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İnsan Ticaretinin Kamu 
Spotu Reklamlarında 

Sunumu: 
Roland Barthes’ın 

Mit Olgusu Üzerinden 
Göstergebilimsel Analiz

Alper YILMAZ*
Öz

Mit, insanların çevresinde yaşanan durumları ve kavramları açıklama amacıyla 
başvurduğu öyküleri içermektedir. Mitler yoluyla insanların zihinlerinde belirli bir 
duruma veya kavrama yönelik olumlu ya da olumsuz bir algı oluşabilmektedir. 
İnsan ticaretine karşı olumsuz algıyı güçlendirebilmek amacıyla da medyada mit-
ler inşa edilmektedir. Bu mitler yoluyla insan ticaretine karşı toplum genelinde far-
kındalık oluşturulması ve insanların insan ticaretine yönelmesinin önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir. Çalışmada uluslararası alanda insan ticaretine karşı hazırlanan 
kampanyalarda, insan ticareti karşıtı meydana getirilen mitlerin ortaya konulma-
sı amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında belirlenen insan ticareti karşıtı 
kampanyalara ait videolar, Fransız dilbilimci Roland Barthes’ın göstergebilimsel 
analizi boyutunda incelenmiştir. Elde edilen bulgularda, genel olarak insan tica-
retinin insanların emek ve cinsel sömürüsüne yol açtığına yönelik mitlerin inşa 
edildiği ortaya çıkarılmıştır. Böylece medya üzerinden inşa edilen mitler yoluyla, 
insan ticaretine karşı farkındalık oluşturulmasının ve insanların insan ticaretine 
karşı harekete geçmesinin amaçlandığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İnsan ticareti, kamu spotu reklamı, mit, kampanya, gösterge-
bilim
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Abstract

Myth contains the stories that people resort to in order to explain the situations and 
concepts in their environment. A positive or negative perception can be formed in 
the minds of people towards a certain situation or concept through myths. Myths 
have been built in order to strengthen the negative perception against human traf-
ficking in the media. It is aimed to raise awareness about human trafficking and 
prevent people from turning to human trafficking through the myths built. In this 
study, it was aimed to reveal anti-human trafficking myths in campaigns against 
human trafficking in the international arena. For this purpose, the videos of an-
ti-human trafficking campaigns identified within the scope of the study were exam-
ined in the semiotic analysis dimension of French linguist Roland Barthes. In the 
findings obtained, it was found that myths that suggesting human trafficking leads 
to labor and sexual exploitation of people, were built in general. In this way, it was 
aimed that campaigns raised awareness against human trafficking and people took 
action against human trafficking through myths built on the media.

Keywords: Human trafficking, public service announcement, myth, campaign, se-
miotics
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Giriş

İnsan ticareti, uluslararası ölçekte dünya genelinde çözüm bekleyen en te-
mel sorunlardan birini oluşturmaktadır. İnsan ticareti sonucunda insanlar 
çeşitli şekillerde mağdur edilebilmektedir. İnsan ticaretinin yol açtığı mağ-
duriyetler kıtalara, bölgelere ve hatta ülkelere göre farklılık gösterebilmek-
tedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (United Nations Offi-
ce on Drugs and Crime, UNODC) 2016 yılı verilerine göre Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Güney Amerika kıtalarında genel olarak cinsel sömürü, Asya 
kıtasında cinsel sömürü ve zorla çalıştırma, Afrika kıtasında zorla çalış-
tırma ve dilendirmenin ön planda olduğu bildirilmiştir (UNODC, 2016, s. 
11). İnsan ticaretinin, insanların üzerinde yol açtığı bu mağduriyetlerin or-
tadan kaldırılması amacıyla gerek ulusal gerekse uluslararası alanda resmi 
ve resmi olmayan kurumlar çalışmalar yürütmektedir. İnsan ticaretini konu 
alan kamu spotu reklamları bu çalışmalar içerisinde yer almaktadır. İnsan-
lar gün içerisinde ikna edilmeleri amacıyla hazırlanmış pek çok reklam 
mesajına maruz kalmaktadır. Bu tür reklam mesajlarına yönelik insanlar 
belirli bir tutuma sahip olabilmektedir (Çalışkan ve Baytimur, 2019, s. 27). 
İnsan ticaretine yönelik hazırlanan kamu spotu reklamlarında da insanlarda 
belirli algıların oluşturulması amaçlanabilmektedir. 

