
görsel medya haberleri.
Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Üretmiş olduğu mal veya hizmet etrafında olumlu bir kamuoyu oluşturamayan işletmelerin,
günümüz rekabet ortamında kendilerine yer edinmeleri imkânsızdır. Bu nedenle halkla ilişkiler
çalışmalarının en önemli amaçlarından biri kamuoyu oluşturmaktır.
Devleti yönetenler gibi işletmeler de halkın desteğine her zaman ihtiyaç duymaktadır. Bu
nedenle halkın nabzını tutmayan, halk gözünde sağlam bir imaja sahip olmayan, yani kamuoyunun
önemini kavrayamamış kuruluşlar ticari yaşamlarına devam edemeyip yok olup giderler.
Halkla ilişkiler alanında başarılı olmak istiyorsanız öncelikle kamuoyu hakkında yeterli bilgiye
sahip olmalısınız. Bu modülle, kamuoyunun önemini kavrayabileceğiniz gibi, kamuoyunu oluşturan
kaynakları da öğrenecek, gelecekteki çalışmaları bu bilgiler ışığında yürüteceksiniz. Kamuoyu
hakkında tarihsel bilgiye sahip olmanız da size kamuoyunun asırlardır toplumları nasıl etkilediğini
gösterecek, böylece günümüz kamuoyu yaklaşımlarını daha iyi yorumlayabileceksiniz.
Başarılı olmak istiyorsanız, çalışmalarınız sırasında araştırmaya önem vermeli, öğrendiklerinizi,
iş yaşamında mutlaka hayata geçirmelisiniz. Başarılı olmanız dileğiyle.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında, kamuoyu kavramı ile ilgili gerekli araştırmayı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Kamuoyunun tanımını çeşitli kaynaklardan araştırınız.



Tanımından yola çıkarak kendiniz kamuoyunun önemini açıklayınız, düşüncelerinizi not
edip, çeşitli kaynakların ilgili konularıyla karşılaştırınız.



Kamuoyunun niteliklerini araştırınız.

Araştırma işlemleri için kütüphanelerden, internetten faydalanmanız gerekmektedir.

1. KAMUOYU
1.1. Tanımı
Kamuoyu, iletişim sözlüklerinde, genel kamu üyelerinin siyasal konular ya da güncel olaylar
hakkındaki tutumlarının anlatımları olarak tanımlanmasına karşın, bu konuda çalışmalar yapanların
kabul ettikleri bir gerçek, bu terimin tek ve açık bir tanımının olmadığıdır.
Tarih boyunca tüm ülkelerde büyük önem taşıyan kamuoyu kavramını belli bir çerçeveye
oturtabilmek için; “Hangi kamuyu(halkı) kastediyoruz?”, “Oy(kanaat) nedir?” sorularına cevap
aranmalıdır.
Kamu sözcüğü sözlük anlamı olarak umumi, herkese ait, yani özel olmayan, aleni; halk ya da
amme sözcüklerini kapsamaktadır. Konumuz içinde kamunun anlamı ise, belirli bir sorun etrafında
oluşan küme demektir. Söz gelimi bir belediyenin kamusu o beldede oturanlardır. Tanımı açmak
gerekirse halk, belli bir olay, olgu ya da düşünce ile ilgilenen, bu olay, olgu ve düşüncelerde rolü olan
kişileri destekleyerek veya reddederek belli bir etki yaratan topluluktur.
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Resim 1.1: Bergama’da siyanürle altın çıkarılmasına tepki gösteren halk

Kanaat veya oy ise; çatışmalı bir durumda oluşan ifade, şeklinde tanımlanabilir. Oy duygu ve
izlenimden daha güçlü, kanıtlanması daha kolay hatta tam olarak kanıtlanabilen kanılardır.
Şu hâlde kamuoyu, belli bir sorun, bir olay ya da bir konu üzerinde münakaşa ve muhakeme
sonucu doğan belirli halk inanışları olarak tanımlanmaktadır. Daha genel bir ifadeyle ile kamuoyu,
kamusal sorunlar hakkında halkın genel kanısı olarak açıklanabilir.
Dikkat edilirse yukarıdaki tanımlamalarda bir kişinin veya bir otoritenin ortaya attığı fikir ya da
inançlardan kesinlikle söz edilmemekte, konuyla ilgili halk çoğunluğunun kendiliğinden oluşan fikir
birliği kastedilmektedir.
Kamuoyu kavramı büyük ölçüde aydınlanmanın bir ürünüdür. Her toplumda belirli konularda
görüşler oluşur. Ancak bu görüşler her toplumda açıklanamaz. Dolayısıyla kamuoyu oluşum ve etkisi
bakımından demokrasiye gereksinim duyan bir kavramdır. Demokratik olmayan rejimlerde
yönetilenlerin çoğunluk görüşleri olsa bile bu görüşlerin siyasal sistem içine yansıması kural değildir.
Dolayısıyla kamuoyu, bu tür rejimlerde önemli bir etki ve ağırlığa sahip olamaz. Demokratik
toplumlarda hem kamuoyunun özgürce oluşması gözetilir, varolan engeller kaldırılır, hem de oluşan
kamuoyunun isteği doğrultusunda gereken yapılır.
Günümüz Türkiye’sinde kamuoyu kavramı, çoğulcu demokratik sistemin benimsenmesiyle
birlikte giderek artan bir şekilde önem kazanmıştır. Bu kavram gelişmiş batı ülkelerinde halkın istek,
gereksinim ve duygularının ülkeyi ya da kurumları yöneten idareciler üzerindeki etkisini ifade eden bir
terim olarak kullanılmaktadır. Bu terim aynı zamanda idare edenlerin işlerinin, halk tarafından
anlaşılır bir duruma gelmiş olduğunu da belirtmektedir.
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1.2. Önemi
Kamuoyu halkla ilişkilerde çok önemli kavramlardan biridir. Çok iyi bilinmesi ve titizlikle
üzerinde durulması gerekir. Toplumsal sistem ve siyasal model ne olursa olsun her toplum yöneten,
yönetilen diye ikiye ayrılmıştır ve bu ikisi arasında etkileşim, dayanışma ve sürtüşme noktaları vardır.
Yine hangi siyasal model olursa olsun yönetici halkın kendisi hakkındaki düşüncelerini, yürütülen
çalışmaları onaylanıp onaylanmadığını merak eder. Ayrıca toplumlarda birçok yönetilen odağı da bu
desteğin gücü ve oranına göre kendi programlar. Hükümetlerin istifası, yöneticilerin görevi bırakması
gibi durumlara sadece yasalar istediği için değil, kamuoyu desteği yitirildiği için de rastlanabilir.
Bu konuda ünlü Fransız düşünürü, J.J Rousseau’nun “Dünyanın kraliçesi olan kamuoyu iktidar
sahibi kralların tebası değil, asıl krallar kamuoyunun kölesi durumundadır.” ifadesi kamuoyunun
önemini açıklamaktadır. Dolayısıyla kamuoyu iktidarın adil yönetiminin bir güvencesi sayılır. Siyasal
iktidar kendi uygulamaları hakkındaki değerlendirmeleri kamuoyu sayesinde öğrenir ve ona göre
önlem ve tavır alır. Bu bağlamda kamuoyu, iktidarı yapan ve yıkan bir güç olarak değerlendirilir.
Örneğin bir hükümet, hakkında verilen gensoru ile düşeceği gibi, yolsuzlukların artmasından
dolayı kamuoyunun isteği ve baskısı nedeniyle yani bunaldığı için de istifa edebilir. Belirtelim ki
batıda bu uygulama çok yaygındır.
Günümüzde kendi fikir yapısı etrafında bir kamuoyu oluşturamayan herhangi bir partinin,
ürettiği ve satışa arz ettiği mal veya hizmet lehine kamuoyu yaratamayan bir ticari kuruluşun,
yaşamını sürdürmesi mümkün değildir.
Reklam ve propaganda etkinliklerinde olduğu gibi, halkla ilişkiler çalışmalarında ilk amaç
aslında kamuoyu oluşturmaktır. Kuruluşların ekonomik, sosyal ve politik sorumluluklarını yerine
getirmeleri ve hatta kuruluşun kâr amacının yanında sosyal sorumlulukları da olduğu anlayışının
kamuoyuna hissettirilmesi bugünün halkla ilişkiler anlayışında önemli bir yer tutmaktadır.
İşletme açısından kurum imajının olumlu olmasının önemli bir anlamı bulunmaktadır. Bilindiği
gibi kurum imajı işletmenin dışa yansıyan görüntüsüdür. İşletme dışarıya yansıtmaya çalıştığı
görüntüsüyle halkın gözünde iyi bir noktaya gelmek istemektedir. Kamuoyunun bu şekilde önem
kazanmasıyla, halkla ilişkiler çalışmaları işletmeler için vazgeçilmez bir ihtiyaç hâline gelmiştir.
Kamuoyu birçok bilim dalı tarafından ele alınmaktadır. Halkla ilişkiler açısından kamuoyu
yönetsel ve siyasal sistemi etkileme sürecine girdiğinde büyük bir önem kazanır. Kamuoyunun önemi
bazen de kendisine danışıldığında artar. Gerek siyasi ve gerekse ekonomik alanda rekabetçi yapıyı
benimsemiş olan toplumlarda kamuoyu, yönetenler açısından son derece önemli olup, rekabete katılan
unsurlar tarafından yakinen takip edilmekte, sık sık yapılan değerlendirmelerle de kamuoyu
oluşturmaya gayret gösterilmektedir.
Bunun için, kanaat önderleri yönetsel kararlara katılmaya çağrılabilir. Baskı ya da çıkar
gruplarının liderleri belirli konuda oluşmuş kamuoyunu temsil ederler. Baskı grupları, ortak çıkarlar
etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteleri etkilemeye çalışan örgütlü
gruplardır.
Kamuoyu yaratılmak amacı ile belirli konularda yürütülen halkla ilişkiler çalışmaları, halkın
eğitilmesi, bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir görev üstlenmektedir.
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Resim 1.2: “Haydi Kızlar Okula” kampanyası logosu

