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1. GİRİŞ

Farklı disiplinlerden pek çok bilim insanı, son on yılda doğaüstü inanışları araştırmak için            

sürekli artan bir ilgi içine girdiler. Paranormal inanış, güncel bilimsel anlayışa göre açıklanan doğa             

kanunlarına meydan okuyan, bir veya daha fazla fenomene olan inançtır. Bu fenomenler; şeytanlar,            

melekler, vampirler, hayaletler, cadılar, ufo,astral-seyahat, reenkarnasyon, telekinezi ve ESP (duyu         

dışı algılama) gibi geniş bir çeşitliği içerir.

Gallup and Newport (1991) ‘un Amerika’da 1000 kişi üzerine gerçekleştirdiği ankette,          

cevap verenlerin %50 ’ye yakınının ESP’ ye ve %30 civarı bir kitlenin de hayaletli evlere inanması,               

Amerika’ da doğaüstü inançların oldukça yaygın olduğunu göstermekte. Ayrıca Time Magazine’nin          

(1995) yaptığı bir ankette ise, Amerikan halkının çeyreğinin, dünya dışı yaşama ve uzaylılara            

inandığı ortaya çıkmıştır. Bazı bilim adamlarını şaşırtan ise, doğaüstü inançların beklenin aksine           

üniversite öğrencileri arasında özellikle de bilim ve mühendislik fakültelerinde düşük çıkmaması          

olmuştur. Örneğin bir üniversitedeki ankette,deneklerin %70’i hayaletlerin varlığına, %40’ı el falıyla          

geleceği ön görmeye, %37’si falcıların gelecek öngörülerine, %30’u da astral-seyahate inandığını          

belirtmiştir.(Sparks,Hansen, Shah, 1994)

Doğaüstü ya da daha kapsamlı adıyla paranormal tv programları hakkında çeşitli eleştiriler           

yapılmakta. Septikler tarafından yayınlanan yazınlarda, ana akım akademik kitlenin, kendi içinde          

paranormal inançların fenomen olarak araştırılmasına yoğun ilgi gösterip, konuyu        

popülerleştirdiğinden bahsedilir. Buna ilaveten, son zamanlarda yapılan araştırmalarda, doğaüstü        

inançların otoritecilik (Heard & Vyse, 1999), dış kontrol odağı (Groth-Marnat & Pegden, 1998)            

gibi karakter tipleriyle; şizofreni (Thalbourne, 1994) ve korku hezeyanları (Lange, 1999) gibi de            

psikolojik bozukluklarla bağlantılı olduğu saptanmıştır. Hem illuzyonist hem de bilimsel septik olan           

James Randi, her kültürde tuhaf inançların etkin şekilde hüküm sürmesinin sebebini, bu kavramların            

medya tarafından eleştiriye tutulmadan kabullenilmesi ve teşvik edilmesi olarak açıklamaktadır.

Biliyoruz ki; Bilim ve teknolojinin gelişmesine rağmen insanların hala doğaüstüne ve          

açıklanamayan olaylara merakı devam etmektedir. Çünkü şu anda etken olan bilimsel modellerin bu            

bilinmeyen, açıklanamayan durumları aydınlatamadığı olgular bulunmakta. Doğaüstü deneyimler       

spontane gelişen, anlık ve genellikle tekrarlanmayan olaylar olduğu için bilimsel metotla analizi           

zorlaşmaktadır. Bu olayın gerçekleştiğine dair genellikle elde, labarotuvarda incelenip,        



fotoğraflanacak bir veri elde edilemez. Çatışma da işte bu noktada ortaya çıkar. Bunu anlamlandırma             

süreci iki farklı seçenekle cevaplanabilir. Ya açığa çıkan durum hayal ürünleri, halüsinasyon veya            

psikolojik fenomenlere dayanabilir ya da bu bilimsel metotlar yeterli olmaz ve kişi bunun bilimin             

cevaplayamayacağı bir sorun olduğunu sezgisel olarak kabul eder ve yeni cevap arayışına girer. Bu             

aşamada prime-time’ı her geçen gün daha fazla işgal eden doğaüstü televizyon dizileri, izleyicilerin            

aradığı cevapları realize etmede en büyük kaynak durumuna gelmiştir. Çünkü, kişi bir gerçekliğe            

oturtamadığı durumları izledikleriyle örtüşür hale getirip, ussallaştırır. Ussallaştırma kişinin        

engellemelere, kısıtlamalara karşı geliştirdiği bilindik bir savunma mekanizmasıdır. Böylece kişi,         

bilim prensipleri gereği “saçma ve imkansız” olduğu için kısmen aşağılanan deneyimlerini, bu           

sebeple unutup, bastırmak yerine daha uygun bir gerçek algısı yaratmış olur. Bu sebeple kişi             

kendisiyle mental ve ruhsal barış sağlar.

Bu madalyonun bir yüzüydü, madalyonun diğer tarafında yer alan bilim adamları ve septikler            

arasında yaygın olan bir ortak görüşe göre ise; kitle iletişim araçlarının, insanların paranormal            

iddiaları hiç eleştirmeden kabullenmesi konusunda başlıca sorumluluk alması gerektiğidir. Yine         

benzeri bir yaklaşımda, medyanın paranormal tutum ve inançları şekillendirmede dominant etkisinin          

olduğunun ve medyanın genellikle paranormal vakalardaki sorumsuz davranışının altı çizilmiştir.         

(Kurtz,1985) Kanallardaki doğaüstü dizilerde sıklıkla doğaüstü iddiaların bilimselliği yanıltıcı şekilde         

sergilenir, ve böylece hikayenin septik kısmı adil bir şekilde sunulmaz. Hatta bilimsel metodu            

kullanmanın her şeyi daha da kötüleştirdiği her defasında kodlanır.

Septiklere göre zaten bu tür programlar “gerçek” olmadığı için ekranda var olmamalıdır.           

Peki o zaman kurmaca hikayenin amacı nedir? Tüm kurgu hikayeler doğası gereği gerçek olmayan,             

yaşanmamış durumları öyküler. Eğer sırf yaşanmış ve gerçek hikayeler, doğru öykülemenin özü ise,            

bu zaman ve mekanı manipüle edilmiş bir tarihçe olmaktan öteye gidemez. Buna ek olarak septikler,              

doğaüstü dizilerin her bölümünün, pek çok insan tarafından gerçek olarak algılanması için çok            

fantastik olduğunu savunmaktalar. Bazı sosyologlar ise, doğaüstü dizilere ve filmlere saplantılı olan           

insanların, bilim prensiplerinin kesinlikle reddettiği “her şey mümkündür” fikrine daha eğilimli          

olduklarını savunmasına rağmen yine de bu dizilerin, paranormal fenomenle ilgilenen milyonlarca          

izleyicisi var. Tüm eleştirilere rağmen doğaüstü dizilerin 1993’te X-Files ile başlayan egemenliğinin           

önü kesilememekle beraber aksine daha etkin bir şekilde ekranları kuşatmakta olduğu aşikar.



Elde ettiğim bu bulgularla konuyu, hem izleyici hem tv kanalları ; hem de tam karşılarında              

yer alan bilimsel kesimin görüşleriyle aydınlatıp, olaya kutunun dışından bakmayı amaçlamaktayım.          

Bu çalışmam; medya mesajları ve doğaüstü inanış arasındaki muhtemel ilişkileri aydınlatmayı          

amaçlamaktadır. Çalışmamdaki ana sorum ; Televizyon dizilerinde son dönemlerde çok kullanılan          

doğaüstü fenomen tasvirlerinin, izleyicilerin inanışları ve davranışları üzerideki etkisi olacaktır. Elde          

edilecek verilerle televizyonun, izleyicinin sosyal gerçeklik kavramsallaştırmaları ve dünya        

algılamaları üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmak amaçlanmıştır. Çalışmamda yazınsal kaynaklar,        

betimsel istatistikler ve online topluluk gözden geçirilmiştir.

(1)Bu tür yapımlar neden yoğun ilgi topluyor?, (2) Doğaüstü diziler toplum bilinci ve gerçek dünya              

algısını nasıl yönlendirmekte?, (3) Doğaüstü dizilerin paranormal bilinci teşvik etmede rolü nedir?           

sorularına bu araştırmada cevap vereceğim.