İnsan ticareti ile ilgili literatürde farklı ülkeler özelinde çok sayı-
da çalışmanın yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde; Ox-
man-Martinez vd. (2001), insan ticaretinde Kanada hükümeti politikası ve 
uygulamasını; Pyshchulina (2003), insan ticaretine karşı koymada Ukray-
na yasalarını; Curtol vd. (2004), İtalya’da insan ticareti mağdurlarını; Kim 
ve Hreshchyshyn (2004), ABD’de insan ticareti mağdurları için medeni 
hakları; Braspenning (2006), Hollanda’da insan ticaretinde mağdurlara 
sağlanan yardım ve korumayı; Surtees (2006), ABD’de insan ticareti yap-
tırımını; Traughber (2007), Gürcistan’da insan ticaretini; Buckley (2007), 
Rusya’da insan ticaretinin basındaki yansımalarını; Ferdean (2008), Ro-
manya’da insan ticareti mağdurlarına sağlanan yardım ve korumayı; Papa-
nicolaou (2008), Yunanistan’da insan ticaretini; Tiefenbrun (2008), Yik-Yi 
Chu (2011), Çin’de insan ticaretini; Wolken (2006), Hepburn ve Simon 
(2010), ABD’de insan ticaretini; Atauz vd. (2009), Türkiye’de insan ti-
caretini; Buckley (2009), Rusya’da insan ticareti politikası hakkında ka-
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muoyunu; Viuhko (2010), Latomaa (2014), Finlandiya’da insan ticaretini; 
Sacco Studnicka (2010), Brezilya’da insan ticaretini; Simeunovic-Patic ve 
Copic (2010), Sırbistan’da insan ticareti mağdurlarına sağlanan yardım ve 
korumayı; Musto (2010) Hollanda’da insan ticareti ile mücadeleyi; Kor-
sell vd. (2011), İsveç’te insan ticaretini; Tverdova (2011), Rusya’da insan 
ticaretini; Dutta (2011), Hindistan’da insan ticaretinin kültürel boyutlarını; 
Staring (2012), Kragten-Heerdink vd. (2018), Hollanda’da insan ticaretini; 
Ford vd. (2012), Filipinler’de kadın ve insan ticareti söylemini; Savona vd. 
(2013), İtalya’da insan ticaretini; Yea (2013), Chapman-Schmidt (2015), 
Yea (2018), Singapur’da insan ticaretini; Stoyanova (2013), Bulgaristan 
hukukunda insan ticaretini; Mahdavi (2013), Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
insan ticaretini; Avramov vd. (2013), Bulgaristan’da toplumsal bir sorun 
olarak insan ticaretini; Leman ve Janssens (2013), Belçika’da insan ticare-
tini; Dyk (2013), Polonya’da insan ticareti ile mücadeleyi; Poucki ve Br-
yan (2014), Sırbistan’da insan ticaretini; Chatterjee (2014), Sarkar (2014), 
Hindistan’da insan ticaretini; MacIntosh (2006), Kaye vd. (2014), Hastie 
ve Yule (2014), Kanada’da insan ticaretini; Rietig (2015), Meksika’da in-
san ticaretini önleme politikasını; Cruyff vd. (2017), Hollanda’da insan ti-
careti mağdurlarını; Borschmann vd. (2017), İngiltere’de insan ticaretini; 
Clemente (2017), Matos vd. (2018), Portekiz’de insan ticaretini; Bjelland 
(2017), Norveç’te insan ticaretini; Rios vd. (2014), Noyori-Corbett ve 
Moxley (2018), Japonya’da insan ticaretini incelemektedir.  

Çalışmada, insan ticaretinin önlemesine yönelik medyada inşa edi-
len mitlerin rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır. İnsan ticaretini konu 
alan tüm kampanyalar çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Buna karşın 
tüm kampanyalara ulaşmanın güçlüğünden dolayı çalışmada amaçlı örnek-
lem metodu kullanılarak, belirlenen üç kamu spotu reklamı göstergebilim-
sel araştırma yöntemi ışığında analiz edilmiştir. Çalışmada, kampanyalarda 
insan tacirlerinin, insan ticaretine destek verenlerin ve insan ticareti mağ-
durlarının nasıl sunulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Diğer yandan 
kampanyalarda insan ticaretinin önlenmesine yönelik ne tür mesajların 
verildiğinin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgula-
rın, ilerleyen dönemde hazırlanması muhtemel kamu spotu reklamları için 
önemli bir kaynak olması planlanmaktadır. 
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1. İnsan Ticareti ve İnsan Ticaretinin Medyadaki Sunumu 

İnsan ticareti en kısa tanımıyla; bireylerin emek ve cinsel sömürü odaklı 
kullanılmasını ifade etmektedir. İnsan ticaretinin kapsamında; zorla evlilik, 
çocuk işçiliği, çocuk istismarı ve organ-doku ticareti gibi pek çok farklı 
konu yer almaktadır. İnsan ticareti, genişleyen bir literatür ile büyüyen bir 
fenomendir (Denton, 2010, s. 10) ve  organize bir suç olarak kabul edilmek-
tedir (Erdal, 2008, s. 79). Diğer yandan insan ticaretinden elde edilen gelir 
yasa dışı olarak nitelendirilmektedir (Akgün, 2016, s. 157). İnsan ticareti, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşebilmektedir. İnsanların, 
insan ticaretine maruz kalmalarında pek çok etmen rol oynamaktadır. 
Bunların başında da insanların içinde bulundukları ekonomik şartlar önemli 
bir etmen olarak ön plana çıkmaktadır. Yoksulluk içerisinde yaşayan bi-
reyler, gerek kendi, gerekse ailelerinin geçimini sağlamak adına insan ti-
caretine yönelebilmektedir. Nitekim bireyler, insan ticaretini bulundukları 
olumsuz ekonomik şartlar içerisinde bir kurtarıcı olarak değerlendirebil-
mektedir. İnsan ticaretinde ucuz emek talebi ön plana çıkmaktadır (Öztürk 
ve Ardor, 2007, s. 79). Bu süreç de çalışanın emeğinin sömürülmesine yol 
açabilmektedir. Diğer yandan ülkelerde yaşanan devrimler, iç savaşlar, ça-
tışmalar da insanların insan ticaretine yönelmelerine yol açabilmektedir. 
Bu aşamada daha özgür ve güvenli yaşam düşüncesi içerisinde bireyler, 
insan tacirleri ile iş birliğine girebilmektedir. Buna karşılık insanlar, bu-
lundukları ülkelerde evsiz durumuna düşebilmektedir (Karaca vd., 2019, 
s. 506). 

İnsan ticareti kamusal çerçevesi, ulusal güvenlik odaklı politikaların 
benimsenmesi ve insan ticareti faillerinin tespit edilmesi, tutulması ve 
cezai kovuşturulması zaman içinde değişebilmektedir (Farrell ve Fahy, 
2009, s. 617). Buna karşın insan ticareti uluslararası hukukta suç olarak 
kabul edilmekte ve insan ticareti ile uğraşanlara belirli cezai yaptırımlar 
getirilmektedir. 