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile yürütülen “HAYDİ KIZLAR OKULA”
kampanyası oldukça ses getirmiş, konuyla ilgili oluşturulan kamuoyu sayesinde eğitim-öğretim görme
hakları ellerinden alınmış binlerce kız çocuğu okul sıralarına geri dönmüştür. Ulusal ve yerel basında
yayınlanan haberler ve TV spotlarının gösterilmesi kamuoyunun bu konuda duyarlı hâle gelmesini
sağlamıştır. Bununla ilgili çalışmalar hâlen devam etmektedir.

Resim 1.3: Kamuoyunun etkisiyle aileler bilinçleniyor
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Resim 1.4: “Aile İçi Şiddete Son” kampanyası.

Yine, son dönemlerde bir gazete tarafından yürütülen “Aile İçi Şiddete Son” kampanyası ile
küçümsenmeyecek bir başarı elde edilmiş, etkin bir kamuoyu oluşturulmuştur. TV programlarında
halk tarafından sevilen sayılan sanatçılar, liderler, din adamları konuya eğilmiş, gazetelerde, dergilerde
saygınlığı olan yazarlar köşelerinde bu konuya yer vermişlerdir.

Resim 1.5: Aile içi şiddete karşı etkin bir kamuoyu oluşmuştur.

Resim 1.6: Afrikalı kadınlar aile içi şiddeti protesto ediyor.

Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da binlerce kadın, 50 yıl önce ayrımcılığın son bulması
talebiyle düzenlenen bir yürüyüşü anmak üzere toplandı. Yürüyüşte kadınlar aile içi şiddeti de protesto
etti.
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TEMA Vakfı tarafından yürütülen “Türkiye Çöl Olmasın” kampanyası da ilgiyle karşılanmış,
halk bilgilendirilerek konuyla ilgili etkin bir kamuoyu yaratılmıştır. TEMA, 3 sihirli sözcükle kendini
tüm kamuoyuna aktarmayı başarmış ( Türkiye Çöl Olmasın), bu mesajı yediden yetmişe tüm insanlar
algılamıştır.

Resim 1.7: Tema Vakfı çalışmalarına örnek.

Görüldüğü üzere, doğru halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde oluşturulan kamuoyu, toplumdaki
yanlışları düzeltme gücüne sahiptir.
Dinamik bir halkla ilişkiler için çok daha dinamik bir kamuoyu gereklidir. Kamuoyunun
oluşmadığı ya da oluşmasına karşın tepkisini gösteremediği durumlarda halkla ilişkilerini kamuoyuna
yönelik çalışmalarının pek bir anlamı olmaz. Halkla ilişkilerin eksiksiz yürümesi için her yönüyle
güçlü, etkili ve ussal bir kamuoyuna ihtiyaç duyulur. Kamuoyu ne denli dinamikse o ortamda halkla
ilişkiler o denli anlamlı, o denli iyi ve keyifli olur. Bu konuda en iyi formülasyon, “ne kadar kamuoyu,
o kadar halkla ilişkiler”dir.

1.3. Niteliği
Kamuoyunun tanımını yaparken kamu(halk) ve oy(kanaat) kavramlarına değinildiği gibi,
kamuoyunun niteliğini açıklarken de bu iki temel kavram üzerinde durmak gerekir.
Carrol Clark’a göre Kamunun(halkın) siyasal görevlerini yerine getirebilmesi için şu özellikleri
taşıması gerekir:


varlığı,

Ortaklaşa duygu ve çıkarlara sahip olma
Bir grubu belirli bir problem karşısında ötekilerden ayrılabilen çeşitli çıkar ve tavırların


Yöntem ve kuramlar üzerinde genel bir anlaşmanın ortaya çıkışı (Bununla kompleks bir
mekanizmaya sahip modern toplumun sosyal yaşamına ait genel davranış kuramları kastedilmektdir.)
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olması

Sözü edilen problem hakkında kitlesel haberleşme yoluyla haber alma olanaklarının açık


Zıt görüşleri şiddete başvurmaksızın tartışma yoluyla uyuşturmaya yeter bir hoşgörünün
bulunması

Resmi olmayan sosyal mekanizmalarla biçimsel, siyasal mekanizmalar arasında ilişki
kurulmuş olması
E.A. Ross’a göre kamuoyu deyimindeki oy (fikirler, kanaat) sözcüğü, tartışmalı bir konuda
ifade edilen görüş tarzları ve kanaatlerdir. Bu anlamda kanaatler, üç türlü değişikliğe uğrayabilir. Bu
kanaatler sağlamlaştırma ve destekleme yolu ile derinleştirilebilir, değiştirilebilir ya da silinmek, izi
yitirilmek süretiyle ortadan kaldırılabilir.
Bu çözümlemenin işaret ettiği üzere, çağdaş anlamı ile kamuoyu kavramı aktüel konulara ilişkin
ve belli bir durum karşısında ilgili gruplara egemen olan kanaatlerdir. Bu anlamda kamuoyu;


Kanunları desteklemek suretiyle etkinliklerini sağlar.



Sosyal kuruluşların devamlılığını sağlar.



Sosyal standartların saklanmasına hizmet eder.



Toplumun ruhsal gücünün sağlamlaştırılmasına yarar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kamuoyu ile ilgili yazılı kaynakları, interneti kullanarak, gazete arşivlerini tarayarak etkin bir
kamuoyu oluşturmuş herhangi bir halkla ilişkiler kampanyasını detayları ile inceleyip, konuyla ilgili
bir rapor hazırlayınız. Çalışmanızda kamuoyu oluşturmak için yapılan uygulamaları, kullanılan
kampanya araçlarını (el kitapçıkları, afişler, logolar vb.) detaylı bir şekilde inceleyiniz. Oluşturulan
kamuoyunun, kampanyanın amacına ulaşmasındaki etkisini açıklayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kamuoyu kavramını çözümleyiniz.

 Kamuoyunun tanımını araştırınız,
literatürü tarayınız, araştırmacı olunuz.

 Kamuoyunun etkileme gücünü analiz ediniz.

 Kamuoyunun önemini, niteliğini
araştırınız, değerlendirme yapınız,
entelektüel bilgi sahibi olunuz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Gözlemlenecek Davranışlar

Evet

Hayır

Kamuoyu kavramını çözümlediniz mi?
Kamuoyunun etkileme gücünü analiz ettiniz mi?

Değerlendirme
Sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğretmeninize başvurarak öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Aynı amacı ve aynı problemleri paylaşan insan gruplarına ……………… denir.
2. Çatışmalı bir durumda oluşan ifadelere ………………….. denir.
3. Belli bir sorun, olay ya da konu üzerinde münakaşa ve muhakeme sonucu doğan belirli halk
inanışlarına ………………… denir.
4. Kamuoyu, oluşum ve etkisi bakımından …………. gereksinme duyan bir kavramdır.
5. Halkla ilişkiler çalışmaları ……………. yaratmaya yönelik faaliyetlerdir.
Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.
( ) 6. Kanaatler değiştirilebilir, silinebilir.
( ) 7. Kamunun ortaklaşa duygu ve çıkarlara sahip olması gerekmez.
( ) 8. Halkla ilişkiler çalışmaları kamuoyu oluşturma amaçlı değildir.
( ) 9. Kamuoyu, siyasal statüyü etkiler.
( ) 10. Kamuoyu, toplumun ruhsal gücünün sağlamlaştırılmasını sağlar.

Değerlendirme
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, kamuoyu ile ilgili kaynakları analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır:


Ailenin kamuoyu oluşumuna etkisini araştırınız.