Yine bu araştırmada, integratif çatışma modeli ile ekme (cultivation) ve işlevselcilik kuramlarının           

konuya adapte edilmesiyle, artan paranormal ilginin ve dizilerin varlığının, izleyici bilincini ve kültürel            

ideolojileri yeniden şekillendirmesi üzerindeki etkisinin tahlili yapılmaktadır.

2. KURAMSAL TEMELLER

   2.1 Sosyal- işlevselcilik:

Taylor’un antropolojide gelenek olmuş, doğaüstü inançların “ilkel kalıntılar”olduğu       

yorumuna rağmen halen sihir,büyücülük,hayaletler gibi usdışı inanışların kuruntusal       

duyumsamaların ürünü olduğundan öte bir şey olmadığını anlatan diğer bir teoriye de yer vardır. İlk              

antropologların üzerine teorilerini inşa ettiği, Darwin’in ‘doğal ayıklama’ teorisine istinaden; sadece          

en uygun fikirler insan toplumunun gelişmesinde kullanılmalıdır.

Sosyo-işlevselcilik; doğaüstü inançların,onların sözkonusu topluluk için spesifik işlevleri       

yerine getirdiği için halen sürdüğünü iddia eder. Bu sav; Emilie Durkheim’ın “Din toplumsal            



bütünleşme için bir yapıştırıcıdır” iddiasından yola çıkılarak geliştirilmiştir. Sosyo-işlevselcilik        

perspektifi daha sonra Tylor’un hipotezleriyle kombine edildiğinde, görünürde akıl dışı olan          

doğaüstü inançların varlığı için tüm toplumu kapsayan bir açıklama sağlanmıştır. Geleneksel          

sosyo-işlevselcilik yaklaşımı; inananların öznel deneyimlerini ve psişik fenomenin var olduğu         

ihtimalini esasen reddeder.

Bu fenomenler parapsikologlar ve antropologlar tarafından etnografik alan araştırmaları        

sırasında araştırılmış olup, bilincin değişken durumlarının çeşitliliği ile doğaüstü inançlar karşı          

karşıya getirilmiş ve bunların içinde yaşadığımız dünya ve kültürlerin içinde gelişen bakış açıları            

olduğu ve sosyal bilimler tarafından göz ardı edilmemesinin gerekli olduğu savunulmuştur. Ana           

akım antropolojide, paranormal fenomeni, ciddi bir araştırma için geçerli konu olarak kabul           

etmekten bütünüyle uzak olmamıza rağmen, günümüz antropologların ve parapsikologların her iki          

disiplinin ortak yararlarını elde edebilmek için disiplinlerarası işbirliği yapmaları umut vaad          

etmektedir.

Paranormal inançlara sosyo-işlevsel yaklaşım için belki de en iyi örnek, I.M.Lewis’ in ruhsal            

ele geçirilmeler için ileri sürdüğü; bastırılmış bireylerin, genellikle kadın, sosyal yönden kabul           

edilebilir bir tutum içindeki şartları protesto etmeleri ve aynı anda sosyal statükoyu korurken            

gerilimin denetimli tahliyesine izin sağlayan “periferal ruh elegeçirmesi” teorisidir.(Lewis,1971)        

Yine benzeri modeller doğaüstü başka durumlara adapte edilmiştir. Örneğin büyücülük; hangi          

talihsizliğin etkilerinin anlaşılabilir ve böylece baş edilebilir olduğunu anlamlandırmak olarak         

yorumlanmıştır. (Evans-Pritchard 1976)

Standart sosyo-işlevselci yaklaşımı önceden belirtiğimiz Tylor’un görüş çizgisinde       

ilerleyerek, en başından beri doğaüstü fenomenlerin, bağımsız ontolojik bir gerçeği ele          

geçiremeyeceğini varsayar. Sosyo-işlevselciler doğaüstü dünyanın ritüel adetlerinin, temel bir sosyal         

işlev gerçekleştirebileceğini kabul etmekten memnunken; doğaüstü alemin kuruntusal bir hayal         

ürünü ya da düpedüz sahtekarlık olduğunun dışında başka bir şey ihtiva edebileceği ihtimalini zoraki             

göz önünde bulundurmuşlardır.

İnançları ve buna bağlantılı pratikler böyle yorumlanırken,antropologlar sosyal fenomenin        

karmaşıklığını azaltmak için kullanışlı şematik sistemler geliştirirken buna ulaşmak için kültürel          

sistemin pek çok temel bakış açısını dışlayıp,yadsımışlardır.



2.2 Ekme (Cultivation) Teorisi :

Ekme teorisinin temelini oluşturan varsayım, sürekli tekrarlanan medya içeriklerine ve         

tasvirlerine maruz kalmanın; medyanın tanımlaması doğrultusunda bunları algılayışımızın üzerinde        

yarattığı etkidir. Aslında medya ortamında öğrenilenler, sosyal ortama genellenmiş olup, zaman          

zaman bu genellemeler hatalıdır. Ekme araştırmaları kapsamında; televizyon programlarında alelade         

gösterilen şeylerin çocukların algısında homejenleştirici bir etki yaptığı bulgulanmıştır. (DeFleur &          

De Fleur,1967)

Ekme teorisini temel hipotezi, televizyon dünyasında daha fazla zaman harcayanın,sosyal         

gerçeklik kavramlarını televizyon tasvirlerine dayandırmasının daha muhtemel olduğudur. (Gross &         

Morgan,1985) Bu hipotezi test etmek için Gerbner ve ekibi Amerika’daki şehirlerdeki          

yetişkinlerden,ergenlerden ve çocuklardan veri toplamıştır. Gerbner, National Opinion Research        

Center (NORC) tarafından toplanan verileri kullanarak, fazla süre televizyon izleyenlerin “acımasız          

dünya” (mean world) sendromunda az izleyenlere göre daha yüksek skor yaptığı verisine           

ulaşmıştır. [Sorular arasında; İnsanlar sizden faydalanmak istiyor mu? ve Her zaman insan           

ilişkilerinde çok dikkatli olamazsınız (Katılıyorum/Katılmıyorum) vardır.] Ayrıca yine bu toplanan         

veriler, yoğun televizyon izleyicilerinin daha güvensiz ve şüpheci olduklarını göstermiştir. Özetle,          

izleyicilerin gerçeklik algısı televizyon tarafından ekilir.

Medya gerçek hayatta ne görüldüğünü pekiştirdiğinde, dolayısıyla izleyiciye “duble doz”         

verildiğinde ekme etkisindeki ortaya çıkan artış rezonansa atfedilir. Ortak bir bakış açısına göre de,             

yoğun izleme genellikle demografik ve sosyal faktörlerin yol açtığı gerçeklik algılarını yıkar. Ek            

olarak, Potter (1986) program içeriklerinden algılanan gerçekliğin ekme üzerinde etkisi olduğunu          

keşfetmiştir..Ayrıca Potter izleyicinin tv karakterleriyle özdeşleşme, dışlanmışlık, IQ ve        

enformasyonel ihtiyaçları gibi değişkenlerin ekmede diferansiyel etkisi olduğunu saptamıştır. Diğer         

bir deyişle, farklı insanlar tv içeriklerine farklı şekillerde tepki verebilirler ve bu farklı reaksiyonlar             

ekme etkisinin gücünü belirler.



2.3 İntegratif Çatışma Modeli:

İntegratif çatışma modeli bir kaç faktörden meydana gelir. Aslında hukukun sosyolojik          

oluşumunu anlatmak için ortaya atılmıştır. Bu çalışmada ise aynı model kültürel ideolojilere           

uygulanmıştır. Şekil-1 bu modelin üç temel seviyesini içerir. Bunlar yapısal temeller, algı,           

enformasyon için kamu talepleri ve tetikleyici olaylardır. Sosyal değişim meydana getirmek için bu            

aşamaların ardışık sırada olması gerekmez, sadece var olmaları yeterlidir (McGarrell & Castellano           

1991).

Yapısal temeller yapısal ve kültürel faktörleri içerir. Yapısal faktörlerin kültürel ideolojiler          

üzerinde bir çok yönde etkisi vardır. Yüksek düzeyde heterojenlik, eşitsizlik, kötüleşen ekonomik           

durumlar sosyal çatışmayı etkiler. En güçlü aktörler dominant ideolojiyi belirler. Kültürel faktörlerle           

bağıntılı olarak, kavramsal varsayımlar sosyal fenomenlerin algısını etkiler. Bu bilimsel evrimler,          

dinsel inançlar, dil, müzik, sanat ve teknolojik ilerlemelerdeki trendleri ilgilendirir. Tüm bunlar           

kültürel değerleri şekillendirir.