İnsan ticareti konusundaki geniş araştırmalara rağmen, konuyla ilgili 
kitle iletişim araçlarının rolü hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır (So-
bel, 2014, s. 315). Nitekim sivil toplum kuruluşları (STK), insan ticaretine 
karşı kampanyalar hazırlamakta ve insan ticaretinin önlenmesi sürecinde 



13

İnsan Ticaretinin Kamu Spotu Reklamlarında Sunumu: 
Roland Barthes’ın Mit Olgusu Üzerinden Göstergebilimsel Analiz

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

kitleleri bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Resmi kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşları insanların temel hak ve hürriyetlerini kullanmasını savunmak-
tadır (Gazi ve Çakı, 2018, s. 52). Bu aşamada insan ticaretine karşı faaliyet 
yürütülmektedir. STK’lerın kampanyalarında insan ticareti modern kölelik 
olarak sunulmakta ve insan ticareti modern yüzyılın çözülmesi gereken 
önemli bir sorunu olarak kitlelere aktarılmaktadır. Bu aşamada medya üze-
rinden insan ticaretine yönelik olumsuz bir algı inşa edilmektedir. İnsan 
ticaretinin medyadaki yansıması genel olarak insan ticaretinin uluslararası 
bir insanlık suçu olduğu yönündedir. İnsan ticareti suçunu işleyen failleri 
bulmak ve cezalandırmak sorunun çözümünde önem taşımaktadır (Renk 
ve Demir, 2012, s. 51). Bu aşamada aktivist ve politik gruplar suç olarak 
nitelendirilen insan ticaretine karşı mücadelede etmektedirler. Bu gruplar, 
ulusal ve uluslararası insan ticaretiyle mücadele yasalarının hazırlanma-
sında ana rol oynamaktadır (Wallinger, 2010, s. 2). Medya üzerinden insan 
tacirlerinin insanları mağdur ettikleri, insanları emek ve cinsel sömürüye 
maruz bıraktıkları aktarılmaktadır. Kampanyalarda kitlelerin farklı duygu-
larına hitap edilerek mesajın iletilmesi amaçlanmaktadır (Arpa ve Çakı, 
2018a, s. 154). Buna karşın emek, göç ve seks işçiliği kavramlarını ön 
plana çıkarmak için alternatif anlatılara ve medya stratejilerine ihtiyaç 
duyulduğu da belirtilmektedir (De Shalit, 2014, s. 385). Nitekim medya 
üzerinden insan ticaretinin önlenmesinde yalnızca yetkililerin çalışmaları-
nın yeterli olmayacağı, bunun yanı sıra bireylerin de insan ticaretine karşı 
cephe alarak yetkililer ile iş birliği içerisine girmeleri telkin edilmektedir. 
Özellikle insan ticaretinin bir suç olduğu vurgulanmaktadır (Pajnik, 2010, 
s. 45). Bu aşamada insan ticaretine yönelik oluşturulan ihbar hatları üzerin-
den kitlelerin, insan ticareti ile karşılaştıklarında hatta insan ticareti konu-
sunda herhangi bir şüpheye düştüklerinde yetkililere ihbarda bulunmaları 
teşvik edilmektedir. 

Dünyadaki her bölge insan ticaretinden etkilenmektedir (Chung, 
2009, s. 85). Bu da insan ticaretinin uluslararası bir sorun olarak ön plana 
çıkmasına neden olmaktadır. Farklı ülkelerde çalışan insan ticareti  mağ-
durları için farklı sorunlar meydana gelebilmektedir. Bununla bağlantılı 
olarak medyada insan ticareti üzerinde durulan konulardan bir diğeri de, 
insan ticareti mağdurlarının zorla çalıştırıldıklarına yönelik mesajlardır. 
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Medyada insan ticareti ilgi görmektedir (Logan, 2009, s. 3). Nitekim med-
ya mağdurların, insan tacirleri tarafından pasaportlarına el konularak, sınır 
dışı edilme hususunda yetkililere ihbar edilmekle tehdit edilerek, kendileri 
ve ailelerine zarar verileceğine dair korkutularak baskı ve zorlama ile çalış-
tırıldıklarını aktarmaktadır. Medya, mağduriyet üzerinde durmaktadır (Paj-
nik, 2010, s. 45). Bu aşamada medyada inşa edilen algı insan tacirlerinin 
kendi çıkarları doğrultusunda, kitlelerin emeklerini istismar ettiği yönün-
dedir. Medya, insan tacirlerinin baskı ve zorlamanın dışında insanları al-
datmaktan da yararlandığını belirtmektedir. İnsan ticareti mağdurları, çoğu 
durumda medyada klişeleşmiş şekilde tasvir edilmiştir (Downman, 2013, 
s. 63). Medya, insan tacirlerinin, insanları daha iyi bir gelecek konusunda 
ikna ettikleri ve vaatleri sayesinde insanları kontrolleri altına aldıklarını 
aktarmaktadır. Bu vaatler içerisinde; insanların yaşadıkları bölgelerden 
uzaklaşmaları ve farklı bölgelere gelmeleri ile daha iyi bir yaşam stan-
dardına kavuşacakları, daha yüksek gelir sağlayan işlerde çalışacakları, 
bulundukları bölgeden daha fazla özgürlüğe kavuşacakları yer almaktadır. 
Bu aşamada insan haklarından ziyade insan ticaretinin suç ve politika taraf-
larına odaklanıldığı ortaya çıkmaktadır (Sobel, 2014, s. 315). Medya, insan 
tacirlerinin vaatlerine itibar etmemeleri konusunda insanları uyarmakta, 
kimi zaman doğrudan insan ticareti mağduru kişiler ile yapılan görüşme-
ler üzerinden insan tacirlerinin vaatlerinin gerçek dışı olduğuna yönelik 
mesajlarını güçlendirmeye çalışmaktadır. Özetle medyanın insan ticaretine 
yönelik ilgisi büyüktür (Haynes, 2014, s. 25). Nitekim kamu spotlarında 
yoğun olarak ayrımcılık konusu işlenmektedir (Gazi ve Çakı, 2019, s. 50). 

