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Abstract:

Content analysis is aresearch tool used to detemiine the presence of certain words or con-
cepts withintexts or sets of texts. With content analysis, researchers quantify and analyse the pre-
sence, meaningsand relationships of such words and concepts, then make inferences about the
messages within the texts, the writer(s), the audience, and the culture and time of which these are
a part. Texts can be defined broadly as books, book chapters, essays, interviews, discussions,
newspaper headlines and artides, historical'documents, speeches, conversations, advertising, the-
ater, infomial conversation, or any occurence.of communicative language. Content analysis has
two basic technics: Conceptual analysis and relational analysis. This study is concerned with the
implementation of these technics, their advantages and disadvantages. Examples of content analy-
sis are also given for the history of Turkish Republic.

Key Words: Content analysis, conceptual analysis, relational analysis, text analysis, met-
hodology of history, history of Turkish Republic.

Özet:

Muhteva analizi, bir veya bir dizi metin içerisinde belli kelimelerinlkavramlann varligim
belirlemeye ve bunlann baglam iliskilerini incelemeye yarayan bir arastimia metodudur. Bu me-
todla kelimeler, kavramlar veya ibarelerin metin içerisindeki varlikIan veya yokluklan, anlamlan
ve aralanndaki iliskiler tahlil edilebilir ve sayiya dökülebilir. Bu yolla, metiiin vemiek istedigi me-
saj, yazar, okur, hatta metiiin yazildigi dönem hakkinda bilgi edinilebilir. Her tür metin ve yaziya
geçirilmesi kaydiyla, iletisimin gerçeklestigi sözlü ortamlar muhteva analizine tabi tutulabilir.
Muhteva analizinin, kavramsal ve iliskili olmak üzere iki temel teknigi bulunmaktadir. Bu çalis-
mada, muhteva analizinin teknikleri, nasil yapildiklan, avantajlan ve dezavantajlanyla birlikte an-
latilmakta ve Cumhuriyet dönemi tarihi arastimialannda kullanimindan örnekler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Muhteva analizi, kavramsal analiz, iliskili analiz, metin analizi, tarih
metodolojisi, Türkiye Cumhuriyeti taI-ihi.

1. Giris

Muhteva analizi, bir veya bir dizi metin içerisinde belli kelimelerin/kavramlann
varligini, kullanim sikligini ve aralanndaki iliskileri belirlemek için kullanilan biraras-
tirma metodudur. Bu metodla arastirmacilar, belirledikleri kelimeler, kavramlar veya
ibarelerin metin içerisindeki varligini sayiya dökebilir, anlamlan ve aralanndaki iliskile-
ri tahlil edebilir, metnin vermek istedigi mesaj, yazan, hatta metnin yazildigi dönem hak-
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kinda çikarsamada bulunabilirler. Metinler kitaplar, kitap bölümleri, makaleler, gazete
basliklari, tarihi belgeler gibi Yiizilioldugu kadar konusmalar, reklamlar, resmi veya gay-
ri resmi sohbetler, tiyatro gibi iletisimin gerçeklestigi sözlü ortamlari da kapsamaktadir.
Ancak, sözlü ortamlarda geçen iletisimin muhteva analizine tabi tutulmasi için yaziya
geçirilmesi gerekmektedir. Yaziya geçirilmemis iletisim örneklerini muhteva analizine
tabi tutmak mümkün degildir.

Muhteva analizi geçmiste, elle veya arastimiacilar tarafindan delinen kartlarin
bilgisayarda islenmesi yoluyla yapiliyordu. Ikinci yolla yapilan bir çalismada binlerce
kart kullaniliyordu. Hata payinin fazla olmasi ve uzun zaman almasi nedeniyle bu yol,
uzun metinler için pek kullanilmiyordu. Bu zorluklarina ragmen, muhteva analizi,
1940'li yillarda sikça kullanilmaktaydi. Klasik yöntemlerle yapilan çalismalar, belirle-
nen kelimelerin metinlerde sayimina (kelime sayimi) yönelikti. 1950'li yillarda arastir-
macilar, daha gelismis analiz metodlarini aramayakoyuldular: Kelimeler yerine kavram-
lar, kelime sayma yerine semantik (anlam bilim) iliskiler üzerinde dumiaya basladilar.
Her iki yöntem de günümüzde kullanilmaya devam edilmektedir. Muhteva analizi yal-
nizca bu asamada kalmayip, günümüzde, zihinsel modeller (mental models) ve bunlarin
linguistik, iletismsel, sosyal kültürel ve tarihi önemlerini kesfetmek üzere de kullanil-
maktadir.

Yazilimetne veya yaziya geçirilmis her hangi bir sözlü iletisim nesnesine (konus-
ma, sohbet vs.) uygulanabilmesi nedeniyle, muhteva analizi, medya çalismalarindan ta-
rih, edebiyat, retorik, etnografi, kültür çalismalari, sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji ve
iletisim bilimlerine uzanan genis bir alan yelpazesi içinde kullanilmaktadir. Bunlara ila-
veten, yapay zekanin gelisiminde önemli roloynamaktadir.

Muhteva analizinin iki temel teknigi bulunmaktadir: 1- Kavram Analizi, 2- Ilis-
kili Analiz. i

2.1. Kavram Analizinin YapIlisl

Kavram analizinin asagida sirayla verilen asamalarda yapilmasi gerekmektedir.
1. Arastimia sorusunu belirleme.

2. Analize tabi tutulacak örnek metin veya metinleri seçme.
3. Yapilacakanalizin düzeyini belirleme.
4. Kodlanacak kavramlarin sayisina karar vemie.

5. Kavramlarin baglamlarinin, sikliklarinin veya varlik-yokluklarinin mi belirle-
necegine karar vemie.

6. Kavramlar arasinda nasil seçim yapacagina karar vemie.
7. Kavramlarin seçimi için kurallar gelistimie.
1. Gereksiz bilgi ile ne yapacagina karar vemie.
8. Metni kodlama.

9. Sonuçlari tahlil etme.

2.1.1. Arastirma sorusunu belirleme:

Arastimia sorusunu belirleme önemlidir çünkü, sorunuz, sizin nereye ve niçin yö-
neldiginizi gösterir. Bir problem belirlemeden yapilan analizin türleri ve sonuçlari çok
çesitli ve yoruma açiktir. Bu nedenle analizi tamamlamak zordur.

2. Kavram Analizi

Muhteva analizi genelde kavram analizi ile birlikte düsünülmekte ve es anlamli
olarak kullanilmaktadir. Kavram analizinde sorgulamakciçin bir kavram seçilmekte, bu
kavramin metin içinde varligi belirlenerek sayi ile ifade edilmektedir. Tema analizi ola-
rak da adlandinlan kavram analizinde yapilan is, bir metin veya metinler dizisinde, ön-
ceden belirlenen kelimelkavramlterimlerin varligini ve kaç defa geçtigini tespit etmek-
tir. Bu kelime/kavramlterimler direk oldugu kadar dolayli da olabilirler..Direk kavram-
larin belirlenmesi kolayolmakla birlikte, dolayli kavramlarin belirlenmesi ve hangi dü-
zeyde dolayli oldugunun belirlenmesi zor ve karmasik olabilir. Çünkü, dolayli kavram-
larin belirlenmesinde sübjektif kriterler kullanilmaktadir. Bu sübjektifligin üstesinden
gelmek için, konu ile ilgili uzman sözlükler kullanilmali, kavramin kullanildigi baglam
degerlendirilmeli veya her ikisi de birden yapilmalidir.

i Muhteva analizinin türleri ve yapilis asamalannin anlatildigi bu kisim, Intemel'teki çesitli web
sitelerindenderlenmistir.En fazla istifadeedilensite adresi:http://writing.colostate.edu/refer-
ences/research/contentlindex.Aynca,aramamotoruolanGoogle'da"contentanalysis"(Imuhte-
va analizi)kelimeleriyletaramayapildigindailgili sitelereulasilabilmektedir.Istifadeedilen
digerkaynaklardipnotlarda,yeri geldigindebelirtilmektedir.

2.1.2. Analize tabi tutulacak örnek metin veya metinleri seçme:

Arastimia sorusunu belirledikten sonra arastimiaci, sorusunun cevabini bulacagi
metne yönelmelidir. Metnin tamamini analize tabi tutabilir. Metinlerin analizi bilgisayar
araciligiyla yapildigindan büyüklükleri fazla problem olmamakta, 500-1000 sayfa hac-
mindeki kitaplar, romanlar, tarihi belgeler gibi uzun metinler bilgisayara yüklenerek ko-
layca islenebilmektedir.

Bilgisayar yardimi ile de olsa, bazen, metinlerde yer alan fazla ve ayrintili bilgi
arastimiacilari, verilerin miktarini azaltmaya yöneltmektedir. Verinin sayisini azaltilir,
bas edilebilecek miktara indirgerken bilgi kaybina ugramamak, arastimiacinin en büyük
hedefidir. Bu nedenle, çok miktarda ve uzun döneme yayilmis veriyle bas edebilmek için
arastimiacilarin seçme/örnekleme yoluna gittikleri sikça görülür. (Krippendorf,
1980:66-69). Örnekleme islemi yapilirken önce, arastimianin materyali belirlenmelidir.
Günlük, haftalik veya aylik olarak çikan gazete ve dergiler, seçme islemine en uygun ve-
rilerdir. Örnegin, günlük olarak çikarilan X Gazetesinin, belli tarihler arasinda çikan kö-
se yazilari üzerine bir çalisma yapilmak istenmektedir. Bu gazetenin belirlenen tarihler
(örnegin 1960-1980)arasindaki sayilarinin tamami çalismanin materyalini olusturur.Be-
lirlenen bu materyal kümesi fazla oldugu için, islenecek veriyi azaltmak/indirgemek ge-
rekmektedir. Bu da çesitli örnekleme teknikleriyle yapilabilir: Tesadüfi örnekleme tek-

niginde, veriler belli bir kurala dayanmaksizin, seçim yapilacak gruptaki verilerin hep-
sinin ayni derecede seçilme sansina sahip olacagi sekilde, rulet, sans tekerlegi veya ku-
ra ile belirlenir. Örnegin bir ayin gazete sayilarina numaralar verilir. Bu numaralar kagit-
lara yazilir ve bir torbaya konur.Arasindan üç tanesi seçilir. Bu seçim her ay için tekrar-
lanir. Bu suretle seçilen tüm gazete sayilari analize dahil edilir. Düzenli örnekleme tek-

~H 29



Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Arastirmalarinda Kullanimi
Fatma ACUN

niginde ise, arastirma için belirlenen materyal kümesinden düzenli araliklarla örnekler
alinir. Örnegin,ht!r ayinbasi, ortasi ve sonuna rastlayan veya.her ayin 20'sine rastlayan
gazete sayilan seçilebilir. Düzenli örnekleme tekniginde önemli olan nokta, belirlenen
zaman araliginin düzenli olarak tekrar etmesidir. Diger birörnekleme teknigi olan kate-
gorilestirilmis örnekleme de ise, belirlenen materyal kümesi kategorilere aynlir, örnek-
ler bu kategorilerden seçilir. Kategorilestirilmis örnekleme tekniginde önemli olan nok-
ta, belirlenen materyal kümesinde bulunan veri türlerinin tamamindan, esit miktarda ör-
neklerin alinmasidir. Bu suretle, veri türlerinin tümü, esit agirlikli olarak arastirmaya da-
hil edilmis olacaktir. Örnegin, gazetelerin köse yazilannin bölgeye veya yayin sikligina
göre degistigi düsünülmektedir. Bu konu üzerine yapilacak arastirmaya dahil edilecek
materyalin seçimi, kategorilestirilmis örnekleme teknigi ile yapilmalidir: Ülke belli böl-
gelere aynimali. Her bir bölgede yayinlanan günlük, haftalik, aylik gazeteler belirlene-
rek, bunlardan kümeler olusturulmali (günlük, haftalik, aylik gazete kümesi). Olusturu-
lan bu kümelerin her birinin içinden belli araliklarla, gazete sayilan seçilmelidir. Böyle-
ce, bir bölgedeki bütün gazete türleri esit agirlikli olarak arastirmaya dahil edilmis, bü-
tün bölgeler de esit agirlikli olarak temsil edilmistir. Sonuçta, çalismada kuIIanilanveri-
lerin güvenilirligi ile birlikte, elde edilecek sonuçlarin geçerliligi de artinimistir.