Ayrıca bunlar paranormal algıların tanımını yapmaya yardımcıdır. Değerler, belirli bir         

davranışın açıklanamaz olduğunu belirtiyorsa, toplum gerekli bilgiyi yetkili olanlardan talep         

edecektir. Bu özellikle izleyici enformasyonun kısıtlandırıldığına inanırsa geçerlidir. Eğer değerler bu          

faaliyeti çevreleyen sorunları açıklanabilir gösteriyorsa, insanlar davranışlarını ve sosyal seçkinlerin         

elinde tuttuğu resmi pozisyonları tolere edecektir (Scheingold 1984; McGarrel1 & Castellano 1991;           

Ulsperger 2003).



            Şekil 1 : İntergratif Çatışma Modeli

YAPISAL TEMELLER

A) Yapısal Faktörler:                                                                       B) Kültürel Faktörler:

- Heterojenite : Irk, Etnik , Din                                                             - Bilimsel Mantık

- Eşitsizlik : Ekonomik ve Politik                                                           - Dinsel İnançlar

- Ekonomi : Finansal Konular                                                               - Dil

       - Müzik ve Sanat

                  - Teknoloji

                            ⇕

ENFORMASYON İÇİN TALEP VE ALGI

Paranormal Algısı           Meşrulaştırma Noksanlığı

Uzun Süreli Medya İlgisi           Toplum Talepleri

⇕

                                               TETIKLEYİCİ  OLAYLAR

Sansasyon Yaratan Olaylar Reform Grupları

Medya Trendleri Medya Girişimcileri

Uzmanlaşmış Kamu Grupları Siyasi Aktivite

                                                                 ⇕

                                       RAKİP KÜLTÜREL İDEOLOJİ

 Şekil; McGarell ve Castellano (1991) ‘dan adapte edilmiştir.



Paranormal olayların algılanması bakımından, medyanın paranormal olayı ortaya koyması,        

toplumsal bilinçte yüksek bir algı yaratır. Eğer bilimsel sebep gibi dominant bir kültürel ideoloji, bu              

fenomenleri açıklar ve az sayıda çelişkili öğeler mevcut olursa, enformasyon için talep minimal            

düzeyde olacaktır. Eğer çelişkili öğeler dikkat çekici düzeyde ise bu sefer enformasyon için talep             

çok daha büyük olup, toplum tarafından güncel dominant ideolojini doğruluğu sorgulanmaya          

açılacaktır.

Tetikleyici olaylar enformasyon için yoğun bir talebe ve alternatif ideolojinin popülerliğinin          

artmasına yol açar. Eş zamanlı olarak oluşabilen tetikleyici olaylar, uzmanlaşmış toplum grupları,           

medya trendlerinin genel etkisi ve siyasi aktivite tarafından bilgi yayma içerebilir. Ayrıca sansasyon            

yaratan medya olaylarını da kapsarlar. Medyadaki yansımalar olayların gelişimine zemin hazırlarken,          

tetikleyici olaylar rakip ideolojiyi harekete geçirir. (Galliher & Cross 1983; Cross1991; McGarrell &            

Castellano 1991; Ulsperger 2003).

Araştırmacılar benzeri integratif çatışma modelini artan paranormal görüşlerin incelenmesine        

odaklanmada ihmal etmişlerdir. Bu çalışmada, bu model baz alınarak doğaüstü tasvirlerin televizyon           

dünyasında nasıl sunulduğunu ve bunun toplum bilincini nasıl şekillendirip, tartışmaya açık olan           

kültürel ideolojileri nasıl etkilediğini aydınlatacaktır.

3. YÖNTEM

Başlangıç olarak ekme analizini ele alırsak iki ayrı aşama vardır. İlki, medya içeriğine ait             

büyük blokajlarının periyodik içerik analizlerini sağlayan, medya dünyasının tasvirleridir. Bu içerik          

analizinin sonucu televizyon dünyasının mesajlarının tanımlanmasıdır. Bu mesajlar spesifik        

konuların, ilkelerin, ve başlıkların betimlenmesindeki tutarlı modellerin, genellikle gerçek hayattaki         

oluşumlarıyla anlaşmazlık içinde olduğunu yansıtır. Bu tutarlı betimlemelerin teşhisi, ekme etkisini          

saptamak için hazırlanmış bir soru dizisi tarafından takip edilmiştir. Her soru iki veya daha fazla              

alternatif teşkil etmektedir. Bir seçenek televizyonda görülen dünya ile daha ilişkiliyken, diğeri           

gerçek dünya ile daha çok iniltilidir. Örneğin; Gerbner ve arkadaşları tarafından yapılan içerik            

analizlerine göre (1977), televizyondaki cinayetleri gerçekleştirenlerin %60’ı yabancılardır. Gerçek        



hayatta, devletin istatistik verilerine göre, işlenen cinayetlerin sadece %16’sı yabancılar         

tarafındandır.

İkinci aşama ise, izleyicilere televizyona maruz kalma sürelerini ölçerek, onları hafif ve           

yoğun izleyiciler olarak bölmektir (genellikle günlük 4 saatlik izleme süresi ayrım çizgisidir), ve            

alınan cevaplarla televizyon dünyasını, gerçek dünyadan ayıran sorularla karşılaştırmasıdır.

Ölçüm kararlarının ekme bulgularında belirgin bir etkisi olabilmesi mümkündür. Potter ve          

Chang (1990) TV izlemeyi beş farklı teknikle ölçmüştür : (1) Toplam maruziyet (ekme analizlerinde             

kullanılan geleneksel metot); (2) Farklı çeşitte televizyon programlarına maruz kalma; (3) Total           

maruziyeti ölçme sırasında maruz kalınan program türleri; (4) Toplamda harcanan izleme zamanını,           

program türü başına izlenen zamana bölünüp, her izlenen program türünün oranının ölçülmesi; (5)            

Haftalık izleme oranının dördüncü teknikte bahsedilen oransal ölçümle çarpılmasıyla hesaplanan         

ağırlıklı oran.

Sonuçlar göstermiştir ki; ekme hesabında toplam izleme süresi güçlü bir tespit unsuru           

değildir. Oransal ölçümün ekme analizinde en iyi gösterge olduğu görülmüştür. Bu da, haftalık 20             

saat televizyon izleyen bir kişinin, tüm süreyi doğaüstü şovlara harcıyorsa; haftada 80 saat            

televizyon izleyip sadece bunun içinden 20 saatini doğaüstü şovlara ayıran birinden daha yüksek            

paranormal ekme ölçümüne ulaştığını göstermektedir. Ayrıca veriler bize, alternatif ölçüm         

tekniklerinin, toplam Tv izleme süresi ölçümünden daha işe yarar olduğunu göstermiştir.

Potter (1991) yoğun izleyiciler ve hafif izleyiciler arasındaki ayrım noktasını belirlemeye          

karar vermenin ekme analizlerini etkileyebilecek kritik bir karar olduğunu ispat etmiştir. Ekme           

analizinin genellikle varsayılanın aksine, doğrusal olmayabileceğini açıklamıştır. Bu bulgular bize,         

neden ekme etkilerinin genel olarak ehemmiyetinin az olduğunu; basitçe izleyicileri yoğun ve hafif            

kategorilerine ayırmanın, alt gruplardaki pek çok farklılığı geçersiz kıldığını açıklar. Deifenbach ve           

West (2001) ekme etkisini ölçmenin iç yüzünü kavramak için mümkün olan diğer farklı yolları             

önermişlerdir. Ekme etkisine dair çalışmalarında, geleneksel regresyon modelini kullanırken        

toplumda, televizyon izleme ile cinayet- hırsızlık oranlarında bağıntı bulamamıştırlar. Fakat normal          

dağılıma sahip olmayan değişkenlere dayalı farklı bir regresyon modeli kullandıklarında, ekme etkisi           

tespit etmişlerdir.