İnsan ticareti üzerine hazırlanan kampanyalarda da insan ticareti 
mağdurlarının fiziksel şiddete maruz kaldıkları aktarılmaktadır. Aynı 
zamanda medya üzerinden insan tacirlerinin mağdurlara psikolojik olarak 
da baskıda bulundukları belirtilmektedir. Bu açıdan kampanyaların teme-
linde insan ticareti mağdurlarına yönelik olarak fiziksel ve psikolojik bas-
kının son bulabilmesi ve insan ticaretinin önlenmesi için kitlelerin daha 
bilinçli hareket etmesi gerektiği aktarılmaktadır. Özellikle medya yoluyla 
cinsel sömürüye maruz kalan insan ticareti mağdurlarına yönelik mesaj-
larda, mağdurların insan tacirlerinin kontrolü altına girdiği ve tamamen 
onların denetiminde hareket ettikleri belirtilmektedir. Seks ticareti, gittikçe 
daha fazla kamusal ve politik gündemde bir konu haline gelmiş, medya bu 
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konuda suç ve politika çerçevelerine odaklanmıştır (Johnston vd., 2015, 
s. 235). Medyada insan tacirlerinin, mağdurları kimi zaman ev hapsinde 
tuttuğu ve dış dünya ile hiçbir şekilde bağlantı kurmalarına izin vermedi-
ği yansıtılmaktadır. Araştırmacılar ve aktivistler arasında insan ticareti ile 
ilgili tanımlar ve sorunun en iyi nasıl ele alınabileceği konusunda ciddi 
bir anlaşmazlık bulunmaktadır (Gulati, 2011, s. 363). Buna karşın med-
ya üzerinden insan ticaretine yönelik verilen mesajlar, toplum genelinde 
insan ticaretine karşı olumsuz yargıların güçlenmesinde ve kamuoyunda 
insan ticareti mağdurlarının yaşadıkları sıkıntıların aktarılmasında önemli 
rol oynayabilmektedir. 

2. Roland Barthes’ın Göstergebilim Anlayışında Mitlerin 
Rolü

Gösterge, en yalın tanımıyla insanların kavramları başka kavramlar ile 
açıklamasını ifade etmektedir. Gösterge boyutunda bir kavram kendisiyle 
benzerlik taşısın veya taşımasın başka bir kavramın yerine geçebilmekte-
dir. Bu aşamada göstergeler temsil ettikleri kavramları temel anlamlarının 
dışında farklı anlamlarda ifade edebilmektedir. Göstergeler düşünceleri 
iletmektedir (Guiraud, 2016, s. 21). Göstergebilim tam da bu süreçte ortaya 
çıkmakta ve göstergeler üzerinden inşa edilen anlamlandırmaları açıkla-
maya çalışmaktadır (Fiske, 2017, s. 122). Göstergebilim, mesajda gizli an-
lamları ortaya çıkarmaktadır (Tanyeri Mazıcı ve Çakı, 2018, s. 295). Diğer 
bir deyişle göstergenin ikinci anlamını açıklamaya çalışmaktadır (Aşkan 
ve Üzümlü, 2020, s. 76). Göstergebilim başlarda dilbiliminin içerisinde 
bir alan olarak değerlendirilmiştir (Gülada, vd., 2019, s. 1086). Gösterge-
bilim, Ferdinand de Saussure ve Charles Sanders Peirce’in dil bilimi ala-
nındaki çalışmaları ile 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir bilim dalıdır 
(Gazi vd., 2018, s. 15). Her iki dilbilimci, göstergebilimin temellerini atmış 
(Karaca vd. 2020, s. 1300) ve insanların göstergeler üzerinden meydana 
getirdiği anlamlandırmalara açıklık getirmeye çalışmıştır. Göstergebilim 
alanında yapılan ilk çalışmalar, sınırlı bir alana hitap etmiş ve dilbilimi çer-
çevesinde şekillenmiştir. Saussure ve Peirce’den sonra gelen felsefeciler 
ise göstergebilimin analizlerinin basitleştirilmesini ve geniş bir yelpazede 
kullanılmasını sağlamıştır. Bu felsefecilerin başında da Fransız dilbilimci 
Roland Barthes (1915-1980) gelmiştir (Rifat, 2013, s. 40).
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Barthes’ın göstergebilim anlayışı doğrudan Saussure’ün etkisinde 
kalmıştır. Buna karşın Barthes, göstergebilimin yalnızca dilbilimi alanıyla 
sınırlı olmadığını sinema, müzik, fotoğraf, resim vb. pek çok farklı alanda 
da göstergebilimsel analizlerin yapılabileceğini savunmuştur. Barthes, gös-
tergebilim alanındaki çözümlemelerde Saussure’ün gösteren ve gösterilen 
kavramlarını göstergebilim analizinde korumuştur. Gösteren kavramın 
nesnel, gösterilen ise öznel anlamını içermektedir (Arpa ve Çakı, 2018b, s. 
78). Bununla birlikte alana düz anlam ve yan anlam olmak üzere iki yeni 
temel kavramı daha kazandırmıştır (Barthes, 2016a, s. 84-85). Barthes’a 
göre düz anlam, göstergenin evrensel ve değişmeyen anlamını açıklamak-
tadır. Düz anlam, herkesin göstergeyi gördüğünde zihinlerinde beliren ilk 
anlamı ifade etmektedir. Düz anlam, gerçeklik olarak nitelendirilebilmek-
tedir (Barthes, 2016b, s. 19). Yan anlam ise göstergelere insanlar tarafın-
dan yüklenen ikinci anlamı açıklamaktadır. Barthes, yan anlamların metnin 
yazıldığı dilin sözlüğünde bulunmadığını belirtmektedir (Barthes, 2015b, 
s. 129). Yan anlam ile kültürel olanın doğallaştırılması söz konusu olabil-
mektedir (Barthes, 2017, s. 18). Bu süreçte göstergenin veya göstergelerin 
kullanıldığı bağlam ve amaç ön plana çıkmaktadır. 

