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ÖNSÖZ 
Medya ve kitle iletişimi, sosyal ve beşeri bilimler içerisinde, insan 

iletişimine ilişkin daha geniş bir araştırma alanının önemli bir parçası 

konumundadır. Özellikle teknolojik gelişim ile birlikte insanların 

yalnızlaşması, birbirlerinden kopuk yaşamaya başlamaları, beraberinde kitle 

iletişim teknolojileriyle daha fazla zaman geçirmelerine neden olmuştur. Sosyal 

ağların insanların hayatına girmesiyle birlikte de iletişim kurma, etkileşimde 

bulunma ve işbirliği sağlama biçimleri yeniden şekillenmiştir. Bu sonuç 

beraberinde medya ve iletişim alanında yapılan çalışmaların sayısının hızla 

artmasını sağlamıştır. Söz konusu çalışmalar içerisinde; sayısal verilerden 

hareketle, bilgiye ulaşmayı, genelleme yapmayı amaçlayan nicel araştırmaların 

yanında, daha çok konuya ilişkin daha detaylı bilgilere ulaşma veya araştırma 

konusunun kökenlerine inmeyi amaçlamayan nitel araştırmalar dikkat 

çekmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda, bu iki alan arasındaki çoğu zaman 

keskin ayrımlar ortadan kalkmaya başlamış; bilim insanları artık hem nicel hem 

de nitel yöntemleri birlikte kullanma çabası içerisine girmektedir. Alanın 

devam eden yakınsaması ve melezleşmesi nedeniyle, artık bir bilim veya 

iletişim çalışması için, üzerinde anlaşmaya varılmış, tek bir tanım bulmak 

imkânsızdır.  

Gerçekten de, birçok disiplinde medya ve (kitle) iletişim çalışmalarının 

kökenleri ve medyanın geniş kapsamlı doğası göz önüne alındığında, hiçbir 

'iletişim bilimi' ve 'medya araştırması'nın, bağımsız ve kendi kendine yeterli 

olamayacağı iddia edilebilir. Bu yönüyle iletişim çalışması, disiplinler arası 

olmalı ve çeşitli yaklaşım ve yöntemleri benimsemelidir. Medya ve kitle 

iletişim araştırmaları alanındaki teori, yöntem ve tanımların çeşitliliği; ne tutarlı 

ne de uzlaşıya dayalıdır. İşte bu kitap farklı yaklaşım, yöntem ve 

tanımlamalarla, iletişim bilimine katkı sağlamak amacıyla üretilen çalışmaları 

bir araya getirmektedir. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen bütün 

yazarlar başta olmak üzere, İKSAD Yayınevi’ne teşekkürlerimi sunarım. 

Prof. Dr. Şükrü BALCI 
       Konya-2022 
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GİRİŞ 

Genlikte Uyum (adjustment), çoğunlukla kişilerin kendisi ve 

çevresindeki kişiler ile doğru iletişim, ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi devam 

ettirebilmesi demektir (Yavuzer, 1996:183). Buna bağlı olarak uyum sürekli 

değişkenlik gösterir ve kişilerin çevresinde meydana gelen değişikliklere karşı 

geliştirdiği tepkimeler ile sağlanır (Gençtan, 1994:14). Ergenlikteki dönem, 

genç bireylerin özgür olma mücadelelerinin nihayetinde ana-babayla çocukluk 

döneminde yaşadıkları iletişimlerinden farklı ilişkilerin oluştuğu bir zamandır 

(Öngen, 2004:3) Ergenlik döneminde ailenin tamamı ile bütün ilişkilerin 

gevşetildiği, daha ziyade aile haricindeki sosyalleşmenin, arkadaşlarla 

ilişkilerinin değerli olduğu ve kişilerin yaşıtları ile ilişkilerinin, iletişiminin en 

yoğun olduğu bir zaman dilimidir (Çiftçi, 2018:1517). Ebeveyn ergen birey 

ilişkisi, ergenlikte bir dönüşüm, değişim ve tekrardan yapılanmasına karşın 

ergenlerin psikoz-sosyal gelişmesine de önemli katkı sunmaktadır. Ergenlik 

süreci, ergenin daha fazla özgürlük arzusu ve Ebeveynlerin kendi çocuklarının 

vereceği kararları ve yaptıkları davranışları konusunda kontrollü olma isteği ile 

bir denge oturtmayı zaruri hale getirmektedir (Süslü, 2016: 36). Ebeveyn ergen 

iletişimi, ilişkisi, ergenlik sürecinde bir dönüşüm ve tekrardan yenilenme 

sürecine girmesine rağmen genç bireyin psiko-sosyal gelişimi açısından da 

önemlidir. Ergente, ergenin özerk olma isteği ve anne babaların ergenlerin karar 

ve davranışları sürecinde kontrol etme duygusunu devam ettirme arzusu 

arasında dengeli olmayı zorunlu kılmaktadır (Youniss ve Smollar,1985: 2). 

Ebeveynlik, çocuk sonuçlarının etkilenmesi için bireysel ve birlikte 

çalışan birçok özel davranış içeren karmaşık bir faaliyettir. Ebeveynlik 

uygulamalarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri konusunda geniş görüş 

birliğine rağmen, yapı anayasası tarzıyla ilgili birçok soru cevapsız 

kalmaktadır. Özellikle bastırma konuları, ebeveynlik tarzının çocuğun kültürel 

geçmişinin bir işlevi olarak, ebeveynlik tarzının çocuğun gelişimini etkilediği 

süreçler ve ebeveynlik tarzının işlevselleştirilmesi gibi değişkenlerdir (Darling 

ve Steinberg, 1993:487). Anne-baba, aile üyeleri ve diğer yetişkinlerle olan 

deneyim ve etkileşimler çocuğun gelişimini etkilemektedir. Bu deneyim ve 

etkileşimler çocuklar açısından yeterli beslenme, sağlık ve temiz su kadar 

önemlidir (Ulutaşdemir, 20007:123).  

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde; çocuklarıyla konuşan ve fikir 

alışverişinde bulunan ebeveynlerin çocuklarının zorbalık oranlarının olduğu 

tespit edilmiştir. Fakat ebeveynleri tarafından rahatsız edilen ebeveynlerin 

çocuklarının da öfkeli oldukları tespit edilmiştir. Sağlık kavramı tıbbi bakım 

sisteminden uzaklaşarak bireye indirgenmektedir (Ulutaşdemir ve Çaparuşağı, 

2002:34). Çocukların zihinsel sağlığın ebeveyn davranışları, tutulumları ile 

ilişkili olduğunu bulunmuştur (Shetgiri vd., 2012:2283). Ebeveynlerin ergenler 

üzerindeki tutum ve davranışlarının aile içindeki iletişimin zorbalık ve 

mağduriyette etkin rol oynadığı da görülmektedir (Çiftçi, 2018:1540). Çocuklar 

ve ebeveynleri arasında bir takım algı farklılıkları olduğu, anne babası 
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tarafından zorbalığa uğrayanların genellikle öfke ve düşmanlık duygusuna 

sahip çocuklar olduğu ortaya konmuştur (Stevens vd., 2002:419-420).  
Çocukların ve ya gençlerin ağır suçlan işlemesine kötü eğitim, yetersiz 

aile eğitimi ya da farklı nedenler sebep olabileceği gibi, ağır suçların 

işlenmesinin gençler ya da çocuklar arasında görülmesinin nedenini psikolojik 

sorunlarda oluşturabilir. Yapılan araştırmalar, yoğun şekilde suç işleyen ya da 

ağır suçlar işlemiş gençler arasında ciddi sosyal problemleri olan, aile ve okul 

yaşamlarında ciddi zorluklarla karşı karşıya olanların varlığını ortaya 

koymaktadır (Öztürk Çopur vd., 2015:121). Roma'da bir ortaokulda 11-14 

yaşlarındaki 113 kız ve 125 erkek üzerinde zorbalık ve suçluluk üzerine yapılan 

bir ankette otoriter anne babanın çocuklarının diğer çocuklara göre zorba 

oldukları ve anne babaları ile aynı fikirde olmadıkları tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda çocuklarını düşük düzeyde destekleyen ebeveynlerin çocuklarının 

çatışmacı bireyler oldukları, anane babalarına ile de çatışma yaşadıkları 

belirlenmiştir  (Baldry ve Farrington, 2000:17). Ebeveynlerin otoriter ve 

baskıcı tutumu ergenleri şiddete meyilli davranışlara yöneltmekte bu davranış 

ailedeki yaşanılan durum ile alakalıdır. Bu aile atmosferinde yetişen ergen 

ailede gördüğü saldırgan davranışları sosyal çevresinde uygulamaya 

başlamaktadır (Bowers vd., 1994:230). Cinsiyet açısından ele alındığında, anne 

babaların ergenlerle ilişkilerinin artması bir çok yönden zorbalıkta bulunma 

eylemlerinde olumlu yönde değiştiği, bu nedenle okul içerisinde zorbalık 

eylemlerinin önlemesi veya engellenmesinde iletişimin önemli olduğu açıktır 

(Totan ve Yöndem, 2007:53). Bir başka çalışmaya göre Anne-babaların olumlu 

yönde bir tutum göstermesi, ergenlerin yaşam doyumu ve benlik saygıları 

üzerinde olumlu etki yaratırken, olumsuzlukları azaltmaktadır. Otoriter 

ebeveyn davranışlarının bireylerin benlik saygısı üzerinde olumsuz yönde etki 

gösterirken, anlayış gösteren ebeveyn tutumlarının benlik saygıları üzerinde 

pozitif yönde etkilemektedir (Kapıkıran vd. 2014:1239; Kulaksızoğlu, 1998).  

Annesi ve babası tarafından empatik yaklaşılan ergenlerin okul 

yaşamlarında dürüst oldukları, yaşıtlarına zorba davranmadıkları, tam aksine 

empatik yaklaşılmayan ergenlerin okula da diğer akranları tarafından hem 

fiziksel zorbalığa hem de siber zorbalığa maruz kaldıkları tespit edilmiştir. 

Olumlu bir aile ortamında büyüyen çocukların sosyal performanslarının yüksek 

olduğu, saldırgan olmadıkları tespit edilmiştir. Ailenin ergenlerle yakın temas 

kurmaları iki taraf arasında da olumlu ilişkiler oluşturmasına en büyük etkendir 

(Batsche ve Knoff, 1994:166-168). Özen “Erkek ve kız ergenler, sahip olunan 

benlik, çocuk büyütme tarzı ve imgesinin, aynı yaşıtındaki kişilerin zorbalığına 

maruz kalma boyutlarını yordamaya katkılarının olduğu olmadığı üzerine 

gerçekleştirdiği çalışmasında; kişilerin büyüdükçe tutum ve davranışlarının 

değiştiğini, gerek erkek gerekse kız ergenler, anne ve babalarının “olumsuz” 

yetiştirilme stillerine bağlı olarak tutum ve davranışlarına maruz kalıyorsa ve 

olumsuz benlik simgesine sahip olmaktadır. Bu ergenlerin akran zorbalığına 

maruz kalma ihtimallerini yükseltmektedir. Sosyal hayatta zorbalığa uğrayan 
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ergenlerin anneleri ile ilişkilerinin babaları ile olan ilişkilerine nazaran daha 

fazla olduğunu tespit etmiştir. Kızlar üzerinde baba kontrolünün sevgiye oranla 

daha fazla olması; erkeklerde, sahiplenici annelik tutum bakımından, ergenler 

üzerine yüksek düzeyde kontrollü olmalarının, onların kendilerini tam, doğru 

ifade edemeyecekleri ve çevrelerindeki durumlarla baş edemeyecekleri bu 

nedenle başarısızlığa uğrayabilecekleri düşünülmektedir (Özen, 2006: 77-93). 

Ebeveynleri tarafında aşırı kontrolde tutulan kendini gerçekleştirmesine onay 

verilmeyen, kontrolcü ailelerin çocuklarının sosyal yaşamda sürekli şekilde 

birilerinin davranışlarını taklit etme, onaylama tutumu sergileyeceği ve sürekli 

şekilde çevresinin etkisinde olacağı muhtemeldir. İçinde bulunduğumuz 

dönemde sahip olduğumuz gençler dünün insanlarına benzemeyen, 

ihtiyaçlarını teknoloji vasıtası ile görebilen, bu sebeple teknolojinin olumlu ve 

olumsuz etkilerine açık bireyler olduklarından onlara ebeveynlerin davranış 

şeklinin hassas olması gerekmekledir. 

 

Ergenlik Kavramı 

Ergenlik dönemi bir takım değişimin, dönüşümün aniden ortaya çıktığı 

bir süreçtir. Bir takım psikolojik değişikliğin kişi ilişkisine dahil edildiği bir 

dönemdir (Eryüksel, 1996:1). Ergenlik dönemi yalnızca ergenler için değil aynı 

zamanda aileler için de dönüşümün başlangıcıdır. Ergenlik dönemimde bireyler 

aile ile olmaktan daha çok özerk olma arzusundadırlar. Ergenlik döneminde 

bireyler aileden ziyade sosyal çevreleri ile iletişim kurmaktan yanadır  

(Kulaksızoğlu, 2002; Jackson, 1993; Canat, 1985:1-2; MEB, 2011: 10;). 

Ergenlik sürecinde sorunluluk mekanizması gelişir, Tüm ergenler bir arkadaş 

grubuna dahil olmak ister. Ergenlik döneminde kişiler kendi öz benliğini 

bulmak çabasındadır bu nedenle aile yardımına ihtiyaçları vardır. Çünkü 

ergenler için doğal çevre ailedir (Yalçınkaya ve Şanlı, 2003:2). Ebeveynlerin 

kendi arasındaki ve ergen ile iletişiminin bireyi en fazla etkilediği süreç 

ergenliktir. Çocuklarıyla oluşturdukları olumlu iletişimin çocuklarının 

problemleri çözmesine yardımcı olduğu, sosyal olarak kaygılarının minimum 

düzeyde olduğu, eğitim süreçlerinde başarı gösterdikleri tespit edilmiştir 

(Yalçın, 2013:179-191). 

 

Anne Baba Ergen İletişimi 

Aile, evlilikle oluşan aynı zamanda kan bağı birbirine bağlı olan, karı, 

koca, çocuklar arasındaki ikili ilişkilerden meydana gelen toplum içindeki en 

küçük yapı taşıdır. Toplum ve birey hareketlerinin en temel fonksiyonudur. 

Aile içindeki ikili ilişkiler bireylerin gelişim süreçlerinde en fazla etkilendikleri 

yerdir. Aile içi iletişim, yetişmekte olan aile bireylerinin özgüven kazanmasını, 

yakın ve uzak çevresine sevgi beslemesini, kişiliğin gelişim, kimlik kazanımı, 

sosyal ve bilişsel davranışlar kazanmasını aynı zamanda topluma entegre olma 

hızını arttırır (MEB, 2011:4; Ozankaya, 1979:233). Globalleşmeyle birlikte 

toplumları var eden değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması zorunluluk arz 
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etmektedir ve bu da kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılmaktadır (Yolcu, 

2022: 69).  

Diğer kurumlara göre aile toplumun temelini oluşturur (Merter, 1990:1). 

Aile içinde olumsuz iletişimin oluşması her bireyi etkilediği kadar ergenleri de 

etkilemektedir. Ebeveynlerin davranış ve tutumları, kişilerin hayata gözlerini 

açtığı zamandan itibaren tüm yaşamı üzerinde etkilidir (Özkafacı, 2012; Rozen, 

1967:316-321). Anne babanın ergen bireye tutum ve davranışları ve diğer bir 

takım çevre etkileri ergen iletişimini etkileyebilmektedir (Oskay, 1990:22). 

Ergenlik döneminde çocuklar yapılan her davranışa iyi ya da kötü anlam 

yükleyebilmektedirler (jestler, mimikler). Bu süreçte ergenlerin hem kendisi ile 

olan ilişkisi hem de anne baba ilişkisi tekrardan düzenlenir. Özgür olma 

arzusunun yanında aileden uzaklaşma isteği oluşur (Minuchin, 1974; MEB, 

2011:22-23; Eryüksel, 1996:2). İletişim insan ilişkilerinin her türünü içine alır. 

Bu bakımdan insanlar birbirleriyle iyi bir iletişim kurabildiği ölçüde gelişir, 

güçlenir ve başarılı olurlar. Bunu başaramayan çocuklar yalnız başlarına 

kalırlar, sıkıntıları çoğalır, bunalıma girerler (Ulutaşdemir, 20007:37).3 Sosyal 

medya kullanımın artması, bu iletişimi sağlayan teknolojinin boyut olarak 

küçülmesi ve cebe girecek ebatlara gelmesiyle beraber adeta yeni bir kültür 

oluşmuştur bu kültür “dikizleme kültürü” olarak adlandırılmıştır. Sosyal medya 

kullanıcıları, kullandıkları birçok uygulama sayesinde eş zamanlı bir şekilde 

diğer kullanıcıların ne yaptığından, nerede olduğundan son derece kolay bir 

şekilde haberdar olabilmektedirler. Bu şekilde ilerleyen ilişkiler toplumsal 

sorunlara yol açarken, yaşamın mahremiyetine de zarar vermektedir (Yolcu, 

2021: 198).  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinde ana baba-ergen 

ilişkileri eğilimlerini cinsiyete göre karşılaştırmalı şekilde incelemektir. Bu 

temel amaç doğrultusunda; 

1. Lise öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre ana baba-ergen ilişkisi 

puanlarında anlamlı bir fark var mıdır? 

 
3 Günümüzün risk toplumu olarak nitelendirilmesi bir dönem öncesine göre niceliksel 

olarak risk faktörlerinin artması, insanların risk algılamasındaki yoğunluk ve iletişim 

araçları sayesinde haberlerin hızla yayılmasından kaynaklıdır. Belirsizlikten 

kaynaklanan risk, globalleşme sonucu zaman ve mekân da yaşanan kaymalara 

insanların başka toplumların da risklerini üstlenmelerine yol açmaktadır.(Pelin Yolcu: 

Covid 19 Sürecinde İletişim Çalışmaları ve Yeni Medya: Toplumsal Korkuların 

Sinemaya Yansıması: Contagion (Salgın) Filmi Örneği. İksad Yayınevi. 
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2. Lise öğrencilerinin yaş grupları arasında göre ana baba-ergen ilişkisi 

puanlarında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Lise öğrencilerinin anne eğitimi arasında göre ana baba-ergen ilişkisi 

puanlarında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Lise öğrencilerinin baba eğitimi arasında göre ana baba-ergen ilişkisi 

puanlarında anlamlı bir fark var mıdır? 

5. Lise öğrencilerinin ikamet yerleri arasında ana baba-ergen ilişkisi 

puanlarında anlamlı bir fark var mıdır? 

6. Lise öğrencilerinin internete kullanım sıklığı arasında göre ana baba-

ergen ilişkisi puanlarında anlamlı bir fark var mıdır? 

7. Lise öğrencilerinin internete en çok bağlanma yeri arasında göre ana 

baba-ergen ilişkisi puanlarında anlamlı bir fark var mıdır? 

Araştırmanın Sınırlıkları 

1- Araştırma bulguları anketin uygulandığı Şanlıurfa Merkez Haliliye 

Anadolu Lisesi öğrencilerin (Mart) zaman dilimindeki ana baba-

ergen ilişki düzeylerini belirlemektedir. 

2- Araştırmada verilerin sadece anket yöntemi ile toplanması mülakat, 

gözlem vb. yöntemlerinin eksik kalması araştırmanın diğer bir 

sınırlılığıdır. 

3- Maliyet ve zaman bakımından bu çalışma, Şanlıurfa Merkez Haliliye 

Anadolu Lisesi öğrencileri ile sınırlıdır. 

4-  İnternetin kullanıma süre ve sayılarının arttığı anne-baba-ergen 

iletişiminin şekil değiştirdiği günümüzde başka şehirdeki milli eğitim 

okullarında okuyan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilecek anketler 

alana katkı sağlayabilir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma için gerekli olan veriler, birincil veri toplama yöntemlerinden 

anket metodu uygulanarak toplanmıştır (Küçük vd., 2018; Arslan ve Nur, 2018; 

Arslan ve Tanrıkulu). Araştırmanın verileri Kaner (2000) tarafından geliştirilen 

“Ana Baba-Ergen İlişkileri Ölçeği” kullanılarak yüz yüze anket marifeti ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiksel analizi SPSS 22.0 programı 

kullanılarak yapılmıştır. Sayısal değişkenlerin normallik dağılımlarına bakmak 

için Shapirowilk testi uygulanmış ve normal dağılım elde edilmiştir. Veri 

setinde de parametrik testler kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin 

çözümlenmesinde de frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, 

minimum ve maksimum değerlerden faydalanılmıştır. Ölçekler normallik 

dağılımına uygun olduğundan, bağımsız 2 cinsiyet grubun ortalama 
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karşılaştırılmasında bağımsız örneklem T- testi, 2’den fazla bağımsız grubun 

karşılaştırılmasında ise One-WayANOVA (Varyans Analizi) testi 

kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, 0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa’nın 

Merkez İlçesi Haliliye’nin Şanlıurfa Anadolu Lisesi 9-10-11-12. sınıflarda 

eğitim gören kız ve erkek toplam 441 lise öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmacılar 500 evrenli topluluktan örneklem büyüklüğü 0,02 hata payı ile 

seçerken 413 kişinin yeterli olduğunu belirtmiştir (Balcı, 2011:106). Okulun 

seçilmesinin nedenlerine bakıldığında okulun hem ulaşım, hem de konum 

olarak en ulaşılabilir olması aynı zamanda farklı sosyoekonomik, kültürel 

düzeyi temsil etmesi ve karma olması okulu tercih nedenlidir. Cinsiyet 

oranlarına bakıldığında liselerden ankete katılanlardan 221’ini erkekler, 

220’sini kızlar oluşturmaktadır. Kız ve erkek katılım sayılarının birbirine yakın 

olması çalışmayı değerli kılmakladır. Araştırmanın katılımcı yaş oranlarına 

bakıldığında liselerde en fazla katılımcı 421 kişi ile 14-17 yaş grubu olmuştur. 

 

Verilerin Toplanması 

Kaner (2000) tarafından geliştirilen ölçek ergenlerin kendi bildirimlerine 

dayanarak, anne babalarının kontrolünü ve anne baba ile ilişkisini ölçmektedir 

Kontrol kuramına dayalı olarak geliştirilen Ana Baba-Ergen İlişkileri Ölçeği, 

anne ve babanın kural ve sınırlandırmaları izlemeyi içeren doğrudan kontrol ile 

ergenlerin anne ve babasına duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlık, duygu, düşünce ve 

sorunlarını onlara açma ve paylaşmayı içeren dolaylı kontrol boyutlarını 

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin yanıtlanmasında Likert tipi 

5’li derecelendirme (Her Zaman 5, Hiçbir Zaman 1) kullanılmaktadır. Ölçekten 

alınan puanın yüksekliği anne-babanın ergen üzerindeki kontrolünün ve ergenle 

ilişkisinin yüksek olduğunu göstermektedir. Alınan puanın düşüklüğü ise 

ebeveynin çocuğu üzerinde kontrolünün ve çocuğu ile arasındaki ilişkinin 

azaldığını yansıtmaktadır (Kaner, 2000:68). Veriler 2018-2019 yılı bahar 

döneminde lise öğrencileri ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. 

Yargısal olmayan örnekleme yöntemlerinden kota örneklemesi uygulanmıştır.  
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Bulgular 

Tablo 1: Cinsiyet ve Yaş Dağılımı 

Cinsiyet 
Lise 

N % 

Erkek 221 50,0 

Kız 220 50,0 

Yaş grupları N % 

14-17 arası 421 95,0 

18-25 arası 20 5,0 
 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin %50’si erkek, %50’si kız 

öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma cinsiyet açısından birbiriyle yakın 

oranlarda olarak görülmektedir. Cinsiyet oranlarının birbirine yakın olması 

araştırmadaki cinsiyet dengesi konusunda önemli olmaktadır. Lise 

öğrencilerinin %95’i 14-17 yaş arasında, %5’i 18-25 arası olarak 

görülmektedir. 

Tablo 2: Anne Eğitimi 

Anne eğitimi 
Lise 

N % 

Okuma-yazma bilmiyor 188 42,5 

Okuma-yazma biliyor 75 17,0 

İlkokul mezunu 95 21,5 

Ortaokul mezunu 60 13,5 

Lise mezunu 20 4,5 

Üniversite mezunu 3 1,0 
 

Araştırmada lise öğrencilerinin annelerinin %17’si okuma yazma 

bilmekte, %21,5’i ilkokul mezunu, %13,5’i ortaokul mezunu ve %4,5’i lise 

mezunu ve %1’i ise üniversite mezunu olup bununla birlikte %42,5’i ise okuma 

yazma bilmemektedir. 

Tablo 3: Baba Eğitimi 

Baba eğitimi 
Lise 

N % 

Okuma-yazma bilmiyor 54 12,0 
Okuma-yazma biliyor 94 21,0 
İlkokul mezunu 134 30,0 
Ortaokul mezunu 109 25,0 
Lise mezunu 39 9,0 
Üniversite mezunu 11 3,0 
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Araştırmada lise öğrencilerinin babalarının %21’i okuma yazma 

bilmekte, %30’u ilkokul mezunu, %25’i ortaokul mezunu ve %9’u lise mezunu 

ve %3’ü ise üniversite mezunu olup bununla birlikte %42,5’i ise okuma yazma 

bilmemektedir. 

Tablo 4: İkamet Yeri 

İkamet yeri 
Lise 

N % 

Aile ile birlikte 323 73,0 

Devlet yurdunda 77 17,5 

Okul pansiyonunda 21 5,0 

Arkadaşlarla birlikte 20 4,5 
 

Araştırmada lise öğrencilerinin %73’ü ailesiyle birlikte, %17,5’idevlet 

yurdunda, %5’i okul pansiyonunda ve %4,5’i arkadaşlarıyla birlikte 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 5: Bilgi İletişim Teknolojilerine Sahip Olma Durumu 

Bilgi iletişim teknolojilerine sahip olma 
Lise 

n % 

Bilgisayar/laptop 52 12,0 

Cep telefonu 303 68,5 

Bilgisayar/laptop-Cep telefonu 47 10,5 

Cep telefonu-tablet 22 5,0 

Hepsi 17 4,0 
 

Araştırmada lise öğrencilerinin %12’si sadece bilgisayar/laptop, %68,5’i 

cep telefonu, %10,5’i hem bilgisayar/laptop hem de cep telefonu, %5’i cep 

telefonu-tablet ve %4’ü ise bu iletişim teknolojilerinin hepsine olduğunu 

belirtmiştir. 

Tablo 6: İnternet Kullanım Sıklığı 

İnternet kullanma sıklığı 
Lise 

N % 

Hiç kullanmam 85 19,0 

Günde 1 saat 103 23,4 

Günde 1-3 saat 112 25,4 

Günde 3-5 saat 54 12,2 

Günde 5 ve üstü 87 20,0 
 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin %23,4’ü günde 1 saat, %25,4’ü 

günde 1-3 saat, %12,2’si günde 3-5 saat ve  %20’si günde 5 saat ve üzerinde 

interneti kullandıklarını bununla birlikte lise öğrencilerinin %19’uise hiç 

internet kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 7: İnternete En Fazla Bağlanma Yeri 

İnternete Bağlanılma Yeri 
Lise 

N % 

Evden 104 24,0 

Okuldan 29 7,0 

Cep telefonundan 253 57,0 

İnternet kafeden 24 5,0 

Diğer 31 7,0 

 

Araştırmada lise öğrencilerinin %24’ü evden, %7’si okuldan, %57’si cep 

telefonundan, %5’i internet kafeden ve %7’si ise diğer yerlerden internete 

bağlandıklarını belirtmişlerdir.  Bağlanma durumlarına bakıldığında tablo 8, 

tablo 6’yı desteklemektedir. Yani en fazla cep telefonuna sahip olma durumu 

nedeni ile internete bağlanma da en fazla cep telefonundan gerçekleşmiştir. Cep 

telefonundan bağlanma hem pratik hem de mekân ayrımı yapılmaksızın 

kullanıldığından oran diğer teknolojik araçlara göre daha yüksektir. 

Tablo 8: Lise Öğrencilerinin Ana/Baba Ergen İlişkileri Ölçek Dağılımı 

Ana/Baba 

Ergen 

ilişkileri 

ölçeği 

Cinsiyet 

Erkek Kız 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren Ara sıra Sık sık 

Her 

zaman 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren Ara sıra Sık sık 

Her 

zaman 

n % n % n % n % N % n % n % n % n % n % 

ABEİÖ.1.A 11 5,0 11 5,0 34 15,0 24 11,0 141 64,0 6 3,0 15 7,0 33 15,0 25 11,0 141 64,0 

ABEİÖ.1.B 15 7,0 10 5,0 38 17,0 34 15,0 124 56,0 11 5,0 19 9,0 35 15,0 30 14,0 125 57,0 

ABEİÖ.2.A 11 5,0 9 4,0 29 13,0 36 16,0 136 62,0 8 4,0 13 6,0 28 12,0 28 13,0 143 65,0 

ABEİÖ.2.B 16 7,0 13 6,0 32 14,0 28 13,0 132 60,0 13 6,0 18 8,0 32 15,0 29 13,0 128 58,0 

ABEİÖ.3.A 15 7,0 28 13,0 24 11,0 27 12,0 127 57,0 12 6,0 15 7,0 33 14,0 24 11,0 136 62,0 

ABEİÖ.3.B 18 8,0 26 12,0 28 12,5 28 12,5 121 55,0 19 9,0 22 10,0 43 19,0 22 10,0 114 52,0 

ABEİÖ.4.A 37 17,0 17 8,0 33 15,0 33 15,0 101 45,0 50 23,0 25 11,0 47 21,0 22 10,0 76 35,0 

ABEİÖ.4.B 42 19,0 14 6,0 41 19,0 27 12,0 97 44,0 59 27,0 26 12,0 36 15,0 23 11,0 76 35,0 

ABEİÖ.5.A 15 7,0 6 3,0 14 6,0 32 15,0 154 70,0 13 6,0 4 2,0 15 7,0 31 14,0 157 71,0 

ABEİÖ.6.B 18 8,0 12 5,0 25 11,0 33 15,0 133 61,0 13 6,0 13 6,0 31 14,0 33 15,0 130 59,0 

ABEİÖ.7.B 15 7,0 12 5,0 27 12,0 38 17,0 129 59,0 13 6,0 18 8,0 29 13,0 27 12,0 133 61,0 

ABEİÖ.8.A 11 5,0 15 7,0 37 17,0 34 15,0 124 56,0 22 10,0 19 9,0 33 15,0 29 13,0 117 53,0 

ABEİÖ.8.B 14 6,0 18 8,0 34 15,0 40 18,0 115 53,0 22 10,0 20 9,0 37 17,0 35 16,0 106 48,0 

ABEİÖ.9.A 0 0,0 15 7,0 32 15,0 46 21,0 128 57,0 0 0,0 20 9,0 43 19,0 34 16,0 123 56,0 

ABEİÖ.9.B 0 0,0 17 8,0 40 18,0 36 16,0 128 58,0 0 0,0 23 11,0 44 19,0 34 16,0 119 54,0 

ABEİÖ.10.B 17 8,0 16 7,0 27 12,0 38 17,0 123 56,0 15 7,0 14 6,0 33 15,0 32 15,0 126 57,0 

ABEİÖ.11.B 23 10,0 16 7,0 46 21,0 37 17,0 99 45,0 31 14,0 28 13,0 37 17,0 31 14,0 93 42,0 

ABEİÖ.12.B 24 11,0 21 10,0 28 13,0 34 15,0 114 52,0 15 7,0 18 8,0 29 13,0 29 13,0 129 59,0 
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ABEİÖ.13.B 15 7,0 14 6,0 39 18,0 38 17,0 115 52,0 12 6,0 17 8,0 16 6,0 35 16,0 140 64,0 

ABEİÖ.14.A 7 3,0 12 5,0 16 7,0 32 15,0 154 70,0 5 2,0 4 2,0 13 6,0 25 11,0 173 79,0 

ABEİÖ.14.B 10 5,0 10 5,0 18 8,0 36 16,0 147 66,0 7 3,0 8 4,0 14 6,0 30 14,0 161 73,0 

ABEİÖ.15.A 8 4,0 9 4,0 10 5,0 33 15,0 161 72,0 8 4,0 7 3,0 7 2,0 21 10,0 177 81,0 

ABEİÖ.15.B 11 5,0 11 5,0 9 4,0 36 16,0 154 70,0 12 6,0 7 3,0 10 4,0 23 11,0 168 76,0 

ABEİÖ.16.A 8 4,0 9 4,0 19 9,0 22 10,0 163 73,0 9 4,0 5 2,0 11 5,0 21 10,0 174 79,0 

ABEİÖ.16.B 10 5,0 8 4,0 21 9,0 25 11,0 157 71,0 11 5,0 7 3,0 14 6,0 28 13,0 160 73,0 

ABEİÖ.17.A 4 2,0 12 5,0 18 8,0 26 12,0 161 73,0 8 4,0 5 2,0 10 5,0 27 12,0 170 77,0 

ABEİÖ.17.B 6 3,0 11 5,0 22 10,0 30 14,0 152 68,0 9 4,0 7 3,0 21 9,0 34 16,0 149 68,0 

ABEİÖ.18.B 12 5,0 6 3,0 23 10,0 29 13,0 151 69,0 8 4,0 14 6,0 18 8,0 30 14,0 150 68,0 

ABEİÖ.19.B 7 3,0 7 3,0 31 14,0 35 16,0 141 64,0 14 6,0 7 3,0 20 9,0 36 17,0 143 65,0 

ABEİÖ.20.A 9 4,0 6 3,0 16 7,0 32 15,0 158 71,0 8 4,0 4 2,0 8 4,0 24 10,0 176 80,0 

ABEİÖ.20.B 11 5,0 5 2,0 21 10,0 34 15,0 150 68,0 10 5,0 4 2,0 12 5,0 34 15,0 160 73,0 

ABEİÖ.21.A 9 4,0 8 4,0 20 9,0 23 10,0 161 73,0 7 3,0 7 3,0 15 7,0 24 11,0 167 76,0 

ABEİÖ.21.B 10 5,0 7 3,0 28 13,0 31 14,0 145 65,0 10 5,0 9 4,0 20 8,0 28 13,0 153 70,0 

ABEİÖ.22.A 7 3,0 13 6,0 15 7,0 30 14,0 156 70,0 6 3,0 7 3,0 17 7,0 23 11,0 167 76,0 

ABEİÖ.22.B 13 6,0 11 5,0 21 10,0 31 14,0 145 65,0 7 3,0 10 5,0 19 8,0 22 10,0 162 74,0 

ABEİÖ.23.A 11 5,0 10 5,0 20 9,0 23 10,0 157 71,0 9 4,0 10 5,0 20 9,0 31 14,0 150 68,0 

ABEİÖ.23.B 13 6,0 11 5,0 26 12,0 29 13,0 142 64,0 12 6,0 10 5,0 28 12,0 32 14,0 138 63,0 

ABEİÖ.24.A 14 6,0 10 5,0 24 11,0 26 12,0 147 66,0 16 7,0 17 8,0 24 11,0 27 12,0 136 62,0 

ABEİÖ.24.B 15 7,0 10 5,0 32 15,0 26 12,0 138 61,0 19 9,0 16 7,0 34 16,0 38 17,0 113 51,0 

ABEİÖ.25.A 12 5,0 13 6,0 21 10,0 30 14,0 145 65,0 15 7,0 19 8,0 19 9,0 25 11,0 142 65,0 

ABEİÖ.25.B 13 6,0 12 5,0 33 15,0 31 14,0 132 60,0 17 8,0 19 9,0 32 14,0 31 14,0 121 55,0 

ABEİÖ.26.A 0 0,0 13 6,0 23 10,0 29 13,0 156 71,0 0 0,0 19 9,0 29 13,0 22 10,0 150 68,0 

ABEİÖ.26.B 0 0,0 13 6,0 26 12,0 33 15,0 149 67,0 0 0,0 24 11,0 40 18,0 28 13,0 128 58,0 

ABEİÖ.27.B 28 13,0 14 6,0 19 9,0 27 12,0 133 60,0 44 20,0 19 8,0 26 12,0 21 10,0 110 50,0 

ABEİÖ.28.B 22 10,0 15 7,0 23 10,0 37 17,0 124 56,0 26 12,0 23 11,0 18 7,0 31 14,0 122 56,0 

ABEİÖ.29.A 31 14,0 10 5,0 25 11,0 26 12,0 129 58,0 49 22,0 15 7,0 26 12,0 26 12,0 104 47,0 

ABEİÖ.29.B 37 17,0 5 2,0 26 12,0 30 14,0 123 55,0 63 29,0 19 9,0 27 11,0 23 11,0 88 40,0 

ABEİÖ.30.A 19 9,0 10 5,0 25 11,0 35 15,0 132 60,0 19 9,0 22 10,0 27 12,0 28 13,0 124 56,0 

ABEİÖ.30.B 22 10,0 9 4,0 32 14,0 30 14,0 128 58,0 28 13,0 22 10,0 28 12,0 35 16,0 107 49,0 

ABEİÖ.31.A 13 6,0 18 8,0 26 12,0 22 10,0 142 64,0 10 5,0 12 6,0 28 12,0 28 13,0 142 64,0 

ABEİÖ.31.B 15 7,0 17 8,0 31 13,0 22 10,0 136 62,0 13 6,0 17 8,0 40 18,0 26 12,0 124 56,0 

ABEİÖ.32.A 13 6,0 9 4,0 23 10,0 29 13,0 147 67,0 9 4,0 6 3,0 14 6,0 24 11,0 167 76,0 

ABEİÖ.32.B 15 7,0 4 2,0 30 13,0 32 15,0 140 63,0 11 5,0 6 3,0 16 7,0 21 9,0 166 76,0 

ABEİÖ.33.A 10 5,0 9 4,0 34 15,0 27 12,0 141 64,0 10 5,0 9 4,0 30 14,0 33 14,0 138 63,0 

ABEİÖ.33.B 11 5,0 11 5,0 33 15,0 29 13,0 137 62,0 15 7,0 9 4,0 32 14,0 28 13,0 136 62,0 

ABEİÖ.34.A 11 5,0 14 6,0 23 10,0 21 10,0 152 69,0 10 5,0 10 5,0 23 11,0 29 12,0 148 67,0 

ABEİÖ.34.B 13 6,0 10 5,0 25 10,0 28 13,0 145 66,0 12 6,0 13 6,0 27 11,0 28 13,0 140 64,0 

ABEİÖ.35.A 12 5,0 4 2,0 30 14,0 26 12,0 149 67,0 13 6,0 11 5,0 17 8,0 33 15,0 146 66,0 

ABEİÖ.35.B 12 5,0 3 1,0 32 15,0 30 14,0 144 65,0 19 9,0 11 5,0 28 13,0 27 12,0 135 61,0 
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ABEİÖ.36.A 13 6,0 10 5,0 24 10,0 27 12,0 147 67,0 11 5,0 13 6,0 18 8,0 31 14,0 147 67,0 

ABEİÖ.36.B 16 7,0 6 3,0 29 13,0 34 15,0 136 62,0 14 6,0 18 8,0 30 14,0 26 12,0 132 60,0 

ABEİÖ.37.A 20 9,0 11 5,0 30 14,0 25 11,0 135 61,0 28 13,0 19 9,0 19 8,0 24 11,0 130 59,0 

ABEİÖ.37.B 19 9,0 10 5,0 38 17,0 25 11,0 129 58,0 31 14,0 15 7,0 30 13,0 24 11,0 120 55,0 

ABEİÖ.38.A 11 5,0 6 3,0 28 13,0 23 10,0 153 69,0 13 6,0 12 6,0 17 7,0 32 15,0 146 66,0 

ABEİÖ.38.B 12 5,0 6 3,0 32 14,0 32 15,0 139 63,0 14 6,0 10 5,0 24 11,0 29 13,0 143 65,0 

ABEİÖ.39.A 21 10,0 13 6,0 26 11,0 26 12,0 135 61,0 26 12,0 12 6,0 27 12,0 27 12,0 128 58,0 

ABEİÖ.39.B 24 11,0 7 3,0 33 14,0 32 15,0 125 57,0 27 12,0 17 8,0 28 13,0 33 15,0 115 52,0 

 

Araştırmada lise öğrencilerinin ana baba ergen ilişkileri ölçeği ile ilgili 

düşünceleri değerlendirildiğinde; 

Erkek öğrencilerin %75’i ve kız öğrencilerinin %75’i,annelerinin; erkek 

öğrencilerin %71’i ve kız öğrencilerin %71’i, babalarının sık sık/her zaman 

arkadaşlarıyla gezmeye gittiklerinde, nerede olduğuyla ve ne yaptıklarıyla 

ilgilendiklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.1 A/B). 

Erkek öğrencilerin %78’ive kız öğrencilerin %78’i annelerinin; erkek 

öğrencilerin %73’ü ve kız öğrencilerin %71’i babalarının okuldan sonra hemen 

eve gelmeyecekse nerede ve kimlerle olacaklarını söylemelerini istediklerini 

belirtmişlerdir (ABEİÖ.2 A/B). 

Erkek öğrencilerin %69’u ve kız öğrencilerin %73’ü annelerinin; erkek 

öğrencilerin %67,5’i ve kız öğrencilerin %62’si, babalarının sık sık/her zaman 

kimlerle arkadaşlık ettiğini bildiklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.3 A/B). 

Erkek öğrencilerin %60’ı, kız öğrencilerin %45’i annelerinin; erkek 

öğrencilerin %56’sı ve kız öğrencilerin %46’sı babalarının sık sık/her zaman 

hangi filimi izlediğiyle ya da hangi kitabı okuduğuyla ilgilendiklerini bununla 

birlikte erkek öğrencilerin %17’si, kız öğrencilerin %23’ü annelerinin; erkek 

öğrencilerin %19’u ve kız öğrencilerin %27’si babalarının hiçbir zaman hangi 

filimi izlediğiyle ya da hangi kitabı okuduğuyla ilgilenmediklerini 

belirtmişlerdir (ABEİÖ.4 A/B). 

Erkek öğrencilerin %85’i ve kız öğrencilerin %85’i annelerinin eve geç 

geldiklerinde nerede ve kimlerle olduğunu sık sık/ her zaman merak ettiklerini 

(ABEİÖ.5 A); erkek öğrencilerin %76’sı ve kız öğrencilerin %74’ü, 

babalarının genellikle nerede ve kimlerle merak ettiklerini (ABEİÖ.6 B); erkek 

öğrencilerin %76’sı ve kız öğrencilerin %73’ü babalarının sıklıkla gittikleri 

yerlerden belirli bir saat dönmelerini istediklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.7 B). 

Erkek öğrencilerin %71’i ve kız öğrencilerin %66’sı annelerinin; erkek 

öğrencilerin %71’i ve kız öğrencilerin %64’ü, babalarının genellikle okuldaki 

davranışlarını ve başarılarını takip ettiklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.8 A/B). 

Erkek öğrencilerin %78’i ve kız öğrencilerin %72’si, annelerinin; erkek 

öğrencilerin %74’ü ve kız öğrencilerin %70’i, babalarının ödevlerini 

zamanında yapıp yapmadıklarıyla ilgilendiklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.9 

A/B). 
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Erkek öğrencilerin %73’ü ve kız öğrencilerin %72’si, babalarının 

çoğunlukla evdeki kurallara uymalarını istediklerini (ABEİÖ.10 B); erkek 

öğrencilerin %62’si ve kız öğrencilerin %56’sı, babalarının zamanında 

yatmalarına özen gösterdiğini (ABEİÖ.11 B); erkek öğrencilerin %67’si ve kız 

öğrencilerin %72’si, babalarının genellikle arkadaşlarıyla gezmeye gitmek için 

onun onayını alması gerektiğini (ABEİÖ.12 B); erkek öğrencilerin %69’u ve 

kız öğrencilerin %80’i, babalarının her zaman sofrada hep birlikte olmaya özen 

gösterdiğini belirtmişlerdir (ABEİÖ.13 B). 

Erkek öğrencilerin %85’i ve kız öğrencilerin %90’ı, annelerinin; erkek 

öğrencilerin %82’si ve kız öğrencilerin %87’si, babalarının onlara her zamana 

önem verdiğini ve güvendiklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.14 A/B). 

Erkek öğrencilerin %87’si ve kız öğrencilerin %91’i, annelerinin; erkek 

öğrencilerin %86’sı ve kız öğrencilerin %87’si, babalarının her zaman 

çocuklarını sevdiklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.15 A/B). 

Erkek öğrencilerin %83’ü ve kız öğrencilerin %89’u, annelerinin; erkek 

öğrencilerin %82’si ve kız öğrencilerin %86’sı, babalarının her zaman onlara 

sevgilerini gösterdiklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.16 A/B). 

Erkek öğrencilerin %85’i ve kız öğrencilerin %89’u, annelerine; erkek 

öğrencilerin %82’si ve kız öğrencilerin %84’ü, babalarına her zaman onlara 

kendilerini yakın hissettiklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.17 A/B). 

Erkek öğrencilerin %82’si ve kız öğrencilerin %82’si, her zaman 

babalarının tavsiyelerine uyduklarını (ABEİÖ.18 B); erkek öğrencilerin %80’i 

ve kız öğrencilerin %82’si, annelerinin sürekli onların sorunlarıyla 

ilgilendiklerini ve dinlediklerini belirtmişlerdir (ABEİÖ.19 A); 

Erkek öğrencilerin %86’sı ve kız öğrencilerin %90’ı, annelerini; erkek 

öğrencilerin %83’ü ve kız öğrencilerin %88’i, babalarını hoşnut etmenin 

kendileri için her zaman önemli olduğunu belirtmişlerdir (ABEİÖ.20 A/B). 

Erkek öğrencilerin %83’ü ve kız öğrencilerin %87’si, annelerini; erkek 

öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin %83’ü babalarını yetişkin olduklarında 

sık sık görmek istediklerini (ABEİÖ.21 A/B), 

Erkek öğrencilerin %84’ü ve kız öğrencilerin %87’si, annelerinin; erkek 

öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin %84’ü, babalarının onlar için ne 

düşündüklerinin her zaman önemli olduğunu (ABEİÖ.22 A/B), 

Erkek öğrencilerin %81’i ve kız öğrencilerin %82’si, annelerinden; 

erkek öğrencilerin %77’si ve kız öğrencilerin %77’si, babalarından ayrı 

kalmanın hep çok zor olduğunu (ABEİÖ.23 A/B), 

Erkek öğrencilerin %78’i ve kız öğrencilerin %74’ü genellikle 

anneleriyle; erkek öğrencilerin %73’ü ve kız öğrencilerin %68’i genellikle 

babalarıyla yaptıkları bir şeylerden dolayı kendilerini suçlu hissettiklerinde 

konuştuklarını (ABEİÖ.24 A/B), 

Erkek öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin %76’sı genellikle 

annelerine; erkek öğrencilerin %74’ü ve kız öğrencilerin %69’u genellikle 
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babalarına bir sırrını açtıklarında kendilerini huzursuz hissetmediklerini 

(ABEİÖ.25 A/B), 

Erkek öğrencilerin %84’ü ve kız öğrencilerin %78’i çoğunlukla 

anneleriyle; erkek öğrencilerin %82’si ve kız öğrencilerin %71’i babalarıyla, 

kendilerinin ne zaman başları sıkışsa ya da derde girse bunu onlarla 

konuştuklarını (ABEİÖ.26 A/B), 

Erkek öğrencilerin %72’si ve kız öğrencilerin %60’ıgenellikle 

arkadaşlarıyla olan sorunlarını babalarına söylediklerini (ABEİÖ.27 B); Erkek 

öğrencilerin %73’ü ve kız öğrencilerin %70’i babalarıyla genellikle 

öğretmenleriyle aralarının nasıl olduklarını konuştuklarını (ABEİÖ.28 B), 

Erkek öğrencilerin %70’i ve kız öğrencilerin %59’ugenelde anneleriyle; 

erkek öğrencilerin %69’u ve kız öğrencilerin %51’i babalarıyla hoşlandıkları 

kızla/erkekle ilgili duygu ve düşüncelerini konuştuklarını (ABEİÖ.29 A/B), 

 Erkek öğrencilerin %75’i ve kız öğrencilerin %68’i genelde annelerine; 

erkek öğrencilerin %72’si ve kız öğrencilerin %65’i babalarına, bir hata 

yaptıklarında ya da suç işlediklerinde bunu onlara anlattıklarını (ABEİÖ.30 

A/B), 

Erkek öğrencilerin %74’ü ve kız öğrencilerin %77’si genelde 

anneleriyle; erkek öğrencilerin %72’si ve kız öğrencilerin %68’i, babalarıyla 

sorunlarını konuşmanın kendilerini rahatlattıklarını (ABEİÖ.31 A/B), 

Erkek öğrencilerin %80’i ve kız öğrencilerin %87’si her zaman 

annelerini; erkek öğrencilerin %78’i ve kız öğrencilerin %85’i her zaman 

babalarını, hayal kırıklığına uğratmamak istediklerini (ABEİÖ.32 A/B), 

Erkek öğrencilerin %76’sı ve kız öğrencilerin %77’si genel olarak 

annelerinin; erkek öğrencilerin %75’i ve kız öğrencilerin %75’i genel olarak 

babalarının beklentilerini karşıladıklarını düşündüklerini (ABEİÖ.33 A/B), 

Erkek öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin %79’u genel anlamda 

annelerinin; erkek öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin %77’si genel 

anlamda babalarının istediği gibi biri olduklarını (ABEİÖ.34 A/B), 

Erkek öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin 

%81’içoğunluklaanneleriyle; erkek öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin 

%73’ü çoğunlukla babalarıyla birlikte gezmeye gitmekten hoşlandıklarını 

(ABEİÖ.35 A/B), 

Erkek öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin %81’i sık sık anneleriyle 

beraber; erkek öğrencilerin %77’si ve kız öğrencilerin %72’sisık sık 

babalarıyla beraber evde bir şeyler yapmaktan hoşlandıklarını (ABEİÖ.36 

A/B), 

Erkek öğrencilerin %72’si ve kız öğrencilerin %70’i genellikle 

anneleriyle beraber; erkek öğrencilerin %69’u ve kız öğrencilerin %66’sı 

genellikle babalarıyla beraber sinema, tiyatro gibi yerlere gitmekten 

hoşlandıklarını (ABEİÖ.37 A/B), 
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Erkek öğrencilerin %79’u ve kız öğrencilerin %81’i genellikle 

anneleriyle; erkek öğrencilerin %78’i ve kız öğrencilerin %78’i genellikle 

babalarıyla sohbet etmekten hoşlandıklarını (ABEİÖ.38 A/B), 

 Erkek öğrencilerin %73’ü ve kız öğrencilerin %71’i genel olarak 

anneleriyle; erkek öğrencilerin %72’si ve kız öğrencilerin %67’sigenel olarak 

babalarıyla birlikte oyun oynamaktan hoşlandıklarını belirtmişlerdir 

(ABEİÖ.39 A/B). 

 

İlişki Analizleri 

Tablo 9: Lise Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenleri Arasında Ana/Baba Ergen İlişkileri 

Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

Cinsiyet1 N Ort. S.S. t p 

Erkek 221 281,93 56,93 
0,439 0,542 

Kız 220 278,80 50,69 
1Bağımsız örneklem t testi  

 

Araştırmada lise öğrencilerinin ana baba ergen ilişkileri ölçek puanı, 

öğrencilerin cinsiyetleri arasında farklılık göstermemektedir (t: 0,439; 

p:0,542>0,05). Bununla birlikteerkek öğrencilerin ortalama ergen ilişkileri 

puanı (281,93), kız öğrencilerin ortalama puanından(278,8) fazladır. 

Tablo 10: Lise öğrencilerinin Yaş Grupları Arasında Ana/Baba Ergen İlişkileri Ölçek 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Yaş grubu N Ort. S.S. t p 

14-17 arası 421 280,48 53,02 
0,192 0,847 

18-25 arası 20 278,10 71,16 
1Bağımsız örneklem t testi  

 

Araştırmada lise öğrencilerinin ana baba ergen ilişkileri ısı ölçek puanı, 

öğrencilerin yaş grupları arasında farklılık göstermemektedir (t:0,192; 

p:0,847>0,05). 14-17 yaş grubu lisesi öğrencilerinin ortalama ergen ilişkisi 

puanı 280,48; 18-25 yaş grubu lise öğrencilerinin ortalama puanı 278,10 olarak 

görülmektedir. 
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Tablo 11:Lise Öğrencilerinin Anne Eğitimi Arasında Ana/Baba Ergen İlişkileri Ölçek 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Anne eğitim1 N Ort. S.S. Minimum Maksimum F p 

Okuma-yazma 

bilmiyor 
188 280,14 54,04 83,00 335,00 

0,223 0,953 

Okuma-yazma 

biliyor 
75 276,24 61,75 83,00 335,00 

İlkokul mezunu 95 281,15 45,32 132,00 335,00 

Ortaokul 

mezunu 
60 281,60 59,34 83,00 335,00 

Lise mezunu 20 289,45 47,64 187,00 335,00 

Üniversite 

mezunu 
3 288,00 26,66 258,00 309,00 

1One-Way ANOVA testi  
 

Araştırmada lise öğrencilerinin ana baba ergen ilişkileri ölçek puanı, 

öğrencilerin annelerinin eğitim durumları arasında farklılık göstermemektedir 

(F:0,223; p:0,953>0,05). Bununla birlikte öğrencilerin lise mezunu annelerinin 

ortalama ergen ilişkisi puanı (289,45)diğer eğitim seviyelerine göre yüksek 

bulunmuştur. 

Tablo 12: Lise öğrencilerinin Baba Eğitimi Arasında Ana/Baba Ergen İlişkileri Ölçek 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Baba eğitim1 N Ort. S.S. Minimum Maksimum F p 

Okuma-yazma 

bilmiyor 
54 280,13 61,86 83,00 335,00 

0,197 0,964 

Okuma-yazma 

biliyor 
94 284,04 51,95 83,00 335,00 

İlkokul mezunu 134 277,98 52,30 95,00 335,00 

Ortaokul 

mezunu 
109 281,11 57,48 83,00 335,00 

Lise mezunu 39 276,64 47,22 169,00 335,00 

Üniversite 

mezunu 
11 285,09 38,61 192,00 331,00 

1One-Way ANOVA testi  
  

Araştırmada lise öğrencilerinin okul türlerine göre ana baba ergen 

ilişkileri ölçek puanı, öğrencilerin babalarının eğitim durumları arasında 

farklılık göstermemektedir (F: 0,197; p: 0,964>0,05).Öğrencilerin üniversite 
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mezunu olan babalarının ortalama ergen ilişkisi puanı (285,09)diğer eğitim 

seviyelerindeki babaların puanından yüksek bulunmuştur. 

Tablo 14: Lise Öğrencilerinin İkamet Yeri Arasında Ana/Baba Ergen İlişkileri Ölçek 

Puanlarının Karşılaştırılması 

İkamet yeri1 N Ort. S.S. Minimum Maksimum F p 

Aile ile birlikte 323 283,44 55,46 83,00 335,00 

2,270 0,080 

Devlet yurdunda 77 273,45 43,12 151,00 335,00 

Okul 

pansiyonunda 
21 282,48 46,97 190,00 334,00 

Arkadaşlarla 

birlikte 
20 255,10 65,47 95,00 335,00 

1One-Way ANOVA testi  
 

Araştırmada lise öğrencilerinin ana baba ergen ilişkileri ölçek puanı, 

öğrencilerin ikamet yeri arasında farklılık göstermemektedir (F: 2,270; p: 

0,080>0,05).Aile ile birlikte kalan lise öğrencilerinin ortalama puanı (283,44), 

diğer yerlerde ikamet eden öğrencilerin ortalama puanından daha yüksek 

bulunmuştur. 

Tablo 15: Lise öğrencilerinin İnternet Kullanım Sıklığı Arasında Ana/Baba Ergen 

İlişkileri Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

İnternet 

kullanma sıklığı1 
N Ort. S.S. Minimum Maksimum F p 

Hiç kullanmam 85 277,38 59,69 83,00 335,00 

1,141 0,336 

Günde 1 saat 103 287,79 58,17 83,00 335,00 

Günde 1-3 saat 112 281,56 50,57 83,00 335,00 

Günde 3-5 saat 54 269,30 47,35 112,00 335,00 

Günde 5 ve üstü 87 279,84 50,18 83,00 335,00 

1One-Way ANOVA testi  
 

Araştırmada lise öğrencilerinin ana baba-ergen ilişkileri ölçek puanı, 

öğrencilerin internet kullanım sıklığı arasında farklılık göstermemektedir (F: 

1,141; p: 0,336>0,05). Lise öğrencilerinden günde 1 saat internet kullananların 

ortalama ergen ilişkisi puanı (287,79), diğer kullanım sıklıkları durumlarından 

daha yüksek bulunmuştur. 
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Tablo 16: Lise Öğrencilerinin İnternete Bağlanılma Yerleri Arasında Ana/Baba Ergen 

İlişkileri Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

İnternete 

bağlanılma yeri1 
N Ort. S.S. Minimum Maksimum F p 

Evden 104 295,15 45,45 96,00 335,00 

2,900 ,022* 

Okuldan 29 274,93 59,63 83,00 335,00 

Cep 

telefonundan 
253 277,27 56,02 83,00 335,00 

İnternet kafeden 24 273,25 47,40 192,00 335,00 

Diğer 31 266,61 54,47 134,00 335,00 
1One-Way ANOVA testi, *p≤0,05  

 

Araştırmada lise öğrencilerinin ana-baba-ergen ilişkileri ölçek puanı, 

öğrencilerin internet kullanım sıklığı arasında farklılık göstermektedir (F: 

2,900; p: 0,022≤0,05).Evden internete giren lise öğrencilerinin ergen ilişkisi 

ortalama puanı (295,15)ile cep telefonundan internete giren öğrencilerin 

arasında önemli bir farklılık olduğu ve bu farklılığın anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu araştırmada lise öğrencileri arasında ana baba ile ergen ilişkilerinin 

cinsiyete bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ergen ilişki 

puanlarının sırasıyla cinsiyet, yaş grupları, anne-baba eğitimi, ikamet yeri, 

interneti kullanma sıklığı ve internete bağlanma durumları bakımından 

farklılıkları incelenmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerden, 221 kişi (%50) erkek, 220 kişi (%50) 

ise kız öğrencileri olduğu; lise öğrencilerinin %95’i 14-17 yaş grubu arasında, 

%5’i ise 18-25 yaş grubunda yer almaktadır.  

Lise öğrencilerinin annelerinin %42,5’i okur-yazar değildir. Bunun 

yanında lise öğrencilerinin annelerinin %17’i okuryazardır. Aynı şekilde lise 

öğrencilerinin babalarının %21’i okur-yazar, %67’si ise en az ilkokul mezunu 

olarak görülmektedir. Bununla birlikte lise öğrencilerinin babalarının %12’si 

okur-yazar değildir. 

Lise öğrencilerinin %73’ü ailesiyle birlikte, %17,5’idevlet yurdunda, 

%5’i okul pansiyonunda ve %4,5’i ise arkadaşlarıyla birlikte yaşamaktadır. 

Kısaca öğrencilerin 10’undan 7’si ailesi ile birlikte yaşamaktadır. 

Lise öğrencilerinin %68,5’inde sadece cep telefonu bulunmaktadır. 

Ayrıca hem bilgisayar hem cep telefonu olan öğrencilerin oranı %10 olarak 

görülmektedir. 

Lise öğrencilerinin %81’i günde en az 1 saat interneti kullanmakta olup 

bununla birlikte öğrencilerin %19’u ise hiç internet kullanmadıklarını 

belirtmişlerdir. İnternete en fazla bağlanma yeri olarak; lise öğrencileri evden 

(%24) ve cep telefonundan (%57) bağlanmaktadır. 
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Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin ergen ilişkisi puanları sırasıyla 

cinsiyet, yaş, anne eğitimi, baba eğitimi, ikamet yeri, internet kullanım sıklığı, 

internete bağlanma yerleri değişkenleri bakımından farklılık oluşturup 

oluşturmadığına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin ergen ilişkisi puanları cinsiyet 

açısından anlamlı bir fark gösterip göstermediği incelendiğinde; erkek 

öğrencilerinin ortalama ergen ilişkisi puanı (281,93) ve kız öğrencilerinin 

ortalama ergen ilişkisi puanından (278,8) daha fazla olduğu, bununla birlikte 

cinsiyet açısından anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (Tablo 9). 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin ergen ilişkisi puanlarının yaş 

gruplarına bağlı olarak farklılık gösterip göstermediği değerlendirildiğinde; 14-

17 yaş arasında olan lise öğrencilerinin ergen ilişkisi puanı, 18-25 yaş arasında 

olan lise öğrencilerinin puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

yaş grupları açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur (Tablo 10).  

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin anne/baba eğitim durumlarına 

göre ergen ilişkisi puanlarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Ayrıca lise 

öğrencilerinin lise mezunu annelerinin ergen ilişkisi puanı, diğer eğitim 

seviyelerinden ve aynı şekilde lise öğrencilerinin üniversite mezunu olan 

babalarının ergen ilişkisi puanları, diğer eğitim seviyelerinden daha yüksek 

bulunmuştur (Tablo 12-13).  Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin ikamet yeri 

durumlarında göre ergen ilişkisi puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Ailesiyle birlikte kalan lise öğrencilerinin ortalama ergen ilişkisi puanı yüksek 

bulunmuş ve ikamet yerleri arasında aldıkları ergen ilişkisi puanları arasında 

önemli farklılıklar yoktur (Tablo 13). 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin interneti kullanma sürelerine göre 

ergen ilişkisi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bununla birlikte 

interneti günde 1 saat kullanan lise öğrencilerinin ergen ilişkisi puanı, diğer 

gruplardan daha yüksek bulunmuştur (Tablo 14). Araştırmaya katılan ve evden 

internete bağlanan lise öğrencilerinin ergen ilişkisi puanı, evden, cep 

telefonundan, internet kafeden ve diğer yerlerden internete bağlanan 

öğrencilerin ergen ilişkisi puanından daha yüksek bulunmuştur ve anlamlı bir 

fark olduğu görülmüştür (Tablo 15).  

Araştırmaya katılım sayısının kız ve erkek sayılarının bir birine eşit 

olması araştırmanın dengesel değerini arttırmaktadır. Ebeveyn eğitim seviyesi 

değiştikçe ergen ve aile bağlılığı artmaktadır. İnternet kullanan ergenlerin 

ebeveyn ilişkisi durumunda daha fazla internet kullananlara göre puan durumu 

yüksektir. Buna bağlı olarak evden internete bağlanan lise öğrencilerinin ergen 

ilişkisi puanı, evden, cep telefonundan, internet kafeden ve diğer yerlerden 

internete bağlanan öğrencilerin ergen ilişkisi puanından daha yüksek 

bulunmuştur ve anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sonuç olarak lise 

öğrencilerinin ergen ilişkisi puanları yalnızca internete bağlanılma yerleri 

arasında farklılık göstermiştir. Bununla birlikte cinsiyet, yaş grupları, anne-

baba eğitimi, ikamet yeri, interneti kullanma sıklığı ve internete bağlanma 
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durumları bakımından ergen ilişkisi puanları anlamlı farklılıklar 

göstermemiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda lise öğrencilerinin 

ortalama ergen puanları yüksek ergen ilişkisi olarak çıkmış ve ölçekten alınan 

yüksek puan anne veya babanın çocuklarını yüksek düzeyde kontrol ettiğini ve 

ebeveyn ile çocuk arasında ilişkinin olumlu olduğunu göstermektedir. 

Toplumda resmiyetin olmadığı, hiyerarşik düzenin olmadığı yegâne 

yerlerden birisi aile kurumudur. Türkiye’deki sosyal ve toplumsal düzene göre 

çocukların sosyalleşmesi, toplumsal birer varlık olabilmeleri, topluma ayak 

uydurabilmeleri için temel eğitimler informal olarak anne baba tarafından 

çocuklara verilir. Ergenlerin aile dışındaki başka gruplarla uyum 

gösterebilmesinin temeli aile içerisinde atılır. Bu sebeple aile içerisinde 

ergenlerin ebeveynleri ile kuracakları ilişkiler onların topluma dâhil olurken 

sorun yaşamamasına, sağlıklı iletişim kurabilmesine destek olacaktır. 
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GİRİŞ 

Fotoğrafların değiştirilip dönüştürülmesi ve gerçeğin manipüle edilmesi 

geçmişe dayanmaktadır. Günümüz teknolojik gelişmeleriyle beraber dijital 

manipülasyonlar giderek artmıştır. Özellikle görsel iletişim, grafik gibi tasarım 

alanlarında kullanılan tasarım programları yoluyla görseller kolaylıkla 

manipüle edilebilmektedir. Örnek olarak seçim zamanlarında parti 

sempatizanlarının rakiplerinin fotoğraflarını dijital olarak manipüle ederek 

kendi kitlesini bu şekilde yönlendirdiği bilinmektedir (Bostancı Ege, 2017: 

118). 

Günümüzde sosyal medya ortamlarında görsel ileti oluşturmak popüler 

bir durum haline gelmiştir. Bireyler kendi yaratıcılıklarını da dahil ederek etkili 

bir görsel ileti oluşturabilmek adına teknolojinin sınırlarını zorlamaktadırlar. 

Bu görsel içeriklerin en popüler olanlarından bir tanesi de capslerdir. Capture 

ve screenshot sözcüklerinin birleşiminden türetilmiş ve dijital mizah içerikleri 

olarak tanımlanan capsler ingilizcede ise internet memes olarak ifade 

edilmektedir. Capsler, birçok internet kullanıcısının sıradan yaptıkları web 

ziyaretlerinin bir parçasıdır ve Youtube, Facebook, Twitter ve Reddit gibi 

platformlarda rastgele ortaya çıkarlar. İnternet capsleri genellikle terim olarak 

şakalar, söylentiler, videolar veya web siteleri gibi içerik öğelerinin bir kişiden 

diğerine İnternet aracılığıyla yayılmasını tanımlamak için kullanılır. 

Instagram'da üç milyon takipçisi olan popüler memes yaratıcısı Saint Hoax, 

memesi; esas olarak mizah yoluyla kültürel, sosyal veya politik bir ifade 

sunmak için yeniden tasarlanmış bir medya parçası olarak tanımlamaktadır 

(Benveste, 2022, https://www.nytimes.com). 

Segev vd. internet capslerini; birçok katılımcı tarafından oluşturulan ve 

dağıtılan dijital metin birimleri olarak tanımlamaktalar (Segev vd., 2015: 418). 

Segev vd., bu tanımı yaparken capslerin, kültüre ait ortak bir özden 

oluşabileceği gibi genel biçim, içerik ve duruş nitelikleri gibi özellikleri için ise 

caps kültürünün geleneklerinden yararlandığını ifade etmektedirler. 

Dolayısıyla capsler önemsiz bir içerik olmaktan uzaktır.  

İnternet üzerinden gündemde olan bir konunun veya bir düşüncenin 

mizahi, eğlenceli ya da eleştirel olarak kolaylıkla aktarılmasını sağlayan 

internet memesleri/capsler görsel kültürün ön plana çıkan hareketlerindendir. 

Yeni medya ile birlikte çoğalan internet memesleri yani capsler video olarak, 

hareketli veya hareketsiz görüntü olarak oluşturulabilirler. Bireyler burada 

geleneksel mizahta olduğu gibi tüketici konumundan çıkarak bu içerikleri hem 

üreten hem de tüketen konumundadır.  Güncel olaylara vurgu yapması yönüyle 

capsler “topluma ait bileşenleri de yansıtmakta olup görsel kültür 

incelemelerinde önemli rol oynamaktadır” (Karaman, 2021: 41). 

Yukarıda belirtildiği gibi caps’ler sosyal grupların mizah gücünü 

etkilemektedir. Eagleton “mizahın en önemli gücünün bireylerin gündelik 

hayatının zihinlerine vermiş olduğu yorgunluğu alması olduğunu” ifade 

etmektedir (Aktaran Bayrakçı, 2021: 3503, Eagleton, 2019: 35-36).  Capsin 
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mizahi yönden başarılı örnekleri arasında “The Business Cat” gösterilebilir.  

“The Business Cat” etiketiyle internette popüler olan capsler, kedilere mizahi 

bir şekilde patron olarak atıfta bulunan bir caps serisi olarak karşımıza çıkar. 

 

Resim 1: The Business Cat, https://www.broadsheet.ie/2011/02/18/business-cat-a-

meme-is-born/, 2022 

Capsler genel olarak değerlendirildiğinde sosyal grupların zihniyetlerini, 

davranış biçimlerini ve eylemlerini şekillendirildiği anlaşılmaktadır. Örneğin 

Canan Karatay’ın Karbonhidrat yiyormuşsunuz yedirtmem capsinde “kötü 

beslenme alışkanlığına karşı otoriter söylemle karşı duruş sergilenerek 

Karatay'ın karbonhidrat ağırlıklı tüketime karşı olduğu vurgulanmaktadır” 

(Şahin ve Duğan, 2020: 198). 

Sonuç olarak capslerin bireylerin algılama alışkanlarına mizahi yönden 

etki ederek olaylara yaklaşımlarını ve değerlendirmelerini yönlendirmede etkili 

olduğu söylenebilir.  
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Resim 2: Canan Karatay Karbonhidrat Yiyormuşsunuz Yedirtmem capsi, Pinterest, 

2022 

Çalışmada sosyal medya bağımlılığı, kişilerin kendilerini olduğundan 

farklı göstermeleri, stalk kültürü, sosyal medyanın hayatın merkezinde yer 

alması gibi medyanın olumsuz yönlerini normalleştiren capsler incelenmiştir.  

1. Digital/Görsel Kültür ve Görsel Okuryazarlık 

Bireylerin medya içeriklerini okuyup, anlayıp yorumlayabilmesi olarak 

açıklanan medya okuryazarlığı kavramına günümüz bilgi iletişim 

teknolojilerinin farklılaşması ve hızla gelişmesiyle, bilgi okuryazarlığı, görsel 

okuryazarlık gibi yeni okuryazarlık türleri eklenmiştir.  

Görsel okuryazarlık, kişilerin kendilerini görsel yollarla ifade etme ve 

görselleri anlama becerisidir (Karaman, 2021: 90; Çiftçi, 2018:102). Dursun ve 

Bedir Erişti’ye (2017: 147) göre ise görsel okuryazarlık, içinde bulunduğumuz 

görsel dünyanın dilini anlayıp görsel iletileri okuyabilme becerisi olarak 

tanımlanmaktadır. 

Dijitalleşme ile birlikte görsellerle çevrili bir dünya yaratılmıştır. Yeni 

medya olarak tanımlanan yeni iletişim ortamlarına bireyler uyum sağlayabilme 

noktasında yeni beceriler de kazanmak durumundadır.  Özellikle dijital 

ortamlardaki fotoğraf, video, gibi görsel içerikleri anlayabilme ve 

yorumlayabilme yani görsel okuryazarlık becerisine sahip olan kişiler; bu 

görsellere karşı hızlı çözümler üreterek bu içerikleri algılayan kişilerdir. Dijital 

çağın gerekliliği olarak görsellerin ilettiği mesajlara yönelik farkındalık sahibi 

olmak bir gereklilik olmuştur. Bu çerçevede görsel mesajlar yalnızca 

eğlendirici ya da anlaşılması gereken şeyler değil aynı zamanda bir konuya 
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dikkat çeken bir süreçtir (Küçükerdoğan, 2012: 55). Günümüzde etrafımızı çok 

fazla görselle çevrili olduğumuz düşünülürse görsellerin kültürümüze özgü 

görsel bir dil oluşturduğu da bir gerçektir. Dünyaya gözümüzü açtığımız andan 

itibaren görsel imgeler her an karşımıza çıkarlar. Bu nedenle görseller 

hayatımızın merkezinde yer almaktadır. Dolayısıyla içinde yaşadığımız dijital 

çağda insanlar duygularını ve düşüncelerini görsel imgelerle ifade eder hale 

gelmişlerdir. “Nicholas Mirzoeff, post modern kültürde görsel deneyimin 

zenginliği ile bunlara ilişkin gözlemleri analiz edilebilme yeteneği arasındaki 

boşluğun yeni bir çalışma alanı olarak görsel kültürü işaret ettiğini ifade 

etmektedir” (Gençalp, 2019: 54). 

Çevremizde görsel olarak gördüğümüz her şey görsel kültür olarak 

tanımlanmaktadır. Dijital oyunlarda yer alan görseller, telefonlardan çektiğimiz 

selfiler ya da herhangi bir kamera görüntüsü de görsel kültür kapsamına 

girmektedir. Özellikle dijital dünyada nitelikli veya niteliksiz olarak çok fazla 

görsel ileti ile karşılaşmaktayız. Dolayısıyla niteliğine göre yararlı veya 

yararsız olarak hazır bilgi biçiminde sunulan bu görsel iletileri olduğu gibi 

kabul etmek yerine, kendi bilgi ve deneyimlerimizle harmanlayarak faydalı 

bilgi haline dönüştürmek son derece önemlidir. Birer görsel ileti ürünü olan 

capslerin yeniden üretimi, paylaşılması ve mizahi yönden bireyleri güldürürken 

düşündürmesi ve olayları anlamlandırabilmesi ise onların görsel okuryazar 

olabilme becerilerine sahip olmasıyla mümkün olacaktır. Buna göre çalışmada 

görsel okuryazarlığın önemi, capslerin yeninden üretim süreci, neden 

paylaşıldıkları ve nasıl anlamlandırıldıkları çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

1.1. Capslerin Yeniden Üretim Süreci 

Görsel iletilerin anlamlandırılabilmesi veya farkındalıkla bakılabilmesi 

noktasında görsel kültür bir çıkış yolu sunmaktadır (Karaman, 2021: 31).  