Güncel metodik araştırmalar, Hetsroni ve Tukachinski (2007)’nin izleyicileri televizyon ve         



gerçek dünya fenomenlerinin oluşum oranlarına göre kategorize etmeyi keşfetmeleri ile Van Den           

Bulck (2003)’un kaynaştırma etkisinin, zorlayan regresyon modeli ile açıklanabileceğini        

içermektedir. Yine bu araştırmada literatür etnografisi ve online bilim kurgu topluluklarındaki          

yorumların nitel analizi kullanılmıştır. Literatür etnografisi bize paranormal düşüncenin temel anlamı          

ve bunun medyadaki yansımasını ispat etmemize yaramıştır. Ayrıca X- Filesi da mevcut olan            

bilimsel ve doğaüstü ideolojiler arasındaki çatışma ile tarihsel bağlamına dahil etmiştir. Online bilim            

kurgu topluluklarından elde ettiğimiz nitel analizler bize araştırma verilerinden kodlanan temalarla          

ilgili net açıklamalara ulaşma şansı vermektedir.

İşlevselcilik, ekme ve integratif çatışma teorileri analizi araştırmayı geliştirmek için         

temellendirilmiş kuramlar olarak seçilmiştir.

4. BULGULAR

4.1 Genel Bulgular

   4.1.2 Doğaüstü Dizilerine Artan Seyirci Talebi :

Bu programlar neden çok ilgi görüyor, neden bu kadar popülerler sorusunun pek çok açıdan cevabı              

bulunmaktadır.

a)Katılımcılar doğaüstü içerikli şovların kendi spiritüel dünya görüşüyle bağlı olmasını dört temel           

şekilde açıklamaya eğilim göstermişlerdir. İlk olarak, katılımcılar bu tv şovlarının alternatif spiritüel           

bakış açılarını keşfetme şansı sağladığı için hakikate atıfta bulunduğuna inanmaktalar. Katılımcıların          

çoğu, inanç ve geleneklerin katı kodları ile örgütlenmiş dini eleştirmektedirler ve dolayısıyla dinleri            

kısmen sınırlandırıcı olarak görmekteler. Katılımcılar bunun yerine doğaüstü, mistik ve ezoterik          

başlıkların bir çeşidi olan spiritüelliği keşfetmeyi tercih etmekteler. Çünkü bunu daha açık ve akıcı             

olarak görmekteler. Bu televizyon şovları, onların yaşamında ve sosyal bağlamında yankı uyandıran           

elementleri toplayıp, seçim yapmalarını sağlayacak fikirlere kolay ulaşım sağlamaktadır. Sık olarak          

paranormal ve bilinmeyen fenomenleri tasvir eden şovları sıkça izleyen katılımcılardan biri, onun           



spiritüellik hakkında daha fazla öğrenme arzusunu karşıladığını iddia etmektedir. Katılımcı “Bu tür           

şovlar, size spiritüel şeyleri sunuyor. Bunlar hakkında pek bir şey bilmediğim için hoşuma gidiyor.             

Bunun hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum… Doğaüstü konuları içeren diziler herhangi           

tek bir dine bağlı olmadığı için çok daha ilginç. Ve doğaüstü her zaman orada [din ile veya din                 

olmadan]. O dinden çok daha büyük.” diye konu hakkında kişisel görüşünü ifade etmiştir.

b) Katılımcılar arasındaki bir başka trend de, televizyonda tarif edilen doğaüstü elementleri bilimin            

tatmin edici şekilde cevaplayamadığı soruları yanıtlamak için kullanmalarıdır. Tüm katılımcıların         

bilimsel görüşe bağlı kalmasına rağmen, çoğu bilimi varoluşsal sorular için cevapları sağlamakta           

yeterli görmemektedir. Görüşülen katılımcıların çoğu, dünyada ampirik gerçeklikten daha fazlasının         

olduğuna inanmaktalar. Doğaüstü içerikli tv programları, büyülü dünyalara ulaşmayı sunduğu ve          

esrarengiz fenomenlere açıklama sağladığı için onlara hitap etmektedir. Ki bu böylece doğa ya da             

bilim kanunlarının dışında başka bir dünya olduğu algısı devreye girmekte hatta yaratılmaktadır.

c) Nispeten farklı olan bir başka tutumda ise, diğer izleyiciler bu tv programlarında sunulan tanrı              

imajının var olan kurumsallaşmış dinlerdekinden daha ulaşılabilir ve akla yatkın olduğunu öne           

sürmektedirler. Katılımcılar, “Joan the Arcadia”, Buffy the Vampire Slayer”, “Six Feet Under” ve            

“Supernatural” gibi dizilerin tanrının ve diğer doğaüstü varlıkların var olduğuna dair anımsatıcı           

görevi gördüğünü düşünmekteler. Katılımcılara göre kurumsallaşmış dinlerde tanrı daha uzak ve          

gerçek dışı iken, televizyondaki tanrı daha makul, ulaşılabilir ve hatta bazen “karizmatik” olarak            

atfedilmektedir.

d) Son olarak katılımcılarla yapılan görüşmelerde öne çıkan diğer tema, bu şovların doğaüstü tema             

ve içerikle onların ahlak ve ölümsüzlük hakkında düşünmelerine vesile olmalarıdır. Katılımcılar          

arasından bir kız öğrenci, kısa süre önce bir akrabasının ölümünü deneyimlemiştir. Özellikle Buffy            

the Vampire Slayer dizisi ona ölüm, hayatın ve ölümsüzlüğün manası hakkında düşünmesine vesile            

olup, hangi görüşlerin ona anlam ifade etmesine yardımcı olmuştur. Bibby’nin yaptığı araştırmada,           

Kanadalıların %70’inin ölümün manası ve ölüm sonrası yaşam hakkındaki sorguladıkları; %68’si ise           

ölümden sonra bir çeşit yaşam olduğuna inanmaktadır. (2002: 140; 158) Bu katılımcılar için, dini             



kurumlar bu tür cevaplar sağlamamakta aksine televizyonun işlevleri ölüm ve ölümden sonraki           

hayat için hem geleneksel hem alternatif çeşitli görüşler sunmakta ve bu seçenekler arasında            

düşünme ve seçme şansı vermektedir.

Elde ettiğimiz verileri kısaca toparlarsak; Katılımcılar büyük bir çoğunlukla paylaşılan ortak inançlara           

sahip olmanın önemini belirtmiştir. Bu televizyon programlarının içeriği izleyicilere kendi gibi          

düşünen insanlarla iletişim ve devamlılık sağlamaktadır.

Katılımcılar için televizyon sembollerin, inançların, anlamların ifşasını temin etmekte. Televizyonun         

yarattığı ortamda pek çok farklı inanışlar hakkında bilgi sahibi olup, elde ettikleri kendi inanışları ile              

çatıştırılıp veya pekiştirilmesine olanak sağlarken; bunlar hakkında nihai sorular sorup bir dünya           

görüşü elde etmekteler.

4.1.2 Doğaüstü Dizilerin Paranormal Bilinci Teşvik Etmesi ve Ekmesi:

Pek çok televizyon programı paranormale odaklanmakta - X Files, Supernatural, Unsolved          

Mysteries ve daha fazlası. Bu programları yoğun izlemek ekme etkisi yaratabilir mi? Bu genel soru              

Sparks, Nelson, ve Campbell (1997) tarafından Midwestern şehrinde ikamet eden 120 katılımcıyla           

yapılan anketle incelenmiştir. Katılımcılara toplam ne kadar süre televizyon izlediklerini tahmin          

etmeleri ve bu süre zarfında ne kadar sıklıkla paranormal içerikli televizyon programı gördükleri            

sorulmuştur. Daha sonra araştırmacılar, katılımcıların paranormal aktivitelere olan inancını        

incelemek için UFO, ESP, hayaletler, el falı, telekinezi ve astrolojiyi içeren 20 maddelik bir             

ölçeklendirme geliştirmiştir.

Bu ölçeklendirme iki belirgin elementin açığa vurulmasının etmen çözümlemesidir : doğaüstü          

varlıklara inanç ve psişik enerjiye inanç. Ayrıca araştırmacılar katılımcılara herhangi bir paranormal           

tecrübe yaşayıp yaşamadıklarını bildirmelerini istemişlerdir. Televizyon izleme daha sonra        

paranormal inançların ölçümü ile ilişkilendirilmiştir.