Barthes, göstergebilim analizinde mitler üzerine vurgu yapmaktadır. 
Mit, insanların gerçeklik arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan açık-
lamalar olarak tanımlanmaktadır. Mitler, gerçekliğin birer temsilini ifade 
etmektedir. Almanların disiplinli veya Fransızların kibar olduğuna yönelik 
düşünceler birer mit örneğidir. Mitler, insanlar tarafından oluşturulmakta 
ve zaman içerisinde kalıp yargılar haline gelebilmektedir. Mitlerin insanla-
rın düşünce ve tavırlarında önemli bir belirleyici olduğu savunulmaktadır. 
Barthes, mitlerin oluşum sürecinde ideoloji kavramını ön plana çıkarmak-
tadır. Ona göre mitler, bir toplum içerisindeki egemen ideolojilerin düşün-
ce yapılarının yansımasını ifade etmektedir. Barthes, iktidarın kendisini 
pek çok alanda hissettirdiğini aktarmaktadır (Barthes, 2015a, s. 45). Mitler 
de iktidarın bir nevi söylemi haline gelmektedir. Barthes, mitlerin inşasın-
da egemen ideolojilerin doğrudan belirleyici olduğunu savunmaktadır. Bu 
aşamada da egemen ideolojilerin medyadan yararlandığını açıklamaktadır. 
Kitle iletişim araçları yoluyla belirli bir etki meydana getirilebilmektedir 
(Yılmaz, 2013, s. 234). Egemen ideolojilerin tahakkümü altındaki medya-
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nın kitlelere ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği konusunda telkin-
de bulunduğunu belirtmektedir (Yaylagül, 2017, s. 123). Zaman içerisinde 
medya tarafından inşa edilen mitler, kitleler için neyin doğru neyin yanlış 
olduğu konusunda belirleyici olabilmektedir. Yapay göstergeler, doğal gös-
tergelerin yerini alabilmektedir (Barthes, 2014, s. 25). Bu aşamada yapay 
gerçeklik mitler üzerinden doğal gerçeklikler olarak sunulabilmekte ve kit-
leler tarafından doğal gerçeklik olarak algılanabilmektedir. Göstergeler ve 
simgeler yoluyla ileti taşınabilmektedir (Yılmaz ve Babacan, 2019, s. 45-
46). Özetle Barthes’a göre mitler, egemen güçlerin toplumu yönetmesini 
sağlayan birer araç olarak hizmet etmektedir.  

3. İnsan Ticaretine Karşı Medyada İnşa Edilen Mitlerin Gös-
tergebilimsel Çözümlemesi 

Çalışmanın bu kısmında “Çocukları Kurtarın Vakfı”, “ANESVAD Vakfı” 
ve “Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı” tarafından 
insan ticaretine karşı hazırlanan üç videonun mit inşası, nitel araştırma 
yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilim analiz metodu kullanılarak 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen videolarda Barthes’ın mit 
olgusu üzerinden insan ticareti ile ilgili hangi kalıp yargıların meydana ge-
tirildiği analiz edilmiştir. Diğer yandan düz anlam ve yan anlam kavramları 
üzerinden, kamu spotu reklamlarında verilen açık ve gizli mesajların orta-
ya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada videolarda verilmek istenen 
mesajların kuvvetlendirilmesi amacıyla hangi metafor ve metonimilerden 
yararlanıldığı da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada ilk 
olarak videolarda yer alan göstergeler üzerinden düz anlam ve yan anla-
mın ortaya konulmasına çalışılmış, ardından yan anlam üzerinden oluştu-
ran mitlerin açıklaması yapılmıştır. Özellikle düz anlamın, yan anlam ve 
mite nasıl evirildiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır (Şekil 1.). Düz anlam, 
yan anlam ve mit kavramaları açıklanırken, videolarda kullanılan metoni-
mi ve metaforlar ile ilgili de analizde bulunulmuştur. Çalışmada medyada 
insan ticaretine karşı kamuoyu oluşturmak için insan ticareti ile hangi kalıp 
yargıların meydana geldiğinin açıklanması amaçlanmıştır. Bu süreçte “İn-
san ticaretine karşı inşa edilen mitlerde sömürü odaklı mesajlar verilmek-
tedir” şeklinde çalışmanın temel varsayımı oluşturulmuştur. 
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Şekil 1. Roland Barthes’in Anlamlandırma Modeli

(Kaynak: Fiske, 2017, s. 186)