Arastirmaci, elindeki materyalin tamamini mi analize dahil edecegine, yoksa se-
çime mi tabi tutacagina kendi karar vermelidir. Karar verirken kriteri, formüle ettigi so-
runun cevabini bulmayi tahmin ettigi metinin mutlaka analize dahil edilmis olmasidir.
Bu, seçme isleminde daha çok önem kazanmaktadir. Metinlerin ilgisiz veya tekrar eden
kisimlan çikanlabilirken, soruya cevap olacak kisimlan dahil edilmelidir.

ve ilgili buldQgukelime ve kategorileri de digerlerinin arasina katarak seçme islemine
devam etmelidir. Sayisi ve türü önceden belirlenmis kelime ve kavramlarla çalismak, bir
metin çok spesifik konular için sorgulandiginda ise yaramaktadir. Diger yandan, esnek
kodlama yöntemi ile, yeni ve önemli kelimelerin seçilerek isleme dahil edilmesinin, so-
nuç üzerinde etkili olacagi asikardir.

2.1.5. Kavramlann baglamIannm, sJkliklanmn veya varlik-
yokluklarmin mi belirlenecegine karar verme:

Metinde taranacak, belli sayida ve beIIi türdeki kavramlarin seçiminden sonra
arastirmaci, yalnizca bunlarin metinde geçtigi baglamlari inceleyebilir, metinde kulla-
nim sayilarini tespit edebilir veya yalnizca metinde var olup olmadigina bakabilir. Bun-
larin nasil yapilacagi asagida sirasiyla verilmektedir.

2.1.3. Yapilacak analizin düzeyini belirleme:

Metnin seçiminden sonra arastirmaci, metni bas edilebilir kategorilere ayirmali-
dir. Bu kategoriler kelime, ibare veya cümlelerden olusabilir. Metni bu kategorilere in-
dirdikten sonra, arastirmaci, sorusu ile ilgili kelimelere kavramlara yogunlasir. Yine
arastirmaci, sorusu ile ilgili olarak, seçilen metin içerisinde, tek bir kelimenin mi, yok-
sa,birden fazla kelime ve ibarenin mi analize tabi tutulacagina karar vermelidir.

Metnin kategorilere indirgenmesi islemi, bilgisayar programlan ile otomatik ola-
rak yapilmaktadir. Bu çalismada kuIIanilan Concordance adli program, istenen metni
otomatik olarak kelime düzeyinde kategorilere ayirmaktadir. Diger bir ifadeyle, program
metnin içinde geçen bütünkelimeleri alfabetik siraya dizmektedir. Program ve kuIIani-
mi hakkinda bilgi makalenin son kismindaki, Concordance Programinin KuIIanimi kis-
minda verilmistir.

2.1.5. A. Anahtar Kelime Baglarni (AKB)

Metinde hangi kelimelerin, hangi baglamlarda ve nasil kullanildigini tespit etmek
için bu teknik kullanilmaktadir. Elde edilen bilgi ile kelimelerin anlamlari ve kullanim-
larmdaki degismeler ve tutarlilik veya tutarsizliklan incelenir.2 Kelimelerin anlamlari-
mn. belli terimler veya deyimler ile birlikte kullanimina bagli olup almadigin anlamak
için bilgi saglar. (Weber, 1980: 44-48).

Anahtar kelime baglamim yapmaya yarayan bilgisayar programlari, kelime dizi-
mi halinde ve her kelimeyi, içinde geçtigi cümle ile birlikte gösterecek sekilde düzenlen-
mistir (bkz. makalenin sonunda, Concordance Programinin Kullanimi kisminda yer alan
4. Asama ve ilgili ekran görüntüsü). Anahtar kelimenin sag ve sol tarafinda görünmesi
istenen kelime sayisi programda ayarlanabilir. Bu suretle, istenildiginde, kelimelerin
kuIIanildigi daha genis baglamlari görmek mümkündür Örnegin, "Balkan" kelimesi ta-
randiginda bir sonra geçen "ittifaki", "harbi" ve "hükümeti" kelimeleri ile birlikte görül-
mekte ve aranan "Balkan" kelimesi ile Balkan harbi, ve Balkan ittifaki ve Balkan hükü-

metinin kastedildigi tespit edilerek, Balkan kelimesinin daha iyi anlasilmasina yardimci
olmaktadir.

Bilgisayarda yapilan kelime dizini, zamirleri, süpheli ibareleri, es anlamli (sino-
nim: farkli yazilip ayni anlama gelen) ve sesdes (hornonim: ayni yazilip farkli anlama
gelen) kelimelerin tamamini ayirt edememektedir. Iyi tasarlanmis bazi programlar ile
homonimleri ayirt etmek mümkün olmaktadir. Örnegin, Ingilizce'deki "state" kelimesi-
nin en çok kuIIanilandört ayn anlamini (state: devlet, bildinnek, durum, ve Amerika Bir-
lesik Devletleri) program ayirt edebilmektedir. Yapay zekanin kuIIanimi ile bu konuda
gclismeler kaydedilmistir.Ancak bu, Türkçe için henüz mümkün degildir. Programin bu
eksikligini tamamlamak arastirmaciya düsmektedir.

2.1.4. Kodlanacak kavramlarin sayisina karar verme:

Arastirmaci bu asamada, kaç tane farkli kavrami kodlayacagina karar vermelidir.
Kodlama, analize dahiledilecek kelimeleri seçme, belirleme anlaminda kuIIanilmistir.
Bu, önceden tanimlanmis bir dizi kavram ve kategorilerin belirlenmesi anlamina gel-
mektedir. Bu ön belirlemelerden sonra arastirmaci, metindeki kelimeleri seçerken ken-
disine ne kadar esneklik payi verecegini de düsünmelidir: Yalnizca önceden belirledigi
bir dizi kelime ve kategorileri mi metinden seçmelidir yoksa, metni okurken karsilastigi

2 Anahtar Kelime Baglami, genelde dilli metinleri anlamada basvurulan tefsir (Bati dilinde her-

menötik) ile aym teknige sahiptir. Ancak, Islami metinleri yorunilanmasindasikçabasvurulan
tefsir teknigi hep ayin kalmis, daha genis anlamda muhteva analizine yol açarak. metinlerin

tahlilini kolaylastiracak çesitli tekniklerin icad edilmesi mümkün olmamistir: Tefsirin Türkoloji
alaninda, Batililar tarafindan kullammi konusunda yeni bir çalismaya bakilabilir. Halil Inmcik,
"Hennenötik, Oryantalizm Türkoloji", Dogu Bati, 20(2002), 13-39.
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Anahtar kelime baglarni teknigi, yapisalolarak, metni indirgeyici degil artiricidir.

Yani, taranan kelimenin sag ve sol tarafindaki kelimeleri, istenen sayida gösterebilir. Bu,

arastirmacinin dikkatini, taranan bir tek kelimeden diger kelimelere kaydiriyor gibi gö-
rünse de, durum gerçekte öyle degildir. Anahtar kelime bagl3.miteknigini kullanan aras-
tirmaci, tek bir kelime yerine birkaç kelimeden meydana gelen deyimler kullanarak dik-

katini yogunlastirabilir; "Balkan Harbi", "Balkan Ittifaki" gibi. Bu sembüller araciligi ile
arastirmasini sürdürür.

Ancak bu, partilerin Avrupa Birligi hakkindaki görüsleri ve Türkiye'nin Avrupa Birligi-
ne girmesi konusunda farklilasip farklilasmadiklanni açiklamaz.3 Dolayisiyla, KKS tes-
pit eden bir arastlrmaci, elde ettigi bilgiyi, anahtar kelime baglamindaki gibi, metin içe-
risinde geçen kelimelerle ve baglamla birlikte degerlendirmelidir. (Weber, 1980:48- 54;
Krippendorf, 1980: 109-111).4

2.1.5. B. Kelime Kullamin Sikligi (KKS)

Arastirmaci, Kelime Kullanim Sikligi teknigini kullanarak, arastirdigi konuya bir
perspektif kazandirabilir. çogu muhteva analizcisi, çalismasiiii en çok kullanilan kelime-
ler üzerine yogunlastirmistir. Bu konuda söyle bir durumla karsilasilabilir. Kullanim sik-
ligi düsük olan kelimeler, kullanim sikligi yüksek olan kelimelerden fazla olabilir. Örne-
gin, bir metinde 4.719 farkli kelime kullanilmis, bunun da yarisi, 2.317, yalnizca bir ke-
re kullamImis olabilir. Sikligin düsük olmasi veya bir metindeki kelimelerin düsük sik-
likla kullanilmasma, dogal biçimde olusan belgelerde daha çok rastlaninaktadir. Diger
bir ifadeyle, belli bir amaç için üretilmeyen metinlerde bu dunmia rastlaninaktadir. Ke-
limelerin az kullanimi veya kullarnm sikliginin düsük olmasi, arastirma için engelleyici

degildir. çünkü arastirmacilar, genelde, az kullanilan degil, çok kullanilan kelimeler
üzerine yogunlasmaktadIr. Kelime sikligini tespit ederken bazi ufak kelimeler, Türk-
çe'deki, "bu". "su", "o" gibi kelimeler atilabilir.Yukaridabahsedilen Concardance prog-
rami, her kelimenin metin içinde kaç defa kullanildigini sayi ile göstermekte. aynca is-
tendiginde, yüzde olarak da belirtmektedir. Yine istenildiginde metinde kullanilan bütün
kelimelerin, alfabetik yerine, kullanim sikligina göre dizimI yapilabilmektedir (bkz. ma-
kalenin sonunda. Concordance Programinin Kullanimi kisminda yer alan 4. Asarna ve il-

gili ekran görüntüsü).
KKS hakkinda belirtilmesi gereken bir baska nokta da, en sik kullanilan kelime-

lerin. üzerinde en fazla durulan, en çok endise edilen konulari yansittlginin düsünülme-
sidir. Bu genelde dogrudur, fakat bazi sinirlamalargerektirmektedir. I-Sik kullanilan ke-
lime farkli baglamlarda kullanilmis veya birden fazla anlama gelmis olabilir. Bu durum-
da, KKS, gerçekte oldugundan daha fazla sikligi aksettirmektedir. Bu da, kelime sikligi
verilerinin geçerliligini sorgulamayi gerektirir. Örnegin "state" de oldugu gibi, yalnizca
bu kelimenin kullanim sikligina bakilarak, devlet, bildirmek, durum veya ABD'nin han-

gisine veya her birine kaçar defa atifta bulunuldugu söylenemez. KKS listeleri, tek tip
kelime kullanimlarini bir araya getirmeye ve belli ibarelerin sikligim bulmaya yarar.