Eğitim kurumlarının ve kültürün kamuoyu oluşumuna etkisini araştırınız.



Meslek ve iş bağlılığının kamuoyu oluşumuna etkisini araştırınız.



Dinin kamuoyu oluşumuna etkisini araştırınız.



Yazılı ve sözlü basının kamuoyu oluşumuna etkisini araştırınız.

Araştırmalarınız için kütüphanelerden, internetten, çeşitli yazılı, görsel medya haberlerinden
yararlanabilrsiniz.

2. KAMUOYUNUN KAYNAKLARI
2.1. Aile
Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük sosyal birimdir. Bu tanımlama geleneksel aile
yapısına bakıldığında yakın akrabaları da kapsamaktadır. İnsanın sosyalleşme süreci ilk aile içinde
başlar. Bu nedenle aile toplumun temelini oluşturmaktadır. En ilkel insan topluluklarından, uygar
insan topluluklarına kadar aile her zaman toplumun temel taşı olmuştur. Yapılan araştırmalar bireyin
bazı kişilik özellikleri gibi bazı tavır ve düşüncelerinin de on yaşına geldiğinde belirlenmiş olduğunu
göstermektedir. Çocuğun aile içinde yetiştiriliş biçimi, ailenin kullandığı iletişim biçimi ve ailenin
statüsüne uygun rol davranışları, onun ilerideki yaşamında belirleyici olmaktadır. Ailenin çocuk
üzerindeki belirleyiciliği üç faktörün sonucudur:

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak ebeveynler çocukların yaşam prensiplerini edinmelerinde
etkili olurlar.


Bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuklar ebeveynlerini taklit ederler.



Ailenin üyeleri aynı çevresel dürtülerin etkisi altındadırlar.

Bu bakımdan kamuoyunun ilk kaynağının aile olduğunu söylemek mümkündür. Aile fertleri,
düşünce ve tavır almada birbirlerine benzerler. Ancak farklılıklar da görülebilir. Aile üyeleri
arasındaki düşünce farklılıkları çevresel dürtülerden kaynaklanmaktadır. Örneğin, eğitim farklılıkları
bireylerin kanaatlerini etkilemektedir.
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Grup olarak tanımlanan kamuoyu, temel oluşumuna ilk ve biyolojik grup olan aileden
başlamalıdır. Şöyle ki, kamuoyunun aileden başlayarak birey-gruplar-çevre ilişkileri etkileşim
süreçleri yardımıyla oluşturulduğu düşünülmektedir.
Eski ana-erkil, baba-erkil aile tiplerinden, bu kurumların getirdiği sosyal ekonomik durumlardan
sıyrılan modern aile artık üretici olmaktan çok, tüketici olmuş ve üyeleri arasında zorunlu iş bölümü
yapılmıştır.
Tüm toplumsal sorunların sorumluluğunu üzerinde taşıyan eski aile sisteminin tersine, yeni aile
sisteminde; eğitim, eğlence, üretim ve kültürel sorunların çözümü; bu amaçla kurulmuş, toplumsal
kuruluşların eline verilmiş bulunmaktadır.
Uygar aile tipinde, bireye tanınan özgürlük ve birey yaşamının ön plana alınması, bizi, ailenin
toplumsal önemini yitirdiği ya da ailenin toplumsal görevinin gereksizliği yargısına götürmemelidir.
Gerçekte ailenin toplumsal işlere katılımının artışı, kendi görev işleminin daralışı, ona amacına
uygun hüviyetini kazandırmış bulunuyor. Aile, toplum ne denli değişirse değişsin, yok olamaz ve
tutarlı aile gruplarının toplumların direği olmaya devam edeceği kuşkusuzdur.

2.2. Eğitim Kurumları ve Kültür
Okul yaşamı, arkadaş çevresindeki etkileşimler, ilişkiler, öğretmenler, bireyleri yaşam boyunca
etkilemektedir. Bu nedenle eğitim kurumları düşünce belirlemede aileden sonra en etkin kurumdur.
Okullar, düşünce liderlerinin oluşumu için başlangıç yeridir. Herhangi bir toplumda okullar zorunlu
olarak geleneksel değerlerin korunmasında en önemli kurumlardan biridir.
Eğitim kurumları kişiyi bilgilendirme-bilinçlendirme amaçlı olduğu için kamuoyunun ana
kaynaklarından biridir. Eğitim sistemleri sosyal sistemlerdir. Kişinin bir tutum almasını ve tutumunu
değiştirmesini, bilgisinin artmasını sağlamaktadır.
Eğitim düzeyleri farklı olan iki birey arasında benimsemiş oldukları düşünceler bazında çok
büyük farklılıklar olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Yapılan kamuoyu araştırmaları, üniversite
eğitimi alanların, lise mezunlarına, lise mezunlarının, ilköğretim mezunlarına göre, daha çok sayıda
belirlenmiş düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir.
Örneğin; yurt genelinde uzun yıllardır yürütülen “Aile Planlaması” ile ilgili halkla ilişkiler
çalışmalarını ele alalım. Kuşkusuz, bu çalışmaları yürüten halkla ilişkiler birimlerinin bir görevi de bu
konuyla ilgili kamuoyu oluşturmaktır. Ancak yaşam biçimleri ve eğitim düzeyleri birbirinden çok
farklı bir hedef kitle söz konusu olduğu için çalışmalar hem çok yorucu hem de zor olmuştur.
Hedef kitlenin konuya bakış açısı, eğitim düzeylerine göre farklılıklar göstermekte olup,
üniversite-lise mezunlarıfazla bir çabaya gerek kalmadan konuyla ilgili etkin bir kamuoyu
oluşturmuşlardır. Ancak eğitim düzeyi düşük ve asıl bu sorunu kendileri yaşamalarına rağmen, ilgisiz
kalan hedef kitle ise kampanya çalışanlarını oldukça yormuştur.
“Aile Planlaması” konusunda yürütülen çalışmalar bu nedenle hedef kitlenin eğitim düzeyleri
göz önüne alınarak yürütülmüştür. Örneğin, konuyla ilgili halkı bilgilendirmek için hazırlanan
kitapçıklar herkesin anlayacağı basit bir dille yazılıp, resimlerle zenginleştirilmiştir. Ülkenin en ücra
yerlerine kadar gidilmiş, hedef kitle ile yüz yüze iletişim kurularak konuyla ilgili basit anlatımlarla
eğitim verilmiştir.
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Bu alanda bir çok engele karşın aktif bir kamuoyu yaratılmış, çeşitli kurum ve kuruluşların,
özellikle kadın kuruluşlarının aktif desteği sağlanarak sorun belirli ölçülerde hafifletilmiştir.

Şekil 2.1: TAPD’nin değişik hedef gruplarına yönelik çalışmaları

TAPD, aile planlaması alanında olduğu gibi üreme sağlığı, cinsel sağlık konularında da
ülkemizde öncülük yaparak değişik hedef gruplarına yönelik yeni yaklaşım modellerini geliştirmiştir.
Okul yaşamı bireyin aynı zamanda öğretim ortamında ulusal bütünleşme ve yurttaş olma
bilincinin verildiği ve bireyin yaşamında önemli rol oynayan bir süreç olarak değerlendirilir. Kendini
toplumun bir parçası olarak gören birey, toplumsal sorunlar hakkında duyarsız kalmayacak, bu
konularda kamuoyu oluşumuna katkıda bulunacaktır.
Eğitim, insanı bilinçlendirmekle kalmaz, kişide bulunan yetenekleri kullanmasını da öğretir. Bu
öğreniş kişiye, yeteneklerini geliştirerek topluma katkıda bulunmayı, uygarlığı daha ileriye götürmeyi,
yaşam kavgasını çekinmeksizin vermeyi kanıksar.
Bu kanıksama ve bilinçlenme onu yüceltirken, halkın okuma-yazma oranının yüksek olduğu
yerde yurttaşlar, kendi haklarına ve çıkarlarına daha bilinçli olarak sahip çıkmakta; yöneticiler de
bilinçli ve uyanık vatandaşların haklarına karşı daha saygılı olmak zorunda kalmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, okulların dışında, her türlü kanaldan edinilen
bilginin kendi varlığımızla yoğrulup, kişiliğimizi oluşturacak şekilde kültür haline gelmesinin de
kamuoyu oluşturmada etkili olduğudur.
Kültür, insan topluluklarının ve gruplarının anlaşılmasında temel olan şeydir. Böyle olunca,
diğer tüm toplum bilim fikirleri kültür kavramından kaynaklanma ya da ona bağlı olma durumundadır.
Kültür, bir bakıma ve en geniş anlamıyla, insanoğlunun yüzyıllar boyunca ortaya koymuş olduğu tüm
bilgi değerlerinden özgürce yararlanmasıyla elde edilen şeydir.