Örneğin, Shifman (2013) Capslere atfedilen üç ana özelliğin çağdaş dijital 

kültürün analiziyle özellikle ilgili olduğunu ifade etmiştir. Shifman capslerin 

birinci özelliğinin kişiden kişiye geçen, ancak yayaş yavaş kademeli olarak 

paylaşılan sosyal bir fenomene dönüşmesi olarak ifade ederken; ikinci özelliği 

olarak insanların duyuları aracılığıyla farkına varmaları ve sonrasında kendi 

zihinsel süreçlerinden geçirerek yeniden üretilmeleri olarak açıklamaktadır. 

Üçüncü özelliğini ise rekabet ve seçim yoluyla yayılmaları olduğunu belirterek; 

memeslerin uygunluk derecelerine göre yani içinde yayıldıkları sosyokültürel 

çevreye uyum düzeylerinin seçilmelerinde büyük ölçüde etkili olduğunu ifade 

etmektedir. Buna göre capslerin insanların duyuları aracılığıyla öğrenilen 

içerikler olduğunu söylemek doğrudur. Örneğin yapılan araştırmalarda 

insanların görerek öğrenmesinin diğer duyu organlarına göre çok daha önemli 

bir yer tuttuğu belirtilmektedir. Bu çerçevede capsler de görsel içerikler olduğu 

için öncelikle gözle algılanmakta sonrasında ise davranışsal bir tepki olarak 

yeniden yaratma gibi zihinsel süreçlerden geçirilip anlam yüklenmektedir.   
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Memeslerin zihinsel bir süreç olarak yeninden üretilerek yayılmasıyla 

ilgili farklı araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin Wlodzislaw (2021) 

Memeslerin soyut bilgi yapısı ile beyindeki veya yapay bilişsel sistemdeki 

uygulamalarını açıkça ayırt etmek gerektiğini ifade ederek; memeslerin dahili 

temsilleri, memeslerin algılanmasından kaynaklanan sinirsel tepkileri ve 

memeslerin kopyalanması için gerekli olan davranışsal (motor) tepkileri 

oluşturmak üzere beyindeki duygusal, hafıza ve motor alt sistemleri birbirine 

bağlayarak yaratıldığını açıklamaktadır.  Capslerin soyut bilgi yapılarının 

zihinsel bir süreç sonunda bireylerde yeninden yaratma ve paylaşma davranış 

biçimine dönüşmesi dolayısıyla yeni bir bilgi formuna olarak ortaya çıkması 

capsleri, mizahın güldürürken düşündürme yeteneğinden uzaklaştırmaktadır. 

Capslerin bireyler içinde yaşadıkları toplumun sorunlarını normalleştirip bir 

nevi onlara karşı duyarsız hale de getirdiğini söylemek doğru bir yaklaşım 

olacaktır. Bireyler bu sorunu sadece ben yaşamıyorum toplumun geneli de aynı 

durumda ve üzerinde çok da durulmaması gerekiyor gibi içsel izlenime 

kapılabilirler. Dağtaş ve Yıldırım (2017: 25) internet ortamındaki caps gibi 

mizahi içeriklerin bu yönünü; “yeni medya araçları kullanılarak üretilen mizahi 

içeriklerin, çok sayıda farklı kullanıcılar tarafından oluşturulması ve 

dağıtılmasının, mizahın güldürürken düşündüren muhalif yapısının 

sorgulanmasına ve daha çok eğlence, dalga geçme üzerine kurulmasına yol 

açmaktadır” şeklinde açıklamaktadır.   

Benzer bir şekilde; bazı araştırmacılar "İnternet memesleri genellikle 

eğlenceli olarak görülüyor, ancak aynı zamanda gençlerin özel ihtiyaçlarını ve 

haklarını hesaba katmayan bir kültürel uygulama bütününü temsil ediyorlar" 

şeklinde uyarıda bulunmuşlardır (Mcgarigle, 2019, https://www. 

highsnobiety.com/p/memes-mental-health-study/). 

Görsel okuryazarlık becerisi bu noktada son derece önemlidir. Dijital 

dünyada görsel okuryazarlık; bireylerin dijital içeriklerle etkileşim 

süreçlerinde, görsel iletilerden bilinçli bir şekilde anlam ve mesajlar 

oluşturabilme becerisi olarak tanımlanabilir. 

Görsel okuryazarlık becerisi gelişmiş bireyler capslerin sorunlara karşı 

dalga geçme, duyarsız hale getirebilme, sosyal medya bağımlısı olabilme gibi 

olumsuz yönlerini de dikkate alabilirler.  Bu noktada bireylerin sosyal medya 

bağımlılığına ve bu sosyal medyada paylaşılan görsellere ilişkin okuyup 

değerlendirme ve anlamlandırabilme becerilerine sahip olmaları önemli 

olmaktadır.  

 

 

1.2. Bireylerin Capsleri Paylaşım Nedenleri 

Dijitalleşmeyle birlikte her birey kendisini sosyal medyada ifade 

etmektedir. Capsler de bireylerin duygu ve düşüncelerini, politik 

yaklaşımlarını, mizah anlayışlarını aktarmanın bir yolu olarak görülmektedir.  
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Yeni teknolojiler kendilerine has yeni bir dijital dünya ortamı 

oluştururken; bu dijital ortam bireylerin sosyalleşmesiyle birlikte sunulan 

hizmet içeriklerini tercih etmelerini de destekler. İçerikleri tüketen ve aynı 

zamanda yeniden üretebilmeleri bireyleri dijital olarak yetkin kılmaktadır. Tüm 

bunların yanı sıra içeriklerin bireylerin duygu, düşünce anlayışlarına göre bilgi 

iletişim teknoloji sayesinde yeninden üretilmesi ve paylaşılması beraberinde 

kültürel dönüşümü de getirmektedir. Onursoy (2018: 990) yeni medya 

içeriklerinin gerçek dünyayı temsil eden kültürel iletiler olduğunu 

vurgulamaktadır. Kısaca insanın topluma kattığı her şey olarak tanımlanan 

kültür sanal dünyada ise görsel kültür olarak güçlü bir şekilde kendisini yeniden 

konumlandırmıştır.   

Dijital ortamlarda görsel ileti oluşturarak paylaşmak gündelik hayatın 

vazgeçilmez bir unsurudur. Örneğin; YPulse.com (2019)’un 05 Mart 2019 

tarihli web sitesinde yer alan son yapılan sosyal medya davranışı anketine göre, 

13-36 yaşındakilerin %75'i (ve 13-17 yaşındakilerin %79'u) memes 

paylaşmaktadır. Raporda 13-35 yaşındakilerin %55'i her hafta, %30'u ise her 

gün memes gönderdiği açıklanmaktadır ( https://www.ypulse.com/article 

/2019/03/05/3-stats-that-show-what-memes-mean-to-gen-z-millennials/). 

Capslerin paylaşım verilerinden de anlaşılacağı gibi gençler capsleri diğer yaş 

gruplarına kıyasla daha çok paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla gençlerin capsleri 

kendi duygu, düşünce ve görüşlerini aktarmanın bir yolu olarak gördükleri 

söylenebilir.  

Kahya (2018: 1021) capslerin mesaj verme boyutuna ilişkin olarak “Mc 

Luhan‟nın “araç mesajdır” ifadesi “capsler” bağlamında değerlendirildiğinde, 

capsler algısal alışkanlıkları değiştirmekte, kişilere olduğu kadar topluma da 

mesaj vermektedir” şeklinde ifade etmiştir. Bireylerde algısal alışkanlıkları 

değiştiren ve toplumda var olan sorunlara mizahi bir biçimde yaklaşan capsler 

görsel kültürün gözde bir çıktısı haline gelmiştir.  

Çakır’a (2014: 14) göre gelişen teknolojiyle birlikte dijitalleşen görseller 

görsel kültürün ilgi alanı kapsamına girmiştir. Özellikle de küreselleşme ile 

dünyada kıta sınırı kalmamış televizyon ve internet ekranında birleşmiştir. 

Dolayısıyla görselliğe dayalı görsel kültür de bu durumdan etkilenmektedir. 

Görsel kültür aynı zamanda dijital dünyanın ilettiği nitelikli ya da niteliksiz 

olarak tanımlanan yüksek sanat ve kitch gibi pek çok görseli bize sunmaktadır. 

Bize sunulan bu iletilerin ayırt edilebilmesi noktasında ise görsel kültür bir çıkış 

yolu sağlamaktadır. Bu bağlamda ise görsel kültürle ilişkili olarak geleneksel 

ve dijital teknolojilerin içerisine dahil edilerek açıklandığı birçok analiz 

yöntemi bulunmaktadır (Karaman, 2021: 32). Örneğin, göstergebilim, söylem 

analizi, imaj analizi, ikonografi gibi yöntemler görsel içerikleri analizinde 

kullanılmaktadır (Erişti, 2021: 9). Bu çalışmada görsel içerik analiz 

yöntemlerinde göstergebilim analiz yöntemi kullanılmıştır.  
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2. YÖNTEM 

Araştırmanın yöntemi göstergebilim analiz yöntemidir. “Göstergebilim 

çalışmaları bütün kültürel ürün ve süreçlere ilişkin anlamlar oluşturan işaretler 

dizgesi ile ilgilenir” (Duncum, 2021: 13). Göstergebilimsel analiz sürecinde 

gösterge, gösteren ve gösterilen kavramlarına yer verilmektedir. Aynı zamanda 

göstergelerin anlam üretim süreçleriyle ilgili göz önünde bulundurulması 

gereken iki temel kavram düz anlam ve yan anlamdır (Gençalp, 2019: 62).  

Çalışma kapsamında incelenen capsler; sosyal medya bağımlılığına 

vurgu yapmaları, kişileri kendilerini sanal ortamlarda olduğundan farklı 

göstermesini anlatan, kişilerin sosyal medya ortamlarında birbirlerinin hayatını 

takip etmesi, bilgi toplaması yani stalk kültürü, sosyal medyayı bireylerin 

hayatlarının merkezine yerleştirmesi gibi gibi sosyal medyanın olumsuz yönleri 

sayılabilecek caps’ler incelenmiştir. Buna göre Google’da konu kapsamında 

yapılan araştırmada yedi caps ele alınmış olup; göstergebilimsel analiz 

yöntemiyle incelenmiştir. 

2.1. Çalışmanın Önemi ve Amacı 

Günümüz postmodern çağında fotoğraf, video, ikonografi gibi 

anlamlandırma ve yorumlamada görsel içerikler önemli bir yer tutmaktadır. 

Bireyler video, fotoğraf, ikonografi, caps gibi görsel içeriklere çok daha çabuk 

tepki vermekte ve görsel anlam üretimini tecrübelerine ve dahil oldukları 

kültürel ortamlara göre yeniden yapabilmektedirler. 

Bu çalışma dijital içeriklerin hızlı bir şekilde ölçülüp, değerlendirildiği 

ve buna göre toplumun nabzının alındığı bilgi çağında; duyuşsal içerikli 

capslerin mizahi yönüyle bir nevi toplumun sesi olması ve görsel anlam 

üretmesi yönünden önemlidir.  

Buna göre çalışmanın temel amacı, söz konusu capslerin bireylere ne 

söylediği ve nasıl anlamlandırıldığı noktasında görsel okuryazarlık becerisine 

sahip olmanın önemini ortaya koymaktır.   
 

2.2. Analiz ve Bulgular 

Çalışma kapsamında sosyal medya bağımlılığına ilişkin capsler 

göstergebilim yöntemi çerçevesinde analiz edilmiştir. 
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Resim 3. 2016 - 2090 Yavrum bak anneannenin resmini buldum capsi, Pinterest, 

2022 

 

 

Gösteren Gösterilen  Gösterge 

Nesne 2016 ve 2090 

yıllarında kadın 

yüzü anneanne 

kavramı 

 

 

2016 ve 2090 yıllarında 

kadınların/anneannelerin 

değişimi Yazı 2016 ve 2090 

Yavrum bak 

anneannenin resmini 

buldum 

               Düz Anlam                     Yan Anlam 

Fotoğraflar anıları geleceğe 

aktarırlar ve kalıcılık sağlarlar. 

Görsellerde anneanne kavramının 

fotoğraflara yansımasını 

görmekteyiz.  

1. Fotoğrafta anneanne bilinen 

şekilde dış görünüşe fazla önem 

vermeyen haliyle var olmuştur.  

2. Görselde ise günümüzdeki dijital 

ortam koşullarında geleceğe atıf 

yapılarak gelecekteki anneanne 

kavramının nasıl değişime 

uğrayacağını göstermektedir. 

Caps ile önümüzdeki yıllarda ileride 

yaşlı insanların neredeyse artık 

kalmayacağını; photoshop, filtre gibi 

görsel içerik düzenleyici araçlar 

sayesinde herkesin genç kalabileceği 

anlatılmaktadır. 
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Günümüzde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara like/beğeni alma 

isteği bireylerde çok önemli bir hale gelmiştir. Beğenilmek, takdir görmek 

insanların doğasında vardır. Bununla birlikte insanların sürekli beğenisini 

kazanmak ve bu durumu like/beğeni sayılarıyla ölçümleyerek ispatlamak ise 

bireyleri sosyal medya bağımlısı yapmaktadır.  

İnsanlar tecrübeleriyle olgunlaşır ve deneyimlerini başkalarına yol 

göstermek üzere aktarırlar. Bu noktada tüm toplumlarda yaşlılar sahip oldukları 

tecrübe ve deneyimlerle güveni temsil ederler. Örneğin, anneanne, babaanne ve 

dede gibi ebeveynler gençken daha deneyimsiz olduklarından dolayı 

çocuklarına aktaramadıkları tecrübelerini torunlarına aktarmak isterler. Bu 

çerçevede genellikle anneanne veya dede gibi yaşlı ebeveynler aile fertlerinin 

güvenilir kişileri olarak addedilirler. 

Capste ise anneanne olarak gösterilen ilk görsel duruşu ve bakışı ile dış 

görünümüne önem vermeyen bir figür olarak gösterilirken, diğer görselde genç 

kalmak ve dikkat çekmek isteyen bir figüre yer verilmiştir. Yukarıdaki caps, iki 

farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşmuştur. Görsel imaj üzerinde iki farklı 

kadın fotoğrafında anneanne kavramı ile yaşlılık ifade edilmektedir. Caps ile 

önümüzdeki yıllarda ileride yaşlı görüntünün kalmayacağını; photoshop, filtre 

gibi görsel içerik düzenleyici araçlar sayesinde herkesin genç kalabileceği 

anlatılmaktadır. Özellikle Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları 

aracılığıyla herkesin kendisini genç, çekici ve güzel görünme zorunluluğu 

hissiyatı yaratılmasına vurgu yaparak bir nevi insanların dijital ortamlardaki 

görünüşlerini çok fazla önemsemeleri ve bu duruma bağımlı olmalarına 

olumsuz yönde vurgu yapmaktadır.  

 

Resim 4: Takipteyim canım benden kaçamazsın capsi, Pinterest, 2022 
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Günümüzde dijital çağda sosyal medya kullanıcılarında yaş 

sınırlamasının kalktığı ve çok küçük kullanıcılardan çok yaşlı kullanıcılara 

kadar herkesin çağa ayak uydurduğu gösterilmektedir. Aynı zamanda 

insanların birbirlerinin hayatlarını merak etmesiyle birlikte sosyal medyadan 

takipleşmenin ve stalk kültürünün yaygınlaşması anlatılmıştır. 

 

Resim 5: Son selfie capsi, https://guldum.net/post/137081305598/, 2022 

 

 

 

 

Gösteren Gösterilen  Gösterge 

Nesne Yaşlı kadın ve 

bilgisayar 

Yaşlı kadının yaşına 

rağmen bilgisayar 

kullanabiliyor olması 

ve sosyal medyadan 

kişileri takip etmesi 

görülmektedir. 

 

Yazı Takipteyim canım 

benden 

kaçamazsın 

               Düz Anlam                     Yan Anlam 

Yaşlı bir kadının bilgisayar 

ve sosyal medya 

kullanabildiği 

görülmektedir. 

Yaşlı bir kadının yaşına rağmen 

bilgisayar ve sosyal medya 

kullanabiliyor olması ile her yaştan 

insanın yeni teknolojilere ve stalk 

kültürüne ayak uydurduğu 

anlatılmaktadır. 
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Bilindiği gibi cep telefonlarının yaygınlaşması ve dijitalleşmeyle birlikte 

gündelik hayatımıza giren selfieler kültürümüzün birer parçası haline gelmiştir. 

Günümüzde bireylerde oluşan bu selfie çılgınlığı tehlikeli durumlarda bile 

vazgeçilemeyen bir alışkanlığa dönüşmüştür. Görseldeki capste ise bu durum 

hayvanlar üzerinden dolaylı yoldan anlatılarak mizaha dönüştürülmüştür. 

 

Resim 6: Retricada görünen, aslında capsi, Pinterest, 2022 

Gösteren Gösterilen  Gösterge 

Nesne Güzel bir genç kız ve çirkin 

yaşlı kadın 

Fotoğraf düzenleme 

programı olan Retrica’da 

insanların değişimi. Yazı Retricada görünen aslında. 

               Düz Anlam                     Yan Anlam 

Güzel ve genç bir kız ve yaşlı 

bir kadın gösterilmektedir.  

Görselde sosyal medyada fotoğrafların 

düzenlenmesi için yaygın olarak kullanılan Retrica 

programının bireyleri olduğundan farklı gösterdiği 

anlatılmaktadır. 
 

Capste sosyal medyada çeşitli fotoğraf düzenleme programları ile 

bireylerin kendilerini olduğundan daha farklı, daha genç, daha güzel, daha 

kusursuz göstermeleri durumu mizahi olarak ele alınmıştır.  

Gösteren Gösterilen  Gösterge 

Nesne Kedi ve köpekler İki tane köpekle selfie 

çeken bir kedi Yazı Son selfie 

               Düz Anlam                     Yan Anlam 

Köpeklerle selfie çeken kedi  Görselde kedi-köpekler üzerinden insanların 

selfie çılgınlığına gönderme yapılmıştır. 

Capste Selfie çeken bir kedi normalde her 

zaman kaçtığı köpeklerden tehlikeli olmasına 

rağmen selfie çekinmekten de geri 

durmamaktadır.  
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Resim 7: Teknolojinin getirdiği son nokta telefon elde çocuk cepte capsi, Pinterest, 

2022 

Gösteren Gösterilen  Gösterge 

Nesne Elinde cep telefonu 

tutan bir kadın ve 

elbisenin cep kısmında 

duran bir bebek. 

Elinde telefonla ilgilenen 

bir kadının kucağında 

olması gereken bebeğini 

elbisesinin cebine 

koyması. Yazı 

 

Teknolojinin getirdiği 

son nokta telefon elinde 

çocuk cepte. 

               Düz Anlam                     Yan Anlam 

Zenci bir kadının elinde cep 

telefonuna bakması o sırada 

bebeğini elbisesinin cebine 

koyması gösterilmektedir. 

Görselde bebeğin cepte, cep telefonun 

ise elde olması ironiyle anlatılmış ve 

telefon bağımlılığına vurgu yapılmıştır. 

Cep telefonlarına olan bağımlılığın 

günümüzde bireyler için her şeyden önce 

geldiği gösterilmektedir. Hatta anneler 

için bebekten bile önce geldiği 

gösterilmek istenmiş ve yazıyla 

desteklenmiştir. 
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Tüm anneler için bebekleri en önemli varlıklarıdır. Capste anne ve 

bebeği görülmektedir. Capste eleştirel bir biçimde günümüz toplumunun cep 

telefonu ve sosyal medya bağımlılığı anlatılmaktadır. Çünkü günümüzde cep 

telefonları bireyler için ayrılmaz bir parça olmuştur. Cep telefonu 

bağımlılığının bir annenin bebeğini cebine koyacak ve ilgilenmeyecek dereceye 

gelmesini ironi olarak yansıtmaktadır. 

 

Resim 8: İnternet bağımlılığı polikliniği capsi, Pinterest, 2022 

Gösteren Gösterilen  Gösterge 

Nesne Poliklinik tabelası İnternet Bağımlılığı 

Yazı 

 

İhtiyacınız varsa 

Bakırköy’e bekleriz. 

               Düz Anlam                     Yan Anlam 

İnternet Bağımlılığı Poliklinik 

tabelası görülmektedir. 

İnternet bağımlılığının yaygınlaştığı ve 

bir hastalık haline dönüştüğü mizahi 

olarak anlatılmıştır. 
 

Capste internet bağımlılığı polikliniği tabelası görülmektedir. 

“İhtiyacınız varsa Bakırköy’e bekleriz” yazısı ile desteklenen capste internet 

bağımlılığının tüm insanlık bağlamında hastalık boyutuna dönüştüğü mizahi ve 

eleştirel bir dille yansıtılmaktadır. 
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Resim 9. Instagramda ben twitterda ben capsi, Pinterest, 2022 

Gösteren Gösterilen  Gösterge 

Nesne Kedi, çiçek, sigara Kafasında çiçek olan 

güzel görünümlü mutlu 

bir kedi ve sigara içen 

efkarlı görünen bir kedi  

Yazı 

 

instagramda ben / 

twitterda ben 

 

               Düz Anlam                     Yan Anlam 

Instagram yazısının altında yer 

alan kedi güzel görünümlüdür ve 

mutlu görünmektedir. Twitter 

yazısının altında ise sigara içen ve 

efkarlı görünen bir kedi vardır. 

Görselde güzel görünümlü başında çiçek 

olan bir kedi ve efkarlı görünen bir kedi 

imajı ile metafor olarak anlatılmak 

istenen; instagramda herkesin güzel 

göründüğü, twitterda ise aynı kişilerin 

efkarlı, atarlı bir imaj sergilediği 

gerçeğine vurgu yapılmaktadır. 
 

Görseller görsel kültürün bir parçası olduğuna göre, bireyler de 

kendilerini, kişiliklerini ve düşüncelerini görseller yoluyla ifade etmektedirler. 

Özellikle sosyal medya ortamlarında bireyler hem görsel hem de sözel 

gönderilerde birbirleriyle etkileşim halindedirler. Yukarıdaki capste olduğu 

gibi bireyler Instagramda genellikle en güzel en mutlu hallerini paylaşmaktan 

hoşlanırken aynı bireyler kendilerini Twitter platformunda genellikle gündeme 

yönelik atarlı ve isyankar olarak ifade etmektedirler. Dolayısıyla sosyal medya 
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da bireyler kendi kişiliklerini yansıtırken dijital platformlara göre hareket 

ettikleri söylenebilmektedir. 

SONUÇ 

İnternet ortamında sıkça karşılaşılan capsler görsel içerikli, metinin ya 

da videonun da dahil olduğu biçimde oluşturulabilmektedir. Bireylerin 

kendilerine ait düşüncelerini özgür biçimde paylaşabildikleri ortam sunan 

capsler oluşan içeriklerle hem görsel kültüre katkı sunmakta hem de toplumsal 

bir algı yaratmaktadırlar. Capsler bunun yanısıra ideolojik, siyasi, politik, 

eğitim, spor, sağlık gibi alanlarda hem aynı görüşteki insanların hem de karşıt 

görüşteki insanların birbiriyle iletişim kurmasını desteklemektedir.  

Caps içeriklerinin kısa olması, görsel ve metni birleştirmesi, akılda kalıcı 

ve dikkat çekici olmasını sağlamaktadır. Caps üretiminde gelişmiş grafik 

program bilgisi veya estetik bir görüntü aranmamaktadır. İnternet ortamında 

gördüğümüz capslerde çoğunlukla görüntü kalitesi bile düşük olduğu 

bilinmektedir. Capsler eğitim, her türlü şiddet konusu, çevre kirliliği gibi 

güncel konulara ilişkin içerik oluşturup toplumsal konulara farkındalık 

yaratırken aynı zamanda bu konuları normalleştirmektedir.  

Capslerin olumsuz görünen özelliklerine bakıldığında ise örneğin 

oluşturulan capsler yoluyla şiddet gibi kötü bir olayın dahi mizah haline 

dönüşmesi sağlanmakta ve bireyler şiddeti normalleştirebilmektedirler. Sosyal 

medya kullanıcıları bu popüler içerikleri üreten pozisyonundadır. Kullanıcıların 

oluşturdukları capsler aynı zamanda mizah ve eleştiri unsurunun kullanılarak 

kelime oyunları ile günümüz postmodern söylemlerini ortaya koymaktadır. 

Birçok insan tarafından üretilerek paylaşılan ve internet ortamında yayılan 

popüler görsel kültür ürünleri olan capsler toplumun düşünce yapısı, beğenileri, 

zevkleri, mizah anlayışı, sevmediği şeyleri gibi birçok durumu ortaya koyması 

bakımından önemlidir. Aynı zamanda estetik özellik barındırmayan capsler 

ikna edici tarafı bakımından iletişim aracı sayılmaktadırlar.  

Özellikle ülkemizde capsler siyasi anlamda partilerin hedef kitleleri ile 

iletişiminde de rol oynamaktadır. Bu bağlamda ülkemizde son dönemlerde 

sıklıkla kullanılan dijital görsel kültür ürünü olan capsler etkileme gücü ve 

kullanılma amacı bakımından kültür bozumu örnekleri arasında yer almaktadır.  

Çalışma kapsamında ele alınarak incelenen capsler internet bağımlılığı, 

dijitalleşme ve sosyal medya bağımlılığına hem mizahi hem eleştirel bir 

biçimde vurgu yapan capsler olmuştur. Genel çerçevede ele alınan capslerde 

7’den 70’e herkesin sosyal medyaya bağımlı olduğu, takip etme, stalk kültürüne 

adapte olduğu, mizahın ele alınarak olumsuz olan durumların normalleştirdiği 

gözlemlenmiştir. Aynı zamanda oluşturulan capslerde sosyal medyanın kişileri 

olduğundan farklı gösterdiği, eğlenceli ve mizahi yönlerinin yanısıra her türlü 

sorunu sıradanlaştırmasıyla bireylerin sosyal medya bağımlılığını arttırdığı, 

bireyler tarafından bu durumun kabul edilmiş olduğu ve capslere bu durumu 

aktardıkları görülmektedir. Örneğin çalışmadaki bir annenin elinde cep 
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telefonu tutması bebeğini ise cebine koymasını anlatan caps ile artık sosyal 

medyanın, internetin hayatımızın merkezinde yer aldığı ve bir anne için kutsal 

olan bebeğinin bile ikinci sırada yer aldığı aktarılmaktadır. Eskiden birilerini 

sürekli takip etme ve özel hayatını incelemek olumsuz bir davranış biçimi 

olarak tanımlanırken sosyal medya ile birlikte stalk kültürü gibi kavram ortaya 

çıkmış ve başkalarının hayatını takip etmek normalleştirilmiştir. Günümüzde 

yaygınlaşan stalk kültürünü ise yaşlı bir kadının bilgisayar kullanabildiğini 

anlatan bir caps üzerinden ele alınmıştır. Sosyal medya ile hayatımıza giren 

stalk kültürü ile birlikte selfie kültürünün de ortaya çıktığı görülmektedir. 

Araştırmalarda bireylerin sürekli selfie çekmesi psikolojik bir rahatsızlık olarak 

açıklanmaktadır. Öyle ki bireyler ilgi çekici selfieler çekebilmek için 

hayatlarını bile tehlikeye atabilmektedir. Çalışmada ele alınan caps ile 

insanların selfie çekmek için ve hayatlarını tehlikeye atmaları kedi köpek 

figürlü bir caps üzerinden incelenmiştir. 

Sonuç olarak capslerin eğlenceli içerikler olmalarına karşın mizahın 

güldürürken düşündürmesi gibi güçlü etkisinden uzaklaştığını, tam tersi olarak 

özellikle gençlerin sosyal medyanın olumsuz yönlerini normalleştirdikleri ve 

önemli olabilecek sorunları bile ciddiye almamaları gibi olumsuz yönleri 

pekiştirdiği anlaşılmaktadır. Görsel okuryazarlık becerisi bu noktada önemlidir. 

Görsel okuryazarlık becerisi bireylere görsel olarak yoğun dijital ortamda 

görsel farkındalık kazandıracaktır. Dolayısıyla görsel okuryazar bireylerin 

günümüz sosyal medya içeriklerinden olan capslere karşı daha farkındalıkla 

bakacağı, daha bilinçli, seçici olabilmesi mümkün olacaktır. 
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Introduction 
Movies are intercultural communication tools to appreciate a country that 

never visited before, which means one can shape one's point of view about a 

country by considering its media representations. People may watch movies to 

know a country or to decide to visit there. Sometimes countries try to show their 

identity and beauties or lifestyle and attract foreigners to live in or visit the 

country through locally produced movies. Because misleading representation 

of a country may damage to build off a fertile intercultural communication 

season. To present the misleading non-verbal codes in Western movies filmed 

in Turkey and perceptions about the country image of Turkey, this study is 

designed to use a mixed method. The semiotic analysis has been conducted to 

detect the differences between the presented and the reality. Following this, the 

netnographic analysis revealed related comments of the sample movies on the 

IMDb website. It has emerged in the results that movies are powerful perception 

management tools that can shape the image of a country. The study 

recommends paying close attention to the role of movies as an intercultural 

communication tool and using impression management strategies to create and 

maintain the desired country image for avoiding misleading representations. 

In the 21st century, many people around the globe have better 

circumstances for traveling internationally and can learn about the countries for 

which they have curiosity. This curiosity about foreign countries fertilizes 

tourism sectors, so countries try to attract people’s attention in many ways. One 

of them is providing an opportunity to make a film in the countries’ tourist 

destinations. This approach works in many ways, and people may easily 

imagine traveling in those places with the influence of these kind of publicity 

efforts. The success of these efforts can be increased by the realistic 

presentation of the country in a movie, and vice versa. Besides, intercultural 

communication skills can be increased by viewing these movies and people can 

widen their world view by the movies that present foreign cultures. Thus, 

people can live and work together without mind borders or biases with the help 

of intercultural communication skills. 

Publicity is a kind of perception management, and countries should be 

aware of the value of intercultural representations of their repetition. In order 

to shape the image of a country out of its border, intentional or unintended 

publicity opportunities should be well-designed or observed. According to the 

constructivist perception approach, perception is based on a process of 

inference. In other words, people come to various conclusions about the nature 

of some event or object on the basis of the sensations they receive. The 

perception process is mostly unconscious because inferences are made so 

quickly and without awareness. Modern constructivists argue that the stimulus 
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from the environment is generally ambiguous and has no clear-cut 

interpretation. Hence, the observers construct their best idea about the nature of 

the stimuli through the guidance of their experience or point of view. That 

means that observers must either solve problems on their own or form their best 

guess of the identity of the stimulus. In the light of this evidence, perception 

should be evaluated as an indirect process because the information must be 

processed at a trans-sensory level in order to be recognized correctly. In this 

regard, Eysenck, and Keane (1995) proposed three common assumptions. First, 

perception is a constructive and very active process that includes more than just 

the direct recording of sensations. Second, perception is the final product of the 

interaction between stimulus input and the observer's internal hypotheses, 

expectations, and knowledge, and occurs indirectly. Furthermore, motivational 

and emotional factors may also play a role in this perceptual processing. And 

lastly, mistakes can lead to misperceptions because perception is influenced by 

individual factors (Rookes and Willson, 2000: 23). 

Movies serve to provide tourists with information about places to visit. 

This information can create the first image about that place in the mind of the 

visitor or change that first image to create a new image. A positive image 

constructed in this way leads to the desire to travel to that place and the person 

decides to visit the destination of the films (Hahm, Upchurch, & Wang, 2008). 

So, a country must be aware of its representations in the international arena by 

any means and should not encourage ignorance about its cultural and social 

structure can damage its image globally. Hall says, “In the semiotic approach, 

not only words and images but objects themselves can function as signifiers in 

the production of meaning. Clothes, for example, may have a simple physical 

function – to cover the body and protect it from the weather. But clothes also 

double up as signs. They construct a meaning and carry a message.” (1997: 37). 

By a well-designed international image and some tailored representations, the 

desired perceptions about a country, its culture, and lifestyle can be presented 

both accurately and productively. For a country, these are the desired 

approaches to construct a global trademark. 

1. Theoretical Framework 

1.1.  Country Image and Tourist Destination Image 
Tourism income can be the economic backbone for countries such as 

Turkey that has an abundance of many splendid tourist destinations. According 

to the research even if tourists have a positive perception about a tourist 

destination, they decide to visit the destination due to their overall perception 

of its country. If they have a negative perception of the country, they tend to 

choose another destination. The research shows that the potential tourists tend 

to evaluate initially the country's image, especially when it comes to the 

absence of experience about the destination before (Chen, Chung, Gao, and Lin, 

2017). As a result, the country's image is the main influencer of the decision to 

visit a destination or not. 
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Kotler and friends’ approach about the overall country image consists of 

such significant elements as history, economics, cultural structure, politics, and 

technology level. These factors all shape and create potential tourists’ 

perceptions about the country they choose to visit. (Kotler, Haider, and Rein, 

1993: 141). Moreover, Buhman and Ingenhoff (2015) provided a model with 

four dimensions for assessing the overall country image: three cognitive and 

one emotional. These dimensions, especially the one that is categorized under 

the affective component, lead tourists’ decision and perception about traveling 

to a country. In addition, a country’s image affects the perception of the goods 

made in that country which can be better understood through the lens of the 

halo effect (Nebenzahl, Jaffe, and Lampert, 1997). Tourists are attracted to 

places shown in movies rather than real and natural places. Movies can have 

negative effects on tourism. Moreover, the presentation of places in films 

through unreal, fantasy and invented stories can manipulate a country's culture, 

authenticity, and identity (Tzanelli, 2007). Therefore, such representations can 

damage the image of the country. Accordingly, the image of a country should 

be designed carefully, promoted wisely, thoughtfully; the authorities should 

never leave it to chance. Even though people are supposed to evaluate all 

possibilities about misinterpretation or misleading information about a country. 

Having said that each person has a different level of cultural intelligence. 

1.2.  Managing Impression and Designing Image 
Non-verbal communication is a crucial part of both perception and 

impression management equally. People often consider non-verbal messages to 

be accurate tending to believe what they see rather than what is said. Therefore, 

if a country's image in the eyes of potential tourists is cared for, risk factors that 

cause misinterpretation need to be proactively eliminated. According to non-

verbal communication studies, some meanings are derived from social 

interactions, some from cultural experiences, and some come from people's 

minds (Kaiser, 1990: 238). All non-verbal codes must be selectively designed 

if a particular meaning is to be attributed. When it comes to a movie scene, 

these codes include clothing, environment, places, buildings, and, of course, the 

non-verbal behaviour of people. 

According to literary and cultural critic Walter Benjamin, the camera 

resembles a surgeon’s knife. Because a filmmaker opens up “optical 

unconscious” which informs the result of some psychosocial repercussions, 

Barbash and Taylor (1997: 58) warn about the side effects of unethical 

decisions, adding that the camera is an instrument that can cause trauma. Hence, 

filmmakers should feel responsible about what they present, and more 

importantly, evaluate the process with ethical concerns. From this point of view, 
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it is possible to consider the camera as a perception management tool in the 

hands of filmmakers. In order to overcome possible unethical approaches in 

movies regarding a country's image, impression management policies should 

be designed masterly. 

Goffman uses theatre metaphor when he describes impression 

management considering the dramatic structure of social life. He claims 

people’s interactions as performances on a stage, and when they return to their 

authentic identity, he claims they abandon their role. Considering Hall’s culture 

definition, high context societies observe impression management from a 

collective perspective (Seeman, Dosono, and Britton, 2017: 712). That means 

citizens of a country play their role on the so-called stage not just for themselves 

but with the feeling of representing all the national identity. If they observe an 

attempt about assaulting the core identity, they resist all kinds of perception 

management attempts. The impression management approach can alter some 

misleading perception management activities creating false country 

representations in media. 

In this case, it may be a fruitful approach to apply the impression 

management practices that are valid for individuals to the countries. For 

example, self-monitoring can add value to the impression management 

understanding of countries because research say self-monitoring individuals are 

better impression managers over low self-monitoring ones (Patterson, 2013: 

530). Countries can observe their weaknesses and can fix them by taking 

proactive precautions for narrowing misleading representation opportunities. A 

successful impression manager is supposed to have the ability to create the 

desired impression in the eyes of the observers, and they claim useful images 

to achieve a specific goal (Eaves and Leathers, 2018: 222). That goal must be 

to create and design an ideal and desired country image not only a part of it but 

also the whole treasury diversity. It is possible for the countries that export their 

films to the world, by turning this into an advantage, to construct the image of 

the country with the right representations and to manage the impressions in the 

desired direction. 

2. Methodology 
In order to reveal the effect of non-verbal codes considered to be encoded 

intentionally, a semiotic analysis of three Western movies has been made. After 

pointing to the non-verbal codes encoded in the Western movies, a netnographic 

analysis of the audiences’ comments on the IMDb website has been made. The 

mixed-method approach has been tracked to reach straight conclusions about 

the problem of the study. 

2.1. Purpose of the Study 
The study aims to underline the responsibility of filmmakers as the users 

of intercultural communication tools and to point the possible harms of the 

conversion of this powerful tool to a misleading perception management tool. 
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The problem of the study is how Western movies present a false and deficient 

country image and socio-cultural structure as well as the possible results of this 

kind of negligence. 

2.2. Sample 
In this study typical case sampling, that is one of the purposive sampling 

techniques, was used. Typical case sampling is used to express situations that 

have the ability to represent the universe and do not differ from the universe in 

terms of their basic characteristics (Marshall and Rossman, 2014). To better 

understand the misleading perception management applications about Turkey 

in Western movies, three of twelve Western movies that were filmed on Turkish 

soil within a three- and four-year period have been chosen as the sample of the 

study. These are Charlie’s Angels (2019), Inferno (2016), and Taken 2 (2012.) 

These movies have been studied from nonverbal communication, intercultural 

communication, perception management point of view, and evaluated 

misleading representations of Turkey. The comments have been traced and 

retrieved from the website in a one-month period between May and July 2021. 

2.3. Semiotic Analysis and Findings 

Inferno 

Masthead of the movie 
Media: Cinema, Internet 

Genre: Action, Adventure, Crime 

Writers: Dan Brown (based in part on the novel by) David Koepp 

(screenplay by) 

Director: Ron Howard 

Cast: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett 

Knudsen, Ben Foster, Ana Ularu 

Language: English 

First run: 14 October 2016 

Production company: Columbia Pictures 

In the scene of the transition from Italy to Istanbul in the movie 

Inferno, the first image encountered is the mosque and the sound of the call 

to prayer (the azan) coming from the background. The first scene prepares 

the audiences an Islamic atmosphere in Istanbul, that is, Turkey (01:35:42). 

Turkish people are proud of Islam that the religion of the majority is one of 

the inherited cultural codes. But this scene can be thought of as an indicator 

and the messenger of the prospective scenes that allows drawing a Middle 

Eastern view instead of being a European country. 
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As soon as Sienna Brooks, one of the leading actors of the movie 

Inferno, arrives in Istanbul, she immediately buys herself a headscarf from 

the Grand Bazaar and covers her head (01:35:52). However, in Turkey, a 

secular and free country, there is no obligation for women to cover the head. 

It is a preference and people respect all kind of lifestyle. But the movie 

delivers a message to the audiences if a woman visits Turkey, she has to 

cover her head. 

Sienna Brooks (Felicity Jones) goes to meet with a teacher at Istanbul 

University, when she enters the class, the lesson ends. While most of the 

students leaving the class are not shown, the last student to leave the class 

is reflected on the stage wearing a headscarf. However, the teacher  of the 

course was bearded, wore a suit but did not wear a tie (01:36:35). This 

scene also reinforces the idea of the obliged lifestyles or possible 

impositions in Turkey. 

Charlie's Angels 

Masthead of the movie 
Media: Cinema, Internet 

Genre: Action, Adventure, Comedy 

Screenplay: Elizabeth Banks, Evan Spiliotopoulos and David Auburn 

Director: Elizabeth Banks 

Cast: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, 

Patrick Stewart 

Language: English 

First run: 30 November 2019 

Production company: Columbia Pictures 

In the movie Charlie's Angels, the mosque is the first scene shown when 

the Angels arrive in Istanbul (00:55:15). It is interesting to see another opening 

scene in Turkey with a religious symbols and images.  

To find the man they are searching for in Istanbul, Sabina Wilson 

(Kristen Stewart) asks, "How are we going to find him? We will bribe, we will 

work the old-fashioned way, we will go out on the streets, we will be wild…” 

She talks as if she is talking about a country where corruption and chaos are 

considered normal (00:55:57). Fatima Ahmed (Marie-Lou Sellem), who 

previously worked in the intelligence agency together with Jane Kano (Ella 

Balinska), appears in the side streets of Istanbul wearing a headscarf (00:56:20). 

Fatima Ahmed (Marie-Lou Sellem) stipulates Jane Kano (Ella Balinska), who 

asks for her support. Fatima asks them to distribute a carload of birth control 

pills, pads, diapers. The Angels come with a car full of products that she wants. 

With this scene, it is as if there are very poor people in need of these products 

(00:58:35). The person working at the hotel reception takes place on the stage 

wearing a fez. However, with the beginning of the foundations of modern 

Turkey and the Hat Law enacted in 1925, the use of the fez was replaced by hat 
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(00:59:44). Jane Kano (Ella Balinska), one of Charlie's Angels, strolls in the 

Grand Bazaar with her head covered (01:00:45). Rebekah Bosley (Elizabeth 

Banks), one of Charlie's Angels, likewise wanders around the Grand Bazaar 

with her head covered (01:00:54). In the Grand Bazaar, a woman in a headscarf 

appears in the foreground on the stage (01:00:57). All the indicators and 

nonverbal messages about the Turkish lifestyle may be thought of as being 

designed to present a country image that is far from modern life, and those can 

be consumed as nonverbal messages about Turkey is a country that does not 

welcome visitors in the country. In other words, those scenes and indicators can 

easily be interpreted as Turkey are not safe for modern people of the world, and 

there is a lifestyle that is imposed on natives or tourists whereof not mirrors the 

truth. 

Taken 2 

Masthead of the movie 
Media: Cinema, Internet 

Genre: Action, Thriller 

Screenplay: Luc Besson, Robert Mark Kamen 

Director: Olivier Megaton 

Cast: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace 

Language: English 

First run: October 5, 2012 

Production company: Europe Corporation 

When the Albanian Mafia comes to the Turkish border gate, they are 

checked by the Turkish Police whose clothes are reflected as old-fashioned 

(00:20:38). In the first scene of Istanbul, we first encounter very old 

buildings, laundry is hung on the ropes between the buildings as a non-

contemporary city and the sound of the call to prayer (the azan) coming 

from the background. Istanbul, that is Turkey, is reflected as an Islamic 

atmosphere with this scene (00:24:00). While Bryan Mills (Liam Neeson) 

and Lenore (Famke Janssen) are driving through the alleys in Istanbul, 

dilapidated buildings are being shown (00:28:19). While escaping from the 

mafia, Lenore (Famke Janssen) comes to a narrow corridor in an old building, 

but there are iron bars at the exit, and she cannot go out. She asks for help from 

the people passing outside of the building so that she can unlock the door with 

the iron bars and get out and save her life. But no one helps her and did not 

even turn their way; it is also noteworthy that again the women passing by were 

wearing headscarves (00:32:10). As Lenore (Famke Janssen) finds another way 

out and leaves the old building, the women with black veils and the men with 

beards and fezzes are reflected on the scene and oriental music is heard in the 
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background (00:32:35). In the escape scene, narrow run-down alleys and 

dilapidated buildings are seen (00:33:30). In the room where the abductors of 

Bryan Mills (Liam Neeson) and Lenore (Famke Janssen) are located, an 

atmosphere similar to the Middle East is attempted to be reflected with a 

painting written in Arabic letters on the wall, hookahs and a dilapidated 

building (00:53:50). Bryan Mills (Liam Neeson) tells his daughter Kim 

(Maggie Grace) to throw a hand grenade from the window of the hotel room 

where her daughter is located so that he can determine her location.  It is 

noteworthy that even though his daughter threw the hand grenade in the parking 

lot on the opposite side, no security force came as if it was a normal daily event 

in Turkey (00:46:06). Broken tiles on the roof of the place where they held 

Bryan Mills (Liam Neeson) and Lenore (Famke Janssen) after abducting them 

are reflected on the stage. Bryan Mills (Liam Neeson) tells his daughter Kim 

(Maggie Grace) to throw a grenade so she can find out his location, and it is 

noteworthy that no security force came, despite the explosion of the grenade 

(00:55:53) - (00:56:29). Bryan Mills (Liam Neeson) kills his kidnappers and 

leaves that place, at this scene painting with the Arabic letters hanging on the 

wall is reflected (00:59:06). Police cars are reflected on the stage as a very old 

model, and when we consider the date, the movie was shot, showing cars of 

about thirty years old as police cars gives the image of a non-progressive 

country (01:03:09) - (01:05:03). While Bryan Mills (Liam Neeson) goes on foot 

to rescue his wife, a woman in a chador is reflected on the screen (01:15:33). 

These all messages indicate a poor and very conservative country. These codes 

can also be interpreted as Turkey is not a safe, modern, or hospitable country. 

2.4.  Netnographic Analysis and Findings 
According to Kozinets, “netnography is an adaptation of ethnography, 

which is a very old, traditional technique in anthropology which is based on 

participant observation. It literally means writing about cultures -- the study of 

culture that is written up. And a netnography is an adaptation of ethnography 

for the online world-- for the contingencies of online communities and online 

cultures.” (SAGE Publications Ltd., 2011). The human perspective, attention to 

the details of the way people tell their stories and the context of those stories, 

as well as an authentic approach to the understandings of people using 

technology are the most important distinguishing features of netnography 

(Kozinets, 2015: 9). 

In this context first the comments about Turkey have been separated into 

four categories as apparel, lifestyle, geography, and socio-cultural structure of 

the country. The comments about Turkey from pages of three films on IMDb 

have been examined and it has been determined that 154 out of 2183 comments 

for these three films contain comments on clothing in Turkey, the lifestyle of 

Turkish people, the geographical location of Turkey and the Turkish socio-

cultural structure. It is remarkable that these interpretations mainly belong to 
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the movie Taken 2, and that the non-verbal codes used in this movie were used 

more distinctively than the other two movies in the previous semiotic analysis. 

Table 1. Comment numbers and statement categories about Turkey 
 Total Relevant 

Comments 

Apparel  Lifestyle Geography Socio-

culture 

Charlie’s Angels 1233 1 2 1 0 0 

Inferno 431 2 2 3 0 0 

Taken 2 519 52 41 30 10 65 

Total 2183 55 45 34 10 65 

 

A statement that remark apparel: 

“I never seen before Covered Women in Turkey like a Arabian Countries. 

In the movie every women have black cover.” 

A statement that remark lifestyle: 

“Turkey is a democratic and secular country and there is no difference 

between people who are walking around the streets live in USA and Turkey.” 

A statement that remarks geographical mistakes: 

“Because ıf you know geography or if you used Google maps at least one 

time, you should know Turkey does not have border with Albania.”. 

A statement that remarks socio-cultural structure: 

“Turkey is at once both a modern and historical city and while largely 

Muslim it is home to many other religions including Christianity.” 

Table 2. Emotional statement categories of the comments 
 Anger Condemn Irony Informant Misperception 

Charlie’s Angels 1 0 0 0 0 

Inferno 1 0 0 1 0 

Taken 2 25 5 3 24 2 

Total 28 4 3 25 2 

 

When the emotional load of the statements of the relevant comments are 

evaluated, it can be seen the feelings of anger and desire to educate capture the 

attention. A statement that delivers anger: 
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“I really don't understand,what kind of obsession does Hollywood have 

about pretending Istanbul as trash or showing Turkey as a primeval country?” 

A statement that provides information: 

“Turkey is at once both a modern and historical city and while largely 

Muslim it is home to many other religions including Christianity. It has 

managed this infusion of culture through secularism and progressive planning 

and development.” 

A statement that condemns: 

“I am a Turkish-American who lives in Istanbul. The movie was 

pathetically bad in terms of containing so many geographical, historical, and 

cultural errors. It was almost unbearable for me to watch knowing Istanbul and 

the life here.” 

A statement that points misperception: 

 “Let's pretend that wealthy Arabs in Turkey have to hire retired 

Americans for security because there is no one local who can fill this purpose.” 

The titles of participant comments are also remarkable in two movies 

Inferno and Taken 2. These titles generally sum up the whole negative thoughts 

about the codes that bother the audiences. The relevant titles for Inferno are:  

“Another İstanbul”, “Ridiculous”, “Shame on you!”, “Nothing like 

Taken + Islamophobic”, “Disaster Movie”, “tragicomic!”, “An appalling lie”, 

“Istanbul is here ??”, “This movie is insulting Istanbul with an unrealistic 

portrait”, “İstanbul Problem”, “This Film is the Biggest Disappointment”, 

“Racism and Inhumanity”, “Not realistic”, “Really Guys? Come On! Wrong 

Informations About Türkiye..”, “Istanbul is not like somewhere in the movie”, 

“Istanbul that i am living isn't the one at the movie.”, “Another movie to feed 

world that Islamic countries and cultures are ugly!”, “Another Istanbul”, “Good 

action with many many many error”, “Disappointing and Full of Prejuice and 

Mispresentation”, “So many ridiculous errors”, “AWFUL”, “Insulting the 

Turkish”, “Anti Turk Propaganda”, “Wrong reflection of Turkish life”. 

In the light of these findings, it is possible to say there are a lot of 

misleading non-verbal codes in these movies, and audiences who have an 

emotional bond with Turkey are disturbed by those messages that open 

misinterpretation by the people who have never been to Turkey before. Some 

of them clearly express their concern on the subtexts of the non-verbal 

messages in their comments. 

3. Conclusion 
55 comments out of 2183 is about a reaction on Turkey's image that is 

displayed in the movies. It means the rest is either unconscious about these 

misleading representations or they have consumed what they have been served. 

Considering the effects of consuming the misleading messages it can damage 

country image of Turkey. The study has been designed to present the misleading 
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messages about Turkish lifestyle and socio-cultural structure by semiotic and 

netnographic analysis of three Western movies filmed in Turkey. 

According to the results of both analysis, there is an obvious 

misrepresentation about Turkey in Western movies. The way of dressing, 

lifestyle and economic conditions of the Turkish people are reflected much 

differently in the films than in reality. For this reason, it is thought that the use 

of similar themes cannot be a coincidence, and an intentional country image is 

being created. The creators of these films ignore the fact that Turkish people 

are free in terms of clothing and lifestyle, have basic human rights and 

freedoms, and are far ahead of third world countries economically. It is 

important to underline that those who will visit the country will not face any 

coercion, and people of all religions and views will always be welcomed in 

Turkey. People of all faiths and opinions live in peace in Turkey and that it is 

not an anti-democratic country as it is tried to be shown. It should be known 

that people of all faiths and opinions live in peace in Turkey, and it is not an 

anti-democratic or strictly conservative country as it is tried to be shown by 

deliberate media presentations.  

Visiting Turkey is no different than visiting any European country. In 

addition, the fact that only 154 of the 2183 comments were written to react to 

the misleading messages in the movies and which are understood to belong to 

those who live in or have been in Turkey, means that other viewers consume 

these messages as they are. The consumption of these unrealistic messages 

creates an image of Turkey waiting to be repaired. Impression management 

would be a much more efficient method instead of correcting perception that 

emerged through misleading fiction. 

Through this study, the aim is to draw attention to such 

misrepresentations in media that pose a danger to countries’ image and a 

healthy environment for intercultural communication. It is thought that a 

proactive approach to examining the films to be shot in a country in terms of 

their fiction, subject and whether they reflect the reality, as well as obtaining 

approval from the national authorities before they are released, could eliminate 

such insufficient representations. 

4. Limitations and Suggestions for Further Studies 

In this study, three of the western movies shot in Turkey were selected as 

samples and the situations that were contrary to the Turkish socio-cultural 

structure and lifestyle. For this reason, the situation revealed through this study 

can be applied to other countries in future studies and such approaches that will 

be detrimental to intercultural communication can be identified. 
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GİRİŞ 
İletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve hızla yaşamlarımızın ayrılmaz 

bir parçası haline gelmesiyle birlikte yapay zeka ve ilişkili yeni iletişim 

teknolojileri başta iletişim alanı olmak üzere birçok bilim alanını ve sektörü 

etkilemeye başlamıştır. Bu anlamda yapay zeka ve dijital kimlik, metaverse, 

blockchain, makine öğrenme gibi yeni iletişim teknolojilerinin hem akademik 

hem de profesyonel hayatı dönüştürdüğü görülebilmektedir.  

Yapay zeka eğitimden ticarete, akıllı şehirlerden turizme, bankacılıktan 

insan kaynaklarına birçok sektörde insanların ve kurumların yaşamlarını 

kolaylaştıran, iş akış süreçlerini hızlandırabilen yeni bir iletişim teknolojisi 

olarak tanımlanabilmektedir. Bu bölümde yapay zeka ile ilişkili olan yeni 

iletişim teknolojilerinden dijital kimlik, deepfake, blockchain, metaverse, 

makine öğrenimi, büyük veri, biyometrik teknolojisi konularına değinilmiştir.  

Son teknolojilerin ve yapay zekanın ortaya çıkışı, dijital olarak yönetilen 

fonksiyonlara doğru iş pratiklerini şekillendirmiştir. İşletmelerin eylemlerini 

sürdürmek için yapay zeka kullanımı iş ortamlarında önemli etkileri sayesinde 

dikkat çekmiştir. Literatürde yapay zeka etkili karar alma için insansı zeka ile 

çeşitli iş fonksiyonlarına hizmet eden bilgisayar tabanlı teknolojilerin bir 

şemsiyesi olarak tanımlanmıştır (Kot v.d., 2021).  

Yapay zeka, çarpıcı bir biçimde gelişmiş ve 21.yy’da giderek daha fazla 

endüstrileşmiştir (Liu v.d., 2018). Toplumları dönüştüren, bireysel ve kurumsal 

olarak dijital becerilerin kazanılmasına yol açan, dijital bir kültür alanı 

oluşturan yeni iletişim teknolojilerinden biri de yapay zekadır. Son dönemlerde 

en çok konuşulan kavramlardan biri haline gelen ve önümüzdeki dönemlerde 

gerek kişisel gerekse iş yaşamında sıklıkla kullanılacak olan yapay zekanın en 

fazla etkilediği sektörlerin başında halkla ilişkiler ve iletişim bilimleri alanının 

geldiği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada yapay zeka ve ilişkili olan iletişim teknolojilerinden dijital 

kimlik, büyük veri, makine öğrenimi, biyometrik teknolojiler, metaverse, 

deepfake, blockhain konularına iletişim alanına katkıları, özellikleri, önemi 

çerçevesinde yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı; iletişim çalışmaları ve yeni 

iletişim teknolojileri bağlamında yapay zeka ve ilişkili iletişim teknolojilerini 

irdelemektir. Bu nedenle çalışma içerisinde öncelikle yapay zeka konusu 

incelenerek ardından yapay zeka ve ilişkili olan iletişim teknolojileri 

açıklanmıştır.  

1. YAPAY ZEKA 
Yapay zeka farklı bağlamlarda tanımlanmaktadır. Yapay zeka insan gibi 

anlamaya tipik olarak gereksinim duyulan görevleri sergilemek için geliştirilen 

bir makine yeteneğidir. Aynı zamanda yapay zeka, duyma, kavrama, hareket 

etme ve öğrenme için makinelere olanak sağlayan gelişmiş teknolojilerin 

toplamı olarak tanımlanır (Galloway ve Swiatek, 2018). Yapay zekâ, özellikle 

bankacılık, insan kaynakları işe alımı, sağlık hizmetleri taşımacılığı, turizm ve 

otelcilik endüstrisi gibi çeşitli sektörler ve işletmeler için önemli finansal 
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karlılık üretme potansiyeline sahip ve birçok sektöre yayılmıştır (Prentice, 

Lopez ve Wang, 2019: 2). Yapay zeka insan gibi düşünebilen ve cevap 

verebilen zeki makinelerin inşası ile ilgilenen bilgisayar biliminin bir branşıdır 

(Thiraviyam, 2018: 450). Yapay zeka, kategorileştirme, karar alma, tavsiye, 

konuşma tanımlama ve görsel içgörü gibi görevlerin uygulamasında insan 

zekasını taklit edebilen bir sistem veya insan bakımına ihtiyaç duyan görevleri 

yürütebilen yazılım sistemi veya robotik sistemi olarak tanımlanır (Khokhar ve 

Chitsimran, 2019).  

Yapay zeka hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri 

herhangi bir insandan çok daha hızlı ve kesin olarak işleyebilmektedir. Basit 

bir şekilde müşterilerinin verilerini düzenlemek için çabalayan şirketlerin 

çıkarları için kilit bir nokta oluşturmaktadır (Thiraviyam, 2018: 449). Yapay 

zeka, bağlamları anlama, iletişim kurma, öğrenme, hatırlama yeteneğine sahip 

olan zihinsel makinelere doğru giderek gelişen çok yönlü bir zeka türü olarak 

tanımlanır (Kavut, 2021a: 541). Başka bir deyişle yapay zeka, öğrenme için 

mekanizmalarla donatılmış olan bilgisayar veya yazılım programı olarak 

tanımlanır. (Arief ve Gustomo, 2020: 1067).  Tanımlar değerlendirildiğinde 

görülmektedir ki yapay zeka, bilim adamları tarafından birçok farklı tanıma 

sahip, geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu bilgiler doğrultusunda yapay zeka, 

insan zihinsel özelliklerinin bir makine yardımı ile gösterilebildiği ve insansı 

robotlara tanımlanabildiği bir zeka türü ve aynı zamanda sistemlerin alt 

yapılarını değiştirebilen, çeşitli mekanizmalarla donatılmış olan bilgisayar 

bilimlerinin bir alt branşı, yazılım programı ve yeni bir iletişim teknolojisi 

olarak açıklanabilmektedir.  

1.1.Yapay Zeka ve Dijital Kimlik  
Blockchain tabanlı bir yeni iletişim teknoloji olan dijital kimlik, yapay 

zeka teknolojilerinin yüz tanımlama sistemi vb. uygulamalarının yardımıyla 

bireylere ait dijital kimliklerin daha hızlı ve daha kesin sonuçlarla tanımlanması 

sağlanabilmektedir. Bu anlamda yapay zeka ve dijital kimlik birbiriyle ilişkili 

iki iletişim teknolojisi olarak tanımlanabilmektedir.  

Dijital kimlikler, sosyal medya uygulamaları, bireylerin online profilleri 

ve bu ortamlardaki etkileşimleri, Youtube vb. ortamlarda paylaşılan videolar 

ile Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım” ünlü sözünün “Bağlantıdayım 

öyleyse varım” olarak güncellendiği bireyler arasındaki etkileşimlerle 

oluşturulan bireysel profiller, kültürel sermaye, online kayıtlar gibi kişiye özgü 

bilgileri içeren bir kimlik şeklidir (Kavut, 2021a: 529). Dijital kimlikler, 

eğitimden dijital bankacılık hizmetlerine, e-ticaretten online alışverişe, e-sağlık 

uygulamalarından akıllı şehirlere, sigortacılıktan gıda ve sürdürülebilirlik gibi 

birçok alanda kullanım avantajı sunan, teknoloji ve kimliğin kesişim noktası 

olarak tanımlanabilen, özellikle Covid-19 pandemi sürecinden sonra dijital 

iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve online uygulama sayısındaki artışla 

birlikte önemi giderek artan, yapay zeka, yapay zeka algoritmaları ve yüz 

tanımlama uygulamaları sayesinde daha doğru, kesin ve hızlı kimlik tanımlama 
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yapılmasına imkan sağlayan,  yeni bir kimlik biçimi ve yeni bir iletişim 

teknolojisi olarak açıklanabilmektedir.  

Dijital çağda yeni iletişim teknolojileri bireyleri online ortamlarda, 

sosyal medya ve tüm dijital ortamlarda kimlik doğrulama ve kimlik 

tanımlamaya yönlendirmekte, bireylerin doğum yeri, doğum tarihi, etnik ve 

ulusal kökenleri gibi yaşamsal bilgileri ile göz rengi, saç rengi, yüz, parmak izi, 

el gibi fizyolojik ve ses tonu, imza, tuş vuruşları gibi davranışsal biyometrik 

bilgilerinin kimlik tanımlama ve kimlik doğrulama için öne çıkan alanlar 

olduğu açıklanmıştır (Kavut, 2021b: 65).  

İnternet, dijital iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın yaygınlaşması 

ve online hizmetlerdeki artış ile birlikte dijital kimliklerin kimlik yönetim 

sistemlerinin önemli bir bileşeni haline geldiğini açıklayan Kavut, (2022a:40), 

dijital kimliklerin bireylerin online ortamda paylaştığı, kişiye dair bilinen tüm 

bilgilerin, dijital ayak izlerinin toplamı, bireylerin dijital benlik sunumu 

olduğunu dile getirmiştir.  

1.2. Yapay Zeka ve Blockchain  
Kavut (2020), blockchain (blok zinciri) ve yapay zeka teknolojilerinin 

bir arada kullanımının insanların kimliklerinden finansal pazarlara, nesnelerin 

internetinden akıllı şehirlere, tedarik zinciri yönetiminden sivil yönetime, 

kişiselleştirilmiş tıp hizmetlerinden küçük topluluklara varıncaya kadar birçok 

temel yaşamsal alanlarını etkilediğini ve iki teknolojinin bir arada kullanımının 

birçok faydası bulunduğunu açıklamıştır. 

Son dönemlerde ele alınan temel konu başlıklarından biri yapay zeka 

uygulamaları için blockchain kullanımıdır. Networking, büyük veri, bulut 

hesaplama ve veri analiz teknikleri birkaç dağıtık geniş ölçekli uygulama 

olanağı sağlamıştır. Ancak güvenlik ve dürüstlük sorunları bu uygulamalar için 

ana endişe kaynakları olmaktadır. Blockchain; dağıtık, uçtan uca ve sabit ağlar 

olarak bu uygulamaları güvenlik ve güvenilirlik sorunlarından 

kurtarabilmektedir (Salman, Jain ve Gupta, 2019).  Başka bir deyişle; 

blockchain kullanımı yapay zeka teknolojileri ile yapılan çalışmaların gizlilik 

ve güvenlik endişelerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayarak sistem alt 

yapılarını daha güvenli hale getirebilmektedir. 

Salman ve arkadaşları (2019), araştırmaları sonucunda, blockchain 

tabanlı yapay zeka uygulamalarının oluşturulmasında bilgi tabanlı blockchain 

türlerinin etkilerinin arttığını vurgulamıştır. Aynı zamanda bu paradigmanın 

finans teknolojisi ve finans dışı teknoloji uygulamalarında etkili yapay zeka 

sistemlerinin oluşturulmasında önemli bir potansiyele sahip olmaktadır.  

1.3. Yapay Zeka ve Metaverse  
Son yıllarda metaverse ilişkili iletişim teknolojilerinin gelişimiyle 

birlikte dünya çapında büyük bir ilgi görmüştür. Metaverse kavramı Neal 

Stephenson tarafından yazılan Snow Crash adlı bilim kurgu romanında ortaya 

çıkmıştır. Metaverse kavramı avatar olarak kullanıcılar ve yazılım 
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uygulamalarının 3D sanal alanlarda birbirleriyle iletişim kurabilmelerine 

olanak sağlayan, gelecek jenerasyon internetini gösteren, metaların (anlamın 

ötesinde) ve evren kelimesinin dize kökünün birleşimidir (Duan v.d, 2021).  

Metaverse her geçen hayatımızın içinde yer alacak, geleceğin teknolojisi 

olarak adlandırılan yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji içerisine şehirlerin de 

dahil olduğu görülmektedir. Seul, geleceğin interneti olarak tanımlanan 

Metaverse’e dahil olan ilk kent olacağını duyurarak, insanların bulundukları 

herhangi bir yerden sadece sanal gerçeklik (virtual reality) kullanarak şehri 

gezme imkânı bulabilecekleri bir proje üzerinde çalışıldığı, bu projenin ise 

2022 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklanmıştır (Marketing 

Türkiye, 2021).  

Metaverse insan merkezli programlama olarak görülen sanal dünyaya ait 

bir kavram olmasına rağmen özellikle erişilebilirlik, çeşitlilik, eşitlik ve 

insanlık bakımından gerçek dünyada önemli oranda pozitif etkide 

bulunmaktadır. Covid-19 pandemisinden etkilenen çoğu olay pandemi önleme 

ihtiyaçları yüzünden askıda kalmıştır. Metaverse farklı sosyal ihtiyaçlara 

hizmet etmek için büyük bir erişilebilirlik sağlamaktadır (Duan v.d, 2021). 

Meta ve evren kelimelerinin birleşiminden oluşan sanal evren diğer adıyla 

metaverse insanların bulundukları herhangi bir noktadan tüm bilgilere 

rahatlıkla erişebilmesine, insanların birbirleriyle olan etkileşimlerinin sanal bir 

evrende gerçekleşmesine imkan sağlayan tüm dünyada giderek yaygınlaşmakta 

ve bilinirliğinin de arttığı görülmekte olan, geleceğin teknolojisi olarak 

tanımlanan yeni bir iletişim teknolojisi olarak açıklanabilmektedir.  

Duan v.d (2021) metaverse teknolojisinin üç katmanlı yapısının 

bulunduğunu açıklamıştır. Şekilde de görüldüğü üzere sanal dünya, fiziksel 

dünya ve bunların kesişimlerinden oluşan Ekosistem, Etkileşim ve Altyapı 

olmak üzere üç alt boyut çerçevesinde tanımlanmıştır. Ekosistem içerisinde 

kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerikler, ekonomi ve yapay zeka yer alırken 

etkileşim bölümü altında üç boyutlu kullanıcı deneyimleri, dijital ikiz 

teknolojisi ve içerik oluşturma ara yüzleri tanımlamıştır. Altyapı katmanında 

ise blockchain (blokzinciri) teknolojisi ve depolama, iletişim ve network ve 

hesaba dayalı güç özellikleri açıklanmıştır. Metaverse teknolojisi sanal ve 

fiziksel dünya ile bunlar arasında üç boyutlu kullanıcı deneyimleri, dijital ikiz 

teknolojisi, içerik oluşturma arayüzü gibi teknolojiler aracılığıyla etkileşim 

kurulmasına imkân veren birçok katmanı, yazılım ve teknolojiyi içine alan bir 

teknoloji olarak tanımlanabilmektedir.  
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Şekil 1. Metaverse Teknolojisinin 3 Katmanlı Yapısı 

Metaverse ve bu teknolojinin kaç katmandan oluştuğu üzerine farklı 

görüşlerin olduğu görülmektedir. Bu konuda Jon Radoff (2021) ise metaverse 

teknolojisinin 7 alt katmanı bulunduğunu açıklayarak bunları deneyim, keşif, 

yaratıcı ekonomi, mekânsal hesaplama, yerinden yönetim, insan arayüzü ve 

altyapı olarak tanımlamıştır.  

 

1.4. Yapay Zeka ve Deepfake 
Deepfake teknolojisi gerçekmiş gibi görünen ancak yapay zeka ile 

manipüle edilen video, ses ve görüntü kayıtları olarak tanımlanır. Temelinde 

yatan yapay zeka teknolojisi sayesinde deepfake; bireylerin yüzlerini ve 

konuşmalarını sentezleyebilmekte, yüz ifadelerini değiştirebilmekte veya 

manipüle edebilmektedir (Kavut, 2021d: 180). Günümüzde bireylerin kendisi 

tarafından hazırlanmamış ancak internet, sosyal medya ve birçok online 

platformda görülebilen video, içerik ve ses kayıtlarının da deepfake 

teknolojisinden faydalanılarak oluşturulduğu anlaşılabilmektedir. Deepfake 

teknolojisi, insanların iletişim teknolojisini kullanırken çok yönlü düşünmeleri 

gerektiğine ilişkin bir örnek olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamda, 

dijital güvenlik, dijital gizlilik, dijital etik ve dijital kimlik kavramlarının 

deepfake teknolojisi ile öneminin arttığına inanılmaktadır. Kişisel güvenlik ve 

dijital kimlik korumalarının daha stratejik, blok zinciri destekli ve şifrelenmiş 

bir alt yapı ile hazırlanmasının önemi de anlaşılmaktadır.  

Derin öğrenme (deep learning) ve sahte (fake) kavramlarının 

birleşiminden oluşan deepfake teknolojisi insanların aslında hiçbir zaman 

yapmadığı veya söylemediği şeyleri anlatmak için dijital olarak manipüle 

edilmiş hipergerçek videolar olarak tanımlanır. Deepfake, insanların yüz 

ifadeleri, kişisel özellikleri, sesleri ve ses tonu değişimlerini taklit etmeyi 

öğrenmek için bir dizi veri örneğini analiz eden sinir ağlarına dayanmaktadır 

(Westerlund, 2019: 40). Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılarak 

hızla yayılan birçok video çalışmasında deepfake teknolojisinin kullanıldığı 

görülebilmektedir. Bireylerde güvenlik ve gizlilik endişesine sebep olabilen bu 

teknoloji, çok yönlü bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda, deepfake teknolojisinin 
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film endüstrisi vb. birçok sektöre katkısı olduğu görülmektedir. Başka bir 

deyişle, deepfake teknolojisinin birçok sektöre faydası olduğu bilinmektedir. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde deepfake teknolojisi; film, eğitim, medya, 

dijital iletişim, oyun ve eğlence, sosyal medya, sağlık bakımı, malzeme bilimi, 

moda ve e-ticaret gibi çeşitli iş alanları dahil birçok endüstride pozitif kullanıma 

sahiptir (Westerlund, 2019: 41). Film endüstrisi ve eğlence sektörlerinde zor ve 

insan hayatını tehlikeye sokabilecek birçok sahnenin iletişim teknolojilerinden 

yararlanarak daha kolay ve hızlı bir şekilde çekilebilmesi sağlanabilmesi, 

tasarımların öncelikle bu ortamlarda incelenebilmesi gibi birçok avantaj 

sunabilmektedir.  

1.5. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 
Yapay zekanın bir alt kümesi olan makine öğrenimi, birçok teknolojik 

gelişmenin eksiklikleri ve dezavantajlarıyla ile başa çıkma yeteneğidir. Makine 

öğrenimi, programlama olmadan öğrenmek için olası bilgisayarları veren bilim 

ve teknolojide geniş bir bilgi alanına sahip olan bir teknolojidir (Shah v.d, 2020: 

18). Başka bir deyişle makine öğrenimi, deneyimlerden otomatik olarak 

öğrenmek ve gelişmek için makinelere imkân sağlayan yapay zekanın bir alt 

dalıdır. Özelleştirilmiş sistemler bu amaç için yaratılmıştır ve açık 

programlama veritabanında yeni tanımlamaların eklenmesine hiçbir şekilde 

ihtiyaç duymamaktadır (Thiraviyam, 2018: 450). Yapay zekanın bir alt disiplini 

olan makine öğreniminin bireylerin ve kurumların sistem içerisindeki 

bilgilerden otomatik olarak öğrenmeye ve zaman içerisinde yeni gelişmelere 

olanak sağlayan bir yapı sunduğu görülebilmektedir.  

Veri içindeki modelleri ortaya çıkararak yapay zeka sistemleri 

müşterilerin belirtilen ihtiyaçları için en iyi seçenekleri insanlardan daha etkili 

bir şekilde teklif edebilmekte ve neden olabilmektedir. Dahası, problem çözme 

deneyimlerinden ve önceki verilerden öğrenmek için makine öğrenimini 

kullanarak ve bilgi tabanlı hafızalarda bunları depolayarak, önceden 

hesaplayabilen, her şeyi hatırlayan bir sistemdir (Kietzmann v.d., 2018: 264).  

Makine öğrenimi müşterilerin yaşam boyu değerlerini ve olası 

dönüşümlerini tahmin etmeye yardım edebilmektedir. Ürünleri deneme 

aşamasında müşterilerin geçmiş davranışları hakkındaki verileri öğrenerek ve 

modelleri analiz ederek makine öğrenimi özel bir müşterinin gelecek 

değerlerini tahmin edebilmek veya bir müşterinin ücretli versiyonu satın 

almasının ne kadar olası olduğunu öğrenebilmektedir (Kietzmann v.d., 2018: 

264). Bu duruma en iyi örnek olarak Netflix verilebilmektedir. Neflix 

müşterilerinin geçmiş deneyimlerini ve daha önce izlediği filmleri dikkate 

alarak kullanıcılara izleyebileceği filmler önermekte ve bu durumu yüzdelik 

dilimler ve sayısal verilerle sunabilmektedir. Nitekim akademik çalışmalarda 

da bu durum dile getirilmiştir. Makine öğrenme, büyük ölçekte veriyi analiz 

etmeye dayanan hesaplanmış öneriler sağlamak ve tahmin etmek için 

kullanılmaktadır. Bu konuda en iyi örnekler müşterilerinin geçmişte izlediği 

filmlere dayanarak izlenen filmler için öneriler sunan Netflix algoritmaları ve 
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geçmişte satın alınan kitaplara dayanarak kitaplar öneren Amazon’un 

algoritmalarıdır (Dimitrieska, Stankovska ve Efremova, 2018: 301). Netflix, 

Amazon.com gibi online tüketici üzerinden büyük bir etkiye sahip olduğu 

düşünülen markaların başarı yüzdelerinde ve kullanıcılar üzerinde istenen ve 

arzulanan etkinin oluşturulabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi 

noktasında yeni iletişim teknolojilerinin ve makine öğrenimi destekli olarak 

hazırlanan yapay zeka algoritmalarının büyük bir paya sahip olduğundan söz 

edilebilmektedir.  