Üslup ve dil nedeniyle, kullanilan belli zamir ve sinonimler. aranan kelimenin
sikligini azaltabilir. Örnegin, "Demokrat Parti" yerine "biz", "bizim parti" ibareleri kul-
lanilmis olabilir. Bu nedenle, Demokrat Parti'ye yapilan bütün atiflari tespit etmek için,
onu ima eden diger kelimelere de baki1malidir.Aksi halde varilansonuçlar geçersiz ola-
caktir.

KKS. belgelerdeki vurgu farkliligi ve degisimleri bulmaya yaramaktadir. Fakat,
dikkatli kullanilmalidir. Örnegin, "Avrupa Birligi" terimi partilerin seçim bildirgelerin-
de tarandiginda X partisinde, Y partisinden fazla çikabilir. Bunu bilmek ilginç olabilir.

2.1.5. C. Varlik - Yokluk Belirlemesi (VYB)

Arastirmaci, tespit ettigi kavramlarin yalnizca metin içerisinde geçip geçmedigi-

ni bulmak isteyebilir. Bu teknikle, taranan kelimenin, metin içerisinde kullanilip kulla-
nilmadigini tespit edebilir. Ancak, eger, taranan kelimenin metinde kullanildigi tespit
edilirse, bu kelime, metinde kaç defa geçiyor olursa olsun, yalnizca bir defa geçiyormus
gibi görünür. Kelimenin metin içerisinde kaç defa geçtigi ve hangi baglamlarda kullanil-
digi ile ilgilenmemektedir. Bu özelligi nedeniyle, metnin çok sinirli bir görünümünü sun-
maktadir. Sinirli sayida ve özellikle seçilen kelimeler metin içerisinde taranmak istendi-
ginde ise yararnaktadir. Kelimenin varligi tespit edildiginde, AKB ve KKS ile desteklen-
mesi, daha kapsamli yorumlarin yapilmasini saglayacaktir.

2.1.6. Kavramlar arasinda nasd seçim yapacagina karar verme:

Bu asamada arastirmaci kavramsal genellemenin düzeyi konusunda karar verme-

lidir. Daha açik bir ifadeyle, önceden belirlenen kavramlarin aynilannin mi kodlanaca-
gina, yoksa, farkli sekillerde görünseler de önceden belirlenen kavram gibi mi kodlana-
cagi konusunda düsünmelidir. Örnegin, "pahali" kelimesi metinde "pahalilik" olarak da
geçebilir. Arastirmaci bu iki kelimenin tamamiyla ayn manalar tasiyip tasimadigina ve-
ya ayni kelime gibi kodlanabilecek derecede benzer manalara sahip olup olmadigina ka-

rar vermelidir. Bu asamada karar verilecek bir diger konu da, ima konusudur. Bu, "pa-
hali" ve "pahalilik" kelimelerinde oldugu gibi yalnizca, kelimeler arasindaki dilbilgisi
farkliliklarina yönelik degildir. Imanin düzeyini belirlemek arastirmaciya sadece "paha-
li" kelimesini degil, pahaliligi ima eden diger kelimeleri de belirleme firsati verir. Bu ke-

Hmeler, örnegin "ekonomik yönden sikintili" gibi teknik kelimeleri, jargon vs.yi içerebi-

lir. Arastirmaci bunlann ayn bir kategori altinda toplanmayi gerektirip gerektirmedigine
veya ima ettigi anlamdan dolayi "pahali" kategorisi altinda toplanip toplanamayacagina
kurar vermelidir.

;1 Yn7.ann, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü'nde master
dllzeyinde verdigi Tarih Metodolojisi dersinde ögrencilere yaptirdigi bu çalismada, Türkiye'de
yupilan Kasim 2002 genel seçimlerine katilan 12 büyük partinin seçim bildirgeleri analize tabi
tutulmustur. Neticede, "Avrupa Birligi" terimini en çok kullanan iki partiden birinin, en çok mil-
letvekili çikararak TBMM'ne giren, digerinin ise, minimum milletvekili sayisina ulasamayarak
meclis disinda kalan bir parti oldugu tespit edilmistir. Her iki partinin de "Avrupa Birligi" teri-
mini yüksek oranda kullanmasina ragmen, bu konudaki görüslerinin farkli oldugunu gösteren bu
durumu, yalnizca kelime sayma islemi Ile tespit etmek mümkün degildir. Ancak, anahtar kelime
biiglnmi ile birlikte degerlendirildiginde daha dogru ve saglikli sonuçlara ulasilabilir.

4 Kuiianim sikligi analizi, kelimelerin dogrudan sayilmasinin yani sira, kategoriler halinde düzen-
lenerek de yapilmaktadir. Bu konuda bkz. Weber, Basic Conent Analysis, 56-57.
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2.1.7. Kavramlarin seçimi için kurallar gelistirme:
Kavramlarin seçimi ve genellerne düzeyinin belirlenmesinden sonra, arastirmaci-

nin metindeki kelimeleri seçmek için kurallar gelistirmesi gerekir ki, bu suretle kodlama
islemi tutarli ve düzenli bir biçimde ve metnin tamamina aynen uygulanarak devam et-
sin. Örnegin, "ekonomik yönden sikintili" ibaresi bir paragrafta ayri bir kategoride kod-
lanmis, digerinde ise "pahali" kelimesi altinda ima edilen kavramlar arasinda kodlanmis
ise, hem veriler, hem de bu verilerden yola çikarak yapilan yorumlar geçersiz olacaktir.
Seçme kurallari, metni bu türden aksakliklara karsi korur ve seçme isinin metnin basin-
dan sonuna dek tutarli biçimde yapilmasini saglar.

2.1.S. Gereksiz bilgi ile ne yapacagina karar verme:

Arastirmacinin yapacagi bir sonraki islem, gereksiz bilgiyle ne yapacagiyla ilgi-
lidir. Gereksiz verileri tamamiyla silebilir, atabilir. Veya,bütün verileri gerekli ve önem-
li görerek, kodlama sistemini tekrarlamak, hatta degistirmek üzere kullanabilir. Verilen
örnek için, metinde geçen "ve", "veya" gibi kelimeler göz ardi edilebilir. Çünkü bunlar
"ucuz" ve "pahali olmayan" kelimelerin sayisina tesir etmez, dolayisiyla da isaretleme-
nin sonucunu degistirmez.

2.1.9. Metni kodlama:

Gereksiz bilgi hakkinda bir tercih yapildiktan sonra, bir sonraki asama, metni
kodlamadir. Bu elle, yani metni okuyarak ve kavramlarin geçtigi her bir yeri belirleye-
rek, veya çesitli bilgisayar programlarini kullanma yoluyla otomatik olarak yapilabilir.
Bilgisayar programlari, günümüzde yapilan kavram analizlerinin en büyük yardimcisi-
dir. Arastirmacinin önceden belirledigi kavramlari programa girmesiyle, kavram analizi
programlari kodlama islemini otomatik olarak gerçeklestirir ve büyük miktarlardaki ve-
rilerin ve farkli metinlerin sorgulanmasini kolay, çabuk ve etkin biçimde yapar. Fakat,
bilgisayar programlari yoluyla otomatik kodlama islemi, büyük ölçüde, arastirmacinin
yaptigi hazirliga ve kategorileri belirlemesine baglidir. Kodlama islemi elle yapildigin-
da, arastirmaci yaptigi hatayi daha kolay görebilir.Bilgisayar yalnizca bir araçtir ve ken-
disine verilen veriye dayali olarak kodlama islemini yapar. Bilgisayar ile çalismada, en
fazla, ima edilen kavramlari isaretleme konusunda güçlükle karsilasilmaktadir. Dolayi-
siyla, dogru kodlama için kategori hazirliginin çok iyi yapilmasi gerekmektedir.

2.1.10. Sonuçlari tahlil etme:

Kodlama islemi tamamlandiktan sonra, arastirmaci verilerini sorgular ve çikaril-
masi mümkün olan neticeleri çikarmaya ve genellemeleri yapmaya çalisir. Kavram ana-
lizinin yalnizca sayisal veri ile ilgilendigini düsünürsek, genelleme ve yorum yapma dü-
zeyinin oldukça sinirli oldugunu görürüz. Arastirmaci, verilerin müsaade ettigi kadar Çl-
karsamada bulunabilir. Fakat, daha büyükfikirleri belirleyen egilimleri tespit etmek de
mümkündür. Örnegin, "ucuz" kavraminin 50, "herkes için hizmet" ibaresinin ise 15 de-
fa kullanildigini tespit eden bir arastirmaci, saglik konusunda yapilan planlarda, hizmet
yerine, maliyetin ön planda tutuldugunu söyleyerek, oldukça güvenli bir çikarsamada
bulunabilir. Bu türden çikarsamalar yapmada ve bilgi üretmede kavram analizi, dogru
yapilmasi kaydiyla, çok faydali ve etkilidir. Ancak, sorgulamasinin sayisalolmasiyla ve
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odaklasmasiyla sinirlidir. Kavramlar arasinda var olan iliskileri tam manasiyla kesfet-
mek ve incelemek için iliskili analiz metoduna basvurulmalidir.