Toplam TV izleme saatinin paranormal inanç faktörlerinde herhangi bir etken olmadığı          

bulgulanmıştır. Paranormal tv programlarına maruz kalma ile psişik enerjiye olan inançla arasında bir            

korelasyon bulunmamıştır. Bununla birlikte, daha önceden paranormal bir olay tecrübe etmiş kişiler           



arasında; paranormal tv programlarını izlemek ile doğaüstü varlıklara inanç arasında belirgin bir ilişki            

görülmüştür. Bu ilişki, pek çok demografik değişkenlerin kontrol edilmesinden sonra netleşmiştir.

4.1.3 Medyanın Paranormal Bilinci Teşvik Etmedeki Rolü Ve Bilim ile Sözde-Bilim          

Çatışması:

Bilim adamları ve diğerleri medyanın- ve kısmen, eğlence endüstrisinin- pek çok insanın           

astroloji, ESP, uzaylılar tarafından kaçırılma, ve diğer sözde bilim formlarına inanmasında belli           

ölçüde sorumlu olduğuna inanmaktalar. Çünkü bu paranormal temalı dizileri izleyen kişilerin hepsi           

bunu sadece eğlendirici kurgu olarak algılamamaktadır. Ayrıca ana akım medyanın doğaüstü olayları           

betimlemesindeki tutumunun, sorunu daha da şiddetlendirdiği ve toplumun bilimsel cehaletine katkı          

yaptığı savunulmaktadır.

Son yıllarda, doğaüstü olayların ve inançların televizyonda yayınlanan tasvirlerinin,        

televizyon izleyicilerinin gerçeklik algısını etkileyip etkilemediğini saptamak için araştırmalar        

yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunun kesin olmamasına ve yineleme gerektirmesine rağmen,         

hepsi televizyonun doğaüstü konularını temsil etme şeklinin, izleyicilerinin neye inandığı konusunda          

etkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Örneğin; bu tür dizileri düzenli seyredenler, seyretmeyenlere          

oranla daha belirgin bir ayrım ile paranormal inançları tasvip etmektedir. (Sparks, Nelson ve            

Campbell 1997) Başka bir veri olarak ise; uzaylıları içeren paranormal fenomen programlarında,           

tekzip içerenlerden çok tekzip içermeyenlerin paranormal inancı teşvik ettiği bulgulanmıştır. (Sparks,          

Hansen, ve Shah 1994; Sparks ve Pellechia 1997) X-Files dizisinin hayranlarından bazıları dizinin            

konusunun “oldukça inandırıcı” olduğunu ve hükumetin dizide tasvir edildiğine benzer gizli kapaklı           

araştırmalar yürüttüğüne inanmaktalar. (Evans 1996)

Medya Bütünlüğü Konseyi, CSICOP’ un bir eğitsel sosyal yardım ve savunma programı           1

olarak 1996’da oluşturulmuştur. Amacı; bilimin doğru tasvirinin medyada tanıtımıdır. Seçkin bilim          

adamları, akademisyenler, medya mensuplarını içeren konsey, eğlence endüstrisinin paranormal        

fenomeni betimlemesinin önlenmesinin gerekli olduğuna inanmaktadır çünkü:

1 Committee for the Investigation of Claims of the Paranormal



- Televizyon, insanların neye inandığı hakkında nüfuz edici bir etkiye sahip;

- Paranormale yönelik televizyon şovları artmakta ve geniş izleyici kitlesini etkilemekte;

- Bu şovların bazıları, UFOların, uzaylı kaçırmalarının, doğaüstü güçlere sahip olan varlıkların,           

devletin ört-baslarının gerçek olduğu inancını, belgesel tarzı kullanarak pekiştirmektedir.

- Şovlarda karşıt görüşler nadiren duyulmaktadır, bu da panormale olan inancı pekiştirmektedir.

- Bazı şovlar kanıtlanmamış görüşleri ve inançları gerçekmiş gibi teşvik ederek hem bilimsel            

cehalete katkı yapıp, bilim adamlarına karşı güvensizlik aşılarken hem de bilimsel araştırma           

metotlarının yanlış anlaşılmasını teşvik etmektedir.

Medyanın sorumluluğunu teşvik etmek ━ özellikle eğlence endüstrisinde ━ ve         

sorumsuzluğu halka ilan etmek için konsey iki ödül belirlemiştir: Bunlardan “ Candle in the Dark”              

ödülü halkın bilim ve bilim prensiplerini anlamasındaki gelişime önemli katkı yapan televizyon           

programlarına verilmiştir. 1997 ve 1998 yıllarında bu ödül, iki PBS programına gitmiştir : Bill Nye              

━ The Science Guy ve Scientific American Frontiers. Snuffed Candle ödülü ise; kamu            

kavrayışında bilimsel sorgu metodlarının anlaşılmasını engelleyen televizyon programlarına       

verilmiştir. 1997 ve 1998 yıllarında ödülü, radyo şovunda UFOlara ve uzaylı kaçırmalarına olan            

inancı teşvik eden ve Psi-Factor, ve Art Bell şovlarında paranormali teşvik ettiği için, Dan Akroyd              

kazanmıştır. Sözde-bilimi çürütmek için, konsey ayrıca TV yapımcılarına paranormal tasvirleri         

içeren belgesel-tarzı şovları eğlence ya da kurgu olarak sınıflandırması için ısrar edip, medya için             

uzman sözcüleri koşul koymak istemiştir. Amerikan gazetelerine astroloji köşeleri ile feragatname          

yayınlamalarını teklif etmiş, ve medya gözlemcilerini programları kontrol etmek ve televizyon          

yapımcılarında sorumluluğu özendirmek için kullanmıştır.

Popüler eğlence medyası uzun zamandır bilim adamlarını çılgın, kötü ve kısmen tehlikeli           

olarak sergilemiştir ancak son yıllarda eğlence medyasının bilim adamlarını betimlemesi belirgin          

şekilde değişmiştir. Bilim hala tehlikeli kalırken, problemleri çözmede işe yaramaz olduğu daha da            

artarak vurgulanmaktadır. Paranormal iddialar hakkında bilimsel düşüncenin bir parçası olan         

septizm, bir dezavantaj ve handikap olarak gösterilmektedir. Eğlence medyasının yeni sunumlarında          

━ en belirgin şekilde X-Files ve Supernatural’ da ━ paranormal oldukça normal olarak            

betimlenmektedir. X-Files’te uzaylı kaçırmaları, Supernatural’ da melek ve şeytanla diyalog kurmak,          



savaşmak gibi fantastik durumlar, bir insanın günlük hayatında başına gelebilecek sıradan bir olay            

gibi yansıtılmaktadır.

Film ve televizyon eğlence programlaması bilim ve mantık yürütmeyi, yeni çağın          

inandırıcılığında dünyamızı anlamak için uygunsuz ve yetersiz olarak tasvir etmektedir. Eğlence          

programlarını seyretme ve inandırıcılık arasında korelasyon vardır. Eğlence programlarının sürekli         

izleyicileri ━ Amerikan erişkinlerinin üçte biri günlük olarak dört saatten fazla televizyon           

izlemektedir. ━ seyrek izleyenlere oranla bilime karşı olumsuz, sözde-bilime karşı ise olumlu görüşe            

sahiptirler. Sürekli izleyiciler, seyrek izleyicilere oranla bilimin tehlikeli olduğuna ve bilim adamlarının           

tuhaf insanlar olduğunu, ve bilimde kariyer yapmaya soğuk bakmaktadırlar. (Gerbner 1987)

Bu bulgular kişinin bilime bakışını etkileyen eğitim,cinsiyet, yaş, ve öteki faktörlerin göz           

önünde tutulmasına rağmen baki kalmıştır. Ayrıca sürekli izleyiciler, seyrek izleyicilere oranla          

astrolojiyi bilimsel bir dal olarak kabul etmektedir. Amerikan erişkinlerinin %37’si astrolojinin bilim           

olduğuna inanmaktadır. (National Science Foundation 1989) Ancak bu oran sürekli televizyon          

izleyicilerinde %55’i bulmaktadır. (Gerbner 1985)

4.1.4 Doğaüstü Dizilerin Toplum Bilinci ve Gerçek Dünya Algısı Üzerindeki Etkisi:

Batı dünyası bilimsel mantık ve paranormal bilinç arasında boğuşmaktadır. Örneğin; X-Files          

bu boğuşmayı temsil etmektedir. Uzun süreli medyada yer bulmasıyla, bu şov daha geniş planda,             

paranormal inançla ilgili algıların artan desteğinin bir parçası olmuştur.