Makine öğrenimi, hafızada tanımlanan açık, önceden tanımlanan bir dizi 

kural olmadan, performanslarını devamlı olarak geliştirmek gibi deneyimlerden 

öğrenmek için bilgisayarlara olanak sağlayan teknikleri kapsamaktadır. Makine 

öğrenimi, birçok problemi çözmek, tekrar meydana gelen görevlerin 

çözümlenmesi ile doğruluğu artırmak için yapay zeka sistemlerinin 

yeterliliklerini zenginleştirmektedir (Paschen, Kietzmann ve Kietzmann, 

2019). Makine öğrenimi, tweet’ler, görüşler, sosyal medya yorumlar gibi duygu 

ve metin analizleri yoluyla markaların bireylerin itibarlarını izleyebilmesine, 

izleyicilerin ruh hallerine dayalı olarak TV programları önerebilmelerine 

olanak sağlamaktadır (Huang ve Rust, 2020). 

Yapay zekanın bir alt dalı olarak tanımlanan makine öğreniminin de 

bölümleri bulunmaktadır. Bunlardan biri derin öğrenme olarak bilinmektedir. 

Bu bağlamda, makine öğreniminin bir diğer formu ise derin öğrenmedir. Derin 

öğrenme, algoritmalar tarafından yönetilerek, yönetilmeden veya her iki şekilde 

de kullanılabilen makine öğreniminin bir formudur. Yeni bir kavram 

olmamasına rağmen derin öğrenme zor bilgisayar problemlerinin bazı türlerini 

çözümlemeyi hızlandırmak için bir yol olarak popülerliğinde bir artış 

görülmüştür. Bunlardan en dikkat çekeni bilgisayar ve doğal dil işleme 

alanlarında kullanılmasıdır (Wehle, 2017). Makine öğreniminin bir alt dalı olan 

derin öğrenme, insan zekasını taklit edebilen aşırı derecede büyük sinir ağları 

ve algoritmaların toplamından oluşmaktadır (Thiraviyam, 2018: 450).  

Makine öğrenme zaman içinde gelişen tahmin edilebilir algoritmalar 

oluşturmak ve büyük miktarda veriyi anlamak için programlara izin veren 

yapay zekanın gelişmiş bir alanıdır. Makine öğrenme algoritmaları 

gözetimli/güdümlü öğrenme, gözetimsiz/güdümsüz öğrenme ve takviyeli 

öğrenme olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.  Güdümlü öğrenme; kesin verinin 

olmadığı bir dizi veri setinin olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Güdümsüz / 

gözetimsiz öğrenme; ilişkisiz, çeşitli veriler arasındaki bağlantı büyük bir veri 

içinde keşfedildiğinde kullanılmaktadır. Takviyeli öğrenme; iki veya daha fazla 

olay veya veri arasında bağlantı olması durumunda, nasıl meydana geleceğini 

tahmin etmekte olan, güdümlü ve güdümsüz öğrenme arasında 

konumlandırılmış bir makine öğrenme türüdür (Dimitrieska, Stankovska ve 

Efremova, 2018: 301).  
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1.6. Yapay Zeka ve Büyük Veri  
Yapay zeka daha akıllı olmak için büyük veriye ihtiyaç duyduğu için 

büyük veri (big data) kavramı ve yapay zeka birbirinden ayrı 

düşünülememektedir. Her yıl sayısız kopyası çıkarılan dünya kadar veriyi 

göstermektedir. Büyük veri, değerleri dönüştürmek için özel teknoloji ve 

analitik metotlar içeren, bilgilerin ve verilerin yüksek hacim, hız ve çeşitlilikte 

tanımlamasıdır (Arief ve Gustomo, 2020: 1067). Başka bir açıdan dev boyutta 

ses, çeşitlilik ve hız ile veri setlerinin tanımlanması anlamına gelen büyük veri, 

2000’li yılların başından itibaren ortaya çıkmış ve birçok işletme için güçlü bir 

kaynak olmuştur (Farrokhi v.d., 2020).  

Büyük veri çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Arief ve Gustomo 

(2020: 1067), büyük veriyi hacim, çeşitlilik, hız ve doğruluk olmak üzere 4 

grupta sınıflandırmıştır. Hacim, verilerin boyutunun ne kadar küçük ve büyük 

olduğunun nitelendirilmesini tanımlamayı hedeflemektedir. Çeşitlilik, 

yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilere dayanan bilgilerin tanımlanması 

ile ilişkili olmaktadır. Hız, verilerin ne kadar hızlı üretildiğine dayanan 

bilgilerin özelliklerini tanımlar. Doğruluk, verilerin ne kadar önemli olduğuna 

dayanan bilgilerin özelliklerini açıklamak için kullanılmaktadır.  

Büyük veri, hem araştırmacılar hem uygulayıcılar tarafından 

faydalanılan yeni araçlar ve kurallara olanak sağlayan yeniliklerdir. Bu 

özellikleri ile büyük veri, karmaşık ve zor problemlerin çözümlenmesini 

sağlamaya katkıda bulunabilmekte ve önemli verileri analiz edebilmektedir. 

Büyük veri analizleri, karar almayı hızlandırmayı desteklemek için kabul 

edilebilir güvenilirlik seviyesi ile gelecek olasılıklarını tahmin etmede önemli 

rol oynamaktadır (Arief ve Gustomo, 2020: 1067). Verilerin katlanarak artması 

ile mevcut teknolojiler eski moda olmuştur. Büyük veri işleme karmaşık 

kodlama becerileri, domain bilgisi ve istatistik bilgisine gereksinim 

duymaktadır. Geniş ölçekte veri ile ilgili temel sorunlar; bu verilerin 

toplanması, depolanması, analizi, araştırılması, paylaşılması, transferi, 

görselleştirilmesi, güncellenmesi ve gizliliği olarak açıklanmıştır (Dimitrieska, 

Stankovska ve Efremova, 2018: 300). Yapay zeka ve büyük veri teknolojileri 

ile halkla ilişkiler profesyonelleri sadece bilgileri anlamakla kalmamakta aynı 

zamanda gelecekte meydana gelebilecek olan olayları tahmin edebilmektedir 

(Arief ve Gustomo, 2020: 1067). Bu durum iletişim alanında önsezi, geleceği 

öngörebilme, proaktif düşünme gibi kavramların özellikle başarılı etkinlik 

yönetimi, kriz iletişimi gibi birçok yapı içerisinde önem teşkil eden durumlarda 

süreci kolaylaştırabilmekte ve daha iyi bir iletişim planı oluşturulması ve 

stratejik iletişim yönetimi konusunu beraberinde getirebilmektedir.  

1.7. Yapay Zeka ve Biyometrik Teknolojileri  
Yapay zeka, biyometrik teknolojileri, büyük veri, nesnelerin interneti, 

blockchain gibi ezber bozan teknolojilerin işletmelerin çalışma şekillerini 

değiştirmiştir (Verma, Sharma, Deb ve Maitra, 2021).  
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Kavut (2021d:182), dijital kimliklerin biyometrik bilgilerini içine alan 

online kimlik şekilleri olarak bilindiğini belirtmiştir. Biyometrik türleri 

davranışsal ve fizyolojik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Başka bir deyişle, 

bireylerin biyometrik bilgileri yüz, parmak izi, el, retina, göz, DNA gibi 

fizyolojik özelliklerin yanında tuş vuruşu, imza, e-imza, ses ve ses tonu gibi 

davranışsal özellikleri de kapsamaktadır.  

Biyometri kavramı fizyolojik ve davranışsal özelliklere dayanarak 

bireyleri otomatik tanımlanması anlamına gelir. Fizyolojik özellikler;  yüz, 

parmak izleri, göz, el ve ayak şekilleri ve DNA yaygın olarak içermektedir. 

Davranışsal kişilik özellikleri; imza, tuş vuruşları ve yürüyüş şekli 

içerebilmektedir. Ses tonu gibi bazı özellikler ise hem fizyolojik hem de 

davranış olabilmektedir. Bireylerin biyometrik teknolojisi kullanarak 

belgelerinden ve şifrelerinden ziyade kim olduklarına dayanan kimliklerini 

onaylamaları olasıdır (Accenture, 2012: 5). 

Biyometri çözümleri kayıt, doğrulama ve kimlik tanımlama olmak üzere 

üç bölümden oluşmaktadır.  

Kayıt: Tüm sonradan gelen kimlik karşılaştırmalarına karşılık biyometri 

örneklemlerin depolanması ve alınması uygulanır.  

Doğrulama: Kayıt aşamasında edinilen verilerdeki benzer biyometri 

örnekleri ve ele alınan biyometri verisi arasında birebir karşılaştırma yoluyla 

bireylerin iddia edilen kimliğinin doğrulanmasıdır. 

Kimlik Tanımlama: Tüm kayıt verilerine karşı ele alınan biyometri 

verisinin bire çok karşılaştırması yoluyla bireylerin kimliklerinin 

belirlenmesidir (Accenture, 2012: 5).  

Biyometri kelimesi eski Yunanca’da bio (yaşam) ve metron (ölçme) 

kelimelerinden türetilmiştir. Genel kullanımda biyometri hem bireylerin 

fizyolojik ve davranışsal özelliklerini analiz etmek ve ölçmek için kullanılan 

bir yöntem ve aynı zamanda parmak izi, yüz geometrisi, göz şekli ve daha 

fazlasını içeren karakteristik özellikleri tanımlar. Parmak izi taraması, 

biyometri doğrulamasında en yaygın kullanılan teknolojidir. Yüz tanımlama ve 

göz taraması da kullanılmaktadır (German ve Barber, 2017).  

Biyometrik teknolojisi, fiziksel ve davranışsal karakteristik özelliklere 

dayanan bireyleri tanımlamak, doğrulamak için kullanılan tüm süreçler 

anlamına gelir. Artan güvenlik sorunları ile mücadele etme ihtiyacı nedeniyle 

global biyometri pazarı hızlı bir biçimde büyümektedir. Günümüzde akıllı 

telefonlar yoluyla parmak izi ve yüz tanımlama uygulamaları, yaygınlaşan 

biyometri uygulamaları dijital dünyanın geleceği için oldukça beklenmektedir. 

Genellikle iki bölüme ayrılan çeşitli kişilik özellikleri benzersiz bir şekilde 

tanımlanabilmekte ve ölçümlenebilmektedir.  

1.Benzersiz ve evrensel fiziksel özellikler: Parmak izi, el, yüz, göz vb. 

içerir. 
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2. Son kullanıcının benzersiz davranışlarına dayanan ek alternatifler: 

Ses tanımlama, yazma şekilleri, imza tanımlama yer alır (Digital 

Transformation Monitor, 2018).  

Biyometrik teknolojisinin kimlik tanımlama ve kimlik doğrulama olmak 

üzere iki kategorisi bulunmaktadır. Kimlik tanımlama; kişilerin bilgilerinin 

biyometrik şekiller ve veri tabanını sunulan ile karşılaştırılması süreci olarak 

bilinmektedir. Kimlik doğrulama ise sistemde depolanan hazır biyometrik 

veriler ile kişilerin biyometrik verileri ile karşılaştırılarak, bireyin kimliğini 

doğrulama sürecidir. Kimlik tanımlama bire çok eşleşme, kimlik doğrulama ise 

birebir eşleşme ile yapıldığından dolayı kimlik tanımlama süreci doğrulamadan 

daha karmaşıktır (Jaiswal, Bhadauria ve Jadon, 2011: 20).  

SONUÇ  

Bu çalışmanın amacı; iletişim çalışmaları ve yeni iletişim teknolojileri 

bağlamında yapay zeka ve ilişkili iletişim teknolojilerini irdelemektir. Bu 

çalışmada yapay zeka ve ilişkili olan iletişim teknolojilerinden dijital kimlik, 

büyük veri, makine öğrenimi, biyometrik teknolojiler, metaverse, deepfake, 

blockhain konularına iletişim alanına katkıları, özellikleri, önemi çerçevesinde 

yer verilmiştir.  

Çalışmada dijital kimlik, blockchain, metaverse, büyük veri, makine 

öğrenimi, biyometrik teknolojileri, deepfake gibi yeni iletişim teknolojilerinin 

yapay zeka alanına katkılarının bulunduğu, yapay zeka sistemlerinin gelişimine 

olan etkilerinin tüm boyutları ile açıklandığı gözlenmiştir. Nitekim deepfake 

teknolojisinin bu anlamda yapay zeka teknolojilerinin faydalarından 

yararlanarak film endüstrisi gibi sektörlerde olumlu anlamda kullanıldığı 

bilinmekle birlikte, kişiye ait olmayan videoların ve içeriklerin 

oluşturulabilmesi gibi güvenliği tehdit edebilecek unsurları da bünyesinde 

barındırabilmekte olduğu görülmüştür.  

Daha önce yapılmış birçok çalışma içerisinde yapay zeka ve diğer yeni 

iletişim teknolojisi ilişkisi ile yapay zekanın iletişim alanına katkıları 

aktarılmıştır. Bu bağlamda, Kavut (2021a), çalışmasında yapay zeka 

teknolojilerinin gelişmiş tanımlama sistemi ile dijital kimlik güvenliğine katkı 

sağladığını, daha hızlı ve doğru kimlik tanımlama yapılabildiğini açıklamıştır. 

Maras ve Alexandrou (2018), araştırmalarında yapay zeka ve makine öğrenme 

algoritmalarının tam kapasite kullanılamamasına rağmen video içeriklerinin 

yeniden düzenlenmesi ve manipülasyonu gibi konularda performansı sürekli 

olarak geliştirmek için tasarlandığını belirtmiştir. Nitekim deepfake gibi yapay 

zeka tabanlı teknolojisinin film ve oyun endüstrisi gibi alanlardaki katkıları göz 

önünde bulundurulduğunda bu teknolojiden yararlanıldığı görülmektedir.  

Yeni bir iletişim teknolojisi olan yapay zeka günümüzde eğitimden 

iletişime, sağlıktan adalete, e-ticaretten online alışverişe, dijital bankacılık 

hizmetlerinden seyahat ve turizm sektörlerine varıncaya kadar birçok alanda 

kullanım ve kapsama sahip bir kavramdır. Aynı zamanda yapay zeka 
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toplumlara ve bireylere katkı sağlarken güvenlik alt yapısı, kimlik 

tanımlamaları, gizlilik gibi birçok dijital ortamla birlikte yaşanan endişelerin 

giderilebilmesi ve yapay zeka fonksiyonlarının güçlendirilebilmesi için makine 

öğrenme, derin öğrenme, blok zinciri, dijital kimlik, nesnelerin interneti gibi 

iletişim teknolojilerinden yararlanmaktadır. Bu nedenle çalışma içerisinde 

öncelikle yapay zeka konusu incelenerek ardından yapay zeka ve ilişkili olan 

iletişim teknolojileri açıklanmıştır. Bu çalışmanın yapay zeka ve yapay zeka ile 

ilişkili yeni iletişim teknolojileri tabanlı çalışmalara başta iletişim alanında 

olmak üzere katkı sunacağı düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 
Baş döndürücü bir hızla gelişim gösteren teknoloji sayesinde iletişim 

şekilleri ve araçları günden güne gelişmekte ve değişmektedir. İletişimin çok 

yönlü, değişken yapısı, bireyin bilgi edinim şekillerinde de aynı oranda 

değişkenlik göstermektedir. Bireyin etrafını adeta kuşatma altına alan bilgiler 

içinden neyin bilimsel neyin bilimsel olmadığına yönelik sorgulama özellikle 

Covid-19 Pandemisi’nin yaşandığı süreçte daha da önem kazanmıştır. Nitekim 

doğru bilgiye ulaşmak için o bilgi hakkında uygulayıcıların, doğru kaynakların 

tespit edinilmesi, bilgiye giden yolda doğru materyallerin bilinmesi gerekir. 

Dahası, insanlığın ortak bir ürünü olarak karşımıza çıkan bilim, bir disiplin, bir 

alan olmaktan öte özellikle günümüzde kurumsallaşan kimliğinden sıyrılarak, 

çok yönlü iletişime açık bir yapıya evrilmeye başlamıştır. Bu sayede bilimsel 

bilgi, topluma indirgenebilen, tüm bilim alanlarını kapsayan ve bireylere daha 

özgür, daha eşitlikçi ve daha demokratik ortam yaratmayı ve buna bağlı şekilde 

düşünmeyi öğreten bir yapıya bürünmeye başlamıştır. Gerçeğe en yakın olanı 

temsil eden bilim içerikli her türden bilginin kamuoyu ile etkileşim yaratarak 

oluşturduğu diyalog sayesinde bireyin, bir yandan olaylar karşısında gerçekçi 

ön görülerde bulunmayı öğrenmekte öte yandan olaylar ve olgular arasındaki 

neden-sonuç ilişkisi kurabilmektedir. Dahası bu sayede, bireylere olay ya da 

olgulara ilişkin gerçekçi bir yaklaşımla fikir yürütebilme, eleştirel bakış açısıyla 

tüm bu durumlara karşı gözlem, analiz  ve  değerlendirme yeteneği 

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilim iletişimi olarak tabir edilen kavram 

sayesinde kısaca kamuoyunda sıradan bir vatandaşın olaylara karşı bilimsel bir 

bakış açısı kazanmasını hedeflenmektedir. Bilim iletişimi Türkiye’de 1990 

dolaylarında tanınmaya başlamış, 2004 yılı itibariyle resmi olarak 

tescillenmiştir. Türkiye’de yürütülen bilim iletişimi temelli uygulamalardan 

biri de çocuklara yönelik bilim iletişimi kapsamında hazırlanan süreli 

yayınlardan bilimsel dergilerdir. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de yayın 

yapan bilim içerikli dergiler evren olarak seçilmiş olup, örneklem; bilim 

iletişimi kapsamına giren bilimsel içerikli süreli çocuk yayınlarıdır.  Bilindiği 

üzere matbaanın icadından günümüze değin bilginin taşıyıcı elemanlarından 

olan kitap ve dergiler anlatının tamamlanmasında ve okuyucuya aktarılan 

bilginin anlaşılabilir özellikler taşımasında yardımcı aracılar konumunda 

olmuştur. Özellikle 20. yüzyıl ile birlikte radikal bir değişim gösteren kitap, 

dergi ve gazetelerde tasarım artık içeriğin bütünleyici ana elemanları haline 

gelmiştir. Dahası yeni teknolojilerin grafik tasarım alanını doğrudan etkilemesi 

beraberinde görsel iletişimi iyileştirmek maksadıyla yeni nosyonların, fikir ve 

biçimlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyarak basılı olan her türden iletişim 

aracının bundan böyle hem yaratıcı bir şekilde biçimsel hem de içerik sağlayıcı 

olarak rol edinmesine olanak tanımıştır. Çocuk kitapları ve dergileri açısından 

değerlendirildiğinde ise bu tür iletişim aracılarının içerikleri kadar 

biçimsel/tasarımsal özelliklerinin de bilhassa bilim iletişimi açısından büyük 

önemi bulunmaktadır.  Bu bağlamda çalışma kapsamında çocukların bilişsel, 
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davranışsal ve duyuşsal gelişimlerini desteklemek ve onları topluma yararlı bir 

bireyler olarak yetiştirmek amacıyla aylık olarak, yazılı ve görsel metinlerden 

oluşan bu dergilerin yarattığı etkileşim açısından incelemesi yapılmıştır. 

Nitekim görsel tasarım ilke ve elamanlarına uygun olan dergilerin çocuğa 

bilimsel bilginin aktarılması ve bilgiye anlamın inşa edilmesi sürecinde oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda çalışmada çocuklara yönelik hazırlanan bilimsel bilgi 

temelli “Bilim Çocuk”, “Popular Science Çocuk”, ve “Araştırmacı Çocuk” 

dergilerinin bilim iletişimi açısından değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada görseller dünyasında büyüyen ve her gün milyonlarca bilgiye maruz 

kalan çocukların bilim iletişimi kapsamında geliştirilen dergiler sayesinde 

aldığı/alacağı bilgilerin nasıl görselleştirildiğini, tasarım ilkelerine 

uygunluğunu yarattığı etkileşim bağlamında tartışmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışmada görselokuryazarlık ve görsel tasarımın ne denli önem 

taşıdığını ortaya çıkartılması hedeflenmektedir. Çalışmanın alanyazında bilim 

iletişimi alanında gerçekleştirilen çalışmaların yetersiz olması, görsel iletişim, 

görsel okuryazarlık ve dergi tasarımlarına değin geniş değerlendirmelere yer 

vermesi ve bunları örnekler üzerinden tartışması bağlamında alanyazına 

sağlayacağı katkılar açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

1. TARİHSEL VE KAVRAMSAL AÇIDAN BİLİM İLETİŞİMİ 

Bireysel ve toplumsal açıdan etkileşim süreci olarak bilinen iletişim, 

duygu, düşüncelerin aktarılmasında önemli bir role sahiptir. İnsanın doğuştan 

süregelen merak duygusu toplum içindeki bireyin çevresinde olan biteni 

gözlemlemesine, gözlemleri neticesinde mevcutta var olan olay ve olgular ile 

etkileşime girerek onları anlamlandırmasına olanak sağlar. Bu anlamlandırma 

sürecinde gönderici tarafından edinilen bilgi, alıcı ile etkileşime geçmekte 

böylece bilgi alışverişi iletişim sayesinde sağlanabilmektedir. İletişim 

sürecinde aktör konumunda olan bilgi, bireyin herhangi bir olaya ya da olguya 

yönelik yüklediği, kazandırdığı içerik sayesinde anlamlı hale gelmektedir. 

Nitekim birey, görünen nesneleri ve şeyleri anlamlandırma eylemini 

gerçekleştirirken gerek kendi öznel yaşantısı gerekse yaşadığı çevre dahilinde 

kolektif sorumluluklarını yerine getirmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu 

bağlamda bilgi, bireyin zihinsel sürecinde yarattıklarından öteye geçmekte 

böylece, kesinlik olsun ya da olmasın bir önermenin, olayın ya da olgunun 

algılanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşadığı çevreden edindiği 

uyarıcılar sayesinde bilgi toplayıcı konumundaki insan, tarih boyunca iletişim 

kurmak, anı kayıt altına almak, kabul edilebilir belge ve veri yaratmak 

maksadıyla ideal yöntemler geliştirmeye çalışmıştır. Dahası, dünya üzerinde 

görüldüğü günden beri insanlık, iletişim açısından yetkinliğini daima 

zenginleştirmiş, böylece ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimde iletişime imgesel ve 

görsel açıdan destek vererek yeni anlam dünyalarının yaratılmasına olanak 

sağlamıştır. Bu kapsamda bilgi ise yarattığı anlam kümesini geliştirmiş, 

bireysel olmaktan bir adım öteye geçerek üzerinde tartışılabilen, 
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değerlendirilebilen, sürdürülebilen, çeşitlenebilen bir role bürünmüştür. Bilgi 

işte tüm bu özellikleri nedeniyle bir tanıma indirgenemeyecek kadar geniş 

anlam deryasına sahip hale gelmiştir. Bilgi insanın dahil olduğu doğanın ve 

insanların anlaşılabilmesi, kavranabilmesi, olay ve olguların yorumlanabilmesi 

ve açıklanabilmesi için ihtiyaç duyulan nihai bir araçtır. Bu bağlamda zaman 

ve mekâna bağlı olarak değişim gösteren bilgi, kendi içinde gündelik, teknik, 

dinsel, sanatsal, felsefi ve bilimsel bilgi gibi türlere ayrılır. Tarihsel açıdan ele 

alındığında bilgi, hiçbir zaman sadece bireysel bir üretim olmamış aksine, 

toplumları ilgilendiren çok çizgili ve çok yönlü bir ilerleme kaydetmiştir. M.Ö 

3000-2400 arasındaki döneme bakıldığında, özellikle Hindistan ve Çin 

uygarlıklarında bilimsel açıdan ortaya çıkan faaliyetlerin önemli gelişmeler 

kaydederek diğerlerine oranla ilerlediğini ancak bilimsel bilginin gündelik bilgi 

ve ritüellerle iç içe geçmiş bir sarmal şeklinde karşımıza çıktığı görülür. Bu 

dönemde söz konusu uygarlıklarda bilgiler arasındaki bu bütüncüllük sayesinde 

bilimsel açıdan elde edilen bilginin, sıradan yaşamın her alanında kullanıldığını 

işaret etmekle beraber o dönemde teknolojik alanda yaşanılan gelişmelerle 

bilimsel bilginin aynı zamanda insan hayatını kolaylaştırıcı bir tavır 

sergilediğini gün yüzüne çıkarmaktadır. İlk çağlardan günümüze süregelen 

bilgi, aynı zamanda birikimlerin, tecrübelerin, kolektifliğin bir üründür.  Antik 

Yunan’da doğaya yönelen insan, varlığın sorgulanmasında merak temelli, 

gözleme dayalı bilgiyi aracı olarak kullanmış, akıl yürütme ve anlam yaratma 

bağlamında bilgiyi hakikate ulaşmanın anahtarı olarak kabul etmiştir. Bu 

noktadan itibaren sınıflandırılmaya başlayan bilgi, yüzeysel olan gündelik 

bilgiden ya da evrensel varoluşu sorgulayan felsefi bilgiden farklı olarak 

bilimsel bilginin net olarak şekillenmesine ve diğerlerinden ayrışmasına olanak 

tanımıştır. Nitekim Orta Çağ’a kadar geçen süreçte hâkim olan dinamik ussal 

yapı, bilimin hızlı bir gelişme kaydederek durmaksızın ilerleyen teknoloji ile 

beraber, bilimsel açıdan rasyonel ve kavramsal bilginin önemini gözle görülür 

hale getirmiştir. Avrupa’nın Orta Çağ sürecinde içine kapanması ve gerilemesi 

bilim alanına da yansımış bu dönem adeta bir duraklama dönemini de 

beraberinde getirmiştir. Orta Çağ’da dinsel bir kimliğe ev sahipliği yapan 

felsefi bilgi ise, klasik dönemde ortaya atılan savunuları ortadan kaldırarak 

Hıristiyanlık dogmalarına yönelik bütünsel bir sisteme dahil olmuştur. 

Skolastik düşüncenin yapı taşlarını da oluşturan bu düşünsel platformda hakîm 

olan, teolojik görüştür. Kutsal öğreti mutlak olan bilginin vahiy yoluyla elde 

edildiğini ileri sürer ve inanç konularını kavranır hale getirmeyi 

amaçladığından aynı zamanda tartışmaya kapalıdır. Kültürel çöküşün Batı’ya 

hâkim olduğu bu süreçte, Doğu’da bilginin yükselişe geçerek fenomen hale 

geldiği görülür. 16. yüzyıl ile yeni bir döneme geçiş yapan Avrupa’da gerçek 

bilgi bundan böyle doğrudan doğayı incelemek üzerine gelişim kaydetmiştir. 

Genel manada Batı’da akılcılığın yeniden filizlenmesi 18. yüzyılda ortaya çıkan 

Aydınlanma dönemine kadar sürer. Aydınlanma ideolojisi akıl ve hakikat 

üzerinden şekillenmiştir. Temelinde özgür olmadan beslenen bu çağ, yeni tür 
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bilginin üretildiği ussal gelişimin öncü olduğu bir dönemi kapsadığı 

görülmektedir. Fizik bilimlerin, teknik ve kavramın ağırlık kazandığı 

Rönesans, Reform ve Coğrafi Keşiflerin yaşandığı Aydınlanma Çağı, “doğa 

kanunlarının evrensel uygulanabilirliği üzerine kurulu yeni bir evren tanımının 

geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Böylelikle akıl ve gerçek üzerinde yükselen 

yeni bir dünya meydana getirilmeye başlanmıştır (Bilmez, 2018).” Bu yüzyılda 

etkin isimlerden Alman filozof Immunuel Kant’ın (1724-1804), deneyime bağlı 

görüşü (a posteriori) savunan ve empirizmden beslenen John Locke (1632-

1704) ile bilginin deneyimden bağımsız olduğu görüşünü (a priori) savunan 

rasyonalist René Descartes’in (1596- 1650) görüşlerini sentezlediği görülür. 

Bilginin bilimsel bir devrime dönüştüğü Aydınlanma Çağı’na kadar var olan 

bilimler, doğa bilimlerinden beslenir ve kozmosu konu dağarcığında barındırır. 

Akıl bu döneme kadar normal işleyişinden alıkoyulmuştur. Aklın bozuluşunda 

olumsuz faktörleri tetikleyen kurumsal ve çevresel dokudur. Nitekim bu akıl 

tutulmasının ve bireyin ya da toplumun felç edilmesinin başat nedeni, Orta 

Çağ’ın hakîm gücü Katolik Kilisesi, dönemin iktidar güçleri, ön yargı ve 

sefalettir. Aydınlanmacı düşünce temelinde değişimlere neden olan 18. yüzyıl 

Voltaire’in “İngiltere Mektupları” ve Montesquieu’nun “Kanunların Ruhu” 

adlı yapıtlarıyla Fransa’yı etsine alacak ve nihayetinde 1776’da Amerikan 

bağımsızlık Bildirgesi ve bundan tam on üç yıl sonra Fransız İnsan ve Yurttaş 

Hakları Bildirgesi (1789) ile politik, sosyal, psikolojik, ekonomik ve kültürel 

açıdan paradigma kırılmalarının yaşanmasına neden olacaktır. Bilginin bilimsel 

bir yapıya evirildiği bu dönemde bilim alanında her şeyin her şeyle bağlantılı 

olduğu, disiplinler arası akışkanlığı gündeme taşımış ve bu gelişme 19. 

yüzyılda doğa bilimlerinin sosyal bilimlerden ayrışmasıyla devam etmiştir. 

İnsanın doğa ile olan ilişkisini çözmede etkin olan sosyal bilimler alanı, 

aydınlanma dönemindeki pozitivist yaklaşımı benimsemiştir. Bilginin 

bilimselliği ise, keşfedilen yasaların deney ve gözlem ile test edilmesidir ve 

bilginin en güvenilir kaynaklarındandır.  Evrenin parçası olarak insan, 

aydınlanma çağı neticelendiğinde modern devletin toplumsal yapıda ortaya 

çıkmasında kilometre taşı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi (yasama, yürütme ve 

yargı) ile tanışarak siyasal ve toplumsal düzenlemenin tümsel bir değişime 

uğramasına şahitlik etmiştir. Ussal ve eleştirel düşüncenin öne çıktığı 

Aydınlanma dönemi; doğa, fizik, felsefe, mekanik bilgisi ile önem kazanmış 

bilimsel buluşlar akla olan güveni arttırırken, din faktörü dahil hiçbir konuya 

dokunulmazlık ve ayrıcalık tanınmaz. Bilginin sistemleşerek bilimsel bilgiyi 

deneyden yararlanarak sunması bilim kavramının da anlam dağarcığını 

genişletmiştir. Bilimsel bilgi üretimindeki artışı ve ortaya çıkış nedenleri 

üzerine kafa yoran tarih, fiziçi, düşünür Thomas Kuhn’un (1922-1996) 

araştırmalarında büyük yer tutar. Kuhn’un bilimsel olan bilgiyi “The Structures 

of Scientific Revolutions (Bilimsel Devrimlerin Yapısı) adlı kitabında 

paradigma olarak tanımladığı görülür. İleriye dönük, sıçrayışa elverişli olan 

bilginin doğrusal olmadığını ileri süren Kuhn, bu sıçrayışı ise paradigma 
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kayması/paradigma değişimi (paradigm shift) olarak tanımlar. Çağlar boyunca 

tartışmaların odağında olan Kuhn’un bilimi sosyolojik bir olgu üzerine 

temellendirdiği paradigma kavramında bilimsel bilgiyi üç aşamada açıklar. 

Birinci dönem paradigmanın hazırlık evresi iken, ikinci dönem paradigmayı 

destekleyici kanıtların toplanma aşaması, yani olağan bilim dönemidir. Bu 

dönemde ortaya atılan her bilgi beraberinde karışıklıklara, çözüm gerilemeyen 

sorunlara işaret eder. Anomali olarak adlandırılan bu süreçte paradigma 

güvenin sarsıldığı bir döneme girer. Güven sağlanıncaya kadar mevcut 

paradigma kullanımı devam eder. Kuhn’un üçüncü dönemini ise, bilimsel 

devrim dönemi kapsar. Üretilen yeni düşünce ve düşünceye bağımlı eylem 

sistemleri eski olan paradigmanın geçersizleşinceye kadar direnir. Burada 

bilimsel tezahürün varlığı ve büyüklüğü eskiyi geçersiz hale getirerek bilimsel 

devrimin gerçekleşmesi beklenir. Takvimler 1956 yılını gösterdiğinde bilgi 

kavramı, “bilimsel devrim (cognitive revolution)” olarak adlandırılan sürecin 

hemen ardından psikoloji disiplininde de gündemine yerleşir. 1970 sonrasında 

bilgi konusunda bilişsel yapının arttığı gözlemlenir. Bilgi sürecinde iki koşulun; 

knowledge ve information eş zamanlı bulunmalıdır. Bu bilgiye bilişsel bir bakış 

açısı kazandırır. Bir başka ifadeyle, “vericinin bilgi yapısının (knowledge) 

değişimi sonucunda ortaya çıkan herhangi bir bilgi (information) ve diğer 

yandan algılandığında alıcının bilgi yapısında (knowledge) değişim yaratan, 

etkileyen herhangi bir şey olma zorunluluğu (Uçak, 2010).” Bu bağlamda 

ekseriyetle bireyin edindiği bir bilgi, herhangi bir nedenle değişime uğrarsa onu 

etkileyen diğer unsurların söz konusu olduğunu gündeme getirir. Bu etki 

faktörleri bilginin üzerinde kontrol sahibi olduğu için bilginin bir yandan 

değişime uğramasına yol açarken öte yandan bilgide herhangi bir değişim söz 

konusu da olmayabilir. Günümüzde, bilginin elde edilmesi, yayılması, 

paylaşılması hususunda başat rol şüphesiz teknolojinindir. Teknolojinin tarih 

içinde belirgin ayraçlara olanak sağladığı ise bir gerçektir. En bilinen haliyle 

teknoloji H. Mashall McLuhan’ının (1911- 1980) değindiği, bireylerin dünyayı 

kavrama süreçlerinde iletişim teknolojilerinin itici bir güç olduğudur. Nitekim 

kitle iletişim araçları teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı olarak değişim 

gösterirken aynı ölçekte bireyin dünya görüşünü de biçimlendirmektedir. J. F. 

Lyotard’ın “Post Modernist Durum/ La Conditions Postmoderne” (2014) adlı 

eserinde bilişim teknolojileri ile biçimlenen toplumlarda özellikle Avrupa’nın 

kendini yeniden inşa ettiği süreçte bilgi statü değiştirmiştir. Hızla akışkanlık 

gösteren bu süreç dahilinde “bilimsel bilgi bir söylemdir (….) uç diye nitelenen 

en ileri bilim ve teknikler hep dili konu almaktadır (Lyotard, 2014:11). Bu 

bağlamda süreç ve ürün olarak karşımıza çıkan bilginin araştırması ve ileti 

olarak yayılması olan commaissance özelliği ile alet, aygıtın ucuzlaması, 

standart hale dönüştürülmesi yarar amacını güçlendirmek amacıyla yapısal 

bağlamda değiştirilmesi ve bilgi dolaşımının teknolojik gelişmeler ışığında 

kitle iletişim araçları tarafından dolaşıma tekrar tekrar sokulabilme özelliği, 

bilginin mahiyetini de değiştirmektedir. Üretimin gücünü bilgiden aldığı 
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günümüzde bilgi de artık satılabilir bir hale gelmiştir. Metalaşan bilgi, ilk 

insandan beri iletişim odaklı olmuştur. Avrupa ve Amerika’da etkin araştırma 

konularından biri olarak fenomenleşen bilim iletişimi ise özellikle 1660 

dolaylarında İngiltere’de Royal Society’nin kurulması ile kurumsal hale 

gelmiştir. Bu ve benzeri pek çok kurumun ortaya çıkması bilim ile uğraşan 

bilim insanlarını bir araya getirmiş, yeni görüş ve teorilerin tartışılmasına 

olanak sağlamıştır. Ancak ne var ki bilimin kurumsal bir imaja bürünmesi hali 

hazırda zaten toplumu aşan içeriklere ve yaklaşımlara sahip olan bilimi iyiden 

iyiye toplumdan soyutlamıştır. Oysa bilim iletişimi bilgi, bilim ve toplum 

sarmalının birlikte işlemesinden, toplumun bilimden beslenmesinden, bilimsel 

bilginin basitleştirilerek, topluma indirgenmesinden ve toplum tarafından 

öğrenilmesinden yanadır. Ek olarak, bilim içerikli bilgi sadece onu yaratan 

kimselerce değil ona ihtiyaç duyan kamuoyu tarafından da kolaylıkla 

algılanabilmeli, açık ve erişilebilir hale gelmelidir. “Profesyonel bir dergide 

yayınlana kadar bilim, bilim değildir (Price’tan akt. Valiela, 2001:100).” 

Bilimsel ve teknolojik alanda gelişmelerin kamuoyuna şeffaflıkla sunulması 

gerekir. Bu bağlamda bilimsel kurumlar ya da bilimin üretildiği alanlar topluma 

kapalı kaldığı sürece kendi alanından öteye geçemeyecek, topluma dolayısıyla 

bireye geçemeyecek, bilgisiz olan toplumu ya da bireyi kendi ön yargıları ile 

baş başa bırakacaktır.  Bilim iletişiminin çeşitli alanları ve farklı modelleri söz 

konusudur. Örneğin, “bilim İletişimi literatüründe 1980’lerde bilimsel ve 

teknolojik bilgileri halka basitçe anlatma/aktarma anlayışı ile iletişim 

anlamında tekilliği ile öne çıkan görüş, medyayı toplumu bilimsel açıdan eğitici 

güç olarak ilan etmektedir. Bilim iletişimi alanındaki diğer yaklaşımlar ise; 

“Toplumun Bilimini Anlama (Public Understanding of Science), Toplumun 

Bilim Farkındalığı (Public Awareness of Science), Toplumun Bilimle 

Bağlantısı (Public Engagement with Science) ve Toplumun Bilime Katılımı 

(Public Participation of Science) olarak sayılabilir (Burakgazi, 2017).”  

Hakikatin şekil değiştirdiği, eğilip bükülerek dolaşıma sokulduğu günümüz 

koşullarında bilimsel olan bilgiye erişim de oldukça zor hale gelmiştir. Bu 

bağlamda bilim ve bilimsel gelişmelerden toplumu haberdar etmek, onları 

bilimsel bilgiye yönelik bilinçlendirmek daha da önemli hale gelmektedir. 

Bilim kuruluşlarının kamuoyuna açık şekilde diyalog halinde olması 

gerekliliğini benimseyen bilim iletişimi, bu bağlamda geleneksel ve yeni medya 

ortamlarını sıklıkla kullanmaktadır. Nitekim bilim iletişimi, temel olarak halkın 

bilimi anlamasına dayalı tek yönlü bir iletişim yaklaşımından, halkın bilimsel 

süreçlere katılmasına yönelik çift yönlü, diyaloğa ve bir yaklaşıma yerini 

bırakmıştır (Dursun vd. 2020:6).” Dahası gerek dünya da gerekse Türkiye’de 

bilim iletişimini destekleyen ve bilgiyi toplumla paylaşarak meşrulaştıran 

kurumların, etkinliklerin sayısı günden güne artış göstermektedir. 

Özetle, bireyin salt üretimi olmayan bilgi aynı zamanda toplumları 

ilgilendiren, kolektivitenin ürettiği bir süreçtir. Epistomolojik açıdan 

diğerlerine oranla daha çok tercih edilen ve farklılık gösteren bilimsel bilgi, 
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eleştirel olmanın yanı sıra, deney ve gözlem odaklıdır. Bu açıdan güvenilir, 

denetlenebilir ve fayda odaklı olarak bilimsel bilgi, yenisi ortaya atılına kadar, 

belirli bir zamanı kapsar ve bu özelliği sayesinde evrensel olma özelliği taşır.   

 

2. TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN BİLİM İLETİŞİMİ 

ODAKLI ÇOCUK DERGİLERİNİN GÖRSEL TASARIM 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

2.1.  Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi 
Bilginin hızlı dolaşıma girmesinde teknolojiye bağlı iletişim araçlarının 

gelişimi oldukça önemli bir aşamadır. Öyle ki, yeryüzünde yaşamını sürdürme 

amacıyla iletişime muhtaç olan insan yer küre dahilinde kendinden başkalarına 

vermek istediği mesajları içind bulunduğu çevresel koşullar, bilgi ve becerileri 

dahilinde iletmeye çabalamıştır. Mağara yüzeyinden “hiyeroglif” tabletlere, 

yazının gelişmesiyle değişen iletişim yüzeyleri bunların birer kanıtı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Önceleri “tellallar” aracılığıyla geniş halk kitlelerine 

herhangi bir konuda duyuru yapmak maksadıyla kullanılan sözlü iletişim 

yerini, yazının icadıyla el yazmasına bırakmıştır. Bu dönemde sadece belirli bir 

zümrenin kayıt altına alabildiği bilgi, içeriği ne olursa olsun el yazması tekniği 

ile sağlanmıştır.   M.Ö ilk olarak Sümerliler ile ortaya çıkan yazılı kültürün 

sonraları araç ve gerecin gelişimine bağlı olarak işlevsellik kazandığı görülür. 

“Roma İmparatorluğu’nda Senato kararlarının halka sözlü ve yazılı olarak 

aktarıldığı ‘Akta Pulica’ ve daha sonraları ‘Acta Diurna’ gibi örneklere, (bir tür 

resmi haber bültenleri de olsalar), bu işlevselliğe örnek olarak gösterilebilir 

(Özçağlayan, 2008).” İlk defa, 13. yüzyılda sadece el yazması tekniği ile 

dolaşıma sokulan haber mektupları, bilginin işlendiği yüzeyin değişimi ile 

yerini gazetelere, kitaplara bırakmıştır. Henüz emekleme aşamasında olan 1500 

dolaylarında ise bilgi, Guttenberg’in matbaayı icadı ile seri üretimden yani 

mekanik özellikten beslenerek çok sayıda kopyalanabilme özelliğine 

kavuşmuştur. Basım alanında yaşanan bu ilerlemeler özellikle aydınlanma 

döneminde pozitif bilimlere ait bilginin zaman ve mekândan bağımsız kayıt 

altına alınabilmesine, dolaşıma sokulabilmesine, farklı coğrafya ve kültürlerle 

iletişime geçilmesine olanak sağlamıştır. Böylece yazı özgün bir anlatım 

biçimine girerek yüzyıllar boyunca toplumun bilgilenmesi, kültürün 

depolanabilmesinde önemli bir konuma yükselmiştir.  Bilindiği üzere herhangi 

bir konuda ya da bir olay ya da olgu hakkında kitleleri harekete geçirmek, halkı 

eğlendirmek ve/veya bilgilendirmek üzere oldukça önemli bir bilgi kaynağı 

olan gazetelerin ilk kaynağının hangisi olduğu konusunda çok farklı iddialar 

söz konusu olsa, “gazete, XVII. asrın mahsulüdür. Fransa’da 1631 de 

“Theophraste Renaudot” isimli bir doktor tarafından neşrolunmuştur. (Tunç, 

1957).” Bu dönemden 18. yüzyıla kadar dinsel, tarihsel ve bilimsel içeriklerin 

saklanmasında iletişim aracı olarak kullanılan kitap, gazete gibi iletişim araçları 

bu tarihten sonra çeşitlenmeye başlamış; edebî eserlerden, çocuk ve aile konulu 

kitaplara, mecmua ve gazetelerden bilimsel öğretiler veren başucu kaynaklarına 
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değin geniş bir yelpazede varlık göstermiş geniş bir coğrafyada yayılım 

göstererek daha geniş bir kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Bu gelişmelere kadar 

bilginin paylaşımı sadece yazıya yüklenmiş iken özellikle 1839 yılında fotoğraf 

makinesinin icadı beraberinde görsel anlatıma bağlı gücün keşfedilmesine en 

az yazı kadar önemli olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır. 

Öğrenmeyi destekleyici yegâne unsur olarak karşımıza çıkan görsellik 

sayesinde ise, görsel tasarım alanında büyük gelişmeler kaydedilmiş, tasarım 

fikrinin yükselişe geçmesi beraberinde bilgilerin saklandığı yüzeylerde teknik 

ve biçimsel açıdan değişimlerin boy göstermesine olanak sağlamıştır. Bu 

açıdan ele alındığında basım teknolojilerinde yaşanan ilerlemelerin teknik ve 

biçim açısından çok türlü iletişim aracının kullanılmasına olanak sağladığı 

söylenebilir. Dahası, fotoğraf makinesinin yanı sıra telgraf, telefon, daktilonun 

basın alanında kullanılmaya başlaması bu teknolojilerden faydalanan gazete ve 

dergileri önemli birer kitle iletişim aracına dönüştürmüştür. Nitekim bu sayede 

daha hızlı ve kısa bir zaman diliminde hazırlanmaya başlayan gazeteler ve 

dergiler görsel kanıtlardan da beslenerek okuyucu dahilinde ilgi çekici hale 

gelmeye başlamıştır.  Günlük ya da haftalık olarak halk kitleleri nezdinde 

önemli bir konuma yükselen gazeteler belirli kitlelerin yararlanabileceği bilgi 

ve düşüncelere daha geniş zaman aralıkları dahilinde yer veren dergilerle 

çeşitlendirmiştir. Endüstri devrimini takiben değişim gösteren insan yaşantısı 

beraberinde kentleşmeyi getirmiş eş zamanlı olarak okur-yazar oranında 

belirgin bir artışın yaşanmasını sağlamıştır. Böylece kitleler çalışma 

şartlarındaki iyileştirmelere eş oranla eğitim seviyesinde yaşadığı artış, 

ekonomik anlamda da refah seviyesinin artmasına olanak tanımıştır. Tam 

olarak bu dönemde dergi ve gazetecilik alanlarında iş modellerinde de değişim 

göstermeye başlamıştır. Özellikle reklam içeriklerinin bu alanlara dahil 

edilmesi gazete basım ve çalışan giderlerinin daha aza indirilmesine olanak 

tanımıştır. Dergilerin yazılı basında yer edinmesi ve kitap ile gazetelerin 

arasındaki boşluğu doldurabilmesi genel olarak olay ve olguları ayrıntılı bir 

şekilde inceleyebilme özelliğinden dolayıdır.  Sosyal bilimlerin içeriklerinin 

saklanabilmesinde önemli bir yer tutan basın alanında gazetelerden sonra 

dergilerin önem kazanması 17. yüzyıla rastlar. Nitekim bu süreç sosyal, kültürel 

ve bilimsel açıdan yaşanan gelişmelerin bir sonucudur. Özellikle bu dönemde 

Batı Avrupa’da ilmî cemiyetlerin yükselişe geçmesi süreli yayın anlayışının 

ortaya çıkması bilim ve bilim ile ilgilenen kimselerin arasındaki iletişimi 

sağlaması açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. 1665 dolaylarında ilk 

olarak Fransız merkezli bilimsel içeriğe sahip “Jornal de Scavant” dergisi 

karşımıza çıkar. Takvimler 1682’yi gösterdiğinde Leipzig’de Latince olarak 

yayınlanan  “Acta Eruditorum” dergisinden tam dört yıl sonra (1688)  

Almanya’da “Monatsunterredungen des Thomasius” adlı  dergi 

yayımlanmıştır. Matematik, fen gibi didaktik özellikler sergileyen bu dergiler 

politika, tarih, edebiyat gibi alanlarda da yayınlar yapmaya başlamıştır. Türk 

dünyasına bakıldığında ise tıpkı matbaanın iki yüzyıl gecikmesi gibi dergi 
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yayımcılığının da ortaya çıkışı da bu gecikmeden etkilenmiştir. Modernleşme 

hareketlerini yakalamak, ilmî cemiyetler arasında iletişim kurmak, batıdaki 

bilim alanında yaşanan gelişmelerin, ilmî faaliyetlerin takibi maksadıyla 

Tanzimat döneminin getirdiği yeniliklerden birisi de haftalık, iki haftalık ve 

aylık olarak dergi yayımlarının başlamasıdır. Osmanlı’da bilim iletişimin 

örneklerinden olan ve varlığını sadece birkaç yıl sürdürebilen “ilk derginin 

1862 yılında çıkarılan “Mecmua-i Fünun” adlı dergi olduğunu göstermektedir 

(Ertuğ, 1970:186).” Bu tarihten sonra birbirinden farklı cemiyetlerin ortaya 

çıkardığı dergi örnekleri görülür; 

Tablo-2: Tanzimat Dönemi’nde Türk yayıncılığında Yer Edinen Dergiler 

Dergi Adı Çıkış 

Tarih 

İçerik 

Mecmua-i Fünun  1862 Matematik, fizik, kimya, felsefe, ruh bilim, 

toplum bilimi, politika, tarih ve coğrafya 

alanında bilimsel makaleler yayımlamış ilk 

dergidir.  

Mirat 1862 Bilim iletişimi temelli ilmi içeriklere sahip ilk 

resimli Türk dergisidir. 

Mecmua-i 

İbritname 

1862 Mecmua-i Fünun’a karşı bilim iletişimi temelli 

ilmî içeriklere sahip dergidir. 

Musiki-i Osmani 1863 İlk Türk müzik dergisidir. 

Ceride-i Askeriye 1864 İlk resmî olarak yayımlanan dergidir. 

Mümmeyyiz 1869 İlk çocuk dergisidir. 

Diyojen 1869 Rumca ve Fransızca olarak yayımlanan bu dergi 

Türkçe olarak yayımlanan ilk müstakil mizah 

dergisidir. 

Hadika 1869 İlmî ve teknik içeriklere yer veren bilim iletişimi 

temelli dergidir. 

Kaynak: Araştırmacı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenerek 

hazırlanmıştır. 

2.2.  Bilim İletişimi Sağlayıcılarından Çocuk Dergileri ve 

Görsel Tasarım 
Dergi kültürünün basın yayıncılığından ayırmak pek mümkün olmasa da 

çocuk üzerine geliştirilen dergilerin ilk örneklerine Avrupa’da 1672 

dolaylarında rastlanmaktadır. “1722 yılında Leipzig’de yayınlanan “Leipziger 

Wochenblatt für Kinder” ve “Nidergaschisches Wochenblatt für Kinder” çocuk 

dergiciliğinin ilk örneği olarak kabul edilir (Şimşek, 2001; Sarıkaya, 2010).” 

Önceleri terbiye ve ahlâkî değerlere bağlı olarak gerek aile gerekse çocuk 

kitleye yönelik olarak içeriklerle bezenen çocuk dergileri zaman içinde doğa 

ilmi, hikâye, fabl, okur mektupları, şarkı, sanat, oyun ve söyleşi gibi içerikler 

ile genişletilmiştir. 18. yüzyıl Batı Avrupa merkezli olarak karşımıza çıkan 
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çocuk dergilerinden sonra “devam eden dönemlerde İngiltere’de, “Juvenile 

Magazine” (1788) ve “The Childiren’s Magazine” (1799) ile ABD’de “The 

Juvenile Miscellany” (1826) ve çeşitli düşünce ve inanç topluluklarının 

ideolojilerini yansıtan birçok dergi yayınlanmıştır (Gülleb, 2019).” Osmanlı’da 

ise çocuk dergileri ilk olarak Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkmış, 

Cumhuriyet’in ilanını takiben tür ve içerik açısından zenginleşerek ve değişim 

göstererek devam etmiştir.  İlk defa 1869’da Sıtkı Efendi tarafından 

“Mümmeyyiz” adıyla yayımlanan ilk çocuk dergisini “1920’lere kadar Hazine-

i Etfâl, Sadakat, Etfâl, Ayine, Arkadaş, Bahçe, Çocuklara Arkadaş, Çocuklara 

Kıraat, Çocuklara Talim, Çocuklara Mahsus Gazete, Çocuklara Rehber, 

Musavver Küçük Osmanlı, Çocuk Dünyası, Mektepli, Talebe Defteri, Çocuk 

Duygusu, Türk Yavrusu, Kırlangıç, Çocuk Dostu, Mini Mini, Küçükler 

Gazetesi, Hür Çocuk, Lâne ve Hacıyatmaz dergileri takip etmiştir (Sarıkaya, 

2010).” Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Mondros Müterakesi’ne kadar geçen 

süre zarfında çocuk yayınları kısıtlı ölçüdedir ve içeriksel açıdan  din, edebiyat, 

spor, sağlık ve eğlence temelli olduğu görülür. Mayıs 1918 tarihli “Küçükler 

Gazetesi” ve aynı dönemde yayımlanan “Hür”, Çocuk dergisi bu tür konularla 

bezenmiştir. 1919 sonrasında oldukça kısa ömürlü olarak ortaya çıkan “Haftalık 

Çocuk Gazetesi”, “Lâne” ve “Hacıyatmaz”  gibi çocuk dergileri ise ilmî bilgiye 

diğerlerine oranla daha çok eğilmiş o dönem Türk bilincinin ve milliyetçilik 

anlayışının gelişmesi hususunda önemli iletişim aracı görevlerini üstlenmiştir.  

Özellikle Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılından sonra basın yoluyla bilim 

iletişiminin önem kazanmasında yeni neslin nitelikli olarak yetiştirilmesi gayesi 

bulunduğu düşünülmektedir. Nitekim bu dönemde yayımlanan dergilerin 

önceleri sadecedidaktik pedagojik içeriklere sahip olduğu tarih bilincinin 

kurumsallaşması ile birlikte tarihsel, sosyal, kültürel, sanatsal, coğrafî, fennî, 

iktisadi, dini, edebî ve spor gibi eğlenceli eğitsel içeriklerle donatıldığı 

görülmektedir.  Toplumu bilgilendirici ve eğitici rolü ile Cumhuriyetin ilk 

dönemlerinde karşımıza çıkan çocuk dergileri arasında; “Bizim Mecmua 

(1922), Yeniyol (1923), Musavver Çocuk Postası (1923), Çıtı Pıtı (1923), 

Resimli Dünya (1924), Haftalık Resimli Gazetemiz (1924), Sevimli Mecmua 

(1925), Mektepliler Alemi (1925), Gürbüz Türk Çocuğu (1926), Çocuk 

Dünyası (1926), Çocuk Yıldızı (1927) sayılabilir (Sarıkaya, 2010)”.  20. 

yüzyılla beraber basın iletişimi alanında gazete ve dergilerin dünya genelinde 

yaygınlaşması özellikle mesajın kitlelere sunuluş biçimlerinde farklı 

tekniklerin kullanılmasına, yazı unsurunun fotoğrafik, illüstratif anlatım diliyle 

zenginleşmesine olanak sağlamıştır. Belirli zaman aralıklarıyla ortaya konan 

dergiler açısından bakıldığında, bu dönemden sonra dergilerin görsel sunumları 

kadar içeriklerinde de değişimler olduğu gözlemlenir. Başlarda belirli bir 

zümreye ait olan bilim ve bilim yoluyla sağlanan iletişim, popüler kültürü de 

içine alacak şekilde genişlemiş gazete, kitap gibi eserlerde olduğu gibi dergi 

yayımcılığının yükselerek devam etmesine olanak sağlamıştır. Bir yayının 

dergi içeriğine sahip olması için temelde beş farklı özelliğe sahip olması 
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gerekmektedir. Bu özelliklere bakıldığında bir derginin en az hafta bir, 15 

günde bir ya da ayda bir olacak şekilde düzenli bir yayın aralığına sahip olması 

gerekmektedir. Dahası bir derginin içeriğinde hedef kitleye iletilecek bilginin 

ve görsellerin yer alması, talebe yönelik belirli bir ücret karşılığında satılması, 

ciltli ve diğer yayın türlerinden bağımsız şekilde dağıtılması gibi özellikler 

sayılabilir.  Kitlelerin olay ya da olgular hakkında derinlemesine 

bilgilendirilmesine olanak sağlayan bilim iletişimi temelli çocuk yayınlarında 

da benzer bir gelişim gözlenmektedir. Çocuk dergileri kapsamında hazırlanan 

dergilerde bilgi çağdaş teknik ve araçlar sayesinde etkili görsel imgelerden 

yararlanmaya, dolayısıyla pedagojik açıdan önem arz eden tasarımlarla 

bezenme bilincinin artmasına yol açmıştır.  Yüzyıl süren toplumu dönüştürme 

çabaları 1. Endüstri Devrimi ile başlasa da bu dönüşüm ardıl sıra gerçekleşen 

devrimler ile çok yönlü değişim ve gelişim göstermiştir. Bilgi ağının 

sayısallaşması, internetin ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimine paralel 

olarak teknolojiye erişim ve kullanıcı sayısındaki artışın hızlı yükselişi ile 

günümüzde bilgi alınıp satılabilen bir meta olmanın da ötesine geçmiştir. 21. 

Yüzyıldan bakıldığında gelişen iletişim teknolojileri, dergi yayıncılığının da 

kendi alanında değişime ayak uydurma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Nitekim bundan iki yüzyıl önceye kadar kağıdın, baskı kalitesinin, fotoğrafik 

ve illüstratif bezemelerine göre değerlendirilen dergiler, günümüzde bunların 

yanı sıra çoklu etkileşim sağlayabilen telekominikasyon sistemlerinin 

biraradanlığı ile gerek içerik gerekse tasarımsal açıdan da farklılık yaratma 

ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eğitimin ve insan 

alışkanlıklarının bilgisayar ve mobil teknolojilerle, ağlarla çevrildiği yeni 

dünyada sayfalar ve bir kapaktan oluşan çocuk dergileri, yeni neslin beklentileri 

doğrultusunda şekillenmek zorundadır. Öyle ki bilgi ve görseller çeşitli 

(artırılmış gerçeklik, sanal ya da karma gerçeklik gibi) teknolojiler kullanılarak 

birden fazla ve farklı ortamlara aktarılabilen, oyunlaştırılabilen içeriklere sahip 

olmak durumundadır. Yeryüzünde ilk görüldüğü andan itibaren insanlara bilgi 

ve bilim alanında içerik sağlayan dergiler de bu değişim ağı içinde tasarım ve 

içerik açısından kendini yenilemeye ihtiyaç duymakta böylece görsel tasarımın 

gücü etkinliğini gün be gün arttırarak sunmaya devam etmektedir. Çocuk 

dergileri bu özelliklerinin yanı sıra özellikle çocuk gelişiminin söz konusu 

olması nedeniyle dikkatlice tasarlanması bilimsel ve pedagojik açıdan çeşitli 

kurallara da bağlı olarak ortaya konması gereken iletişim araçlarıdır. Nitekim 

dergiler çocukların fiziksel, bilişsel, duyuşsal gelişimlerinde önemli bir rol 

üstlenmektedir. Farklı yaş gruplarına göre ölçeklendirme ve boyutlandırmanın 

dahi önemli olduğu çocuk dergilerinde özellikle okul öncesi dönemde yer alan 

dergilerin görsel ağırlıklı olarak tasarlanması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Şüphesiz bilim iletişiminin sağlayıcılarından çocuk dergileri 

çocukların yaşadığı ekolojiye, kültüre ve topluma uygun olarak içeriklere sahip 

olması bilginin edinim sürecinde önemli aracılardandır. Okuma ve yazma 

becerisinin kazanılmasını takiben ortaya konan çocuk dergilerinin bu kapsamda 
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görsel ve yazınsal bir harmoni içinde tasarlanması gerekmektedir. Bilim 

iletişiminin başat rolü birey, toplum ve bilim disiplinleri arasında köprü 

kurmaktır. İletişimin beklenen sonucu yaratmasında oldukça önemli olan dil 

bilişsel gelişimin bir parçasıdır. Bu kapsamda üretilen dergilerin okumayı 

zorlaştırıcı öğelerden, sözcüklerden, gramer yapılarından arındırılmış olarak 

yaş gruplarının gelişim eğrilerine göre düzenlenmesi dil gelişiminde beklenen 

sonuca erişilmesine ve çocuğa okuma alışkanlığı kazandırılması yönünden 

oldukça önemlidir. Dil gelişimini etkileyen görsel öğelerin birlikte kullanımı 

sayesinde verilmek istenen bilgi ya da kazandırılmak istenilen bir beceri görsel 

unsurla desteklenmelidir. Nitekim görsel uyaranlar algı ve kavrama açısından 

çocuğun gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Bilim iletişimi kapsamında 

bilimsel bilginin aktarılmasına öncü olan dergilerde çocuğun yaşına ve 

kültürüne uygun gündelik yaşantılarına ilişkin ipuçlarının yer aldığı içeriklerle 

bezenmesi çocukların kavramsal olarak olay ve olgular arasında ilişki kurması 

açısından önemlidir. Öyle ki, “çocukların bilişsel, duygusal, psiko-motor 

gelişimlerini destekleyen, dil, sosyal ve ahlaki gelişimlerine de doğrudan etki 

eden önemli bir araçtır (Yıldız, 2017).” İster bilim iletişimi içeriğine ister 

popüler kültürün içeriklerine sahip olsun çocuk ile etkileşime girecek her türden 

aracın çocukların gelişimlerinde önemli birer aktör olduğu gerçeğinin 

unutulmamalıdır. Nitekim, üretilen her türlü eser, aynı zamanda çocuklarımıza 

bizim sözlerimizi, hüzünlerimizi, mizahımızı, kahramanlıklarımızı anlatacak, 

gösterecek bir araçtır (Yiğitbaşı, 2018:14).” Bu kapsamda geliştirilen 

dergilerin, tıpkı çocuk kitaplarında olduğu gibi, anatomik kapsamda iç yapısal 

ve dış yapısal açıdan, deneyim, etkileşim odaklı olması ve görsel okuryazarlık 

açısından grafik öğelerin temel tasarım ve kompozisyon ilkelerine göre 

bezenmesi ile sağlanmalıdır. Bahse konu bu ilkeler aşağıdaki tabloda yer aldığı 

gibi sıralanabilir; 

 

Tablo 2: Görsel Tasarımın Öğeleri ve Görsel Tasarımın Kompozisyon ilkeleri 
GÖRSEL TASARIM ÖĞELERİ GÖRSEL TASARIM KOMPOZİSYON 

İLKELERİ 

1. Çizgi  

2. Ton 

3. Renk 

4. Doku 

5. Biçim 

6. Yön 

7. Ölçü 

1. Zıtlık 

2. Egemenlik/Odak noktası 

3. Denge 

4. Ritim 

5. Şekil- Zemin İlişkisi 

6. Vurgu 

7. Bütünlük 

8. Orantı- Görsel Hiyerarşi 

9. Devamlılık  

Kaynak: Araştırmacı tarafından düzenlenmiştir. 

Bilim iletişimi söz konusu olan çocuk dergilerinde bu ilkelerin yanı sıra 

görsel bütünlüğün sağlanması büyük mahiyet taşır. Bu açıdan dergi kapağında 

ya da iç yüzeyinde kullanılacak dergi adının/logo ya da logotype’ın özgün 
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olması, kapak ve iç sayfalardaki yazınsal içeriklerin tipografik açıdan hitap 

edeceği kitleye göre okunaklı ve anlaşılır olması, sayfa mizanpajının algısal 

bütünlüğü sağlayıcı şekilde tasarlanması, dış ve iç yapısal açıdan bu dergilerin 

kolay yıpranmayacak, korunaklı malzemelerden elde edilmesi, görsel 

öğelerden resim, illüstratif anlatı, infografik ya da fotoğraf gibi unsurlarının 

kullanıldığı yüzeyde tasarım kurallarına uygun boyutlarda doğru şekilde 

çerçevelenmesi gibi tasarım unsurlarına sahip olması gerekir. “Görsel dil, 

dergileri belirli bir noktaya taşır; bu nokta ise okuyucuda belirli izlenimler 

bırakarak kendisini “hatırlanabilir ve tanımlanabilir” kılan görsel kimliktir 

(Karaduman, 2007:34).” Kapak ve onu izleyen sayfa yüzeylerinde kullanılacak 

öğelerin birbirinden değişken olabileceği gerçeğinden hareketle dergiler 

kurgulanırken, iç sayfa mizanpajının belirli bir ızgara, izlek (grid) sistemine 

bağlı olarak ergonomik şekilde tasarlanması bu kapsamda görsel bir dil 

yakalanması gereklidir. Uçar’ın tanımına göre (2019:260) grid, “genellikle 

kitap, dergi, broşür, gazete gibi basılı malzemeler başta olmak üzere, görsel 

elemanların düzenlenmesi gereken her türlü grafik tasarım sürecinde 

yararlanılan, bir düzen kurmak adına kurgulanan rehber çizgilerdir.” Bu 

kapsamda kullanılan yüzeyde tasarımcı sayfalar arası ardıllığın ve bütünlüğün 

sağlanmasında gridlerden yararlanarak her türden soruna karşı tasarımsal 

çözümler üretmeli böylece çocuğun dikkatini dağıtacak unsurlardan 

kaçınmalıdır. Çocuk dergilerinde kullanılan özellikle “görsel öğeler; öğrenen 

bireyin dikkatini çeker, ilgiyi ve dikkati canlı tutar, bireylerin duygusal tepkiler 

geliştirmesini sağlar, karmaşık kavramları basitleştirir, soyut kavramları 

somutlaştırır (Demirel vd., 2002:30).” Estetik gibi yeterliliklerin 

kazandırılmasında önemli bir yere sahip olan görsel kullanımları bilim 

iletişiminin sağladığı araçlarda bilgi aktarımın rahatlıkla algılanmasına da katkı 

sağlar. Böylece çocuk bilgi edinirken eğlenir, öğrenirken ise, düş kurma, estetik 

bir beğeni bilincine erme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar. Tasarımın bir 

diğer elemanı olan renk ise çocuklarda form algısının gelişiminden önce başlar. 

Bu bağlamda bilim iletişimi temelli çocuk dergilerinde tasarımcıların ve 

illüstrasyon sanatçıların rengi kullanırken, çocuğun renk kullanımındaki 

yetkinliğini ve çocuk psikolojisini göz önüne almaları gerekmektedir. Aynı 

şekilde görsel öğelerden fotoğraf kullanımlarında da renklerin kullanımı 

yetişkinlerden farklı şekilde olmalı, fotoğrafın ışık değerleri benzer kaygı ile 

kullanılması gereklidir. Dahası bilim iletişimi açısından tasarlanan dergilerin 

içeriksel açıdan ise belirlenen yaş grubunun ihtiyaçlarına, fiziksel, duyuşsal ve 

zihinsel gelişimlerine uygun şekilde geliştirilmesi gerekir. Bu bağlamda tema 

ya da izlek olarak tanımlanan içeriksel ölçütte işlenen konu yalın ve anlaşılır 

bir üsluba sahip olmalıdır. Bilimsel iletişimde hedeflenen bilginin doğrudan 

aktarımının sağlanması olay ya da olgular arasında neden-sonuç ilişkisinin 

kurulmasıdır. Bu bağlamda ele alınan konunun gerçeğe en yakın şekilde tasviri 

göz önüne alınmalıdır. Eş deyişle “yaratılan karakterin duygu, düşünce ve 

tutumlarıyla deneysel gözlem yapabilen, çocuğun özdeşim yapabileceği 
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özelliklerle bezenmesi ve olaylarla ilişkilendirilmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarırken, özellikle kahramanın görselleştirilmesinde kullanılan eğer grafik bir 

anlatımsa, çizgi değerleri, renk, doku, ton gibi içeriklerin de kitap bütününe 

hizmet edecek şekilde süreklilik göz önüne alınarak tasarlanması ve hikâye 

örüntüsünde doğaya uygun fiziksel ölçütlerle canlandırılmasına özen 

gösterilmesi gerekmektedir (Önder, 2022:207).” 

2.3. Araştırmanın Metodolojisi 

2.3.1. Problemlerin Belirlenmesi 
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye toprakları üzerinde 21. Yüzyıl 

merkezli olarak çocuklara yönelik izlenen politikalara bağlı olarak yayımlanan 

bilim iletişimi temelli çocuk dergilerinin çocuk eğitimine olan katkısının ortaya 

çıkarılmasıdır. Çalışmada, görsel ve işitsel açıdan her gün binlerce iletiye 

maruz kalan çocukların bilimsel bilgiye erişiminde etkin rol üstlenen kitle 

iletişim araçlarından biri olarak uzun süre varlığını korumaya çalışan bilimsel 

çocuk dergilerinin dış ve iç yapısal açıdan içeriklerinde yer alan bilgilerin 

aktarımında görsel tasarım unsurlarına bağlı nasıl görselleştirildiği 

tartışmaktadır. Bu çerçevede çalışma seçmece bir yöntem kullanarak, dergilerin 

iç yapısal ve dış yapısal özelliklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmekle 

birlikte görsel okuryazarlık ve görsel iletişim tasarım ilişkisini ortaya çıkarmayı 

hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda ele alınan örneklemde bilim iletişimi 

sağlayıcılarından örneklem olarak seçilen çocuk dergilerinde bilimi sevdirmek 

için tasarımların ve anlatım dilinin göstergebilimsel açıdan da değerlendirmesi 

yapılmıştır. Çalışmanın bilimsel bilgiyi yayma açısından önemli olan kitle 

iletişim araçlarından çocuk dergileri üzerine eğilmesi bilimsel bilginin 

yayılmasına, dolaşıma girmesine ve demokratik açıdan eşitliğin sağlanmasına 

öncülük eden kurum ve kuruluşlara görsel açıdan bilgiler vermesi bu kapsamda 

anlaşılır ve algılanabilir olmayı kolaylaştırıcı yol ve yöntemler sunması 

dolayısıyla önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın problemine değinen 

ve akademik alanda yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olması çalışmanın 

önemini arttıran diğer bir nedendir. 

2.3.2. Evren, Örneklem ve Sınırlıklar 
Çalışmada belirlenen evren, örneklem ve sınırlıklar aşağıda gibi 

sıralanabilir;  

1- Çalışma kapsamında belirlenen evren bilim iletişimi bağlamında 

çocuklara yönelik hazırlanan bilim türünde dergilere ait yayınlardır.  

2- Çalışma kapsamında ana kütlenin evrensel ölçekte çeşitliliği söz 

konusu olması ve ana kütlenin tamamına erişmenin ve 

değerlendirmeye dahil edilmesi gerçek anlamda olanaksızdır. Bu 

kapsamda çalışma Türkiye’de çocuklara yönelik bilim iletişimi 

kapsamında hazırlanan bilim içerikli dergiler ile sınırlandırılmıştır. 
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3- Bilim iletişimi kapsamında yayımlanan çocuk dergilerinde çeşitlilik 

ve pek çok resmî ve özel kuruluşa bağlı yayın kuruluşları 

düşünüldüğünde evrenin oldukça geniş olduğu görülmektedir. Bu 

açıdan çalışma araştırmacı tarafından belirlenen örneklem ile 

sınırlandırılmış olup örneklem dışında bulunan çocuklara yönelik 

dergiler kapsam dışı bırakılmıştır. 

4- Çalışma kapsamında incelenen çocuklara yönelik bilim iletişimi 

kapsamında hazırlanan ve araştırmacı tarafından seçilen örneklemde 

ele alınan dergilerin fen alanında olduğu gibi herhangi bir deneye tabi 

tutulamaması nedeniyle araştırmada sosyal bilimlerde sıklıkla 

kullanılan içerik analizi yönteminin yanı sıra çalışma görsel tasarım 

ve kompozisyon ilkeleri bağlamında değerlendirilerek 

sınırlandırılmıştır.  

5- Albayrak Medya ve Satış Pazarlama tarafından aylık olarak 

yayımlanan “Bilge Çocuk”, Araştırmacı Çocuk Merkezi Eğitim ve 

Danışmanlık Ltd. Şti tarafından 2 ayda bir olarak yayımlanan 

“Araştırmacı Çocuk”, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama 

A.Ş tarafından çok dilli ve 3 ayda bir olarak yayımlanan “Popular 

Science Çocuk” dergileri bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.  

6- Seçilen evren içerisinden ise 2022 yılı içinde yayımlanan 3 çocuk 

dergisi; 8-12 yaş grupları için hazırlanan Bilge Çocuk, Haziran 2022- 

Sayı:70, 7 ve üstü yaş grupları için hazırlanan Araştırmacı Çocuk, 

Haziran ve Temmuz 2022- Sayı: 48 ile 7-11 yaş grupları için 

hazırlanan Popular Science Çocuk, Nisan 2022- Sayı 2, örneklem 

olarak seçilmiştir. Dergilere ilişkin diğer yayınlar ise zaman 

kısıtlaması dolayısıyla kapsam dışı bırakılmıştır. 

2.3.3. Bütünce Seçimi 

- Bilge Çocuk Dergisi:  
8-12 yaş grubu çocuklar için “bilge çocukların dergisi” sloganı ile 2016 

yılında yayın hayatına başlayan Bilge Çocuk Dergisi, Albayrak Medya ve Satış 

Pazarlama tarafından aylık olarak yayımlanan bilim iletişimi kapsamında 

içeriklere sahip çocuk dergisidir.  

- Araştırmacı Çocuk Dergisi:  
7-11 yaş grubundaki çocukların öğrenme süreçlerinde zengin içeriği ile 

eğlenmeyi ve öğrenmeyi aktif hale getirmeyi amaçlayan Araştırmacı Çocuk 

Dergisi ilk olarak 2013’de Haziran sayısı ile okuyucu karşısına çıkmış bilim 

iletişimi kapsamlı bir dergidir. Eğitim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri 

yakından takip eden ebeveynlere, eğitimcilere ve çocuklara yönelik çeşitli 

çalışmalar, alternatif atölye eğitimleri gerçekleştiren ve bilim temelli 

yaklaşımlarla beslenen Araştırmacı Çocuk Merkezi tarafından iki aylık bir 

periyotla çıkan dergi Ankara merkezli olarak yayımlanmaktadır.  
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- Popular Science Çocuk Dergisi:  

Türkiye’deki yayın hayatına Ocak 2022’de başlayan Popular Science 

Çocuk Dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından 7-

11 yaş grupları için hazırlanan bilim iletişimi temelli, ulusal bir dergi olup, 

senede 4 defa yayımlanmaktadır. Birleşik Krallık merkezli olarak yönetilen çok 

dilli dergide yer alan makaleler Future Plc Grup Şirketi Future Publishing 

Limited’a aittir.  