3. 1. Çocukları Kurtarın Vakfının Kamu Spotu Reklamı

Çocukları Kurtarın Vakfı, çocukların hayatlarını iyileştirmek, eğitim, 
sağlık ve ekonomik fırsatlar oluşturmak, doğal felaketler ve savaşlar sü-
recinde yardımda bulunmak amacıyla 1919 yılında Birleşik Krallık’ta ku-
rulan bir vakıftır (STC, 2019). Çocukları Kurtarın Vakfının kamu spotu 
reklamı1 düz anlam açısından değerlendirildiğinde, videoda iki gencin in-
san ticaretini konu alan bir oyun oynadığı görülmektedir. Gençler ilk ola-
rak oyunda insan ticaretinde kurtaracakları çocuğu seçmektedir (Sahne 1. 
1.). Bu sırada ekranda “Anavatan: Nijerya, Gideceği Ülke: İspanya, İsim: 
Ewoma, Yaş: 16” yazısı belirlemektedir. Gençler kurtaracakları çocuğu 
belirledikten sonra çocuğun bulunduğu yere gitmektedir. Bu sırada da ek-
randa “Evre: Paraiso Kulübü, Görev: Ewoma’yı Kurtarmak” yazısı orta-
ya çıkmaktadır. Oyunda çocuk insan tacirleri ile karşılaştığında ekranda 
“Tehlike” yazısı ortaya çıkmaktadır. Ardından insan tacirinin çocuğun pa-
saportunu ele geçirmesi üzerine oyunda “Pasaport alıkondu” yazısı ortaya 
çıkmaktadır (Sahne 1. 2.). Oyun içerisinde insan tacirinin para karşılığında 
çocuğu bir kişiye sattığı görülmektedir. Gençler, oyunun sonunda çocuğu 
insan tacirlerinin elinden kurtarmayı başarmaktadır. Bu sırada da ekranda 
“Kurtarıldı” yazısı belirmektedir (Sahne 1. 3.). Videonun son sahnesinde 
siyahi bir çocuk ekrana çıkmakta ve “Çocuk ticareti oyun değildir”, “Oyun 
gibi görülebilir. Fakat bu bir gerçeklik. Kayıtsızlığınız insan ticareti mağ-

1 Kamu spotu reklamına ulaşmak için: https://www.adsoftheworld.com/media/film/save_the_
children_ewoma.
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durlarını görünmez kılar” yazısı belirmektedir (Sahne 1. 4.) (ADS, 2019).

        Sahne 1. 1.                                            Sahne 1. 2.

   

   

        Sahne 1. 3.                                         Sahne 1. 4.

Tablo 1. Çocukları Kurtarın Vakfının Kamu Spotu Reklamı

Düz anlam Video oyununda bir çocuğun insan tacirlerinin elinden 
kurtarılması

Yan anlam İnsan ticaretinin ciddi bir suç olduğu, insan ticaretinin ön-
lenmesine daha fazla önem verilmesi

Metafor Video oyunu, insan ticaretine yönelik ihmalin metaforu 
olarak kullanılmaktadır

Metonimi Videoda yer alan Nijeryalı çocuk, insan ticareti mağduru 
tüm çocukların metonimi olarak kullanılmaktadır 

İnşa edilen mit İnsan ticareti, insanlığa zarar veren bir suçtur

Yan anlam boyutunda, videoda insan ticaretinin uluslararası alan-
da önemli bir suç olduğuna vurgu yapılmaktadır. Özellikle insan ticareti-
nin video oyunu olarak sunulması ve ardından insan ticaretinin bir oyun 
olmadığına yönelik açıklamada bulunulması ile insan ticaretinin insanlar 
üzerinde yol açtığı olumsuz etkilere yönelik, kitlelerde farkındalık oluş-
turulması amaçlanmaktadır. Nitekim insan ticaretinde oyun gibi gelen 
durumların, aslında insanların emek ve cinsel sömürüye maruz kalmasına 
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yol açtığı aktarılmaktadır. Videoda yer alan Nijeryalı çocuk, insan ticareti 
mağduru tüm çocukların metonimi2 olarak kullanılmaktadır. Video oyunu, 
insan ticaretine yönelik ihmalin metaforu3 olarak kullanılmaktadır. Vide-
onun genelinde “İnsan ticareti, insanlığa zarar veren bir suçtur” mitinin 
inşa edildiği görülmektedir. İnşa edilen mit ile insanların, insan ticaretine 
karşı daha duyarlı hareket etmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Videoda 
insan ticareti mağdurlarının insan tacirlerinin elinden tıpkı video oyununda 
olduğu gibi insanların çabaları ile kurtulabileceği aktarılmaktadır. Bu 
açıdan videoda insan ticaretinin yol açtığı olumsuzlukların büyüklüğüne 
yönelik mesaj verilerek, kitlelerin doğrudan insan ticaretine yönelik 
çabalara destek vermesi istenmektedir. 

3. 2. ANESVAD Vakfının Kamu Spotu Reklamı

ANESVAD Vakfı; Asya, Latin Amerika ve Afrika’daki sağlık ve sosyal 
kalkınma projelerini destekleyen kâr amacı gütmeyen sivil toplum kurulu-
şudur (ANESVAD, 2019). ANESVAD Vakfının kamu spotu reklamı4 düz 
anlam açısından incelendiğinde, videoda küçük bir kız çocuğunun bir barın 
bahçesinde oturduğu aktarılmaktadır (Sahne 2. 1.). Küçük kız salıncakta 
sallanmakta ve yanında da oyuncak ayısı bulunmaktadır. Bir süre sonra 
bardan bir adam çıkmaktadır. Bunun üzerine küçük kız mutsuz bir şekilde 
makyaj yapmakta ve terliğini çıkararak topuklu ayakkabılar giymektedir 
(Sahne 2. 2.). Birden küçük kız tekrar terliklerini giyerek bir kadına doğ-
ru ilerlemekte ve kadına sarılmaktadır (Sahne 2. 3.). Daha sonra ekranda 
okul görüntüsü ortaya çıkmaktadır (Sahne 2. 4.). Videoda sırasıyla, “Dün-
ya genelinde 27 milyon insan, insan ticaretinin kurbanıdır”, “Kurbanların 
%25’ten fazlası çocuktur”, “Bir kişiye satılmaları, ortalama 90 dolardır”, 
“Çocukluklarını kurtarmaları için bize yardım edin”, “Eğitimlerine devam 
edebilmelerini ve bir meslek elde etmelerini sağlayabilirsiniz”, “Desteği-
nizle, aileleri sömürüden onları koruyabilecekler”, “ANESVAD’da onlara 
barınak vereceğiz, tıbbi ve psikolojik sağlık hizmeti sunacağız” ve “Kim-
senin gülüşünü bozmasına izin vermeyin” yazılarına yer verilmektedir 
(ADEEVEE, 2019a).