Bu noktada, X-Files dizisi paranormali tamamen normal olarak betimleyen, yeni ve          

potansiyel olarak zararlı sayılabilecek bir şekilde sunmaktadır. Dizide FBI ajanları Fox Mulder ve            

Dana Scully, paranormal olayları rutin ve günlük işler tutumunda sıradan bir şekilde           

araştırmaktadırlar. Paranormal olaylar Supernatural’da olduğu gibi gayet olağan ve günlük hayatın          

her daim karşılaşılan bir durumu gibi tasvir edilmektedir. Ve Fox Mulder, araştırdığı olaydaki            

paranormal güçlerin varlığını ortaya çıkarmada her daim hazır ve istekli görünürken, önsezileri de            

daima doğru çıkar. Ajan Scully ise X-Files’in septik simgesidir, ama aslında Scully’nin septikliği            

genellikle onun dar görüşlülüğünün belirtisidir. Scully kayda değer ve net paranormal durumlara           

tanık olmasına rağmen, hala septik kalmaktadır. Scully’nin septizmi nadiren işe yarar ve nadiren onu             



haklı çıkartır. İlk iki sezondan sonra pek çok dünya dışı varlıklarla ve paranormal güçlerle temas              

kurdukça, ilerleyen bölümlerde Scully septikliğini kaybetmeye başlamıştır. Hikayenin septik        

karakterindeki bu kayma manidardır ve paranormal gerçeklik algısını kabullenmede kayda değer bir           

dönüm noktasıdır.

İntegratif çatışma modeli bu noktada bu süreci daha iyi analiz etmemizi sağlamaktadır. Bu            

çalışmada teorinin esas bileşenlerini değiştirilmiş şekilde kullanılmıştır. Bunlar; yapısal faktörler,         

algılama, enformasyon için talep, ve ideolojik değişimlere yol açan tetikleyici olayları içermektedir.           

Sosyal bir değişim yaratmak için bu aşamaların sırasıyla gerçekleşmesi gerekli değildir, sadece           

hepsinin var olması yeterlidir. Şekil 2 bu teorinin modifiye edilmiş halini ana hatlarıyla            

belirtmektedir.

Popüler film ve eğlence televizyonunda septizm de, bilim gibi devalüe edilmiştir. Gerçekten           

de, septizm güvenilmeyecek ve savunulmayacak şekilde gösterilmektedir. Paranormal hakkındaki        

dizilerde herkese görünür halde olan işleyen doğaüstü güçler mevcutken; umumiyetle şeytanlar,          

yaratıklar ve diğer paranormal fenomenlerin gerçekliği hakkında -diğer hikaye karakterlerinin ve          

seyircilerin aksine - şüphe duyan, kurgusal septik bir karakterler içerir. Septik karakterin doğaüstü            

gerçeğini kabul etmesinin inkarının sonucu, diğer hikaye kahramanları tehlike atılmış olur. Bu diziler            

genellikle kahramanların septik bakış açısını açıkça reddettiği önemli bir sahne içerir. Akabinde,           

septik ya öldürülür ya aptal durumuna sokulur, ya da aksiyondan bir şekilde çıkartılır. Hikayenin bu              

noktasına gelindiğinde doğaüstü varlıkların farkında olan kahraman, paranormal tehlikeyi saf dışı          

bırakır.

Doğaüstünün varlığını kabul etmemenin getirisi hem kendini hem sevdiklerini tehlikeye         

atmaktır ve kahraman güvenliğini ve hayatını koruyabilmek için doğaüstü gerçeğini kabul etmesi           

gerektiği bu dizilerde ana koddur. Sağ kalan ve hatta dünyanın kurtuluşu ona dayanan karakter             

genellikle seyirci kitlesinin sempatisini kazanır. Bu anlatıların gücü, septik seyircinin de, septik           

karakterin doğaüstüne inanır hale gelmesini görmesiyle algısını değiştirmekte yatmaktadır. Bu diziler          

bizi, ana karakterin doğaüstüne inanmaya yatkın olmayan, aklı başında, normal insanlar olduğuyla           

ilgili güvence vermeye odaklanmaktadır. Çok nadiren ana akım medyada, doğaüstü güçlere bir           

şekilde kurban giden kişinin daha önceden doğaüstüyle alakası olmuştur. Aksine doğaüstünün          

varlığını reddetmek kendini ve sevdiklerini tehlikeye atmanın başlangıcı olarak net yansıtılmaktadır.



             Şekil 2 : İntergratif Çatışma Modelini Paranormal Görüşe Uygulanması

                                                YAPISAL TEMELLER

- Bilimsel ve Paranormal Mantık arasındaki Çatışma

- Postmodernizm ile İlişkili Nitelikler

- Meşru Dini İdeolojilerle İşbirliği

                            ⇕

                             ENFORMASYON İÇİN TALEP VE ALGI

- Hükumet Açıklamaları için Kamu Talepleri

- Hükumet Açıklamalarına İnanmama

- Doğaüstü Fenomenin Medyada Sürekli Yer Alması

⇕

                                               TETIKLEYİCİ  OLAYLAR

- Sansasyon Yaratan Paranormal Olaylar

- Paranormal Hakkındaki  İlk Medya Trendleri

- Eğlence Sektöründeki Rantçıların Ticari Olarak Paranormali Teşvik Etmesi

- Toplum Grubunun Kabulü ve Gündem Belirleme

                                                                 ⇕

                         PARANORMAL İDEOLOJİLERİN ARTAN KABULÜ

                                               Şekil; McGarell ve Castellano (1991) ‘dan adapte edilmiştir.



  4.2 İntegratif Çatışma Kuramı Temelinde Bulguların Sınıflandırılması

    4.2.1 Yapısal Bulgular:

Yapısal bulgular yönünden, Batı kültüründeki mevcut değişimi tartışmak önemli bir nokta.          

Akademisyenler son yıllarda bu kültürün kalitesinin bir hayli değiştiğini tartışmaktalar. Bazılarının          

postmodernizm olarak ele aldığı, bu yeni dönemin resim, sinema, ve mimari gibi kültürel ürünleri             

modern çağınkilerden daha farklı tarzdadır.

Bu ilk olarak, 1960larda, Jung’un (1958) bilimsel mantık ile paranormal bilinç arasında bir            

ayrım önerdiği zamanda meydana çıkmıştır. Değişimin özü mantıksızlık, çoklu gerçeklik, neyin          

gerçek neyin sahte olduğu olduğu arasında belirsiz bir sınır, imgenin tüketimi, ve hızla yükselen             

teknolojik buluşların getirdiği otoritenin reddidir. Bazıları bu düşünce tarzının geçici bir heves           

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Öyle olsun ya da olmasın, X-Files gibi şovların bu postmodern            

özelliklerindeki toplum ortamlarında meydana çıktığına dair argümanlar vardır (Baudrillard 1973,         

1983; Jameson 1984; Kellner 1989). Katılımcı deneklerin X-Files’ in gerçek ve kurgu arasında bir             

yerde olduğunu belirtmesi göz önüne alınmalıdır. Anket ve online topluluklarda göze çarpan, devlet            

komplo teorilerini kabul edildiği veya onaylandığı ve dominant bilimsel mantığın sorgulandığı dikkate           

alınmıştır.

Genişleyen postmodern değişimin bir parçası olan sanat ile, bu şovların artistik          

karakteristiklerinin postmodern özellikleri yansıtması, ayrıca çağdaş sanatı da etkilemesi şaşırtıcı         

değildir. Literatür bu şovların ışık-gölge, rüyalar, halüsinasyonlar, meditasyon ve anlatının tetikleyici          

çağrışımları ile insanın hayal gücünü harekete geçirdiğine dikkat çekmektedir. Böylece, gerçekliğin          

önceki kanılarını gözden düşürüp, dünyayı yeni yollardan görmeye ön ayak olmuşturlar (Carter           

2003). Sanat bir yana, paranormal ilgiyi teşvik eden ve X-Files ile ilgisi olan başka bir kültürel temel                

de, dini inançlardır. Paranormal bilincin benimsenmesindeki artış, dini ideolojilerle aynı çerçevede          

kenetlenmesinin sonucudur. Yine literatür dini düşüncenin, toplumsal olarak inşa edilmiş paranormal          

düşüncenin başka bir hali olduğunu ima etmektedir (Berger 1967).