2.3.4. Haziran 2022 Tarihli Bilge Çocuk Dergisinin Görsel 

Tasarım Açısından Değerlendirilmesi (8-12Yaş) 

  

Resim 1. Bilge Çocuk Dergisi Ön (solda) ve Arka (sağda) Kapakları. 

Kaynak: Bilge Çocuk Dergisi, Haziran 2022, Sayı: 70. 

3- Edimsel Açıdan; 
Bilim İletişimi kapsamında örneklem olarak seçilen Bilge Çocuk 

Dergisinin edimsel çözümlemesi aşağıda yer aldığı gibidir. 

Tablo 3: Haziran 2022 Tarihli Bilge Çocuk Dergisinin Edimsel Açıdan 

Çözümlenmesi; 

 

Yayınevi 

/Kurum Adı 

Çocuk 

Dergisinin 

Adı 

Yaş 

Grubu 

Derginin 

türü 

Yayın 

Aralığı 

Basım 

Yılı, Ay 

ve Sayı 

Sayfa 

Sayısı 

Albayrak 

Medya ve 

Satış 
Pazarlama 

Bilge Çocuk 

Dergisi 
8 ve 12 

Çocuk / 

Bilim  
Aylık 

Haziran 

2022 - 
Sayı:70 

72 
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2- Hedef Kitle Açısından;  

Tablo 4: Bilge Çocuk Dergisi Haziran 2022 Tarihli Çocuk Dergisinin Hedef 

Kitleye Çözümlenmesi; 

 

Yayınevi 

/Kurum Adı 

Çocuk 

Dergisinin 

Adı 

Yaş 

Grubu 
Cinsiyet 

Ekonomik 

Durum 

Seslenme 

Biçimi 

Albayrak 

Medya ve 

Satış 

Pazarlama 

Bilge Çocuk 

Dergisi 
8 ve 12 Kız /Erkek Belirsiz 

Slogan 

Nitelikli 

 

3- Dil Düzeyi ve İşlevi Açısından; 
Bilim İletişimi kapsamında örneklem olarak seçilen Bilge Çocuk Dergisi 

dilsel açıdan ele alındığında tabiat temalı olaylara bağlı içeriklere, coğrafi ve 

fennî bilgilere bağlı olarak tanımlayıcı nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. 

4- Bilim İletişimi ve Tasarım İlkeleri Açısından;  
Çalışma kapsamında bilim iletişimi temelli örneklem olarak seçilen 

Bilge Çocuk dergisinin dış yapısal ve iç yapısal özellikleri incelendiğinde 

bilimsel açıdan bilgi içerikli olduğu, kullanılan anlatımda kullandığı illüstratif 

dil ile bütünlük sağlayarak, 7-12 yaş grubundaki kitlenin ilgisini çekmeye ve 

merak uyandırmaya yönelik bütüncül bir anlatım diline sahiptir. Özellikle 

kapak ve içerikte kullanılan illüstratif anlatımda kahramanların gerçeğe yakın 

şekilde tasviri, çizgi dilindeki bütünlük, renk ve tasarımsal oran ve hiyerarşi 

derginin hedef kitle olarak belirlediği ilgili yaş grubunun algılarına yönelik 

olarak hazırlandığını göstermektedir. Derginin ön ve arka kapakları 

incelendiğinde kapakların bütün olarak tasarlanmamasına rağmen arka kapakta 

yer verilen reklam zemini ön kapakta kullanılan mavi tonlarından oluşmaktadır. 

Ön kapakta sol üst köşeye yerleştirilen bilge çocuk logosu kapakta bulunan 

illüstrasyondaki öğelerle iç içe geçirilerek turuncu tonlarında kullanılmıştır. 

Punto değerleri açısından diğer tipografik öğelere oranla ortalama bir 

büyüklüğe sahip olarak, serifsiz ve miniskül olarak konumlandırılan logonun 

hemen üstünde beyaz serifli bir yazı karakteriyle derginin ay, yıl, sayı ve fiyat 

bilgilerine yer verilmiştir. Ön kapakta logodan önce göze çarpan ise derginin 

ana temasını oluşturan başlıktır. Deniz illüstrasyonunun ve A4 boyutundaki 

sayfanın tam merkezine yerleştirilen başlık “Derin Gizemli Yerler 

OKYANUSLAR” şeklinde iki satır olarak yerleştirilmiştir. Anatomik açıdan 

farklı et kalınlıklarına sahip olan bu yazı karakterinde Okyanuslar sözcüğü 

majiskül olarak dergideki tüm tipografik öğelerden punto değeri açısından 

büyük kullanılmış olup, cümlenin başında baş harfleri büyük, miniskül olarak 

yer alan “derin gizemli yerler” sözcük öbeğine ortalı şekilde sunulmuştur. 

Dergi içeriğine ait diğer başlıklar ise illüstrasyonun gökyüzü olarak 
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rahatlatıldığı alana beyaz, miniskül, iki satır ve martıyı anımsatan farklı açılarla 

yerleştirilmiştir. Toplamda 5 farklı başlık barındıran dergide yer alan diğer 

konular sırasıyla; “Afacanlar Sınıfı”, “Acaip İcatlar”, “Zeka Soruları” ve 

“Acayip Deneyler” şeklindedir. Dış kapakta yer alan tipografik öğeler 

birbirlerine göre farklılıklar sergilese de genel açıdan hacim ve boyutsal olarak 

okunurluk bağlamında yeterli ve tutarlı bir tavır sergilemektedir. Malzeme ve 

gramaj açısından korunaklı ve kalın bir dış kabuğa sahip olan Bilge Çocuk 

dergisi içerikte kullandığı tasarım bütünlüğünü kapakta da sürdürmüş böylece 

derginin ambalajı olarak hedef kitle üzerinde kaliteli bir içerik izlenimi de 

yaratmıştır. İç sayfa mizanpajlarında illüstrafik ve infografiksel anlatımlarla 

bilimsel bilginin aktarıldığı görülmekle birlikte metinsel sütunlar bir ya da iki 

tane olacak şekilde sıralanmış ve genelde sola dayalı olarak kullanılmıştır. 

Sayfalara ait sütunların genişlik açısından farklılık göstermesi tasarımda 

istenmeyen durumlardan olmakla birlikte mizanpajın buna göre geliştirilmemiş 

olduğunun da bir göstergesidir. Ancak yine de dergi genelinde kullanılan 

metinlerde tipografiler yer yer birbirinden farklılık gösterse de doğru espas 

aralıklarına ve punto büyüklüklerine sahiptir. Başlık ve ana metin arasında yazı 

karakterleri genelde birbirinden farklı olarak kullanılmış bu kapsamda 

tipografiler arası bütünlük bozulmuştur. Dergi kapsamında kullanılan dil 

düzeyi dikkate alındığında ise kullanılan dilin sen- öyküsel özellikler taşıdığını 

göstermektedir.  

   

Resim 2. Künye (solda), Resim 3. İçindekiler (sağda). 

Kaynak: Bilge Çocuk Dergisi, Haziran 2022, Sayı: 70. 
 

Derginin künye ve editör yazının yer aldığı ilk sayfa incelendiğinde mavi 

zemin üzerine iki sütun şeklinde kullanılan beyaz yazı gerek espas değerleri 

gerek nesneler arasındaki iletişim açısından okunaklı değildir. Derginin adı ise 

sayfayı boydan boya dikey olacak şekilde ve tam kat payı arasında farklı 

üslupta kullanılarak kesmektedir. Editör yazısının künyeye oranla daha rahat 

okunduğu sayfada kullanılan illüstrasyonların oranları sayfaya hareket katsada 

tek bir yüzeyde birden fazla hareketin (kalın stroke kullanımları, alanlar ile 

yüzeyi çoklu olarak bölme) kullanılması karmaşa yaratmaktadır. 

Dergiye ait içindekiler sayfası karşılıklı gelecek şekilde kullanılmış olup, 

dergi bütününden farklı bir tavır sergilemektedir. Derginin ana konularını 
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oluşturan başlıklara yer verilen sayfada çapraz açıyla konumlandırılan başlık 

ve sayfa numaraları farklı bir tipografik üslupta sunulurken, Acaip İcatlar, 

Dayım ve Ben ya da Eğlenceli Tarih başlıklarına ait görseller ortada kullanıldığı 

için kat payı arasında parçalanmış durumdadır. 18. sayfaya kadar farklı arka 

planlar aynı illüstratif dil farklı yerleşimler ile karşımıza çıkan ancak kendi 

içinde bir bütünün parçaları olarak karşımıza çıkan sayfalar Afacanlar Sınıfı 

başlığıyla (18. ve 23. Sayfa aralığı) çizgi romanlarda kullanılan yerleşimle 

karşımıza çıkmaktadır. Anlatı dilinde kullanılan illüstrasyonlar benzerlikler 

gösterse de başlıktaki tipografik oyun abartılı ve gereksiz hareketlere sahiptir. 

Benzer şekilde 28-29. Sayfalarda kullanılan çizgi roman üslubu ile hazırlanan 

sayfalarda illüstratif dil diğerine göre daha farklıdır. Renklendirme açısından 

18-23 aralığındaki sayfalarında yer alan anlatıya göre bu görselleştirme daha 

yoğun ve canlı renklerle ifade edilmiştir. İlerleyen sayfalarda da yer yer 

karşılaşılan çizgi roman benzeri sayfalarda da benzer şekilde tipografi, 

renklendirme ve illüstratif anlatının birbirinden farklı kimselerce hazırlandığını 

okuyucuya hissettirmektedir. Dergide kullanılan bu kopuklukların bir yandan 

birden fazla anlatı dilinin zenginliğini okuyucuda sağlarken dergi genelindeki 

bütünlüğü tasarım kuralları bağlamında bölmektedir.  İçeriksel açıdan 

oyunlaştırmalara da yer verilen dergi tasarımda doğa, din, fen, teknoloji gibi 

konuların yer aldığı bu kapsamda bilimsel iletişime uygun olarak geliştirilen 

çocuk dergisinin hedef kitle olarak seçilen gruba doğrudan temas ettiği, bu yaş 

grubuna mensup çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkı sağladığı 

kanaatine varılmıştır.  
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5- Görsel Tasarım ve Teknik Unsurları Açısından Dergi 

Kapağının Değerlendirilmesi; 
 

Tablo 5: Haziran 2022 Tarihli Bilge Çocuk Dergisi Kapağının Görsel Tasarım 

ve Teknik Unsurları Açısından Kitleye Çözümlenmesi; 

 

Derginin 

Adı, Sayı, 

Yıl ve Ay 

Görüntü  Konumlandırma Göstergeleri 

Düzenleme  Çerçeveleme Bakış Açısı 

Genel Plan Karşı Açı 

B
il

g
e 

Ç
o

cu
k

 D
er

g
is

i 
- 

 H
a

zi
ra

n
 2

0
2

2
, 
S

a
y

ı:
7

0
 

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): Ön 

kapak tasarımında 

illüstrasyon yüzeyin 
tamamında yer alır. 

Görüntü yukarıdan 

aşağıya takip 

edilebilmektedir. 
Görüntünün en güçlü 

odağı sırasıyla 

Okyanuslar, Derin 

Gizemli Yerler ve 
derginin ismine ait 

tipografidir. 

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): Ön kapak 

tasarımında kullanılan bu 

çekim ölçeği ile gökyüzü ve su 
altı yaşantısı hakkında ayrım 

yapılabilmekte derginin ana 

hikâyesi hakkında ön bilgi 

alınabilmektedir.  

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma):  

Okyanuslar başlığının 

yatay ve ortalı şekilde 
konumlandırılması ile 

sayfa dikey düzlemde 

yatay olarak su üstü ve 

su altı olarak ikiye 
bölünmüştür. Tipografi 

yerleşiminden kaynaklı 

olarak okuyucu su üstü 

ve su altı canlı yaşamaı 
hakkında bilgi 

toplayabilmektedir.  

Görüntü Oluşturum (Yoğrumsal) Göstergeleri 

Işık Netlik Ölçek Renk Kullanımı 

Yapay  ışık 
Net 

/Bulanık 

Dikey ve Yatay 

ölçeklendirme 

Mavi, turuncu, beyaz, 

kırmızı ve kahverengi  

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): 

Anlatıda illüstrasyon 

tekniği kullanımı ile 

doğal ışığa benzeyen bir 

aydınlatma 
canlandırılmış olup, su 

aşltı canlıları derinliğin 

hissedilebilmesi için 

koyu ve lekesel, su 

üstündeki görüntü ise 

yapay gün algısı yaratan 

aydınlatma ile renkli 

tasvir edilmiştir. 

İletiye 

Eklenen 

Anlam 

(Anlamla

ndırma):  

Su üstü 
canlı 

yaşamı, 

tipografile

r net iken 

su altı 

canlı 

yaşamında 

kullanılan 
lekeleme 

söz 

konusudur

. 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandırm

a): Dikey ve 

yatay 

ölçeklendirme 
kullanılarak 

yakalanan zıtlık 

ve özellikle ritim 

duygusu hareket 

halindeki gemi, 

bulut ve su altı 

canlıları ile 

pekiştirilmiştir.  

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): Mavi 
renk kapağın tamamında 

kullanılarak odak noktası 

haline gelmiştir. Mavi bir 

yandan tipografiyi 
destekleyen okyanusu, 

gökyüzünü temsil 

ederken aynı zamanda 

hayatı, yaşamı, canlıları 

ve devamlılığı temsil 

etmektedir.  Doğa kültür 

ilişkisi kurulmuştur.  

Turuncu ile hareketlilik 
logoya kazandırılmış 

olup, beyaz renk 

tipografinin rahat 

okunabilmesi için tercih 
edilmiştir. Görsel iletide 

kahve ve tonları ise 

gemi, kayık gibi 

yüzeylerde gerçeklik 
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çağrımışımı yapmak 

maksadıyla 

kullanılmıştır. 

Görsel Unsurlar Yazı Kullanımı 

İllüstratif anlatım Serifli ve serifsiz  

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): İletide kullanılan 
illüstrasyon  doğanın, canlılığın 

tasvirini gerçek olandan esinlenerek 

aktarmıştır. Anlatıda gerçekçilik su 

altının ve üstünün aynı anda tek bakış 
açısı  ile gösterilmesinden kaynaklı 

kesintiye uğramış olsa da kapağa 

konu olan başlık ve doğa  doğa, 

canlılık, yaşam, hız ve hareket gibi 
aktarımlar bu dil sayesinde aynı anda 

aktarılabilmiştir. 

İletiye Eklenen Anlam (Anlamlandırma): 

İletide dergi adı, dergiye ait büyük ve küçük 
puntolarla ve oranlarla yazılan tüm yazılar 

serfisizdir. Okunaklık ve anlaşılırlığın yanı 

sıra illüstartif dil ile yarattığı ahenk, eğlence 

gibi aktarımlar hedef kitledeki çocukların 
algılarına ve beğenilerine uygundur. Derginin 

sayı, ay ve fiyat bilgilerinin bulunduğu iki 

satırlık alanda yer alan bilgiler ise konu 

bütününden bağımsız daha bilimsel, 
ekonomik bir vurguya sahip olduğu için 

serifli olarak kullanılmış ve geri plana 

atılmıştır. 

 

2.3.5. Haziran- Temmuz 2022 Tarihli Araştırmacı Çocuk 

Dergisinin Görsel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi (7-

11Yaş) 

  

Resim 4. Araştırmacı Çocuk Dergisi Ön Kapağı (solda). Resim 5. Arka 

Kapağı (sağda). 

Kaynak: Araştırmacı Çocuk Dergisi, Haziran- Temmuz 2022, Sayı: 48. 

 

1- Edimsel Açıdan; 

Bilim İletişimi kapsamında örneklem olarak seçilen Araştırmacı Çocuk 

Dergisinin edimsel çözümlemesi aşağıda yer aldığı gibidir. 
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Tablo 6: Haziran- Temmuz 2022 Tarihli Araştırmacı Çocuk Dergisinin 

Edimsel Açıdan Çözümlenmesi; 

 

Yayınevi 

/Kurum Adı 

Çocuk 

Dergisinin 

Adı 

Yaş 

Grubu 

Derginin 

türü 

Yayın 

Aralığı 

Basım 

Yılı, Ay 

ve Sayı 

Sayfa 

Sayısı 

Araştırmacı 

Çocuk 

Merkezi 

Eğitim ve 

Danışmanlık 

Ltd. Şti. 

Araştırmacı 

Çocuk 

Dergisi 

7 ve 11 
Çocuk / 

Bilim  

İki 

ayda 

bir 

Haziran-

Temmuz 

2022 - 

Sayı:48. 

52 

2- Hedef Kitle Açısından; 

Haziran- Temmuz 2022 Tarihli Araştırmacı Çocuk Dergisinin 

Hedef Kitleye Göre Değerlendirilmesi; 

 

Tablo 7: Haziran- Temmuz 2022 Tarihli Araştırmacı Çocuk Dergisinin Hedef 

Kiteleye Göre Çözümlenmesi; 

 

Yayınevi 

/Kurum Adı 

Çocuk 

Dergisinin 

Adı 

Yaş 

Grubu 
Cinsiyet 

Ekonomik 

Durum 

Seslenme 

Biçimi 

Araştırmacı 

Çocuk Merkezi 

Eğitim ve 

Danışmanlık 

Ltd. Şti. 

Araştırmacı 

Çocuk Dergisi 
7  ve 11 

Kız 

/Erkek 
Belirsiz 

Slogan 

Nitelikli 

3- Dil Düzeyi ve İşlevi Açısından; 

Bilim İletişimi kapsamında örneklem olarak seçilen Araştırmacı Çocuk 

Dergisi dilsel açıdan ele alındığında tabiat temalı olaylara bağlı içeriklere, 

biyoloji, zooloji, fennî bilgilere bağlı olarak tanımlayıcı nitelikte olduğu 

gözlemlenmektedir. 

4- Bilim İletişimi ve Tasarım İlkeleri Açısından;  

Çalışma kapsamında bilim iletişimi temelli örneklem olarak seçilen 

Araştırmacı Çocuk dergisinin dış yapısal ve iç yapısal özellikleri 

incelendiğinde bilimsel açıdan bilgi içerikli olduğu, kullanılan anlatımda 

kullandığı illüstratif dil ile bütünlük sağlayarak, 7-11 yaş grubundaki kitlenin 

ilgisini çekmeye ve merak uyandırmaya yönelik bütüncül bir anlatım diline 

sahip olduğu görülür. Özellikle kapak ve içerikte kullanılan illüstratif anlatımda 
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kahramanların gerçeğe uygun yakın şekilde tasviri sayesinde çocukların hayal 

gücünü arttırmaya yönelik içeriklere sahip bir dildedir. Genel olarak 

illüstrasyon kullanılarak tasarlanan dergide yer yer fotoğraflara da yer verilmiş 

olup, bu kullanımların hayvan ve bitki tasvirlerinde ağırlıklı olarak 

rastlanmaktadır.  Dergiye ait ön ve arka kapak tasarımları bir bütün olarak 

tasarlanmamış olmasına rağmen arka yüzeyde kullanılan arka plan rengi ön 

kapakta yer alan renklere uygundur. Ön kapakta bir ağacın gövdesi ve su 

birikintisinin etrafında çeşitli hayvan ve bitkiler tasvir edilmiştir.  

Derginin logosu sayfanın üst ve ortasına tüm kapağı taşıyacak oranda 

yerleştirilmiştir. Doğada neler var ana başlığının yanı sıra kapakta; 

Çevrenizdeki Ağaçları Tanıyor Musunuz?, Vahşi Hayvanların Fotoğrafı Nasıl 

Çekilir?, Plastik Adalar Nerede?, Hiper Toplayıcı Süper Bitkileri Kim Buldu? 

Böcekler Olmazsa Ne Olur? Gibi soru tümceleri ile içerik hakkında toplam 6 

adet başlığa yer verilmiştir. İçeriğe ilişkin bilgi veren bu soru cümleleri 

izleyici/okuyucu ile doğrudan ilişki kurmaktadır. Konum itibariyle tipografiler 

her ne kadar illüstrasyonda yer alan görsel üzerine yerleştirilerek 

konumlandırılsa da kullanım açısından çarpık yerleşimler dikkati dağıtmakta 

okunurluğu zora sokmaktadır. Yoğun yeşil, mavi ve kahverengi tonları 

kullanılarak tasarlanan kapakta “araştırmacı çocuk” logosu miniskül, serifsiz, 

koyu pembe olarak verilmiş olup görsel kalabalıklar arasında punto 

büyüklüğüne rağmen okunurluk özelliğini yitirmektedir. Derginin yazınsal 

iletişiminde ayrıca sayfanın sağ üst köşesine kenarları oval turuncu bir 

dikdörtgende yer alan 7 Yaş ve Üzeri Tüm Çocuklar iletisi yer alır. Derginin 

barkodu ise beyaz dikdörtgen üzerinde yer almakta bu alanda serifsiz, baş harfi 

büyük miniskül fiyah, ay, sayı bilgileri yer almaktadır.  
 

  

Resim 6. Künye ve Editör Sayfası (solda), İçindekiler (sağda). 

Kaynak: Araştırmacı Çocuk Dergisi, Haziran- Temmuz 2022, Sayı: 48. 

Dergi künyesi diğer dergilerden farklı olarak ön kapağın doğrudan 

arkasına sol köşeyi kaplayan ve  logonun rengi olan koyu bir pembe üzerine 

okunaklığı oldukça zor, küçük puntolarla yerleştirilmiştir. Aynı alanda Editör 

ve İçindekiler sayfası bütün olarak çalışılan bir kompozisyonla karşımıza çıkar. 

Kompozisyonda bitkiler fotoğrafik unsurlarla tasvir edilirken kanatlı bir canlı 

üzerinde yan çaprazdan sunulan çocuk üç boyutlu olarak modellenmiş görselde 
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böylece kolaj tekniği kullanılmıştır. Ön kapağın arkasında yer alan künyenin 

paralelinde tek ve geniş bir sütun içinde koyu yeşil tonlarında, serfisiz Editör 

yazısı yer alır. Satır araları ve yazı karakteri seçimine göre uygun espaslara 

sahip bu metin arka planın bulanıklaştırılmasına rağmen okunaklı değildir. Ön 

kapağın arkasında yer alan bu sayfanın karşısında bulunan içindekiler 

sayfasında sayfa numaraları oldukça hareketli, anatomik açıdan birden fazla 

oyuna sahip rakamlarla karşımıza çıkar. Sayfa numaralarını karşılayan başlıklar 

el yazısı kullanılarak aynı arka plan üzerine yerleştirilmiş olup, okunaklı 

değildir. Derginin iç sayfalarında her konu başlığı kendi içinde yeni bir anlatım 

diline sahip olsa da genelde bilgi aktarımlarında fotografik, illüstratif bir 

infografik aktarım olduğu gözlemlenmektedir. İnfografik kullanımı sayesinde 

verilmek istenilen bilimsel bilgi detaylıca karşı tarafa aktarılmakta, bir tür 

oyunlaştırma yaratarak hedef kitleyi bilişsel ve duyuşsal anlamda tatmin 

etmektedir. Aynı şekilde dergide kullanılan tipografiler aynı tutulsa da 

başlıklarda yazı karakterleri değişmekte, sütun genişlikleri ve sayısı her sayfada 

değişkenlik göstermektedir. Dergide yer alan bulmacalar ve soru cevap içerikli 

sayfalar çocukların düşünsel beceriler kazanması ve eğlenceli vakit geçirirken 

bir yanda da öğrenmesi açısından önemlidir. Çizgi romana benzeyen 30 ve 31. 

Sayfalarda  az metinsel bilgi ve çoklu görsel anlatı olduğu görülür bu iki sayfa 

diğer sayfalardan tamamen farklı yapıdadır. Bilimsel bilginin aktarılmasında 

zooloji, botanik ve biyoloji üzerine konular işleyen dergide sen öyküsel, ben 

öyküsel ve biz öyküsel anlatımlara rastlanır. Ancak metinlerde kullanılan yazı 

karakteri anatomik ve espaslar açısından her ne kadar anlaşılır olsada yoğun 

illüstrasyon arka planlar üzerinde doğrudan kullanıldığı için karmaşa yaratmış, 

okunurluğu engelleyici hale gelmiştir. Bu durum dikkat dağıtıcı unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı şekilde sayfalarda bir den fazla yapılan hareket 

belirli bir süreçten sonra dikkati dağıtmaktadır. 
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5- Görsel Tasarım ve Teknik Unsurları Açısından Dergi 

Kapağının Değerlendirilmesi; 

 
Tablo 8: Haziran- Temmuz 2022 Tarihli Bilge Çocuk Dergisi Kapağının 

Görsel Tasarım ve Teknik Unsurları Açısından Kitleye Çözümlenmesi; 

 

Dergin

in Adı, 

Sayı, 

Yıl ve 

Ay 

Görüntü  Konumlandırma Göstergeleri 

Düzenleme  
Çerçeveleme Bakış Açısı 

Yakın Genel Plan Karşı Açı 

A
ra

şt
ır

m
a
cı

 Ç
o
cu

k
 D

er
g
is

i 
- 

 H
a
zi

ra
n

- 
T

em
m

u
z 

2
0
2
2
, 
S

a
y
ı:

4
8
 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandır

ma): Ön kapak 

tasarımında 

illüstrasyon 

yüzeyin 

tamamında yer 

alır. Görüntü 

yukarıdan 

aşağıya takip 

edilebilmektedir

. Görüntünün en 

güçlü odağı 

sırasıylaağaç 

gövdesi ve 

ortada yer alan 

göldür. 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandırma): Ön 

kapak tasarımında 

kullanılan bu çekim 

ölçeği ile tasvir edilen 

mekâna dair bilgi 

aktarımı yapılabilmekle 

beraber, yakın plan 

sayesinde uzak ve 

yakın bağlantısı 

kurulabilmektedir. 

Yakın plan sayesinde 

ayrıca iletide 

okuyucuya gösterilmek 

istenen detaylara vurgu 

yapılarak duygusal 

iletişim ve merak 

duygusu harekete 

geçirilmek istenmiştir. 

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma):  İzleyici 

karşıdan mekân ve doğa 

yaşamı hakkında bilgi sahibi 

olabilmektedir. 

Görüntü Oluşturum (Yoğrumsal) Göstergeleri 

Işık Netlik Ölçek 

Renk 

Kullanımı 

Yapay  ışık Net /Bulanık 
Dikey 

Ölçeklendirme 

Mavi, yeşil, 

pembe, sarı, 

kahverengi ve 

tonları 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandır

ma): Anlatıda 

illüstrasyon 

tekniği 

kullanımı ile 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandır

ma):  Yakın 

planda sunulan, 

göl, ağaç 

gövdesi, 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandırm

a): Bu ölçek 

sayesinde 

izleyici 

yukarıdan 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandır

ma): Mavi renk 

gökyüzü ve göl 

gibi doğrudan 

benzeşim 
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doğal ışığa 

benzeyen bir 

aydınlatma 

canlandırılmıştır

. 

çiçekler ve 

hayvanlar net 

iken arka planda 

yer alan orman 

betimlemesi 

bulanıklaştırılar

ak arka plana 

itilmiştir. 

aşağıya doğru 

bir eksende 

okuma 

yapabilmektedir.  

yaratacak 

alanlarda 

kullanılmıştır. 

Yeşil ise 

doğrudan 

doğayı, yaşamı 

ve canlılığı 

simgelerken, 

kahverengi ve 

tonları canlı 

olan hayvan, 

bitki 

yüzeylerinde 

gösterilmiştir. 

Sarılar ve 

turuncular 

çiçekleri temsil 

ederken yeşilin 

yoğun luğu bu 

renklerle biraz 

olsun 

rahatlamıştır. 

Pembe renk ise 

logoda yer alır 

arka plana göre 

koyu kullanılan 

pembe okunaklı 

değildir. 

Görsel Unsurlar Yazı Kullanımı 

İllüstratif anlatım Serifsiz 

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): İletide 

kullanılan illüstrasyon  doğanın, 

canlılığın tasvirini gerçek olandan 

esinlenerek aktarmıştır.  

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): İletide dergi 

adı, dergiye ait büyük ve küçük 

puntolarla ve oranlarla yazılan tüm 

yazılar serfisizdir.  
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2.3.6. Popular Science Çocuk Dergisinin Görsel Tasarım Açısından 

Değerlendirilmesi (8-12Yaş) 

 

  

Resim 7. Popular Science Çocuk Ön Kapak (solda). Resim 8. Arka Kapak 

(solda).  

Kaynak: Popular Science Çocuk Dergisi, Nisan 2022, Sayı: 2. 

 

1- Edimsel Açıdan; 

Bilim İletişimi kapsamında örneklem olarak seçilen Popular Science 

Çocuk Dergisinin edimsel çözümlemesi aşağıda yer aldığı gibidir. 

Tablo 3: Popular Science Çocuk Dergisinin Edimsel Açıdan Çözümlenmesi; 

 

Yayınevi 

/Kurum Adı 

Çocuk 

Dergisinin 

Adı 

Yaş 

Grubu 

Derginin 

türü 

Yayın 

Aralığı 

Basım 

Yılı, 

Ay ve 

Sayı 

Sayfa 

Sayısı 

Doğan Burda 

Dergi Yay. 

ve Pazarlama 

A.Ş  

Popular 

Science 

Çocuk 

Dergisi 

7 ve 11 
Çocuk / 

Bilim  

Yılda 4 

defa 

Nisan 

2022 - 

Sayı:2 

98 
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2- Hedef Kitle Açısından;  

Tablo 4: Bilge Çocuk Dergisi Haziran 2022 Tarihli Çocuk Dergisinin Hedef 

Kitleye Çözümlenmesi; 

 
 

3- Dil Düzeyi ve İşlevi Açısından; 

Bilim İletişimi kapsamında örneklem olarak seçilen Popular Science 

Çocuk Dergisi dilsel açıdan ele alındığında insan vücudunu konu alan içeriklere 

sahip olmasından dolayı biyoloji temalı olaylara bağlı içeriklere, fennî bilgilere 

bağlı olarak ise tanımlayıcı nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. 

4- Bilim İletişimi ve Tasarım İlkeleri Açısından;  

Çalışma kapsamında bilim iletişimi temelli örneklem olarak seçilen 

Popular Science Çocuk dergisinin dış yapısal ve iç yapısal özellikleri 

incelendiğinde bilimsel açıdan bilgi içerikli olduğu, kullanılan anlatımda 

kullandığı illüstratif dil ile bütünlük sağlayarak, 7-11 yaş grubundaki kitlenin 

dikkatini çekecek özelliktedir. Dergi aynı zamanda interaktif özellikler 

taşımaktadır. Nitekim dergide örnek olarak sunulan YouTube videoları ile 

bilim iletişimi eğlenceli hale getirilmekte iletişim araçları arasında okuyucuya 

geçiş yapma imkânı sunmaktadır. İçeriksel açıdan biyoloji temelli fennî 

bilgilere sahip dergide kullanılan dil sen öyküsel, biz öyküsel şeklindedir. Yazı 

karakterleri açısından metin içi kullanımlarda bütünlük sağlanırken, sütunlar 

sola dayalı ancak farklı genişliklere sahip şekilde karşımıza çıkar. Her konu 

kendi içinde bir anlatıya sahiptir. Dergi genelinde kullanılan infografikler 

sayesinde anlatı ve bilimsel bilgiler detaylandırılmış ve oyunlaştırılarak 

deneyim ve etkileşim yaratılması hedeflenmektedir. İnsan vücuduna ait organ 

ve sistemlerin nasıl çalıştığına ilişkin her konu başlığı çeşitli bilimsel bilgiler 

aktarmaktadır. 

Derginin kapak ön ve arka kapağı birbirinden farklı olarak çalışılmış 

olup arka kapakta Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ne ait reklam yer 

almaktadır. Ön kapakta kzı ve erkek olarak illüstratif bir üslupla tasvir edilen 

figürler marka adı, ana başlık ile dikey şekilde konumlandırılmış oransal açıdan 

da sayfanın neredeyse ortasına gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Kapak 

Yayınevi 

/Kurum Adı 

Çocuk 

Dergisinin 

Adı 

Yaş 

Grubu 
Cinsiyet 

Ekonomik 

Durum 

Seslenme 

Biçimi 

Doğan 

Burda Dergi 

Yay. ve 

Pazarlama 

A.Ş  

Popular 

Science 

Çocuk Dergisi 

7  ve 11 
Kız 

/Erkek 
Belirsiz 

Slogan 

Nitelikli 
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görseli diğer iki dergiye oranla daha karmaşık bir yapı seyretmekle birlikte 

Popular Science Çocuk logosu dergi kapağının tam üstünde ve kısmen ortada 

büyük olarak konumlandırılmıştır. Dergi ismindeki çocuk mavi dış çizgilerle 

beyaz, bold ve serifsiz olup Popular Science sözüne göre daha büyük orandadır. 

Popular Science ise majiskül iki satır ve oval turuncu bir alana beyaz, ortalı 

şekilde konumlandırılmıştır.  Logonun hemen üstünde derginin sayısı ve yaş 

grubuna ait bilgiler yer alırken sağ köşede derginin verdiği çıkartmalara ilişkin 

hediye anonsu yer alır. Kapakta en az logo kadar büyük konumlandırılan İnsan 

Vücudu kırmızı dış çizgilerle, baş harfi büyük, miniskül, beyaz, serifsiz olarak 

çarpraz açıyla yerleştirilmiş altına başlıktan bağımsız olarak kırmızı 

dikdörtgende “eğlenceli aktiviteler, bulmacalar, testler, deneyler ve şaşırtıcı 

bilgilerle seni sen yapan vücudunu keşfet!” duyurusu yapılmıştır. Dergi 

içeriğine ilişkin bilgilendirici olan bu söz öbeği başlık ile bütün tutularak 

karmaşa yaratmaktadır. Dergi de ayrıca turuncu kırmızı geçişe sahip bir dairede 

zeka oyunlarına ilişkin bir patlangaç yer alır. İllüstratif ana figürlerin yanına 

insan vücudunu gösteren diğer öğeler yerleştirilerek kapak çok yoğun bilgi 

akışına sahip hale gelmiştir.  

 

  

Resim 9. Popular Science Çocuk Ön Kapak (solda). Resim 10. Arka Kapak 

(solda).  

Kaynak: Popular Science Çocuk Dergisi, Nisan 2022, Sayı: 2. 
 

Derginin künye ve editöre ait yazının bulunduğu sayfa ilk sayfada 

karşımıza çıkar. Künye yine küçük tek sütun olarak beyaz bir alana 

yerleştirilirken avatar görüntüsüyle editör yazısı dikey paralelinde tek sütun 

olarak yer alır. Yazının altında ise derginin abonelik fiyat bilgisinin yer aldığı 

reklam konumlandırılmış ancak yazının bir parçasıymış gibi algılanmasına 

neden olmuştur. İçindekiler sayfası ise diğer dergilere oranla daha okunur bir 

şekilde üç sütunda yerleştirilmiş derginin interaktif özellikleri bu alanın hemen 

altında yatay olarak konumlandırılmıştır. Kapak tasarımına göre içsel yapıda 

daha anlaşılır illüstratif anlatılar ve tipografi kullanımlarına rastlanır. Bu 

nedenle bilgiler yoğun olmakla birlikte sakinleştirilmiş, okuyucuyu 

etkilemeyecek yormayacak hale getirilmiştir.  
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5- Görsel Tasarım ve Teknik Unsurları Açısından Dergi Kapağının 

Değerlendirilmesi; 

 

Derginin 

Adı, Sayı, 

Yıl ve Ay 

Görüntü  Konumlandırma Göstergeleri 

Düzenleme  Çerçeveleme Bakış Açısı 

Genel Plan Karşı Açı 

P
o

p
u

la
r 

S
ci

en
ce

  
Ç

o
cu

k
 D

er
g

is
i 

- 
 N

is
a

n
 2

0
2

2
, 
S

a
y
ı:

2
 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandırma): 

Ön kapak 

tasarımında 
illüstrasyon yüzeyin 

tamamında yer alır. 

Görüntü yukarıdan 

aşağıya takip 
edilebilmektedir. 

Görüntünün en 

güçlü odağı 

sırasıyla Logo, 
insan vücudu başlığı 

ve başlık altındaki 

açıklayıcı bağımsız 

cümle, illüstratif 
figürlerdir. 

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): Ön kapak 

tasarımında kullanılan bu çekim 

ölçeği ile derginin belirli bir 

mesafeden gerek yazınsal gerek 
görsel açıdan algılanması 

istendiği için kullanıldığı 

düşünülmektedir. 

İletiye Eklenen 

Anlam: 

Dikey düzlemde 

tipografik olan 

öğeler yatay iken 
illüstrastonlar dikey 

ve ortalı 

konumlandırılmıştır

. 

Görüntü Oluşturum (Yoğrumsal) Göstergeleri 

Işık Netlik Ölçek Renk Kullanımı 

Yapay  ışık 
Net 

/Bulanık 

Dikey ve Yatay 

ölçeklendirme 

Kırmızı, beyaz, 

mavi, pembe, su 

yeşili. 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandırma): 

Anlatıda 

illüstrasyon tekniği 
kullanımı ile yapay 

ışık kullanılmıştır. 

İletiye 

Eklenen 

Anlam 

(Anlamlan

dırma):  

Kapakta yer 

alan tüm 

görsel ve 

yazınsal 
öğeler 

nettir. 

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandırm

a): Dikey ve 

yatay 
ölçeklendirme 

kullanılarak 

yakalanan zıtlık 

ve özellikle 
ritim duygusu 

yaratmaktadır.   

İletiye Eklenen 

Anlam 

(Anlamlandırma): 

Su yeşili  kapağın 

tamamında arka 
plan olarak seçilmiş 

olup figürler bu 

sayede öne 

itilmiştir. Renklerde 
gölgelere yer 

verilmemiştir.Kırmı

zı ve beyaz renkler 

tipografi ve 
tipografiye ait 

alanlarda 

kullanılarak 

okunaklık 
yakalanmaya 

çalışılmıştır.  
Görsel Unsurlar Yazı Kullanımı 
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İllüstratif anlatım Serfisiz 

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): İletide 

kullanılan illüstrasyon  hedef 
kitlede var sayılan kız ve erkek 

öğrencileri, bilime merak duyan 

çocukları simgeler.  

İletiye Eklenen Anlam 

(Anlamlandırma): İletide dergi adı, 

dergiye ait büyük ve küçük puntolarla 
ve oranlarla yazılan tüm yazılar 

serfisizdir. Okunaklık ve anlaşılırlığın 

yanı sıra illüstartif dil ile yarattığı 

ahenk, eğlence gibi aktarımlar hedef 
kitledeki çocukların algılarına ve 

beğenilerine uygundur.. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Başta kişisel ve örtük olarak karşımıza çıkan herhangi türden bir bilginin 

bilimsel açıdan içeriği söz konusu olduğunda, içinde bulunduğu toplum ya da 

sıradan insan gruplarının anlayacağı şekilde kodlanması, açık bir sisteme 

oturtulması ve deşifre edilebilir hale dönüştürülmesi gerekir. Eş deyişle, bilim 

iletişimi, kültürel ya da sosyal bağlamda ortaya çıkan her tür durumdan 

etkilenebilen bilginin üretilip, yaygınlaştırılmasında, 20. yüzyılla beraber 

kurumsallaşmaya başlayan bilimsel bilginin belirli bir zümrenin tekilinden 

çıkmak koşutuyla kamuya indirgenmesi sürecidir. Kamu ile bilim arasındaki 

mesafenin kapanması bilimsel olan bilginin toplumun anlayacağı türden 

kodlanması sayesinde oluşur ve böylece bilim ile toplum arasında bağ güçlü 

hale gelir. Pek tabi bu durum uzun vadede içinde yaşanılan toplumun 

ilerlemesine katkı sağlayan dinamik bir faaliyet alanıdır.  Bu kapsamda iletişimi 

sağlayacak kitle iletişim araçları önem kazanmaktadır. Bu aracılardan biri olan 

dergiler aynı zamanda görsel bir iletişim aracıdır ve bilimsel bilginin üretimi, 

öğretilmesi ya da dolaşıma sokulmasında başat aktörlerdendir. Hedef kitle 

açısından çeşitlilik gösteren dergilerde, özellikle geleceğin mimarı olan yeni 

neslin şekillendirilmesi, bilgilendirilmesi, sorgulayan bir neslin yetiştirilme 

gayesi söz konusu olduğunda, bilimsel içerikli çocuk dergileri ve sahip 

oldukları iç ve dış yapısal özellikleri bakımından eğlenceli, anlaşılır olmak 

zorundadır. Dahası, bilimsel bilginin etkili şekilde çocuklara indirgenmesi 

sürecinde derginin sahip olduğu içerik kadar, görsel açıdan zenginleştirilmesi, 

bilginin görsel tasarım kuralları dahilinde daha sistemli ve eğlenceli hale 

getirilmesi de önemlidir. Bu kapsamda bilim iletişiminin sağlayıcılarından olan 

ve günümüzde yeni medyaya rağmen geleneksel mecrada çok çeşitli türleri olan 

çocuk dergilerinin hazırlanması, tasarlanması ve basıma uygun olarak topluma 

sunulması aşamasında hedef kitlenin gelişim basamağı dikkate alınarak 

pedagojik gereksinimler göz önüne alınması ve yaş gruplarının algılama 

düzeylerine uygun olarak görsel tasarım unsurları ile bezenmesi gerekmektedir. 

Öyle ki bilimsel bir bilgi yapısı itibariyle çok karmaşık  ve anlaşılmayan  

kodlarla şifrelenmiş olabilir. Burada önemli olan bilimin sıradan bir çocuğa 

bilim iletişimi sayesinde indirgenmesidir. Bilim iletişimi kapsamında 
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hazırlanan çocuk dergilerinin bu bakımdan çocukların öğrenme eğilimlerine, 

zihinsel ve duyuşsal gelişimlerine göre tasarlanması şarttır. Bu kapsamda dergi 

yüzeylerinde aktarılmak istenen bilim iletişimi bağlamındaki içeriklerin 

eğlenceli, öğretici, ilgi çekici, neden sonuç ilişkisi kurma yolunda uyarıcı bir 

tasarımla donatılması gereklidir ki, bu kapsamda bilimsel bilgiyi aktaran 

iletişim araçlarından dergilerin temel tasarım ve kompozisyon ilkelerine göre 

tasarlanması iletişimin beklenildiği gibi kesintisiz ve yararlı olmasına olanak 

tanıyacaktır.  

Bu çalışmada Türkiye dergi yayıncılığında çocuklara yönelik bilim 

içerikli bilgilerin aktarıldığı yayınlarda bilim iletişimin popülerleşerek hızlı bir 

ivme kazandığı sonucuna varılmıştır. Dergilerin malzemelerinin oldukça 

kaliteli olarak seçilmesi, üretilen dergileri hem korunaklı hale getirmekte hem 

de ambalajın sunduğu görsel zenginlikle hedef kitlede ilgi çekmeyi sağladığı 

düşünülmektedir. Popular Science Çocuk dergisi kapak söz konusu olduğunda 

diğer iki örnekleme göre daha fazla dilsel ve görsel öğe barındırmakta bu açıdan 

olası algılama sorunlarının kapısını açmaktadır. Bu nedenle kapakta daha sade 

ve anlaşılır şekilde tasarlanan ilgi çekici tasarımların yer alması beklenen 

etkinin yaratılmasında yararlı olacağoı düşünülmektedir. Örneklem olarak ele 

alınan dergilerin tabiata, ilme ve bilime yönelik konuları oldukça yoğun 

işlemesi göze çarpmakla beraber bilimsel iletişimin neden sonuç ilişkisi kurma 

özelliğini bu iletişim platformlarında daha uygun ve etkileşim temelli olarak 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İçeriklerin bu kapsamda değerlendirmesi 

yapıldığında ise ele alınan dergilerde aktarılanlar doğrultusunda hayal gücünü 

besleyici, tartışmaya açık, eleştirel, merak ve keşif duygularını perçinleyen, 

etkileşim temelli özelliklere sahip olduğu kanısına varılmıştır. Yoğun 

illüstrasyon anlatımların kullanıldığı dergilerde Araştırmacı Çocuk dergisinin 

aynı zamanda fotoğraf kullanımı, kolaj tekniği gibi farklı üsluplara da 

içeriğinde yer verdiği görülmüştür. Dilsel açıdan kullanılan cümle yapıları, 

noktalama işaretleri gibi gramere uygun ve yaş gruplarının algılayacakları 

hitabetin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu açıdan çocukların kelime hazinelerini 

geliştirici tekrarlamalardan yararlanıldığı bunların ise, öyküsel şekilde 

sunulduğu ortaya çıkarılmıştır. Görsel iletişim tasarımı bağlamında dergilerin 

anatomik ve algısal hiyerarşinin oluşturulmasında ciddi eksiklerinin olduğu 

tespit edilmiştir. Nitekim okumayı zorlayıcı yoğun renk kullanımları, sayfa 

yüzeylerinde kullanılan birbirinden farklı ve tıutarsız hareketler, sayfalar 

arasında bütünlüğü kopartan diğer parçalanmalar, dikkatin dağılmasına zemin 

hazırlamaktadır. Oransal açıdan ve algısal açıdan doğru tasvirlenmemiş bir 

bilgi hedefte yer alan 7 yaş ve üzeri çocukların dikkatini dağıtacak bu nedenle 

de sağlanmak iletişim bilgi aktarımını kesintiye uğrayacaktır. Dergilerin 

bilhassa içindekiler sayfasında yaptıkları hareketler ve tipografi 

kullanımlarında ciddi sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Nitekim bir tasarım 

yüzeyinde yer alan tüm elemanların birbirini tamamlayıcı olması gerekir. Oysa 

bu sayfalardan çoklu hareketler dikkati dağıtmakta, derginin tamamında 
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kullanılan tasarım anlaşının dışında kalmaktadır. Karşı karşıya kalan iç 

sayfalarda milimlik hatalar ve kesim paylarının doğru hesaplanmaması 

nedeniyle kaymalar olduğu göze çarpmaktadır. Sayfa yüzeyinde kullanılan 

mizanpajın doğru planlamamasından dolayı görsellerin kat kıvrımları arasında 

kaldığı gözlemlenmiştir.  Ele alınan dergilerde birden fazla vurgunun bir arada 

kullanıldığı, yalınlık basitlik gibi ilkelerin göz ardı edilerek gereksiz 

kalabalıklara neden olduğu tespit edilmiştir. Sayfa tasarımında boşluk ve 

doluluk değerlerinin doğru tespiti sayfanın belirgin bir ritme sahip olmasını 

sağlar. Öte yandan doğru kullanılan boşluklar okunamayı, anlamayı pozitif 

yönde etkiler. Bu kapsamda sayfa yüzeyinde boşluk doldurma kaygısıyla 

gereksiz kalabalıklardan kaçınılması gerektiği düşünülmektedir. Dergilerin iç 

sayfalarında yer alan infografiklerin, resimlemelerin punto, karakter, çizgi ve 

renk değerleri 7-11 ve 8-12 yaş grubuna göre tasarlanması gerekir. İncelenen 

dergilerde sütunların birbirinden farklı genişliklere sahip olduğu metinsel 

açıdan yazınsal içeriklerin bölünerek çift sütun olarak kullanıldığı ancak 

bunların kendi aralıklarında bile farklı genişliklerin bulunduğu 

gözlemlenmiştir. Metin ve arka plan uyumu görsel tasarımın en önemli 

alanlarındandır. Ancak tek ya da karşılıklı iki sayfa boyunca kullanılan arka 

planların üzerine gelen metinsel içeriklerin kontrast oluşturmadığı, yer yer 

okunabilirliği zorlayıcı unsurlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Metin ve fon 

arasında punto yazı karakteri ve kullanılan rengin doğru tespiti istenilen 

iletişimin kurulmasında önemli diğer bir husustur.   

Araştırmanın verileri ve bulguları doğrultusunda aşağıdaki gibi 

önerilerde bulunulabilir: 

1- Örneklem kapsamında değerlendirilen bilim iletişimi sağlaycıyısı 

çocuk dergilerinin sayısı çoğaltılarak, birbirinden farklı yaş grupları 

ya da benzer yaş grupları üzerinden karşılaştırmalı analizler 

yapılabilir.  

2- Örneklem dahilinde geleneksele mecrada yer alan dergilerin içlerine 

Popular Science Çocuk dergisinde olduğu -gibi artırılmış, karma, 

sanal gerçeklik gibi diğer teknolojiler dahil edilerek interaktif 

etkileşim sağlanabilir.  

3- Bilgi akışının tam olarak kurgulanabilmesi için görsel tasarımın Milli 

Eğitim Talim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hitap edilecek yaş 

gruplarının pedagojik gereksinimleri de göz önüne alınarak uzman 

tasarımcılarla hazırlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 
 



A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  | 112 

 

Bilmez, N. (2018). Newton Bilim Anlayışının Kuvvetler Ayrılığı Teorisine Etkisi. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (10), 114-122. 

Burakgazi, S. G. (2017). Kritik Olaylar, Politik Dokümanlar, Raporlar ve Araştırmalar 

Işığında Türkiye'de Bilim İletişimi. Selçuk İletişim Dergisi, 10(1), 232-261. 

 

Descartes, R. (1997). Anlığın Yönetimi İçin Kurallar İlk Felsefe Üzerine 

Meditasyonlar. (Çev.: A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.   

Demirel, Ö., Seferoğlu, S., Yağcı, E. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal 

Geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık. 

Dursun Ç., Dursun, O. ı (Ed.). (2020). Bilim İletişimi. Ankara: Siyasal Kitapevi. 

Ertuğ, H. R. (1970). Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, Birinci Cilt, İstanbul 

Üniversitesi Yayını, Yayın No:1492: 186. 

Gülleb, O. (2019). Türkiye’de Çocuk Dergiciliğinde Tasarım: Kırmızıfare Dergisi 

Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yayıncılık ve Yönetim Bilim Dalı, 

İstanbul. 

Karaduman, B.  (2007). Bir Derginin Görsel Kimlik Tasarımında Biçim ve İçerik 

İlişkisi Açısından Tipografinin Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Mersin. 

Lyotard, J. F. (2014). Postmodern Durum. Çev. İsmet Birkan, Ankara: BilgeSu 

Yayıncılık.  

Sarıkaya, M. (2010). Türk Çocuk Dergilerinde Tarih 1918-1931. CTAD Yıl 6, Sayı 12 

(Güz 2010), 51-83. 

Şimşek, H. (2001). XIX. Yüzyıl Çocuk Dergiciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine. Milli 

Eğitim Dergisi, 151, 1-9. 

Önder, B. (2022). Bilim İletişimi Bağlamında Çocuklara Yönelik Hazırlanan Kitap 

Kapaklarının Görsel Tasarım Açısından Analizi. Müge Öztunç (Ed.), Bilim 

İletişimi içinde (s.185-251). İstanbul: Siyasal Kitabevi. 

Özçağlayan, M. (2008). Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni 

Teknolojiler Ve Medya Ekonomisi Açısından Genel Bir Değerlendirme). 

Marmara İletişim Dergisi, 13(13), 131-159. 

Tunç, M. (1957). Gazetecilik ve Bizde İlk Gazete. Türk Kütüphaneciliği, 6(3), 45-50. 

Uçar, T. F. (2019). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkilap Kitabevi. 

Valiela, I. (2001). Doing Science: Design, Anaysis and Communication of Scientific 

Research. UK: Oxford University Press. 

Yıldız, A.K. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Eğitim ve Gelişiminde Kitabın 

Rolü ve Bu Süreçte Anaokulu Kütüphanelerinin Gerekliliği, International 

Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 792-802. 

Yiğitbaşı, G., K. (2018). Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım. Konya: Çizgi Kitabevi. 

Uçak N. Ö. (2010). Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram / Information: A Multi-Faceted 

Concept. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 705-722. 

 



113 | A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 
 

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ 

 

Dr. Nesrin ÖĞÜT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Konya/Türkiye, nogut42@hotmail.com, Orcıd Id: 0000-

0002- 9026-0839 

 



A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  | 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 | A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  

 

GİRİŞ 

İletişim çalışması, insan davranışını anlamanın hayati bir parçasıdır. 

Gerçekten de iletişim kavramı, her mesleğin, akademik alanın ve bir bütün 

olarak toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim temeli ilişkiler üzerine 

kurulmuştur. Etkili iletişime yapılan vurguya rağmen, zayıf iletişim çoğu 

zaman büyük yanlış anlamaların ve çatışmaların nedenidir. Kişilerarası bilgi, 

düşünce ve duygu paylaşımı olan iletişim kurma süreci, insanlar için en temel 

ihtiyaçlardan birisidir. İnsanlar, birbirleriyle konuşarak, mektup yazarak, 

mesajlar göndererek her daim iletişim sağlama çabası içindedirler. 

İnsanların iletişim kurduğu mecralar ailedir, iştir, eştir, arkadaşlarıdır ve 

hatta kurumlardır. Bu sebeplerden dolayı her bölümle değişik iletişimler 

kurmak, kurulan bu iletişimleri eşit bir mesafede tutmak, anlaşılır olmak, 

bireylerin kişisel, ruhsal ve sosyal durumlarını belirleyen ihtiyaçtır. Tüm bu 

gerekçelerle her mecrada etkili iletişim kurmayı başarmanın, temel doğruları 

vardır. Aslında bütün kişiler arası ilişkiler ve sorunların çoğu iletişim 

kaynaklıdır. Kişilerarası kurulan iletişimin doğru olması bireyler için ilişkilerin 

önemli ve tatmin edici olmasını garantiye alırken, sağlıksız iletişim ise, yanlış 

anlaşılma ve yalnızlık duygusundan başlayarak,  daha derin problemlere kadar 

uzanan sıkıntıya neden olmaktadır. Etkili iletişim kurmak en genel olarak, 

insanların kendi aralarında gerçekleştirdikleri iletişimden bekledikleri en iyi 

sonucu almaları olarak ifade edilebilir. Şayet beklenen sonuca ulaşılamazsa ve 

ya tam tersi bir durum oluşursa iletişim beklenen düzeyde gerçekleşmemiş yani 

etkili iletişim kurulamamış demektir (Güngör, 2015: 130). 

İşte gelinen bu noktada etkili iletişimin artan öneminden dolayı, bu 

çalışmanın odak noktası insanlar arasındaki etkili iletişimdir. Bu nedenle, bu 

çalışmanın amacı, gündelik yaşamda ve iş ortamında etkili iletişim için gerekli 

olan temel bileşenleri ve etkileyen faktörleri araştırmaktır. 
 

İLETİŞİMİN BİLEŞENLERİ 

İletişim nedir ve ana bileşenleri nelerdir? Tarihsel olarak yüzlerce tanım 

ve çeşitli paradigmalar geliştirilmiştir. İletişim uzmanları tarafından temel 

varsayım olarak kabul edilmeye başlanan şey, iletişimin başı ve sonu olmayan 

bir süreç olduğudur. Bu nedenle, sürekli olarak meydana gelir ve sürekli değişir 

çünkü hiçbir iki etkileşim asla aynı değildir. İletişim, önceki etkileşimler 

üzerine kuruludur ve devam eden iletişimi teşvik eder (Grover, 2005: 177). 

İletişim beraberlik, anlaşma ve paylaşmadır, iletişim bir süreçtir, iletişim mesaj 

gönderme ve alma sistemidir. Söylenen bir söz bir yazı, bir görüntü veya bir 

işarettir (Çiftçi, 2018: 11). Bu noktada insanın varoluşundan bu yana yaşamı 

anlamlı kılan vazgeçilmez bir olgu olan iletişim, bir manada insanoğlunun 

toplumsal bir varlık oluşunun doğal bir sonucudur. Bu yönden toplumsal 

organizasyonun ilk şartlarından birisi de iletişimdir. İletişim kurulmadan 

toplum haline gelebilmek imkânsızdır. İnsanın nasıl ki nefes almaya ihtiyacı 

var, aynı oranda da iletişime de gereksinimi vardır. Etkili iletişimin 
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kurulamamasının sonuçları tıpkı nefes almayla ilgili oluşan problemlerin 

sonucuyla birebir benzerlik gösterdiği ileri sürülebilir (Tayfun, 2014:5). 

İletişim en iyi şekilde "bir kişi veya kişilerin sözlü ve/veya sözlü olmayan 

mesajlar yoluyla başka bir kişinin (veya kişilerin) zihninde anlam canlandırdığı 

iki yönlü devam eden bir süreç" olarak tanımlanabilir. Bu tanım, bir fikir 

alışverişi ve mesajın alıcısı için anlamı teşvik etme yeteneği olması gerektiğini 

ima eder. Alıcının mesajı yorumlaması veya kodunu çözmesi için gönderici 

mesajı etkili bir şekilde iletmelidir. Kişilerarası iletişim sayesinde bireyler 

birbirlerinin farkına varır ve birbirlerine karşı duyarlı hale gelirler. Alıcı mesajı 

alamıyor, yanlış yorumluyor veya yanıt vermiyorsa iletişim hatalıdır (Grover, 

2005: 177). Bir diğer ifadeyle insanların zihinsel, duyuşsal ve ruhsal 

süreçlerinden geçerek oluşan her çeşit ilişki, maddi ve manevi değer aynı 

zamanda da bireyi bir grubun ve ya toplumun yani daha büyük bir bütünün 

önemli parçası haline getirir. Toplumsal bütünün parçası olan kişi bir taraftan 

içinde yer aldığı hareketli toplumsal ortama uyum sağlamaya çalışarak varlığını 

sürdürmeye çalışır, öbür taraftan da içinde yer aldığı toplumdan kendisine 

yönelen etki ve güdülerle kendisi de değişikliğe uğrar. İlgili alan yazında 

iletişimin işleyişinin de farklı şekillerde ele alındığı görülmektedir. Şöyle ki, 

iletişimin işleyişinin, geleneksel ve modern toplum yapılarına göre yüz yüze ve 

kişilerarası iletişimden, grup, toplum ve kitlesel iletişime kadar farklı 

düzeylerde gerçekleştiğini ileri süren çalışmalara rastlanmaktadır. Aslında 

toplum geleneksel düzeyden modernliğe doğru dönüştükçe toplumdaki baskın 

olan iletişim de kişilerarası seviyeden grup ve toplum düzeyine doğru değişerek 

varlığını devam ettirir (Güngör,2015: 21). 

Erken iletişim modelleri, iletişimi doğrusal bir süreç olarak görüyordu. 

McQuail ve Windahl bu modelleri bir vericiden alıcıya giden bir mesaj olarak 

tartışmışlar ve modelde esas olarak kimin, kime, hangi kanalda ve hangi etkiyle 

söylediğini araştırdılar. Sonraki modellerde ise, iletişimi, bir sinyal göndermek 

için kodlanmış ve kodu çözülmüş mesajlar olarak tanımlandığı görülmektedir. 

Bu modellerde vurgu, kodlayıcı ve kod çözücü arasındaki paylaşılan deneyimin 

yanı sıra geri bildirimin önemi üzerindeydi. Bu kavramlar şu anda disiplinler 

arası etkileşimlerin ve iletişimin geliştirilmesinde temel bileşenler haline 

geldiği görülmektedir (McQuail & Windahl, 1981’den akt. Grover,  2005:177). 

 

TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ 
İletişimin amacı, özetle problemlerimizi çözmek, ihtiyaçlarımızı 

karşılamak olarak belirtebiliriz. Sağlıklı iletişimi nasıl kurarız ve 

tutumlarımızın hangisini sağlıklı iletişim olarak görebiliriz? (Sezer, 2010). 

Aslında iletişimin etkili olup olmadığı ya da etki düzeyi öngörülen amaca 

ulaşma seviyesine göre ölçülür. Hedef kitle veya kişi iletilen mesajı, kaynağın 

düşündüğü biçimde algıladıysa, iletişim amacına ulaşmış yani etkili olmuş 

demektir (Gökdağ, 2014: 92). Etkili iletişimin iki yönlü bir süreç olması, hem 
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gönderici hem de alıcı tarafından çaba ve beceri gerektirir (Adu-Oppong & 

Agyin-Birikorang, 2014:211). 

Temel iletişim becerilerini kullanarak yanlış iletişim kurmaktan nasıl 

kaçınılacağı konusunda çok sayıda kitap ve makale yazılmıştır. Grover (2005) 

temel iletişim becerilerini; dinleme, açık uçlu sorular sorma, kapalı sorular 

sorma, açıklamak, yorumlamak, kolaylaştırıcı kullanmak, sözsüz ifadeleri 

değerlendirme ve sessizlik olarak belirtmiştir. 

Dinleme; sağlıklı bir iletişim kurabilmenin en önemli niteliklerinden 

birisi olan dinleme, karşılıklı olarak gerçekleşmektedir. Gönderilen iletinin 

karşılığı olarak geri bildirim dikkatle algılanıp takibi yapılmalı ve iletişimin 

etkin olabilmesi bakımından titizlikle değerlendirilmelidir (Tayfun, 2014: 44). 

İnsanoğlunun kazandığı ilk ve en önemli beceri olan dinleme, insan hayatının 

başından sonlanmasına kadar geçen zamanda kullandığı önemli bir yetenektir. 

Gelişim evresi anne karnında başlayıp aile ortamında devam eden ve eğitim 

sürecinde süren ve bireyin hayatının pek çok alanında yararlandığı dinleme 

kabiliyeti, kısaca sesleri kavramak ve anlam vermek şeklinde ifade 

edilmektedir (Özkul, 2019: 151). Belirli bir eğitim sonunda kazanılan ve 

geliştirilebilen bir iletişim becerisi olan dinleme becerisi zihinsel bir beceridir 

ve çalışarak geliştirilebilir. Gerçekten de dinlemek karşımızdakine saygı 

duyduğumuzu ve değer verdiğimizi göstermenin en etkili yoludur (Sezer.2010: 

40). Aslında iletişimin amacını gerçekleştirmek için yani anlaşma sağlamak 

için dinleme gerekir. Fakat dinlemek kulağımıza gelen sözcükleri duymak 

anlamına gelmez. Dinlemek, önem atfetmektir. Dinlemek, ilişki kurmaktır. 

Dinlemek karşımızdakini doğru göstermek değil, ona değer vermektir. Aktif 

dinleme iletişim kurduğumuz kişiyi her koşulda tasdiklemek ve ya güvenmek 

değildir. Aktif dinleme gerçekleştirmek demek, yine;  karşımızdakini 

tasdiklememe serbestliğine sahip olduğumuz.  “evet”  ve ya  “hayır” da 

diyebilme ve iletecek sözümüzün de var olduğu anlamına gelmektedir. Aslında 

dinlemek iletişim kurduğumuz kişiyle tartışmadan iddialaşmadan ve onu 

bastırma huyundan vaz geçerek onunla bağlantı kurmaya çalışmaktır. Zira 

bizim esas gereksinimimiz yaşamımızı paylaştığımız insanlara karşı üstünlük 

kurmak değil, onlarla etkili bağlantı kurmaktır (Eroğlu, 2013: 9-10). 

İlgili alan yazında edilgin dinleme ve etkin dinleme olmak üzere iki tür 

dinlemeden bahsedilmektedir. Pasif dinleme sözel bir reaksiyon göstermeden 

iletiyi gönderen bireyi dinlemektir. Belki kafa sallayarak karşıdaki bireye onu 

dinlediğimizi ve anlatmaya devam etmesini içeren mesajı kapalı bir şekilde 

iletebiliriz. Fakat etkin dinlemedeki gibi iletiyi gönderen bireyin kendisinin 

anlaşılıp, anlaşılmadığını bilemez. Pasif dinlemede iletiyi alan birey iletiyi 

emer. Pasif dinleme bir vasıtadır, fakat yeterli değildir. Sessiz duruşta örneğin 

sözsüz iletişim unsurlarıyla desteklenmesi iletişimin etkinliğini artıracaktır. 

Hâlbuki etkin dinleme empatik düşünceyle benzer şeyi ifade etmektedir. 

Empati kurma düşüncesiyle etkin dinleme yapılırsa, birey karşısındakinin 

problemine çözüm bulur. Dinleyici pasif bir şekilde iletiyi emmez, 
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duyduklarının altında yatan gerçek duyguları aktif olarak edinmeye uğraşır ve 

iletişim kuran kişinin problemi halletmesi için dinleyerek destek verir (Sezer, 

2010: 42). 

Açık uçlu sorular sorma; Açık uçlu sorular, etkili bir görüşmenin 

anahtarıdır. Bunlar "evet", "hayır" veya kısa bir cümle ile yanıtlanamayacak 

sorulardır. Özellikle, açık uçlu sorular, çok çeşitli olası yanıtları ve bilgileri elde 

etmek için yazılır. Açık uçlu sorulara örnek olarak "Bu konuda ne hissettiniz?" 

gibi uzun cevaplar alacağımız sorulardır. Mükemmel bir açık uçlu soruyu 

kapalı bir soruyla takip etmemek, özellikle de yanıttan önce zaman aşımı varsa, 

genellikle zordur (Grover, 2005: 178). 

Kapalı sorular sorma; İlave bilgi edinmek için açık uçlu sorular 

kullanmak iyi olsa da, gerçekleri elde etmek için kapalı sorular gereklidir ve 

acil durumlarda önemlidir. Rutin görüşmelerde, kapalı sorular, açık uçlu sorular 

ya da yorumlarla serpiştirildiğinde oldukça etkilidir. Kapalı sorular temel 

görüşme tekniği olarak kullanılmamalıdırlar (Grover, 2005: 178).   

Açıklamak; Açıklayıcı bir soru, başka bir açık uçlu soru türüdür. Amaç, 

paylaşılan bazı bilgiler hakkında çalışanları genişletmek ve daha fazla ayrıntı 

vermek için güçlendirerek ve teşvik ederek etkileşimden daha fazlasını ortaya 

çıkarmaktır (Grover, 2005: 178).  

Yorumlamak; seçilmiş, zihinsel yapıya göre sınıflandırılmış, mevcut 

algılara ve anlam örüntüleriyle ilişkilendirerek anlam verme aşamasıdır. Yani 

alıcının dışardan aldığı mesajların doğasını yorumlaması, çözümlemesi, 

anlaması ve onu dönüştürmesidir. (Kartarı, 2014: 46). Bu tekniği kullanmak 

için, kelimeleri dinlemek ve mesajın yorumunu yeniden ifade ederek kontrol 

etmek önemlidir (Grover, 2005: 178).  

Kolaylaştırıcıları Kullanmak; Kolaylaştırıcılar, bir müşteriyi veya 

meslektaşını bilgi paylaşmaya devam etmeye teşvik eden ifadeler, sorular veya 

eylemlerdir. Örneğin; baş sallamak; gülümseyen veya uygunsa "umm-hmm", 

"devam et", "nasıl yani?" veya "sonra?" deme gibi iletişime katılan bireyler 

arasında sağlıklı iletişim kurmak için kullanılan kolaylaştırıcı ifadelerdir 

(Grover, 2005: 178).   

Sözsüz ifadeleri değerlendirmek; Etkili iletişim kurmak için diğer 

iletişim şekilleri kadar sözsüz iletişim öğelerini doğru ve zamanında 

kullanılması da oldukça önem arz etmektedir. Yani yerinde kullanılan sözsüz 

iletişim unsurlarıyla desteklenmiş bir sunum dinleyiciler üzerinde pozitif bir 

etki bırakacak ve konuşmacının değerini artıracaktır (Sezer, 2010: 46). Giyilen 

elbiseler, sözcüklerin vurgulanış şekli, mekan kullanımı, göz teması ve 

hareketleri, kullanılan jest ve mimikler iletilen mesajın etkisini artıran ve 

destekleyen önemli sözsüz iletişim araçlarıdır (Tutar ve Yılmaz, 2010: 60). 

Etkili iletişimde kimin, ne tür görsel ve fonksiyonel efektler kullandıkları değil, 

asıl önemli olan neyi sunduklarıdır. Ancak beden diliyle bütünleşen görselliğin 

iletişimsel ilişkide pekiştirici etkisini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla beden 

dili yani sözsüz ögeleri merkezi bir konumda görmemekle beraber etkisini de 
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yabana atılmamalıdır. Şayet kişi iletişimin gerektirdiği yeterli bilgiye sahipse, 

yani kendi bilgi birikiminden eminse, diğer ayrıntılara fazla da önemsemesine 

gerek yoktur. Alıcının yani hedef kitlenin ilgisini canlı tutmak ve onlara 

saygısını göstermek için giyinme, tavır ve davranışlarına elbette belli oranda 

özen göstermelidir. Ancak gerekli bilgi ve donanıma sahip değilse bunların 

hiçbir işe yaramayacağı da unutulmamalıdır. Kendilerini beden dili konusunda 

uzman olarak gören insanlar beden dilinin aşırı ve yersiz kullanmaya o kadar 

çok kaptırırlar ki iletişimin asıl konusuna yoğunlaşmayı göz ardı ederler. 

Böylece etkili iletişim kurmaya çalışırken, hiçbir iletişim becerisini ortaya 

kayamayabilirler (Güngör, 2015: 133). Birbirinden birçok konuda tamamen 

farklı olan insanların birbirlerini anlamasını kolaylaştıran beden dili kişilerarası 

iletişimin sağlıklı biçimde yürütülmesine katkı verdiği gibi, iletişimin daha 

verimli, önemli ve anlaşır hale gelmesini de sağlamaktadır. Kültürlerarası 

farklılıklar olsa bile genel olarak aynı kültüre mensup bireyler arasında ortak 

bir anlayışın oluşmasına, sözel deyişlerin hareketlerle desteklenerek, iletişimin 

önemli olmasını sağladığı için beden dilinin etkili iletişim kurmaya katkısı çok 

kıymetlidir(Çalışır, 2015: 518). 

Sessizlik; İletişimi geliştirmek için başka bir beceri de sessizliği 

kullanmaktır. Göz teması veya hafif bir baş sallama ile birlikte birkaç saniye 

veya daha uzun kısa, sessiz duraklamalar, konuşmacıyı devam etmeye teşvik 

edebilir. Ayrıca konuşmacıya duygularını düşünmesi veya paylaşması için 

zaman verir. Sessizlik sağduyulu bir şekilde kullanılmalı ve kesinlikle tehdit 

edici durumlarda kullanılmamalıdır (Grover, 2005: 179).  

ETKİLİ İLETİŞİMİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER 
Etkili iletişim kurmak için basit beceriler göz önüne alındığında, bireyler 

neden etkili bir şekilde iletişim kurulamıyor? Belki de bunun nedeni, iletişim 

etkileşiminde çalışan diğer birçok önemli yapının yanı sıra araya giren 

değişkenlerdir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde iletişim üzerinde etkili 

olan bazı değişkenler irdelenecektir. 

Güven 
Etkili iletişimin en kritik kavramlarından biri güvendir. Bireyler arasında 

var olan güvenin derecesi, etkili iletişim ile doğrudan ilişkilidir. Bir diğer 

ifadeyle güven, toplumsal yaşamın karmaşıklığını azaltan ve dengesini 

oluşturan bir iletişim mesajı olarak ta belirtilebilir (Grover,2005:179). Aslında 

güven ve iletişim arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Yani karşı 

tarafa duyulan güven iletişimi artırırken, iletişimde güven ortamının 

oluşumunda önemli rolü bulunmaktadır. Modern dünyadaki karışıklık ve 

dengesizlik, güvene olan gereksinimi artırırken, aynı zamanda sosyal sistemleri 

tesis eden iletişimin önemli vasıtalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerçekte güven sosyal çevrenin karmaşıklığını ortadan kaldıran ve istikrarını 

oluşturan bir iletişim iletisidir (Yıldız & Bürüngüz, 2013: 63).  
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Bağlam 
İletişim daima bir ortamda gerçekleşir. Bağlam/ortam kavramı en yaygın 

biçimde içinde dilsel ögelerin kullanıldığı sosyal bir durum olarak belirtilebilir. 

Fiziki ögelerin yanı sıra kaynak ve alıcının kimlikleri, bireylerin beyninde yer 

edinmiş olan çok yaygın bir psikolojik, kültürel ve toplumsal oluşumlar olarak 

belirtilmektedir (Gürüz & Temel Eğinli, 2012: 21). Bağlam, iletişim sürecine 

katılan kişilerin iletişim biçimlerini ve tutumlarını belirler. Kişilerin 

oturuşundan duruş biçimine ve kullandıkları dile kadar iletişimin bütün ögeleri, 

sürecin gerçekleştiği ortama yani bağlama bağlı olarak değişiklik gösterir. Her 

kültüre göre hangi iletişim biçimlerinin kullanılmasının beklendiği, hangi 

iletişim davranışlarının kullanılmasının uygun bulunmadığı bellidir. Bağlam; 

iletişim davranışlarını etkileyen önemli unsurlardan biri olmakla beraber, bu 

sürecin her kültürde daha belirli kurallarla yönetildiği söylenebilir. Bireylerin 

toplumsal rollerine uygun olarak davranmalarını sağlayan kurallar olduğu gibi, 

belirli yerlerde gösterilecek davranışlarla ilgili kurallar vardır (Kartarı, 2014: 

49). 

Aslında insanların ortaya koyduğu bütün iletişimler bir bağlam içinde 

gerçekleşir ve iletişimin gerçekleştiği bağlamı değerlendirmek çok önemlidir. 