2 Birbirleriyle az veya çok bağlantılı iki kavramdan birinin diğeri yerine kullanılmasıdır. Metoni-
miden, parçanın bütünü ifade etmesinde de yararlanılmaktadır. 

3 Bir kavramın başka bir kavram yerine eğreti olarak kullanılmasını açıklamaktadır. 
4 Kamu spotu reklamına ulaşmak için:  https://www.adeevee.com/2013/09/anesvad-dont-let-an-

yone-make-up-their-smile-end-human-trafficking-film/.
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          Sahne 2. 1.                                             Sahne 2. 2.

        

          Sahne 2. 3.                                             Sahne 2. 4.

          

Tablo 2. ANESVAD Vakfının Kamu Spotu Reklamı

Düz anlam Küçük bir kızın okula gitmek yerine barda çalışması

Yan anlam İnsan ticareti mağduru çocukların eğitimleri engellenmekte ve 
çocuklar emek sömürüsüne maruz kalmaktadır

Metafor Bar, tehlike metaforu olarak kullanılmaktadır

Metonimi Videoda yer alan küçük kız çocuğu, insan ticareti mağduru 
tüm çocukların metonimi olarak kullanılmaktadır 

İnşa edilen mit İnsan ticareti, çocuk istismarına yol açmaktadır

Yan anlam boyutunda, videoda insan ticareti mağduru çocukların 
eğitimlerinin engellendiği ve emek sömürüsüne maruz kaldıkları yansıtıl-
maktadır. Videoda küçük kızın salıncakta sallanması ve yanında oyuncak 
ayının bulunması ile küçük kızın çocukluk dönemini yaşamadan çalışmak 
zorunda bırakıldığı aktarılmaktadır. Küçük kızın makyaj yapması ve to-
puklu ayakkabı giymesi ile de doğrudan istismara uğradığı algısı oluşturul-
maktadır. Küçük kızın daha sonra topuklu ayakkabıları çıkararak terlikleri-
ni giymesi ve bir kadına sarılması ile insan ticareti mağdurlarının kitlelerin 
desteği sayesinde mağduriyetten kurtulabilecekleri ve tekrar eğitimlerine 
devam edebilecekleri mesajı verilmektedir. Videoda yer alan küçük kız ço-
cuğu, insan ticareti mağduru tüm çocukların metonimi olarak sunulmakta-
dır. Bar, tehlike metaforu olarak kullanılmaktadır. Videoda “İnsan ticareti, 
çocuk istismarına yol açmaktadır” miti inşa edilmektedir. İnşa edilen mit 
ile insan ticaretinin çocuklar üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilere 
dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. İnsan ticareti bağlamında çocukların 
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okula gitmesinin engellendiği ve eğitimlerini tamamlayamadıkları 
aktarılmaktadır. Bu süreçte de çocukların çalışmaktan ziyade okula 
gitmek istediklerine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
Videoda kitlelerin insan ticaretinin yol açtığı çocuk istismarına karşı 
harekete geçmesi istenmektedir ve çocukların çalıştırılması yerine okula 
gönderilmesinin teşvik edilmesi gerektiği aktarılmaktadır. 

3. 3. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansının 
Kamu Spotu Reklamı

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), ulus-
lararası kalkınmayı teşvik etmek ve insani çabalarla hayat kurtarmak, yok-
sulluğu azaltmak, demokratik yönetişimi güçlendirmek için çaba sarf eden 
bir yapılanmadır (USAID, 2019). USAID’ın kamu spotu reklamı düz an-
lam boyutunda analiz edildiğinde, videoda genç bir kızın bir erkeğe âşık 
olması anlatılmaktadır. Genç kız sevgilisi için kendisine bakım yapmakta-
dır (Sahne 3. 1.). Bir gün erkek, genç kızı bir yere çağırmaktadır. Erkeğe 
âşık olduğu için genç kız bu yere girmektedir (Sahne 3. 2.). Birden genç 
kızın bulunduğu yer füzeye dönüşmekte ve füze, genç kızı alıp başka bir 
gezegene götürmektedir (Sahne 3. 3.). Başka bir gezene gelen genç kız, 
kendisini bir barın içerisinde erkeklerin arasında bulmaktadır (Sahne 3. 4.). 
Videoda “Daha iyi bir yaşam vaadiyle her yıl, 640.000 kadın ve çocuk, 
köle işçilik ve fuhuş konusunda oyuna getirilmektedir” yazısı yer almakta-
dır (ADEEVEE, 2019b).

         Sahne 3. 1.                                         Sahne 3. 2.

        Sahne 3. 3.                                         Sahne 3. 4.
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Tablo 3. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansının 
Kamu Spotu Reklamı

Düz anlam Genç bir kızın füze içerisinde başka bir gezene gitmesi

Yan anlam İnsan tacirlerinin oyununa gelen insanların cinsel 
sömürüye maruz kalabilmesi

Metafor Füze, aldatılma metaforu olarak kullanılmaktadır

Metonimi Videoda yer alan genç kız, insan ticareti mağduru tüm 
kadınların metonimi olarak kullanılmaktadır 