15

İnsanoğlu kültürü oluştururken, aynı zamanda da içinde bulunduğu kültür tarafından
şekillendirilir. Farklı toplumların farklı kültürlere sahip olduğu, farklı kültürlere mensup kişilerin
dünyayı aynı şekilde algılamadıkları, duygu, düşünce ve davranışların farklılaştığı bilinmektedir.
Farklı ülkelere ve toplumlara mensup kişilerin olayları algılayış ve anlamlandırış biçimini doğru
yorumlayabilmek ve doğru anlamak için, kültürel farklılıkların insan davranışlarındaki yansımalarını
incelemek gerekir.
Siyasal kültürdeki farklılıklar, birçok milletten vatandaşın benimsediği tavırların ve
düşüncelerin üzerindeki etkisini açık olarak ortaya koyar. Öte yandan toplumsal kurumlar, bireyler
üzerinde, bireyin kendi düşüncelerini oluşturması ve pekiştirmesi sürecinde güçlü ideolojik kanallar
oluşturur ve önemli baskılar yaratırlar.

2.3. Meslek ve İş Bağlılığı
Meslek yaşamında bireyin öğrenme süreci devam etmektedir. Meslek, kişinin bildiklerini
uygulamada beceri kazandığı kol diye tanımlanabilir. İş, kişinin elindeki yetenek ve güçleri kullanması
olarak belir. İnsanlar, mesleğini iyi bilen ve işi iyi yapanları yüceltmişler ve onlara saygı
duymuşlardır.
Kişilerde zamanla gelişen meslek sevgisi, kişinin kendisine güvenini ve benliğini oluşturmasını
sağlar. Kişiliğe etkisini rahatça sürdüren meslek sevgisi, aynı meslekte bulunanların grup kurma
olanağını da hazırlamaktadır. Buradan, mesleksel gruplar doğmuş bulunur ki, kamuoyu açısından
meslek sahibi olanların ilişkilerinin etkinliğini unutmak yanlış olur.
Meslek sahibi bireyler toplumda ötekilerden etkin, eylem gücüne yatkındır. Mesleği olan birey,
bir çok ilişkilerinde mesleğinin çok büyük etkisi altındadır. Yaşamındaki tutum takınmalarında
mesleğinin etkisi açıkça görülebilir. Birey mesleği nedeni ile, toplumda gördüğü değerle orantılı
olarak topluma değer vermektedir. Gerçekten bireyler toplumda hangi mesleğe saygı duyulur ve değer
verilirse o mesleğe yönelirler. Sorunların meslekleri zorladıkları anımsanırsa, meslek sahibi olanların
işlem ve eylemlerinin kamuoyunu etkilemesi açıkça göze batar.
Meslek ve iş bağlılığının kamuoyunun oluştuğu üçüncü kaynak olmasının önemini daha iyi
anlamak için bir örnek verelim: Bugün dünyamızda uluslararası mesleksel örgütlerin, kuruluşların
çoğalışları ve gelişmelerini her gün radyo ve televizyon programlarında görmekteyiz. Bunların sadece
gelişip çoğalışlarını izlemekle kalmıyor, dünya kamuoyundaki etkinliğinin de her geçen gün arttığını
görüyoruz. Uluslararası İşçi Konfederasyonlarının faaliyetleri, Uluslararası Hukukçular Kongresi vb.
faaliyetler, bu durumda meslek ve iş bağlılığı bakımından kamuoyu oluşturan etkin bir kaynaktır.
Mesleki örgütlerin, sorunlara ilgiyle yaklaşımı etkin bir kamuoyunun oluşmasına zemin
hazırlar. Örneğin, son yıllarda, aile içi şiddet olayları dile getirilmekte olup kamuoyunda bu konuda
duyarlılık artmıştır. Her geçen gün ailede yaşanan fiziksel veya ruhsal şiddet olayları gazetelerde,
televizyonlarda daha fazla yer almaktadır. Aile içi şiddet, çocuklar üzerindeki olumsuz etkisiyle
okulda şiddete ve giderek sokakta şiddete yol açmaktadır. Bu konuya duyarlılık gösteren İstanbul
Barosu Kadın Hakları Komisyonu düzenledikleri ortak basın toplantısında son günlerde gündemden
düşmeyen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında hukuksal açıdan açıklamalar yaparak
halkı bilinçlendirmeyi amaçlamışlardır.
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Resim 2.1: İstanbul Barosu, Kadın Hakları Komisyonunun “Aile İçi Şiddet” konulu toplantısı

2.4. Din
Sosyolojik anlamda din; birey kültürünün bir parçası, çok önemli bir toplumsal kurum ve
toplumdaki grupların ortak malı olup ilgili toplumu kaynaştırıcı ve birleştirici görev yapmaktadır.
Dinsel değerler toplumsal yaşamla uyum sağlayarak, kişinin yaşamına yönelik emirler vererek, kişinin
tutum almasını ve tutumlarını sürdürmesini sağlamaktadır. Çeşitli yönleriyle din; ya açıktan ya da
kapalı biçimde verdiği yönergelerle topluma yön verebilecek etkinlikte bir güç olabilmektedir.
Din insanların en hassas oldukları noktadır. Bu nedenle dinin insan toplulukları üzerinde çok
büyük etkisi bulunmaktadır. Günümüzde de dini duygular söz konusu olduğu zaman insanların kısa
sürede aktif bir kamuoyu oluşturduğunu çeşitli örneklerde görmek mümkündür.
Tarih boyunca din, toplumun temel değerlerinin oluştuğu kaynaktır ve toplumla bütünleşerek
toplumsal anlaşmaların doğrulayıcısı olmuştur. Bu bakımdan din, büyük toplumların doğmasına neden
olmuş; hatta insanlık kavgasını başarıya ulaştıran ve ahlakın korunmasını sağlayan bir dinamo
sayılmıştır. Toplum ve din karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. Tüm insanları bir cemaat
hâlinde toplamayı amaçlayan dinler, kişileri mesleki, ticari vb. şekillerde sınıflandırmaz. Dinsel
yönergeler, insanı gerçek biçimde toplumsal koşullardan arıtarak sırf insan olması nedeniyle
uygulayıcılığa iterler.
Dinin yıllarca toplumları biçimlendirdiği göz önüne alınırsa, kamuoyunun oluştuğu önemli
kaynaklardan biri olduğu kendiliğinden anlaşılır. Zira kişilerin tutum belirlemelerinde mensubu
oldukları dinin etkilerini görmemek mümkün değildir.

2.5. Yazılı ve Sözlü Basın
Kamuoyu, toplumu oluşturan bireylerin belli bir konu hakkında bilgilenmeleriyle oluşur. Bilgi
sahibi olunulan konu hakkında bireylerin şöyle ya da böyle bir kanaat ya da tutum geliştirmeleri ise,
“kamuoyu tepkisi”dir. Toplum pek çok şekilde bilgilendirilebilir. Ancak kamuoyunun oluşumunu
bugün en çok belirleyen bilgilendirme aracı kuşkusuz kitle iletişim araçlarıdır.
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Teknolojik gelişmelerle birlikte etki alanları giderek genişleyen kitle iletişim araçlarının temel
özelliği, olayları ve yorumları çok kısa bir zamanda büyük kitlelere yayabilmeleri ve böylece onların
kanaatlerine yön verebilme olanağına sahip olmalarıdır.
Kitle iletişim araçlarının kamuoyu açısından en belirgin avantajı “gündem oluşturma“ yetisidir.
Medya, haberleri sunma ve tekrarlama biçimiyle bir konunun kamuoyunda tartışılmasını, hatta bu
tartışmanın içeriğini ve biçimini de saptayabilme yetisine sahiptir.
Ancak, aynı yeti bilginin içerik değiştirmesine, tartışmanın sansasyonel bir nitelik kazanarak
içerikten yoksunlaştırılmasını da beraberinde getirebilir. İşte bu nedenle kamuoyu oluştururken
medyadan yararlanmak özel bir özen gerektirir.
Birey çeşitli kanallarda kendisine yöneltilen haber ve yorumların hepsine açık değildir. Bu
haber yığını içinde birey yanlızca kendi seçtiklerine kulak verir. Kendi ilgi alanına giren kendince
önem taşıyan konuları kendi görüşlerine, yerleşmiş düşünce ve kanaatlerine uygun olanları seçme
eğilimindedir. Psikolojide bu eğilime “algıda seçicilik” adı verilmektedir.
Kitle iletişim araçları, gazete ve radyo televizyon olarak iki grupta incelenmektedir.