Bağlam, bir söz ve ya hareketin geliştiği ortam ve tutumlara anlam veren çevre 

bağlam olarak adlandırılmaktadır  (Grover, 2005: 180). 

İletişim içinde gerçekleştiği bağlam (Ortam);fiziksel, kültürel, 

psikolojik, tarihsel ve zamansal olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır (Gürüz 

& Temel Eğinli, 2012: 22). Fiziksel bağlam, iletişimin meydana geldiği somut 

çevredir. Fiziksel bağlama yaşadığımız apartman dairesi, hotel, yemek masası 

hava alanı örnek olarak verilebilir. Bireyler, konuşmanın gerçekleştiği yere 

bağlı olarak farklı bir şekilde etkileşime girer. Gergin bir toplantının ortasında 

bilgi paylaşmayla molada koridorda gerçekleşen paylaşım birbirine tamamen 

zıt bir durumdur. Yani Fiziksel bağlamın iletimizin kapsamı (ne anlattığımız) 

ve şekli (nasıl anlattığımız) üzerine bazı etkilileri olan durumdur (Grover, 2005: 

180; Gürüz & Temel Eğinli, 2012: 22). Kültürel bağlam, iletişim sürecinde 

etkileri olan kültürel öğeler, kurallar, roller, normlar iletişimi etkilemektedir. 

Kültür kişilerarası iletişimi şekillendirmekte ve etkilemektedir. Sosyal-

duygusal bağlam, kişiler arsında kurulan iletişimde, iletişimin doğası oldukça 

önemlidir. Örneğin iletişimde bulunan kişilerin yakın arkadaş olup olmadığı, 

destekleyici mesajlar vermelerinde etkilidir. Tarihsel bağlam, iletinin 

gönderildiği süreçteki koşulları ifade etmektedir. Zaman bağlamı, iletişim 

belirli zaman diliminde gerçekleşmektedir. Günün belirli saatlerinde iletişim 

kurmak, iletinin anlamlandırılmasında etkili olmaktadır. Aynı konuyla ilgili 

olarak gece telefonla arayan arkadaşla kurulan iletişim ile gündüz telefon eden 

arkadaşla kurulan iletişim arasında önemli fark olacaktır  (Gürüz & Temel 

Eğinli, 2012: 22).Yani zamanlama, etkili iletişimin önemli koşullarından biridir 

ve uygun hedefe, uygun mesajı, uygun zamanda iletmek iletişimin etkisini 

artırmak bakımından çok önemlidir. Aslında zamanlamanın kitle iletişiminden 
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bireylerarası iletişime kadar birçok iletişim boyutunda önemli bir yeri vardır. 

Örneğin çocuklara yönelik yapılan bir eğitimin televizyonun gece kuşağında 

vermenin hiçbir anlamı yoktur. Aynı şekilde hasta olan arkadaşımıza 

ziyaretimizde, son günlerin ölüm haberlerini konuşmanın yeri ve zamanı 

değildir (Güngör, 2015:135).  

Sonuç olarak, her bağlam değişik çağrışımlarda bulunduğu için, iletişim 

sürecinde iletinin anlam kazandırılmasında belirleyici bir etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bağlam, neyin neyle ilgili olduğu ya da neyle beraber 

değerlendirilmesi gerektiğinin sınırlarını belirlemektedir. Yani iletişim 

bağlamsaldır, iletişimin bağlamsal olduğunu belirtiyoruz çünkü o iletişim 

kurma şeklimizi ve iletilere yüklediğimiz anlamları etkileyen belli şartlarda ya 

da yapılarda meydana gelir(Gürüz & Temel Eğinli, 2012: 22;Öğüt, 2021: 95). 

Empati 
Empati, çevremizdeki dünyayı anlamanın ve onunla etkileşime girmenin 

temel bir yoludur. Diğer insanları anlama ve onlarla ilişki kurma yeteneğimiz, 

kısmen empatik sürecin bir işlevidir (Valente, 2016:1). Bir diğer ifadeyle 

empati, kendinizi başka birinin yerine koyabilme veya "onların acısını 

hissedebilme" yeteneğidir. Empati, hayatın birçok alanında önemlidir (Ratka, 

2018:1140). Aslında insanlar çevrelerindeki kişi ve durumları kendilerine göre 

algılayıp değerlendirmektedir. Subjektif bir özellik olan algılama durumu 

kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Empati kavramının esasında ise 

bireyin çevresini kendi görüşüne göre değil de olması gerektiği biçimde 

algılaması bulunmaktadır (Akduman ve ark., 2018: 768). Empati kurabilme 

yeteneği gelişim düzeyinin oluşup oluşmadığı konusunda da ipuçları 

vermektedir (Çiftçi, 2018: 2252).  

Etkili iletişimin en temel öğesi ve kişinin gelişimi ve ruh sağlığı 

için en önemli durum olan empati /duygudaşlık bir diğerinin duyguları, 

içinde bulunduğu vaziyet veya tutumlarındaki güdüyü anlamak ve 

içselleştirmek anlamına gelmektedir (Sezer, 2010: 43). Roger’s 

empatiyi, bir bireyin belirli bir durumla alakalı, karşısındaki bireyin 

görüş ve fikirlerini doğru biçimde kavraması, onun hissettiklerin 

hissetmesi ve bu durumu da ona tekrar bildirme sürecidir. Bu 

tanımlamada da görüldüğü gibi Roger’e göre empati aşağıdaki üç 

bileşeni içermektedir; 
1.Birey karşısındaki kişiyle, belli bir konuyla alakalı olarak empati 

kurabilir, 2.Empatik olan kişi karşısındaki bireyin hissettiklerini hisseder,  

3.Empatik olan kişi empati kurduğu kişinin duygularını ve onun 

hissettiklerini anladığını sözlü ve ya başka davranış biçimlerle ona iletir 

(Roger’den akt; Dökmen, 1987: 184). Bu bağlamda kişi karşısındakilerle 

empati kuramadığı, kendisini alıcının yerine koyarak onları anlamaya 

çalışmadığı sürece iletişimden istenen sonucun alınması mümkün değildir. 

İşsizlik sorunuyla baş etmeye çalışan, çocuklarının yiyeceği bir dilim ekmeğin 
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hesabını yapan insanlara siyasetçilerin demokrasi ve özgürlük idealleri 

konusunda konuşmalarının hiçbir manası yoktur. Karşı karşıya kaldığınız 

grubu, kişiyi ya da kitleyi çok iyi tanımalı ve onlarla bütünleşebilmelisiniz 

(Güngör, 2015:131).   

Karşılıklı olma 
Karşılıklılık, iletişimde önemli olan bir diğer kavramdır. Bir etkileşim 

tarzı olmasına rağmen karşılıklılık, iletişim yoluyla kişilerarası ilişkileri 

geliştiren bir faktördür. Karşılıklılığı tanımlayan nitelikler, karşılıklı problem 

çözme ile sonuçlanan bir bağlantı duygusu ve bir başkasını anlamayı içerir. 

Karşılıklılık, etkileşimde ortaya çıkan ortak bir paylaşım veya memnuniyet 

duygusudur. Bir uçta özerklik ve diğer uçta paternalizm olan bir süreklilikte, 

karşılıklılık ikisi arasındaki merkezi dengedir. Karşılıklılığın sonucu, kontrol 

algısı, kişisel sorumluluk ve memnuniyetin paylaşılmasıdır (Grover, 2005: 

179). 

İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÇATIŞMA 
Etkili iletişim için yapılan tüm girişimlere rağmen, yanlış anlaşılmalar ve 

çatışmalar olabilir ve gelişebilir. Çatışma meydana geldiğinde, kazan-kazan 

stratejisini bilmek her iki taraf içinde anahtar bir bilgidir (Grover,2005: 

180).Yani kişilerarası oluşturulan her iletişim etkili bir iletişim olmayabilir. 

Kişilerin etkili iletişim kurma özelliği doğuştan gelen bir kabiliyet değildir; bu 

sebeple, öğrenme ve uygulama gerektirir, Zira her iletişim periyodu kendi 

içinde olası bir çatışmayı barındırır. Çatışma, etkileşimde bulunan taraflardan 

birinin etkili iletişim becerilerine sahip olmadığı durumlarda oluşma ihtimali 

vardır. Bu durumda etkili iletişim becerilerinin yeterliliği, tarafların çatışma 

potansiyeli olan farklı davranış ya da fikirlere sahip olduklarını ve aralarındaki 

anlaşmazlığı da görmelerini sağlayacaktır. Kişilerarası kurulan iletişimin 

başarılı olması ve olası bir çatışmanın yaşanmaması için bireylerin yüksek 

iletişim becerilerine sahip olmasını gerektirir. Etkili iletişim becerileri, birden 

çok insanın kendi aralarındaki etkileşimleri sırasında kullandıkları türlü iletişim 

taktikleridir. Kişilerarası iletişim becerileri, etkili iletişimi ve kavrayışı 

geliştirir. Etkili iletişim becerisine sahip insanların çatışmaları çözme ve 

dolayısıyla stresle başa çıkma ihtimalleri daha fazladır (Sepetci, 2019: 298). 

Çatışmalara sebep olan kişisel etkenler incelendiğinde, en önemli etkenlerden 

birisinin bireyin taşıdığı iletişim becerileri olduğu görülmektedir. En az iki kişi 

arasında gerçekleşen ve sözlü ve ya sözsüz mesajların iletilmesi ve alınma 

süreci olan iletişim sürecinde, kaynak ve alıcı fikirlerini, hislerini ve ya bilgiyi 

kelimelerle, ses tonuyla, fiziksel görünüm, tutum ve duruşla alıcıya aktarmaya 

çalışır. İşte bu iletim sürecinde oluşan sorunlar sebebiyle iletişim 

sağlanamadığında çatışmalar yaşanabilir (Çam & Akgün, 2007: 213).  

Sonuç olarak çatışmalar, insanlar arasındaki görüş farklılıklarında dolayı 

her zaman ortaya çıkabilecek olan normal süreçlerdir. Çatışmaların üstesinden 

gelebilmek ve etkili bir çatışma yönetiminin sağlanabilmesi için, gereken 

iletişim becerilerinin edinilerek, kişilerarası ilişkilerin etkili ve olumlu bir 
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şekilde ilerlemesi sağlanabilir. Gerçekten bir çatışmanı üstesinden gelmenin 

esası, kişiler arasında gerçek iletişim tesis etmektir. Çatışmanın özelliğine ve 

ilgili taraflara göre çözümleme sürecinde farklı yöntemler uygulanabilir. Tüm 

bunların yanında bir çatışmayı çözerken kazan-kazan stratejisini kullanmak 

yani her iki tarafın çıkarlarını gözetilmesi en doğu yoldur (Sepetci, 2019:302). 

ARAYA GİREN DEĞİŞKENLER 
İletişimde başarıyı etkileyen birkaç araya giren değişken vardır. Araya 

giren en önemli değişkenlerden biri de cinsiyettir. Cinsiyetin iletişim üzerindeki 

etkisi hakkında çok sayıda kitap yazılmıştır. Cinsiyet ve iletişim hakkında 

bilinenler nelerdir? İletişimde cinsiyet farklılıkları erken yaşta bile 

gözlemlenmiştir. Kızlar daha dolaylı olarak konuşup talepte bulunurken, 

erkekler daha doğrudan konuşup daha fazla talepte bulunur. Kadınlar bir uyum 

duygusu yaratmak için konuşur ve sözcükleri duygusal olarak bağlanmak, 

duygularını ifade etmek ve yakınlık kurmak için kullanırlar. Kadınlar 

samimiyeti korumak için konuşurken, erkekler bağımsızlık kurmaya çalışır. 

Kadınların ve erkeklerin içerik konuları da farklılık gösterir. Yani erkekler spor 

ve iş hakkında konuşurken, kadınlar ilişkileri ve duyguları hakkında 

konuşurlar. İletişimi etkileyen bir diğer değişken ise kuşaktır. Kuşaklara göre, 

farklı iletişim tarzları, yansıyan yaşam deneyimleri ve değerleri vardır. 

Gelenekçiler (veya Gaziler), X Kuşağı (veya X Kuşağı) ve Y Kuşağı (veya 

Sonrakiler) farklı değerleri ve yaşam deneyimlerini ve dolayısıyla farklı 

iletişim tarzlarını benimser. Üsluptaki bu farklılıklar, etkileşimlerde yanlış 

anlamalara yol açabilir (Grover, 2005: 180). 

SONUÇ 
Son yıllarda hem iletişim bilimciler hem de iletişimle uygulamada 

ilgilenenler arasında etkili iletişim konusu oldukça yaygın kullanılan 

kavramlardan biri olmuştur. Fakat iletişim kavramıyla ilgili bilimsel özellikteki 

çalışmalardan daha fazla iletişimle uygulamada ilgilenenler arasında daha ilgi 

çekici olduğu gözlemlenmektedir (Güngör, 2015:129). Öncelikle sağlıklı ve 

etkili iletişim kişinin kendisi ile başlar. Yani birey amacını kendine 

anlatabiliyorsa başka kişilere de kolaylıkla anlatabilir. Birey kendi 

özelliklerinin farkına varıyorsa ve kendisiyle konuşabiliyorsa, kendisiyle 

barışık ve davranışlarında tutarlı ise başkalarıyla iletişim kurmada başarılı 

olacaktır.   İletişim becerisi; gerçekte empatiyi ve güveni esas almaktadır. Etkin 

dinleme açık uçlu sorular sorma, kapalı sorular sorma, açıklamak, dışardan 

aldığı mesajların doğasını yorumlaması, çözümlemesi anlaması ve onu 

dönüştürmesi, bilgi paylaşmaya devam etmeye teşvik eden ifadeler, sorular 

veya eylemler gibi kolaylaştırıcı kullanmak, sözsüz iletişim ya da beden dili 

yoluyla, elbiseler, mekan kullanımı, kelimelerin vurgulanış biçimi, jest ve 

mimikler, göz hareketleri ve göz teması gibi mesajın iletimine yardımcı olan 

önemli iletişim aracılarıyla sözsüz ifadeleri değerlendirme ve sessizlik gibi 
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temel iletişim becerileri kişinin iletişim kurduğu bireylerle etkin ve yeterli 

iletişim kurabilmesini ve tatmin edici ilişkiler tesis edebilmesini sağlamaktadır. 

Kişilerin yakın temaslarında yaşadıkları problemlerin çoğunun sağlıklı 

olmayan iletişim sonucunda oluştuğu düşünüldüğünde, etkili iletişim 

becerilerine sahip olmanın avantajları daha iyi anlaşılacaktır. Bütün kişiler, 

devamlı olarak iletişim kursalar da daima etkili şekilde iletişim 

kurmayabilmektedirler. Aslında iletişimin sağlıklı ve etkili olduğunu iletişim 

kuran kişilerin birbirlerini tam anlayıp bunu birbirlerine göndermeleri, 

davranımlarında saygılı olmaları, anlaşıldıklarını ve anladıklarını anlamalarıyla 

mümkündür. İletişim becerilerinin yaradılıştan ve sezgi aracılığıyla oluştuğunu 

ileri sürenler olsa da birçok araştırma, iletişimin birçok unsurunun öğrenilebilir 

ve öğretilebilir niteliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Korkut Owen & 

Bugay,2014: 51). 

Geçmişte hiç olmadığı kadar sınır ötesi temasın arttığı günümüzde farklı 

kişilerle ve gruplarla sağlıklı iletişim kurmak ve yanlış anlamaların önüne 

geçebilmek için temel iletişim becerilerine sahip olmak oldukça önem 

kazanmıştır. Sağlıklı iletişim kurabilen kişilerin iş verimi artmakta, daha mutlu 

ve kendileri hakkında doğru bilgiler vermekte ve böylece uzun süreli ilişkiler 

kurabilmektedirler. 
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GİRİŞ 

Yedinci sanat olarak adlandırılan sinema toplumların siyasal, sosyal ve 

kültürel durumunu filmler yoluyla aktaran ve aynı zamanda toplumları 

etkileyip dönüştürebilen güçlü bir kitle iletişim araçlarından biri olarak 

günümüzde varlığını sürdürmektedir. 

Modern zamanda popüler kültürün ve toplumsal hayatın vazgeçilmez bir 

kitle iletişim aracı olan sinema, bu özellikleriyle sosyolojik olarak belirli bir 

kimliğin oluşturulması ve değer üretme potansiyeline sahiptir. Sinema 

perdesinde sunulan hayatlar ve karakterler sadece izlenilen bir seyirlik 

oyununun parçası olmayıp, yeri geldiğinde belli ideolojilerin ve değer 

dünyalarının kodlarını seyirciye aktarılmasında politik bir araca 

dönüşebilmektedir. 

İnsan hayatının vazgeçilmez öğelerin birini oluşturan din-inanç öğesi de, 

sinemanın bu politik ikliminde birçok yönetmen tarafından bilinçli olarak tercih 

edilerek karakterler ve anlatı üzerinden filmlerde sıklıkla yer verilmiştir. Bu 

konu hakkında ünlü Rus yönetmen Andrey Tarkovsky “Mühürlenmiş Zaman” 

adlı kitabında, sanatın ve sinemanın amacının temelinde insanın dünyadaki 

varoluş sebebini ortaya çıkarma, hakikatin asıl varlığının ne olduğunu 

sorgulamaya dönük bir anlam üretme çabası olarak görmektedir. İnsan 

hayatının ontolojik gerçekliğini bulma ve ona inanma güdüsünün dinsel boyutu, 

sinema sanatının da nedenselliği ile paralellik gösterebildiğinin altını çizmiştir 

(Tarkovsky, 1992: 42).  

Sinema ve din ilişkisinin sıklıkla önemini artırmaya devam ettiği 

günümüz sosyo-politik ikliminde, Türk Sineması da modernleşme süreci ile 

paralel bir şekilde birçok farklı sosyal, kültürel ve ekonomik aşamadan geçerek 

din-toplum ilişkisinin farklı örneklerini beyazperdeye taşımıştır. Ancak bu 

ilişkinin sinema perdesindeki özneleri ağırlıklı olarak erkek karakterler olup, 

kadın karakterlere pek fazla yer verilmediği görülmektedir. Kadın karakterlerin 

bu ilişkideki konumu genellikle İslam dinin temel öğretilerinden ziyade, resmi 

ideoloji, geleneksel değer kalıpları, zamanın popüler söylemlerin merkezinde 

kendine yer bulabilmiştir. 

Bu hususta çalışmamız farklı dönemlerde çekilen ve dönemi itibari ile de 

önemli etkiler bırakan “Vurun Kahpeye”, “Yalnız Değilsiniz” ve “Büşra” 

filmleri özelinde din-toplum ilişkisinin kadın karakterler üzerindeki temsilini 

boyutlandırmaya dönük hazırlanmıştır. Bu hususta doküman incelemesi tekniği 

ile seçilen filmler tek tek izlenerek kadın karakterlerin bu ilişkinin içindeki 

tutumu ve olaylar karşısındaki yaklaşım biçimine dair özellikler betimsel 

yöntemle analiz edilip anlamlı yorumlara kavuşturulmuştur.   
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1. SİNEMA VE DİN 

Sinemanın sanat dalları arasında ön plana çıkmasının arka planında hem 

görsel hem de işitsel bir sanat dalı olmasının yanı sıra, kitlelere rahatlıkla 

ulaşabilen evrensel bir dil ve anlatıma sahip olmasının önemi büyüktür. İnsanın 

ve evrenin başrolünde olduğu böylesine etkileyici bir sanat aracının içeriğinin 

de kuşkusuz yaşanılan toplumun dini, ahlaki, ideolojik ve felsefi bakış 

açılarından soyut kalması beklenemez. Bu hususta din konusu da sinemanın 

doğuşundan günümüze, film metinlere yansıtılabilmiş bir sosyolojik kültürel 

öğe olarak durmaktadır. Sinema tarihinde birçok yönetmen direkt ya da dolaylı 

bir biçimde filmlerin içine din konusunu dâhil etmiştir. Din olgusunun sinema 

filmlerinde ele alınış biçimi, bir karakterin tutum ve davranışları üzerinden 

anlatılmakla beraber filmin tamamına ya da bir bölümüne sirayet eden bir 

tematik bir öğeye dönüşebilmektedir. 

Film metinlerine yansıtılan din olgusunun yönetmenlerin ideolojik 

duruşu ve kültürel bakış açılarına göre de şekillenmesi genel olarak üç eksende 

boyutlandırılmıştır.  Bunlardan ilki dini, hayatın en temel öğesi olarak gören ve 

bunu izleyen kitlelere duyurmaya veya empoze ettirmeye yönelik alt metne 

sahip din temalı filmlerdir. İkincisi, dini toplumsal hayatın kültürel bir parçası 

olarak gören ve filmlerin içerisinde yer yer konu etmekten çekinmeyen film 

çalışmalarıdır. Üçüncü olarak ise, bu iki eksenin tam tersi şeklinde 

konumlanan, din olgusunu genellikle toplumsal hayatın dışında kalması 

gereken, çağdışı bir olumsuz öğe olarak konumlandıran din karşıtı filmlerdir. 

Sinemada din-toplum ilişkisinin ele alınış biçimi aynı zamanda teolojik 

okumaların da yönetmenler tarafından yapılması gereken bir durum olduğuna 

kapı aralamaktadır. Fakat sinema tarihinde dine yüklenilen anlam iktidar 

elitlerin daha çok toplumsal hayatı kontrol altında tutabilme noktasında politik 

çıkarlarına hizmet etmekte faydalandıkları bir araç konumundadır. Hollywood 

sineması özellikle Hristiyanlık dinine ait öğelere sıklıkla filmlerinde yer 

vererek hem bu dinin öğretilerin geniş kitlelere duyurulmasını sağlarken hem 

de politik beklentilerin gerçekleştirilmesinde dini araçsallaştırmaktadır.  

Hollywood sinemasında sıklıkla karşılan Hristiyanlık dinine ilişkin 

öğeler tercih edilen bu durumu özetlemektedir. Filmlerde tercih edilen dini 

sahnelerin örnekleri şunlardır: Kilisede geçen düğün, cenaze, vaftiz, günah 

çıkarma gibi sahneler; Noel, Paskalya gibi Hristiyanlık dinine ait kutlamalara 

yer verilen sahneler; Hz. İsa, Hz. Meryem gibi kutsal kişilerin heykelleri ile haç 

gibi dinsel ikonaları kolye ya da dövme olarak üzerinde taşıyan karakterlerin 

olduğu sahneler. Belirli bir dinin değerler üzerinden sinemada aktarımı sürecini 

işleyen ve kurgusal gerçekliğin dünyasına kapı aralayan ünlü Fransız sinema 

kuramcısı Andre Bazin, izleyicinin zihninde kurgulanan bu gerçekle ilgili şu 

sözleri dile getirmiştir: 

“Kuşelov, Eisenstein ve Gance’ın kullandıkları montajlar bize bir 

olay gösteremez; sadece ima eder. Kuşku yok ki onlar gerçekliğin 
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seçilmiş elemanlarını kurguluyorlardı. Kişisel gerçekçilik görüntüsü 

bu ilgiden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu şekilde düzenlenen 

senaryoların estetik bir “gönderim” gücü vardır. Anlam görüntüde 

değil, izleyicinin zihnine ilişkin olarak kurgulanmış görüntü 

gölgesindedir.” (Bazin, 2013: 35).   

Amerikalı film eleştirmeni James Monaco, sinemanın toplumun değer 

yargılarından, ideolojik ve politik eğilimlerinden uzak kalamayacağını 

savunmaktadır. Beyazperde karşısında izleyicilerin konumlanması süreci, aynı 

zamanda izleyicilere filmlerde sunulan  hayatlar üzerinden değer aktarımının 

yapılabilme yolunun açıldığını belirtmektedir. Bu minvaldeki düşüncelerini 

Monaco, “Bir Film Nasıl Okunur ? ”adlı kitabında şu şekilde açıklamaktadır: 

“Sinema gerçekliği çok güçlü ve inandırıcı bir biçimde sunması dolayısıyla 

insanlar yani toplum üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ama bu gerçeklik, 

toplumun gerçeği değil, sinemanın yeniden ürettiği gerçekliktir.” (Monaco, 

2009: 249). 

İzleyici filmdeki karakterlerin inançları, kutsalları üzerinden empati 

kurmada, karakter özdeşleşmesi yaşamaktadır. Dolayısıyla sinemanın neyi 

anlattığı, nasıl anlattığı, yönetmenin niyeti değerlendirilmesi gereken başat 

özelliklerdir. Tarkovski’nin sanatı ilahi bir araç olarak filmlerinde kullanması, 

Tanrı’ya yakarış olarak görmesi yönetmenin film çekerken gayesini ortaya 

koyması bakımından önemlidir. Tarkovsky bu durumu “Mühürlenmiş Zaman” 

adlı kitabında şu sözleri ile açıklamaktadır: 

“Sanat yaratıcının aynadaki cilvesidir. Biz sanatçılar bu jesti 

tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Bu yüzden yaratandan 

bağımsız bir sanata inanmıyorum. Tanrısız bir sanata inanmıyorum. 

Sanatın anlamı yakarmadır, bu benim yakarışım. Eğer bu dua bu 

yakarış filmlerimde insanları tanrıya yöneltebiliyorsa ne mutlu bana. 

Yaşamım esas anlamını bulacak… Hizmet etmek. Ama bunu asla 

başkalarına empoze etmeye kalkışmayacağım. Hizmet etmek, 

fethetmek demek değildir.” (Tarkovsky, 1992: 42). 

İslam dinin sanat ile kurduğu ilişkiye bakıldığında, peygamber Hz. 

Muhammed’in (S.A.V.) yaşantısında karşılaştığı durumlar bilimsel kaynaklar 

açısından sınırlı kalmakla beraber yaşadığı Arap toplumunun birçok sanatsal 

faaliyetinin sürdürülmesini yönünde tutum göstermiştir. İslam toplumlarında 

sanat eserlerinin icrası hususunda en temel ve ortak olarak kabul edilen kaide, 

dinin ana ilkelerinin inkârının yapılmaması ve inananları hak yoldan 

uzaklaştıracak duygu ve düşüncelere yer verilmemesi şeklindedir. Ünlü 

Müslüman Türk âlimi Elmalı Hamdi Yazır “Hak Din Kur’an Dili” adlı 

kitabında peygamberin kendi zamanında şiir ve hitabet gibi sanatların insan 

üzerindeki etkisini çok iyi bildiğini belirtmiştir. Bu yetenekli sahabelerden 

Hassân b. Sâbit, Ka ́b b. Mâlik ve Abdullah b. Revâha gibi şair ve Sabit b. Kays 

gibi hatipleri yanında bulundurduğunu ve dini tebliğ faaliyetlerinin 
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gerçekleştirilmesi hususunda kendisine yardımcı olduklarını vurgulamıştır 

(Yazır, 2015: 520-522).   

İslam dinin sanata verdiği öneme rağmen tarihin çeşitli dönemlerinde 

bazı coğrafyalarda hakim olan iktidar elitleri ve toplumda baskın olan 

geleneksel kurallar; resim çizmek, müzik aleti çalmak, şarkı söylemek gibi 

sanatsal etkinliklerinin sınırlandırılmasında veya tamamen 

yasaklandırılmasında etkili olmuştur. Günümüze gelindiğinde ise, din kaynaklı 

olduğu belirtilerek baskı altına alınan sanatsal etkinliklerin daha özgür bir 

ortamda yapılabilmesi hususunda önemli aşamalar kat edilmiştir. Birçok İslam 

ülkesinde birçok sanatsal faaliyet yürütülmekte ve sinema alanında filmler 

çekilmektedir. Türkiye, İran, Mısır gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin 

sinema filmleri günümüzde dünyanın birçok önemli film festivallerinde kabul 

görmekte ve kendi özgün sinema anlatımları ile dünyada farklılık 

oluşturabilmektedir. 

2. TÜRK SİNEMASI VE DİN 

Dinin toplumdan topluma birçok farklı şekilde yaşanma biçimi olduğu 

gibi sinemada da dinin toplumsal hayatta yansıması çeşitlilik göstermektedir. 

Türk sineması dayandığı toplumsal yapı gereği çoğunluğu Müslüman ve 

muhafazakar bir toplum olup yönetim biçimi demokratik, laik, sosyal bir hukuk 

devleti olması ile İslam dünyasında farklılık oluşturmaktadır. Türk sinemasının 

diğer İslam ülkelerine nispeten sanatçılara daha fazla özgür bir ortam sunması, 

din-toplum ilişkisinin farklı yansımalarını beyazperdeye taşımıştır. Yakın 

döneme kadar Türk sinema filmlerinde din-toplum ilişkisine dair kodların 

aktarılmasında, genellikle devletin resmi ideolojik bakış açısının gölgesinde 

şekillenmiştir. Dini sosyo-politik yapılar ve onların ilişki biçimleri karakterler 

üzerinden olumsuzlanarak, Batılı yaşam tarzının kodlarının yüceltilmesine 

çabalanmıştır. Dindar karakterler gerici, vatan haini, üçkâğıtçı, yalancı, hırsız 

gibi rollerde seyircinin karşısına çıkarken, dini konular hurafelik ve bidatlarle 

yüzeysel geçiştirilmiştir.  

Resmi ideolojinin toplumsal hayatta tatbiki ve seküler kimliğin 

bireylerin yaşamında ön plana çıkartılması, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 

yönetmenlerin filmlerinde tercih ettiği bir yaklaşım olmuştur. Özellikle 

döneminin önemli yönetmenlerinden Muhsin Ertuğrul, Cumhuriyetin ilk 

yıllarını konu alan filmlerinde resmi ideolojinin yaklaşım biçimini yansıtmıştır. 

Milli mücadele filmini konu alan filmlerde dini kimlikler gericilikle 

ilişkilendirmekle beraber işgal devletlerini destekleyerek onlarla işbirliği yapan 

vatan haini kimseler olarak betimlenmiştir. Türk sinemasında dönem dönem 

dindar kişilere yönelik bu tür olumsuz imgelemeler, bazı yönetmenler 

tarafından da kabul bularak filmlerinde aktarılmıştır. Bu yaklaşım biçimi 

özellikle dindar kesimler tarafından rahatsızlıkla karşılanarak olumsuz 

tepkilerine neden olmuştur (Ünser, 2003: 20). 
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Türk sinemasının din ile kurduğu ilişki, Yeşilçam filmlerin yükseldiği 

60’li yıllar ve sonrasında ticari boyutta yeniden ele alınarak kurgulanmasına 

neden olmuştur. Bu süreçte yapımcılar herhangi bir dini inanç kaygısı 

gütmeden tamamen ticari beklentilerle ilk furya olan “Hazretli Filmler” diye de 

tabir edilen büyük peygamberlerin ve dini kişiliklerin yaşamını konu edinen 

filmler çekmişlerdir. Bu filmlerin ilki 1961 yılında çekilen “Hz. Ömer’in 

Adaleti” filmi olmuştur. Bu tür filmler 1965 yılında altı filmle yükselişe 

geçerek 1973 yılında on iki filmle zirveye çıkmıştır. Din sömürüsünün 

yapımcıların ticari beklentileri ile buluştuğu bu tarzda yapımlar, Anadolu insanı 

tarafından beğenilerek filmdeki camii siluetleri, ezan sesleri ve Kâbe 

görüntüleri nedeni ile abdestini alarak sinema salonlarına gidecek bir manevi 

coşkuya çıkartmıştır (Özgüç, 2005: 187).  

Anadolu insanın yüzünü sinemaya çeviren, dini duyguların ticaretinin 

yapıldığı bu tür yapımlar, prodüksiyon olarak basit dekorlar, özensiz kıyafetler, 

aşırı makyajlarla kotarılmış ve çoğu sahne figüranlarla çekilmiştir. Filmlerin 

prodüksiyonun daha ucuza mal edilmesi için Mekke, Medine, İstanbul gibi 

yerlerdeki kutsal mekânlara dair stok görüntüler eklenerek çözüm getirilmiştir. 

Türk sinema tarihçisi yazar Burçak Evren, geçmişte yaşanan bu tür dini filmler 

furyası ile ilgili din tarihine dair asıl gerçekliklerin çarptırılmış olduğunu ve 

filmlerde sunulan dini inanç ve ritüellerin İslamiyet’le hiçbir bağının 

olmadığını şu sözlerle ifade etmiştir: 

“Alelacele kırsal kesim seyircisine yönelik olarak yapılan bu filmler, 

bırakın tarihsel gerçekleri, İslamiyet’in bilinen temel doğrularını bile 

yansıtmaktan acizdirler. Namazın yanlış kılınması, tarihi dönemlerin 

karıştırılması Hz. İbrahim’e kurban getiren meleğin kanatlı ve sarı 

saçlı bir kadın şeklinde tasvir edilmesi gibi, birçok yanlış art arda 

kullanılır” (Evren, 2003: 12). 

Peygamberler tarihinden esinlenilerek hazırlanan bu tür dini filmlerdeki 

önemli bir diğer husus senaryo metinlerinde fark edilmektedir. Filmlerde 

masalsı öğelerin hâkimiyetinde anlatılan dini olaylar, sanki fantazyanın bir 

parçasıymış gibi aktarılmıştır. Dönemin milliyetçilik vurgulu yapımlarındaki 

gibi basit karşıtlıklar üzerinden karakterlerin özellikleri resmedilmektedir. 

Filmlerde inanan Müslümanlar hep iyi karakterler; inanmayan karakterler ise 

hep kötü kâfir karakterler olarak kurgulanmıştır. Dramatik derinliği olmayan, 

basit bu tür karşıtlıklar üzerine kurulu dönemin dini filmleri, İslamiyet’i 

geçmişe ait bir gelenekmiş gibi sunmakta ve bireylerin gerçek gündelik 

yaşamına taşıma gibi bir kaygı duymamakatdır (Maktav, 2005: 991). 

Dönemin dini filmlerinde Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı 

Veli, Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal gibi Anadolu’nun Müslümanlaşmasında 

etkili rol oynayan sûfî şahsiyetlerin dini hikâyelerinin konu olarak tercih 

edildiği görülmektedir. Yine benzer şekilde tasavvuf yolunu tercih eden 

Rabiatül Adeviyye ve Veysel Karani gibi İslamiyet’in ilk yıllarında ön plana 
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çıkan evliyaların hikâyeleri sunulan temalardan olmuştur. Fakat dini 

menkıbeler ve efsaneler içinde dramatize edilen bu dini büyükler, sanki tarihin 

belli bir zamanında yaşamış ve günümüze ulaştırılan folklorik bir öğemiş gibi 

asılı kalmaktadır (Aslanoğlu, 2004: 166-169).  

70’li yılların Türkiye’sinde sinemacılar, ülkede yaşanan sağ-sol politik 

çatışmaların gölgesinde kalarak birbirinden ideolojik olarak farklı sinema 

kültür ortamlarının oluşmasını sağlamışlardır. İlk olarak sol politik görüşlere 

dayanan “Devrimci Sinema” fikrinin gelişme imkânı bulduğu Türk Sinematek 

Derneği; daha sonra ise sağ politik görüşlere sahip “MTTB (Milli Türk Talebe 

Birliği) Sinema Kulübü" çatısı altında gelişen "Milli Sinema” akımı olmuştur. 

Milli sinema akımı din bahsini, Yeşilçam’ın ticari beklentilerle hazırladığı 

filmlerden farklı olarak Doğu-Batı karşıtlığını kültürel ve ahlaki yönleriyle 

tartışmaya açarak milli ve manevi değerlerin önemini vurgulamaktadır. Milli 

sinema akımının iki önemli yönetmeni, Yücel Çakmaklı ve Mesut Uçakan’dır. 

Çakmaklı, Milli Sinema akımı ile ilgili görüşlerini döneminin Tohum 

dergisinde şu sözlerle açıklamıştır: 

“...Filmlerimizin büyük kısmı, sinemayı sadece bir ticaret vasıtası 

telakki eden tüccar yapımcı ve rejisörlerin yaptıkları, uydurma 

Amerikan filmlerinin taklidi veya piyasa romanlarından aktarılmış 

bayağı komediler, ağdalı melodramlardır.(…) Türk sineması ancak 

köylüsü̈ ve şehirlisi ile manevi kıymetleri maddeden üstün tutan 

Müslüman Türk halkının inançları, milli karakterleri, gelenekleri ile 

yoğrulmuş, Anadolu gerçeklerini yansıtan filmler vererek Milli 

sinema hüviyetine kavuşabilecektir.” (Çakmaklı, 1964: 3). 

Yücel Çakmaklı’nın Şule Yüksel Şenler’in “Huzur Sokağı” adlı 

romanından uyarlayarak beyazperdeye taşıdığı 1970 yılı yapımı “Birleşen 

Yollar” filmi gerçek anlamda Milli Sinema akımının başlangıcını 

oluşturmuştur. Devamında çektiği diğer filmleri ise; “Çile” (1971), “Zehra” 

(1972), “Oğlum Osman” (1974), “Kızım Ayşe” (1974), “Diriliş” (1974) adlı 

yapımlardır. Bu akımın diğer bir önemli yönetmeni olan Salih Diriklik ise, 1975 

yılında çektiği “Gençlik Köprüsü” adlı film ile katkıda bulunur. 

1978 yılında “Lanet” filmi ile ilk filmini çeken Uçakan ise, 1989 yılına 

kadar yedi film ile bu geleneğin takipçisi olmuştur. Fakat Uçakan, bu akımın 

öncüsü olarak kabul edilen Çakmaklı’dan farklı olarak sinemayı bir tebliğ aracı 

olarak görmüş ve sinema anlayışını var olan düzene bir başkaldırı niyetiyle 

hazırlayarak filmlerine ideolojik kimlik yüklemiştir (Tatlı, 2015: 111).  

Mesut Uçakan yaptığı filmlerinin Çakmaklı’nın sinema anlayışından 

farklı olduğunu “Türk Sinemasında İdeoloji” adlı kitabında şu sözlerle 

açıklamaktadır: “Filmlerde ele alınan tipler gerçekçi ve inandırıcı değillerdir. 

Bu durum da filmlerin konusunu ve mesajını inandırıcı olmaktan 

uzaklaştırmaktadır.” (Uçakan, 2010: 166-167). 
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Uçakan’ın sinema anlayışının temelinde, Yeşilçam özellikleri taşıdığını 

ve karakterlere dair hiçbir gerçekçi boyut geliştiremediğini belirten ünlü sinema 

tarihçisi Giovanni Scognamillo şu sözlerle düşüncelerine açıklık getirmiştir: 

“Birbirlerini tamamlayan ve Gamze Tuna ile Nilüfer Aydan’ın oynadığı iki 

filmi Yalnız değilsiniz (1990) ve Sonsuza Yürümek (1992) ise başörtüsü 

sorununu ayrıntısıyla ele alan, ama çizdiği kentsoylu ailenin üyelerine bir boyut 

veremeyip Yeşilçam kalıplarına bağlı kalan çalışmalar olmuştu.” (Scognamillo, 

2003: 406). 

80’li yıllar ve sonrası Türkiye siyasetinde yükselen İslami muhafazakâr 

kimlikteki Refah Partisi’nin toplumda oluşturduğu ilgi ve beklentiye paralel, 

sinemada da Yücel Çakmaklı’nın 1990 yılında yönettiği “Minyeli Abdullah” 

ve “Minyeli Abdullah 2” filmleri ve Mesut Uçakan’ın “Yalnız Değilsiniz” 

(1990), “Sonsuza Yürümek” (1992) filmleri seyirciden büyük ilgi görmüştür. 

28 Şubat 1997 yılında yaşanan askeri darbe ile dini filmler dalgası kesintiye 

uğrayarak, 2000’li yıllarla birlikte ideolojik keskinliklerden uzak daha bireysel 

öykülerin içerisinde ele alınan konulara dönüşmüştür. Ayrıca bu tarzda filmleri 

çeken yönetmenlerin dindar kimliklerini ön plana çıkartma ya da bir dinin 

savunucusu görünme gibi bir kaygı taşıdıkları söylenemez. Örneğin, İsmail 

Güneş’in yönettiği “The İmam” (2005) filmi, imam hatip lisesi mezunu bir 

karakter üzerinden psikolojik olarak bastırılan dindar kimliğin iç çelişkilerini, 

buhranlarını ve çevresiyle olan yabancılaşmasını minimal bir anlatımla 

seyirciye aktarmıştır. 

Yakın döneme gelindiğinde daha gerçekçi bir zeminde din ve dindarlık 

olgusu toplumun içinde yaşayan bir öğeye filmlerde dönüştürülerek sunulmaya 

çalışılmıştır. Filmlerdeki karakterlerin iç dünyasında onları erdemli bireylere 

olmaya iten özellikler ve İslam dinin huzuru hâkim kılmaya çalışan yönü 

arasında ilişki kurulabilmektedir. İslam dinin deruni boyutunun ele alındığı bu 

tür filmlerde karakterler, ideolojilerin yapay olarak üretmiş olduğu inananlar 

(iyiler) ve inanmayanlar (kötüler) karşıtlıklarına sığınma kolaycılığına 

kaçmadan kendi bireysel yolculukları üzerinden anlatılmıştır. 

Geçmişten günümüze Türk sinemasına genel olarak incelediğimizde, Tablo 

1’de İslam dinine dair duyarlılıkları ön plana çıkaran ve Milli sinema akımının 

öncüsü yönetmenler tarafından da çekilen dini filmlerin listesi detaylı ve 

kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. 
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Tablo 1: Türk Sinemasında Dini Filmler Listesi 

Tarih Film Yönetmen 

1970 Birleşen Yollar Yücel Çakmaklı 

1971 Çile  Yücel Çakmaklı 

1972 Fatma Bacı Halit Refiğ 

1972 Zehra  Yücel Çakmaklı 

1974 Oğlum Osman Yücel Çakmaklı 

1974 Kızım Ayşe Yücel Çakmaklı 

1974 Diriliş Yücel Çakmaklı 

1974 Memleketim Yücel Çakmaklı 

1975 Gençlik Köprüsü Salih Diriklik 

1977 Lanet Mesut Uçakan 

1977 Güneş Ne Zaman Doğacak Mehmet Kılıç 

1987 Zeynepler Ölmesin Mesut Uçakan 

1987 Kurtar Beni Halit Refiğ 

1988 Reis Bey Mesut Uçakan 

1989 Sahibini Arayan Madalya Yücel Çakmaklı 

1990 Minyeli Abdullah Yücel Çakmaklı 

1990 Minyeli Abdullah 2 Yücel Çakmaklı 

1990 Yalnız Değilsiniz Mesut Uçakan 

1992 Sonsuza Yürümek Mesut Uçakan 

1992 Sevdaların Ölümü Mesut Uçakan 

1992 Mümin ile Kâfir Yücel Çakmaklı 

1992 Çizme İsmail Güneş 

1992 Sürgün Mehmet Tanrısever 

1993 İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza 

Uçar 

Mesut Uçakan 

1993 Beşinci Boyut İsmail Güneş 

1993 Danimarkalı Gelin Salih Diriklik 

1994 Kanayan Yara Bosna-Mavi Karanlık Yücel Çakmaklı 

2005 The İmam İsmail Güneş 

2006 Anka Kuşu  Mesut Uçakan 

2008 Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı Kürşat Kızbaz 

2009 Uzak İhtimal Mahmut Fazıl Çoşkun 

2011 Hür Adam Mehmet Tanrısever 

2014 Yunus Emre: Aşkın Sesi Kürşat Kızbaz 

2015 Bizim Hikâye Yasin Uslu 

2016 Somuncu Baba: Aşkın Sırrı Kürşat Kızbaz 

2019 Hür Köle Mehmet Tanrısever 
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3. “VURUN KAHPEYE”, “YALNIZ DEĞİLSİNİZ” VE 

“BÜŞRA” FİLMLERİNİN ANALİZİ 

Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal ve kültürel değişimlerin gölgesinde 

Türk sinema filmlerindeki din-toplum ilişkisinde dönem dönem bazı farklılıklar 

kendisini göstermiştir. Bu farklılıkların kadın karakterlerin başrolde oynadığı 

filmlerde temsil ediliş biçiminin ne boyutta olduğu sorusu üzerinden 

çalışmamız oluşturulmuştur. Çalışmamızdaki temel amaç, filmlerdeki kadın 

karakterlerin din-toplum ilişkisinde durmuş olduğu pozisyonun perde 

arkasındaki ideolojik örüntüyü ve kültürel kodları ortaya çıkartmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda dini kimliklere yer verilen Türk sinema filmlerinin oluştuğu 

evrenden farklı dönemlerde çekilen ve yönetmenlerin farklı açılardan konulara 

yaklaştığı üç önemli Türk sinema filmi örneklemimize dâhil edilmiştir.  

Örneklemimize dâhil edilen filmlerden ilkini, resmi ideolojinin hâkim 

olduğu 1940’lı yılların tek parti döneminde Lütfi Ö. Akad’ın çekmiş olduğu 

“Vurun Kahpeye” (1949) filmi oluşturmaktadır. Film özellikle toplumda 

modern öğretmen kadın imajının inşasında karşıt bir öğe olarak dindar 

karakterleri konumlandırarak, onların gerici eylemleri karşısında öğretmenin 

haklı mücadelesini ideolojik zeminde ele almaktadır. 

Örneklemimize dâhil edilen filmlerden ikincisi, 1980’ler sonrası farklı 

kültürel kimliklerin Türkiye siyasetinde kendilerini ifade edebilme imkânı 

nispeten bulmaya başladığı bir dönemde başörtülü kadınların yaşamış oldukları 

yasaklara dikkat çekmek için hazırlanan Mesut Uçakan’ın “Yalnız Değilsiniz” 

(1990) filmi seçilmiştir. Filmde bir genç kızın İslami açıdan hidayete erme 

süreci ve çevresindekilerin onu dışlayarak Batılı yaşam tarzına dönmesini 

zorlamaları konu edilmektedir. Filmde özellikle dindar başörtülü kadın 

imajının kodlarının ne olması gerektiği hakkında didaktik bir anlatımla yer 

verildiği görülmektedir. 

Son olarak örneklemimize dâhil edilen üçüncü film ise, Alper Çağlar’ın 

yönettiği “Büşra” (2010) filmi olmuştur. Büşra filmi yakın dönemde 

zenginleşmeye başlayan muhafazakâr kesimlerin dejenere olan yaşamlarının alt 

metinde vurgulandığı ve dindar kadınların modern hayatın içine adapte olmaya 

çalışırken ki gelgitleri bir aşk hikâyesi üzerinden işlenmektedir. Başörtülü bir 

kadının cesur ve kararlı adımlarla ailesi ve çevresinin çizmiş olduğu sınırları 

aşabileceği ve diğer hayatlara mensup bir erkekle duygusal ilişkiye girebileceği 

anlatılmaktadır.  

 

3.1.  “Vurun Kahpeye” Film Analizi 

3.1.1.  “Vurun Kahpeye”  Film Künyesi 

Yapımcı: Hasan Erman 

Yönetmen: Lütfi Ö. Akad 

Senarist: Lütfi Ö. Akad, Selahattin Küçük 

Müzik: Sadi Işılay 
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Görüntü Yönetmeni: Lazar Yazıcıoğlu 

Yapım Yılı: 1949 

Oyuncular: Mahmure Handan, Necil Ozon, Kemal Tanrıöver, Dr. 

Arşavir Alyanak, Sezer Sezin, Settar Körmükçü, Temel Karamahmut, 

Vedat Örfi Bengü, Hüseyin Tuncalı, Fahri Güneş 

3.1.2. “Vurun Kahpeye” Film Anlatısı ve Karakter 

Çözümlemesi 
Türk sinemasında dönüm noktası olan ve ünlü yönetmen Lütfi Ömer 

Akad’ın ilk filmi “Vurun Kahpeye” (1949), Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş 

Savaşı mücadelesini anlattığı aynı adlı romanından beyazperdeye 

uyarlanmıştır. Filmde din-toplum ilişkisinin dönemsel olarak işlenişi 

bakımından araştırmacılara önemli detaylar sunmaktadır. Özellikle döneminde 

hâkim olan resmi ideolojinin etkilerini modern, aydın bir kadın öğretmen imajı 

ile sunulurken filmdeki dindar karakterler gerici, vatan haini, iftiracı gibi tüm 

olumsuz özellikler ile yer almaktadır.  

Vurun Kahpeye filmi döneminin milli duygularını kabartıp toplum 

tarafından ilgiyle karşılanmasına rağmen din adamı tiplemesinden dolayı çok 

tepki almıştır. Dergilere okurlar tarafından yazılan eleştirilerle filmin 

sinemalardan kaldırılması talep edilmiştir. Şikâyetler neticesinde film iki kez 

sansüre uğrayarak tekrar gösterime girmiştir.  

Film, Orhan Aksoy (1964) ve Halit Refiğ (1973) tarafından da yeniden 

düzenlenerek aynı adla seyirciyle buluşmuştur. Refiğ’in filmi cami 

görüntüleriyle başlar, filme romanda yer almayan “İslam ülkesini kâfir basınca 

Müslüman’a silaha sarılmak gerek İslam’ın birinci farzı cihat değil mi?” gibi 

diyaloglar eklenmiştir. Aksoy’un uyarlamasında ise, Aliye’nin öldüğü sahnede 

avuç içinden Tosun Paşa’nın hediye ettiği madalyon çıkarken, Refiğ’in 

uyarlamasında küçük bir Kuran-ı Kerim çıkmaktadır. Kısaca filmin diğer 

yönetmenler tarafından çekilen versiyonlarında din ve dindarlık temsillerinin 

daha gerçekçi bir zeminde ele alınmaya çalışıldığı ve toplumsal duyarlılıklara 

saygılı, belli bir ideolojik bakış açısını vurgulamayan özelliklere sahip oldukları 

söylenebilir. 

Film, Anadolu’nun işgal altında olduğu Kurtuluş Savaşı Döneminde 

Dârülmuallimât’tan mezun olan idealist öğretmen Aliye’nin öğretmenlik 

görevi için İstanbul’dan Anadolu’daki bir kasabaya gelmesi ile başlar. Aliye 

öğretmen halkı aydınlatmak için geldiği kasabada kendisi gibi Kuva-yi Milliye 

gönüllüsü olan Ömer Efendi ve karısı Gülsüm Hanım’ın yanına yerleşir. 

Kaldığı kasabada okuldaki öğrencilere eğitim verirken ilk zamanlarda 

kasabalıların ona önyargılı davranışı ile karşılaşır.  Fakat Aliye öğretmenin 

samimi, kararlı duruşu ve çevresindeki insanların iyiliğini gözetmesi 

kasabalıların fikirlerinin değişmesinde etkili olmuştur. 

Aliye öğretmen ilerleyen zamanlarda kasabanın düşman işgaline karşı 

savunan ve Ömer Efendi’nin de tanıdığı Kuva-yi Milliye kumandanı Tosun 
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Paşa ile tanışarak birbirlerine âşık olurlar. Kuva-yi Milliye hareketini 

desteklediği fark edilen Aliye öğretmenin varlığı, Kuva-yi Milliye karşıtı 

kasabanın ileri gelenlerinden Uzun Hüseyin Efendi ile cami imamı Hacı 

Fettah’ı rahatsız eder. Çünkü Uzun Hüseyin Efendi ve Hacı Fettah, kasabayı 

işgal eden Yunan komutanla işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliğinin karşısında 

konumlanan Aliye öğretmenden bir an önce kurtulmaları için, onun Yunan 

komutanla zina yaptığı iftirasını atarak tüm kasabaya duyururlar. Kasabalılar 

da bu iftiraya inanarak Aliye öğretmeni zapturapt altına alıp Uzun Hüseyin 

Efendi ve Hacı Fettah liderliğinde onu linç ederek öldürürler. Filmin sonunda 

kasabanın düşman işgalinden kurtulması ile Uzun Hüseyin Efendi ve Hacı 

Fettah milli güçler tarafından cezalandırılarak idam edilir. Tosun Paşa ise Aliye 

öğretmenin ölümüne mani olamamıştır. 

Filmde işlenen konuların temelinde özellikle 2. Meşrutiyet dönemi ve 

sonrasında Türk edebiyatında işlenen temaların etkisini fark edebilmek 

mümkündür. Dönemi itibari ile edebi eserlerde işlenen konularda din olgusu; 

taassup sahibi, dini kendi çıkarları için suiistimal eden, yanlış dindarlık 

profilleri ile yer verilmektedir (Ceyhan, 2007: 137). 

Kurtuluş Savaşı’nı konu alan Cumhuriyet romanlarında da benzer 

şekilde köye giden öğretmenler ve subaylar, toplumu aydınlatan fedakâr, 

vatansever bireyler olarak anlatılagelmiştir. Filmde de bu dönemin edebi 

metinleri ile olan ilişkinin yansıması, Cumhuriyet fikrinin aydınlık yüzü olarak 

Aliye öğretmen kimliğinde vücut bulmaktadır. Filmdeki bu ideolojik bakış 

açısında Cumhuriyet insanı; dini kisvelerden arındırılmış, Batılı bir kültürel 

bilince sahip özellikleri ile gerçek anlamda vatansever kişiler olabileceği işaret 

edilmektedir. 

Vurun Kahpeye filminde Hacı Fettah karakteri üzerinden ise, dindar 

kimliklerin gericilik ve vatan hainliği ile ilişkili temalarla anlatıldığı 

görülmektedir. Filmdeki bu bakış tarzı esasında dinin bidat ve hurafelerle dolu 

bir geleneğin unsuru olduğu ve dönem dönem siyasal amaçlar ve kişisel 

menfaatler için istismar edilebilecek hassas bir konu olduğu izlenimi 

yaratmaktadır. “Vurun Kahpeye” filmi gibi dönemindeki benzer temalara sahip 

filmlere bakıldığında da, dönemin otokrat siyasal konjonktürüne uygun olarak 

filmlerin hazırlanmak zorunda olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.  

3.2.  “Yalnız Değilsiniz” Film Analizi  

3.2.1. “Yalnız Değilsiniz” Film Künyesi 

Yönetmen: Mesut Uçakan  

Senaryo Yazarı: Üstün İnanç, Mesut Uçakan  

Eser: Üstün İnanç  

Yapım: Atlas Nehir İletişim  

Yapımcı: Salih Diriklik  

Yapım Yılı: 1990  

Müzik: Özkan Turgay, Koral Sarıtaş  
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Görüntü Yönetmeni: Erhan Canan  

Oyuncular: Gamze Tunar, Akın Tunç, Haluk Kurtoğlu, Nevin Aypar, 

Nilüfer Aydan, Murat Soydan, Efgan Efekan, Funda Birtek, Hicran Günay  
 

3.2.2. “Yalnız Değilsiniz” Film Anlatısı ve Karakter 

Çözümlemesi 
Mesut Uçakan’ın “Yalnız Değilsiniz” filmi yazar Üstün İnanç’ın aynı 

adlı romanından yola çıkılarak 1990 yılında beyazperdeye uyarlanmış bir 

sinema filmidir. Film, romanda da anlatıldığı üzere bir genç kızın yaşantısı 

üzerinden döneminde ülke gündemini uzun süre meşgul eden ve hala etkilerinin 

toplumsal hayatta karşılık bulduğu başörtüsü yasağı sorununu ele almaktadır. 

Ölüm sonrası, ailesi ve çevresini sorgulayan bir genç kızın İslami bir hayatı 

tercih etmesi ve yeni kimliğiyle hayatta karşılaştığı sorunlarla mücadelesi konu 

edilmektedir.  

Filmin başrolündeki Serpil adındaki genç kız,  Batılı bir tarzda hayat 

süren zengin bir ailenin kızı olup tıp fakültesinde okumaktadır. Yaşadığı ailesi 

içerisindeki anne-baba ilişkilerindeki kopukluk onu devamlı düşünmeye 

itmektedir. Otomobil galerisi sahibi babası Namık Bey, annesi Seval Hanım’ı 

sekreteriyle aldatmaktadır. Seval Hanım ise arkadaşlarıyla kumar oynayan 

devamlı zevk ve eğlence peşinde koşan biri olarak kızı Serpil’e vakit 

ayıramamaktadır. Aile içindeki bu kopuk ilişkiler, Serpil’in zaman zaman 

dertleştiği yatalak anneannesinin ölümü ile içinden çıkılmaz hale gelir. 

Serpil’in ölüm üzerine düşünceleri, üniversiteden arkadaşları dindar olan Salih 

ve başörtüsü yasağından dolayı mağduriyet yaşayan nişanlısı Gülşen ile 

kurdukları arkadaşlık ilişkisi ile değişmeye başlar. 

Serpil’in evinde yardımcı olarak çalışan dindar Hatice Hanım, onun 

hayata dair sorgulamalarına cevap bulabilmesi için Salih’in de amcası olan 

Profesör Doktor Murtaza Bey ile tanışmasına vesile olur. Murtaza Bey’in 

kültürlü, aydın bir dindar kişiliğe sahip olması; Serpil’in hayata dair sorularına 

anlamlı cevaplar bulabilmesinde yardımcı olur. Murtaza Bey ile yaptığı dini 

sohbetler, onun İslami bir hayatın gerekliliklerini öğrenmesini sağlar. Serpil ilk 

olarak namaza başlar ve sonrasında tesettüre girmeye karar verir. Fakat bu 

durum annesi Seval Hanım tarafından hiç hoş karşılanmaz ve kızının eski 

haline dönmesi için ona fiziksel ve psikolojik şiddet uygular. Serpil’in 

yurtdışından gelen feminist kuzeni Füsun da onun dinden uzak bir yaşam tercih 

etmesi konusunda telkinde bulunur.  

Serpil üniversitede sorunlar yaşamaya başlar. Başörtülü bir şekilde derse 

gittiğinde başörtüsü yasağı ile karşılaşır. Kendisi gibi başörtülü dindar 

arkadaşları ile okuldan ayrılmak zorunda kalır. Evde ise annesi kızının dini 

tercihlerinin değişmesine zorlasa da başaramayacağını anlar ve onun psikolojik 

tedavi görmesi için ünlü psikiyatrist Çetin Kartal’ın kliniğine yatırmaya karar 

verir. Filmin sonunda Serpil, onu kliniğe yatırılmak üzere geldiklerinde Kuran-

ı Kerim’den bir sayfa açarak Yunus Suresi’nin 62. ayetini okur: “Haberiniz 

olsun ki Allah’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzunda 
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olmayacaklardır. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır.” Bu son sahnelerle 

Serpil’in samimi bir dindar kişi olduğu ve başına her ne olay gelirse gelsin 

Rabbine teslim olmaktan vazgeçemeyeceğine ilişkin kararlı duruşu vurgulanır. 

Filmin sonunda gazetede çıkan haberde Serpil’in bir irtica kurbanı olarak ruh 

hastası olduğunun gösterilmesi, filmin vermek istediği mesajı özetler 

mahiyettedir. 

Filmde yönetmenin ideolojik kimliğine paralel şekilde ön plana çıkarttığı 

karakterler dindar kişiler olmuştur. Dindar kişilerin karşısında konumlanan 

karakterler ise, Batılı tarzda yaşamı tercih eden seküler karakterler yer 

almaktadır. Bu seküler karakterlerin dünyasında din-inanç olgusu olabildiğince 

sınırlı olup, dindar kişilere karşı hoşgörüsüz ve saldırgan bir tutum 

sergiledikleri gösterilmektedir. Yönetmenin ön plana çıkardığı dindar 

karakterler, dini yönleri dışında insani açıdan da tüm olumlu yönleri ile 

sunulmaktadır. Filmdeki iyi-kötü karşıtlığının bu kadar keskin bir şekilde 

dindar ve seküler karakterler üzerinden anlatılıyor olması, filmin salt bir 

ideolojik düşünceye hizmet eden çalışma olduğu yönünde kanaatler 

oluşturmaktadır. 

Filmdeki başroldeki dindar Serpil karakteri analiz edildiğinde, 

kendisindeki değişimdeki en önemli neden anneannesinin vefatı 

gösterilmektedir. Ölüm üzerine şekillenen Serpil’in düşünme sürecinin onun 

bir tür hidayete erme sürecine ulaştırabileceği hususunda analitik bir çıkarıma 

filmde zorlamaktadır. Serpil’in iç dünyasına dair sorgulamalarında cevap 

bulabileceği kişiler ailesinin dışında sosyal hayatın içinde var olan aydın bir 

dindar kimliğe sahip Profesör Doktor Murtaza Bey, Salih ve Gülşen’dir. Bu 

kişilerin eğitimli ve hayatın içinde var olan bireylerden seçilmesi, dinin çağdaş 

hayata tatbikinde bir sorun olmadığının aslında yaşayan bir öğe olduğunun altı 

çizilmektedir.  

Serpil’in dindar bir kimliğe geçiş sürecinde geleneksel hidayete erme 

anlatılarında karşılaşılan rüya sonrası aydınlanma ritüellerine filmde de yer 

verilmiştir. Türk toplumunda rüyanın hayırlı olan ya da olmayan şeyleri 

önceden insanlara gösterilmesinde ilahi unsurları içeren bir durum olduğuna 

inanılır. Bu inanca uygun şekilde filmdeki ilk rüya sahnesinde Serpil’in 

anneannesi kendisine yaklaşır, fakat Serpil onun elini öpmek istediğinde 

anneannesi elini çeker ve uzaklaşarak karanlıkta kaybolur. Serpil bu rüyaya çok 

üzülür. Serpil namaz kılıp örtündükten sonra gördüğü ikinci rüyasında ise, 

anneannesinin elini öper ve anneannesi de ona gülümser. Burada artık Serpil’in 

doğru yolda olduğu ilahi mesajı rüya ile desteklenmiş olmaktadır. 
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3.3.  “Büşra” Film Analizi 

3.3.1.  “Büşra” Film Künyesi 

Yönetmen: Alper Çağlar 

Senaryo: Bahadır Boysal, Alper Çağlar 

Yapımcı: Alper Akman 

Müzik: Teoman, Cahit Berkay 

Görüntü Yönetmeni: Ulaş Zeybek 

Oyuncular: Tayanç Ayaydın, Çiğdem Batur, Mine Kılıç, Alpay 

Özdoğancı, Coşku Cem Akkaya, Enise Ütük, Mutlu Güney, Hüseyin Özay 

Vizyona Giriş Tarihi: 2010 

 

3.3.2.  “Büşra” Film Anlatısı ve Karakter Çözümlemesi 

“Büşra” filmi Bahadır Boysal’ın Leman dergisinde çizgi roman olarak 

yayınlayan bir çizgi karakterinden yola çıkılarak Alper Çağlar tarafından 2010 

yılında sinemaya aktarılan filmidir. Filmde farklı yaşam tarzına sahip yalnız 

bireylerin tüm karşıtlıklarına rağmen birbirlerine âşık olabileceği teması ironik 

bir anlatımla filmde yer almaktadır. Filmdeki karşıtlıklardaki en temel husus, 

muhafazakâr bir aileden gelen Büşra karakterinin daha seküler yaşam tarzına 

mensup Yaman adlı gazeteci ile kurduğu duygusal ilişki üzerinedir. Bu ilişki 

de yaşananlar Büşra karakterinin kendi değerleri ile yabancılaşmasını ve 

çevresini saran sınırlardan kopup daha özgür ve mutlu bir şekilde hayat yaşama 

isteğini anlamlı kılmaktadır. Filmde dindar kimliğe mensup bir kadının kendi 

içsel yolculuğuna dair hikâyesinin anlatıldığı sahnelerde seçilen bazı görsel 

öğeler, döneminde bazı İslami duyarlıklara sahip kesimler tarafından 

rahatsızlıkla karşılanarak eleştirilmiştir. 

Filmdeki Büşra karakteri, gazetecilik bölümünden mezun olmuş, 

muhafazakâr ve zengin bir ailenin başörtülü kızıdır. Büşra boş zamanlarında 

odasında gitar çalıp müzik dinleyen çevresindeki insanları ve olayları 

gözlemlemeyi seven meraklı biridir. Birlikte vakit geçirmekten zevk aldığı, en 

iyi arkadaşı olan Selen ise daha seküler bir hayatı tercih eden tesettürsüz bir 

kişidir. Büşra’nın dindarlığına dair filmdeki öğeler başına taktığı bir başörtüsü 

ve birkaç replikteki dini söz dışında sınırlı kalmaktadır. Dışsal görüntü olarak 

filmde Büşra’nın dindar bir kişiliğe sahip olabileceği düşünülse de, filmin 

başlangıcında onun ağzından çıkan şu sözler: “Ve masal sona eriyor. Tatlı bir 

rüya sırasında uyanmak gibi. Her şeyin mümkün olduğu bir diyardan uymak 

zorunda olduğumuz soluk bir varoluşa.” filmin genel gidişatı hakkında 

seyirciye anlamlı mesajlar vermektedir. Bu sözler esasında, Büşra’nın iç 

dünyasını ve kabullenemediği kuralların dışavurumu gibi okunabilir. 

Büşra’nın içsel yolculuğunda sıkıntılı konuların başında, ailesinin onu 

kendisi gibi muhafazakâr ve zengin bir aileden gelen Ferit adında bir adamla 

evlendirmek istemesi etkili olmaktadır. Ferit karakteri kadınlara karşı üstten 

bakan, kaba saba davranışları ile çevresine davranan, narsist bir sosyopat 
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kişiliktir. Bu kişilik karşısında Büşra ise daha dışa dönük ve yeniliklere açık bir 

kişi olup, televizyon programına gece katılıp Yaman’ı arkasından takip ederek 

onunla iletişim kurabilecek kadar cesurdur. 

Yaman başörtülülere karşı önyargılı biri olmasa da, Büşra’nın kendisi ile 

iletişim kurmaya çabalaması karşısında ona eşlik ederek sohbet etmekten de 

uzak durmaz. Büşra’nın yaşam tarzına dair dans etmek, eğlenmek gibi 

hususlardaki kuralcı tavrının olup olmadığını dair sorularına karşı onun samimi 

ve özgün cevaplar vermesi onun dikkatini çekmeye başlar. Ancak Yaman’ın 

hayatında Alara adında bir yoga eğitmeni olan kadınla ilişkisi vardır. Bu ilişki 

tekdüze ilerlemekte ve bu durum Yaman’ın canını sıkmaktadır. Kendi içinde 

yaşadığı yalnızlığa dair bu manevi boşluğu, Büşra’nın ilgisi ile tamamlamaya 

başladığını fark eder. Bu ilişkinin bir tür sınavdan geçtiği sahne ise Büşra’nın 

Yaman ile birlikte gittiği cadılar partisi sahnesidir. Yaman partinin 

gerçekleştiği mekânda Büşra’nın yanına gelip onun dindar kimliği ile dalga 

geçen kişiyi döverek sahip çıkar. Büşra ise mekanda Alara’nın kendisine 

verdiği halüsinasyon etkisi uyandıran ilaçlı sodayı içtiğinden kendisinden 

geçmeye başlar ve dans eden kişilere katılarak eğlenir. Büşra’nın eğlence 

sonrası yığıldığını görünce Yaman, onu mekândan çıkartarak motosikleti ile 

beraber uzaklaşır.  

Yaman’ın başörtülü bir kız olan Büşra ile kurduğu ilişki çalıştığı 

gazetenin patronu tarafından uygun bulunmaz. Yaman’a başörtülü bir kızla 

ilişkisinin gazetenin kimliğine zarar verdiğini söyleyerek onun bu ilişkiyi 

sonlandırması noktasında telkinde bulunur. Fakat Yaman Büşra’dan 

vazgeçmeyeceğini söyleyerek çalıştığı gazeteden ayrılır. Büşra ve Yaman 

karakterlerin kendi yaşamlarına dair bu kararlı duruşları ve değişimden 

korkmayan özgür ruhlu bireyler olmaları filmde vurgulanmak istenen ana 

mesaja hizmet etmektedir.  

Büşra ilerleyen sahnelerde de kendisiyle evlilik için istemeye gelen Ferit 

ve ailesine başkasını sevmiş olduğunu, Ferit ile evlenemeyeceğini söyleyerek 

cesur ve kararlı duruşunu devam ettirdiği görülür. Büşra, Yaman ile 

lunaparktaki buluşmalarında Yaman’ın kendisine olan sevgisinin altında yatan 

gerçek nedenlerle yüzleşmek ister. Yaman kendisine onun iyi geldiğini ve 

aşkının temelinde bitmek bilmeyen yalnızlık duygusunu kendisinin bitirdiğini 

belirtir. Bu sahnede Büşra ve Yaman yakınlaşarak dudaktan öpüşürler. Bu 

sahnede ezanın okunmaya başlanması ile Büşra hemen kendini çeker ve 

düşüneceğini söyleyerek utanarak uzaklaşır. Bu sahnede ezan sesi ve öpüşme 

görüntülerin bilinçli bir şekilde yerleştirilmesi, İslam dinin sosyal ve kültürel 

dokularına gerekli hassasiyetin gösterilmediği izlenimi yaratmaktadır. 

Filmde yine benzer şekilde tercih edilen bir başka durum filmin final 

sahnesinde Yaman’ın sokaktaki kişiler tarafından bacağından bıçaklanmasıyla 

gerçekleşir. Büşra Yaman’ın daha fazla kan kaybederek hayati durumunun 

kötüleşmemesi için başındaki örtüsünü çıkartarak yaralı bacağına sarar. Fakat 

tamamen yardım amacıyla çıkartılmış olan başörtüsü dışında, Büşra’nın 
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başındaki bonesini de atarak saçlarını dağıtması, içine giydiği elbisenin göğüs 

dekoltesini ön plana çıkartması düşündürücüdür. Karakterin buradaki amacının 

sadece yardım etme eyleminden ziyade üzerinde taşıdığı bir ağırlıktan da 

kurtulduğu şeklinde bir ima içerdiği rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.  

Yönetmenin benzer tercihlerine filmdeki rüya sahnesinde Büşra’nın başı 

açık, tesettürsüz bir şekilde Yaman ile elma yeme sahnesinde de görülmektedir. 

Yine Büşra’nın tuvalette aynanın karşısında başörtüsünü çıkartırken ki yüzünde 

beliren mutluluk ifadesi ile çapraz kurguda birleştirilen sahnede Yaman’ın da 

tuvaletin aynası karşısında yüzünde tebessümün belirmeye aynı zamanda 

başlamasında fark edilebilmektedir.  Bilinçli olarak tercih edilen bu 

sahnelerdeki amaç filmin genelindeki başörtülülere karşı olan önyargılı 

yaklaşımları eleştirmesi niyetini gölgeleyerek, esasında Büşra gibi başörtülü 

bireylerin çevresi tarafından baskı altına alınmış olduğunu, özgür iradelerine 

bırakıldıklarında başörtülerini çıkartabileceklerine dair mesaj içermektedir.   

SONUÇ 

Türk sinemasında din-toplum ilişkisinin geçmişten günümüze yaşamış 

olduğu siyasal, sosyal ve kültürel hayata dair tecrübeler, filmlerdeki din ve 

dindarlık temsillerinde zamanla değişim göstermesini ve yeni boyutlar 

kazanmasını sağlamıştır. İlk dönem Türk sinemasındaki yönetmenler resmi 

ideolojinin Cumhuriyet insan prototipinin ne olması gerektiği hususunda aydın 

öğretmen karakterlerini taşraya çıkararak toplumu ehlîleştirme misyonu 

yüklemişlerdir. Akad’ın “Vurun Kahpeye” filminde de resmi ideolojinin 

dışındaki karakterler dini kimliklere sahip olup; gerici, yenilik karşıtı ve 

düşmanla işbirliği yapan vatan haini kişiler olarak resmedilmiştir. Filmde 

toplumsal hayatta var olduğu sunulan bu din ve dindarlık temsilleri karşısında 

Cumhuriyet kadının vücut bulmuş hali olan Aliye öğretmen ise modern bir kişi 

olarak toplumu aydınlatmak yolunda kendisini filmde kurban etmiş bir kadın 

olduğu vurgulanmıştır. Din, dindarlık gibi temalarda bilinçli olarak tercih 

edilen bu yaklaşımın dışında, olumlanan aydın bir dindar kişi imajına yer 

verilmediğine ulaşılmıştır. 

Uçakan’ın “Yalnız Değilsiniz” filminde sunulan din-toplum ilişkisine 

dair kadın temsillerinde ise, geçmişteki Vurun Kahpeye filmi ve benzerlerinde 

karşılaşılan örneklerin çok dışına çıkılarak İslami bir kimliğin aydın ve modern 

yüzü sunulmaktadır. Filmdeki Serpil karakteri üzerinden İslami açıdan bir 

hidayete erme süreci geçiren kadının hikayesi dışında, üniversitelerde var olan 

başörtüsü yasağı sorunu ve dindar kesimlerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları 

ötekileştirme sorunu dile getirilmiştir. Ancak filmin İslami kesimin özellikle 

dindar kadınları üzerinde yaşanan sorunlarına dikkat çekerken üretmiş olduğu 

karşıtlıklar, filmin içindeki karakterlerin sinemasal açıdan bir derinliğe sahip 

olamamasını ve ideolojik bir zeminde ele alınan bir çalışma gibi okunmasını 

mümkün kılmaktadır. 

Çağlar’ın “Büşra” filmi ise din-toplum ilişkisinde yaşanan karşıtlıkları 
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başörtülü bir genç kızın hayatında aldığı cesur kararlar ve duygusal seçimleri 

ile boyutlandırmaktadır. Büşra karakteri filmde dejenere olmuş bir dindar, 

muhafazakar bir ailenin kızı olarak resmedilmektedir. Bu dejenerasyonda son 

zamanlarda dindar kesimin bir kısmının yaşamış olduğu zenginlik ile beraber 

hayata bakış açılarındaki fark edilen bozulmanın dindar ailelerin içerisinde 

yaşayan Büşra gibi genç kızların iç dünyasında değişimlere neden olduğu 

vurgulanmaktadır. Büşra’nın başörtülü kimliğinin diğer Batılı hayat tarzına 

sahip seküler insanların dünyasında kabul bulmadığı ve ötekileştirildiği 

sorununa da filmde yer verildiğini görmek mümkündür. Ancak filmde 

Büşra’nın kendisinden farklı seküler yaşam tarzına sahip Yaman karakterine 

duyduğu aşk üzerinden yaşamış olduğu değişim, onun dindar kimliğinden de 

uzaklaşmasını sağlayan bir durum olarak olumlayıcı bir şekilde sunulmuştur. 