3- iliskili Analiz

Kavram analizi gibi iliskili analiz de, bir veya bir seri metindeki içerisindeki kav-
ramlarin tespit edilmesiyle baslar. Ancak, iliskili analiz, tespit edilen kavramlarin arala-
rindaki iliskileri kesfederek, kavramlarin varligindan ve sayilarindan öteye gitmeyi he-
defler. iliskili analiz anlamisemantik analizi olarak da adlandirilir. Diger bir ifadeyle,
iliskili analizinin asil amaci, semantik veya anlamli iliskiler aramaktir. Kavramlarin tek
baslarina bir anlam ifade etmedikleri düsünülmektedir.Anlam, bir metinde yer alan kav-
ramlar arasindaki iliskilerin ürünüdür. Kavramlar "düsünce/fikir özleri (ideational ker-
nels)" dir; bu özler, ancak diger sembollerle baglantilari kuruldugunda anlam kazanan
semboller olarak düsünülebilir.5

Diger sorgulama türlerinde de oldugu gibi, neyin çalisilacagi ve neyin kodlana-
cagina dair yapilan tercihler, çogu kez, yapilacak çalismanin sinirlarini da belirler. ilis-
kili analiz için, önce, hangi kavram türünün kullanilacagina karar vermek önemlidir.
Analiz, yalnizca bir tane kavram kategorisi üzerine kurulacagi gibi, 500 kavram katego-
risi üzerine de kurulabilir. Çok fazla sayida kavram kategorisi kullanmanin çalismanin
sonuçlarini muglak hale getirebilecegi gibi, çok az sayida kullanma da, geçerlilik ve gü-
venilirlik derecesi düsük neticelere varmaya yol açacaktir.Bu nedenle, arastirmanin bag-
lami ve gereklerinin kodlama islemini belirlemesi en iyi yoldur.

Iliskili analizin yapilis asamalari konusunda asagida verilen bilgilerle, muhteva
analizi yapan bir arastirmacinin kullanabilecegi pek çok yöntemden bir kismi sunulmak-
tadir.Anlatilanlarin daha iyi anlasilmasi için örnekler verilmistir. iliskili analiz metodun-
da çok degisik tekniklerin kullanilmasi, bu tür arastirmalara ilginin oldukça fazla oldu-
gunu göstermektedir. Bilgisayar desteginin de bu ilgide payi vardir. Fakat, çogu arastir-
malarda oldugu gibi, bilgisayar yardimiyla bile, zaman alicidir. Bu noktada söylenecek
en önemli söz ise, iliskili analizin, istatistik metodlarini fazlaca kullanmasina ragmen,
niteliksel/kalitatif metodlarda görülen ayrinti zenginligine sahip olmasidir.

3.1. iliskili Analizin Yapdisi

Asagida, iliskili analiz yapmak üzere, bir metni veya metin serisini kodlamak için
takip edilmesi gereken asamalar, daha dogrusu, stratejiler sunulmaktadir.

Bir metni, kayda alinmis bir konusma, sohbet vs. yi iliskili analize tabi tutmak
için asagidaki sekiz asama sirasiyla gerçeklestirilmelidir.

1. Arastirma sorusunu belirleme.

2. Analize tabi tutulacak örnek veya örnek metinleri seçme.
3. Yapilacakanalizin türünü belirleme.

4. Metni kategorilere indirgeme ve kelime veya ibare örneklerini kodlama.
5. Kavramlar arasindaki iliskiyi inceleme.

5 Aynntllibilgi için bkz. Cariey,K.,"ContentAnalysis",The Encyclopediaof Languageand
Linguistics,(ed)R.E.Asher,PerganionPres,Edingburg1990,235-267.
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6. Iliskileri kodlama.
7. Istatistiki analizler yapma.

8. Istatistiki analiz sonuçlarini çesitli biçimlerde gösterme.

3.1.1. Arastirma sorusunu belirleme:
Kavram analizinde oldugu gibi, iliskili analizde de arastirma sorusunun formüle

edilmesi önemlidir. Çünkü soru, analize tabi tutulacak metnin seçimini ve bu metin üze-
rinde yapilacak islemleri belirlemektedir.

3.1.2. Analize tabi tutulacak örnek metin veya metinleri seçme:

Soruyu belirledikten sonra arastirmaci, belirledigi metinin sorusuna cevap olabi-
lecek kisimlarini seçmelidir. Bu asamada, iliskili analiz açisindan dikkat edilmesi gere-
ken nokta, analize tabi tutmak üzere ne kadar bilginin alinacagidir. Bunu yaparken, aras-

tirmaci, sonuçlari sinirlamayacagindan emin olmalidir. Seçeme islemine çok fazla bilgi
dahil etmemeye de özen göstermesi gerekir. Aksi yapildigi takdirde, kelime seçme isle-
mi, yapilan ise degecek sonuçlar vermeyecek kadar agir ve yogun hale gelir.

3.1.3. Yapilacak analizin türünü belirleme:

Örneklerin seçiminden sonra, hangi tür ve ya türlerde analiz yapilacaginin belir-
lenmesi gerekmektedir. Iliskili analizin, bir metindeki iliskileri tahlil etmek üzere kulla-
nabileceginiz alt kategorileri vardir: Hissiyatin Belirlenmesi, Yakinlik Analizi ve Bilis-
sel Gösterim.

* Hissiyatin Belirlenmesi: Bu yaklasim, metinde yer alan kavramlarin hissi de-
gerlendirmesini saglar. Bu biraz problemli olabilir, çünkü hisler ve duygular
sahislara ve zamana göre degisir. Yine de, yazar veya konusmacinin duygusal
ve psikolojik durumunu belirleme araci olabilir. Bu tür analizin altinda yatan
düsünce, bir yazarin hissiyati veya psikolojisinin, sözlü davranisina göre belir-
lenebilecegidir. Belirlenen kavramlara, duygusal/psikolojik grafikte belli sayi-
sal degerler verilir ve bu degerler istatistiki yönden sorgulanir.

* Yakinlik Analizi: Bu analiz türü, belirli kavramlarin metindeki varligiyla ilgi-
lenir. Metin, kelimelerden meydana gelen bir dizge olarak algilanmaktadir.
Farkli kelimelerden meydana gelen bir "kelimeler kümesi" belirlenir. Bu kü-
meye pencere denilmektedir. Belirlenen bu pencere/kelimeler kümesi metnin
tamaminda taranarak, pencerelkümedeki kelimelerin metinde birlikte geçip
geçmedigi tespit edilir. Birbirleri ile baglantili ve metinde birlikte geçen bir
grup kavram sonuçta, belli ve genel bir anlami ifade edebilir. Bu teknik biraz
problemli görünmektedir çünkü, pencerelküme, yalnizca belli kavramlari bir
arada tutmaktadir ve anlama, bir arada bulunma manasi yüklemektedir (bkz
asagida 5. Asama ve ilgili ekran görüntüsü) Yakinlikanalizinde, gruplandirma,
bir araya getirme ve derecelendirme gibi teknikler uygulanabilir (Krippen-
dorff, 1980: 111-118).

* Bilissel Gösterim: Bu tür analiz, yukaridaki iki yaklasimdan çikan sonuçlari
daha ileri düzeyde tahlil etmeye yarar. Karsilastirma amaciyla, yukaridaki sü-
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reçleri görsel temsil ederek, arastirmaciyi bir adim daha ileri götürür. Hissiyat
ve yakinlik analizleri, metnin düzeni içinde yapilirken, anlam temsili, metnin
genel anlaminin modelini çikarmaya çalisir. Bu da, kavramlar arasindaki ilis-
kiyi temsil eden bir grafikte gösterilebilir.Bu sekilde yapildiginda, aniain tem-
sili, metindeki semantik baglantilarin karsilastirilmasina da firsat verir. Buna
kisaca, görsel temsil de denir ve anlamlar ve tanimlarin zamandan zamana ve
insandan insana degistigini incelemek üzere karsilastirma yapmaya yarar.
(Palmquist, 1997: 131-145) Arastirmacinin hedefine göre, metnin, yazar/ko-
nusmacinin, sosyal grup veya dönemin degisik modelleri çikartilabilir. Bu çe-
sitlilik, temsilde kullanilan teorik varsayimlardan kaynaklanmaktadir: Zihinsel
modeller, hakikatin bilinçli veya bilinçsiz kavranmasini yansitan, bir biri ile
baglantili kavramlarin temsilidir. Bu modelleri anlamada anahtar dildir ve mo-
deller aglar (networks) halinde temsil edilebilir. Bu varsayimlardan sonra, bi-
lissel gösterim tekniginin yapay zeka modelleri gelistirmedeki uygunluguna ve
sosyo/psikolinguistigin ve bilissel bilimlerin (cognitive sciences) endiselerine
sasmamak gerek.

3.1.4. Metni kategorilere indirgeme ve kelime veya ibare örneklerini
kodlama:

En basit düzeyde, arastirmaci, bir kelime veya ibarenin varligini belirlemek üze-
re kodlama yapabilir (yukarida VarlikYokluk Belirlemesi kismina ve örnek için, asagi-
da Uygulamalar kismindaki, Varlik-YoklukBelirlemesi kismina bkz.) Fakat bu, islemin
basitliginin, basit sonuçlarin üretilmesine yol açacagi anlamina gelmemektedir. Diger
yandan, arastirmacinin ve arastirma probleminin gereksinimleri, daha ayrintili analizle-
rin yapilmasi için, daha nüfuz edici kodlamalarin yapilmasini gerektirmektedir.

Kodlama teknigi farkli yöntemlerle yapilmaktadir.Arastirmacinin elindeki belge-
ye göre yöntemler gelistirmesi de mümkündür. Kodlama genelde iki türdedir. I-Soyut
kategorilerle kodlama, 2- Somut kategorilerle kodlama. Her iki tür birden, ayni metinde
kullanilmamaktadir.Ilkinde, kodlanacak kelimeler, önceden olusturulan kategorilere da-
hil edilir. Örnegin bir belgede "bayrak" geçtiginde, bu "bagimsizlik sembolü" olarak, ke-
limeninyanina parantez içerisinde yazilarak kodlanir. Ikincisinde ise, metinde geçtigi se-
kilde aynen kodlanir, yani, belgeye dönüldügünde, anlam kaybi olmayacak sekilde kod-
lanir.Örnegin, "bayrak" kelimesi, yine "bayrak" olarak kodlanir.