2.5.1. Gazete
Bugün basının milyonları bulan gazetelerin kitleleri ne denli etkilediği gayet açıktır. Tüm
toplum alanlarına el atan basın çok büyük bir toplumsal görevi yüklenmiş bulunmaktadır. Basından
yararlanma, uygar toplumlarda ve ülkelerde, yaşamsal bir ilke ve de alışkanlık hâlini almış
bulunmaktadır. Basın, üzerine düşen bu görevi geleneklere ve insanlık değerlerine saygılı olarak
yürütmek zorundadır.
Demokratik toplumlarda siyasetçilerin, yöneticilerin, mesleksel örgütlerin asıl sorunu
kamuoyunun onayını almak ya da kendi düşünüşünü ve eylemini kamuoyuna önceden benimsetmek
ve kendini kamuoyuna onaylatmaktır. Bu amaçla basın toplantısı yaparak kamuoyuna açıklamada
bulunurlar. Gerçekten basın yayının yazılı ana kolu olan gazetecilik, yaşamın tüm kesimlerine öylesine
girmiştir ki, bugün, “gazetecilik” diye bir sanat ve ilim dalı doğmuştur. Örneğin; Basın-Yayın
Sosyolojisi, Basın Yayın Psikolojisi gibi.
Gazeteciliğin gelişmesi, o toplumda okuma yazma oranının artmasına, kültür aktarılmının
hızlanmasına ve toplumun bilinçlenmesine büyük hizmetler yapmıştır. Bu hizmete, gelişen teknoloji
yardımcı olmuştur.
Gazeteler ne kadar özgür olursa o derecede amaca uygun ve de insanlığa yararlı olur. Basın
yayın etkinliğine örnek olarak biri Amerika’da diğeri uluslararası alanda meydana gelen iki önemli
olay anımsatılabilir:


17 Haziran 1972 tarihinde Washington’da Watergate binasında Demokratik Parti’nin
Ulusal Komitesi Ofisi’ne giren beş kişi hırsızlık şüphesiyle bina bekçisi tarafından yakalanır. Bunların
bazı siyasi sırları çalmak ve haberleşme özgürlüğüne aykırı davranışlarda bulunmak görevlerini
üstlendikleri; onları istihdam edenlerin içinde ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmiş bulunan Richard
Nixon’un en yakın adamları ve bizzat kendisinin de bulunduğu, “Washington Post” gazetesinin iki
muhabirinin gayretleriyle ortaya çıkar. Soruşturmalar sonunda en yakınlarının bile desteğini yitirmiş
olan Nixon, 9 Ağustos 1974 günü görevinden istifa etmek zorunda kalır. Başkanlık görevini Anayasa
gereğince üstlenen Başkan Yardımcısı Gerald Ford, 8 Eylül 1974 günü bir açıklama yaparak “eski
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başkan Nixon’u işlediği veya işlemiş olabileceği tüm devlet suçlarından dolayı affettiğini” açıklar.
Böylece Nixon Amerikan siyasal tarihine ilk kez istifa yoluyla görevinden uzaklaşan cumhurbaşkanı
olarak geçer.

Resim 2:2: Richard Nixon


1976 yılında bir Amerikan uçak yapım firması satışlarını artırmak amacıyla bazı ülkelere
22 milyon dolarlık rüşvet dağıtır. Senato tahkikat komisyonunun bunu ortaya çıkarmasıyla basın
devreye girerek olayı enine boyuna tüm kamuoyuna yansıtır. Oluşan etkin kamuoyu, rüşvet olayına
adı karışan Japon Başbakanı’nın, Hollanda Kraliçesi‘nin kocasının, İtalyan Cumhurbaşkanı’nın
bulundukları görevlerinden istifa etmelerine neden olmuştur.

Böylece iki önemli olayda gerek gerçeklerin ortaya konması bakımından gazete muhabirlerinin
çabaları, gerekse haber ve yorum olarak olayların değerlendirilmesi bakımından kamuoyunun şiddetle
etkilenmesi ve bunun sonucu olarak önemli mevkilerde bulunan devlet adamlarının istifaları
bakımından basının oynadığı rol iyice belirlenmektedir.

2.5.2. Radyo Televizyon
Radyo, gazetenin yaptığının hemen her türlüsünü daha çabuk bildirme özelliğine sahiptir.
Gazetenin göze hitap etmesine karşın, radyo kulağa hitap etmektedir. Radyo, tiyatro, konser, skeç,
konferans, spor karşılaşmaları gibi her türlü etkinliği insanın tüm duygularına ve bilincine sunmaya
çalışır. Radyo, halkı etkileme açısından televizyondan sonra ikinci sırayı almaktadır.
Radyonun kamuoyu oluşturma açısından avantajı, okuma-yazma bilmeyenleri, gazeteleri,
dergileri ve kitapları okuyamayanları, kulağı duyan herkesi, yani daha geniş kitleleri etki altına
almasıdır. Taksi, otomobil, kamyon şoföründen, tornanın başındaki tornacıdan tutun da, köydeki
çoban bile cep ve çanta tipleriyle her an radyo dinleyebilme şansına sahiptir. Bu açıdan radyo
kamuoyu oluşumunu hızlandırmaktadır.
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Resim 2.3: Yayın yapan bir radyo

Televizyon, hareketli resim (film) eklenmesiyle tamamlanmış radyonun başka biçimidir.
Televizyon, kafalarımızın içindekileri (düş, tasarı, bilinç) ayrıntılı ve gerçek biçimde gözlerimizin
önüne serecek güçte bir araçtır.
Kamuoyu oluşturacak her yayıncı bunun bilincinde olmalıdır. Radyonun kulağa hitap etmesine
karşın, televizyon hem kulağa, hem göze hitap etmektedir ki bu özellik televizyonun etkinliğini bir kat
daha artırmaktadır. Canlılaşan yayınıyla televizyon, öteki yayın araçlarına üstün niteliktedir.
Günümüzde televizyon, bir evin olmazsa olmaz ihtiyaçları arasına girmiştir.
Televizyonun çıkışından sonra basının öteki kesimleri güncel olaylardan sıyrılarak mesleksel
olma yoluna girmiş bulunmaktadır. Dinleyici kitlesinin büyüklüğü, dünyanın belli başlı önemli
kişilerine yaklaşım olanağı, teknik kaynaklarının esnekliği nedeniyle televizyon bilgi verme görevini
basından, radyodan, sinemadan almış; esas bilgi verici durumuna geçmiştir. Zamanımızda televizyon,
yeni kitle haberleşme ortamıyla, bireylerin siyasal kişiliklerinin oluşmasına çok büyük hizmet
etmektedir.

Resim 2.4: TRT Genel Müdürlük binası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Son dönemlerde etkin kamuoyu oluşturmuş bir olay belirleyiniz. Belirlediğiniz olayı
kamuoyunun kaynakları bazında inceleyiniz ve konuyla ilgili bir rapor hazırlayınız. Örneğin; konu
olarak kuş gribi vakalarını ele alabilirsiniz, insanların kuş gribine yaklaşımını aileler, eğitim
düzeyleri, kültürel yapıları, meslek grupları, dini değerleri bazında inceleyip, yazılı ve sözlü basının
konuya yaklaşımını araştırabilirsiniz. Köyde yaşayan bir aile ile şehirde yaşayan bir aileyi, bir
fırıncıyla bir doktoru, üniversite mezunu bir kişiyle ilkokul mezununu konuyla ilgili takındıkları tavır
açısından değerlendirebilirsiniz. Araştırmalarınızda internetten, yazılı ve görsel medya haberlerinden,
çevrenizde bulunan kişilerden yararlanabilirsiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ailenin kamuoyu oluşumuna etkisini inceleyiniz.

 Çalışmalarınız sırasında titiz ve dikkatli
olunuz.

 Eğitim kurumlarının ve kültürün, kamuoyu
oluşumuna etkisini inceleyiniz.

 Düzenli çalışınız.

 Meslek ve iş bağlılığının kamuoyu oluşumuna
etkisini inceleyiniz.

 İnceleme ve araştırma yapınız.

 Dinin kamuoyu oluşumuna etkisini inceleyiniz.

 Entelektüel bakış açısı geliştiriniz.

 Yazılı ve sözlü basının kamuoyu oluşumuna
etkisini inceleyiniz.

 Literatürden yararlanınız.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR

Evet

Hayır

 Ailenin kamuoyu oluşumuna etkisini incelediniz mi?

 Eğitim kurumları ve kültürün kamuoyu oluşumuna etkisini incelediniz
mi?

 Meslek ve iş bağlılığının kamuoyu oluşumuna etkisini incelediniz mi?
 Dinin kamuoyu oluşumuna etksini incelediniz mi?

 Yazılı ve sözlü basının kamuoyu oluşumuna etkisini incelediniz mi?