Çalışmamızda Türk sinemasının farklı dönemlerinde üç yönetmen 

tarafından çekilen üç filmde din-toplum ilişkisinin kurgulanmasında başroldeki 

kadın karakterlerin birbirinden çok farklı şekilde temsil edilseler de, onların 

cesur ve kararlı duruşları kadın kimliğini yüceltmektedir. Vurun Kahpeye 

filmindeki Aliye öğretmen karakteri, Yalnız Değilsiniz filmindeki Serpil 

karakteri ve Büşra filmindeki Büşra karakteri; kendi hayatlarına dair 

tercihlerinde bireysel bir yolculuk yaşamaktadırlar. Filmlerde yaptıkları 

eylemlerden ötürü herhangi bir pişmanlık duyma, kendi kabuğuna çekilme gibi 

zafiyet gösteren davranışlara girişmemektedirler. Ancak yönetmenlerin 

filmlerdeki ideolojik duruşları, kadın karakterlerin hikâyelerindeki asıl bu 

gerçekliği gölgeleyerek belirli bir ideolojik düşünceye hizmet eden öznelere 

dönüştürmektedir. 
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GİRİŞ 
“Kişilerarası ilişkilerimizde insanlar üzerinde nasıl bir etki bırakıyoruz? 

Bizi ilk defa gören insanlar, hakkımızda neler düşünüyor? Daha iyi bir izlenim 

nasıl yaratabiliriz?” gibi sorular doğrudan imaj ve kişisel imaj kavramı ile 

ilgilidir. İmaj kavramı, birçok alt daldan oluşmaktadır. Yapılan çalışmaların 

bazıları bu kavrama olumlu yaklaşmış, bazıları ise olumsuz yönlerine dikkat 

çekmiştir. Dolayısıyla, farklı tanımlamaları mevcuttur. Bazı çalışmalar (Avşar, 

2002:52), imaj yönetimine ve kişisel imaj oluşturmanın önemine dikkat 

çekerek, başarılı olmanın kilit noktasının bu çalışmalar olduğunu öne 

sürmüştür. Bazı araştırmacılar ise, imajı sahte, gerçeklikten uzak ve yapay 

özelliklerden oluşan davranış kalıpları olarak tanımlamıştır. 

Kişisel imaj ya da kişisel vizyon olarak adlandırılan kişinin kendini 

yansıtma tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Vizyona sahip olan ve imaj 

inşasını doğru şekilde oluşturan insan, yetenekli insandan çok daha kıymetli 

hale gelmiştir. İmaj inşası sırasında, beden dili, kelimeler, aksesuarlar, içinde 

bulunulan fiziksel ortam ve hatta renk ya da kokuların kullanımı bile önemli 

olmaktadır. Tüm bu faktörler, kişiyi izleyen diğer bireyler tarafından bir bütün 

olarak algılanır ve yorumlanır. Rigel (2000: 237), ilk algılarımızın oluşturduğu 

yargının iletişim biçimine ve kişiye yüklenen değere önemli ölçüde etki ettiğini 

belirtmektedir. Yorumlama sırasında toplumsal normlar, kalıplaşmış yargılar, 

etiketler, bırakılan ilk izlenim gibi çeşitli unsurlar etkili olmaktadır.  

Çalışmanın amacı, Haluk Levent’in kişisel imajını kendi sosyal medya 

hesabında paylaştığı tweetler ile nasıl yönettiğinin analizini yapmaktır. Bu 

amaca ulaşmak için, sanatçının @haluklevent adlı Twitter hesabından atılan 

tweetler incelenecektir. Çalışmada incelenecek olan içerikler 2022 yılı Ocak-

Şubat-Mart-Nisan aylarında atılan tweetler olacaktır.  

Atılan tweetler, konularına göre sınıflandırılacak ve her içerik, uygun 

kategoriye yerleştirilecektir. Ardından, hangi konuda ne kadar sayıda tweet 

atıldığı ortaya konulacak ve buna dair grafik oluşturulacaktır. Ardından 

bulgular ortaya konacak ve Haluk Levent’in Twitter üstünde kendi kişisel 

imajını nasıl yönettiği ile ilgili analiz, sonuç kısmında ortaya konacaktır. 

Çalışmanın birinci bölümü, imaj kavramı, kişisel imaj kavramı ve kişisel 

imaj yönetiminin bileşenleri ile ilgili literatür taramasına dayanmaktadır. İkinci 

bölüm ise, araştırma ve bulgular ile devam edecektir. İmaj türleri ve imaj 

kavramı genel bir perspektif içinde açıklandıktan sonra bu kavramın öğeleri ve 

bileşenleri ortaya konmuştur. İmaj kavramının alt başlığı olarak kişisel imaj 

yönetiminden de bahsedilmiştir. Bulgular kısmında çalışma verileri ortaya 

konacak, tartışma ve sonuç bölümünde kişisel imaj yönetiminin nasıl yapıldığı 

ile ilgili incelemeler ortaya konacaktır.  
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İmaj Kavramı, İmaj Türleri ve Kişisel İmaj 

1. İmaj kavramına genel bir bakış 
Latince “imagin (resim)”, Fransızca “image (görüntü)” kökünden gelen 

imaj kavramı, herhangi bir kişi, kurum veya ürünün zihinde oluşturduğu 

görüntüyü ya da resmi ifade etmektedir. Kavram ile ilgili yapılmış birçok tanım 

bulunmaktadır. Dinçer (1998:7) bu kavramı, insan zihninde oluşan bilişsel, 

psikolojik ya da algısal resim olarak tanımlamaktadır. Dowling (1986:109) ise, 

bireyin gözlem, deneyim, inanç ve duygularının etkileşimi sonucunda ortaya 

çıkan imge olarak ifade etmektedir.  

İmaj, imgelemeden yararlanılarak zihinde canlandırılan kavram ya da 

semboller olarak da nitelendirilmektedir. Yine de bu görüntünün oluşumu için 

gerekli olan 3D denilen, duygu-düşünce-davranış kavramlarına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bir kişi, kendi kişisel imajını oluşturmak için, başkalarında 

yarattığı izlenimi doğru yönetmelidir. İzlenimde kişilerin duyguları, fikirleri ve 

davranışın yorumlanma şekli önem kazanmaktadır.  

İnsanlar, beş duyu organları ile duyumsadıkları olayları, kendi akıl 

süzgeçlerinden geçirdikten sonra anlamlandırmaktadır. Bu anlamlandırma, 

belirli bir algıyı oluşturmaktadır. Örneğin bir kişiyi dinleyen ve izleyen birey, 

kişinin yarattığı tüm algılar sonucunda belirli bir görüş kazanır. Bu görüş, ilk 

izlenim ve sonrasındaki süreç sonucunda elde edilmektedir. Yani imaj, 

izlenimlerin tamamı ile anlam kazanmaktadır. 

İmaj, algılayan ve algılanan arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan, 

kurum, kişi, konu ya da marka ile ilgili değer ya da duygu yaratan ifadelerdir. 

(Okay, 2000) İyi imaj kazanılabilir bir durum olarak nitelenmektedir. Kişi, 

kurum ya da marka hakkında bilinçli ya da bilinçli olmayarak yayılan tüm bilgi, 

duygu ve davranışlar imajın iyi yönde oluşumunu etkilemektedir.  

İmaj kavramı, ilk kez Sidney Levy tarafından 1955 yılında kullanılmıştır. 

Bu kullanımda kavramı, kişi ya da grupların belirli objeler hakkındaki inanç ve 

tutumlarının toplamı olarak ifade etmiştir (Kurtuldu ve Keskin, 2002: 334). 

Tolungüç (2000:23) imaj oluşumunu sağlayan öğeleri üç tane olarak 

belirlemiştir. Birincisi, kişi, kurum ya da marka ile ilgili çeşitli iletişim 

kanallarından elde edilen bilgilerdir. İkincisi bu bilgilerin bireyin sahip olduğu 

inanç ve tutumlara göre değerlendirildiği için sahip olunan yargılardır. Son 

olarak imaj oluşturmak isteyen kişinin sundukları söz konusu olmaktadır.  

1.1.  İmaj türleri 
İmaj oluşumuna bakıldığında iki tür karşımıza çıkmaktadır (Fidan, 2013). 

Oluşan (doğal imaj) ve yaratılan (yapay) imaj olarak tanımlanan bu iki tür, farklı 

özelliklere sahiptir. Doğal imaj, imaj oluşturma amacı olmadan, herhangi bir 

gayret ya da plan içermeyen, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu tür imajın 

yönetilmesi de sürdürülmesi de daha kolaydır. Yapay imaj ise, kişinin ya da 

markanın belirli alanda, planlı olarak, düzenli ortaya koyduğu eylemler sonucu 

oluşmaktadır. İmaj türleri şu şekilde sıralanmaktadır;  
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Kişisel İmaj: Kişinin bulunduğu her ortamda yansıttığı, kendine özgü imajı 

olarak tanımlanmaktadır (Dinçer, 1998:4). Kişisel imajın hem kendiliğinden 

oluşması hem oluşturulması mümkündür. Günümüzde iş dünyasında, siyasette 

ve sanat camiasında olan kişiler, kendi kişisel imajını inşa etmektedir. Bu inşa 

etme eylemi sırasında “image-maker” denilen imaj yaratıcılarından yardım 

alanlar bulunmaktadır. Bireylerin kendi öz imajlarını yönetmesi, başkalarının 

zihinlerinde oluşturdukları resmi belirlemeleri ile başlamaktadır. Ardından bu 

amaca yönelik giysiler, söylemler, iletişim biçimi belirlenmektedir.  

Kurumsal İmaj: Kurum imajı bir kuruma karşı geliştirilen duygusal 

bağlantılardır. Aynı zamanda olumlu-olumsuz iletilerin akıl süzgecinden 

geçirildikten sonra oluşturulan görüntüdür. Gürüz (2004: 79), kurum imajı 

oluşturulurken kurum görünümü, kurumsal davranış ve kurum çalışanlarının 

iletişiminin öneminden bahsetmektedir.  Güzelcik (1999:173) ise, kurum imajı 

için dört unsurun gerekliliğine değinmiştir. Bu unsurlar, olumsuz tutumları 

pozitif yönde etkilemek, güveni sağlamak ve sürdürmek, sosyal sorumluluk 

bilinci içinde olmak, hedef kitleyi eğitme amacı taşımak olarak 

sıralanabilmektedir. 

Yabancı İmajı: Ürün ve faaliyetlerle doğrudan ilgisi olmayan kişilerin, 

yabancıların sahip oldukları imajdır. Güçlü markalarda kendi ve yabancı imajı 

genellikle örtüşmektedir (Okay, 2005: 244). 

Olumlu İmaj: İnsanlar üstünde pozitif bir etki yaratan, olumlu duyguları 

destekleyen imaj biçimidir. Ürün, marka ya da kişi ile ilgili güven verme ve 

güçlü gözükme bu imaj biçimi ile ilişkilidir. Biçer (2006: 69), olumlu algıların 

olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etmektedir. Çünkü, olumlu yönde bir 

düşünce ve duygu oluşturan kişi sempati kazanacak ve çok daha kolay bir 

şekilde güven kazanacaktır.  

Olumsuz İmaj: Olumlu imajın aksine, kişi ya da kurumun hedef kitlesi 

üzerinde yarattığı istenmeyen izlenimlerdir. Olumsuz imaj, kişi ya da örgütlerin 

agresif (saldırgan) davranışları sonucunda oluşmaktadır (Aytürk, 2007:163). 

Toplumun genel ahlakına aykırı davranan, bireyler tarafından saygısız olarak 

tanımlanan, yalan söyleyen, kişilerin güçsüz algıladığı kişiler olumsuz imaj 

geliştirmektedir. 

Mevcut İmaj: Kişi, marka ya da kurumun şimdiki zamanda var olan, 

mevcut imajıdır. Bu imajın doğru tespit edilebilmesi için bilimsel analizlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü imajlar değişkendir ve süreç boyunca 

yönetilmesi zorunludur. Mevcut imajını doğru belirleyen bir kişi ya da marka, 

olumluyu sürdürme ve olumsuzu olumluya çevirme konusunda çeşitli 

eylemlerde bulunabilmektedir.  

Ayna İmajı: Ayna imajı, bir girişimcinin kendi firmasını 

değerlendirmesi durumudur. Bir kişi için, kendi imajını başkalarının gözünden 

görme çabasıdır. Özer (2011: 161), bu tür imajı genellikle yanıltıcı ve hatalı 

olarak değerlendirmiştir.  
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Marka İmajı: Bu imaj türü, marka ile ilgili tüketicinin mevcut algılarını 

ifade etmektedir. Markanın güçlü ya da zayıf yönleri, olumlu ya da olumsuz 

reklam ifadeleri, kontrol edilen algıları bu imaja dahil edilmektedir. Özüpek ve 

Diker (2013: 103), bu imaj türünü markanın kendi gerçekliği değil, tüketicinin 

algıladığı gerçeklik olarak tanımlamaktadır. Marka hakkında oluşan imaj, 

markanın soyut ve somut özelliklerinin bütün olarak değerlendirilmesi 

sonucunda oluşmaktadır. 

Ürün İmajı: Markanın ürettiği bir ürünün sahip olduğu imajdır. Bu imaj 

bazen markanın imajından daha popüler hale gelebilmektedir. Kamuoyu 

tarafından çok bilinmeyen bir marka, bir ürün sunduğunda genelde hangi 

kurumun yaptığı değil, ürünün beğenilmesi ya da beğenilmemesi öne 

çıkmaktadır. Yarar (2018: 25), ürün imajını, algılama yolu ile bir ürünün 

zihinlerde tanımlanabilmesini sağlayan, ürüne yönelik bilgi veren, sağladığı 

faydayı açıklayan, sembolik anlamlar içeren tasarlanmış ya da ürünün ilk 

üretildiği andan itibaren oluşmuş izlenimler ve değerlendirmeler bütünü olarak 

tanımlamaktadır. 

Mesleki İmaj: Mesleki imaj, genellikle kişilerin o meslek grubunda 

çalışan kişiler ile iletişimi sonucunda oluşmaktadır. Bu iletişimin 

değerlendirilmesi sonucu, aynı meslek grubunda çalışan tüm kişilerin aynı 

özellikte olduğunun varsayımıdır. Meslek hakkında oluşan imaj, bireyin 

örneğin avukatlığa karşı oluşturduğu inanç ve düşüncelerinin bütünüdür. 

Olumlu ya da olumsuz olabilmektedir.  

Şehir (Kent) İmajı: Bir şehirle ilgili mevcut algıya şehir ya da kent imajı 

adı verilmektedir. Langer (2000:15), şehrin imajının beş özelliği olduğunu 

belirtmektedir. Bu özellikler, gerçek ve geçerli olması, inandırıcı olması, net ve 

sade olması, çekici olması ve ayırt edilebilir olmasıdır. Lynch (1960) tarafından 

yazılan “The Image of The City” (Şehir İmajı) adlı kitapta ise, kent imajının beş 

unsuru yollar, ilçeler, şehir merkezleri, sahil kıyıları ve yön bulma işaretleri 

olarak sıralanmaktadır.  

Ülke İmajı: Ülke imajı, bir kişi ya da grubun bir ülke hakkında sahip 

olduğu inanç, tutum ve izlenimlerin toplamıdır (Buhmann, 2015: 33). Fan 

(2006:12), ülke imajını etkileyen faktörleri şöyle sıralamaktadır; 

• Ülkeyi ziyaret etme sonucunda oluşan kişisel denetimler 

• Eğitim seviyesi ve bilgi edinme kalitesi 

• Ülkede üretilmiş olan bir ürünün deneyimlenmesi 

• Medya kanallarında izlenen ya da dinlenen haberler 

• Ülke ile ilgili bilinen klişeler  

Algılanan İmaj: Kişi, kurum ya da markanın hem kendi içinde hem de 

dışarıdan nasıl algılandığı, algılanan imajı oluşturmaktadır (Bulduklu, 2015: 

28). Örneğin algılanan imaj, bir sanatçının onu takip eden kişiler tarafından 

nasıl görüldüğünün tanımıdır.  
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İstenilen İmaj: Kişi, kurum ya da örgütün ulaşmayı hedeflediği imajdır. 

İstenilen imaj, kişinin kendini nasıl göstermek istediği ile ilgilidir. Örneğin bir 

siyaset insanının, halkta yaratmak istediği resim, istenilen imaj olarak 

tanımlanmaktadır. 

Şemsiye İmaj: Kurumların, birçok alanda işlev kazanan markaları 

olabilmektedir. Bakan (2011), örgütün tutumunun ifadesini yansıtan üst imajı, 

örgüt ile ilgili tüm markaların üzerini kaplayan şemsiye bir imaj yarattığını ifade 

etmektedir. 

Transfer İmajı: Tanınan bir marka ya da kişinin, normalde hizmet 

vermediği bir alanda markasının kullanımıdır. Örneğin spor ayakkabı ve spor 

kıyafeti alanında tanınan Adidas’ın, parfüm üretmesi buna örnektir.  

1.2.   Kişisel imaj kavramı 
Kişisel imaj kavramı, 1959 yılında Erving Goffman tarafından sosyal 

psikolojinin bir alanı olarak ele alınmış ve “izlenim ve intiba yönetimi” olarak 

kullanılmıştır. Bireysel fayda kazanma ve ödüllendirilme amacı ile başka 

kişilerin zihninde kendi imajını oluşturma söz konusudur. Kişisel imaj, bütünsel 

olarak ele alınmaktadır. Kişilerin, karakter özellikleri, davranışları, düşünceleri, 

ruh halleri, rol ve statüleri, sosyal katılımları, fiziksel görüntüleri, çıkarları ve 

duyguları gibi unsurların bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır.  

Kişisel imaj, bir bireyin diğerlerinin zihinlerinde isteyerek ya da 

istemeyerek yarattığı çağrışımlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Gümüş, 

1995:124). Kişisel imaj tamamen algılama ile ilgilidir. Karşıdaki kişiye ne 

sunulduğundan daha çok, bireyin birikmiş tecrübeleri sonucunda ne algıladığı 

ve sizi kafasında nasıl konumlandırdığı önemlidir. Bu noktada sadece kendini 

doğru ve net ifade etmek değil, karşıdaki kişileri iyi analiz etmek de önem 

kazanmaktadır. İletişimin etkili kurulması ve sürdürülmesi gereklidir. 

Sampson (1995), imajı oluşturan iki reklamdan bahsetmektedir. İç ve dış 

reklam olarak tanımlanan bu olgular farklı unsurlardan oluşmaktadır. Dış 

reklam, beceriler, görüntü, duruş, ses tonu ve duruş gibi fiziksel özellikleri 

içermektedir. İç reklam ise, kendi kişiliğiniz, duygu ve düşüncelerinizi 

kapsamaktadır. Kişinin, kendini, tüm iletişim kanallarını kullanarak doğru ve 

etkili bir şekilde anlatması sonucunda etkili bir kişisel imaj kazanılabilir.  

Kişisel imaj, maske takarak kendi benliğini gizlemek ya da başkalarını 

kandırmak anlamında kullanılmamalıdır. Özer (2008:221), kişinin içindeki 

saklı kimliği ortaya çıkarması olarak ifade etmektedir. Kişiler kendi 

özelliklerine değil, başkalarının onları algılama şekline odaklandığında, bazı 

sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Çünkü imajın iki yüzü bulunmaktadır. Kişinin 

kendine gösterdiği kişiliği ile başkalarına gösterdiği kişiliği farklı olduğunda 

çatışma ve gerginlik yaşanmaktadır. Bu nedenle dahili ve harici kişisel imajın 

birbirini dengelemesi gerektiği belirtilmektedir.  

Kişisel imaj basit bir süs aracı değil, işi iyi yapmanın ve başarılı bir 

kariyer oluşturmanın temelidir. Başkalarının kafasındaki kişisel imajı 
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biçimlendirmenin ilk adımı, onların sizi nasıl algıladıklarını anlamaktan 

geçmektedir (Çakır, 2008:21). Kişisel imaj oluştururken sahte tavırlar 

sergilendiğinde, gerçekte olunan kişiden farklı biri gibi davranıldığında yapay 

bir imaj oluşturulmuş olmaktadır. Bu durum, insanlar üzerinde haksız ve yanlış 

bir izlenim yaratmaktadır. Bu imaj olumlu bile olsa, gerçek olmadığı için 

anlamsızdır. 

Dinçer (1998:5), kişisel imajın üç öğesi olduğunu ifade etmektedir. 

Bunlar; öz, algılanan ve istenilen (ideal) imaj olarak sıralanmaktadır. 

Öz İmaj: Kişinin kendini nasıl gördüğü ve tanımladığıdır. Psikoloji 

bilimi bunu “benlik algısı” olarak ifade etmektedir. Olumlu ya da olumsuz 

olabilen bu algı, kişinin kendi ile ilgili inanç, düşünce ve duygularının tümünü 

kapsamaktadır. Kişinin kendine olan güveni ve saygısı ile öz imajı etkileşim 

halindedir. Kişi ne kadar özgüvenli ise, o kadar olumlu bir öz imaj 

oluşturabilmektedir. Kotler (2001: 93), kişinin öz imaj algısını kişilik ile bütün 

olarak ele almıştır. 

Algılanan İmaj: Başkalarının kişiyi nasıl gördüğü ve nasıl 

tanımladığıdır. Bu imajla ilgili en bilinen örnek cenaze namazlarında sorulan 

"merhumu/merhumeyi nasıl bilirsiniz" sorusudur. Bu soruya verilen cevap, 

kişinin algılanan imajıdır. Bireyin etkileşim içinde olduğu diğer kişiler üzerinde 

yarattığı çağrışımları ifade etmektedir. Kişilerarası iletişimde kişinin algılanış 

biçimi esasen ona biçilen değerdir (Bulduklu, 2015:75). Algılanan imaj ile öz 

imajın birbirini tamamlaması ve uyumlu olması önemlidir. 

İstenilen (İdeal) İmaj: Kişinin kendisini nasıl görmek istediği ve 

başkalarına nasıl görünmek istediği ile ilgili olan imaj türüdür. Kişiler bu imaj 

türünü oluşturmak için profesyonel destek almalı ve oluşturulan ideal imaj, 

doğal, samimi ve kişinin mesleğine ve konumuna uygun olmalıdır. İstenen imaj, 

imaj oluşturma ve imaj yönetme çabalarının amacıdır. İstenen imajın kişinin öz-

nitelikleri ile uyumlu olması imajın başarılı biçimde ortaya çıkışını 

etkilemektedir (Bulduklu, 2015:75). Kişiliğin ideal imaj çerçevesinde 

şekillendirilmesi söz konusu olmaktadır. 

1.2.1. Kişisel imajın özellikleri 
Kişisel imajı oluşturan birçok öğe bulunmaktadır. Gürüz’e (2004:793) 

göre bunlar: Görüntü, sözlü iletişim (konuşma ve ses kullanımı), sözsüz iletişim 

(beden dili, mekân ve zaman kullanımı, giysiler, genel görüntü, renkler, çevre 

ve aksesuarlar), diğer iletişim özellikleri (yazma, sunum, dinleme), karakter 

(karizma, özgüven, özsaygı), yeterlilikler (birikim, potansiyel, kişisel gelişim, 

deneyim, göze çarpma), davranış ve tavırlardır. 

1.2.1.1. Sözlü (Sözel) İletişim ve Kişisel İmaj 

A. Konuşma kavramı ve dil 
Sözlü iletişim ile aynı anlamda değerlendirilen konuşma, burun, yutak, 

nefes borusu, akciğer ve daha fazlasını içeren son derece karmaşık bir 

mekanizma olarak ifade edilmekte, büyük ölçüde kontrollü ses ve havanın 
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birleşiminin konuşmaya yol açtığı görülmektedir (Carter, 2001:17). 

Konuşmadaki sözler birer simgedir. Birey, konuşma yoluyla kendi duygu ve 

düşüncelerini karşı tarafa aktarmaktadır.  

Dil, kelimeler aracılığıyla aklın görünür hale gelmesi ve zihindekilerin 

aktarımıdır. Konuşmak ve dinlemek üzerine bina edilen sözlü iletişim en az iki 

kişi tarafından gerçekleştirilen bir eylemdir. Konuşma bireysel, dil ise 

toplumsal ve kültüreldir (Fidan, 2009:47).  Dilin yönlendirme, ikna etme, 

duygulandırma, etkileşim sağlama, iletişimi destekleme, anlatım ve betimleme 

gibi işlevleri bulunmaktadır. Sözlü iletişimin kurulması ve karşılıklı olarak 

bireylerin birbirini anlaması için dilin doğru kullanımı oldukça önemlidir.  

B. Ses unsuru 

Sözel iletişimde ses unsuru, sesin şiddeti, vurgusu, hızı gibi özellikleri 

kapsamaktadır. Mesajı vurgulamanın yanı sıra sözcüklerin anlamlarını da 

etkilemektedir. Sesin tonu ve telaffuzundaki farklılıklar, mesajın ciddiyeti ve 

önemini ifade etmede etkinlik sağlamaktadır (Altıntaş ve Çamur, 36-37). Sesin 

şiddetinin alçak olması üzüntüyü ifade ederken, yüksek ses şiddeti dikkat 

çekmek isteyen ve baskın kişilik yapısına sahip oldukları izlenimi verir. Canlı 

ses tonu, hayat dolu ve istekli algılanırken, cansız ses tonu bezmiş ve tükenmiş 

olarak algılanmaktadır. Çok hızlı ya da yavaş konuşmak anlaşılmayı 

azaltabilmektedir (Gürüz ve Eğinli, 2017:196-198). Konuşmanın yanı sıra 

susmanın da anlamı vardır. Susmak, mesajı onaylamak ya da onaylamamak 

anlamına gelebilirken, konu üzerine düşünüldüğünü de gösterebilmektedir.  

C. Doğru ve Etkili Konuşma 

İyi kişisel imaj için kişinin iyi bir konuşmacı olması önemlidir. Kaynak 

ile alıcının birbirini anlayabilmesi ve ortak anlam yaratabilmesi için ses 

çıkarmaktan fazlasına ihtiyaç vardır (Budak & Budak, 2004:205). Doğru ve 

etkili konuşma doğuştan gelen bir yetenek değildir. Zihinsel ya da fizyolojik bir 

sorunu olmayan herkes doğru ve etkili konuşma becerisi kazanabilir (Sever, 

1998:56).  

İyi bir konuşmacı olmak için aşağıdaki özellikler kazanılmalıdır; 

• İletiler alıcının anlayabileceği şekilde anlatılmalıdır.  

• Soyut kelimelerden daha çok somut ifadeler kullanılır.  

• Kelimeler birden fazla anlama geliyorsa daha iyi bilinen anlamı ile 

kullanılır.  

• Alıcının anlamadığı kavram ve terimler açıklanmalıdır. 

• Duru, net ve kısa anlatım tercih edilmelidir. 

• Vurgu ve tonlamalara dikkat edilmelidir. 

• Doğru, doğru biçimde ifade edilmelidir. 

• Hazırlık yapılmalı ve konuşma giriş-gelişme-sonuç olarak 

hazırlanmalıdır. 
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• Etkileyici olmalı ve söylediğini dinlettirmelidir. 

• Amaç belirtilmeli ve konudan konuya atlanılmamalıdır. 

• Ses doğru kullanılmalı ve herkese duyurulmalıdır. 

• Suçlayıcı, aşağılayıcı vb. ifadeler kullanılmamalıdır. 

• Ahenk, kelime sayısı, dil bilgisi kurallarına uyum, doğru imaj için 

algıyı yönlendiren detaylardır. (Kabadayı, 2011:35) 

• Kendini öven ifadelerden uzak durulmalıdır. 

• Konuşma sırasında "ıııı, eee" gibi rahatsız edici seslerden 

kaçınılmalıdır. 

• İddiacı olmak değil, iddialı olmak tercih edilmelidir (Bulduklu, 

2015:95).   

D. Sözlü iletişim tarzları     
Devito (1995)’e göre, sözlü iletişim tarzları doğrudan, dolaylı, kişisel, 

bağlamsal, ayrıntılı, araçsal, etkisel, onaylayan, onaylamayan, dışlayan, dahil 

eden, kendine odaklı, diğer kişilere odaklı, destekleyici, savunucu, aşağılayıcı, 

eleştirel olabilmektedir. Kişilerarası ilişkilerde onaylayan, dahil eden, sadece 

kendine odaklı değil, diğer kişilere de odaklı olan, destekleyici kişiler olumlu 

imaja sahip olarak nitelenmektedir. 

E. Sözlü iletişimi engelleyen faktörler 

Sözlü iletişimi engelleyen faktörler; genelleme, kutuplaştırma, soyut dil, 

anlam çıkarma, zihin okuma, suçlama olarak sıralanabilmektedir. Bu 

faktörlerden kaçınmak kişisel imajımız için olumlu anlam yaratımı 

sağlayabilmektedir. 

1.2.1.2. Sözsüz İletişim ve Kişisel İmaj 
Kişisel imajın için sözsüz iletişim de sözlü iletişim kadar değerlidir. 

Bireysel imajın oluşumunda en önemli unsurların iletişimin söz dışı boyutu 

tarafından şekillendirildiği akademik pek çok yayında ifade edilmektedir 

(Bulduklu, 2015:107). Sözsüz iletişim, görüntü, kıyafet, renkler, jest ve 

mimikler gibi kavramlardan oluşmaktadır. Aşağıda bu kavramların tanımları 

detaylandırılmaktadır; 

A. Görüntü ve ilk izlenim  
Bireyin ilk algılanışı, onun hakkında ilk çağrışımların oluştuğu aşamadır. 

İlk kez karşılaşılan kişinin sakalı, bıyığı, giyimi vb. ilk izlenimin öncül 

unsurlarıdır (Bulduklu, 2015:89). İlk izlenim 30 saniye (Fidan, 2009:107) ile 4 

dakika (Çakır, 2002:26) arasında oluşan izlenimdir ve tekrarı olamamaktadır. 

İlk izlenim, iletişimin başlayıp başlamamasına ilişkin gerekliliği 

belirlemektedir. İlk izlenim sonunda ortaya çıkan olumlu algı, kişinin beden 

diline ve özel iletişime ilişkin becerilerini sergilemeye fırsat sunar (Bulduklu, 

2015:73). İlk izlenimin sonunda ortaya çıkan olumsuz algı ise iletişimi tam tersi 
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etkileyecektir. İlk izlenimde görüntü ön plana çıkmaktadır ve görüntüyü kıyafet, 

renkler, saç şekli, takılar ve çekicilik oluşturmaktadır. 

B. Kıyafet ve renkler 
Doygun renkler ve derin gölgelerden oluşan giysileri tercih edenlerin 

cana yakın, ileri görüşlü, sosyal kişiler oldukları; küçük desenli kıyafetleri 

tercih edenlerin, iyi bir görüntü ile daha çok ilgili oldukları açıklanmaktadır. 

Giysiler kişinin kendi ile ilgili sosyal mesajlar vermektedir. Cinsiyet, yaş, 

meslek ve statü, ekonomik durum gibi birçok unsur kıyafetler ve renkleri 

değerlendirilerek gözlenebilmektedir. Ricmond ve McCroskey (2000)’e göre 

kişiler, kendilerine benzer giysi tercihi yapan kişilerle etkileşim kurmak 

istemektedir.   

Kıyafet seçiminde doğru imaj için dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki 

gibi sıralanmaktadır: (Kabadayı, 2012:52-54) 

• Pahalı kıyafet tercih etmek, doğru imaj kazanımı anlamına 

gelmemektedir. 

• Moda olduğu için kıyafet tercih etmek, kişisel imajı ifade ettiği 

anlamına gelmemektedir. 

• Kıyafetin rengi, deseni, kesimi uygun değilse tercih edilmemelidir. 

• Yaşa ve güne uygun kıyafet tercihi doğru algı için gereklidir. 

• Ortamına ve mevsimine göre kıyafet tercih edilmelidir. 

Renkler de ruh hali, karakter, yaşama bakış vb. ipuçlarını içerir. Bazı 

renkler ve etkileri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır (Ker-Dinçer, 2002:300-

303); 

• Kırmızı: Yeni başlangıçların, yaşama sevincinin anahtarıdır. 

Canlandırıcı bir renktir ve enerji yükseltir. Aşırısı depresyona işaret 

eder. 

• Turuncu: Neşe ve bilgeliğin rengidir. İletişim ve hareketi temsil eder. 

Tonu kahverengine yaklaştıkça sakinliğe yol açar. 

• Sarı: Yaratıcılık ve ruhsal gelişimin simgesidir. Özellikle siyah 

kıyafet ve sarı aksesuar, özgüveni yüksek bir çağrışım yaratır. 

• Yeşil: Kendini yalnız hisseden ve şefkate ihtiyaç duyan kişiler 

tarafından tercih edilir. Uyum ve denge rengidir. 

• Mavi: Rahatlatıcı ve sakinleştiricidir. Güven ve doğruluk imajı verir. 

• Pembe: Şefkat, saflık, hoşnutluk ve aşk duygularını uyandırır.  

• Beyaz: İstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Mükemmeliyetçi, 

titiz ve güvenilir kimselerce tercih edilir. 

• Siyah: Yalnızlığın, hakimiyetin sembolüdür. Depresyon ve acıyı 

çağrıştırır. 

• Kahverengi: Toprağın rengidir ve sıradanlık anlamına gelir. İş 

görüşmelerinde doğru imaj için kahverengiden kaçınılmalıdır. 
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C. Saç stili 
Saç stili, bir insanın yarattığı izlenimin biçimlenmesinde rol oynar. 

Erkeklerde, saç ne kadar kısaysa o kadar tutucu olduğu düşünülmektedir. Kısa 

saç ciddiyet belirtmektedir. Uzun saç ise sanatçı kişiliği ve entelektüel kimliği 

tanımlamaktadır. Cooper (1995:114), kadınlarda saç boyu ne kadar uzunsa 

dişiliğin o kadar belirgin olduğunu ifade etmektedir. Genelde geleneksellik ve 

gençlik, uzun saç ile ifade edilmektedir. Kısa, şık kesimli saçlar sanatçı ruhu ve 

yaratıcı kişiliği anlatmaktadır. Ayrıca bakımlı saçlar ekonomik durumun iyi 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

D. Aksesuarlar 
İş yaşamında kadınların basit ve abartısı olmayan altın küpeler, 

bilezikler, yaka iğnesi, saat ve evlilik yüzüğü takması normal kabul 

edilmektedir. Gözlüğün kişileri daha zeki, çalışkan, dürüst gösterdiği ifade 

edilmektedir. Kadınlar gözlük kullandıklarında daha geleneksel, dindar ve 

yaratıcı olmayan bir kişilik özelliğine sahip olduğu düşünülmektedir. Ricmond 

ve McCroskey (2000), gözlük kullanan kişilerin sinirli ve gergin olarak 

algılandığını ifade etmektedir. Bu noktada, kullanılan aksesuarın karşıdaki kişi 

için ne anlam ifade ettiği önemli olmaktadır. 

E. Çekicilik 

Saçın biçimi, gözlerdeki içten bakış, bedensel hijyene gösterilen özen, 

samimi davranışlar ve gözlerin gülmesi çekiciliğe ilişkin kodlar olarak kabul 

edilmektedir (Ker-Dinçer, 2012:345). Çekicilik işe kabul sırasında, evlilikte eş 

seçerken, ikna ederken, sosyal ortamda kabul edilme gibi birçok durumda etkili 

olmaktadır. Fiziksel, sosyal ve görev çekiciliği olarak sıralanan üç çekicilik türü 

bulunmaktadır. Fiziksel çekicilik tamamen görünüm ile ilgilidir. Sosyal 

çekicilik, bir topluluk içinde fark edilme ile ilgilidir. Görev çekiciliği ise, bir 

görevde bulunan kişinin diğer bireyler tarafından çekici algılanması sonucu 

ortaya çıkmaktadır. 

1.2.1.3. Beden dili 
Beden dili, jest ve mimikleri, vücudun duruşunu ve temasları 

içermektedir Bedenin kendisi iletişim sembolüdür. Ancak aşırı beden dili 

kullanımı olumlu imaj yaratmaktan uzaktır (Bulduklu, 2015:110). Beden dilinin 

aşırı kullanımından kaçınmak, çok az beden dili kullanmak ile eş anlamlıdır. Bu 

nedenle dengede kalmak önemlidir. Beden dili, tamamen yönetilemeyen bir 

unsurdur. Çünkü, bilinçsiz yapılan vücut ve yüz hareketleri de beden dili olarak 

nitelendirilmektedir. 

1.2.1.3.1. Mimikler ve Jestler 
Mimikler; alın, kaş ağız ve göz bölgesiyle oluşturulan ifadeler olarak 

bilinmektedir. Mimikleri yüz kasları oluşturmaktadır (Yücel, 2011:64). 

Öfkelenince yüzün kızarması, mutlu olunca gülümseme, şaşırınca gözlerin 

açılması gibi tüm tepkiler bizimle ilgili ifadelerdir. Bu nedenle kişiler, 
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karşısındakinin ne düşündüğünü saptamak için yüz ifadesinden çıkarım 

yapmaya çalışmaktadır (Bulduklu, 2015: 266). Şaşkınlık, korku, öfke, tiksinme, 

mutluluk, üzüntü gibi birçok duygu yüze bakarak anlaşılabilmektedir. 

Gülümseme, dikkatle dinleme gibi olumlu yüz ifadeleri kişisel imajı olumlu 

yönde etkilemektedir ve samimi bulunmaktadır. Tam tersi, sürekli mutsuz 

gözüken ve az gülümseyen insanlar, soğuk, kaprisli vb. görülmektedir. 

Yüz kaslarının anlatım amacı ile kullanımı "mimik" adını alırken, niyet 

edilmeden yapılan yüz ifadelerine "duygusal ifade" adı verilmektedir (Altıntaş 

ve Çamur, 2001:47). Kültürden kültüre ifade tarzları değişebilmektedir. 

Örneğin Türk bir öğrenci hocasına saygısını yere bakarak, Amerikalı bir öğrenci 

ise gözünün içine bakarak belli etmektedir (Cüceloğlu, 2000: 270). Bu nedenle, 

her davranışı kendi kültürü içinde değerlendirmek gerekmektedir.  

Kaşlar, dudaklar, burun ve gözler bize farklı iletiler yollamaktadır. 

Örneğin kaşlar, şaşırma durumunda yukarı, üzüntü durumunda aşağı hareket 

etmektedir. Dudakların ısırılması içsel bir öfke belirtisiyken, çocukların 

dudaklarını ileri çıkarması küskünlüğün göstergesidir. Göz kaçırmak 

hoşlanılmadığını anlatırken, uzun süre bakmak ilgi duymayı ve iş birliğini 

açıklamaktadır (Gürüz ve Eğinli, 2017:152-155). 

Jestler, sözlü iletişimi desteklemek için sıkça başvurulan beden hareketleridir. 

Kişiler kendilerini hedefe daha iyi ifade edebilmek için konuşma esnasında 

sıkça jestlere başvururlar (Yücel, 2011:94). Tüm jest ve mimikler birbirine 

uyumlu olmalıdır. Bu sayede, kişi olumlu algılanır ve insanlar tarafından pozitif 

olarak nitelenir. Kişisel imajını yönetmek isteyen bir kişinin bu hareketli 

olabildiğince bilinçli kullanması gerekmektedir. 

a. Baş hareketleri 
Baş, yukarı kaldırılmışsa üstünlük, aşağı eğiliyorsa uysallık olarak kabul 

edilmektedir (Altıntaş ve Çamur, 2001:64). Başın yana eğilmesi karşı tarafa 

güven duyulduğunu belirtirken, başın arkaya atıldığı ve boynun ortaya çıktığı 

durum, kişinin kibirli olduğunu ve karşısındakini önemsemediğini ifade 

edebilmektedir (Saygın ve Layiç, 2006:73; Molcho, 2000:133). Başın karşıdaki 

kişiye mesafesi de kişilerin algılanma biçimlerini etkileyebilmektedir. 

b. Eller ve tokalaşma 
Eller, konuşmayı desteklemesinin yanı sıra kişinin iç dünyasını yansıtma 

özelliği taşımaktadır. İnsanlar gergin olduklarında ellerini gizlemektedir. 

Benzer şekilde tedirgin hisseden bireylerin elleri terlemekte ve titremektedir 

(Bulduklu, 2015:273). Konuşma sırasında ellerin görünür olması olumlu imaja 

destek olacaktır.  Kişisel imajını yönetmek isteyen biri, dürüst olduğunu 

göstermek ve sözlerini desteklemek istiyorsa açık avuç içi farkındalığını 

kazanmalıdır. Gürüz ve Eğinli (2017:175)’e göre işaret parmağının uzatılması 

tehdit ve suçlama anlamı taşımaktadır. Bu hareketten kaçınmak olumsuz 

izlenim yaratmayı önleyebilmektedir. 
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Kişisel imajın olumlu olması için, birey elleriyle olumlu etkiler 

yaratmalı, karşı tarafa pozitif mesajlar vermelidir. El sıkma biçimleri ile 

hakimiyet, edilgenlik ve eşitlik olmak üzere üç mesaj iletilir (Gürüz ve Eğinli, 

2017:184). Sadece parmak ucuyla el sıkan insanlar olumsuz imaj yaratırken, 

karşısındakinin elini ezer gibi sıkarak güç gösteren insanlar da olumsuz imajı 

desteklemektedir. Bu noktada, tokalaşma sırasında göz teması kurmak, 

karşıdaki kişiyi kabul etmek ve dengeli bir şekilde hafifçe elleri sallamak 

önemlidir.  Güven vermeyi artırmak adına, hafifçe karşıdaki kişinin koluna tek 

elle dokunmak önerilen bir dokunsal iletişim biçimidir. 

c. Kollar 
Vücudun merkezi, göğüs kafesidir. Kollar, merkezi yani göğüs bölgesini 

kapadığında korunma ihtiyacı duydukları, iletişime kapalı oldukları anlamına 

gelmektedir. Kişiler ilgi duydukları durumlarda ya da yüksek özgüven 

durumlarında ise kollarını merkezden uzaklaştırmaktadır. Kollar, sohbet 

sırasında çok hareketli olabilmektedir. Bu durum etkileşimin etkili olduğu 

anlamına gelebilirken, kişi sohbet sırasında çok fazla kollarını hareket 

ettiriyorsa ve bu hareketler sert biçimde oluyorsa kişinin öfkeli olduğu da 

düşünülebilmektedir. 

d. Bacak ve ayaklar 
Kişinin duygularının en son yansıdığı nokta, bedenin alt kısmında yer 

alan bacak ve ayaklardır. Ayaklar yere sağlam basıyorsa kişi kendine 

güvenlidir, dengeli yapıya sahiptir. Ayakların yönü ilgilenilen yönü 

göstermektedir. Ayağı sallama ise sıkılma göstergesidir (Gürüz ve Eğinli, 

2017:191) Bazı kişiler bacağı diğer bacağın üstüne atma davranışını olumsuz 

algılayabilmektedir. Bu nedenle kişisel imaj oluşturan kişilerin ayak ve bacak 

hareketlerini doğru kullanması gerekmektedir. 

1.2.1.3.2. Bedenin duruşu 
Özgüven düzeyi, konuya hakimiyet, tehdit altında hissetme, rahatlama, 

kuşkulanma, tedirgin ve endişeli olmaya yönelik tüm göstergeler, sadece 

bedenin duruş biçimine bakılarak öngörülebilmektedir (Bulduklu, 2015:264). 

Beden duruşu ya da diğer adıyla postür, bilinçli ya da bilinçsiz mesajlar 

verebilmektedir. Örneğin dik duruş kendinden emin olmayı ifade etmektedir. 

Ancak düşük omuz ve eğik durmak, kişinin üzgün ya da yorgun olduğu şeklinde 

algı yaratmaktadır. Kişisel imajını olumlu hale getirmek isteyen biri ideal 

duruşu edinmelidir. Bu nedenle ayakta ya da otururken bedenin dik durmasına 

özen gösterilmelidir 

Bedenin duruş yönünün ilgilenilen yöne, kişiye, olaya dönük olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle konuşma sırasında bedenin konuşulan kişiye dönük 

olması gereklidir. Gürüz ve Eğinli (2017:167), kişinin oturduğu yerin ucunda 

oturmasını rahatsız olduğu şeklinde yorumlarken, oturulan yere yayılmanın da 



161 | A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  

 

rahatlık göstergesi olduğunu ifade etmektedir. Kişinin kendini doğru ifade 

etmesi için, kişiliğine uygun konumu bulması önemlidir. 

1.2.1.4. Sözsüz iletişimin özellikleri ve işlevleri 
Davranışların sözsüz mesajlarla ortaya konması ve anlamlandırılması 

olarak ifade edilen sözsüz iletişimin özellikleri şunlardır; (Caputo vd., 1994: 

152-153) 

• Süreklidir. Gözle görülür, zor manipüle edilir. 

• Niyet edilebilir ya da niyet edilmemiş olabilir. 

• Aynı mesaj kişilik, kültür vb. bağlı olarak farklı anlamlara gelebilir. 

• Sosyal etkileşimlerde ima yansıtabilir, ipucu verebilir. 

Kişilerarası iletişim sürecinde, sözsüz mesajların yerine getirdiği işlevleri 

şu şekilde açıklamak mümkündür; (Caputo vd., 1994:156) 

• Tamamlama 

• Tekrarlama 

• Vurgulama 

• Çelişme/Çift anlamlılık 

• Yerine Geçmek 

• İlişkileri tanımlama 

• Düzenleme 

• İzlenim oluşturma 

• Kişinin kendi hakkında hissettikleri 

• Kişinin karşısındaki kişi hakkında hissettikleri 

• Karşıdaki kişinin sizinle ilgili hissettikleri 

• Karşıdaki kişinin kendisi hakkında hissettikleri 

1.2.2. Kişisel imaj ve zaman-mekân kullanımı 
Kişisel imajının olumlu olmasını isteyen bir kişi, zaman ve mekan 

kullanımını bilmelidir. Toplumda insanlarla iletişim halindeyken ya da bir 

yerde konuşma yaparken dikkat edilmesi gereklidir. Zamanlama, konuşmalarda 

imaj açısından yönetilmesi en kolay yön olarak bilinmektedir (Bulduklu, 

2015:126). Konuşma süresi ne kadar belirlendiyse o sürede konuşma 

tamamlanmalıdır. Çünkü sözünü tutmayan konuşmacı, dinleyicilerde olumsuz 

algı yaratacaktır. Konuşma sırasında insanların birbirine olan mesafesi artmakta 

ya da azalmaktadır. Kişilerin alan kullanımında kültür, statü, ortam ve tanışıklık 

seviyesi etkili olabilmektedir.  

Aşağıda iletişimde kullanılan mesafeler ve bu mesafelerin özellikleri 

verilmiştir: (Cüceloğlu, 1994:37; Tubbs ve Moss, 1974:145-146) 
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1. Mahrem Alan (Cilt teması-25 cm): İçli dışlı olunan, duygusal 

bakımdan çok yakın hissedilen insanların bu bölgeye girmelerine izin 

verilir. Yakın arkadaş, eş veya sevgili bu alanı paylaşabilir. 

2. Kişisel Alan (25-100 cm): Sevgi ve saygı olan alandır. İş arkadaşları, 

birbirini tanıyan insanlar bu alan içindedir. 

3. Sosyal Alan (1- 2,5 m): Resmi ilişkilerin sürdürüldüğü çemberdir. 

Satıcı-müşteri arası mesafe buna örnektir. İş yeri toplantıları için 

uygundur. 

4. Genel Alan (2,5 m): Genel topluma açık, tanışılmayan kişiler içindir. 

Yabancılık sınırıdır. 

1.2.2.1. Diğer iletişim özellikleri 
Duygu ve düşünceler, sözlü ve sözsüz unsurlarla ifade edildiği gibi 

yazıyla da ifade edilebilmektedir. İletilmek istenen mesajın yazılış şekli, üslubu, 

kullanılan kelimelerin çeşitliliği ve yazının anlaşılırlığı, yazan kişi hakkında 

fikir vermekte ve bu durum kişisel imajın oluşum sürecine katkıda 

bulunmaktadır (Canöz, 2014: 411). Dinleme bir diğer önemli unsurdur. Etkin 

dinleme becerisi gösteremeyen kişilerin günlük hayatta başarılı olması ve diğer 

insanlar tarafından sempatik karşılanması güçtür (Fidan, 2009:181). 

Dinlemenin yanında, insanların konuyu sunuş şekilleri de kişisel imaja olumlu 

ya da olumsuz etkide bulunmaktadır. 

Kişinin yeterlilik düzeyi, özgüvenli olması, tecrübesi gibi unsurlar da 

kişisel imaj oluşumunda önemsenmektedir. İlk izlenimin ardından, insanlar bu 

unsurlara dikkat etmektedir. Kişinin tavrının samimi ve dürüst olması, 

davranışlarının sözleri ile tutarlı olması iyi ilişkiler kurmasına katkı 

sağlamaktadır. Bu durum hem güven oluşumu sağlayacak hem de imajı olumlu 

yönde inşa edecektir. 

1.3. Kişisel imajın önemi 
Kişi hakkında, diğer kişilerin nasıl hissedeceğini ve nasıl davranacağını 

belirleyen şey kişinin imajıdır. Kişi hakkında oluşacak yanlış imajlar olumsuz 

düşünce ve fikirleri doğuracak, olumsuz düşünceler olumsuz duyguları 

oluşturacak, olumsuz duygular da olumsuz davranışların sergilenmesine neden 

olacaktır (Çakır, 2002:28). Kişisel imajın önemi şöyle sıralanabilmektedir;  

• Kişisel imaj, ulaşılmak istenilen kariyer hedefi konusunda karar 

verecek durumda olanlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.  

• Görünen, insanlar için önemlidir. Bu nedenle kişi algılanan imajına 

yatırım yapmalıdır.  

• Yoğun çalışma ortamları içinde çok sayıda insan üzerinde harcanacak 

zaman olmadığından, ilk edinilen izlenimlere güvenmek gerekir.  

• Kuruluşun tüm çalışanları, satış işinden sorumludur ve hepsi 

mesleklerinin ya da bağlı oldukları kuruluşun temsilcileri olarak 

davranmak durumundadır.  
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• Başarılı bir çalışanı eşitler arasından çekip çıkarmada kişisel 

farklılıklar göz önünde bulundurulur.  

• Performans değerlendirmelerinde önemli bir etkisi vardır.  

• Olumlu bir kişisel imaja sahip olmak, imaj sahibi için de moral 

açısından yapıcı olmakta, kişi kendisini daha iyi hissederek, özgüvenli 

davranışlar sergileyebilmektedir. (Dinçer, 1998:6) 

• Olumlu kişisel imaj bireye fayda sağlamaktadır. Bu faydalar kişinin 

kendini iyi hissetmesi, özgüvenli olması, iyi davranması ve doğru 

iletişim kurması, kolay ikna edebilmesi ve sevilmesi olarak 

sıralanabilmektedir. 

• Kişisel imaj, farklılık yaratarak ön plana çıkmayı sağlamaktadır. 

Kişisel imaj, bireye üç açıdan katkı sağlamaktadır; sosyal ve maddi 

katkı, benlik saygısına katkı ve kimliğin gelişimine katkı (Leary ve 

Kowalski, 1990:38).    
 

1.3.1. Kişisel imaj yönetimi 
Her birey kendisiyle ilgili düşünceleri merak etmektedir. Bireyler toplum 

tarafından kabul görmek, sevilmek ve olumlu bir izlenim yaratmak 

istemektedir. İşte bu izlenim, imaj kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. İmaj 

yönetimi, kendimizle ilgili diğer bireylerde oluşan düşünceleri belirlememiz ve 

nasıl algılandığımızı yönettiğimizdir. Bu bakımdan imaj yönetimi "algılanma 

yönetimi" olarak adlandırılabilmektedir. 

İmajın bilinçli çabalarla oluşturulması ve kontrol edilmesi kısaca imaj 

yönetimini ifade etmektedir. Kişisel olarak imajın yönetimi, bireylerin başkaları 

üzerinde bıraktıkları izlenimleri etkilemeye çalıştıkları bir süreç olarak ifade 

edilebilir. Bireyin izlenimini etkileyebilmek, kendisi ve başkaları tarafından 

görülme şeklini olumluya çevirmek için ortaya koyduğu çabaların tümü kişisel 

imaj yönetimi olarak adlandırılmaktadır (Saygın, 2006). Kişisel imaj yönetimi, 

kişinin kendini tanıması ve doğru yansıtması sonucunda gerçekleşen bir 

süreçtir. 

Bireyler, imajlarını yönettiklerinde kendilerini daha güvende 

hissetmektedir. Birincisi, imaj yönetimindeki başarısızlığın bireyin kendisine 

saygısını azaltırken, imaj yönetmedeki başarının bireyin kendisini iyi 

hissetmesini sağlamasıdır. İkinci neden ise, bireyin kimliğini yapılandırması ve 

bunu sürdürme isteğidir. Bir başka neden ise, kişinin başkalarının düşüncelerini 

önemsemesidir (Demir, 2003). İmaj yönetimi üstlendiğimiz kimliği 

tanımlamamıza izin vermektedir. Hem nasıl görünmek istediğimizi hem de bize 

nasıl davranılmasını istediğimizi yansıtma şeklimiz önem kazanmaktadır.  

Kişisel imaj yönetimi, bilerek ya da bilmeyerek, ruhsal ya da durumsal 

koşullar tarafından uyarılan sözlü ya da söz dışı unsurları içerebilir (Lopes & 

Fletcher, 2004:74). İmaj yaratmayı ressamın elindeki fırçayla noktalardan 

yarattığı resme benzeten Mardin (1985:299), tıpkı her noktanın o resmi biraz 

daha tamamladığı gibi imajın da ufak ayrıntılardan ve noktalardan yavaş yavaş 
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oluşmakta olduğunu ifade etmiştir. Bunun unutulmaması önemlidir. Çünkü kişi, 

yaptığı küçük davranışların bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda bir 

imaj yaratmaktadır. Bu imaj ya da izlenim, kişinin kendi kişisel hayatını da 

sosyal kabulünü de etkilemektedir.  

1.3.2. Kişisel imaj yönetimi aşamaları 
Kişisel imaj yönetiminin aşamaları şunlardır (Bulduklu, 2015:79-83); 

Kendini Tanıma: İlk adım bireyin kendinin farkında olmasıdır. 

Yaratılmak istenen resmin tanımlanmasını kolaylaştıracaktır. Kendini tanıma; 

öz-farkındalık, bilgi düzeyi, zevkler, toplumsal statü ve iletişim yeteneğinin 

tanımlanması gibi çeşitli aşamalardan oluşur. 

Hedef Kitleyi Tanıma: Algının yaratılması istenen kişi, grup ya da 

kitlenin saptanmasıdır. Hedefin istek, beklenti ve değerlerinin bilinmesi, 

yaratılmak istenen resmin çerçevesini belirleyecektir. 

İstenen İmajı Saptama: Yaratılmak istenen görüntünün nasıl olacağı 

belirlenir. Bu imaj, kişinin karakteriyle uyumlu olmalı ve gerçek öz-niteliklerini 

doğru yansıtmalıdır. 

Planlama: İmaj yönetiminde hangi teknik ve araçların kullanılacağı 

önceden planlanmalıdır. 

İletişimsel Farkındalık Eğitimi: Bireyin iletişim becerilerini kullanımı 

hakkında farkındalık yaratılmalıdır. İletiler doğru kodlanmalıdır. 

Öz-Sunum Becerisinin Kazandırılması: Kişinin kendini olduğundan 

daha iyi ya da kötü olarak değerlendirmesi, bireysel öz sunum becerisini 

etkilemektedir. Kendini olduğundan daha iyi olarak değerlendirenler, 

kendilerini daha iyi sunabileceklerdir. (Özer, 2012:181) 

Eyleme Geçme: Alınan eğitimlerin uygulamaya konulması aşamasıdır. 

Planlar hayata geçirilir. Süreç, planlanılan biçimde başlar ve devam eder. 

Geribildirimlerin Alınması ve Kişisel İmajın Değerlendirilmesi: 

Hedef kitleden veri toplanır. Başarı düzeyinin değerlendirildiği aşamadır. 

1.3.3. Olumsuz durumlar 
İnsan hayatında kurulan iletişimleri etkileyen bazı engel durumlar söz 

konusu olabilmektedir. Örneğin, uyuyakalarak önemli bir toplantıya geç 

katılmak, bilgisayarda bulunan önemli verileri yanlışlıkla silmek ya da verilen 

bir sözü unutmak gibi durumlar gelişebilmektedir. Kişiler böyle durumlarda, 

olumsuz yansımaları en aza indirmek için genellikle kendilerini savunmakta ya 

da davranışı telafi edecek çeşitli eylemlerde bulunmaktadır. Olumsuzluk 

yaşanan durumlarda, olumsuz imajı azaltma, olumsuz izlenimleri reddetme ya 
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da etkisiz hale getirme ya da olumsuz olan algıyı olumluya çevirmek üstüne 

çalışmalarda bulunma davranışları görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen seçenekleri uygulamaya yönelik davranışlar ise, 

açıklama, engel koyma, özür dileme ve yadsıma olarak ifade edilmektedir 

(Demir, 2003). Açıklama, toplum tarafından yapılabilecek olumsuz 

değerlendirmeleri azaltmak için yapılmaktadır. Açıklama yapan birey, olumsuz 

olayları ve bu olayların nedenlerini inkar ederek mazeretler öne sürmekte ve 

kendini haklı çıkarmaktadır. Diğer bir yöntem ise engel koyma olarak kabul 

edilen suçu dış kaynaklara yüklemektir. Bu yöntem genellikle yeteneklerine 

güvenmeyen bireyler tarafından kullanılmaktadır. Böyle durumlarda 

başarısızlık dışsal bir nedene başarı ise içsel bir nedene bağlanmaktadır. Özür 

dileme, günlük yaşamda da çok karşılaştığımız bir hatayı kabul etme ve 

pişmanlığını belirtme şeklidir. Yadsıma ise bireyin olumsuz durum 

gerçekleşmeden önce mazeret öne sürmesidir. Kısaca yadsıma olumsuz bir 

durum gerçekleşmeden önce alınan bir tür önlemdir.  

İmaj kavramının hayatımızda çok önemli bir yeri olduğu görülmektedir. 

Kişisel hayatımızdan, insanlarla ilişkilerimize; iş yaşantımızdan, tercih 

ettiğimiz markalara birçok alanda imaj kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bunun 

farkında olan kurumlar ve kişiler bu kavramı yönetme yolunu tercih 

etmektedirler. İlk bölümde imaj kavramı incelenmiş, türleri tanımlanmıştır. 

Ardından kişisel imaj kavramı, önemi, öğeleri ve yönetim aşamaları 

sıralanmıştır. Kişinin olumsuz durumlarda nasıl davranabileceği, olumlu imaj 

için beden dili, jest ve mimiklerini nasıl kullanması gerektiği 

detaylandırılmıştır. 

Kişisel imaj ile desteklenen olumlu yargılar, kişinin başarılı olmasına 

katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada Haluk Levent’in kendi kişisel imajını nasıl 

yönettiği ile ilgili bir analiz yapılmıştır. İmajını yöneten insanların daha başarılı 

olduğu ve diğer insanlar tarafından daha samimi karşılandığı bilinmektedir. 

Olumlu izlenim, kişilere olumlu davranılmasını sağlamaktadır ve imajını doğru 

yöneten birinin insan ilişkileri de olumlu yönde gelişmektedir. Bulgular 

kısmında, araştırma grafikleri sunulacak ve ardından tartışma-sonuç bölümünde 

değerlendirmeler yapılacaktır. 

Bulgular 
Çalışmanın bu kısmında, Haluk Levent tarafından dört aylık süreçte 

atılan tweetlerin analiz grafikleri sunulacaktır. 1 Ocak 2022-30 Nisan 2022 

arasındaki süreçte atılan tweetler, içerik analizi yapılarak 6 başlık halinde 

sınıflandırılmıştır. Bu başlıkların yüzdelik değerleri ile ilgili grafikler aşağıda 

sunulacaktır. Ayrıca, her başlığın alt başlıkları ile ilgili de ayrıca grafikler 

verilecektir. Grafiklere başlamadan önce Haluk Levent ve kurduğu dernekten 

bahsetmek gerekmektedir. 
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2.1. Haluk Levent ve AHBAP  
Haluk Levent, Rock tarzı şarkıları dillere dolanmış bir Türk müzisyendir. 

2017 yılında 31 Temmuz’da AHBAP isimli derneğin temellerini atmıştır. 

Hayırsever olarak bilinen Haluk Levent, bu dernekle birlikte daha fazla insana 

ulaşmayı ve yardım etmeyi amaçlamıştır. Ahbap, dayanışma içinde olmaya, iş 

birliğine, sevgiye ve yardımlaşmaya dayalı bir iyilik hareketi olarak 

tanımlanmaktadır. Sloganları “Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz” ve “Gelin 

ahbap olalım” olarak sıralanmaktadır. Türkiye’nin birçok şehrinde faaliyet 

göstermektedir. Yardım konuları arasında şiddetsiz iletişim, hastalık masrafları, 

kira ve borç yardımı, burs, tıbbi destek, sanat, bilim ve teknoloji, eğitim 

sayılabilmektedir. 

Haluk Levent, 1968 yılında Adana’da dokuz çocuklu bir ailenin sekizinci 

çocuğu olarak doğmuştur. Genç yaşlardayken bile faydalı olmayı amaç edinen 

sanatçı, hasta bir kız çocuğu için sokakta şarkı söylemiş ve para toplamıştı. İlk 

albümü “Yollarda” 1993 yılında piyasaya çıktı. Anadolu Rock müziğinden 

parçalar yer alan bu albüm, dönemin çok satan albümlerinden oldu. 1995’te “Bir 

Gece Vakti” ve 1996’da “Arkadaş” ile müzikal olarak oldukça başarılı bir 

noktaya ulaşmıştır. 2 O zamandan bu zamana kadar çıkardığı albümlerin ve 

verdiği konserlerin çoğunda birçok kişiye yardımcı olmayı hedeflemiştir. Çoğu 

konserinden para almamış, bunun yerine başkalarına iyilik yapmıştır. Ayrıca 

çevre sorunlarına duyarlılığı ile ön plana çıkan sanatçı, bu anlamda da 

çalışmalarda bulunmuştur. Sanatçının 19 solo ve 2 kolektif albümü 

bulunmaktadır. Günümüzde hala albüm çalışmalarına ve konser vermeye 

devam etmektedir.  

2.2. Haluk Levent Twitter İçerik Analizi 
Haluk Levent’in Twitter adres adı @haluklevent olarak tanımlanmıştır. 

2022 yılı 30 Nisan itibari ile 5.7 Milyon takipçisi olan müzisyen, hesabını 

genellikle yardımlaşma amacıyla kullanmaktadır. 1 Ocak ve 30 Nisan tarihleri 

arasında toplam 206 tweet atan sanatçı, birçok alanda içerik yaratmıştır. Bu 

çalışmada sanatçının attığı ifadeler, 6 ana başlık (maddi yardım talebi, ihtiyaç 

karşılandı, takipçiler ile iletişim, çevre sorunları, toplumsal durumlar ve Ahbap 

derneği çalışmaları) altında toplanmış ve aşağıda grafik halinde yüzdelikleri ile 

sunulmuştur. 

 
2 http://haluklevent.com.tr/ 
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Şekil 1 Haluk Levent Tweet İçerik Analizi 

Haluk Levent’in kendi Twitter hesabında en fazla paylaştığı tweet grubu 

Ahbap derneğinin çalışmaları ile ilgilidir. Bu başlık altında hem Ahbap derneği 

ile ilgili haber bildirileri hem ücretsiz sunulan olanaklar hem de çeşitli çalışma 

alanları ile ilgili toplantılar yer almaktadır. Bu başlık altında atılan tweet sayısı 

68 olarak belirlenmiş ve bu sayı, tüm incelenen tweetlerin %33’ünü 

karşılamıştır. 

Maddi yardım talebi adı altında toplanan tweetler, “şu ailenin ya da şu 

kişinin şu kadar paraya ihtiyacı var” ya da “şu kişinin x isimli ilaca ihtiyacı var” 

şeklinde atılan içeriklerdir. Bunların sayısı toplam 56’dır ve toplam tweet sayısı 

ile oranlandığında içeriklerin %27’sini oluşturmaktadır. 

Takipçiler ile iletişim kurmaya da özen gösteren müzisyen bu konu ile 

ilgili 32 tweet üretmiş ve bu tweetler tüm incelenen tweetlerin %15’ini 

oluşturmuştur. Bu başlık altında alınan tweetlerin içeriği ise, yorumlara verilen 

cevaplar, konser ve klip duyuruları, öneriler gibi sıralanmaktadır. 

Maddi yardım taleplerini karşılayan kişileri, isimleriyle birlikte, “şu 

kişinin ihtiyacını x isimli biri karşıladı” şeklinde paylaşan sanatçının attığı 

tweetler, “İhtiyaç karşılandı” başlığı altında birleştirilmiştir. Bu alanda 26 tweet 

bulunmaktadır ve toplam içeriklerin %13’ünü oluşturmaktadır. 

Sanatçı çevre sorunları ile ilgili de içerikler paylaşmıştır. İncelenen 4 ay 

içinde Zeytin ağaçları ile ilgili ve Adana’da ithal çöp sorunu ile ilgili toplam 14 

tweet paylaşmıştır. Bu ana başlık altında attığı tweetler, toplam tweet ile 

oranlandığında %7 olarak görünmektedir. 

Çevre sorunları başlığını, toplumsal durumlar başlığı takip etmektedir. 

Bu alanda atılan tweetler, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), müzik yasağı, 

şiddete karşı ve özel günlerde atılan tweetler olarak sıralanmaktadır. Toplumla 
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ilgili durumlarda içerik üreten sanatçı, 10 tweet atmış ve bu toplam tweet 

sayısına oranlandığında %5 olarak belirlenmiştir. Oluşturulan ana başlık grafiği 

bu şekilde açıklanabilmektedir. Ana başlıkların da alt başlıkları bulunmaktadır. 

Bununla ilgili grafik analizleri de aşağıda sunulmuştur. 

2.2.1. Alt Başlıkların İçerik Analizi 

 

Şekil 2 Maddi Yardım Talebi 

Maddi yardım talebi başlığı altında atılan tweetlerin (56 adet), çoğunluğu 

hastalık ve tedavi masrafı ile ilgilidir. Bunu kira yardımı takip etmektedir. En 

az yardım talep edilen alan ise, afet ya da yangın durumunda evi hasar gören 

kişilere ve kredi borcunu ödeyemeyen engelli ya da yetim kişilere yapılmıştır. 

Haluk Levent tweetlerinin çoğunda hastalık ve tedavilere yardım talebinde 

bulunmuştur. 

 

Şekil 3 İhtiyaç Karşılandı 

Yeterli imkanı olan kişiler, en çok kira sıkıntısı yaşayan kişilere yardım 

etmiştir. Bunu hastalık ve tedavi masrafları takip etmiştir. Ev onarım talepleri 
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ise tamamen karşılanmıştır. Bu noktada unutulmaması gereken, bu 4 aylık 

süreçte yardım edilmese bile, sonraki zaman diliminde bu ihtiyaç karşılandı 

şeklinde tweet atılabileceğidir. Bu nedenle tüm taleplerin yüzde yüz 

karşılanması beklenmemelidir. Ayrıca bazı kişiler, 2-3 ailenin birden yardım 

talebini karşılamıştır ancak bunlar tek bir tweet ile duyurulmuştur. 

 

Şekil 4 Takipçi İle İletişim 

Haluk Levent, takipçileri ile iletişim kurarken, belirli başlıklarda tweetler 

atmıştır. En yoğun içerik ürettiği alan, kendi konser ve kliplerinin duyurusunu 

yaptığı zamanlar olarak belirlenmiştir. Bunun dışında takipçilerine dizi ve 

albüm önerisinde bulunmuş, futbol ile ilgili konuşmuş (GS-FB derbisi), 

yorumlara cevap vermiş, teşekkür etmiş, yardımın güzelliğinden bahsetmiştir. 

2 tweet ise, kriz durumunda açıklama amacıyla atılmıştır. Bunlardan ilki, Prof. 

Haluk Levent ile onu karıştıran bir haberin çıkması ile ilgilidir. O kişi 

olmadığını ifade eden müzisyen, suçlamaları reddetmiştir. İkincisi ise, Ahbap 

derneğinden geliyoruz bize para verin şeklinde dolandırıcıların ortaya çıkması 

sonucunda atılmıştır. Sanatçı, derneğin parayı elden asla toplamadığını, dernek 

üstünde her şeyin kaydının tutulduğunu açıklar bir tweet atmıştır. 
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Şekil 5 Ahbap Derneği Çalışmaları 

En fazla tweet atılan alan bu başlıktır. Haluk Levent, tweetlerinin çoğunu 

SMA hastaları ile ilgili yapılan çalışmaları duyurma amaçlı atmıştır. Bunu 

derneğin başarıları, yani ödülleri ve hakkında yapılan haberler takip etmektedir. 

Kış şartları nedeniyle yolda kalan araçlara yapılan yardımlarla ilgili 8 tweet 

atılmıştır. Bunu Ukrayna-Rusya savaşına gönderilen tır, yurt bursu ve Otizm 

okulu çalışmaları takip etmiştir. Ahbap derneğinin ücretsiz yaptığı yardımlar bu 

başlık altında ele alınmıştır. Nisan ayı içinde ise Ücretsiz HPV aşısı ve gıda 

kolisi yardımı ile ilgili tweetler atılmıştır. Derneğin sunduğu hizmetten 

yayınlanan kişiler, aşı kartlarını etiketleyerek Haluk Levent’e teşekkür etmiştir.  

 

Şekil 6 Çevresel Sorunlar 
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Şekil 7 Toplumsal Sorunlar 

Sanatçının attığı tweet başlıklarının son ikisi yukarıda sunulmuştur. 

Sanatçının çevresel sorunlara duyarlı olduğu ve toplumsal durumlarla ilgili söz 

aldığı görülmektedir. Haluk Levent’in kutladığı özel günler arasında 23 Nisan, 

Ahbap Kuruluş Günü, Dünya İltifat Günü gibi çeşitli ulusal ve küresel günler 

yer almaktadır. Bu çalışmanın sınırlılıkları içinde sadece 4 ayın olduğunu 

belirtmekte fayda bulunmaktadır.  

Sonuç 
Çalışmanın sonuç bölümünde bulgular kısmında sunulan grafiklerin 

tartışması ve sanatçının kişisel imajını nasıl yansıttığı ile ilgili analizi 

yapılacaktır. Haluk Levent, kendi kişisel imajı ile oluşturduğu derneğin 

(AHBAP) kurumsal imajını birlikte yönetmektedir. Haluk Levent’in kendi 

içeriklerinin büyük bir çoğunluğunu Ahbap derneği oluşturmaktadır. Kendisi 

ile ilgili haberlerden daha fazla, Ahbap derneği yardım çağrılarını, bu ihtiyaçları 

karşılayan kişileri ve derneğin başarılarını konu alan içerikler üretmektedir.  

Haluk Levent, paylaştığı içeriklerde hem kişisel imajını hem kurumun 

imajını birlikte yürüttüğü ifadeler de kullanmaktadır. Sanatçı, “x ailesi ile ilgili 

maddi yardıma ihtiyaç bulunuyor. Kim karşılarsa onunla z yapacağım” şeklinde 

teklifler sunmaktadır. Bu tekliflerin içinde halı saha maçı, konsere davet, tatlı 

ve yemek ısmarlama, selfie (öz çekim), ne dilerse yapacağım gibi ifadeler yer 

almaktadır. Bu durum kurum imajını da kişi imajını da olumlu yönde 

etkilemektedir.  

Sanatçının takipçileri ile iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştığı da 

bilinmektedir. Bu 4 aylık süreçte böyle bir tweet olmasa da sanatçının çeşitli 

lise ve üniversite mezuniyetlerine gittiği, öğrencilerle yemek yediği fotoğrafları 

bulunmaktadır. Takipçilerinin ricalarını dinleyen ve elinden geldiğince destek 

olan müzisyen, gün geçtikçe daha fazla takip edilmektedir. Ayrıca, yapılan 

yardımları, isimlerle birlikte belirtmesi de onun imajını desteklemektedir. 

Çünkü, insanlar bu şekilde, verdikleri paranın yerine ulaştığına ikna olmaktadır. 
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Bu durum, güveni artırmakta ve Haluk Levent’in daha fazla sevilmesine 

yardımcı olmaktadır. 

Tweetlerinde samimi bir tavır belirleyen sanatçı, konserlerini duyuru 

yaparken bile “Bekliyorum canlar” şeklinde ifadeler kullanmaktadır. Samimi 

dili ve herkese destek olmaya çalışması, onu izleyen ve takip eden kişiler 

tarafından pozitif bir algı yaratmaktadır. Gündemde yer alan konularla ilgili 

ifadelere ve her sıkıntılı durumda onun etiketlenmesi, halk tarafından ne kadar 

güvenildiğini de göstermektedir. Hatta, bazı takipçileri “Parti kur oy verelim 

Haluk abi” şeklinde tweetler atmaktadır. Ani gelişen durumlara karşı, dernek 

üyeleri ile toplantı yaparak çözüm üretmektedir. Örneğin Migros ve işçileri 

arasındaki sıkıntıyı, Adana’da ithal çöplerin rahatsızlık yaratmasını bu yolla 

çözüme kavuşturmuştur. Takipçisi olan ya da olmayan birçok kişinin 

yorumlarda müzisyeni etiketlediği görülmektedir. Genellikle sade bir giyim 

tarzına sahip olan sanatçı, halkın içinden olduğunu gösteren tweetler atarak 

gönüllerde yer edinmektedir.  