Bu yüzden, dini inanç ve paranormal bilincin bağlantısı mantıksal bir olgudur. Hatta, yapılan            

son araştırmalarda paranormal içerikli kariyeri olan kişilerin güvenilirliğini arttırmak için mesleklerini          

kasıtlı olarak dini inançlarla birleştirdiği görülmüştür (Hodges & Ulsperger 2005). Din, bu şovlarda            



faydalanılan bir yan unsur olarak göze çarpmaktadır. Kahramanlar bazı doğaüstü varlıklarla veya           

durumlarla karşılaştığı zaman bunların bazıları din literatürünü araştırarak ne oldukları, ve özellikleri           

hakkında bilgi edinmektedirler. Ancak dini tasvirler özellikle Supernatural dizisinde çok farklı          

betimlenmekte olup, yeni bir bakış açısıyla izleyicinin dini betimlemelerini sarsan bir şekilde           

sunulmaktadır. Örneğin, melekler pekte sevgi dolu, merhametli varlıklar değildir aksine hiyerarşi          

uğruna birbirini öldürebilen, hile yapan, insanları kendi amaçları için kötü yönde kullanan ve            

gerektiğinde zarar veren varlıklar olarak tasvir edilmiştir. Melekler ve şeytanlar insan bedeni içine            

girip, diğer insanlarla temas kurabilip, dünyada bir çeşit insan gibi dolaşabilmektedir.

Paranormal düşüncenin geçerliliğinin artmasındaki yapısal temellere istinaden, bilim ve        

paranormal inanç arasındaki çatışma uzun zamandır sürmektedir. Bu şovlar, postmodernizm ile          

alakalı çatışma ve kültürel trendleri yansıtmaktadır. Dini ideolojilerin güvenilirliğini arttırılmada         

kullanılması ve paranormal düşüncenin teşvikinde bu şovlar kolaylaştırıcı etken rolündedir.

Danièle Hervieu-Léger (2000)’in teorilerinin üzerine inşa edilmek üzere; televizyonun        

işlevlerinin dini hafıza alanı içinde olduğunu varsayılmaktadır. Buna istinaden yapılan bir akademik           

araştırmada, katılımcılara gizli ve bilinmeyen şeylerle olan ilgileri, genel dünya görüşlerinin ve           

anlamının ana kaynağının ne olduğu, dini geleneklerin kavramı ile olan ilişkileri sorulmuştur. Daha            

sonra bu kategoriler ve insanların televizyonda izlediklerinin kendi manevi değerleri üzerinde ortaya           

çıkarması üzerinde bir korelasyon olup olmadığı aranmıştır.

İzleyicilere televizyon izleme tercihleri ve spiritüel inançları arasında bir ilişki görüp          

görmedikleri sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevaplarda katılımcılar ezici bir çoğunlukla, televizyonun         

inançlarında ve değer ve mana sistemlerinde önemli bir rol oynadığını gördüklerini belirtmişlerdir.

Görüşme yapılan katılımcıların izleme alışkanlıklarında bilinmeyen ve doğaüstü temalarla ilgili         

olan televizyon programların yüksek payı olduğu görülmüştür. Melekler, vampirler, uzaylılar,         

cadılar, doğaüstü güçleri olan cadılar, pek çok kılıkta tanrı figürü geçtiğimiz yıllarda televizyon            

dizilerini istila etti. Katılımcılara doğaüstü temalı tv şovların ve alternatif tinsellik tasvirinde onları            

cezbeden ne olduğu ve bu programlarla inançları ve adetleriyle bir bağlantısı olup olmadığı sorusu             

yöneltilmiştir. R. Bibby’nin teorisine uygun olarak, katılımcılar arasında bu tarz programlara ilgininin           

altında doğaüstü izahları arama arzusuna karşılık olduğuna dair mülakat verileri ortaya çıkmıştır.



4.2.2 Enformasyon için Talepler:

Enformasyon için talep yönünden, 1960larda paranormal düşüncedeki artışın belirmesinin        

yanı sıra, hükumet septizm ile ilgili trendlerin belirmesini de dikkate alınmalıdır. Bilim ve paranormal             

düşünce arasındaki çatışmanın temelinde, insanlar devletin yeterli bilgiyi açıklama yetersizliği         

yüzünden cevaplar talep etmeye başlaması vardır. Hatta bazıları, devletin ekonomik fayda ve           

toplumsal kontrol için kasıtlı olarak yasa dışı uyuşturucuya izin verdiği komplosunu tartışmaktadır           

(Ritzer 1996; Fenster 2001; Bracken 2002) Belki de hükumetle ilişkilendirilen en popüler           

paranormal kumpas Nevada’da bulunan 51.Bölge’deki tesiste olan dünya dışı temastır ve bu pek            

çok X-Files bölümüne konu olmuştur (Picard 1999; Books 2005).

An itibariyle mevcut olan yazınsal etnografiye göre, her zamankinden daha fazla miktarda,           

paranormal içerikli basılmış kitaplar, televizyon şovları,ve filmler mevcuttur. Bu şovların doğaüstü          

fenomeninin medyadaki yansıması, insanların paranormal hakkındaki düşüncelerini      

yönlendirmektedir. Kişilerin paranormal hakkındaki görüşlerindeki hükmünde değişiklik      

yaratmamasına rağmen, kişileri alternatif düşünce yöntemleriyle tanıştırmakta ve rasyonel, bilimsel         

düşünce ile rekabet eden ideolojilerin popüleritesini arttırmaktadır.

Bu nedenle, paranormal olayların medyadaki yansıması kamu farkındalığında yüksek algı         

yaratmaya sebep olmaktadır. Gerek bilim adamlarının, gerekse hükumet yetkililerinin bu konudaki          

resmi ve ketum duruşu, halkın bazı kesimlerinde şüpheye yol açmakta olup, yetkili kişilerden bilgi             

talep etmektedir. İnsanlar eğer istedikleri bilgiye alamazlarsa, rakip ideolojilere doğru yavaşça          

başlayan kayma bu kurgu şovların medyadaki yansımasını arttırmaktadır.

4.2.3 Tetikleyici Olaylar:

Tetikleyici olaylar ile, sansasyone edilmiş paranormal olaylar, oluşturulan tanıtım,        

uzmanlaşmış topluluklara yol açan teknolojideki ilerlemeler, bilgiye ulaşmak için artan çaba, ve           

medya girişimcilerinin faaliyetlerinden bahsetmek bu noktada önemlidir. Sansasyon yaratan        

paranormal olaylar yönünden, Randles (2000) bireyleri ve doğaüstü fenomeni içine alan spesifik           



koşulların, paranormal düşünceye olan inancın artmasını harekete geçirdiğini savunmaktadır.        

İnternet gibi çıkış noktaları, paranormal fenomene olan inancı yüzünden dışlanan insanların bir araya            

gelmesine fırsat vermektedir (Intuition Network 2000; Hodges & Ulsperger 2005). Medya          

girişimcilerinin yaptığı yatırım ve kar etmeleri paranormal ideolojilerin kabülünün artışıyla ilişkilidir.          

Paranormal tetikleyici olaylar, medya ilgisi, ticari tutumdan dolayı son yıllarda belirgin şekilde artış            

göstermiştir. Hatta bu konuda muhalif kesim, bazı bireylerin sadece bir şekilde kar elde etmek için              

yani ticari bir anlayış gütme amacıyla paranormal deneyim yaşadıklarını iddia ettiklerini          

savunmaktadır.(Randles; Evans, Forsyth & Forman 2003; Hodges & Ulsperger 2005).

5. TARTIŞMA VE SONUÇ:

Elde edilen veriler eğlence televizyonunun, anti-bilim ve sözde-bilim tutumu yarattığı         

iddiasına tam anlamıyla mahal vermemektedir. Televizyondaki bu programların daha çok daha          

önceden paranormal olayı deneyimlediğini belirten kişiler arasında paranormal algıyı güçlendirdiği         

görülmüştür. Aslında eğlence televizyonunun, bu tutumları kolayca eken bir sembolik alan yarattığı           

görülmektedir. Eğlence medyası bize bilim ve septizmin negatif imajını sürekli olarak temin           

etmektedir. Bu yaratılan imaj, bilim hakkında popüler kuşkuları ve yanlış anlamaları yansıtıp,           

pekiştirmektedir.