Değerlendirme
Sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğretmeninize başvurarak öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Kamuoyunun ilk kaynağı …………………. dır.
2. ……………………, kişinin bildiklerini uygulamada beceri kazandığı koldur.
3. Kamuoyunun, aileden sonra en etkin kaynağı ………………. …………….. dır.
4. …………….., kulağa hitap eden bir kitle iletişim aracıdır.
5. …………….., toplumu kaynaştırıcı ve birleştirici görev yapmaktadır.
Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.
( ) 6. İnsan toplumsallaşmaya ilk olarak okulda başlar.
( ) 7. Eğitimin bir amacı da yurttaş yetiştirmektir.
( ) 8. Meslek sahibi kişilerin eylem gücü zayıftır.
( ) 9. Basın yayının gelişmesiyle kültür aktarımı hızlanmıştır.
( ) 10. Düşünce ve tavır belirlemede dini inançların etkisi yoktur.

Değerlendirme
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu öğrenme faaliyetini tamamladığınızda, kamuoyuyla ilgili tarihsel bilince sahip
olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır:


Antik çağlarda kamuoyu ile ilgili araştırma yapınız.



Orta çağda kamuoyuyla ilgili araştırma yapınız.



Yeni çağda kamuoyuyla ilgili araştırma yapınız.



Günümüzde kamuoyuyla ilgili araştırma yapınız.

3.TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KAMUOYU
3.1. Antik Çağlarda Kamuoyu
Bu çağda, siyasal kuramlarla uğraşan bilginler genellikle milliyetçilik, devletin varlık nedeni,
egemenlik ve doğal hukuk doktrinleri gibi önemli konuları, çeşitli cephelerden açıklamaya çalıştıkları
halde, kamuoyu kavramına gereken önemi vermemişlerdir.
Oysa kamuoyu, tarihsel bakımdan yukarıda işaret edilen kuramlar kadar eski ve siyasal
bakımdan etkisi aynı oranda önemlidir. Gerçi kamuoyu 18. yüzyıla kadar kavram olarak kesin bir
tanımlamaya kavuşturulmamıştır. Bundan başka bu konu ile ilgili sistematik incelemelere de ancak 19.
yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Bununla birlikte kamuoyu kavramı ta başlangıcından beri dağınık,
bireysel kimi görüşler ve eleştirilerin konusu olmuştur.

3.1.1. Antik Yunanistan’da Kamuoyu
Eflatun(Platon) her alanda, kamuoyunun değeri üzerinde çok kuşkucu bir görüşe sahiptir.
Eflatun’un Devlet adlı eserindeki ünlü mağara tasviri kamuoyu hakkındaki düşüncelerini açıkça ortaya
koymaktadır.
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Resim 3.1: Eflatun’un “Devlet” adlı kitabı

Büyük Yunan düşünürüne göre dünya bir mağaradır. İnsanlar ise bu mağaranın içinde
sırtlarını duvara çevirmiş büyük bir ateşin etrafında oturmaktadırlar. İnsanlar sadece mağaranın
ucundaki duvara yansıyan görüntüleri görmektedirler. Bunun için bu gölgeleri gerçek sanmaktadırlar.
Oysa bunlar sadece hayallerdir. İşte buradan anlaşıldığı üzere Eflatun’a göre insanların fizik dünyayı
algılaması gerçeğe aykırıdır.
Bu nedenle insanların olaylar karşısındaki düşünceleri ve takındıkları tavırlar yanlıştır. Kanılar,
aldatıcı, gerçekten uzak ve gerçeğe aykırıdır. Gerçek ise sadece filozofların mantıksal düşünce
sisteminde mevcuttur. Böyle olunca, insanların kendilerini aydınlığa ve gerçeğe kavuşturacak
filozoflara emanet etmeleri gerekir.
Eflatun’un genel felsefe sisitemine egemen olan bu görüş, onun siyasal yaşamda da kitle
düşüncelerinin (kamuoyu) rol ve etkisine ilişkin kanısını da açıkça ortaya koymaktadır.
Buna karşın Aristo, kitlelerin siyasal yeteneği hakkında oldukça olumlu bir kanıya sahiptir. Ona
göre, çoğunluk prensibine bağlanan üstün değer, “bir dereceye kadar gerçeğe uymaktadır”. Nitekim
bir ev hakkındaki bilgi sadece mimarın tekelinde bulunamaz. O evi kullanan kişi, bu konuda hiç
kuşkusuz, mimardan daha isabetli hüküm verebilecek durumdadır. Bunun gibi, sunulan bir yemek
hakkında aşçıdan çok, yemeği yiyen konukların düşünceleri daha değerlidir.

3.1.2. Antik Yunanistan’da Egemen Olan Düşünce Sistemi
Antik Yunan uygarlığının doğuşuna kadar devlet işleri kapalı politika esasına göre
yürütülüyordu. Siyasal iktidar, ilahi vahiy yoluyla sadece seçkin kişi ve zümrelere veriliyordu. Bu
nedenle halk, siyasal alanda etkin bir tavır takınamıyordu. Kamuoyu, seçkin kişi ya da zümrenin
görüşü olarak kabul görüyordu.
Buna karşın Antik Yunan Devlet sistemleri, halk kitlelerinin yönetime katılımını şart koşmuştur.
Bu sayede, vatandaşlar siyasal sorunlara karşı etkin tavır takınan bireyler hâline dönüşmüşlerdir. Bu
yeni anlayış birden bire kamuoyunu harekete geçirmiştir. Zira otoritesini ilahi ya da üstün kudretlerden
elde etmediğini ilan eden her sosyal düzen, vatandaşlarla temasa geçme, bir karar vermeden önce
onların onayını alma durumunda ve zorundadır.
Gerçekten de Antik Yunan’da özgür vatandaşlar, bir yandan kendi devletleri içinde gelişen
siyasal olaylara katılmak, bir yandan da başka devletlerle sürdürülen ilişkiler hakkında karar vermek
zorunda kaldıkları için, kamu hayatı hakkında özlü ve kapsamlı görüşlere sahip bulunuyorlardı. Devrin
siyasal yaşamına egemen olan genellik ve açıklık prensipleri, bireysel ve toplu kanaatlerin birbiriyle
yoğrulup kaynaşarak, ortaklaşa bir ifadeye dönüşmesini kolaylaştırmıştır.
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Öte yandan Antik Yunanistan’ın yetiştirdiği büyük yazarların hemen hepsi akıllara ve ruhlara
hükmeden, görünmez bir kudretten söz ediyorlardı. Böylece halk arasında dolaşan söylentileri bu ilahi
kudrete mal ediyorlardı. Kamuoyu kavramı, topluluğun ortak kanılarından çok, tanrılar aleminden
yeryüzüne inen bir ilahi güç şeklinde yorumlanıyor ve adına söylenti deniliyordu. Yunan ozanları bu
kavramı “umudun kızı” olarak adlandırarak verdikleri değeri belirtmişlerdir.

3.1.3. Roma’da Kamuoyuna Ait Düşünceler
Roma’da site yaşamı ve şehir kültürü egemen olduğu sürece, kamuoyu önemli bir yer işgal
ediyordu. Fetihler sonucu imparatorluk sınırları genişleyince, Roma kuvvetli bir haberleşme ve
ulaştırma şebekesi kurarak çeşitli dinlere, kültürlere, siyasal ve ekonomik sistemlere sahip olan
kavimlerden haberler alabiliyordu. Bundan başka senato görüşmelerinin tutanakları da yayınlanmaya
başlanmıştı. M.Ö. 59’da Sezar, bu tutanakların halk tarafından okunmasını sağladı. Öte yandan
Roma’da hitabet sanatı da kamuoyunun oluşumunda etkili bir araç olmuştur. Bu konuda Çiçeron, bir
hatip olarak önemli rol oynamıştır.
Roma’da söylenti deyimi biraz daha genişletilmiştir. Kamuoyunun anlamına daha yakın
bulunan öteki deyim ise “halkın onayı” dır. Bu deyim Roma ve Ortaçağ hukukçuları tarafından sık sık
kullanılmış olmakla birlikte, anlamı net bir şekilde açıklanmamıştır.
Kamuoyunun anlamını çok canlı ve kolay anlaşılır şekilde yansıtan ünlü Latin atasözü ise
“Halkın sesi, hakkın sesidir” olmuştur.

3.2. Orta Çağda Kamuoyu
Roma imparatorluğu’nun yıkılmasıyla feodalite rejiminin Avrupa kıtasını kaplamasından sonra
kamuoyunun siyasal etkenlik derecesi zayıflamıştır. Siyasal alanda totaliter sistemlere boyun eğen,
dinsel bakımdan da skolastik anlayışlara körü körüne bağlanan halk kitleleri için kamuoyu daha çok
“hukuk ve geleceğin kaynağı” anlamına geliyordu.
Bununla birlikte Ehlisalip Seferleri’nin gerçekleştirilmiş olması, yapay ve kasdi olarak imal
edilmekle birlikte, gerçek kuvvetlere dayanan bir kamuoyunun kanıtıdır. Ayrıca Haçlı Seferleri’ne
katılan arslan yürekli Richard’ın yokluğunda kral naibi olan kardeşi John’ın zulmüne karşı ayaklanan
ve Sherwood Ormanları’na sığınarak ona karşı savaş veren Robin Hood da kendince bir kamuoyu
oluşturabilmiştir.