İnşa edilen mit İnsan tacirleri, insanları aldatmaktadır

Yan anlam boyutunda incelendiğinde, videoda genç bir kızın insan 
ticareti mağduru olma süreci anlatılmaktadır. Videoda erkeğin, genç kıza 
âşık olmadığı yalnızca onu amaçları doğrultusunda kullandığı aktarılmak-
tadır. Bu süreçte erkek, genç kızı kendisine âşık etmekte ve onu doğrudan 
kontrol etmeye başlamaktadır. Videoda erkeğin, genç kızı çağırdığı füze 
şeklindeki yer, genç kızın insan ticareti boyutunda mağduriyet yaşayacağı 
alanı temsil etmektedir. Genç kızın füze içerisinde farklı bir gezegene git-
mesi ile de insan ticareti nedeniyle hayatının farklı bir evreye girdiği ak-
tarılmaktadır. Nihayetinde genç kızın bir barda erkeklerin arasında olması 
ile genç kızın aldatıldığı ve insan ticareti mağduru olduğu ortaya çıkmak-
tadır. Videoda yer alan genç kız, insan ticareti mağduru tüm kadınların 
metonimi olarak sunulmaktadır. Füze, aldatılma metaforu olarak kullanıl-
maktadır. Videoda “İnsan tacirleri, insanları aldatmaktadır” şeklinde mit 
oluşturulmaktadır. Meydana getirilen mit ile insanlar, insan tacirlerine kar-
şı uyarılmaktadır. İnsan tacirlerinin iyi vaatlerde bulunarak insanları etki-
leyebildikleri ve onları kontrol altına aldıkları aktarılmaktadır. Bu aşamada 
insanların bilinçli olmaları ve insan tacirlerinin vaatlerine inanmamaları 
gerektiği belirtilmektedir. Videoda inşa edilen mit, çalışma kapsamında in-
celenen diğer iki videodan farklı olarak doğrudan insan ticareti mağdurla-
rına yönelik mesaj içermektedir. Mit üzerinden insan ticaretinin önlenme-
sinde ve mağduriyetin yaşanmamasında insanların dikkatli hareket etmesi 
gerektiği aktarılmaktadır.
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Sonuç 

Çalışma kapsamında incelenen üç videonun ikisinde insan ticareti 
bağlamında mağdur olan çocukların, birinde de gençlerin konu edildiği 
görülmektedir. İnsan ticareti ile ilgili her üç filmin temel kategorisi ani-
masyon, bir diğer ifadeyle kurgusal canlandırma sanatına dayalı hazırlan-
mış görsel materyallerdir. Böylece farklı anlatım yolları üzerinden insan 
ticaretine karşı kitlelerin dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır. Videolarda 
yer alan insan ticareti mağdurları, tüm insan ticareti mağdurlarının temsili 
olarak kullanıldığı için, videolarda verilen insan ticareti karşıtı mesajların 
geniş bir kitleyi hedef aldığı görülmektedir. Diğer yandan videolarda in-
san ticaretinin ve insan tacirlerinin “tehlike” ve “tehdit” metaforları olarak 
aktarıldığı ortaya çıkmıştır. Bu yolla kamuoyunda insan ticaretine yönelik 
olumsuz algıyı güçlendirerek, kitlelerin insan ticaretine karşı harekete geç-
mesinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 

 Videolarda, “İnsan ticareti, insanlığa zarar veren bir suçtur”, “İn-
san ticareti, çocuk istismarına yol açmaktadır” ve “İnsan tacirleri, insanları 
aldatmaktadır” şeklinde üç mitin inşa edildiği görülmektedir. İlk iki vide-
oda meydana getirilen mitler ile doğrudan insan ticaretine karşı kamuo-
yunda olumsuz bir algı meydana getirilmeye çalışılmaktadır. Nitekim bazı 
insanlar yaşadıkları ekonomik sıkıntıları giderebilmek, refah ve bolluk 
içerisinde yaşayabilmek veya bulunduğu ortamdan daha fazla özgürlüğe 
sahip olabilmek umuduyla insan tacirlerinin tuzaklarına düşebilmektedir. 
Her iki videodaki amaç böyle bir tehlikenin varlığı konusunda kitleleri 
uyarmak ve insan ticaretinin pek çok açıdan bireyleri olumsuz yönde et-
kilediğine ilişkin olarak farkındalık oluşturmaktır. Son videoda inşa edilen 
mit üzerinden ise doğrudan insan tacirlerine karşı olumsuz bir algının mey-
dana getirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte insan tacirlerinin vaatlerinin 
gerçekçi olmadığı, temel amaçlarının insanları kendi çıkarları doğrultusun-
da kullanmak olduğu aktarılmaktadır. Videoda insan tacirlerinin, insanları 
emek ve cinsel sömürü boyutunda mağdur ettikleri belirtilmektedir. Böyle-
ce videodaki göstergeler üzerinden insanların, insan tacirlerinin vaatlerine 
inanmamaları ve onlardan uzak durmaları gerektiği mesajı verilmektedir. 

 İnsan ticaretine karşı medyada inşa edilen mitlerin, insan ticare-
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tinin önlenmesinde ve insan ticaretine karşı kitlelerin bilinçlenmesinde 
önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmada incelenen videolarda da insan 
ticareti karşıtı mitlerin farklı anlatım yolları ve farklı göstergeler üzerinden 
sunularak insan ticaretine karşı farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı 
görülmüştür. Bu doğrultuda videolarda insan ticareti mağdurlarına daha 
fazla yer verilmesinin ve insan ticareti mağduriyeti ile ilgili istatistiki ve-
rilerden daha fazla yararlanılmasının, medyada insan ticaretine karşı inşa 
edilen mitlerin güçlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Çalışmada insan ticaretine karşı medyada inşa edilen mitlerin ne-
ler olduğunun ortaya konulmasına çalışılmıştır. Çalışma, insan ticareti ve 
medya ilişkisi ile ilgili olarak literatüre katkı sağlaması bakımından önem 
taşımaktadır. Buna karşın çalışmada elde edilen bulgular, insan ticaretine 
karşı medyada inşa edilen mitlerin kitleler tarafından ne kadar benimsendi-
ğini ortaya koyamamaktadır. Bu açıdan insan ticareti ve medya üzerine in-
celemede bulunacak gelecek çalışmaların, insan ticaretine karşı hazırlanan 
mitlerin kitleler üzerindeki etkisini ölçen saha çalışmalarına yönelmesinin 
alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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