Diger tür bir kodlama yöntemi, cümlenin belli bir sözdizimi esasina göre siralan-
digi ilkesine dayanmaktadir. Kodlamalar da bu sözdizimine uygun olarak yapilmaktadir.
Örnegin, cümleler "Özne-Nesne-Fiil" seklinde dizildigi için, bu dizime uygun bir kod-
Iiimakolayliklaher cümledeyapilabilir.Bu yaklasimlaItalya'dakigrevlerleilgiligaze-
le haberleri "Kim - Nerede/ Neyi - Ne Yapiyor" kalibi ile kodlanmistir. Bu kodlama ile
bir gazete haberi söyle görünmektedir:

Özne/Kim - (firma, Air France) - Nesne/Neyi - (yaklasik 500 uçusunu) - Yük-
lom/NeYapiyor- (iptal etti) (Franzossi, 1997: 131-145).Bu kalibin disinda olan kelime-
lei' de uygun biçimde kodlanir. Bu yolla fazla bilgi kaybi olmadan metnin tamami kod-
Iilllnbilir.
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Bir baska kodlamada yöntemi, belli bir kalip olusturarak bunu belgeye uygula-
maktir.Örnegin, vergilerle ilgili bir belge inceleniyorsa, her bir vergi türü hakkinda, ver-
ginin kime ödendigi, nasil ödendigi, miktan, ödeyen kisi ile ilgili bilgilerin karsiliklan
kisaltilarak yazilir: Asar vergisi geçtiginde, hemen yanina, parantez içerisinde Devlete
ödendigi için kisaca -DEV-, ayni ödendigi için -AY-,miktan, oranina göre az, orta veya
yüksek kategorilerine aynlarak, AZ- ORT, veya YÜK- yazilir. Bu yöntem diger vergi
türlerine de uygulanir. Daha sonra, kodlanan bu kelimeler üzerinde istenilen islem yapi-
lir.6

3.1.5. Kavramlar arasindaki iliskiyi inceleme:
Kelimelerlkavramlar kodlandiktan sonra metin, belirlenen kavramlann aralann-

daki iliskileri belirlemek üzere tahlil edilebilir. iliskili analizde, kavramlar arasindaki
iliskiyi belirlemede üç nitelik önemli roloynamaktadir:

1- iliskinin Gücü: Bununla, bir veya daha fazla kavramin iliski derecesine atifta
bulunulmaktadir. Kavramlar arasindaki bütün iliskiler esit olarak kabul edildi-
ginde bunu belirlemek, karsilastirmak ve temsil etmek kolaydir. Ancak, iliski-
lere güçlülük atfinda bulunma, orijinal metinde bulunan aynntilann çogunu
muhafaza etmeye yarar. "Belki, olabilir, olmaksizin" gibi kelimelerin metnin,
ibarenin veya fikrin belli bir kismiyla iliskili olup olmadigini belirlemede, ilis-
kinin gücünü tanimlamak önemli olmaktadir.

2- iliskinin Niteligi: Bu, kavramlann aralanndaki iliskinin olumlu veya olumsuz
olmasiyla ilgilidir. Örnegin, "kis" ile "dondurma" arasindaki iliski olumsuz-
dur. "Kis" ile "kazak" arasindaki iliski ise olumludur. Dolayisiyla, "kisin don-
durma yenir" cümlesi, kis ve dondurma arasindaki olumsuz iliskiyi göstermek
üzere kodlanabilir. Bir diger yaklasim da ikili tezzatliklar için ayn kategoriler
olusturmaktir. Verilen örnekte, "dondurma" "kazak" in tezzadi gibi görün-
mektedir. Fakat iki ayn kategori olarak kodlanabilmektedir; biri olumsuz, di-
geri olumlu. Bahsedilen bu tekniklerin faydalan ve sinirlan konusunda çok az
arastirma yapilmistir. isaretlerne yoluyla, belirlenen kelimelerin, kavramlann
lehine mi yoksa aleyhine mi kullanildigi tespit edilebilir. Bu yol bazen yanil-
tici olabilir, fakat anlami tayin etmede önemlidir.

3- iliskinin Yönü: Bununla, kategorilerin sahip oldugu iliski türüne isaret edil-
mektedir. Bu tür bilgilerin kodlanmasi, karar verme sürecine yeni giren bilgi-
nin tesirini belirlemede faydali olmaktadir. Yön gösteren iliskiler "X, Y' yi
ima etmektedir", "X, Y'den önce gelmektedir", "Y, X' den önce gelmektedir"
veya yalnizca, "X kavrami Y'nin ardindan mi gelmektedir", veya tam tersi mi-
dir? Bazi durumlarda kavramlar iki yönlü olabilir veya esit tesire sahiptir. Her
iki yaklasim da faydalidir, ancak odak noktalan farklidir. Bütün kategorileri

6 Bu kodlama yöntemi ile, Fransa'da Ihtilal (l789)'in hemen sonrasinda derlenen sikayet defter-
Ieri kodlanmis ve üzerinde istatistiki islemler yapilmistir. Yüzlerce sayida olan ve Fransa'nin
tamamini kapsayan bu defterlerin muhteva analizi yoluyla incelenmesi ekip çalismasi ile IS
yilda tamamlanmistir: Gilbert Shapiro and John Markoff, Revolutionary Demands: A Content
Analysis of the Cahiers de Doleances of /789, Stanford University Press, 1998.
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çift yönlü olarak kodlamak, eo fazla, kodlama öncesi çalismalann sonuca te-
sir edebilecegi kesif çalismalannda faydalidir ve bilgisayarda kolayca kodla-
nabilir.

3.1.6. Iliskileri kodlama:

Kavram analizi ile iliskili analiz arasindaki en temel farklardan biri, kavramlar
arasindaki iliskilerin kodlanmasidir. iliskilere degerler atfederken özel bir ihtimam gös-
terilmesi önemlidir. Çünkü, bazi kelimeler, yalnizca bosluklan dolduruyor olabilir.

3.1.7. Istatistiki analizler yapma:

Bu asamada, kodlanan verilerin istatistiki analizi yapilir. Bu analiz, belirlenen de-
giskenler arasindaki farkliliklan belirleme veya iliskileri bulmaya yönelik olabilir.

3.1.8. Istatistiki analiz sonuçlarini çesitli biçimlerde gösterme:

istatistiki analizin sonuçlannin grafikte veya haritada, çesitli biçimlerde gösteril-
digi asamadir.

4. Muhteva Analizinin Geçerliligi ve Güvenilirligi

Güvenilirlik ve geçerlilik konusu, diger arastirma metodlannda oldugu gibi,
muhteva analizinde de söz konusudur.Güvenilirlik deyince, kodlamayi yapan kisinin sü-
rekli ve tutarli olarak ayni kelimeleri ve kavramlan kodlamasi, kodlama yapan bir grup-
taki kisilerin ayni kategorileri siniflandirmasi ve metnin kategorizasyonunun belli bir
standarta uymasi kastedilmektedir. Kodlama esnasinda, dogalolarak, insan hatasi isin
içine girmektedir. Bu nedenle, kodlama hatalannin tamamiyla ortadan kaldinlamayaca-
Si, fakat en aza indirgenebilecegi bilinmekte, dolayisiyla, %80'lik bir dogruluk yüzdesi
güvenilirlik için yeterli kabul edilmektedir.

Diger yandan, muhteva analizi çalismasinin geçerliligi ile kategorilerin vanlan
sonuçlara uygunlugu ve elde edilen neticelerin bir teori etrafinda genellestirilmesi kast
cdilmektedir.

Kategorilerin geçerliligi, çoklu tasnifleyicilerin kullanilmasiyla saglanir. Örne-
Alii,bir muhteva analizi çalismasi, baskanlik konusmalannda "komünist" kategorisinin
vurhAloive kullanim sayisini ölçmektedir. Çoklu tasnifleyiciler kullanilarak, kavram ka-
It'JMorisigenisletilebilir ve "kizil", "Sovyet korkusu", "Allahsiz düsmanlar", "Marksist
/lcnipiitizanlar"gibi es anlamli kelimeler de eklenebilir. Burada "komünizm" direk de-
Aiskoli,"kizil" ve diger kelimeler ise, dolayli degisken olarak alinir.

Diger bir problem çikarsama yoluyla vanlan sonuçlara yöneliktir. Sonuçlar veri-
1~l'auygun mudur yoksa baska bir fenomen yoluyla mi açiklanabilir? Kavramlann sayi-
1111'11111yönelik olarak yapilan çalismalarda, kavramin ikinci kez zikredilisi, doksan doku-
7.UIlCUkezzikredilisiile aynidegeremisahiptir?

Çok sayidaki sayisal veriden makul sonuçlar elde edilebilir. Fakat, delil konusu
hiilii cevapsiz kalmaktadir. Bu problem, çogunlukla, arastirmaci kelime sayimi için bil-
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gisayar programi kullanildiginda görülmektedir. Esanlamli (sinonim) ve sesdes (homo-
nim) kelimelerin seçimi, arastirmanin sonucunu tamamiyla degistirerek, sonuçlar üzeri-
ne yapilan yorumlari geçersiz hale getirebilir. Örnegin, "ordu" askeri manada bir kelime
oldugu gibi gibi, ayni zamanda bir il adidir. Arastirmaci bu kelimenin sayisini ve sikli-
gini dogru olarak tespit edebilir. Fakat, her bir kullanimdaki manayi belirlemesi müm-
kün degildir (özellikle bilgisayar kullandiginda). "Ordu" kelimesini tarayan bir arastir-
maci 50 kayit bulmustur.Ancak, yalnizca il adini belirten "Ordu" için baktiginda, bu sa-
yi 17'ye iner. Bu durumda, 50 kaydin arastirmaciyi yanlis neticeye ulastirdigi görülmek-
tedir. Bu sonuçtan yola çikarak yapilan yorumlar da tamamiyla yanlis olmaktadir.

Vanlan neticelerin genellestirilmesi, kavram kategorilerini belirleme kadar bu ka-
tegorilerin güvenilirligi ile siki sikiya baglantilidir. Dolayisiyla, arastirmacinin ölçmeyi
istedigi düsünce ve benzeri seyleri dogru biçimde ölçen kategorileri belirlemesi önemli-
dir. Konuya iliskin bir baska nokta da, kodlama kurallannin belirlenmesidir. Bir veya
birden fazla kisinin ayni veriyi, ayni biçimde kategorize etmesi ve kodlamasi, ki buna is-
tikrarlilik denilmektedir, muhteva analizinin basanli olmasi için çok önemlidir.

5. Avantajlari ve Dezavantajlari

Muhteva analizinde, metinler yoluyla direk iletisim ele alinmakta böylece, sosyal
etkilesim daha kolay incelenmektedir. Metinlerin tahlili yoluyla, uzun bir dönemde tari-
hi/kültürel perspektifler edinilebilir. Niceliksel ve niteliksel islemler yapilabilir. Metin-
lerin yorumlanmasinda kullanilabilir. Etkilesimleri inceleme aracidir. Dilin kullanimina
ve insan zihninin karmasik modellerine nüfuz etmeyi saglar.

Muhteva analizinin teorik ve pratik düzeyde bazi dezavantajlan vardir. Bunlar:
Oldukça uzun zaman alabilir. Hata payi oldukça yüksek olabilir, özellikle iliskili analiz
metodu kullanildiginda. Teorik bir zeminden yoksundur veya çalismada ima edilen ilis-
kilerden anlamli çikarsamalar yapma konusunda arastirmaci oldukça özgürdür. Yapisal
olarak indirgeyicidir, özellikle karmasik metinlerle ugrasildiginda. Genelde yalnizca ke-
lime sayimina yöneliktir. Metni üreten baglami ve üretildikten sonraki durumu çogu kez
dikkate almaz. Üst düzeydeki analizlerde bilgisayarla isleme veya otomatiklestirme zor
olabilir.