Ayrıca, kendi ya da derneği hakkında atılan haberlerle ilgili bilgi sahibi 

olması, saygınlığını artırmaktadır. Gerekli kişilere ulaşmakta ve sorunları 

çözmeye çabalamaktadır. Kriz durumlarında da susmak yerine, hemen açıklama 

yaparak merakları gidermektedir. Ekolojik ve toplumsal sorunlara da duyarlı 

olması dolayısıyla, ekibini giderek genişletmiştir. Neredeyse her şehirde, 

gönüllü olarak çalışan binlerce Ahbap bulunmaktadır. “Haydi Ahbap” diyerek 

paylaştığı durumlar, dernek çalışanları tarafından müdahale edilmesi gereken 

sorunlar olarak görülmektedir. Takipçileri de dayanışma göstererek ya haberi 

yaymakta ya da yardımda bulunmaktadır. Son olarak, çalışmanın geliştirilmesi 

ve daha uzun zaman dilimlerinin incelenmesi önerilmektedir.  
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GİRİŞ 
Gelişen teknoloji ile birlikte, iletişime ilişkin faktörler de değişiklik 

göstermiş, gelişmiş ve geliştirilmiştir. Günümüzde özellikle dijitalleşmeye 

ilişkin pek çok yenilik görülmekte ve bu görülen yeniliklerin yüzdelik olarak 

büyük bir miktarı iletişim yönünde ki dijital gelişmelerdir. Dijitalleşme ile 

birlikte insanların kültürleri ve sosyo-ekonomik faaliyetlerinde de geniş çaplı 

değişimler gözlemlenmiştir. Dijitalleşme ile birlikte yaşamımıza dâhil olan 

teknolojik ürünler, internetin de hayatımıza giriş yapması ile birlikte çok 

çeşitli boyutlarda etki sahibi olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle internetin 

iletişim alanında kullanılması ve bu alanlarda etkin bir şekilde görsel iletişime 

olanak sağlaması, kolay kullanılması ve vakit geçirmenin insanlara keyif 

vermesinden dolayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.  

İletişimin bugün itibari ile geçmişten günümüze tarihi ele alındığında bu 

başlangıç M.Ö 25.000 dönemlerinde ki tarih öncesi insanların mağaralara 

resim yapmasından, bugün tek bir tuş ile bütün yakınlarımıza kaliteli bir 

fotoğraf ve iletişim paylaşılması noktasına gelmiştir.  

Dijital çağının boy göstermesi ile birlikte sosyal medya platformları 

ortaya çıkmış, insanlar farklı platformlarda farklı aktiviteler ve içerikler 

üreterek bunları hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmişlerdir. Bu 

nedenle bu faaliyetler bir süre sonra bağımlılık derecesine ulaşmış ve dijital 

çağda yaşanan psikolojik ve fiziki hastalıklar modern hastalıklar olarak 

karşımıza çıkmıştır. Bu sosyal medyaya ilişkin hastalıklar çok çeşitli olmakla 

birlikte bunlardan en bilinenleri, Nintendinitis, WhatsAppitis, RSI (Repetitive 

Strain Injury), Hikikomori fenomeni, blog ifşacılığı, youtube narsizmi v.b 

olarak gösterilebilir. Bu sosyal medya rahatsızlıkları kişilerin yaşamlarına 

hem fiziki hem ruhsal olarak büyük etkilerde olumsuzluklar doğurmakla 

birlikte bazı hastalıklar kişilerin gündelik rutin aktivitelerini yapmalarına ve 

fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamalarına bile engel olmaktadır.  Bu nedenle bu 

hastalıkların tedavisi ve kontrolü toplumun sağlığı ve refah düzeyinin 

sürekliliği için çok önemlidir. Bunun temel nedeni sosyal medya ve 

teknolojiye bağımlı olarak bir toplum üyesinin topluma fayda sağlamak yerine 

giderek kendi ile ilgili sorumluluklarını bile yerine getiremeyecek derecede 

bağımlılığın artmasıdır. Sosyal medyada en çok risk sahibi olan rahatsızlık ise 

dismorfobidir. Dismorfobi; kişinin vücudunda herhangi bir dış görünümden 

ya da özelliğinden rahatsızlık duyması ve bunu takıntı haline getirerek 

kendisini olumsuz olarak etkilemesidir. Dismorfobi sahibi kişilerin sosyal 

medyada, sahte olarak görebileceğimiz kişiler ile kendilerini yukarı yönde 

karşılaştırmaya sokmaları onların bu dismorfobi duygularını daha yoğun 

yaşamalarına sebebiyet vererek kişilerin Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) 

ve Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) rahatsızlıklarını daha da ön plana 

çıkaracaktır. 
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1. Dijitalleşme ve dijitalleşmenin artalanı 

1.1.  Dijitalleşme 
Günümüz de teknolojinin gelişme göstermesi ile birlikte toplum 

yapıları farklı bir döneme doğru geçiş yapmıştır. Bu dönem ise 1957 

senesinden itibaren görülen, iletişime dayalı teknolojilerin geliştirilmesi, 

oluşturulması, kullanılması ve dağıtılmasını barındıran dijital çağ dönemi 

olarak adlandırılmaktadır.  21.yy içerisinde dijital çağ dönemi küreselleşme 

aşamasında gerçekleşmeye devam ederken eş zamanlı olarak bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin de sıkça kullanılmaya başlaması bütünsel ve yapısal açıdan 

iletişim kavramına çeşitlilikler kazandırmaktadır. Buna ek olarak dijital çağ, 

enformasyon, organizasyonlar, sanayi ötesi ve küreselleşme çağı olarak da 

isimlendirilmektedir (İnceoğlu, 2014: 61–65). 

İnternetin temel nedenlerinin oluşturulmuş olduğu yenilik süreci 1961 

senesi ile 1974 senesi arasında bulunan dönem olarak bilinmektedir. 

Kurumsallaşma aşaması için 1975 senesi ile 1995 senelerinde İnternet’e 

“Savunma Bakanlığı, Ulusal Birim Kurumu” şeklinde ki kurumlar tarafından 

finansal destek sağlandığı bilinmektedir. Savunma bakanlığı tarafından 

“Arpanet” faaliyete geçirilmiştir. Daha sonra ise 1989 ve 1991 senelerinde 

“World Wide Web” ile beraber birçok temel unsuru “Dr. Tim Berners-Lee” 

geliştirmiştir. 1995 senesinden itibaren bugüne kadar olan süreç ise 

ticarileşme aşaması olarak isimlendirilmektedir. Bahsi geçen bu süreç, temel 

internet altyapısının oluşturulduğu ve bireylerin oluşturulmuş olan internet 

ağlarını kullanmaları amacı ile özel kurumların teşvikinin sağlandığı 

dönemdir (Özata, 2013: 7–8).  

İletişime yönelik teknolojiler gelişme gösterdikçe, içerisinde 

bulunduğumuz çağ ile birlikte bilgi paylaşımı, aktarımı ve bilgiye kolay 

ulaşma aşamaları farklı bir boyut kazanmaktadır. Bunun yanı sıra ise 

elektronik ve interaktif sistemlerin tüketicilere sunulması; sosyal medya 

araçları, kameralar ve telefonlar gibi sistemlerin de birer iletişim aracı olarak 

sürece dâhil edilmesi, iletişim kavramına çeşitli bir anlam yüklemektedir 

(Engin, 2015: 2). Kişiler bu çağ ile birlikte iletişimi küresel olarak büyük 

boyutlarda kullanabilmektedir. Bu hususta dijital kültür kavramı ise, dijital 

olarak bulunan çağın içinde iletişim teknolojileriyle beraber biçimlenmekte ve 

insanlar da yavaş yavaş dijitalleşmektedir. Bu kültürde; tutumlar, hayata bakış 

açıları ve insanlar arası ilişkiler de dijital bir hal almaktadır (Güzel, 2016: 96).  

İletişim ve bilgi teknolojileri ile beraber ortaya çıkmış olan bütün 

medya kanalları, kişilerin nitelik bakımından özellikleri farklı olarak nicel 

biçimde ifade edilen ve belirlenen kanallara evrilmektedir. Bu bahsi geçen 

kanallar, dijital dünyada ise sayısal bir biçimde birleşir.  

Dijital çağın getirdiği bir etken olan sosyal medya uygulamaları 

içerisinde kişiler birbirlerine benzer biçimde içerikler oluşturmaktadır. 

Gündelik olarak yaptıkları her şeylerini paylaşma isteği duyan kişiler, 
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elektronik ortamda sürekli halde olmayı istemektedirler. Sosyal medyaya 

bağlı ortamların oluştuğu bu dönemlerde ise kişiler sosyalleşmeyi paylaşımlar 

yaparak sağlamaktadır (Avcı, 2015: 251). Gelişen internet hızı kullanımı ile 

birlikte portallar ve internet siteleri kullanılmaya başlanılmıştır. Kullanıcılar 

tarafından internete gösterilen ilgilerin artış göstermesi ile birlikte 2000 

senelerinin başında “Sosyal Medya” kavramı literatür içerisinde yerini 

almıştır (Vural ve Bat, 2010: 33-49). Dijital olarak adlandırılan çağ içerisinde 

iletişime yönelik teknolojiler devamlı olarak yenilenmekte ve değişmektedir. 

Bu süreç içerisinde enformasyonun üretilmesinde, paylaşılmasında ve iletişim 

kanalları kullanılarak çeşitli terimler ortaya çıkmaktadır.   

Dijital çağ gelişimi ile birlikte sosyal medyada aktif olarak vakit geçiren 

kişilerin sayısı ciddi oranda artış göstererek, çeşitli sosyal platformlar ile 

birlikte en çok kullanılanlar arasında instagram, pinterest, youtube, facebook 

ve twitter ön planda görülmektedir (İnceoğlu, 2014: 84). Netice olarak, 

iletişimin tarihsel süreci içerisinde işitsel üstünlüğün boy gösterdiği sözlü 

kültürlerin yerini, yazının icat edilmesi ile birlikte matbaa ve yazının aldığı 

gözlemlenmektedir. Fakat bu değişimin yetersiz olması ile birlikte görsel 

kültüre geçilmiş ve gelişmiş olan iletişim teknolojileri ile birlikte, dijital çağ 

içerisinde iletişim farklı anlamlar kazanmıştır. İletişimin tarihçesi tablo 1 

üzerinde ayrıntılı ve kronolojik sıralamaya göre verilmektedir (Yaylagül, 

2016: 18–19). 

Tablo 1: İletişimin İlk İcadından Bugüne Tarihçesi 

M.Ö. 25.000 Tarih öncesi insanlar tarafından mağara resimlerinin yapılması 

M.Ö. 3100 Hiyeroglif Yazı 

M.Ö. 1600 İlk Bilinen Alfabe (Filistin) 

M.Ö. 730 Fonetik Alfabe 

1456 Gutenberg’in Hareketli Metal Tipteki El Basım Matbaası (Almanya) 

1609 Düzenli Basılan Gazete (Almanya) 

1839 Fotoğraf 

1844 Telgraf 

1867 Daktilo 

1876 Telefon 

1895 Halka Film Gösterim 

1895 İlk Radyo Yayını 

1911 İlk Televizyon Yayını 

1920 Sürekli Radyo Yayınına Başlanması 

1936 Sürekli Televizyon Yayınlarının Başlaması 

1945 Programlanabilir Elektronik Bilgisayar181 

1948 Gramofon 

1957 Uydu 

1962 Uydu Aracılığıyla Televizyon Yayını 

1969 Arpanet 
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1976 Teletext 

1978 Telefax 

1981 IBM Kişisel Bilgisayar 

1991 World Wide Web (İnternet) 

1997 İlk Sosyal Ağ Sitesi (Six Degress) 

2004 Facebook 

2005 Youtube 

2006 Twitter 

2007 Tumblr 

2010 Instagram 

2011 Snapchat 

2012 Vine 

2014 Swarm 

2015 Periscope 

2016 TikTok 

Kaynak: (Yaylagül, 2016, s. 18–19) 

Tablo 1 üzerinde inceleme yapıldığında, iletişimin kronolojisi 

mağaralar içerisinde resim yapılmaktan günümüz de aktif olarak kullanılan 

mevcut sosyal medya kanallarına kadar uzanmış bir serüvendir. Sanayi 

devriminin yaşanması ile birlikte teknolojinin gelişim göstermesi, televizyon, 

sinema ve radyo gibi buluşların görselliğe dayanması sebebi ile görsel bir 

kültüre geçiş yapılmıştır. Önemli bir adım daha olan bilgisayar ve internetin 

günlük hayatlarımıza giriş yapması, enformasyona basit bir şekilde ulaşım 

sağlanması ile dijital çağa geçiş yapılmıştır. Bu teknoloji çağı, küreselleşen 

dünya, bilgi çağı gibi çeşitli kavramlar ile de isimlendirilmektedir (İnceoğlu, 

2014: 61). 

1.2.  Dijitalleşmenin Artalanı 
İletişimi, ulaşıma dayanan temelden çıkararak iletime dayanan bir 

biçime sokan telgraf, toplumlarda başka bir anlayış kapılarını aralamıştır. 

Elektrik sinyalleri ve çizgi ile noktalar aracılığı ile oluşan, basit bir kodlama 

sistemine dayalı olan telgraf, günümüzde kullanmış olduğumuz çift tabanlı 

sayı sistemlerinin işlediği en eski iletişim sistemidir. Ayrıca ilkel bir halde 

görülse de dijitalleşmeyi başlatmış olan çok önemli bir unsurdur (Atabek, 

2001: 60). Telgraf iletileri ise, kodlama yöntemi sayesinde kendisine özgü bir 

alfabe ile iletilmekteydi. Ancak daha sonra sesinde aktarılması düşüncesi ile 

beraber geliştirilmiş olan telefonlar, iletişim kavramına yepyeni bir soluk 

getirdi. Fakat kullanıcıların ve abone olan bireylerin miktarları yükseldikçe 

operatörler yetersiz kalmaya başlamıştır. Sonra ise 1879 senesinin sonları ve 

1880 senesinin ilk kısmında, Massachusetts’teki Lowell şehrinde 

gerçekleştirilmiş olan yeni bir yöntem ile kullanıcılar, ileride operatörleri 

kullanılmayacak hale getirecek olan telefon numaraları ile birbirleriyle 
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bağlantı kurmaya başladı. Bu numaralar ile bağlantı düşüncesi “Dr. Moses 

Greeley Parker” tarafınca olabilecek olan bir salgın esnasında, Lowell 

içerisinde bulundan dört farklı operatörün hastalık kapması ve telefon 

hizmetlerinin durma korkusu ile geliştirildi. Dr. Parker, 200’den çok daha 

fazla abonesine ulaşmak için sayıların kullanılması fikrini ortaya attı. 

Böylelikle yedek olarak bulunan operatörler acil durumlarda daha basit eğitim 

alarak görevi devralma imkânına sahip olacaklardı. Yapılmış olan bu çalışma 

neticesinde, ilk olarak telefon numarası kullanımı başlamış oldu (Corfield, 

2015: 571). Daha sonrasında ise abone sayıları ile bağlantılı olarak numara 

basamaklarında da artış oluşturuldu. Bilgisayar 1960 senelerinden itibaren, 

internet teknolojisi ve bilgisayar ağlarında yapılan geliştirmeler sonucunda, 

toplumsal olarak hayatı hızlı bir biçimde etkisi altına almaya başladı. 

Dijitalleşmenin günümüzde ki konuma gelmesi, yani temelde dijital 

kelimesini anlamlandıran bilgisayarların ortaya çıkışı ile birlikte telefon, 

telgraf ve “Claude Shannon” tarafından dijital devre icadı tarzında ki 

buluşların gerçekleşmesi gerekliydi. Günümüzde bulunan bilgisayar kelimesi 

ise, 1940 senelerin “John von Neumann” tarafınca buluşu salanmış bir 

makinanın farklı bir versiyonu için kullanılmıştır. Ancak “computer” 

kelimesi mekanik olarak hesaplamalar yapan “insanları” tanımlama amacı ile 

birlikte kullanılmaktaydı. 

2. Sosyal Medya Kullanımı Ve Dijital Çağda Doğan Yeni 

Hastalıklar 

2.1.  Sosyal medya kullanımı 
Dünya üzerinde sosyal medyaya ilişkin kullanımlar Simon Kemp’in 

(2018) analizlerine göre istatistiksel olarak; Dünya üzerinde sosyal medyanın 

aktif bir şekilde kullanımı 2018 senesinde 100 milyondan fazla büyümüş ve 

mart ayının son zamanlarında ise yaklaşık olarak 3,3 milyara ulaşmıştır. Yaş 

aralıklarına göre sosyal medya kullanıcıları incelendiğinde ise; Dünya 

üzerinde ki nüfusun yüzde 34’ü 18 ve 34 yaş aralıklarında olarak 

gözlemlenmiş ve en çok kullanılan sosyal medya platformu ise Facebook 

olarak belirtilmiştir (Kemp, 2018). 

2.2.  Dijital çağ ile birlikte oluşan yeni hastalıklar 

2.2.1. Nintendinitis 
Videolu olarak bilinen atari oyunlarının hayatımıza giriş yapması ile 

oyunlara bağlı spor yaralanmaları ilk olarak 1990 senesinde literatür içerisinde 

tanımlanmış olan Nintendinitis; 35 yaşında bulunan bir kadının “Nintendo” 

isimli oyunu yılbaşında 5 saat boyunca aralıksız tek başına oynaması ve daha 

sonra gün içerisinde sağ baş parmağında şiddetli bir ağrı sebebi ile doktora 

gitmesi ile isimlendirilmiştir. Yapılan ayrıntılı analiz sonucunda oyunun sağ 
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başparmağın oyun koluna üst üste defalarca kez basılması ile oynandığı 

bilgisine ulaşılmış ve yapılan fiziki kontrolde şişiğe rastlanmamıştır. O 

dönemler içerisinde bu hastalık spor yaralanmaları alt başlığına girmiştir 

(Brasington, 1990). Bu hastalık günümüzde “WhatsAppitis” olarak tekrar 

karşımıza çıkmıştır (Bonis, 2007; Eley, 2010). 

2.2.2.WhatsAppitis (Klavye hastalığı) 
Bilgisayar ve telefonların sık sık fare ve klavyeyi sürekli olarak 

kullanmanın sonucunda el ve kollar içerisinde ki kas, tendon, sinir ve diğer 

farklı yumuşak dokuların zedelenmesi ile birlikte görülen bu hastalık ağrıya 

hassasiyet ve kan akışı içerisinde düzensizlik olarak karşımıza çıkabilir. 

Başlarda hafif olan bu durum ilerleme gösterdikçe, ellerde uyuşukluk, parmak 

karıncalanmaları ve el hareketlerine bağlı kontrol kaybına yol açmaktadır. Bu 

belirtiler ile gelen ilk vaka ise, 34 yaşında hamile bir kadının sabah uyandığı 

zamanda iki bileğinde de yoğun ağrı hissettiği ve bunun nedeni araştırılırken 

hastanın önceki gün 6 saat boyunca 130 gramlık telefonu elinden 

bırakmayarak mesajları ve kutlamaları aralıksız olarak cevapladığı 

belirtilmiştir. Yapılan kontrol sonucunda “palpasyonla” iki bileğinde “radial 

stiloid” bölgelerinde başparmak hareket kısıtlığı ve ağrı belirtilmiştir 

(Fernandez vd., 2014). 

2.2.3. RSI (Repetitive Strain Injury/Tekrarlayıcı Gerilme 

Yaralanması) 
Bu terim birçok farklı durumu içermektedir “Karpal Tünel Sendromu, 

Kübital Tünel Sendromu, Guyon Kanalı Sendromu, Lateral Epikondilit ve 

Bilek Tendiniti veya El Tendoniti” şeklinde birçok farklı klinik tanı bu kavram 

içerisinde er almaktadır. Teşhis sıklıkla sağlam bir muayene ile oluşur.  

“Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ve Ultrasonografi (USG)” gibi 

görüntüleme sağlayan tekniklerin tanı içerisinde kullanılmasını öneren çok az 

çalışma vardır. Birçok farklı durumda spesifik olarak bir teşhis yapılmaz ve 

semptomatik tedavi yöntemi ile şikâyet giderilir. Bu şikayetlerin oluşmasında 

temel sebep ise anormal postür ile birlikte uzun süreler aynı pozisyonlarda 

kalmaktır. Egzersiz en faydalı yöntemdir (Tulder, vd., 2007). Teknolojinin 

hayatımızda ki her bölgeye giriş yapması ile birlikte boş vakitlerimizde ve 

işyerlerinde konforlu olmayan şartlarda bilgisayar kullanma ve çalışma 

özellikle el, omuz, boyun ve el bileği gibi üst kaslar ve eklemlerde ağrı, 

kızarıklık, şişlik ve karıncalanma ile kendisini belli etmekte ve bu durum 

sıklıkla kendini göstermektedir (Tulder, vd., 2007). 
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Hikikomori fenomeni 
Japon dilinde “toplumdan elini ayağını çekmek” manasına gelen 

“Hikikomori” günümüz içerisinde özellikle uzak doğu bölgelerinde ki genç 

yaştaki kişiler arasında sıkça görülen ve teknolojiyi sık bir şekilde 

kullanmakta olan bütün gelişmiş ülkelerde tehlike sinyalleri vermekte olan bir 

rahatsızlıktır. Tamaki Saiko tarafından ilk olarak 2000 senesinde Japonya’da 

tanımlanmış olan bu rahatsızlık, bireylerin aniden eve kapanmasına, yakın 

çevresi ve ailesi ile iletişimi azaltıp koparmasına sebep olmaktadır. Bu bağımlı 

kişilerin iletişimi bir zaman sonra öyle durumlara gelir ki, birey hayatında 

bulunan bütün sorumlulukları ve işleri aksatmaya ertelemeye başlamanın yanı 

sıra temel ihtiyaçlarını da bilgisayar başında karşılamaya başlar (Kato, vd., 

2011). 

2.2.4.Ego sörfü 
Bireyin sürekli olarak arama motoru ve diğer sosyal medya 

platformlarında kendisini araması ve hakkında bilgilere ulaşmaya çalışması, 

neler yazıldığı ve neler paylaşıldığını takibe alması durumudur. Bu hastalığın 

tanımı yapılmış kişilerde ki sayı artışları bugün birçok psikolojik rahatsızlığın 

başlangıcı olarak belirtilmektedir. 

2.2.5. Blog ifşacılığı 
Kontrolsüz şeklinde ifade edilen bireylerin blog sayfalarında tarama 

yaparak başkalarının da görmesi lazım düşünceleri ile birlikte online 

platformda blog sayfalarındaki içerikleri paylaşma merakı bulunan kişiler için 

tanımlanmış bir hastalıktır. 

2.2.6. Youtube narsizmi 

Bireylerin sürekli bir biçimde kendilerini övdükleri ve daha çok kendini 

iyi ifade etmek ve ego dan oluşan dünya üzerinde yaygın olan video paylaşım 

platformu Youtube içerisinde vlog adı altında videoların sıklaşması ile ortaya 

çıkan ve çok hızlı yayılan bir hastalıktır. Bu kişilerin içeriklerinin 

beğenilmemesi ya da eleştirilmesi çok önemli psikolojik sorunlara ve 

intiharlara yol açmaktadır. 

2.2.7. Myspace taklitçiliği 
Sosyal medya adı altına kullanılan ilk platformlardan birisi olan 

Myspace adından ismini almış olan bu hastalık, bireylerin farklı bir karakter 

oluşması ya da bulunan başka birisini tamamen taklit etmesi ile 

açıklanmaktadır. Başka bir kişiymiş gibi sosyal medya içerisinde bulunması, 

bireyin ileri seviyede günlük yaşantısına bile etki etmektedir. Bugün 
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günümüze baktığımızda her çeşit sosyal medya kanalı içerisinde sahte isimler 

ve profiller içe açılmış olan pek çok hesap bu hastalığa sahiptir. 

2.2.8.Siberhondrik 
Hasta olduğunu düşünen ya da hasta olan bireylerin, doktorlara 

güvenmedikleri için muayene başvurusu yapmadan önce internet üzerinde bu 

rahatsızlığını araştırması, tanı koyması ve doktora gitmek yerine internet 

üzerinden yine kendisinin tanı koyduğu hastalığın çözümlerini aramasıdır. 

Yoğun bir şekilde bunu tekrar eden kişiler çevrelerinde ki kişileri de aynı 

teknikler ile tedavi etme arzusuna kapılırlar. Fakat bu bireylerin uygulamış 

oldukları yanlış tedavi teknikleri pek çok olumsuz etkiyi de beraberinde 

getirmiş ve hala daha getirmeye devam etmektedir. 

2.2.9. Photolurking 
İnternet üzerinden saatlerce başka kişilerin fotoğraflarını takibe alma, 

beğenme ve yorumlama halidir. Günümüze Facebook ve İnstagram gibi sık 

kullanılan platformlar bu hastalığa yol açan uygulamalardır. Bu hastalığa 

sahip kişiler tanıdıkları kişilerin fotoğrafından başlayarak hiç tanımadıkları 

bireylerin profillerinde kendilerini fotoğraflara bakıyorken bulurlar. 

2.2.10. Enfornografi 
Bilgi açlıklarını devamlı bir şekilde araştırma yaparak internet 

üzerinden okuma ve dinleme yöntemi ile bilgi açlıklarını dindirmeyi 

amaçlayan bireyler için yeni tanımlanmış bir rahatsızlıktır. 

2.2.11. Fomo Hastalığı 
Yeni tanımlanmış bir bağımlılık olan Fomo Hastalığı; farklı bir iş ile 

ilgilenirken sosyal platformlar üzerinden arkadaşlık sağlayan bireylerin neler 

yaptıklarını öğrenme arzusuna karşı koyamayan ve sürekli bir şekilde bu 

kişileri takibe alma isteği olan kişilerin yaşadığı rahatsızlıktır. Bu tip hastalar 

internet platformlarına erişim sağlayamadıkları zaman oluşacak gelişmeleri 

kaçırma korkusu ile endişe ve korku duyarlar. Bu hastalık İngilizce “Fear of 

Missing Out” olarak ilk harflerin birleşmesinden oluşmaktadır. Türkçede ise 

“Gelişmeleri Kaçırma Korkusu” olarak bilinir (Tekayak ve Akpınar, 2017). 

2.2.12. Nomofobi 
İngilizce Nomofobi “No Mobile Phone Phobia” kelimelerinin baş 

harfleri ile isimlendirilen ve Türkçeye “Telefonsuzluk Fobisi” şeklinde geçen 

hastalık; Z kuşağında özellikle isimlendirilen ve akıllı android telefonların 

okuma yazma öğrenilmeden küçük yaşlarda kullanılması ile başlayan dijital 
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çağdaki oluşan yeni bir hastalık çeşididir. Hastalığa neden olan temel unsur 

telefon kullanımına olan aşırı bağımlılıktır. 

Telefon yanlarında bulunurken bile unutmuş zanneden ve tedirginlik 

yaşayarak, ellerin cebe atılması ve telefonun kontrol edilmesi, bireylerde 

beklenilmeyen psikolojik ve fiziksel tepkilere sebep olması, telefonun 

çekmediği ya da bataryasının bittiği durumlarda aşırı sinirlenme, kısa süreli 

olsa bile telefonu kapatmaktan kaçınma, telefon olmadan kendilerini eksik 

hissetme ve telefon olmadığı zaman kendilerini hayattan kopmuş olarak 

hissetme internetin bulunmadığı ortamları tercih etmekten kaçınma gibi 

sebepler hastalığın temel tanıları arasındadır (Tekayak ve Akpınar, 2017). 

2.2.13. Fobo hastalığı 
İngilizce “Fear of Being Offline” olarak isimlendirilen ve Türkçeye 

“Çevrimdışı Olmaktan Korkma” şeklinde geçen hastalık, Jomo ve Nomofobi 

hastalıkları ile bağlantılı olarak bulunur. Bu bireyler özellikle internet 

bulunmayan mekanlarda oturmak ve internetin olmadığı bölgelerde 

dolaşmaktan kaçınırlar (Canli, vd., 2016). 

2.2.14. Selfitis 
“Amerikan Psikiyatri Akademisi” tarafınca ruhsal bir bozukluk olarak 

kabul edimiş olan Selfitis; bireiyin kendi fotoğrafını çok ciddi sayılarda fazla 

çekmesi ve sosyal platformlarda bunu yayınlaması ile sahip olduğu bir obsesif 

kompulsif bozukluktur. Bu durum temelde bireyin toplum içerisinde hissettiği 

kabul edilebilme seviyesini yükseltmek ve diğer bireyler ile daha kolay 

iletişim kurma isteğinden oluşmaktadır. Selfitis mahremiyet sorunlarının 

oluşması, bireyde aşırı bağlılığa sebep olması, kişiler arası oluşan ilişkilere 

zararlı etkiler göstermesi, bireylerin dış görünümlerine gereğinden fazla önem 

vermesi nedeniyle oluşan hastalıktır. Bu hastalık üç farklı biçimde tanımlanır; 

 

• Borderline Selfitis: Günde minimum üç kere öz çekim yapmak, 

sosyal medyada bunları paylaşmamak. 

• Akut Selfitis: Günde minimum üç kere öz çekim yapmak ve bunları 

sosyal medya platformlarında paylaşmak. 

• Kronik Selfitis: Kontrol edilemez bir şekilde öz çekim yapmak ve bu 

fotoğrafları günde altı kere sosyal medyada yayınlamak (Donitta, 

2015). 

2.3.  Dismorfofobi 
Beden Dismorfik Bozukluk, kişilerin dış görünüşleri ile alakalı 

gerçekten var olmayan bir kusuru aşırı derecede uğraş ve takıntı haline 

getirerek, bireyde yüksek miktarda sıkıntı ve işlevsellikte belli olarak görülen 



A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  | 188 

 

bozukluklara yol açan bir rahatsızlıktır. Bireyde bir kusur gerçekten var olsa 

bile, birey bu kusura ilişkin olarak yüksek miktarda endişe gösterir 

(Karamustafalıoğlu, 2018). Bireylerin kendi dış görünüşlerinde 

bulunduklarını düşündükleri kusur veya kusurlar ile alakalı olan düşünceler, 

kişilerin iradesi olmadan görülebilir ve bu düşünceler kişinin yaşamını 

olumsuz olarak etkiler (Sadock, vd., 2016). Bu mevcut oluşan düşünceler, 

OKB yani obsesif kompulsif bozuklukta oluşan düşünceler ile son derece 

benzerlik gösterirken BDB içerisinde ki düşüncelerde iç görü seviyeleri 

oldukça yüksek önem taşımaktadır. Bireyin kendisi üzerinde vücudu ile 

alakalı düşünmekte olduğu kusurlar ile alakalı düşüncelerin temeli sıklıkla 

yüksek değer verilmiş düşünceler hatta bazı durumlarda ise hezeyan 

boyutunda ki düşüncelerdir. Bu durum ise bireyin işlevselliğini ciddi oranda 

etkilemekte ve bozmaktadır. Bireyin mesleki ve sosyal hayatı da bu durum 

sebebi ile olumsuz etkilenmektedir (Köroğlu 2015).  Dış görünüşlerinde 

kusurlu olarak nitelendirdikleri bölgeler için bedenen ve ruhsal olarak 

uğraşma süreçleri bazı zamanlar çok uzun saatler sürebilir ve genelde 

kaçınmaya ilişkin davranışları, kendilerini huzursuz eden fikirleri azaltmak 

için sergiledikleri kompulsif biçimde ki davranışlar olur. Bu gösterilen 

davranışlar yaşam kalitelerini ve sosyal hayatlarının daha da kötüye gitmesine 

sebebiyet verir (Veale 2004).  

Beden Dismorfik bozukluğun ilk olarak literatür içerisinde 

adlandırılması1886 senesinde İtalyan Psikiyatrist “Enrico Moreslli” tarafınca 

“dismorfofobi” şeklinde yapılmıştır. “Dismorfofobi” terimi yunanca 

içerisinde çekici olmayan ve çirkin vücut anlamına gelir (Thomas 1984). 

2.4.  Sosyal medya dismorfofobisi 

“Fiziksel Görünüm Karşılaştırma Sosyal Karşılaştırma” teorisi 

kapsamında kişiler genelde kendilerini bir başkaları ile değil benzerleri ile 

karşılaştırırlar. İki çeşit karşılaştırma bulunur. Bunlar yukarı yönde ve aşağı 

yönlü karşılaştırma olarak ifade edilir. Yukarı yönde yapılan karşılaştırmada 

kişi, kendini öznitelik bakımından daha yüksek seviyede olduğu 

düşünülmekte olan birisine göre değerlendirme yapar. Aşağı yönlülerde ise, 

kişi kendinden daha kötü olduğu düşünülmekte olan birisine göre 

değerlendirme yapar. Kıyaslamanın aşağı ve yukarı olmak üzere yönü, benlik 

saygılarını çok çeşitli biçimlerde etkilemektedir. Spesifik olarak bakıldığında, 

yukarı yönlü yapılan karşılaştırmalar, olumsuz etkilere ve neticelere yol 

açacak biçimde teorik olarak ifade edilirken, aşağı yöne doğru yapılan 

karşılaştırma biçimlerinin olumlu sonuçlara sebebiyet vermesinin daha olası 

olduğu ifade edilmektedir (Schaefer ve Simpkins 2014).  

Yapılan sosyal karşılaştırmaların kişilerin kendilerine ait nitelikleri 

tanımları açısından yararlı bir kanal olduğu belirtilmektedir. Bazı yapılan 
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çalışmalar ve araştırmacılar ise sosyal karşılaştırmanın, kişilerin kendilerini 

öğrenerek değerlendirme yaptığı etkili araçlardan birisi olduğu ifade 

etmişlerdir. Teori başlangıç içinde sadece yetenek ve fikirlerin 

karşılaştırılmasını hedeflerken, daha sonraları ise duygular ve görünüm dahil 

olarak, kişisel olarak bulunan bütün özelliklerin karşılaştırılma yapılması 

bakımından çokça genişletilmiştir (Antony, vd.,2005).  

Araştırmacılar sağlık davranışları, algılanmış olan mevcut yaşam 

kalitesi, sosyal davranış, görünüm, kişilik, zeka, kariyer hedefleri ve akademik 

başarı ile alakalı sosyal karşılaştırma aşamalarına ilişkin kanıtları 

bulmuşlardır (Schaefer ve Simpkins 2014; Antony, vd.,2005). “Beden İmgesi 

Bozukluğuve Yeme Patolojisi” kişinin vücut ağırlığı, biçimi ve dış 

görünümünün içsel yansıması beden imgesi şeklinde ifade edilmektedir. Çok 

boyutlu şekilde olan beden imgesi öznel memnuniyet seviyesi, algı, duygu, 

davranış ve bilişsek özellikler gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle 

beden imge bozuklukları farklı beden imgesi kavramlarının alt dallarını 

içerisinde barındırmaktadır (Davison, vd., 2006). 

Beden İmgesi Bozukluğu, kişinin dış görünüşünün bazı taraflarından 

memnun olmaması durumu olarak son dönemlerde hem erkeklerde hem 

kadınlarda sürekli olarak artış göstermeye başlamıştır (Cash, 2002). Bu Beden 

imgesine ilişkin olan memnun olmama durumu genellikle vücut ağırlığı ile 

yağ birikimine karşı olan aşırı duyarlı bulunan basen ve karın gibi bölgeler ile 

bağlantılıdır. Zayıf olan kişilere oranla fazla kilolu olan bireylerde daha 

yüksek görülmektedir (Matz, vd.,2002). Bir kişinin bedeni ile ilgili 

düşünceleri, duyguları ya da fikirleri olumsuz olarak bulunabilir ve 

değerlendirmenin pek çok çeşitli davranışsal ve duygusal neticelere sebep 

olması oldukça olasıdır. Örnek vermek gerekirse, olumlu olan bir beden 

imgesi, sosyal aktivitelere katılım artış göstermesine, sağlıklı vücut ağırlığı 

kontrollerine, fiziksel faaliyetleri arttırmaya ve özgüvenin artış göstermesinde 

olumlu sonuçlar doğurabilir. Bunun tam tersi olarak ise, olumsuz imgeler, 

yeme davranışı patolojisine, yetersizlik hislerine, değersizlik düşüncesine, 

sosyal olarak geri çekilmeye ve özgüvenin azalmasına katkıda bulunabilir 

(Schaefer ve Simpkins 2014). Özellikle ergenlik çağı, fiziki görünüşün aşırı 

derecede önem kazanmış olduğu bir gelişim dönemidir. Bu sebeple beden 

imgesine ilişkin bozukluk ergenlik çağlarında daha yoğun görülür. Özellikle 

ergenlik çağında ki kızlarda vücut ağırlıkları ve şekillerinden memnun 

olmayarak, zayıflama isteği ve diyet gibi dengelemeye yardımcı uygulamalar 

arasında direkt olarak pozitif bir ilişki görülür (Smolak vd., 2002).  

Yapılmış olan araştırmalar kadınlarda özellikle beden imgesine ilişkin 

memnun olmama durumunun bütün hayat süreleri boyunca sürekli olarak 

görüldüğü ve bu psikolojik etkilerin ise yaşlar ilerledikçe azalma gösterdiği 

belirtilmiştir (Franko, vd.,2002). Son dönemlerde kendi fiziki görünüşlerinden 

memnun olmayan hem erkek hem de kızların sayısı giderek artış 
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göstermektedir. Erkekler için beden imgelerine ilişkin tedirginlikler, daha 

fazla kaslı olma arzusu ve daha düşük yağ yüzdesine sahip olma konularına 

odaklanırken kadınlarda ise daha az yağlı olma, daha zayıf görünme ve düşük 

ağırlık arzusu olarak bulunur. Fiziki memnuniyetsizlik durumu ile birlikte 

olumsuz sonuçlar üstünde yapılmış olan çalışmaların birçoğu, sadece 

kadınlara odaklanmış biçimde görülmektedir (Thompson, vd., 2012). İnce 

görüntüyü içsel bir durum haline getiren ergenlik çağında ki kişiler ideal 

olarak isimlendirdikleri vücut biçimini kazanmak için farklı davranışlar 

sergiler. Bu yapılan davranışların önemli bir çoğunluğu ise yeme ve tutum 

bozukluğu ile alakalıdır. İdeal vücut görüntüsünün özümsenme seviyesi 

yükseldikçe, fiziki memnuniyetsizlik artış göstermekte ve bu da yeme 

bozukluklarına ilişkin riski yükseltmektedir. Ayrıca fiziki memnuniyetsizlik 

ile doğrudan ilişkisi bulunan karşılaştırma ise yukarı yönlü yapılan 

karşılaştırma biçimidir. Bu alanda yapılan çalışmaların pek çoğu kızlar ile 

yapılmıştır. Fiziki memnuniyetsizlik yaşayan kadınların oldukça yüksek bir 

oranının yukarı yönde fiziksel karşılaştırmaları sık sık yapmış olduğu 

belirtilmiştir. Daha az sayıda ve daha az kapsamlı olan erkeklere ilişkin 

çalışmalarda ise, erkeklerin fiziki memnuniyetsizlikleri genellik vücutta ki kas 

kitlesini arttırıp yağ kütlesinin azaltılması ile alakalıdır. Bu da erkeklerde 

yeme bozukluğuna kadınlarda olduğu gibi aynı şekilde yol açmaktadır. 

Özellikle ideal görünüme sahip olma çabasına giren erkekler, kaslarını 

arttırmak ve yağlarını azaltmak için sıklıkla sağlıksız ve kötü beslenme 

davranışlarına başvurmaktadır.  

Genel anlamda, kas kazanmak ya da kilo vermek için yapılan fazla 

diyet, artmakta olan, bazı durumlarda aşırı derecede kilo verme ve vücut 

geliştirme oranları, streoid ve performans arttırıcı ilaveler kullanımı, kozmetik 

cerrahi başvuruları erkekler içerisinde ki vücut memnuniyetsizlikleri ile 

bağlantılı olarak yeme bozukluklarıyla ilişki içerisindedir (Thompson, vd., 

2012). Ergenlik çağında ki kızlar üstüne yapılan çalışmalarda medya başta 

olmak üzere, aile ve arkadaş konusunda ki belirli tavır ve tutumların çok etkili 

bir biçimde ulunduğu ve fiziki memnuniyetsizliğe yol açtığı belirtilmiştir. 

Yaşıtları ve ailesi tarafından gelen, fiziki ve ağırlığa ilişkin olumsuz eleştiriler 

ve alaycı tavırlar da olumsuz fiziki imgenin ilerlemesinde etki sahibidir 

(Smolak vd., 2002). 

3. Sonuç 
Ele aldığımız çalışmada, dijitalleşmenin ana etkisi olan iletişimin 

özellikle yakın dönem yerine M.Ö 25.000 yıllarından süregelen mağaralara 

resim çizilme ile başladığını ve Sanayi devrimi ile özellikle büyük bir dönüm 

noktası yaşayarak bugün kullandığımız teknolojilerin kullanımında temel 

olduğunu belirtebiliriz. Daha sonralarında internetin ve telefonun icat edilmesi 

ile birlikte dijitalleşme çağı başlamıştır. Bu dijital çağın başlaması ile birlikte 
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internet kullanımın basitliği ve akıllı telefonların ortaya çıkması pek çok farklı 

etkeni de beraberinde getirmiştir. Bu etkenlerden en çok dikkat çekenini ise 

sosyal medyaya bağlı olarak görülen hastalıklar ve sosyal medya 

dismorforbisi olarak belirtebiliriz. Sosyal medyaya bağımlılığın oluştuğu 

durumlarda bireylerde görülen fiziksel ve psikolojik rahatsızlık gelecek 

nesiller içinde ciddi tehlikeler arz etmektedir. Çünkü özellikle eller, bilekler, 

boyun ve omuzlarda oluşan teknoloji kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan 

fiziksel rahatsızlıklar gelecek dönemlerde fiziki yapının değişmesine kadar 

pek çok etkiyi tetikleyebilir. Dijitalleşme ile birlikte hayatımıza giren sosyal 

medya kullanımında görülen hastalıklar ve rahatsızlıklar çok çeşitlidir, 

bunlardan en çok bilinenleri şu şekilde örneklendirebiliriz; 

• Nintendinitis,  

• WhatsAppitis, 

• RSI Repetitive Strain Injury,  

• Hikikomori fenomeni,  

• Blog ifşacılığı,  

• Youtube narsizmi 

Özellikle günümüz dönemlerinde sıkça kullanılan instagram ve twitter 

gibi sosyal medya platformları, dismorforbiye olumlu ve olumsuz olmak 

üzere iki yandan da etki etmektedir. Bunun sebebinde ki bulunan nedenlerden 

birisi de yukarı ve aşağı yönlü yapılan karşılaştırma rahatsızlığıdır. Bu 

rahatsızlıkta kişiler kendilerini, daha yukarıda gördükleri ya da daha aşağıda 

gördükleri kişiler ile sosyal medya üzerinden kıyaslayarak psikolojilerini 

olumsuz ya da olumlu etkiler altında bırakmasıdır. Dismorfobi temelde kişinin 

kendi vücudundan memnun olmaması ve kusurlara çok fazla kafa yorarak 

bunları bir yaşam sorunu haline getirmesidir.  

Dismorfobi yaşayan kişilerin sosyal medya üzerinden sahte hesaplar ya 

da reklam aracılığı ile yapay olan ürünler, kişiler ve ünlüler üzerinden 

kıyaslama yapmaları bu rahatsızlığı daha çok etkileyecektir, çünkü zaten 

kendisi ile ciddi sorunlar yaşayan ve bu sorunların zamanla OKB gibi ciddi 

psikolojik rahatsızlıklara dönüşebilme ihtimali olan bireyler, BDB ile daha 

yoğun duygular yaşayarak kendilerini yoğun bir kıyaslamaya sokacaklar ve 

bu durumdan ciddi oranda olumsuz etkileneceklerdir. Temelde bireylerin 

sosyal medya kullanımını sadece aktivite olarak yapmaları, bunun bir 

bağımlılık olmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Dismorfobinin 

temeline baktığımıza sıklıkla ergenlik çağındaki kızlarda erkeklere oranla 

daha çok görüldüğünü söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise o yaşlardaki kızların 

çevrelerinde ve sosyal medyada gördükleri benimsedikleri rol modellere 

benzemeye çalışıp kendilerini onlar ile kıyaslama yapmalarıdır. Erkeklerde bu 

neden daha çok, yağ oranının düşürülüp daha kaslı bir vücuda sahip olunması 
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olarak görülür. Ayrıca bu dönemlerde çevre, aile ve yakın arkadaş çevrelerinin 

tepkileri, tutumları ve davranışları da BDB için büyük ölçüde önem arz eder. 

Bunlara göre rahatlıkla söyleyebiliriz ki dismorfobi temelde çözülemeyecek 

bir hastalık değildir, bu rahatsızlığa sahip kişiler kendilerine psikolojik olarak 

baskı yapmadığı ve gerçeklik ile bire bir bağlantısı olmayan sosyal medyayı 

sadece eğlence amaçlı kullandıkları takdirde olumlu sonuçlarını 

göreceklerdir. 
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 Giriş 

Son yıllarda dünyamızı tehdit eden en büyük tehlikelerden biri de iklim 

değişikliğidir. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte başlayan bunun akabinde 

kentleşmenin getirdiği değişimler zamanla insanların yaşama ve çalışma 

biçimlerini de değiştirmektedir. Kentlerin oluşması, şehir planlamalarının 

yapılmaması, gıda ve enerji üretim tekniklerinin kitlesel taleplere yer vermeye 

çalışması hepsi bir zincir gibi birbirini tetikleyerek günümüzde tehlikeleri üst 

safhalara ulaşan iklim krizinin yaşanmasına sebep olmuştur. Daha fazla üretim 

daha kolay yaşam döngüsü içerisinde insana daha rahat bir yaşam sunmaya 

çabalarken beraberinde getirdiği tehlikeler tüm dünyayı geçen yıllarda daha 

fazla etkilemeye başladı. Sera gazlarının salınımı atmosfere zarar verirken, aynı 

zamanda küresel ısınmanın yaşanmasına, doğal afetlerin artmasına neden oldu. 

Elbette ki yaşanan bu değişimler insan sağlığında da olumsuz etkilerin 

yaşanmasına neden oldu. Nedenleri ve sonuçları göz önüne alındığında tüm 

dünyayı ilgilendiren küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle uyum ve 

mücadele oldukça önemli bir konu başlığı olarak dünya gündeminde yer 

almaktadır. Son yıllarda maruz kalınan tehlikenin boyutlarının daha da artması 

ve dünya için büyük bir tehdit olması iklim krizini atlatmada önemli adımların 

atılması gerektiğini ortaya koymaktadır. İklim değişikliği bir krizdir ve bu 

krizle mücadele de beraberinde etkili bir şekilde yapılandırılmış kriz iletişimi 

stratejisinin geliştirilmesini ve uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

İklim krizi ile mücadele için geliştirilecek iletişim stratejisinin bireysel 

duyarlılıkla kitlesel başarıya ulaştırılabilir nitelikte olacak şekilde 

yapılandırılması önemlidir. Bu bağlamda belki de iklim kriziyle mücadelede en 

savunmasız kesim olan ancak iklim değişikliğine neden olan enerji kaynakları 

belirlemede ve kullanmada belirleyici rolü üstlenen kadınlara büyük görev 

düşmektedir. Bu doğrultuda iklim değişikliğine uyum ve mücadelede kadının 

önemi ve etkili iletişim stratejisi geliştiriminin temel noktaları ele alınmaktadır  

İklim Değişikliği ve İletişimin Önemi 

Dünyamız 8 milyarı aşan nüfusuyla varlığını sürdürmek, yaşam 

koşullarını kolaylaştırmak,  imkanlarını arttırmak için yöntem ve teknikler 

geliştirmeye devam etmektedir. Ancak geliştirdiğimiz yöntem ve teknikler 

özellikle sanayileşmeyle birlikte çok ciddi düzeyde iklim değişikliğinin 

etkilerini yaşamamıza neden olmuştur. Hayatı kolaylaştırma adına atılan her 

adım beraberinde başka tehlikeleri de ne yazık ki getirmiştir. Başlangıçta belki 

ön görülememiş olan ancak son yıllarda etkileri analizlerle, araştırmalarla 

ortaya konulan tehlikeler en aza indirgeyebilmek, yok edebilmek adına bir 

takım önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Sera gazlarının salınımı ve küresel ısınma, dünyanın karşı karşıya kaldığı 

en büyük tehditlerden biridir. Hava sıcaklıklarındaki ve yağış miktarındaki 

artış/azalış, fırtına kasırga gibi kuvvetli hava olaylarının yaşanması gibi 
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değişimler iklim sistemindeki değişimi de göstermektedir. İklim değişikliğinin 

temelinde sera etkisi oluşturan gazlar vardır. Dünyamızı çevreleyen atmosfer 

tabakasında sera etkisi yaratan gazların yoğunluğu artar. Bunun sonucunda ise 

yeryüzüne inen ışınların yeniden atmosfere yansıtılamaz. Işınların yeryüzü 

üzerinde kalması da dünyamızı bu tehdide maruz bırakmaktadır.  Atmosferik 

koşulların değişiminin yanı sıra çevresel, ekonomik tehditleri de beraberinde 

getirmektedir. Hava kirliliğinin artması, enfeksiyon hastalıklarında artış, çağın 

yaygın görülen hastalıklarının artışı, temiz su ve besin elde edilememesi, iklim 

sisteminin özelliklerinde görülen değişimler insan sağlığı üzerinde oluşturduğu 

tehditlerdir.  Değişimlerin neden olduğu tehditler doğal olarak da insanlık 

açısından sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik etkileri beraberinde 

getirmektedir. 

Sanayileşmeyle ilişkilendirdiğimiz İklim değişikliğine neden olan 

koşullar, daha çok gelişmiş ülkelerden kaynaklıdır ancak etkilerine maruz kalan 

ülkeler daha çok gelişmekte olan ülkelerdir. İklim değişikliğinin çevresel 

etkilerinin yanında siyasal, sosyal ve ekonomik boyutta önemli etkileri 

olduğunu söylemek yanlış değildir. Küreselleşmeyle birlikte refah ve güç 

dağılımının eşitsizliği sorunu dışında; iklim değişikliği ve cinsiyet ilişkisi 

ekseninde de negatif yönlü bir ilişkinin olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla 

iklim değişikliğinin etkilerinin küresel çaptaki yansımalarının da değişkenler 

doğrultusunda farklı boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. 1990’lı yıllarda 

yaşanan bazı afetlerin sonuçlarında çok ciddi sayıda can kaybı olduğu kayıtlara 

geçmiştir. İklim değişikliğinin sonuçları olarak yaşanan bu afetlerde; Asya ve 

Orta Amerika’daki kasırgalar yaklaşık 16000 kişinin ölümüne neden olurken, 

eriyen karlar yüzünden Çin ve Hindistan’da 5000’inin üzerinde, şiddetli 

yağmur ve çamur seli sebebiyle de Venezuela’da 50000 kişi hayatını 

kaybetmiştir. Can kayıplarının yanında hasar gören üretim ve yaşam alanları, 

salgın hastalıklar da afetlerin yaşanmasıyla birlikte maruz kalınan 

olumsuzlukları ve tehditleri göstermektedir. Yaşanılan tüm bu felaketlerin 

sonuçlarına sosyolojik açıdan bakıldığında gelişmekte olan ülkelerde düşük 

gelir gruplarının en çok etkilenen kesim olduğu görülmektedir. Tabi diğer 

sosyolojik boyuttaki etkenler arasında göç de önemli bir sonuç olarak 

görülebilir. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan ölümler, hastalıklar, evsiz 

kalma gibi sorunlar sonucunda insanlar başka ülkelere göç etek durumunda 

kalmıştır. Çevresel felaketler nedeniyle bulundukları yerleri terk etmek zorunda 

kalan "çevre mültecileri" doğmuştur.  İklim değişiklinin farkında olmadığımız 

etkileri sağlığımızı tehdit etmenin dışında küresel boyutta sosyolojik, ekonomik 

tehditleri de içermektedir. Bunun yanı sıra iklim değişikliğinin bu etkilerinin 

herke de aynı olmadığı ve biyolojik farklılıklarında etkilenme boyutunda 

önemli bir değişken olduğunu ortaya koymaktadır.  

İklim değişikliği ve sonucunda yaşadığımız iklim krizi sadece 

günümüzün değil, geçmişimizin de geleceğimizin de tehlike uyandıran bir 

gerçeği. Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, hava 
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kirliliği, su kirliliği ve daha birçok tehlike sadece insanlığı değil türleri ve biyo 

çeşitliliği de azaltarak tüm canlıların yaşam haklarını tehdit eden bir gerçek.  

İklim değişikliği nedeniyle insanlığın ve dünyanın maruz kaldığı tehlikelere 

karşı farkındalığın ve duyarlılığın bireysel olarak artması ve kitlelerin 

bilinçlenmesi oldukça önemli bir noktadır. Çevre duyarlılığı bilincinin tüm 

insanlarda uyandırılması ve tüm insanların bu doğrultuda günlük eylemlerini 

sürdürmesi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ve 

çevre bilincinin oluşmasına yönelik sürdürülen çalışmalar ve kampanyalar 

bireysel eylemlerin kitlesel sonuçlara ulaşmada ne kadar etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bireysel duyarlılığın gelişmesi ve aydınlanmadaki en büyük 

rollerden biri iklim iletişimine aittir. Bilinçlenme ve farkındalığı arttırarak 

insanlığı iklim değişikliği ile ilgili harekete geçirmek adına iklim iletişiminin 

nasıl kurgulandığı ve kitlelere yayıldığı oldukça önemli bir olgu olarak 

gözükmektedir. İnsanlarda oluşturulan duyarlılığın davranışsal önlemlere 

dönüştürülebilmesi ve iklim kriziyle mücadelede atılan küçük adımların 

gelecek için umut olması stratejik kararların alınmasını ve uygulanmasını da 

beraberinde getirmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında farkındalığı uyandıracak ve 

insanları belki de tedirgin ederek duyarlı olmaya yöneltecek önemli 

hamlelerden biri küçük bir kelime değişikliğiydi. 2018 yılında İngiltere’de 

'ExtinctionRebellion'da iklim değişikliği yerine ' iklim krizi' ifadesi 

kullanılmaya başlanması iklim değişikliğinin neden olduğu ve olacağı tüm 

etkilerini de içerisine almaktadır. İklim değişikliğinin sosyal, ekonomik ve 

çevresel etkileri oldukça büyüktü ve bu da krizleri beraberinde getirmekteydi. 

Benimsenen bu kavram elbette ki iyi yönetilmeliydi. Çünkü küçük ölçekli 

hareketler, yereldeki çabalar tek başına bu krizle mücadele etmekte yeterli 

olmayacaktı. Bu sorun tüm dünyayı etkileyen bir sorundu dolaysıyla duyarlılık 

hareketlerinin de küresel çapta başlaması oldukça önemliydi. İklim 

değişikliğinden iklim krizine yönelmek ve bu doğrultuda kriz yönetimini 

gerçekleştirmek önemli bir kitlesel hareketi de başlatmakta öncü olmuştur.  

Küresel sorunlara çözüm aramak için 90’lı yıllardan sonra daha sık bir 

araya gelmeye başlayan dünya kamuoyunun, çevre olgusu da sıklıkla ele aldığı 

konu başlıklarındandır. Çünkü çevreye ilişkin konular küresel niteliktedir bu 

sebeple de çözümün de yine küresel ölçekte aranması gerekmektedir(Özer, 

2017, 834). Bu bağlamda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 

(IPCC)800'den fazla bilim insanının katkıda bulunduğu de küresel ölçekte 

tehlikeyi ortaya raporları yayınlamakta ve küresel tehlikeyi ortaya 

koymaktadır. IPCC'nin 2022 yılındaki 6.raporunda iklim değişikliğinin neden 

olduğu tehlikeler bilimsel raporlarla ortaya konmaktadır (https://www.ipcc.ch/ 

report/ar6/wg2/). İklim değişikliğinin IPCC tarafından yayımlanan fiziksel 

bilim temeli raporu; 1901 yılından günümüze küresel ısınmanın 9derece 

düzeyinde olduğu, son 50 yılda sanayileşmenin artmasıyla birlikte küresel 

ısınmadaki artışın %95 oranında insan etkinliklerinden kaynaklığı olduğu 
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vurgulanmaktadır (Arslan, s.2). Aynı raporda deniz seviyelerindeki artışın 5-10 

metre arasında olduğu, atmosferdeki küresel sera gazlarındaki artışın enerji 

sektörüyle ilişkili olduğunun açıklandığı raporda önlemlerin alınmaması 

durumunda kasırgaların artacağı, deniz seviyelerin yükseleceği, kuraklığın 

artacağı bununla birlikte açlığında beraberinde artacağı vurgulanmış dünyamızı 

tehdit altına alan tehlikenin aynı zamanda insan sağlığını ciddi ölçüde 

etkilediğini açıklamıştır. Aynı rapor dünyanın sıcaklığının Dünya Doğayı 

Koruma Vakfı (WWF)‘İklim Değişikliğinin Sebebi Biziz. Harekete Geçmemiz 

Gerekiyor' sloganıyla insanlığın sebep olduğu tehlikeyi yine insanlık olarak 

çözmemiz gerektiğini vurgulayarak bu sorumluluğun kitlesel hareketle 

paylaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 2019 yılında Avrupa Birliği 

tarafından açıklanan ‘Yeşil Mutabakat Stratejisi’ ve yine 2021 yılında 

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan ‘iklim yasası’  ile 2050 yılında sera 

gazı salınımının sıfırlanması, kaynak kullanımından ayrıştırılan ekonomik 

büyümenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir (Alemdar ve Ürgen, 2021).  

Bu nedenle iklim yararına gerçekleştirilecek olan kitlesel hareketliliğin 

iyi bir iletişim stratejisi ve kriz yönetimi ile gerçekleştirilebileceği aşikardır. 

İletişimi iyi yönetmek arzulanan geleceğe ulaşmada en önemli kilit süreç olarak 

tanımlanabilir.  

İklim Kriziyle Mücadelede Etkili İletişim Stratejisi 

Son yıllarda iklim değişikliği bilincini artırma ve iklim ve enerji 

politikalarına desteği artırma konusunda kayda değer ilerlemeler 

kaydedilmiştir. İklim değişikliğinin etkin bir şekilde nasıl iletileceğinin 

anlaşılmasında da önemli ilerleme kaydedilmiştir(Mooser,2016,345).  Bu 

bağlamda kriz iletişiminin etkili bir şekilde sürdürülmesi oldukça önemli 

olmaktadır. Kriz iletişimi; örgütsel bir yapının beklentileri ile çevresinde 

olanlar arasındaki büyük uyumsuzluk olarak tanımlanmaktadır (Kernisky, 

1997: 843) kriz iletişimi olgusu halkla ilişkiler ve örgütsel iletişim bağlamında 

ele alınırken burada değindiğimiz iklim krizi tüm dünyayı çevreleyen bir kriz 

ile etkin mücadeleyi kapsamaktadır. Bireysel ve örgütsel boyutta birlikte 

hareketi gerektirmektedir.  Kriz olgusu “ beklenmedik olay” olarak 

algılanmaktadır. Ancak kriz beklenmedik olay/olayların etki boyutunun 

artması, etkinin devam etmesi, kontrolünün sağlanamaması veya güçleşmesi 

olarak kendini göstermektedir. Bu da alışılagelmişin dışında daha kapsamlı 

tepkilerle çözümü sağlamayı gerektirmektedir (Karaağaç, 2013: 118). İklim 

krizi de olağanüstü tepkileri gerektiren evrensel çözüm yollarını içermektedir.   

İklim krizi beklenmedik aniden gelişen bir süreç değildir. Son 50 yıldır 

var olan ve gün geçtikçe tehditleri artan bir sürecin günümüzde gelinen 

noktasıdır. Son yıllarda yapılan uyarılan bilinç ve farkındalık düzeyinin 

oluşmasında yetersiz kalınması sonucunda daha kitlesel hareketlerle krizle 

mücadele etmenin gerekliliğinin ortaya çıktığı noktadır. Yasa koyucularla, 

örgütlerle ve bireysel önlemlerle birlikte çözüme yönelik tepkilerin verilmesi 
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gerektiği noktadır. Beklenmedik değil beklenen ve öngörülen bir süreçte daha 

profesyonelce harekete geçme ve yönetme gerekliliğinin ortaya çıktığı süreçtir. 

Bu doğrultuda iklim krizi sürecinde ortaya çıkan karmaşadan bir düzen 

sağlamak ve krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak için gerekli olan etkili 

iletişim düzeninin kurulması da oldukça önemlidir. Bu da iklim kriziyle 

mücadelede etkin bir koordinasyonu gerektirmektedir. 

İklim krizine yönelik etkili iletişim stratejisi geliştiriminde başlangıç 

noktası “bilgi”nin doğru bir şekilde yönetilmesidir. Bilgi üretiminin ve 

yayılımının hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiği çağımızda, bilginin kontrolü 

de kaybedilmeye başlanmıştır. Dijitalleşme ile birlikte bireysel olarak 

denetimsiz bilginin de yayılabildiği bir dijital medya yapısında doğru bilgi 

kadar yönlendirilmiş ve yanlış bilginin de aktarımı oldukça kolaylaşmıştır.  

Edinilen bilgi ile gereken bilgi arasında ciddi farkların olması yaşanılan kriz 

süreçlerinde, bilgi yetersizliği ve yanlışlığı nedeniyle istenilen tepkilerin 

verilememesine neden olabilmektedir. Bilgi boşluğu olarak da 

nitelendirebileceğimiz bu süreç krizin etkisinin ve boyutunun artmasına da 

neden olabilmektedir. İlerleyen zaman içerisinde bilgi boşluğundaki artışın 

yönetilememesi iklim kriziyle mücadelede doğru adımların atılmasında 

oldukça önemli bir engeldir.   

Bilgi boşluğunun giderilmesi için ve iklim kriziyle mücadele en etkin 

adımların atılarak çözüme yaklaşılması için yapılması gereken kontrollü bilgi 

akışının doğru bir zamanda ilgili hedef kitleye, doğru mecralar aracılığıyla 

ulaşmasını sağlamak, iletişimin de etkili bir şekilde gerçekleşmesine izin 

verecektir. Bilgi boşluğunu azaltmaya yönelik olan iklim iletişimi sürecini 

yönetmede bilgi boşluğunu azaltmaya yönelik stratejilerde öncelikle kontrollü 

bilgi yapısının oluşturulabilmesi için bilginin sistematik olarak toplanması, 

hedef kitlede istenilen davranış kalıplarını dönüştürülecek şekilde 

yapılandırılması ve sonrasında uygun mecralar aracılığıyla yayılması 

gerekmektedir.  

Etkin bir iletişim stratejisi, her tür ve kapsamdaki kriz için en önemli 

mücadele noktasıdır. Bu nedenle iklim kriziyle mücadele kapsamında 

gerçekleştirilecek olan kriz yönetiminde iletişim stratejisinin ortaya konması 

gerekmektedir. İklim krizini yönelik etkili bir iletişim stratejisi sorunun 

yönetimini içerdiği gibi risk iletişimini ve paydaşların katılımını içeren 

yapılandırmaları ortaya koymalıdır. Bu bağlamda iletişimimizin hedefindeki 

paydaşların ne zaman hangi bilgiyi alacağı da tanımlanarak 

önceliklendirilmelidir. İklim kriziyle mücadelede tanımlanan hedef kitleye 

aktarılmak istenen ve duyarlılık oluşturarak davranış değişikliği ön görülen 

iletişim mesajı yapılandırılmasında; yaşanılan krizin niteliğinin, iklim krizinin 

potansiyel sonuçlarının, iklim krizinin etkilerini hafifletmek ve kontrol altına 

almak için gerekli önlemlerin, bu doğrultuda alınan kararların net bir şekilde 

tanımlanması önemlidir. İklim kriziyle mücadele için geliştirilecek iletişim 

stratejisinde birincil önceliğin insan sağlığı ve güvenliği olduğu tüm mesaj 
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yapılandırmalarında vurgulanmalıdır. Rasyonel veya duygusal yönelimli mesaj 

yapılandırması olduğuna bakılmaksızın tanımlanan hedef kitleye yönelik bilgi 

paylaşımında somut gerçeklerden hareket edilmelidir. İklim krizine tüm 

dünyayı çevreleyen bir krizdir. Kitlesel hareketi gerektirir ki, alınacak 

önlemlerin yaygınlığı evrensel çözümü getirebilsin. Bu nedenle medyanın 

süreçte aktif olarak kullanılması oldukça önemlidir. Çünkü iklim krizi sadece 

kurumların, işletmelerin alacağı önlemlerin yanında bireysel olarak halkın da 

elini taşın altına koyması gereken bir çözüm sürecini içermektedir. Bu nedenle 

medya ile iletişim politikasının sürdürülmesi oldukça önemli bir farkındalık 

oluşturma çabası olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İklim krizi sürecinde gerçekleştirilecek tüm iletişim etkinliklerinde 

doğru olunması, spekülasyona yer verilmemesi ve dürüst olunması oldukça 

önemlidir (Akdağ ve Taşdemir, 2006: 144; Çiftçi, 2018:116). İklim kriziyle 

mücadelede ortaya konulan temel noktalar iletişim stratejisi geliştirmenin odak 

noktasının güvenilirlik ve açıklık politikası olduğunu göstermektedir. 

Denetimli bilgi üretimi ve yayılımının gerçekleştirilmesi, deformasyona 

uğramadan ilgili hedef kitleye ulaştırılması oldukça önemlidir. Bu da bilginin 

yayıldıktan sonra da takibini gerektirmektedir. Hızlı iletişim çağında 

yaşadığımızı belirtmiştik bu hız denetimli de olsa yayılan bilginin oluşturduğu 

algının da takibini önemli kılmaktadır. Aslında etkili tüm iletişim süreçleri için 

geçerlidir bu. Gönderilen iletinin hedefteki etkisinin görülmesi. Her ne kadar 

denetimli bilgi paylaşımı yapılsa da dijital çağın yaygın bilgi paylaşım 

ağlarında sürecimizi sekteye uğratacak kontrolsüz içerik yapılandırmaları yer 

alacaktır. Bu doğrultuda iklim kriziyle mücadele sürecinde hedef kitlenin 

algısının takip edilmesi geribildirimin alınması ve iletişim stratejisinin bu 

doğrultuda düzeltici yapılandırmalara yer vermesi önemlidir. İklim kriziyle 

mücadelede geliştirilecek iletişim stratejisinin duruma göre esneklik içermesi 

ve süreç içerisinde ek yapılandırmalara yer vermesi gerekmektedir.  

İklim İletişiminde Kadın 

Küresel yapı üzerinde coğrafik olarak farklılık gösterebilen iklim 

sisteminin özelliklerindeki değişimin boyutları nedeniyle maruz kalınan 

tehditlerin boyutlarının ülkelere göre farklılık gösterdiğini, gelişmekte olan 

ülkelerin daha fazla etkilendiğini ifade etmiştik. Bu bağlamda sosyo-ekonomik 

statüsü düşük kitlelerin daha fazla etkilendiği de önemli bir değişken olarak 

ortaya konmuştur. Tüm insanlığı etkileyen bir gerçek olan iklim değişikliğinin 

etki boyutları değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bazı 

grupların bu değişimin yarattığı tehditten daha fazla etkilendiği de bir gerçektir. 

Yaş ve cinsiyet değişkeninin iklim değişikliği etkilerine maruz kalmada önemli 

olduğu ifade edilmektedir. Yaşlı ve çocukların bu süreçten en fazla etkilendiği, 

yine cinsiyet değişkeni ekseninde kadınların da iklim değişikliğinden 

sosyolojik fizyolojik ve biyolojik boyutta daha fazla etkilendiği ortaya 

konmaktadır. Kadınların ve çocukların iklim değişikliğine bağlı yaşanan 
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felaketlerden erkeklere oranlara 14 kat daha fazla etkilendiği Global Gender 

and Climate Alliance (GCCA) tarafından ortaya konmaktadır. 2004 yılında 

Asya’daki tusunamide Endonezya ve Hindistan’daki birçok köyde ölenlerin 

%70inin kadınlar olduğu ifade edilmektedir. Yaşanılan gerçeklerden ortaya 

çıkan bu tablolar iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketlerin, kadınların ve 

erkeklerin toplumsal cinsiyet dinamikleri ve eşitsizlikleri nedeniyle etkilenme 

boyutlarında da eşitsizliklerin olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya nüfusunun 

yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliği etkilerine karşı 

hassas olan grup içerisinde olan kadınların oranını az olmadığını bilmek ve 

etkinin büyüklüğünü göz önüne almak gerekmektedir.  

İklim değişikliğinin etkilerine yönelik çalışmalar 1980'lerden sonra hız 

kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda önlemlerin de alınması gerektiği 

vurgulanıştır. Yapılan çalışmalarda iklim değişikliği etkilerinin doğurduğu 

çevresel olumsuzluklardan etkilenme açısından cinsiyet boyutunun ön plana 

çıktığı görülmektedir. Gelir düzeyinin düşüklüğü ve yaşanılan yoksulluk ve 

çevresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanılan afetlerin yarattığı tahribatlar 

sonucunda ekolojik koşullardaki olumsuz yöndeki değişim, özellikle çevresiyle 

ilişki içerisinde olan kadınları daha fazla etkilemektedir. Çevresiyle ilişki ve 

etkileşim yoğunluğu fazla olan kadınların da kırsaldaki kadınlar olduğu bu 

nedenle de kırsaldaki kadınların daha fazla etkilendiği görülmektedir.    Toprak, 

su, enerji ve biyo çeşitlilikten daha çok kırsaldaki kadının yararlanması 

nedeniyle, bu kaynaklardaki tahribatın da öncelikle kadınları etkilemesini 

kaçınılmaz kılmaktadır. 

Cinsiyete daya güvenlik açığı ve afet riskine maruz kalma olasılığının 

yüksekliği ne yazık ki acı bir gerçek. Ancak İklim değişikliğine bağlı afet riski 

yönetiminin tüm süreçlerinde kadınların da bu doğrultuda katkılarının oldukça 

yüksek olabilmektedir. Araştırmalar, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim 

değişikliği etkilerine karşı mücadele ve uyumda kadınların güçlendirilmesinin 

yaşam için hayati bir önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Kadınların 

kapasitelerini tanıyarak iklim değişikliği konusunda duyarlı olmalarını 

sağlamak ve teşvik etmenin, olumsuz etkileri indirgeme ve mücadele oldukça 

önemli bir kilit noktası olduğu vurgulanmaktadır. (GCCA,4).  Kadının 

duygusal olarak duyarlılıklarının da göz önüne alınarak potansiyelinin farkına 

varması, bilinçlenmesi ve bu bilinci yayarak harekete geçmesi aslında bireysel 

olarak başlatılan bir eylemin kitlesel potansiyelini de ortaya koymaktadır. İklim 

değişikliğine uyum ve krizle mücadelede dünyanın neredeyse yarısını oluşturan 

mağduriyeti yüksek kitleyi oluşturan kadınlar,  güzel bir gelecek için ellerinde 

büyük bir potansiyele sahiptir.   İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma 

potansiyelinde cinsiyetin önemli bir değişken olduğu gözetildiğinde ‘iklim 

adaleti’nin sağlanabilmesi için yine kadının güçlenmesi gerekmektedir.  

Kadınların sosyolojik konumları ve biyolojik yapılarının iklim 

değişikliğinin etkilerine maruz kalmada dezavantaj gibi görülse de, çevre ve 

iklim krizi gibi sosyal sorumluluk bilinci gerektiren olgularda daha aktif 
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oldukları da bir gerçektir. Çünkü geleceği koruma adına daha güçlü bir 

duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahiptirler. Bu özellikleri mağdur olma 

potansiyeli daha yüksek olan bir kesimin bilinç ve duyarlılık düzeyinin 

yüksekliğini de ortaya koymaktadır. Herkesi etkileyen ancak etki düzeyi 

herkeste eşit olmayan iklim kriziyle mücadele kadınlara nasıl bir rol düşüyor? 

Bir takım kaynakların kullanımında kadınlar daha belirleyici bir rol 

üstlenmektedir. Kadınlara atfedilen toplumsal roller göz önüne alındığında 

kentsel veya kırsal kesim olduğu fark etmeksizin evdeki su, elektrik, yakıt, gıda 

gibi kaynakların tüketilmesinde kadınlar daha belirleyici bir güce sahiptir. Bu 

sebeple su, gıda, enerjinin sağlayıcısı olan kadınların kaynaklara erişebilirlik ve 

kalitesindeki değişikliklere de daha duyarlı oldukları söylenebilir. Kırsal 

kesimlere bakıldığında su tedariki ve su ile ilişkili eylemlerin büyük 

çoğunluğunun kız çocukları ve kadınların elinde olduğu ortadadır. İklim 

değişikliği nedeniyle yaşadığımız iklim krizinde de su miktarı ve kuraklık 

olgusunun da önemli bir konu olduğu göz önüne alındığında suyun bilinçli 

tüketilmesi ve bilincin yayılmasında kadının önemi oldukça yüksektir. Çünkü 

kaynağı tüketme bilincine erişmesi ve yayması gereken kadındır.  

Dankelman (2002) ‘Değişen Cinsiyet Rolleri ve İklim Değişikliği 

İlişkisinin Etki Boyutları’nı beş temel başlık altında listelenmiştir.  