3.3. Yeni Çağda Kamuoyu
15. Yüzyılda Avrupa’da, basım araçlarının bulunması, dinsel otoriteye karşı reform saldırıları;
Rönesans sayesinde düşüncenin, sanatın ve bilimin görece bir özgürlüğe kavuşması, kamuoyunun
canlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Gittikçe genişleyen topluluklar dinsel, siyasal sistemlerle
ilgilendikçe kamuoyu aynı oranda gelişmiştir.

3.3.1. Yeni Çağın Başlangıcında Kamuoyunun Öncüleri


Macchiavelli

Çağdaş politika biliminin kurucusu sayılan Macchiavelli söylenti, halkın sesi, kamu inancı
kavramları üzerinde incelemelerde bulunmuştur. Eserlerinde hükümdarın yaptıkları ve söyledikleri ile
halk tarafından sayılan bir kişiliğe sahip olabilmesi için kamuoyunun oluşum yollarını aramıştır.
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Shakespeare

Macchiavelli’nin İngiltere’deki çağdaşı Shakespeare, keskin çözümleme yeteneği sayesinde
belirli bir grup ve kitleye egemen olan kanaatlerin etkinlik ve gücünü sezmiş, birkaç eserinde bu
konudan söz etmiştir. Nitekim Othello’da, Venedik Dükası, Othello’yu Osmanlı Donanması’na karşı
savaşmak üzere Kıbrıs’a gönderirken, ona şunları söylemektedir: “Osmanlılar çok büyük bir
hazırlıktan sonra Kıbrıs yoluna düşmüşlerdir. Ada ne kadar kuvvetle karşı koyabilir, siz biliyorsunuz.
Orada iktidarına güvenilir bir valimiz var ama, bütün bu işlerde efendimiz olan kamuoyu sizi üstün
tanıyor.”



17. ve 18. Yüzyıllarda Kamuoyunun Niteliği

Kamuoyunun niteliğini öven beyanlar 17. ve 18. yüzyıllarda gittikçe artmaktadır. Blaise Pascal,
kamuoyunu “dünya kraliçesi” olarak tanımlamaktaydı. Bu deyim o devrin düşünürleri tarafından
defalarca tekrar edilmiştir.
Rousseau’nun şu sözleri ise o dönemlerde kamuoyunun kazandığı değer hakkında bilgi
vermektedir: “Siyasi, medeni ve cezai kanunlara ek olarak ve bunların hepsinden de önemli olarak
dördüncü bir kanun vardır. Bu kanun ne mermer, ne de tunç üzerine değil; ancak vatandaşın gönlüne
yazılabilir.
Devlet’in gerçek anayasasını meydana getiren bu kanun, her gün yeniden kuvvet
kazanmaktadır. Bu kanun öteki kanunlar eskidiği veya söndüğü zaman, onları canlandırır ve tamamlar,
halka otorite yerine itiyadın kudretini aşılar”. Roussseau’nun kastettiği kanun, örf-adet ve herşeyden
önce kamuoyudur.
Yeni çağ düşüncesine egemen olan açıklık ve genellik prensipleri pek çok tarihsel olayda ve
fikirsel eserde kendini hissettirmektedir. Yeni çağ “hümanizma” hareketinin iki yüzyıl boyunca
geliştirmeye çalıştığı fikirsel aydınlanma süreci, kamuoyu bilincinin filizlenmesine de hizmet etmiştir.
Ekmek bulamayan halkın haykırışlarını duyup şaşıran Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, ünlü
“Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler!” sözüyle halkın gereksinmelerinden ne kadar uzak
olduğunu gösterse de aynı kraliçenin, annesi Avusturya İmparatoriçesi Marie Therese’e yazdığı bir
mektupta bunun tersi davranışlar içinde olduğu anlaşılmaktadır. Kraliçe mektubunda şunları
yazmaktadır: “Kral sarayda gerçekleştirmek istediği bir reformu önceden bildiren bir ferman
çıkarmıştır. Bu reformun gerçekleşmesi hâlinde yalnız ekonomik hayatımız için değil, kamuoyu ve
kamunun doyurulması bakımından da büyük bir kazanç sağlamış olacağız.”
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Resim 3.2: Marie Antoniette

Kamuoyu kavramının modern çağlarda daha çok Fransa’da önem kazanması sadece bir rastlantı
sayılmamalıdır. Kamuoyunun oluşması, her şeyden önce kitleye kadar genişleyen çeşitli duyarlılıktaki
insan topluluklarının ortaya çıkmasına, bunların değişen koşul ve olaylara karşı farklı tavırlar
takınmalarına ve her değişikliği ayrıntılı tartışmalarla değerlendirmelerine bağlıdır. Fransız İhtilali’nin
tohumlarını eken kent soyluluğu ise bu gibi sosyal kaynaşmalar için ideal bir ortam oluşturmuştur.
Fransız İhtilali’ne can veren, onun ruhu ve tek tahrik öğesi Fransız kamuoyudur. Kamuoyu olgusunun
gelişiminde, toplumsal tartışma ortamını açan basın ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar etkili olmuştur.
18. yüzyıla kadar daha çok bireysel akıllara hükmeden bir kuvvet olarak düşünülen kamuoyu,
Fransız İhtilali’ni izleyerek kamu yaşamına sokulan güçlü bir öğe olarak görülmeye başlanmıştır.
Zamanla kamuoyu, uygulamada halk egemenliğinin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.

Resim 3.3: Fransız İhtilali (Bastille Hapishanesi)
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3.4. Günümüzde Kamuoyu
Yeni çağın ardından kamuoyu ile ilgili görüşleri klasik ve modern görüşler olarak ikiye ayırmak
gerekir. 19. yüzyıla damgasını vuran klasik düşünüştür.
Kamuoyu deyimi 19. yüzyılın başlarında Fransız İhtilalinin Avrupa’ya yaymış olduğu fikir
mirasları arasındadır. İlk kamuoyu araştırması da Fransa’da işçilerin, İngiltere’de yoksul halkın yaşam
koşullarını öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Bu ilk uygulamalarda herkesle görüşülmeye
çalışıldığından çok zaman ve paraya mal olmuştur. Bu nedenle daha sonra popülasyonu temsil eden
örnekleme ulaşmakla yetinilmiştir.
Hegel’in 19. yüzyılın ilk yarısında kamuoyu konusunda önemli yorumları dikkati çekmektedir.
Hegel’e göre kamuoyu hem doğru hem de yanlış kanıları sinesinde barındırır. Kamuoyu, halkın
dileklerini ve kanılarını organik olmayan araçlarla yansıtan bir yoldur. Bununla birlikte, subjektif
özgürlüklerin gün geçtikçe daha fazla değer kazandıkları bir devirde kamuoyunun varlığını kabul
etmek zorunludur.
19. yüzyıl boyunca kamuoyu araştırmalarına egemen olan fikirsel akım rasyonalizm
(akılcılık)’dir. İnsan varlığının en esaslı öğesi olarak ussal faktörü benimseyen ekollere göre, kamuoyu
rasyonel düşünen bir bir insan topluluğunun ölçülü kanaatidir.
Bu bakımdan da her türlü heyecan ve his rastlantısallıklarından temizlenmiş bir kamuoyu söz
konusudur. Halk kanaatinin oluşumunda rasyonel temel ve kaynağa dayanılınca, kitlenin şaşmaz bilinç
ve düşüncesine güvenmek doğal bir sonuçtur. Bu klasik yorumlama biçimi, 20. yüzyılın ilk çeyreğine
kadar sürmektedir.
Klasik kamuoyu teorisini benimseyenler özellikle siyasal alanda oluşan, kamuoyu konusunda
bireyle devlet arasında aracı rolü üstlenen çeşitli kuruluş ve grupların önemini dikkate almamışlardır.
Oysa siyasal kanılar besleyen herhangi bir kişi, çeşitli grupların üyesi olarak göz önünde
tutulmalıdır. Grup üyeliği, başka şekilde dikkatten kaçabilecek sorunların önemini ortaya koyar. Çıkar
ölçüsü de katılınmış bulunulan çeşitli dernek ve kuruluşlarla daha geniş ölçüde belirir.
19. yüzyıla egemen olan klasik anlayışın yerini 20. yüzyılda modern teoriler aldı. 1914-1918
Birinci Dünya Savaşı’nda propagandanın oynadığı önemli rolü ve kitle iletişim araçlarının artan
etkinlik derecesini göz önünde tutan Amerikan bilim adamları, yavaş yavaş kamuoyu sorunu ile daha
yakından ilgilenmeye başladılar. Bunların içinde Walter Lippmann, John Dewey, Lawrence Lowall ve
Harold Laswell’in görüşleri en önemlileridir.
Bu dönemde kamuoyu konusunu araştıranlar, dikkatlerini daha çok grup kavramı ve grup kanısı
üzerine toplamışladır. Kamuoyunu sosyolojik bir olay olarak görmüşlerdir. Ancak grup içinde
açıklanan kanaatlerin sonuç bakımından bireyden kök aldığını unutmamak gerekir. Bu kanaatlere
bireyden üstün bir değer yükleyen tek olay, bunların bireysel şahıslar tarafından yaratılamamasıdır.
Günümüzde kamuoyunun sosyal, siyasal, ekonomik yaşamı doğrudan etkilediği herkes
tarafından kabul görmüş bir gerçektir. Bu nedenle sık sık kamuoyunun görüşleri alınmaktadır.
ABD’de George Gallup 1930’larda örnekleme yöntemiyle ilk bilimsel kamuoyu araştırmasını
gerçekleştirmiş ve yaptığı üç ayrı kamuoyu araştırmasında Başkan Franklin Roosevelt’in tekrar
seçileceğini doğrulayan sonuçlara ulaşmıştır. Günümüzde kamuoyu araştırmalarında Gallup’un
kullandığı ölçekten sık sık yararlanılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kamuoyunun tarihsel gelişimi ile ilgili kaynakları tarayarak, tarih çağlarına göre geçirdiği
aşamaları sıralayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler




Kamuoyu kavramının kökenini inceleyiniz.



Kamuoyu kavramının tarih süreate geçirdiği
aşamaları sıralayınız.
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Titiz ve düzenli çalışınız.
Değerlendirme yapınız, entelektüel
bilgi sahibi olunuz.
Dikkatli olunuz. İnceleme ve
araştırma yapınız, literatür tarayınız.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Gözlenecek Davranışlar

Evet

Hayır

 Kamuoyu kavramının kökenini incelediniz mi?

 Kamuoyu kavramının tarih süresince geçirdiği aşamaları sıraladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğretmeninize başvurarak öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Eflatun …………… adlı eserindeki mağara tasviriyle kamuoyu hakkındaki düşüncelerini ortaya
koyar.
2. Fransız ihtilaline can veren …………….. ……………. dur.
3. ………………, kamuoyunu “ Dünya Kraliçesi “ olarak nitelendirmiştir.
4. 19. yüzyıl boyunca kamuoyu araştırmalarına egemen olan fikirsel akım ………………… dir.
5. Modern görüşü benimseyenler kamuoyu sorununu herşeyden önce………….. bir olay olarak
görmüşlerdir.
Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.
( ) 6. Aristo, kitlelerin siyasal yeteneği hakkında ılımlı bir kanıya sahiptir.
( ) 7. Antik Yunan uygarlığından önce vatandaşlar, siyasal sorunlar karşısında etkin tavır takınırlardı.
( ) 8. Roma’da halk kitleleri siyasette tamamen edilgen bir tavır takınırlardı.
( ) 9. Ortaçağda kamuoyunun siyasal etkinlik derecesi hızla artmıştır.
( ) 10. Klasik görüşü benimseyenler bireyle devlet arasında aracı rolünü üstlenen kuruluş ve grupların
önemini dikkate almazlar.

Değerlendirme
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1) Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun niteliklerinden değildir?
A) Kanunları desteklemek suretiyle etkinliklerini sağlar.
B) Sosyal kuruluşların sürdürülmesini sağlar.
C) Toplumda bireyselliğin ön plana çıkmasını sağlar.
D) Toplumun ruhsal gücünün sağlamlaştırılmasını sağlar.
2) Aşağıdakilerden hangisi ailenin çocuklar üzerindeki belirleyici faktörlerinin sonuçlarından biri
değildir?
A) Aileler, çocukların yaşam prensiplerini belirlemede etkili olurlar.
B) Çocuklar ebeveynlerini taklit ederler.
C) Aile üyeleri aynı çevresel üyelerin etkisi altındadır.
D) Aile üyeleri aynı zeka kapasitesine sahiptir.
3) İnsan toplumsallaşmaya ilk nerede başlar?
A) Okul
C)İş yaşamı

B) Aile
D) Sokak

4) Aşağıdakilerden hangisi eğitimin amaçlarından biri değildir?
A) Kişide bulunan yetenekleri kullanmasını öğretir.
B) Dini duyguları, düşünceleri değiştirir, şekillendirir.
C) Kişiyi bilinçlendirir, bilgilendirir.
D) Haklarına sahip çıkan yurttaşlar yetiştirir.
5) Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu kaynaklarından biri değildir?
A) Aile
C) Din

B) Meslek
D) Siyaset

6) Aşağıdakilerden hangisi hem göze hem kulağa hitap eden kitle iletişim aracıdır?
A) Televizyon
C) Radyo

B) Gazete
D) Dergi

7) Aşağıdakilerden hangisi basın-yayının gelişmesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Toplumda okuma-yazma oranının artması
B) Kültür aktarılmının hızlanması
C) Toplumun bilinçlenmesi
D) Toplumda yolsuzlukların artması
8) Özellikleri bakımından kitlelere en kolay ulaşan kitle iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazete
C) Sinema

B) Radyo
D) Televizyon

9) Toplumların yüzyıllar boyunca ortaya koyduğu değerlerin tümüne birden ne ad verilir?
A) Bilgi birikimi
C) Kültür

B) Sanat eserleri
D) Töre
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10) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının kamuoyu ile ilgili amaçlarından biri
değildir?
A) Kamunun ilgisini dağıtmak.
B) Kamunun kanaat değiştirmesini sağlamak.
C) Kamunun yeni kanaatler edinmesini sağlamak.
D) Kamunun varolan görüşlerini pekiştirmek.
11) Antik Çağ Roma’sında hitabetin kamuoyunun oluşmasında etkin bir araç olmasını sağlayan hatip
kimdir?
A) Shakespeare
C) Çiçeron

B) Aristo
D) Sezar

12) “Kanılar, aldatıcı, gerçekten uzak ve gerçeğe aykırıdır.” diyen filozof kimdir?
A) Aristo
C) Sokrates

B) Paskal
D) Eflatun

13) Hükümdarın halk tarafından sevilen, sayılan bir kişiliğe sahip olabilmesi için kamuoyunun oluşum
yollarını arayan kimdir?
A) Macchiavelli
C) Voltaire

B) Hegel
D) Shakespeare

14) Kamuoyu kavramı modern çağlarda daha çok hangi ülkede önem kazanmıştır?
A) Almanya
C) İngiltere

B) Fransa
D) İtalya

15) Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyılda kamuoyunun canlanmasında rol oynamamıştır?
A) İktidarın ilahi vahiy yoluyla seçkin kişi şahıs ve zümrelere geçmesi
B) Basım araçlarının bulunması
C) Dinsel otoriteye karşı reform saldırıları
D) Düşüncenin, sanatın, bilimin görece bir özgürlüğe kavuşması

Değerlendirme
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru yanıt verdiyseniz, modülü başarıyla tamamladınız demektir.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Evet

Hayır

Kamuoyu kavramını çözümlediniz mi?

Kamuoyunun etkileme gücünü analiz ettiniz mi?
Ailenin kamuoyu oluşumuna etkisini incelediniz mi?
Eğitim kurumları ve kültürün kamuoyu oluşumuna etkisini
incelediniz mi?
Meslek ve iş bağlılığının kamuoyu oluşumuna etkisini
incelediniz mi?
Dinin kamuoyu oluşumuna etksini incelediniz mi?
Yazılı ve sözlü basının kamuoyu oluşumuna etkisini
incelediniz mi?
Kamuoyu kavramının kökenini incelediniz mi?
 Kamuoyu kavramının tarih süresince geçirdiği aşamaları
sıraladınız mı?

Değerlendirme
Cevaplarınızın hepsi “Evet” ise başarılı oldunuz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili
öğretmeninize başvurarak modülü tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1-

KAMU(HALK)

2-

KANAAT(OY)

3-

KAMUOYU

4-

DEMOKRASİYE

5-

KAMUOYU

6-

D

7-

Y

8-

Y

9-

D

10-

D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1-

AİLE

2-

MESLEK

3-

EĞİTİM KURUMLARI

4-

RADYO

5-

DİN

6-

Y

7-

D

8-

Y

9-

D

10-

Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1-

DEVLET

2-

FRANSIZ KAMUOYU

3-

PASCAL

4-

RASYONALİZM

5-

SOSYOLOJİK

6-

D

7-

Y

8-

Y

9-

Y

10-

D
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Sorular

Cevaplar

1-

C

2-

D

3-

B

4-

B

5-

D

6-

A

7-

D

8-

B

9-

C

10-

A

11-

C

12-

D

13-

A

14-

B

15-

A

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.
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