6. Uygulamalar

Muhteva analizi, kelime sayimindan regresyon analizine kadar çok çesitli teknik-
lerle yapilmaktadir. Bilgisayar kullanimi ile birlikte yeni teknikler de denenmektedir.
Hatta arastirmaci, üzerinde çalistigi metinin özelliklerinden hareketle, kendisi de yeni
uygulamalar gelistirebilmektedir. Bu kadar genis kullanimli ve tekniklerinin çesitli ol-
masi nedeniyle, arastirmacinin formüle ettigi arastirma sorusuna en dogru cevabi arama-
da, muhteva analizinin hangi teknigini kullanacagini belirlemesi önemli olmaktadir. Yu-
kanda aynntilanyla anlatilan teknikler, en temel ve en çok kullanilanlardir. Asagida, bu
teknikler kullanilarak yapilan arastirmalardan bazi örnekler verilecektir. Örnekler, ya-
yinlanmis makalelere ve yazann master düzeyinde verdigi Tarih Metodolojisi dersinde
ögrencilere yaptirdigi çalismalara dayanmaktadir.Türkiye disinda konu üzerinde sayisiz
çalisma yapilmis olmasina ragmen, okuyucunun kolay ulasmasina ve degerlendirmesine
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yardimci olmak amaciyla, asagida verileo örneklerTürkiye'de yapilan çalismalardan se-
çilmistir.?

6.1. Anahtar Kelime Baglarni

Rifki Salim Burçak tarafindan yapilan çalismada, muhteva analizinin, anahtar ke-
lime baglami teknigi uygulanarak, Inönü'nün demokrasi anlayisi ortaya konulmaya ve
demokrasi rejimini uygulamaya koymaya ne derece kararli oldugu tespit edilmeye çali-
silmistir (Burçak, 1950: 3-15).

Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partililerin (CHP) iddialan hareket noktasini olus-
turmustur. Iddialara göre Inönü, Cumhurbaskanligina geldigi dönemden itibaren (1938),
bUtUnicaplan ve sartlan ile demokrasinin tatbikine karar vermistir. Böyle bir niyet ve
kararla is basina gelen Inönü ve Halk Partisi, son derece samimidir. Bu yöndeki niyet ve
karanni Inönü, Mart 1939 yilinda, Istanbul Üniversitesi'nde verdigi bir nutukta açikla-
mis, hatta ülkede demokrasiye dogru yönelmenin baslayacagini ilan etmistir. Bu neden-
le, Inönü'nün Üniversite Nutku, Türkiye'nin otoriter rejimden demokratik rejime geçis-
te bir dönüm noktasini teskil etmektedir. Yine Halk Partililerin iddiasina göre, Inönü bu
tarihten itibaren ülkede demokratik rejimi yerlestirmeye baslamis, fakat ardindan gelen
lL.Dünya Savasi (1939-1945) nedeniyle bunu durdurmak zorunda kalmis, Savas sonun-
da yeni bir firsat dogmustur.

Bu iddialann hakikat olup olmadigini arastirmak için, Burçak su soruyu formüle
etmistir: Niyet ve karar düzeyinde de olsa demokrasiye yönelmenin baslangici kabul edi-
len Inönü'nün Üniversite Nutku, hakikatten böyle bir vaadi ihtiva etmekte midir? Bu so-
runun cevabini bulmak için Burçak, Inönü'nün Üniversite Nutku'nda kullandigi, "halk-
çi" ve "milletin murakabesi" kelimelerini anahtar kelime olarak tespit etmis ve bu keli-
meleri Nutuk'da geçtikleri daha genis baglamda degerlendirmistir. Bu kelimeler Nu-
tuk'un ilk iki cümlesinde geçmektedir. Halk Partililer, demokrasiye geçisin bu Nutuk'la
basladigi iddialanni ispat etmek için, hep bu iki cümleye atifta bulunmaktadirlar. Halbu-
ki, gerçek niyetleri takip eden cümlelerde açiga çikmaktadir. Takip eden cümleleri,
(muhteva analizi açisindan bu cümleler anahtar kelimelerin geçtigi baglami olusturmak-
tadir) degerlendiren Burçak, "halkçilik" ile gerçekte iktidann halkta degil, sadece Büyük
Millet Meclisi'nde oldugunun, "milletin murakabesi" ile, Meclisin demokratik bir anla-
yis ve usullerle seçilmesinin degil zaten var olan Meclisin ondan sonra da bütün iktida-
ra sahip olacaginin anlasildigini tespit etmistir.

Anahtar kelimelere yüklenen bu manalann diger ortamlarda da tutarli bir sekilde
dile getirilip getirilmedigini, (bu muhteva analizi açisindan, anahtar kelimelerin kullani-
minda degisme olup olmadigini belirlemektir) tespit etmek için, Inönü ve Parti Genel
Sekreterlerinindaha sonraki yillarda, çesitli vesilelerle yaptiklan konusmalarda, anahtar
kelimelerin hangi anlam ve baglamlarda kullanildigini tahlil etmistir.8 Neticede, degis-

7Türkiye disinda yapilan çalismalara örnek olarak, muhteva analizinin sekiz ayri tekniginin uygu-
landigi, takip eden eserdeki makalelere bakilabilir. CarI Roberts (ed.), Text Analysis for the
Social Sciences, Methods for Drawing Statistical lnferences from Texts and Transcripts,
Mahawah, New Jersey 1997, 103-221.

H Bunlar, Inönü'nün Meclis'i açis ve Parti kurultayi konusmalari (1938, 1946) Parti Genel
Sekreterleri, Recep Peker'in radyo konusmasi (1935) ve Sükrü Kaya'nin Meclis'te yaptigi
konusma (1936) dir. Bkz. Burçak, Inönü ve Demokrasi, 7-10.
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mez ve tutarli biçimde, halkçilik ilkesiyle, halkin hakimiyet hakkina sahip olmasi ve bu-
nu seçimlerde diledigi gibi tezahür ettirmesinin degil, vatandaslarin kendi aralarindaki
esitliginin kastedildigini, milletin murakabesi konusunda ise, bunun hiç söz konusu ol-
madigini, Inönü'nün, Milli Sef ve Degismez Genel Baskan sifatina büründügünü tespit
etmistir. Bütün bu tespitlerin, demokratik zihniyet ve uygulamalara aykiri düstügü orta-
dadir. Dolayisiyla, baslangiçta sorulan, demokrasiye yönelmenin baslangici kabul edilen
Üniversite Nutku, hakikatten böyle bir vaadi ihtiva etmekte midir sorusunun cevabi, ha-
yir olmustur. Inönü'nün Cumhurbaskanligina gelmesiyle birlikte Türkiye'de demokrasi-
nin basladigi iddiasi da, dayanaktan yoksun bir halde kalmistir.

6.2. Yakinlik Analizi

Inönü'nün Türkiye'yi demokratik bir rejime götürmekte ne derece kararli oldugu
konusu, 1948-1950 tarihleri arasindaki üç yilda meclisi açarken yaptigi konusmalarin
muhteva analizine tabi tutulmasi yoluyla da incelenmistir.9Analizin degisik teknikleri-
nin denendigi bu çalismanin, yalnizca iliskili analizin yakinlik analizi kismindan burada
bahsedilecektir. Hatirlanacagi üzere, yakinlik analizinde, önceden belirlenen kelime di-
zileri/pencereler tespit edilerek, bu dizilerin metinde ne kadar aralikla (kaç kelime ara-
likla) birlikte geçtigine bakilmaktadir. Belirlenen iki kelime arasindaki aralik ne kadar az
ise (0,1,2,3 veya 4 kelime ise), taranan kelimeler birbirleri ile o ölçüde yakindan baglan-
tilidir. Aralik fazla ise (5 kelime ve üzeri) aralarindaki baglanti giderek zayiflamaktadir.
Kelimeler arasindaki araliktan hareketle, kelimelerin birbiriyle ne kadar baglantili ola-
rak kullanildigi, dolayisiyla da bir metnin yazarinin söyledikleri hakkinda ne kadar sa-
mimi oldugu tespit edilebilmektedir.

Bu teknik Inönü'nün Meclis'i açis konusmalarina uygulandiginda sunlar tespit
edilmistir: Üç Meclis konusmasinda, Inönü demokrasi kavramini toplam 18kere kullan-
mistir. Demokrasinin olmazsa olmaz baglantilarindan "çok parti", "hürriyet" ve "hür"
kelimeleri, demokrasi ile birer kelime arayla fakat birer kere (toplam üç kere) kullanil-
mistir. Mevcut rejim olan Cumhuriyet ise demokrasiye hiç yaklastirilmamistir: Cumhu-
riyet ve demokrasi kelimeleri 5 kelime aralikla tarandiginda sonuç sifir olmustur. Diger
yandan, demokrasi konusunda olumsuz kavramlar kullanilarak, olumsuz çagrisimlarda
bulunuldugu gözlenmektedir: Düsmanlik ve demokrasi 2 kelime arayla bir kere, üç ke-
lime arayla bir kere; hastalik ve demokrasi 3 kelime arayla bir kere; münakasa ve de-
mokrasi 2 kelime arayla bir kere kullanilmistir.Tehlike, zehirli, istirap, sarsinti siddet ke-
limelerinin demokrasi ile 3 kelime aralikla kullanim sikligi sifirdir. Bu neticeler su se-
kilde yorumlanabilir: Çok partili demokrasiye geçildigi (1946) bir dönemde Inönü, de-
mokrasinin en temel unsurlarini (hürriyet, çok parti) yüzeysel bir biçimde algilamakta-
dir. Demokrasiden bahsederken onu düsmanlik, hastalik ve münakasa ile yakinlastirma-
si ise, demokrasiye bakis açisinin pek de olumlu olmadigini göstermektedir. Demokra-
siyi her ne kadar, tehlike olarak görmese de, iktidarin elinden gitmesi anlamina geldigi-
ni bilmektedir.

9 Bahsedilen çalisma, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü'nde,
master programi dahilinde yazar tarafindan verilen Tarih Metodolojisi dersi kapsaminda, Basak
Alp tarafindan yapilmistir.
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tedir.

Demokrasi ile ilgili olumlu kavramlar:
Çok parti -demokrasi: 1kelime arayla 1kere geçmektedir.
Hürriyet - demokrasi: 1kelime arayla 1kere geçmektedir.
Hür - demokrasi: 1 kelime arayla 1kere geçmektedir.
Cumhuriyet - demokrasi: 3 kelime arayla Okere geçmektedir.
Toplam: 3 kere

Demokrasi ile ilgili olumsuz kavramlar:

Düsmanlik -demokrasi: 2 kelime arayla 1kere, 3 kelime arayla 1 kere geçmek-

Hastalik - demokrasi: 3 kelime arayla 1 kere geçmektedir.