Mc Garell ve Castellano’nun (1991) integratif çatışma teorisinin adaptasyonunu kullanarak,         

paranormal ideolojilerin kabulündeki artışı destekleyen etkin bir kültürel kayma daha belirgin hale           

getirilmiştir. Bilim ve paranormal mantığın arasındaki çatışmanın yapısal bulgularının perde         

arkasında, postmodernizm ve meşru dini ideolojilerle uyumlu karakteristikler bu oluşum için ortam           

yaratmaktadırlar.

Bu da, paranormalin ve yaratılan rakip gerçeklik algısının uzun süreli medyada yer bulmasına            

yol açmıştır. Bunun ekranda sahneye konması ile, bireysel deneyimler, medya trendleri, sanal           

alemde bir araya gelen topluluklar, ve kar güdüleri paranormal ideolojilerin kabulünü yeni bir            

aşamaya taşımıştır. Bu olayın bir parçası olan X- Files ve Supernatural dizilerine pek çok kişi aşina.               

Hatta, Supernatural takipçilerinin daha önceden X-Files takipçisi olduğu sabittir. X-Files’in sabit          



izleyicileri doğaüstü elementleri, dünya dışı varlıkları, ve komplo teorilerini onaylamaktadır.         

Supernatural izleyicilerinde ise doğaüstü fenomen kapsamı daha farklıdır. Şova istinaden dünya dışı           

yaşamın bir yanılsama olduğu ancak tanrı, şeytanlar, meleklerin var olduğunu betimlemektedir.          

Kapsamları farklı olmakla beraber her iki dizinin de izleyicileri arasında bahsi geçen doğaüstü            

varlıkların ve olayların kabulünün oranı bariz yüksek çıkmıştır. Bu da bu şovların bize paranormali             

teşhir edip, normalleştirmedeki başarısını ifade etmiştir.

Bu araştırmamın ifade ettiği üzere; bu şovların paranormal ideolojilerin artışında rol oynadığı           

konusunda ufak tereddütler bulunmaktadır. Bu ideolojilerin, bilimsel paradigmanın yerini alıp         

almadığı ise, halen belirsizliğini korumaktadır. Medyanın paranormal inançlar üzerindeki etkisi         

üzerine yapılan araştırmalar halen kapsamlı bir noktaya ulaşamamıştır. Yapılan araştırmalar, bu da           

dahil olmak üzere, bu araştırma alanının, medya etkileri hakkındaki gelişen kavrayışımızda kayda           

değer bir intiba bıraktığını ispat etmektedir.

Mevcut literatürde göze batan, paranormal konulara değinen medya içeriğine ait sistematik          

içerik analizlerinin eksikliğidir. Bu araştırmam, bu temaların sistematik bir şekilde hüküm sürdüğü           

hakkında bizi bilgilendirme görevi üstlenmiştir.

Medya hakkındaki bu araştırma ve paranormal inançlar, bize bireylerin temel inançlarını          

şekillendirmesinin yanı sıra medya etkileri hakkında yeni kavrayışlar sunmuştur. Nihai analizimde          

ulaştığım sonuç bu algıyı ekmede ya da teşvik etmede paranormal inançların ve medyanın rolünün             

kitle iletişiminde kritik mevzu olduğudur. Bilimin yüksek oranla yetersiz yansıtıldığı ve bu yüzden            

doğaüstü güçleri kabul etmenin bizi asıl gerçekliğe ulaştırdığı kodu, her defasında izleyiciye           

sunulmaktadır. Ancak izleyicileri bu programlardaki sunulan yeni gerçeklik dünyasına iten ise bunu           

eleştiren bilim dünyasının katı, kısmen aşağılayıcı ve kibirli tutumudur. Bilim dünyası insanlara           

yeterli cevaplar temin edememekte ve elde ettiği verileri genel geçer doğru bilgi olarak dayatması,             

izleyicilerin bu dizilerdeki bilimin negatif imajına katkı sağlamaktadır. Dizilerdeki bilim ve septikler           

üzerindeki negatif betimlemelerin perde arkasında, gerçek hayatta bilimin ve septiklerin, paranormale          

karşı uzlaşmadan uzak, hakir gören tavrı yatmaktadır. İnsanlar kendilerine dayatılan sınırlı gerçeklik           

algısıyla ruhen ve akli olarak çatışmaktadır. Bunun akabinde, televizyonda sunulan bu alternatif           

gerçeklikler içinden kendilerine ruhen ve aklen uyan yeni gerçeklik dünyasını seçmektedirler.



Televizyon insanlara alternatif görüşler sunmaktadır bu da insanların kendi içlerinde yaşadığı          

hayat hakkındaki komplike düşünceleri uygun zeminde cevaplamayı temin etmektedir. Ekme etkileri          

kapsamında elde ettiğim sonuçlara göre, TV dünyasında sunulan her gerçeklik algısı, herkesi aynı            

potansiyelde etkilememektedir. Ancak bu TV programları izleyicinin var olan algısına paralel          

betimlemeler içeriyorsa, bu algıyı artık bir kurgu değil, yeni gerçeklik olarak kabul etmeye teşvikinde             

çok güçlü dinamiklere sahiptir. Televizyonun insanların bu anlamda değerlerini ve inançlarını          

şekillendirmesi aslında gayet ciddi bir noktaya ulaşmıştır. Çünkü topluluklar insanların inandıklarıyla          

şekillenir. Eğer medya insanların ispatlanmamış bir gerçeklik hakkında inançlara sahip çıkmasını          

teşvik etmede merkezi bir rol oynuyorsa, şu anda gelecek topluluklar için hesaplanması mümkün            

olmayan yaygın etkilerin olması muhtemeldir. Bu yüzden bilim dünyasının, paranormal görüş ile           

çatışmaktan vazgeçmesi ve televizyon dünyasının sırf ticari kaygıları için paranormali gereğinden          

fazla gündeme getirip, yanlış tasvirlerden kaçınması konusunda bir ortak iş birliği sağlamaları           

toplumun sosyal psikolojisi adına en faydalı çıkış yolu olacaktır.

KAYNAKÇA

Heard, K.V., & Vyse, S.A. (1999). Authoritarianism and paranormal beliefs. Imagination, Cognition           

& Personality, 18, 121–126.

Jung C. 1958. Flying saucers: a modern myth of things seen in the skies. In The Collected Works                 

of C. G. Jung. Princeton, NJ: Princeton U Press.

Gallup, G.H., & Newport, F. (1991). Belief in paranormal phenomena among adult Americans.            

Skeptical Inquirer, 15, 137–146.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The             

dynamics of the cultivation process.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1994). Growing up with television: The              

cultivation perspective.

Hunter, Jack (2013). “Supernatural or Natural? Anthropology and the Paranormal”         



http://realitysandwich.com/162119/supernatural_natural_anthropology_paranormal/

Live Science Staff, (2011). “American’s Beliefs in Paranormal Phenomena”        

http://www.livescience.com/16748-americans-beliefs-paranormal-infographic.html

McGarrel1 E.F. & T.C. Castellano. (1991) An integrative conflict model of the criminal law             

Information process. J Res Crime & Delinq 28 174-96.

Morgan, Michael ve Nancy Signorielli (1990). “Cultivation Analysis: Conceptualization

and Methodology”, Cultivation Analysis: New Directions in Media Effects Research, Ed. Nancy           

Signorielli ve Michael Morgan, Sage Publication: 13-34.

Morgan, Michael ve James Shanahan (1991). “Television and the Cultivation of

Political Attitudes in Argentina”, Journal of Communication 41(1): 88-103.

Sparks, Glenn G. (1998) “Paranormal Depictions in the Media: How Do They Affect What

People Believe?” Skeptical Inquirer 22(4):35–39.

Sparks, Glenn G., C. L. Nelson, and R. G. Campbell. (1997) “The Relationship between

Exposure to Televised Messages about Paranormal Phenomena and Paranormal

Beliefs.” Journal of Broadcasting and Electronic Media 41:345–59.

Sparks, Glenn G., C. W. Sparks, and K. Gray. (1995) “Media Impact on Fright Reactions and

Belief in UFOs: The Potential Role of Mental Imagery.” Communication Research 22:3–

Vallee, Jenna M. (2001) “Effects of Social Influence and Persuasion on Paranormal Beliefs”            

Western Connecticut State University: Journal of Ungraduate.