Münakasa - demokrasi: 2 kelime arayla 1 kere geçmektedir.

Tehlike, zehirli, istirap, sarsinti siddet -demokrasi: 3 kelime arayla Okere geç-
mektedir.

Toplam: 4 kere

Bu tespitlerin geçerliligini kontrol etmek üzere, demokrasinin vazgeçilmezlerin-
den olan insan haklari, ifade/düsünce özgürlügü gibi kavramlar "hak", "insan", "ifade",
"düsünce" ve "özgürlük" kelimeleri ile tarandiginda, yalmzca "ifade"nin 3 kere, diger-
lerinin ise açis konusmalarinda sifir kere kullanildigi görülmüstür. Yakinlik analizinden
çikan sonuç, Inönü ve demokrasinin birbirinden oldukça uzak iki olgu oldugudur.

6.3. Kelime Kullanim Sikligi

Siyasi fikir tarihi çalismalarinda muhteva analizi metodunun kullanilmasinin na-
dir örneklerinden biri, Serif Mardin'in, kelime kullanim sikligi teknigini kullanarak, Ül-
kü Dergisi'nde yaptigi taramalardir. (Mardin, 1969: 13-16).10Mardin, Türk milliyetçili-
gi üzerine çalisirken, 1930 ve 40'Ii yillarda yayinlanan kaynaklarda iki tür milliyetçili-
gin belirginlestigini sezinlemistir: 1- Gelenekçi Milliyetçilik, 2- Modernist Milliyetçilik.
(bu muhteva analizinde, problemin formüle edilmesi asamasidir). Bu sezgisini varsayi-
ma dönüstürerek, dogrulugunu test etmek amaciyla, Ülkü Dergisi'ni seçmistir. Derginin
1933-1948 yillari arasinda çikan sayilarindan, her üç sayida birinin bas makalesini ala-
rak, toplam 64 makaleyi analize dahil etmistir (düzenli örnekleme metoduna göre yapi-
lan bu seçim, veri seçme asamasidir). Mardin'e göre, dergi tek basina 1930 ve 40'li yil-

io Konuyla ilgili di~er bir çalismada ise, Ilhan Tekeli - Selim Ilkin, Kadro dergisinde yayinlanan
yazilara kelime kullanim sikJi~i tekni~ini uygulamislardir. 1930'Iarda Türkiye'de bir grup
aydin arasinda gelisen Kadro hareketinin niteli~i, daha belirli bir ifadeyle, Kadro hareketinin
siyasal bir elit haline gelmek isteyisi, Kadro hareketinin toplumsalolaylara ne tür bir dünya
görüsü yada bilim anlayisiyla yaklasti~i ve Kadro ideolojisinin mahiyeti gibi konular, Kadro
dergisinde geçen konuya iliskin, olumlu ve olumsuz kavramlar etrafinda incelenmistir.
"Türkiye'de bir Aydin Hareketi: Kadro", Toplum ve Bilim, 24 Kis 1984,35-67. Muhteva anal-
izinin en çok kullanilan tekni~i olan kelime kullanim sikli~i, pek çok çalismaya uygulanmis ve
kelime sayim isi çesitli sekillerde yapilmis ve temsil edilmistir. Bunlarin örnekleri için bkz.
Fatin Sezgin, Dil ve Edebiyatta Istatistik ve Bilgisayar Uygulamalari, Istanbul 1993; Wayne A.
Danielson and Dominic L. Lasorsa, "Perceptions of Social Change: 100 Years of Front-Page
Coverage in The New York Times and The Los Angels TImes", Cari Roberts (ed.), Text Analysis
for the Social Sciences, Methodsfor Drawing Statisticallnferencesfrom Texts and Transcripts,
Mahawah, New Jersey 1997, 103-107.
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larda resmi çevrelerde ve Cumhuriyetçi aydinlar arasinda gelisen ideolojileri yansitan
kesin bir gösterge degildir. Fakat, Cumhuriyet aydinlarinin önemli bir kesiminin bulun-
dugu CHP içerisindeki ideolojik degismeleri gösterebilecek bir nitelige sahiptir. 1933-
i948 yillari arasinda yayinlanmis olmasi onu, Cumhuriyet ideolojisinin bir kaynagi yap-
maktadir. Dolayisiyla, ilgili dönemde, Türkiye'de Cumhuriyetin ideolojileri düzeyinde
gelisen milliyetçilik türleri hakkinda bilgi vermesi muhtemeldir.

Analize tabi tutulacak belgenin seçiminden sonra, dergide taranacak kelime/kav-
ramlarin belirlenmesi asamasi oldukça problemli görünüyordu. Önceden tanimlanan iki
tür milliyetçilige karsilik gelen ve bu ikisini birbirinden kesin hatlarla ayiran iki ayri
kavram dizininin tespit edilmesi gerekiyordu. Ayrica, cümlenin mi yoksa kelimenin mi
analizde esas alinacaginin da belirlenmesi gerekiyordu. Kelime birimi esas alinarak, iki
tür milliyetçiligi açiklayan ve birbirinden ayirt eden, iki ayri kavram dizini tespit edildi
(bu kavramlar makalenin sonunda verilmistir) ve bu kavramlar iki grup halinde metinde
tarandi, kullanim sikliklari tespit edildi. Elde edilen neticede suydu; tespit edilen her iki
kavram dizinindeki kavramlarin kullanim sikligi oldukça benzerdi. Kullanim sikliklari
grafikte gösterildiginde, ayni inis çikislari takip ettigi görülüyordu. Atatürk'ün ölümün-
den önceki ve sonraki 6 yilda (iki dönemde) kelime kullanim sikliklari karsilastinldigin-
da ise, ilk dönemde gelenekçi milliyetçiligin hakim oldugu, Atatürk'ün ölümünden son-
ra ise, yerini yavas yavas modemist milliyetçilige biraktigi tespit edildi.

Seçilen soyut kavramlarin kullanim sikligina bakildiginda ise, bu soyut kavram-
lari sembollestiren kelimelere ya hiç rastlanmadi veya sayilari oldukça düsük çikti: Ör-
negin, "esitlik-müsavat" kavrami 1933-48 arasindaki on bes yillik sürede bir kere bile
kullanilmamisti. "Sosyalizm" kelimesi iki, "isçi" kelimesi ise yalnizca üç defa geçiyor-
du. Benzeri netice, "demokrasi", "Kemalizm", "fasizm" ve "Marksizm" kelimeleri için
de geçerli idi. Bu da, Avrupa'da hararetle tartisilan konulara CHP'li seçkinlerin oldukça
yabanci oldugu, CHP' nin ideolojik dilinin basitligi ve dönemin siyasi kültürünün renk-
sizligi seklinde yorumlandi.

Mardin'in bu çalismasi, muhteva analizinin, varsayimi desteklemek ve yeni var-
sayimlar yaratmak üzere kullanilabilecegini göstermistir.

6.4. Varlik - Yokluk Belirlemesi

Erik Jan Zürcher, Jön Türkler, Osmanli Müslümanlari ve Türk Milliyetçilerinin
siyasi kimlikleri (1908-1938) üzerine yaptigi çalismasinda, muhteva analizi metodunun
varlik-yokluk belirlemesi teknigini kullanmistir (Zürcher, 200: 151-179). Burada, Zürc-
her'in formüle ettigi arastirma sorusu ve soruya cevap bulma asamasinda varlik-yokluk
belirlemesi teknigini nasil kullandigi anlatilmaya çalisilacaktir.

Zürcher su soruyu formüle etmistir (muhteva analizinin arastirma sorusunu be-
lirleme asamasi) Türkler kendilerini ne zaman "Türk" olarak tanimlamaya basladilar?
Diger bir ifadeyle, Türkler, ait olduklari devleti, Osmanlilarin devleti veya Islam Halife-
ligi olarak degil de, Türklerin yer aldigi siyasi bir ünite olarak görmeye ne zaman basla-
dilar?

Bu soruyu cevaplamak üzere Zürcher önce, Jön Türklerin maruz kaldiklari ide-
olojik akimlari ve bunlar üzerindeki görüsleri incelemistir. Bunlardan bir kismina göre,
Jön Türkler arasinda Osmanlicilik ve Islamcilik akimlari zaman içinde geçerliligini yi-
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tirmis ve Türkçülük akimi, tek seçeneklen olarak kalmistir. i. Dünya Savasi (1914-1918)
masinda, Orta Asya'ya açilan Pan-Türkçülük güç kazanirken, savastan yenilgiyle çikil-
iiiusininardindan, Türk milliyetçiligi yine tek seçenek olarak kalmis ve Mustafa Kemal
liderliginde yürütülen Milli Mücadele hareketinde, Anadolu Türk milliyetçiligi tercih
edilmistir.Bu, Toynbee, Stanford Shaw ve G. Lewis gibi sahanin etkili yazarlari olan sa-
hiiiliircabenimsenen görüstür. Sükrü Hanioglu ise, Ittihat ve Terakki Partisi'nin Paris'te-
ki merkezinin, II. Mesrutiyet (1908)'den önce, 1902-1906 döneminde Türk milliyetçili-
Aini benimsedigi ve bu dönemden itibaren, Partinin propagandalarinin milliyetçi bir
udak kazandigi görüsündedir. Dönemin sartlarinda milliyetçilige dönüsün önemli oldu-
Aunu,bu nedenle de, Zürcher'i, Jön Türklerin milliyetçiliginin hakiki Türkçü oldugun-
dan süphe duymaya yönelttigini belirtmektedir. Bunun yerine, Jön Türklerin, 1908'den
de önce, Osmanli Müslüman milliyetçileri oldugunu düsünmekte, Ittihat ve terakki Par-
tisi' ne baslangiçta yalnizca Osmanli Müs1üman1annalinmasi ve Hristiyanlar disarida bi-
rakilmasinin ise, Jön Türklerin milliyetçiliginin dine temellendigini onayladigini düsün-
mektedir. Ittihat ve Terakki Partisi kadrolarinda yer alan sahislar, ll. Mesrutiyet'ten iti-
baren ülkenin en güçlü, olaylara yön veren siyasi aktörlerini olusturmus, Mili Mücadele
hareketi ve Cumhuriyet'in kurulmasi da, eski Ittihat ve Terakki Partisi üyelerinin lider-
liginde ve yönle~dirmeleriyle gerçeklesmistir.

Bu baglamda, Züccher,Jön Türklerle baslayan, Ittihat ve Terakki Partisi dönemin-
de yükselen dini milliyetçiligin, Mili Mücadele döneminde de devam edip etmedigini ta-
kip etmistir. 1918-1923 döneminde Milli Mücadele'nin lideri Mustafa Kemal'in yaptigi
konusmalarimuhteva analizine tabi tutarak, belirledigi kelimelerin konusma metinlerin-
de var olup olmadiklarina bakmistir. Bu metinler Mustafa Kemal'in Erzurum (23 Tem-
muz - 7Agustos 1919)ve Sivas kongrelerindeki konusmalan ve Ankara'ya geldikten (27
Aralik 1919) sonra mecliste yaptigi konusmalardir (bunlarin hangileri oldugu belirtilmi-
yor). Metinde taranan kelime, "Türk" ve "Türkiye" dir. Türk kelimesi metinde tarandi-
Aindametinlerde hiç geçmedigi görülmüstür "Türkiye" kelimesine Erzurum ve Sivas
Kongreleri'nin metinlerinde biç rastlamamis. Ankara'daki konusmalarda ise, birkaç de-
fa, "ugmna savasilan ülke" ve "Osmanli ülkesi" anlamlarinda kullanildigi tespit edilmis-
tir.Türk kelimesinin hiç, Türkiye kelimesinin çok az kullanilmasina karsin, hangi keli-
menin en çok kullanildigina bakildiginda, örnegin, Sivas Kongresi'ni açis metninde (bu
metin 15dakikalik bir konusmadir), "milli" ve "millet" kelimelerinin 41 defa ile en faz-
Iilkullanilan kelimeler oldugu belirlenmistir.Mustafa Kemal, Milli Mücadele'nin ilk dö-
nemdeki konusmalarinda ve açiklamalarinda, milli hareketin dayandigi temeli belirler-
kcn oldukça dikkatlidir. En fazla odaklandigi kelimeler millet ve millidir. Zürcher, bura-
diiki milli kelimesine, Ittihat ve Terakki Partisi'nin milliyetçilik anlayisinin devami ola-
iiik, dini birmana yüklendigi görüsündedIr. Incelenilen dönemde (1908-1923) Müslü-
mnn milliyetçiligi, esasda, anti-Hristiyan, anti-Yunan ve anti-Ermeni duygulara tepki
olnrak gelismistir. Cumhuriyet'in kurulusunun ardindan, Mustafa Kemal Türkçülügü ön
plnna getirmis ve Türk milliyetçiligini, ortak dil, kültür ve ideal esasina temellendirmis-
ilr.Cumhuriyet'in kurulusundan sonraki konusmalarinda Mustafa Kemal'In en fazla kuI-
lundigikelimelerin,"muasir"ve"medeni"kelimeleriolmasiniZüccher,milikimlikkonu-
/iiiiiun çözüme kavusturoldugu ve ülkenin kurtarilmasiyla geçen 10 yillik aradan sonra,
toplumu modemlestirme konusunun tekrar gündeme oturdugu seklinde yorumIamistir.
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Bu çalisma ile birlikte, muhteva analizi metodunun kullanimi açisindan su nok-
talar tavsiye edilebilir: Zürcher çalismasinda, muhteva analizinin yalnizca bir teknigini
(burada konu edilen varlik-yokluk belirlemesi) degil, birkaç teknigini (anahtar kelime
baglarni ve kelime sayimi) bir arada kullanarak, formüle ettigi soruyu cevaplamaya ça-
lismistir. Yukarida verilen örneklerin çogunda da, böyle bir yolun takip edildigi görül-
mektedir. Bu, arastirmada kullanilan verilerin farkli açilardan degerlendirilmesi ve daha
geçerli sonuçlar elde edilmesi anlamina gelmektedir. Muhteva analizi, diger metodlar gi-
bi, arastirmacinin sorusuna cevap bulmasini, daha geçerli ve güvenli sonuçlar elde etme-
sini saglayan bir arastirma aracidir. Arastirmacinin elde edecegi sonuçlar ise, çogu za-
man, arastirma araçlarini nasil kullandigina baglidir. Birden fazla teknigin birlikte kulla-
nilmasi, arastirmacinin daha geçerli sonuçlara ulasmasina ve daha kapsamli yorumlar
yapmasina yardimci olur.

7. Muhteva Analizi Programinin Kullanimi

Muhteva analizi yapmak üzere gelistirilen programlardan biri Concordance'dir.
Internet'ten indirilerek bir ay süreyle ücretsiz kullanilabilir. Daha uzun süre kullanim is-
teniyorsa. satin alinmasi gerekir. Programin, ayni bilgisayara ikinci kez yüklenmesi
mümkün olmamaktadir. Concordance'in çalistirilmasi ve yaptigi islemler, programin
"yardim" kisminda bulunmaktadir. Kullanicilarin önce bu kismi okumalari ve burada ve-
rilen talimatlara göre programi çalistirmalari gerekmektedir. Okuyucuya yardimci olmak
amaciyla. bu kisimda programin açilisi ve kelime dizininin yapilisi, ekran görüntüleri ile
birlikte anlatilmaktadir

7.1. Asama: Concordance programini, http:/www.rjcv.freeserve.co.ukJadresin-
den yaklasik LOdakikalik bir sürede bilgisayariniza indirebilirsioiz. Masaüstüne indirdi-
giniz programa ilk tikladiginizda karsiniza çikan ekran görüntüsü asagidaki gibidir.

7. 2. Asama: Kelime dizinini yapmak için "file" a tiklayin ve "Make full Concor-
dance"i, oradan da "From files"i seçin. Ekran görüntünüz asagidaki gibi olacaktir.
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7.3. Asama: Karsiniza çikan ekranda "Add files" (dosya ekle)'i seçin. Buradan
karsiniza çikan ekrandan, analize tabi tutmak istediginiz, tercihen masaüstüne koydugu-
IJUZ,metnin üzerine tiklayin (doc. uzanimli word metinleri program tarafindan isleneme-
iiiektedir. Bu nedenle, metnin program tarafindan islenebilmesi için, metin dosyasi yani,
text uzanimli olarak saklanmis olmasi gerekmektedir. Asagidaki ekrandaki "balkanaci-
Iiiri.txt" dosyasi gibi). Bu islemle metin programa dahil olur. Dahil oldugunu asagidaki
Ribi ekranda görebilirsiniz. Daha önceden baska metinleri analize tabi tuttuysaniz bun-
iiir da,asagidakigibi,ekrandagörünür.Bu durumda,asagidakigibi,bir kaç dosyaiçin-
ilcn istediginizi isaretlemeniz gerekir.
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7.4. Asama: Sag alt kösedeki "Make full Concordance"i tikladiginizda, seçtigi-
niz l11etninizde yer alan bütün kelimeler asagidaki gibi dizilir. Ekranin üstünde, file hi-
zasiridaki Text'e oradan da ilgili yere tiklayarak, kelime dizme isini alfabetik, en çok kul-
lanil11danen aza veya en az kullanimdan en çok kullanima dogru yapabilirsiniz. yapabi-
lirsiniz. Kelime dizininin (Headword) bitisigindeki, "No" sütununun altindaki rakamlar,
her bir kelimenin metinde kaç defa geçtigini göstermektedir. Asagidaki örnekte oldugu

gibi, Balkan Savasi (1912-1913) esnasinda tutulan bir günlükte, "Balkan" kelimesi 16
defa geçmektedir. Kelime dizininden seçtiginiz bir kelimenin üzerine tikladiginizda, bu
kelinienin metinde geçtigi baglami görebilirsiniz. Asagidaki gibi, "Balkan" kelimesinin,
metiiide geçtigi 16 baglarni bir arada görebilirsiniz. "Balkan" kelimesinden her hangi bi-
rine tikladiginizda, o kelimenin metinde kullanildigi sayfaya, yani, kelimenin metinde
geçtigi daha genis baglama ulasabilirsiniz.

Aynca, Ekranin sol alt kösesindeki "Words"un altinda yer alan rakam, metinde
kaç "yn kelimenin kullanildigini, "Tokens" ise, kelimelerin tamaminin tekrar sayisini
bildiimektedir. Daha çok dilcilerin kullandigi bu rakamlarla, daha aynntili hesaplamalar
yapihibilmektedir.

7.5. Asama: Iliskili analizin tekniklerinden biri olan yakinlik analizini yapmak
için, ekrandan proximity'i isaretleyip edit'e tiklayin. Karsiniza çikan ekrana, yakinlikla-
nni t~spit etmek istediginiz iki kelimeyi ve kaç kelime araligiyla taramak istiyorsaniz bu
kelime sayisini yazin. Close'a tiklayin. Ekran kapaninca, arka plandaki ekranda bulunan
Mak~ Fast Concordance'a tiklayin. Taradiginiz kelimeler belirttiginiz aralikta metinde
geçiYorsa, kaç defa geçtigi, geçmiyorsa hiç geçmedigi size ekranda bildirilir. Kelime
araligini 1 ile 20 arasinda belirleyebilirsiniz. Burada su noktayi belirtmek gerekir. Tara-
mak istediginiz iki kelime arasindaki mesafe 5 kelimeden az (4,3,2,1,) ise, mesafeye ve
bu mesafenin kullanim sikligina bagli olarak aralanndaki iliski güçlü demektir. Kelime-
ler arasindaki mesafe 5 kelimeden fazla ise (5-20 arasi), kelime sayisinin arttigi ölçüde
bagl3tnti zayiflamaktadir.
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8. Sonuç

Muhteva analizi metodunun bazi tekniklerinin çok eskilerden beri bilinmesine ve
agirlikli olarak dini metinlerin yorumlanmasinda kullanilmasina ragmen, yaygin olarak
kullanilmaya baslanmasi 1960'li yillara rastlar. Bu tarihten itibaren bilgisayann her alan-
da kullanilmaya baslanmasiyla, muhteva analizi metodunun uygulamasinda da kullanil-
maya baslanmis, ilk dönemlerdeki kart de1metekniginin yerini, yeni kelime-islem tek-
nikleri alirken, muhteva analizinin yeni teknikleri de kesfedilmistir. Daha büyük metin-
leri, daha teferruatli biçimde analize tabi tutmak, bu sekilde mümkün olmustur. Muhte-
va analizinin bilgisayar programlan araciligiyla yapilmasi güvenilirligini artinrken, ge-
çerligini de, daha üst düzeye çikarmistir. Metin üzerinde, nitelikseloldugu kadar nice-
liksel islemlerin yapilmasina firsat vermesi önemli bir avantajidir. Muhteva analizinin
yalnizca bir teknigi kullanildiginda elde edilen sonuç yaniltici olabilir, Dolayisiyla, muh-
teva analizinin diger teknikleriyle desteklenmesi gerekir. Kullanima hazir metin isleme
programlan (örnegin, yukanda tanitilan Concordance) arastirmacilara, daha uzun metin-

,leri, daha güvenli biçimde isleme imkani sunarken, ulastiklan sonuçlann da, daha geçer-
li olmasini saglamaktadir.
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