1. Cinsiyet eşitliğine dayalı kaynak kullanımı: atfedilen toplumsal rollere 

bakıldığında hanelerde enerji ve kaynakları yönetenler kadınlardır. 

Enerjiyle ilişkili programları yöneten ve politikaları belirleyenlerin 

büyük çoğunluğu erkektir. Bu nedenle çevreye zarar veren kararların 

alınmasında erkek egemen yasa koyucuların olması yanlıştır. Bunun 

yanı sıra, ekonomik güç odaklarının merkezindekiler de erkek 

egemendir. Petrol gibi yer altı kaynaklarına ait güç odakları da fon 

sağlayıcılar gibi erkek egemendir. Kadınların bu türden yapılar 

içerisinde daha aktif bir rol üstlenmesi gerekmektedir.  

2. İklim değişikliğinin cinsiyet değişkenindeki etkileri: daha önce de 

ifade edildiği gibi aslında atfedilen toplumsal roller nedeniyle 

kadınların çevreye zarar veren ürünlerin bireysel tüketimi ve 

kullanımında daha belirleyici rol oynadığı ortadadır. Dolayısıyla 

kadınların erkeklere oranla çevreyle daha sıkı bağlantı içerisinde 

oldukları söylenebilir. Çevreleriyle olan bağlantıları onları daha 

tecrübeli kılmaktadır. Çevresel kaynakların kalitesinin değişimini ilk 

fark eden duyarlılığı olan ve etkilenen de bu doğrultuda kadınlardır. 

Kullandıkları suyun kalitesindeki ilk değişimi fark eden de onlar, 

düşen kalitenin sağlıkta yaratacağı etkiye de ilk maruz kalanlar 

onlardır. Bu nedenle kadınlar erkeklere göre iklim değişikliğinin 

etkilerine karşı daha savunmasızlardır. Kadınlar erkeklere göre 

kimyasallara da daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bunda da atfedilen 

toplumsal cinsiyet rolleri belirleyici olarak gözükmektedir. Erkekler, 

sanayi sektöründe çalışırken kimyasallara maruz kalırken, kadınlar 
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hem sanayide hem de evde tehlikeli kimyasallara maruz 

kalabilmektedir. Bu nedenle de hastalıklara yakalanma açısından 

kadınlar daha yüksek risk taşımaktadırlar. Tüm bu etkiler gelecek 

nesillerde de kalıcı hasarlara yol açabilecek genetik aktarımların 

yaşanmasına da neden olabilmektedir (UNEP, 2016b).  

3. İklim değişikliğine uyum mücadelesinde toplumsal cinsiyet rolleri: 

Afet çalışmaları ve zararlarının azaltılması, adaptasyonun 

gerçekleştirilebilmesi ve çevre yönetiminin yapılması açısından 

cinsiyet önemli bir faktördür. Kadınlar afetlerle başa çıkmada 

erkeklere oranla daha başarılıdır. Çünkü kadınlar içinde bulundukları 

çevreyi tanımaktadırlar. Alanları bilmektedirler. Dolayısıyla yerel 

bilgileri daha geniştir. Kadınların çevreyi tanımaları, çevre 

yönetimine yönelik uygulamalarının daha başarılı olmasını da 

sağlamaktadır.  Kadınlar, iklim değişikliği etkilerine karşı daha 

savunmasız olmalarına karşın, hem uyum hem de etkileri azaltma 

konusunda daha duyarlı ve etkindirler. Çünkü kadınlar, değişen 

koşullarına karşı uyum stratejileri geliştirme konusunda oldukça 

yetkindirler.  

4. İklim değişikliği ve iklim kriziyle mücadelede toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve karar verme; kadınların, enerji kaynakları sektöründe ve 

politikalarındaki üretici rolü sınırlıdır ve yine erkek egemen bir 

yapının elindedir.  Dünya nüfusunun yarısından fazlası kadındır.  

Buna karşın kadınlar karar verme alanlarında yetersiz temsiliyete 

sahiptirler. Kadınların yetersiz temsil edilmesi çevresel konularda 

strateji geliştirme ve karar alma süreçlerine de yansımaktadır. Çevre 

politikaları ve iklim değişikliği olgusuna ilişkin geliştirilecek stratejik 

eylemlerde kadınların daha fazla karar verme mekanizmalarında yer 

alabilmesi bu bağlamda oldukça önemlidir.  

5. İklim değişikliğine uyum ve mücadelede kapasite geliştirme; pek çok 

ülkede kadınların eğitim düzeyleri erkeklerden daha düşüktür. Eğitim 

düzeyindeki bu farklılık iklim olgusu konusunda daha az bilgi sahibi 

olduğunu da gösterir.  Bu nedenle karar alma süreçlerinde strateji ve 

politika geliştirim süreçlerinde kadınların daha az yer aldığı 

görülebilmektedir. Tabi atfedilen toplumsal roller ve sorumluluklar 

da bu süreçlerde yer alma konusunda kadınların daha çekimser 

olmalarına neden olabilmektedir. Su, tarım ve insan yerleşimleri gibi 

konularda uyumun sağlanması için iklim değişikliğiyle ilgili 

teknolojik gelişmelere yönelik kadınlara daha fazla öncelik verilmesi 

ve bilgi akışının sağlanması önemlidir. Teknoloji kullanım 

becerisinin kadınlara kazandırılması gerekmektedir. Toplumsal 

cinsiyet rolleri ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak; kadınların 

teknolojiye dayalı bilgi ve uygulamalardan yararlanabilmelerinin 
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sağlanması iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kadınları 

destekleyen önemli bir etkendir. 

İklim değişikliği ve iklim krizi etkilerine karşın savunmasız kesim 

olarak görülen kadınların sosyolojik olarak konumları dikkate 

alındığında iklimi krizi iletişim stratejisinde öncelikli hedef olarak 

belirlendiklerin, iklim değişikliğine uyum ve mücadelede sürdürülebilir 

bir potansiyele sahip olabildikleri ortadadır. Doğru kesimlerle doğru 

iletişimin kurulması ve bilgi akışının ve mesaj yapılandırmasının kadının 

potansiyeli doğrultusunda gerçekleştirilmesi, Avrupa Parlamentosunun 

2050 yılı hedefine ulaşmasında büyük bir adım olabilecek niteliktedir. 

İklim değişikliği ve iklim etkilerine maruz kalmada en kırılgan kesim 

olan kadınlar, eğitime üretime, sosyal yaşama ve karar alma 

mekanizmalarında aha aktif bir yer edinerek aslında yeşil dönüşüm 

hedefine ulaşmada büyük bir yol kat edilmesini de sağlayacaktır. 

Dolayısıyla iklim krizi etkilerinde savunmasız ve kırılgan olarak 

gözüken kesimin, çözüm üreten kesime dönüşmesi oldukça önemlidir.   

Sonuç  

Toplumsal cinsiyet ekseninde de farklılaşan iklim değişikliğinin 

etkilerinde kadınlar, sadece kadın oldukları için değil yaş, yoksulluk seviyesi, 

etnik köken gibi pek çok faktör sebebiyle iklim değişikliğinin yarattığı 

sorunlarda daha savunmasız kaldığı ortadadır.   Cinsiyet ve iklim değişikliği 

arasındaki ilişki ve kadın katılımı ile sürdürülebilir bir mücadele planının 

gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktadır. İklim konusunda kadınların hem 

etkilenme hem de duyarlılık hassasiyetleri göz önünde bulundurulursa 

toplumsal cinsiyet ve iklim ilişkisin bağlamında geleceğe olumlu katkılar 

sağlayacak sonuçlar elde edilebilir. Kökenini toplumsal eşitsizliklere de 

dayandırabileceğimiz tüm dünyayı etkisi altında bırakan toplumsal bir sorun 

olan iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele kapsamında etki boyutunu 

hafifletmek açısından önemli cinsiyet önemli bir faktördür. Cinsiyet değişkeni 

bu doğrultuda kadınların daha aktif rollerde yer alması gerektiğinin önemli 

olduğunu göstermektedir. Kadınlar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı 

erkeklere oranla daha savunmasız görünmelerine karşın, iklim değişikliğini 

azaltma ve iklim değişikliğine uyum konusunda daha bilgi, beceri ve 

duyarlılığa sahiptirler.  

Kadının potansiyeli, toplumsal roller bağlamında iklim değişikliğine 

uyum ve mücadele kapsamında gerçekleştirilecek olan kriz iletişiminde kadının 

üzerine düşen görev oldukça büyüktür. Kadının hem bilincinin arttırılması hem 

de bu doğrultuda çevresinin duyarlılığını sağlaması açısından görevi büyüktür. 

İklim krizi iletişimi bağlamında kanaat önderi olarak konumlandırılacak 
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kadının öncelikle yerel çevresi ve hanesindeki enerji kaynaklarının tüketimi 

konusunda bilinçlendirilmesi ve etkili kullanıma yönelik yönlendirmelerin 

yapılması gerekmektedir. Açık ve güvenilir bilgi paylaşımının hitap edilen 

kitlenin özellikleri doğrultusunda yapılandırılarak uygun mecralar aracılığıyla 

aktarılması, kadının bilinçlenmesinde önemli bir etkendir. Çevreye zarar 

vermeden, bilinçli tüketici ve üretici algısı duygusal yoğunluğu yüksek olan 

kadının, kendisine tanımlanan toplumsal cinsiyet görevlerinde bilinçli 

eylemleri gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Kanaat önderi niteliğinde yerel 

çevresinin bilinçlenme çabasına destek verme potansiyelini de elinde tutan 

kadın hem gelecek nesillere yönelik daha sağlıklı bir çevre bırakma hem de 

çevre bilincini yerleştirme konusunda büyük bir gücü elinde bulundurmaktadır. 

Kadının bu potansiyelinin gözetilerek ekonomik güç odak noktalarında karar 

verme politikalarında daha aktif rol üstlenmesinin de önemli olduğu göz ardı 

edilmemesi gereken bir gerçektir. Toplumsal cinsiyet temelinde iklim 

değişikliğine uyum politikasının olmadığı dinamiklerde kadının kriz etkilerine 

maruz kalma boyutu ve krizle mücadeledeki etkin olma potansiyelinin göz 

önünde bulundurularak toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten iklim değişikliği 

politikalarının geliştirilmesi önemlidir.  
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GİRİŞ 

Tarihsel sürece bakıldığında, feminizm ve pazarlama arasındaki 

ilişkiyi bir çatışma alanı olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Bu 

gerilimli ilişkinin temel tartışması ise “pazarlama kadınların sömürüsünü 

mü yoksa güçlenmesini mi teşvik ediyor?” sorusu etrafında 

şekillenmektedir (Maclaran, 2012: 462). Günümüz marka iletişimlerine 

bakıldığında; pazar sisteminin, feminist amacın karşısında mı yoksa 

yanında mı pozisyonlandığı argümanlarını kesin bir sonuca ulaştırmak 

zor görünüyor.  

Kaldı ki, feminizmi tekil bir düşünce sistemi ve ideoloji olarak ele 

almak, kültürel hayattaki çoklu varoluş biçimleri açısından sorunlu bir 

bakış açısını yansıtıyor olabilir. Gill (2016: 2) kültürel anlamda 

sirkülasyonda olan birden çok feminizm olduğundan bahsetmektedir ve 

bunların yeri geldiğinde birbirine karşıt pozisyonları yansıttığının altını 

çizmektedir. Bu çerçevede; pazar ekonomisinin değerlerini benimseyen, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratan yapısal problemleri görmezden 

gelen, sistemin yarattığı sorunların (örn. kadınların kamusal alana 

katılımı, ekonomik ve sosyal kaynaklara erişimi, vb.) bireysel 

yetkinliklerle ve girişimcilikle aşılabileceğini öngören “neo-liberal 

feminizm”in (Rottenberg, 2014: 420) öncekilerden farklı türde bir 

feminist bilinç inşa etmeye çalıştığı aşikardır. “Ana akım feminizm” 

olarak da nitelendirilen bu düşünce; eşitlik, fırsat, seçme özgürlüğü gibi 

liberal kavramları sahiplenirken ataerkil sistemin kadınların önüne 

koyduğu engellerin, bireysel kaynakların etkin kullanımıyla, çalışma-ev 

hayatı dengesinin doğru yönetimiyle ve yaratıcı kişisel çözümlerle 

aşılabileceği savını teşvik etmektedir (Rottenberg, 2014: 422). Diğer bir 

deyişle; neo-liberal feminizm, eşitsizliği yaratan sistemsel sorunları 

bireysel sorumluluklara dönüştürmektedir. Böylece, feminizmin ana 

argümanlarından biri olan “bireysel olan politiktir” düşüncesi “politik 

olan bireyseldir”e evrilmektedir (Banet-Weiser, 2018: 17). 

Şu bir gerçek: Feminist idealler reklamın da parçası olduğu kültür 

endüstrisinde hiç bu kadar popüler olmamıştı. Kadınların güçlenmesini 

ve özgürleşmesini merkeze alan diziler, filmler, şarkılar, müzik 

videoları, oyunlar, çizgi romanlar ve reklamlardaki artış, söz konusu 

kültürel ivmenin yansımaları olarak değerlendirilebilir. Becker-

Herby’nin (2016: 16) altını çizdiği üzere “bugünün dünyasında; 

feminizm birleştirici gücünü, politik mitinglerden veya kadın-kadına 

toplanma alanlarından değil Girls veya Orange is the New Black gibi 

televizyon dizilerinden alıyor.”  
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Benzer bir düşünceden hareketle; Varghese ve Kumar (2020: 4) 

kadınların güçlenmesine odaklanan “femvertising” türü reklamların 

popülerliğini açıklayan ve etkileşim halindeki beş temel dinamikten 

bahsetmektedir: (1) Reklamdaki kadınlık temsillerinin iyileştirilmesi 

etrafında şekillenen aktivizm, (2) pazarlamacıların marka aktivizmi, 

amaç-odaklı pazarlama, kültürel markalama ve vicdanlı kapitalizm 

yaklaşımlarını daha fazla benimser hale gelmesi, (3) kurumsal feminizm 

ve meta feminizmine yönelik eleştiriler, (4) zararlı kalıp yargılar içeren 

toplumsal cinsiyet temsillerine yönelik artan farkındalık ve (5) kural 

koyucu ve düzenleyicilerin reklamlarda yansıtılan toplumsal cinsiyet 

rollerine yönelik artan denetimi.   

Ancak kimilerine göre, kadın haklarının pazarlamacıların 

gündemine girişi ve bir reklam trendine dönüşmesi o kadar da zaman 

almadı. Cohen’in (2015) düşüncesinde, feminist fikirlerin ve ideallerin 

markalar tarafından sahiplenilmesi ve pazarlama iletişimlerinin parçası 

haline gelmesi bir anda olduverdi. Markalar kısa bir süre zarfında, zararlı 

kalıp yargılara meydan okuyan (Always #likeagirl), yıkıcı öz-eleştiri 

alışkanlıklarına son veren (Dove), regl hakkında konuşan (Hello Flo) ve 

sürekli özür diler hallerinden vazgeçen (Pantene) kadınlara 

reklamlarında yer verir oldu. Kısacası, “reklam dünyası feminizme 

yıldırım aşkıyla tutuldu ve femvertising büyük bir iş kaynağına dönüştü” 

(Cohen, 2015).     

Söz konusu gelişmelere paralel olarak, femvertising kavramına 

yönelik akademik araştırmalar da 2010’ların ortalarından itibaren ivme 

kazanmaya başlamıştır (Varghese ve Kumar, 2020). Dolayısıyla, 

geçmişi oldukça yakın tarihlidir ve literatür şekillenme aşamasındadır. 

Femvertising konusundaki alan çalışmalarını üç ana kategoride 

incelemek mümkündür: (1) Femvertising kampanyalarına dair içerik 

analizleri ve vaka incelemeleri (Becker-Herby, 2016; Hsu, 2018; 

Champlin vd., 2019; Ronda ve Azanza, 2021), (2) femvertising türü 

reklamların tüketiciler üzerindeki etkisine odaklanan araştırmalar 

(Dahlbeck Jalakas, 2016; Abreu Rodrigues, 2016; Akestam vd., 2017; 

Drake, 2017; Baki, 2019; Kapoor ve Munjal, 2019; Mamuric, 2019; 

Sternadori ve Abitbol, 2019; Lima ve Casais, 2021; Macias, 2021; 

Hainneville vd., 2022), (3) femvertising üzerine eleştirel çalışmalar 

(Hunt, 2017; İnceoğlu ve Onaylı-Şengül, 2018; Varghese ve Kumar, 

2020; Dabak Özdemir, 2021). Halihazırdaki çalışma, femvertising’in bir 

marka stratejisi olarak kullanımına ve Türkiye’deki yansımalarına 

yönelik bir alan taraması niteliğindedir. Femvertising uygulamalarının 

doğuşuna kaynaklık eden tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamı, feminizm 
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ve reklam arasındaki ilişki üzerinden inceleyerek konu etrafındaki 

güncel tartışma ve araştırmalara dair teorik bir çerçeve sunmayı 

amaçlamaktadır. 

1. REKLAM STRATEJİİSİ OLARAK FEMVERTISING 

1.1. Tarihsel Perspektiften Feminizm ve Reklam İlişkisi 

1960-1980 arasındaki dönemle tanımlanan 2. Feminist Dalga araştırmacı 

ve yazarlar; reklamı, ataerkil sistemin kontrol unsurlarından biri olarak 

değerlendirmiştir. Reklamlarda kadınların; çoğunlukla dekoratif, edilgen ve 

erkeğe bağımlı rollerde gösterildiğini, anne ve eş temsilleriyle kısıtlandığını ve 

erkek egemen bakışla stereotipleştirildiğini vurgulayarak pazarlamacıları 

eleştirmişlerdir (Maclaran, 2015). Pazarlamanın kadınların özgürleşmesi ve 

güçlenmesinin araçlarından biri olarak değerlendirilmesi, 1980’lerle birlikte, 3. 

Feminist Dalga çerçevesinde gerçekleşmiştir (Maclaran, 2012). 1990’larda 

ivmesini artıran bu dönem; kadın olmanın farklı ve çoklu kimliklerinin odağa 

alındığı, bu çoklu kimliklerin kesişimleri bağlamında maruz kalınan 

ayrımcılıkların sorunsallaştırıldığı, kadınlığa dair sosyo-kültürel tanımların ters 

yüz edildiği, cinselliğin kadın kimliğinin güçlenme unsurlarından biri olarak 

konumlandırıldığı ve bireyselliği merkeze koyan bir düşünsel zemini 

içermektedir (Mann ve Huffman, 2005).   

Reklamın tarihsel eğrisinin; dünyadaki ekonomik, teknolojik, sosyo-

politik ve kültürel değişimleri yansıtır nitelikteki dönüşümleri kapsadığı 

görülür. Bu çerçevede, feminist düşüncedeki bahsi geçen değişimler ile 

reklamda farklı kadın temsillerinin görünürlük kazanması birbirinden bağımsız 

süreçler olarak değerlendirilmemelidir.     1990’larla birlikte; eğitim düzeyleri, 

istihdama katılımları ve satın alma güçleri artan kadın tüketiciler, reklamlarda 

kendilerine sunulan idealize kadınlık temsillerine ve kadınları nesneleştiren 

içeriklere tepkilerini daha yüksek perdeden dile getirmeye başlamışlardır (Gill, 

2008). Bu durum; pazarlamacıları, kadın tüketicilerle ilişkilerini ve geçmişte 

reklamlarda kullandıkları kadınlık temsillerini gözden geçirmeye itmiştir.  

Goldman’a (1992) göre; yeni jenerasyon kadın tüketicilerin değişen talep 

ve ihtiyaçlarına reklam endüstrisinin cevabı, feminizmi ideolojik bağlamından 

kopartıp sistemsel eleştiri gücünü ehlileştirirken hareketin temel kavramlarını 

(örn. güçlenme, bağımsızlık, eşitlik, başarı) tüketim kültürünün metalarına 

çevirmek olmuştur. “Meta feminizmi” şeklinde tanımladığı bu olgu 

çerçevesinde; markalı ürünler, reklamlar aracılığıyla kadının güçlenmesi ve 

özgürleşmesini temsil eden göstergelere dönüştürülmüş, bireyselleşme ve 

seçme özgürlüğü söylemleriyle çerçevelenen feminist idealler kadın tüketiciler 

için birer yaşam tarzı ve kimlik temsiline indirgenmiş, böylece ataerkil sistemi 

ve kapitalizmi tehdit eden unsurlar olmaktan çıkarılmıştır (Goldman, 1992: 

133-134). “Tüketici feminizmi” olarak da isimlendirilen meta feminizm 

kavramıyla “feminist söylem ve değerlerinin ticari amaçlara hizmet eder 
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biçimde markalar tarafından sahiplenilmesi” kastedilmektedir (Markus Reker, 

2016: 4).  

Benzer bir düşünceden hareketle; Lazar (2006: 505) kadınların 

güçlenmesi ve özgürleşmesi söyleminin markalar tarafından reklamlarda 

araçsallaştırılmasını “güç temelli kadınlık (power femininity)” kavramıyla 

açıklamaktadır. “Güç temelli kadınlık” yaklaşımı, feminist mücadelenin 

amacına ulaştığı, kadınların eşitliğe eriştiği ve modern kadının istediği her şeye 

sahip olabileceği argümanı üzerinden işlerlik kazanmaktadır. Banet-Weiser 

(2018) bu tür bir “popüler feminizmin” temelinde kâr, rekabet ve tüketici odaklı 

bir görünürlük ekonomisinin yattığına dikkat çeker. Bu çerçevede, bazı 

toplumsal cinsiyet temsillerine medyada daha fazla görünürlük kazandırılırken 

diğerleri görünmez kılınmaktadır. Banet-Weiser’in düşüncesinde; belirli bir 

konuda yetkinlik sahibi olmak, özgüven, özsaygı gibi kişisel özellikler veya 

kadın bedeni odaklı bazı feminist düşünce ve politikalar, pazar mantığıyla 

diğerlerine göre daha fazla uyumludur ve daha markalanabilirdir. Dolayısıyla; 

ideolojik karşı koyma gücü, kapitalist sistemle uyumlandırılarak ehlileştirilmiş 

ve güvenli hale getirilmiş feminist temsiller, medyada ve reklamlarda daha 

fazla görünürlük kazanmaktadır (Banet-Weiser, 2018: 13-16).   

Meta feminizminden tüketici-dostu feminizme, kurumsal feminizmden 

popüler feminizme... Terminolojik ifadesi değişse de söz konusu kavramların 

ortak özelliği; feminist ideallerin marka ve şirketlerin kârlılıklarına hizmet 

edecek şekilde yeniden tanımlanarak kadınlara sunulmasına karşı eleştirel bir 

düşünceyi yansıtıyor olmalarıdır. Söz konusu karşıt düşüncelerin hedefindeki 

çatı söylemin kaynağında ise, toplumsal cinsiyet ve güçlenme ilişkisinin 

tüketimcilik, seçim ve bireysel fayda üzerinden sınırlı bir vizyonla 

tanımlandığı, feminist sistem eleştirilerinin değersizleştirildiği ve 

sessizleştirildiği “postfeminist” kültür yatmaktadır. (Tasker ve Negra, 2007: 2-

3). Tasker ve Negra (2007: 2) postfeminist kültürün belirli kavramları teşvik 

ettiğine dikkat çekerek kadınlar ve genç kızlara yönelik eğitim ve kariyer 

fırsatları, iş, ev yaşamı ve ebeveynlik konularında seçme özgürlüğü, bedenin ve 

özellikle cinselliğin bir güçlenme aracı olarak konumlandırılması gibi 

başlıkların söylemsel olarak merkeze yerleştirildiğini dile getirmektedir. Bu 

noktada; kendi hayatları üzerinde kontrolleri ya da seçme özgürlükleri 

olamayacak kadar fakir olduğu için tüketimci özgürleşme söyleminin dışında 

kalan kadınlara yönelik postfeminist kültürün yaklaşımı, onları görünmez 

kılmak olmuştur (Whelehan, 2000).  

Son yıllarda, müzikten sinema ve televizyona, ünlülerin de feminizmi 

sahiplenerek kadın haklarına ve güçlenmesine yönelik gündem 

oluşturduklarına şahitlik ediyoruz. Konuya eleştirel yaklaşanlar, “ünlü 

feminizmi (celebrity feminism)” olarak adlandırılan bu olguyu, feminist amacı 

yaralayan bir elitizmin ete kemiğe bürünmüş hali olarak değerlendiriyor 

(Skojec ve Sainato, 2017). Beyoncé, Emma Watson, Jennifer Lawrence gibi 

süperstarların aralarında bulunduğu ünlülerin, eşitlik mesajlarını 
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sahiplenmesinin feminist söylemin geniş kitlelerle buluşmasına aracılık ettiği 

aşikâr. Gay (2014) The Guardian’da kaleme aldığı yazısında, ünlülerin 

kitlelerin feminizmle ilişkisinde bir “giriş kapısı” işlevi gördüğünü kabul 

ederken, bunun söz konusu kitlenin feminist hareketin parçası oldukları 

anlamını taşımadığını vurgulamaktadır. Gay’e göre “ünlü feminizminin” 

arkasında yatan dinamik, feminizmin yeniden markalanmasıdır. Feminist 

kelimesiyle kitleler arasında (özellikle genç nesil Millenial kadınlar) varolan 

mesafenin daha kolay aşılmasını sağlamak amacıyla; feminizm, genç, güzel,  

ünlü olanı ve/veya mütevazi bir alaycılığı içerir biçimde yeniden 

paketlenmektedir. Diğer bir deyişle, “ünlü makinesi” feminizmin asıl derdinden 

uzaklaşılmasını ve dolayısıyla yanlış bir anlatıyı beslemektedir. Aynı 

düşünceden hareketle; Hoad-Reddick (2017: 111) “feminizmin zengin ve 

ünlülerin, yani kapitalist elitlerin elinde olduğu sürece kadınların hayatlarını 

iyileştirebilecek yeni ve sistem-dönüştürücü yollar sunamayacağını” iddia 

etmektedir.  

Diğer yandan, yüksek profil eğlence endüstrisi profesyonellerinin 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna eğilmelerini ifade eden “ünlü feminizmini” 

bir katma değer olarak değerlendirenler de var. Sheinin ve diğerleri (2016) 

İkinci Dalga’ya mensup kadınların feminizmle tanışmasının ilham verici bir 

konuşma, bir kitap, bir protesto yürüyüşü, veya kadınlardan oluşan bir tartışma 

sayesinde gerçekleştiğine; günümüz genç kadınlarının ise, bir Beyoncé müzik 

videosu, HBO’nun hit dizisi Girls’in bir bölümü veya Jezebel gibi ünlü bir 

bloğun içeriği sayesinde feminist hareketin parçası haline geldiğine dikkat 

çekmektedir. Zeisler’e (2016: 132) göre ünlüler, “feminist düşünce ve 

politikaların meşruluğunu feminist hareketlerin başaramayacağı biçimlerde 

doğrulama” gücüne sahiptir ve bunun azımsanmaması gerekir.  Benzer şekilde, 

Hobson (2017) bazı ünlülerin toplumsal cinsiyete ve ırk, sınıf gibi sosyal 

kategorilerle kesişimine dair kritik konuları teorik bir zeminden tartıştığına 

dikkat çekmektedir. Yüksek görünürlüklerini ve seslerinin gücünü internet ve 

sosyal medya üzerinden kullanarak, ünlülerin gündelik feminizmle (örn. 

hayranların feminizmi deneyimleme biçimleri) çift yönlü bir diyaloğu ve 

etkileşimi tetiklediğini dile getirmektedir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, 

ünlü feminizminin hareketin kökenindeki temel misyonu hedefinden şaşırtan 

ya da sıfırlayan değil onu tamamlayan bir olgu olarak kabul edilmesi 

gerektiğini ileri sürmektedir. Hobson’un (2017: 1003-1005) düşüncesinde, ünlü 

feminizmi diğer feminizmlerle sürekli etkileşim içinde olan “kolektif bir 

sohbettir” ve “...bir kimliğe ya da yaşam tarzına indirgenmeden kendi içinde 

politik bir süreç” olarak kabul edilmelidir. Hal böyleyken; femvertising 

kampanyalarında kullanılan ünlülerin feminist düşüncenin neoliberal pazarın 

hizmetine sunulmasına aracılık mı ettiği yoksa feminizmin çok sesliliğine, 

toplumsal ve kültürel zemininin genişlemesine katkıda mı bulunduğu sorusu, 

üzerinde uzlaşı barındıran bir cevabı hala barındırmamaktadır. 
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Geçtiğimiz beş sene içinde “feminist gündemin internete göç ettiğine” 

(Sheinin vd., 2016) şahitlik ediyoruz. Bu göçün kolaylaştırıcalarından biri 

olarak nitelendirilen #Metoo Hareketi, 2017 yılında bir grup yüksek profil 

Hollywood ünlüsünün sosyal medya üzerinden sinema endüstrisindeki cinsel 

taciz ve şiddet problemine dikkat çekmesi ve yaşanan vakaları gün ışığına 

çıkarmasıyla yeniden ateşlenmiştir. İlk olarak 2006 yılında, toplumsal aktivist 

Tarana Burke’nin cinsel şiddet mağduru kadınlara destek amacıyla başlattığı 

#Metoo Hareketi, internet ve sosyal medyanın gündem ve etkileşim yaratma 

gücünü de arkasına alarak “dijital feminist aktivizminin” yakın dönem 

tezahürlerinden biri haline gelmiştir (Xiong vd., 2019: 11). Kimilerince 

“hashtag aktivizmi” adı altında da tartışılan hareket, Burke’ye göre bir 

hashtagden çok daha fazlası, daha geniş bir diyaloğun başlangıcı ve kadınlar 

için ortaklaşa bir iyileşme alanı olmuştur (akt. Langone, 2018). Onu takip eden 

#TimesUp da, kadın güçlenmesine yönelik benzer bir vizyonu paylaşan ve 

özellikle işyerindeki cinsel tacize yol açan sistemik eşitsizliklerle hukuki 

süreçlerin dönüştürülmesi üzerinden mücadele amacını taşıyan global 

hareketlerden biridir. Söz konusu hareketler, “cinsiyetçiliğe, ataerkilliğe ve 

kadınların karşılaştığı diğer baskı biçimlerine karşı direnme ve meydan okuma 

bağlamında ivme kazanan toplumsal iradeyi feminizmin dijital iletişim yoluyla 

nasıl mobilize ettiğini” örneklendirmektedir (Mendes vd., 2019: 175).  

Cifani (2016: 12) feminist aktivizmi, sistemik eşitsizlikler sonucunda 

kadınların maruz kaldığı toplumsal baskılara karşı ortak bir direniş niteliğinde 

olan, kadınların eşit haklara kavuşması amacını taşıyan belirli bir hareket veya 

kolektif eylem olarak tanımlamaktadır. Dijital medya teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler, feminist düşünceleri paylaşanların birbiriyle etkileşime geçme ve 

ortaklaşa hareket etme biçimlerini de dönüştürmüştür. Bu çerçevede; internet 

ve sosyal medya, Dördüncü Dalga Feminizm’e geçişin de kolaylaştırıcısı olarak 

değerlendirilmektedir. Munro’nun (2013: 23-24) ifade ettiği üzere internet ve 

sosyal medya, “cinsiyetçiliğe ve kadın düşmanlığına karşı meydan okumayı 

mümkün kılan bir ‘hesap sorma’ kültürü yaratmış” ve yeni iletişim 

teknolojilerini “bir tartışma platformu yaratma ve aktivizm kanalı oluşturma 

amacıyla kullanan ve genç feministlerden oluşan global bir topluluğun 

oluşmasını kolaylaştırmıştır”. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal 

medya araçları, aynı fiziksel mekânı paylaşma zorunluluğunu ortadan 

kaldırarak benzer düşünceleri paylaşan kadınların anlık olarak bir araya 

gelebilmesini, toplumsal, ekonomik ve politik konulara dair bireysel deneyim 

ve hikayelerini birbirleriyle paylaşabilmesini ve deneyimlerindeki ortaklık 

üzerinden global hareketleri tetikleyebilmesini sağlamıştır (Parry vd., 2018: 2). 

Böylece, feminist aktivizmin hızlı, etkin, erişilirliği ve katılımı yüksek biçimde 

mobilize olmasına imkân tanınmıştır.  

Dördüncü Dalga olarak nitelendirilen yeni dönem feminizm etrafındaki 

tartışmalar daha şekillenme aşamasında. Baumgardner’e (2011: 251) göre 

“Dördüncü Dalga’nın varlığından söz ediyoruz çünkü var olduğunu iddia 
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ediyor”. Chamberlain (2016) sosyal medya platformlarının mümkün kıldığı 

farklı etkileşim biçimlerinin, kadınların bazı ortak duygular etrafında 

toplanmasına imkân sağladığına ve bu durumun yoğun duygulanımlar içeren 

feminist bir aktivizm dönemini yansıttığına dikkat çekiyor:  

Feminizme yönelik tepkilere karşı anındalık, hızlılık ve diyalog ile 

eşgüdümlü bir kişisellik patlaması, hepsi eşsiz bir his anı yaratıyor. 

Dördüncü Dalga Feminizm işte bu ‘duygulanımsal zamansallık’ 

etrafında şekilleniyor. …Dördüncü Dalga; hızlılık, kişisel deneyimin 

viralleşmesi ve cevap verilebilir kadın düşmanlığı ile tanımlanan bir 

zamansallığın içinde belirginleşen duygulanımlar barındırıyor.” 

(Chamberlain, 2016: 462-463).       

Twitter ve Facebook gibi topluluk ortamları, “feminist düşünce ve 

politikaların ifade edilmesine olanak sağlayan güvenli alanlar olarak ortaya 

çıkarken online taciz, nefret söylemi, tartışmalar veya yanlış anlaşılmalar gibi 

karşıt tepkileri de beraberinde getirmiştir” (Dixon, 2014: 34). Mantilla (2013: 

568) dijital medyanın düşmanca cinsiyetçiliğin yeni biçimler kazanmasına ve 

cinsiyetçilikle ilgili düşüncelerini dile getiren kadınların trollenmesine ve 

çevrimiçi tacize (örn. cinsiyet temelli aşağılama, tecavüz ve ölüm tehditleri) 

uğramasına yol açtığına dikkat çekmektedir. Bu yolla yetişkin ve genç 

kadınların erkek-egemen alanlarda itaatkâr roller benimsemesinin ya da bu 

alanların tamamen dışında tutulmasının teşvik edildiğini vurgulamaktadır.  

Diğer bir deyişle; dijital medya iki farklı işlevi eşgüdümlü olarak yerine 

getirmektedir. Feminist mücadele karşısında hem ataerkil bir baskı aracı olarak 

hem de farklı dayanışma kültürlerinin inşasında kullanılmaktadır. Bir yandan 

kadın düşmanlığının, istismar ve tacizin kolaylaştırıcısı haline gelirken, diğer 

yandan kadınlara birbirileriyle iletişim kurabilecekleri, destek toplulukları 

oluşturabilecekleri, bilinçlendirme kampanyalarının parçası olabilecekleri, bir 

araya gelerek eşitsizliklere dikkat çekebilecekleri, adaletsizliklerle ve 

cinsiyetçilikle farklı paydaşları bir araya getirerek söylemsel, kültürel ve politik 

aktivizm üzerinden doğrudan aksiyon alabilecekleri platformlar sunmaktadır 

(Mendes vd., 2019). Belki de bu sebepledir ki Dördüncü Dalga feminizm 

“benden bize bir geçiş” olarak da değerlendirilmektedir (Wrye, 2009: 187).       

Sosyal medyanın feminist direniş ve dayanışmaya yeni biçimler 

kazandırdığına dair ortak düşünce, Dördüncü Dalga’ya atfedilen temel 

özelliklerden biridir. Yeni dalga feminist hareket, ağ temelli çevrimiçi aktivizm 

ile özdeşleştirilmektedir. Bu çerçevede, farklı araştırmacı ve akademisyenler 

güncel feminizmin ayrıştırıcı yönlerini ortaya koymaya ve tanımsal sınırlarını 

çizmeye çalışmaktadır. Zimmerman (2017: 57) Dördüncü Dalga feminist 

düşüncenin dört temel dinamiğinden bahsetmektedir: (1) Üreme hakları, trans 

kapsayıcılık, cinsel azınlık hakları, ayrıcalık kavramının sorunsallaştırılması 

gibi Üçüncü Dalga’nın hedefindeki meselelere atfedilen önceliğin hafiflemesi, 

(2) kadınlar bağlamında fakirlik, eğitim, işsizlik/eksik istihdam, cinsel haklar 
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ve sağlık gibi global politika ve eşitsizliklere yönelik ilginin güç kazanması, (3) 

insan kaçakçılığı, sosyalizm, antikapitalizm, ataerkillik, pornografi, tecavüz ve 

tecavüz kültürü, kadınların cinsellik üzerinden eleştirilmesi/aşağılanması (slut-

shaming), kadınların bedensel görünüş üzerinden eleştirilmesi/aşağılanması 

(body-shaming),  cinselliğin insan deneyiminin doğal ve sağlıklı bir parçası 

olduğu düşüncesi (sex-pozitivity) gibi Üçüncü Dalga hareket tarafından göz 

ardı edilen İkinci Dalga görüşlerin yeniden politize edilmesi, (4) “aşırı 

metalaşmış kadın kimliğinin ideolojik olarak tutarsız olduğuna” dair 

düşüncenin güçlenmesi.  

Zimmerman’ın çizdiği çerçeveye paralel biçimde; Phillips ve Cree 

(2014: 939-940) Dördüncü Dalga feminist düşünceyi benimseyen genç 

kadınların politik ve finansal güvencesizlikler, dünya genelinde yaşanan iklim 

krizi ve eşitsizlikler konularında ciddi endişeler taşıdığını söylemekte ve 

onların gözünde feminizmin bu global gündemin bir parçası olarak 

konumlandırıldığını ifade etmektedir. Bu bağlamda; toplumsal cinsiyet eşitliği 

politikalarının, yoksulluğun azaltılması, kadınların sağlık erişimlerinin 

iyileştirilmesi ve ekonomik şartlarının düzeltilmesi konularındaki temel 

faktörlerden biri olduğuna dikkat çekmektedir.  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra sınıf ve ekonomi arasındaki 

ilişki hareketin başından beri feminist aktivizmin ana odaklarından birisi 

olmuştur. Dean ve Aune’e (2015) göre, Dördüncü Dalga’nın 2008’deki finansal 

krizi takiben ortaya çıkışının arkasındaki dinamiklerden biri de kadınların 

ekonomik çöküşle birlikte gelen kemer sıkma politikalarından en fazla 

etkilenen grup olmasıdır. Bu durum, feminizmin ekonomik eşitsizliklerle (örn. 

eşit emeğe eşit ücret, kadınların ekonomik kaynaklara sınırlı erişimi, vb.) 

mücadelede ne kadar önemli bir hareket olduğuna dair inancı yenilemiştir.   

Dördüncü Dalga feminizmin varlığını savunanların ortak görüşü, 

hareketin ana amacının cinsel şiddetle ve cinsiyetin diğer sosyal kategorilerle 

(örn. ırk, dil, din, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sınıf, vb.) kesişimlerinin 

sonucunda maruz kalınan eşitsizliklerle çok sesli bir mücadele olduğudur 

(Shiva ve Nosrat Kharazmi, 2019). Bu yeni dalga feminizm, özellikle daha 

fazla marjinalize edilen veya hareketin çeperinde yer alan kimliklere 

odaklanarak ve sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnik köken etrafındaki 

eşitsizlikleri merkeze yerleştirerek dezavantajlı grupların seslerini duyurmaları 

amacıyla ilerlemektedir. Bu çerçevede; feminist dijital aktivistler, 

kesişimselliklere dikkat çekmek için “ayrıcalık kontrolü2”  çağrılarını sosyal 

medyada yüksek perdeden dillendirmekte ve belirli bir gruba mensup 

feministlerin (heteroseksüel, orta sınıf, beyaz) diğerleri adına 

konuşamayacaklarını/konuşmamaları gerektiğini savunmaktadır (Munro, 

2013).  

 
2 İngilizce privilege-checking kavramının Türkçe karşılığı olarak yazarın çevirisidir.  
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Cochrane (2013) kesişimsellik ve kapsayıcılığın yanı sıra Dördüncü 

Dalga feminist aktivizmin ayrıştırıcı unsurlarını tecavüz kültürüyle mücadele, 

mizahi ve iğneleyici iletişim tonu olarak özetlemektedir. Mendes ve diğerlerine 

(2019) göre sosyal medya temelli feminizm, “kadınlara yönelik cinsel şiddetin 

açık veya örtük biçimde hoş görülmesi, affedilmesi, müsamaha gösterilmesi ve 

normalleştirilmesi” (Powell, 2015: 575) olarak tanımlanan tecavüz kültürüne 

dair hâkim söylemi kadınların güçlenmesi yönünde dönüştürmektedir. 

Zimmerman (2017) Dördüncü Dalga aktivizmin dijital teknolojinin 

avantajlarından faydalanırken eşgüdümlü olarak çevrimdışı alanlardaki 

varlığını da sürdürdüğünün altını çizmektedir. Bu çerçevede; dijital protesto ve 

direnişlerin webden sokağa ya da sokaktan webe çift yönlü, geçişken ve akışkan 

bir seyir izlediğini söylemektedir. Benn’in (2013: 227) Dördüncü Dalga 

feminizm bağlamında vurguladığı üzere “teknoloji, Twitter’ı sokak 

protestolarıyla, düşünce kuruluşlarının raporlarını parlamento prosedürleriyle 

bağlantılandırmak için var”. Kısacası, yeni dalga ile çevrimiçi/çevrimdışı 

ayrımının feminist aktivizm pratikleri çerçevesinde ortadan kalktığı 

görülmektedir.  

Dördüncü Dalga feminizm, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair önemli 

çevrimiçi kampanyalar üzerinden sosyal, kültürel, ekonomik ve politik 

dönüşümleri tetiklemektedir. Bu çerçevede, feminist aktivizmin mercek altına 

aldığı alanlardan biri de pazarlama endüstrisi ve reklamlar olmuştur. Genel 

anlamda medyadaki, özelde ise reklamlardaki kalıp yargılar içeren toplumsal 

cinsiyet temsillerine, geleneksel kadınlık ve erkeklik tasvirlerine, tektipleşirici 

ve sınırlayıcı toplumsal cinsiyet rollerine, cinsiyetçi içeriklere karşı çıkmak ve 

değişim talep etmek feminist aktivizm biçimlerinden biri haline gelmiştir (Dean 

ve Aune, 2015). Benn (2013: 223) yeni dalga dijital feminizmle ilgili en dikkat 

çekici unsurun, kadınların medyada yer alma biçimlerine dair dillendirilen 

kültürel hassasiyetler olduğunu düşünmektedir: “Kadınların medyadaki temsil 

edilme biçimleri veya nasıl temsil edilmedikleri ya da kadın temsillerindeki 

çarpıklıklar en çok eleştirilen konulardır”. Pazarlama ve reklam endüstrisinin 

tüketici kültüründeki söz konusu değişimlere cevabı gecikmemiştir. Kadın 

odaklı mesajların, çoğulculuk, çeşitlilik ve kapsayıcılık eksenli temaların 

reklamlardaki görünürlüğü hızla artmıştır (Varghese ve Kumar, 2020). Bu 

çerçevede; femvertising, markaların toplumsal cinsiyet eşitliği mesajlarını 

hedef kitlelerine iletmek için tercih ettiği stratejik yaklaşımların başında 

gelmektedir.  

1.2. Femvertising ve Kadınların Güçlenmesi 

Feminizm ve İngilizce’de reklam anlamına gelen “advertising” 

kelimelerinin birleşiminden oluşan “femvertising” marka iletişiminde 

kullanılan stratejik bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. SheKnowsMedia (akt. 

Drake 2017) femvertising kavramını, “kadınları destekleyen mesaj ve imgeler 

yoluyla kadınların ve genç kızların güçlenmesini amaçlayan reklamlar” 

biçiminde açıklamaktadır. Söz konusu güçlenme mesajları, kadınlığa dair kalıp 
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yargılar içeren temsillere ve kadınları hedef alan toplumsal damgalamalara 

yönelik bir karşıt-duruş özelliği taşımaktadır (Teng vd., 2021: 254). Benzer 

şekilde, Becker-Herby (2016: 19) femvertising türü iletişim kampanyalarının 

tüketicilere onaylanma, özgüven ve motivasyon duyguları aşılarken aynı 

zamanda güçlenme-odaklı, ilham verici ve kapsayıcı olduğunu 

vurgulamaktadır. Akestam ve diğerleri (2017) söz konusu yaklaşımı, “kadın 

güçlenmesi reklamcılığı” olarak nitelemektedir. Baxter (2015) ise kadın 

tüketicileri hedefleyen, kadın güçlenmesini ve feminist temaları merkeze alan, 

kadın odaklı marka aktivizmi özellikleri gösteren ya da kadın liderliği ve eşitlik 

vurgusu taşıyan reklamları “ad-her-tising” adı altında tartışmaktadır. Hoad-

Reddick’e (2017: 19) göre ise femvertising, feminizmi pazar dinamiklerine 

hizmet eder biçimde araçsallaştıran “kurumsal feminizmin” alt türlerinden 

biridir.  

Femvertising bazıları için feminist mesajların ürün ve hizmetlerin 

pazarlaması amacıyla kullanıldığı bir reklam taktiği (Gupta, 2017) iken, 

kimilerinin düşüncesinde sosyal medya üzerinden ve hashtaglerle hayata 

geçirilen bir marka akvitizmi biçimidir (Abreu Rodrigues, 2016). Varghese ve 

Kumar (2020: 2) femvertising türü reklamların, kadınların güçlenmesine 

yönelik elle tutulur toplumsal değişimler yaratan bir aktivizme dönüşüp 

dönüşmediğinin, cevaplanması gereken önemli bir soru olduğuna dikkat 

çekmektedir. Slogan düzeyinde kalan toplumsal cinsiyet eşitliği ve çoğulculuk 

mesajları yerine kadınlar için eşitsizlik yaratan yapısal engellerin 

dönüştürülmesine katkıda bulunmak, femvertising kapsamındaki marka 

iletişimlerini “sahte feminizm (faux feminism)” eleştirilerinin hedefi olmaktan 

çıkaran ana kriter olarak değerlendirilmektedir (Martell, 2019).   

Femvertising reklamların erken dönem örneklerini hayata geçirenler 

kadınlara yönelik ürün pazarlayan markalar olmuştur (örn. Dove, Orkid). Yeni 

dalga feminist gündem ve söylemler güç kazandıkça, sadece kadınları 

hedefleyen değil erkeklere yönelik ürün/hizmet pazarlayan (örn. Gilette) ya da 

cinsiyetsiz ürün/hizmet sunan (örn. Google) markalar da femvertising 

stratejisini benimsemeye başlamıştır (Abitbol ve Sternadori, 2019). 

Femvertising kampanyalarının pazarlamacılar arasındaki popülerliği artıkça, 

tüketiciler arasında da hangi markanın gerçek bir yerden, hangisinin 

göstermelik biçimde kadın güçlenmesini desteklediği sorgulamaları ve 

şüpheleri de güç kazanmıştır. Markaların iş programlarına, değerlerine ve 

amaçlarına entegre etmeden sadece hedef kitleleri nezdinde olumlu algılanmak 

amacıyla toplumsal konulara dair (örn. kadınların güçlenmesi, toplumsal 

cinsiyet eşitliği) aktivist bir duruş sergilemesi “kurumsal ahlak sinyallemesi 

(corporate virtue signalling)” (Stollznow, 2020), “pembe yıkama (pink 

washing)” (Dahl, 2014), “duyar kasma (woke washing)” (Vredenburg vd., 

2020) gibi kavramlarla tarif edilmektedir.  

Vredenburg ve diğerleri (2020: 450) “gerçek marka aktivizmi (authentic 

brand activism)” sergileyen markaların, toplumsal hareketlerle (örn. feminizm) 
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etkileşime geçme, toplumsal ve kültürel değişime katkıda bulunma noktasında 

marka amaçlarını, değerlerini, iş yapma biçimlerini ve mesaj stratejilerini 

birbiriyle tamamen uyumlandırdığına dikkat çekmektedir. Dolayısıyla; 

kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık, çeşitlilik ve 

çoğulculuk temalarını sadece rekabet avantajı yaratmak için femvertising 

kampanyalarına konu ederken kurum içi ve dışı insiyatiflerle desteklemeyen 

markalar, “kurumsal ikiyüzlülük” (Wagner vd., 2009) algısı yaratma 

potansiyeline sahiptir. Sterbenk ve diğerlerinin (2021: 502) femvertising 

stratejisi kullanan markalara dair yaptıkları araştırma; çoğu şirketin, kadın 

çalışanlar için kurum içi ağ grupları oluşturma ya da kadın çalışan sayısını 

artırma gibi uygulanması görece daha kolay aksiyonlar aldığını ortaya 

koymuştur. Buna karşılık; çok az şirketin, giriş pozisyonlarındaki kadın 

çalışanların desteklenmesi (örn. eğitimler ve yükselme imkanları), yönetim 

kurullarındaki ve liderlik pozisyonlarındaki kadın temsiliyetinin artırılması, 

tedarik zinciri odaklı taahhütler gibi toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kritik 

öneme sahip ve daha zor alanlarda eyleme geçtiği, çalışmanın bir diğer 

bulgusudur.   

Diğer taraftan;  markaların daha fazla femvertising türü reklamı hayata 

geçirmesinin kadınların lehine olacağını, femvertising kampanyalarının kadın 

meselesine dair çevrimiçi paylaşımları olumlu yönde tetikleyeceğini ve 

değiştireceğini, feminizmle anlamlı bir tanışma sağlayacağını ve ticarileşmenin 

feminist amacı ileri götürmek adına kullanışlı bir yol olabileceğini savunanların 

varlığını da göz ardı etmemek gerekir (Dahlbeck Jalakas, 2016: 9). 

Femvertising stratejisinin pazarlamacılar tarafından nasıl uygulandığını 

temel alan tanımların yanı sıra tüketici algısındaki karşılığına yönelik tanımlar 

da mevcuttur. Hainneville ve diğerlerine (2022: 7) göre femvertising, “şeffaf, 

tutarlı ve tüketicinin kendisiyle ilişkilendirebileceği mesajların yanı sıra 

stereotipik toplumsal cinsiyet rollerini sorunsallaştıran imgeler kullanarak 

sahici biçimde kadınların ve genç kızların güçlenmesini hedefleyen reklamları” 

ifade etmektedir.  

Güç ve güçlenme, feminist hareketin ana kavramlarındandır. Birleşmiş 

Milletler’e göre kadınlar, kendilerini ve başkalarını etkileyen toplumsal ve 

politik kararlar verebildikleri ölçüde güçlenmektedir. Dolayısıyla; kadınların 

stratejik yaşam kararları üzerindeki kontrolü, güçlenmenin temel kaidesi olarak 

konumlandırılmaktadır. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde; güçlenme, 

“toplumsal gücün ve kaynakların – fiziksel, insani, entelektüel ve ekonomik – 

kontrolünün kadınların faydasına olacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır” 

(George ve Kuruvilla, 2020: 4). Diğer yandan; Naomi Wolf gibi “güç temelli 

feminizmi” savunanlara göre kadınlar zaten inanılmaz bir güce sahiptir. 

Kadınların tek yapması gereken bu içkin gücü kabullenmek, sistemin içinden 

hareket ederek ve sistemin kendi araçlarıyla düzene meydan okuyarak sahip 

oldukları gücü değişim yönünde kullanmaktır. Wolf’un (1994: 261) 

düşüncesinde, feminist hareketin amaçladığı eşitliğin önündeki temel engel 
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ataerkil sistem değil, kadınların gücü elde etmeye dair taşıdığı korkular ve ortak 

kırılganlıkları ve acıları üzerine temellenen “mağdur feminizminin” yarattığı 

hasar verici algılardır. Hains (2009) “güç temelli feminizm” yaklaşımının 

1990’larla birlikte özellikle genç kızlara ve çocuklara yönelik televizyon 

programlarında işlerlik kazandığının altını çizmektedir. The Powerpuff Girls 

benzeri çizgi filmler üzerinden inşa edilen “güçlü genç kız” söylemiyle 

“kadınların mağdur değil güçlü oldukları, kadın olmanın ve kadınsılığın 

eğlenceli bir şey olduğu, eşitliğe ulaşmaya çok az kaldığı” mesajları popülerlik 

kazanmıştır (Hains, 2009: 107).  

Reklamlarda kadın güçlenmesinin ise, “geleneksel toplumsal cinsiyet 

rollerini ters yüz etmek, beden imajına yönelik endişeleri dile getirmek, 

kadınların kendi kendileriyle yaptıkları olumsuz iç-konuşmalara odaklanmak, 

regl gibi tabu kabul edilen konu başlıklarını sorunsallaştırmak” gibi farklı 

biçimlerde işlendiği görülmektedir (Champlin vd., 2019: 1251). Bu çerçeveden 

değerlendirildiğinde; femvertising, feminist konu başlıklarını gündeme 

taşımaktan kadın hikayelerini görünür kılmaya, kadın kahramanları reklam 

hikayesinin merkezine yerleştirmekten kadınları destekleyen mesajlar vermeye 

kadar uzanan birçok pratiği içermektedir. Yapılan araştırmalar; femvertising 

türü reklamların tüketicilerin markaya yönelik tutumlarını ve satın alma 

niyetlerini olumlu yönde etkilediğini (Abitbol ve Sternadori, 2016), reklama 

yönelik tepkilerini azalttığını (Akestam vd., 2017), tüketici ve marka arasındaki 

duygusal ilişkiyi güçlendirdiğini (Drake, 2017), markanın kurumsal sosyal 

sorumluluk algısına katkıda bulunduğunu (Teng vd., 2021) ve reklam 

hatırlanırlığını artırdığını göstermektedir. Ayrıca, tüketiciler femvertising türü 

reklamların genç kızlar için önemli ve değerli olduğunu düşünmekte, söz 

konusu reklamları atlamadan izlemekte ve diğerlerinin de izlemesi için 

birbirleriyle paylaşmaktadır (Castillo, 2014).  

Abitbol ve Sternadori’nin (2019) yakın dönem çalışması, kadınlara 

yönelik eşitlikçi politika veya eylemler ortaya koymamış şirketlere ait 

markaların femvertising reklamlarının bile tüketiciler tarafından olumlu 

algılandığını göstermektedir. Dolayısıyla, “femvertising” kazandıran bir 

pazarlama stratejisidir. Ancak, her femvertising yaklaşımı kadın tüketiciler 

nezdinde olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Hainneville ve diğerleri (2022) 

femvertising türü reklamların sahiciliğine dair tüketici algısını şekillendiren altı 

unsur olduğunu bulgulamıştır. Bunlar sırasıyla (1) şeffaflık, (2) marka kimliği, 

vaadi ve iletişim uygulamaları arasındaki tutarlılık, (3) reklamda kendini bulma 

ve yakınlık kurma üzerinden deneyimlenen özdeşleşme, (4) çeşitlilik, (5) 

markanın kadınlara gösterdiği saygı, (6) toplumsal cinsiyet temelli kalıp 

yargılara meydan okuma’dır. Pazarlamacılar, tüketiciler tarafından sahici ve 

özgün algısına sahip femvertising uygulamaları hayata geçirmek için bu altı 

unsurun bütünsel etkileşimini düşünerek hareket etmelidir.   

 



223 | A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  

 

1.3. Femvertising Türü Reklamların Tema Tipolojileri  

Önceki bölümlerde tartışıldığı üzere, femvertising stratejisini besleyen 

düşünce reklamın bir yandan ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına diğer yandan 

kadınların güçlenmesine yarayan bir araç olduğudur (Dahlbeck-Jalakas, 2016). 

Kadın odaklı sosyal meseleleri konu edinen ve toplumsal cinsiyet temelli 

eşitsizlikleri besleyen zararlı kalıp yargılarla ilgili farkındalık yaratarak 

düşünce ve davranış değişimini hedefleyen femvertising türü reklamlara 

bakıldığında, farklı uygulama yaklaşımları ve belirli tema tipolojileri göze 

çarpmaktadır. Mamuric’e (2019: 319) göre femvertising stratejisini 

benimseyen markaların başarılı olması için reklamın dört temel noktaya temas 

etmesi gerekmektedir: 

1. Empati: Marka ana hedef kitlesindeki kadınların ihtiyaç ve arzularını 

gerçek bir yerden anladığını göstermeli, reklamda kadınlara üstten 

konuşmamalı veya kendini öğreten konumuna yerleştirmemelidir. 

2. Önemlilik: Kadınları reklam anlatısının merkezine yerleştirmeli, 

hikâyenin arka planındaki yardımcı rollerde değil ana karakter olarak 

resmetmelidir.  

3. Duygu: Tüketicilerin sadece aklını değil duygularını da hedef 

almalıdır. 

4. Kapsayıcılık: Tüketicinin olduğu veya olmak istediği kişiyi ya da 

çevresinde gördüğü çeşitlilikte insan tiplerini yansıtan karakterler 

reklam anlatısında kendine yer bulmalıdır. 

Yapılan araştırmalar, başarılı femvertising uygulamaları hayata geçiren 

markaların tek bir reklam hikayesine bağlı kalmadığını ve reklamlarında kadın 

odaklı farklı temalarla ilerlediğini ortaya koymaktadır. Hsu (2018: 32-41) 

femvertising kampanyalarının on farklı tema etrafında şekillendiğini 

belirtmektedir:  

1. Gerçekçi kadın imgeleri üzerinden bedensel özgüvenin teşvik 

edilmesi. 

2. Güzellik odağının ötesine geçer biçimde kadınların özgüvenlerinin 

kahramanlaştırılması. 

3. Fiziksel olarak aktif bir hayat sürmenin ve spor yapmanın önündeki 

toplumsal engelleri aşmaları konusunda kadınlara çağrıda 

bulunulması. 

4. Kadınların atletik becerilerinin ve psikolojik sağlamlıklarının 

onaylanması. 

5. Kadınların kalıp yargılar içeren imgelerin ötesinde yeni ve farklı 

rollerde temsil edilmesi. 

6. Anneliğin, bakım rollerinin ötesine geçerek yüceltilmesi. 

7. Genç kadınların STEM alanlarındaki eğitim ve kariyer olanaklarının 

peşinden gitmeleri konusunda teşvik edilmesi 
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8. Fırsat ve ücret eşitliği bağlamında kadınlar için hak savunuculuğu 

yapılması. 

9. İlerici kadın temsilleri ve eşitlik için erkeklerin savunuculuk 

rollerinin vurgulanması. 

10. Adet görmenin normalleştirilmesi ve kutlanması gereken bir süreç 

olarak konumlandırılması. 

Yukarıda yer alan belirli tema başlıkları, Windels ve diğerlerinin (2019) 

çalışmalarında da görülmektedir. Ödül kazanan femvertising kampanyalarını 

eleştirel bir bakış açısıyla inceledikleri araştırmanın sonuçları, kadınların 

bedensel ve psikolojik özgüvenlerine odaklanan reklamların “özgüven 

kültürünü” teşvik ettiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda; femvertising 

reklamları, özgüven sorununu yaratan yapısal problemlere ve ataerkil kültüre 

dikkat çekmek yerine kadınları ve genç kızları sürekli olarak içe dönmeye, 

özgüvenlerini gözlemlemeye ve bireysel psikolojik stratejiler geliştirerek 

özgüvenlerini artırmaya davet etmektedir (Windels vd., 2019: 26). Söz konusu 

araştırma; kadınları fiziksel, düşünsel ve davranışsal olarak sürekli bir öz-

gözlem sürecine yönlendiren mesajların, femvertising türü reklamların ana 

temalarından birini oluşturduğunu göstermektedir.  

Benzer biçimde; Champlin ve diğerlerine (2019) göre “kadınların kendi 

kendini ‘iyi’leştirmesi”, hem ana hedef kitle hem de marka amacı olarak 

kadınlara odaklanan markaların femvertising reklamlarının ortak temalarından 

biridir. Ayrıca, bu tür markaların kadın ya da genç kız olmanın güçlüklerini de 

femvertising reklamlarında konu ettiği görülmektedir. Ancak, bu durum sadece 

söylemsel düzeyde kalmakta, markalar toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair 

eylem temelli bir yaklaşım sergilememektedir. Diğer taraftan; amacıyla (örn. 

kadın güçlenmesi) ana hedef kitlesi daha düşük düzeyde örtüşen (örn. kadın ve 

erkeklerin eşit biçimde hedeflenmesi) markaların femvertising reklamlarında, 

kadınlık temsillerinde geleneksel rollerin ters yüz edilmesi, kadın ve erkeklerin 

benzer aktivitelerde (örn. araba kullanmak, hesap ödemek) bulunduğunun 

hatırlatılması, erkeklerin kadın güçlenmesi konusundaki dayanışmacı rolünün 

vurgulanması gibi temalar öne çıkmaktadır.  

2. FEMVERTISING’İN TÜRKİYE’DEKİ VİTRİNİ: 8 

MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 

REKLAMLARI 

Türkiye’deki marka iletişimlerine bakıldığında, femvertising 

stratejisinin en baskın kullanım alanlarından birinin Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü reklamları olduğu görülmektedir. Özel gün olarak 8 Mart, markalar için 

kadın hedef kitlelerine güçlenme, eşitlik ve adalet mesajlarını gündem 

bağlantılı olarak iletebilecekleri stratejik bir seçime dönüşmüştür. Bu 

çerçevede; konuya eleştirel bakışla yaklaşanlar, Türkiye’de femvertising 

stratejisi kullanan markaların kadınların karşılaştığı eşitsizlik ve 

adaletsizliklere yönelik köklü çözümler sunmaktan çok tüketim kültürüyle 
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barışık neoliberal kadın özneler üretilmesine aracılık ettiğini savunmaktadır 

(Şener, 2019; Araslı, 2021). Öte taraftan, femvertising türü reklamların kadın 

meselesine dair Türkiye’deki tüketiciler nezdinde farkındalık ve gündem 

yaratma işlevi olduğu da gözden kaçırılmamalıdır (Bozbay vd., 2019).    

    Aydın ve Aydın’ın (2021:16) Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 

yayımlanan femvertising türü reklamları inceledikleri çalışma, Türkiye’deki 

uygulamaların da yurtdışındakilere benzer temalar içerdiğini bulgulamıştır. 

Toplumsal cinsiyet temelli klişelere meydan okuma, kadın istihdamına ve 

kadınların mesleki başarılarına vurgu, eşitlik arayışı, kadınlığın farklı 

yetenekler ve yetkinlikler üzerinden tanımlanması, kadın güçlenmesine destek, 

ön yargıların yıkılması ve eşit işbölümü gibi temalar femvertising 

kampanyalarında öne çıkmaktadır. Bu bağlamda; femvertising türü reklamlarda 

kadınlık, “güçlü ve özgür olmak” ile özdeşleştirilmektedir. Kadınlara biçilen 

geleneksel rollerin ters yüz edilmesi, kadınların gücü, cesareti, girişimciliği ve 

iş yaşamındaki başarılarının yanı sıra kadınlara verilen değer ve kadın olmanın 

önemi,  geçmiş dönem 8 Mart reklamlarında da vurgulanan femvertising 

temalarıdır (Ügümü Aktaş, 2018; Çilingir Ük, 2019).   

Markaların 8 Mart reklamları sadece ortak femvertising temalarını değil 

aynı zamanda ortak kadınlık temsillerini de barındırmaktadır. Femvertising 

reklamlarında kadınlık aşağıdaki özellikler üzerinden tanımlanmaktadır:  

Tüketim kültürüyle barışık, tüketerek güç kazanan ve kendisi olan, özgüveni 

yüksek, çalışma hayatında yer alan, aktif, önyargıları yıkmak için bireysel olarak 

mücadele eden, toplumsal dayanışmadan ziyade bireysel aktivizmi benimseyen, 

toplumsal cinsiyet rollerini tersine çeviren güçlü kadın (Şener, 2019: 165). 

Şener (2022) söz konusu kadınlık temsillerine ekonomik başarı sembolü 

girişimci/patron rolündeki kadınları, milli gurur kaynağı ve azmiyle başaran 

sporcu kadınları da eklemiştir.  

Topsakal ve Şardağı (2021) özel günler bağlamında kadın odaklı 

mesajlar veren markaların uyumsuz mesaj stratejilerine dikkat çekmektedir. 

Dünya Emekçi Kadın Günü’nde kadın gücüne ve bağımsızlığına vurgu yapan, 

kadınların sınırlarını aşabileceğini söyleyen bazı markaların, Anneler Günü 

reklamlarında kadınlarla özdeşleştirilen geleneksel rol ve özellikleri (örn. 

annelik ve fedakarlık) yeniden ürettiği görülmektedir. Mesaj stratejilerine dair 

altı çizilen bu uyumsuzluk, Türkiye’deki tüketicilerin femvertising türü 

reklamların kadının toplumdaki dönüşümünü yansıtmak gibi ütopik bir 

işlevden uzak olduğuna dair algılarını (Bozbay vd., 2019: 185) besliyor olabilir. 

Benzer şekilde; Kırarslan ve Akbulut (2018) da 8 Mart’ta yayımlanan 

femvertising türü reklamların, kadın meselesinden daha fazla markanın imaj ve 

kimliğine hizmet eden kurumsal bir stratejinin ürünü olduğunu 

dillendirmektedir.   

Yukarıda yer verilen çalışmalar ışığında; femvertising stratejisinin 

Türkiye’deki uygulamalarının farkındalık, bilinirlik ve gündem yaratma gücü 

bağlamında olumlu, feminist idealleri ve düşünceleri kârlılık ekseninde 
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araçsallaştırdığı düşüncesinden hareketle kuşku ve eleştiriyle karşılandığı 

görülmektedir. Femvertising stratejisinin kadınlara mı yoksa markalara mı daha 

çok hizmet ettiği sorusunun cevabı konusunda bir uzlaşmaya varıldığını 

söylemek güçtür. 

SONUÇ 
Toplumsal cinsiyet eşitliği, Birleşmiş Milletler’in 2030 için açıkladığı 17 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden biridir. Geçtiğimiz on senelik süreçte, 

dünyada ve Türkiye’de birçok markanın toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

kadınların güçlenmesi ekseninde birer ahlaki otorite rolü üstlendiği görülüyor. 

Hoppner ve Vadakkepatt (2019: 419) bir kurumun ahlaki otorite iddiasında 

bulunabilmesi için bir arada bulunması gereken üç temel unsurdan 

bahsetmektedir: Ahlaki kimlik (içselleştirme ve sembolize etme), etki yaratma 

potansiyeli (güç ve platform) ve paydaşların kuruma dair güvenilirlik ve 

sahicilik algıları. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde; femvertising stratejisi 

kullanan markaların ahlaki bir otorite olarak davranabilmelerinin yolu, 

toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi olgularını sadece bir 

iletişim taktiği olarak kullanmanın ötesinde (sembolize etme) marka gerçeği 

olarak (içselleştirme) hayata geçirmesinden geçiyor. Diğer bir deyişle, eşitlik 

ve güçlenme markanın özünü oluşturan temel değerler arasında yer almalı ve iş 

yapış biçimini şekillendiren bir çerçeve olarak kabul edilmelidir. Ancak bu 

şekilde, eşitlikçi ve ilerici olarak inşa edilen marka kimliği tüketicilerin 

algısında güvenilir ve sahici bir marka imajı olarak karşılık bulabilir.   

Diğer taraftan, markaların eşitlik ve kadınların güçlenmesi konularını 

mesajlarında nasıl ele aldığına da dikkat etmek gerekiyor. Feminist ideallerin 

ürün veya hizmetlerin markalanması ve tüketicinin zihninde ayrıştırıcı bir 

rekabet unsuru olarak konumlandırılması amacıyla kullanımı belirli temalar 

içeriyor. Femvertising mesajlarında kadınların güçlenmesi için toplumda var 

olan yapısal eşitsizliklere ve adaletsizliklere meydan okuyan, ataerkil kültürün 

eşitsizlik yaratan mekanizmalarına dikkat çeken, ticari faydanın ötesine 

geçerek kamu yararını merkeze alan, dayanışmacı ve katılımcı bir düşünceyi 

teşvik eden ve feminizmin politik gücünü muhafaza eden markaları 

diğerlerinden ayrı bir yere koymak gerekiyor (Windels vd., 2019: 31). Yani; 

pazarlamacılar için kadın odaklı marka aktivizmini benimsemenin yolu, 

feminist ideallerin toplumsal gücünü törpülemeden ticari fayda yaratmaktan 

geçiyor.   

Son olarak; yapılan araştırmalar tüketicilerin de femvertising 

iletişimlerine yönelik farklı tutum ve algılara sahip olduğunu gösteriyor. Bazı 

tüketiciler femvertising türü reklamları güçlendirici, motive edici ve ilham 

verici bulurken, kimi kuşkucu tüketiciler markanın satış artırma hedefine 

hizmet eden bir araç olarak değerlendiriyor veya femvertising mesajlarının 

kadın güçlenmesini mi yoksa kârlılığı mı odağına aldığı konusunda kafa 

karışıklığı yaşıyor (Lima ve Casais, 2021: 611). Her ne kadar femvertising 

stratejisinin markalar ve kadın tüketiciler arasındaki duygusal ilişkiye katkı 
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sağladığı bulgulanmış olsa da (Baki, 2019), başarılı femvertising uygulamaları 

ortaya koyma konusunda sabit bir formül hala yok. Pazarlamacıların; markanın 

kadın güçlenmesi konusundaki geçmiş duruşu ve eylemleriyle bugünü 

arasındaki uyumu, hedef kitlesini, markalı ürün/hizmetin kategorisini, 

markanın amaç olarak çözümüne katkı sunmaya çalıştığı kadın problemini, 

femvertising mesaj stratejisiyle marka imajının örtüşüp örtüşmediğini, 

femvertising iletişiminin yapıldığı kültürel bağlamı dikkate alarak ve çok yönlü 

bir perspektifle femvertising uygulamaları geliştirmesi gerekiyor.      
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GİRİŞ 

Sosyal medya uygulamaları, kişilerarası iletişime özgü olan diyaloğun 

halkla ilişkiler uygulamalarında hayat bulmasını mümkün hale getirerek 

diyalojik halkla ilişkiler teorisinin gelişimini hızlandırmıştır. Karşılıklı iletişim 

imkânı sağlayan sosyal medya platformları, kuruluşlar için, diyalojik iletişim 

özelliklerinin tamamını içerecek şekilde, halklarıyla iletişim kurabilmenin 

yolunu açmıştır.  

Bu çalışmada, Türk kamu yönetimi merkez teşkilatının en önemli 

kurumlarından olan bakanlıkların Twitter kullanımları, diyalojik halkla ilişkiler 

açısından incelenmiştir. Bakanlıklar, devlet-vatandaş ilişkisinin sağlıklı 

yürütülebilmesi adına halkla ilişkiler açısından kritik bir konumdadır. Sosyal 

medya platformları, vatandaşlarla diyaloğa dayalı ilişkiler geliştirme 

potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle bakanlıkların sosyal medyanın taşıdığı 

diyalojik iletişim imkânlarını kullanmaları gerektiği değerlendirilmektedir. 

Kuruluşların paydaşlara açıklığı ve iletişim kurmaya istekli olmaları kriz 

zamanlarında daha net kanıtlanabilmektedir (Camilleri, 2020: 14). Bu 

bakımdan çalışmanın Covid-19 sürecinde yapılmış olması önemlidir. Covid-19 

pandemisi, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin önemini en üst 

seviyeye taşımıştır. Bakanlıkların bu dönemde gerçekleştirdikleri halkla 

ilişkilerin diyalojik düzeyinin araştırılması, genel düzeyin anlaşılması için 

kritik öneme sahip olabilir. Twitter hesaplarının incelenmesi, Covid-19 krizinin 

en yoğun hissedilebileceği dönem olarak düşünülen, Türkiye’de ilk sokağa 

çıkma yasağının ilan edildiği 11 Nisan 2020 tarihinden başlatılmış ve bir 

haftalık süreyi kapsamıştır. Devlet-vatandaş iletişiminde karşılıklılığa, 

yakınlığa, empatiye, riske ve bağlılığa en çok bu dönemde ihtiyaç 

duyulabileceği ileri sürülebilir. Bakanlıkların diyalojik iletişime bir yönelim 

niyetleri varsa, bu durumun bu dönemde daha net görülebilmesi mümkündür.      

Diyalojik halkla ilişkiler literatürü, Kent ve Taylor’un (1998, 2002) 

çalışmalarının ardından zenginleşmeye başlamıştır (Sommerfeldt ve Yang, 

2018: 59).  Bu yıllardan itibaren çok sayıda yerli ve yabancı çalışmaya 

rastlanmıştır. Ancak internet uygulamalarına yönelik çalışmalar, ağırlıklı 

olarak, Kent ve Taylor’un (1998), web tasarımı için uygun gördükleri diyalojik 

döngü, bilginin kullanışlılığı, arayüz kullanım kolaylığı, ziyaretçileri koruma 

ve tekrar ziyareti sağlamadan oluşan diyalojik ilkelere odaklanmaktadır. 

Karşılıklılık, yakınlık, empati, risk ve bağlılığı içeren diyalojik iletişim 

özelliklerinin (Kent ve Taylor, 2002) araştırıldığı çalışmalara ise çok az sayıda 

rastlanmıştır.   

Sosyal medya hesaplarında diyalojik iletişim özelliklerini araştıran 

ulusal çalışmalar son derece sınırlıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

sosyal medya uygulamalarını inceleyen Yağmurlu’nun (2013) çalışmasının ve 

Gazi Üniversitesi Twitter hesabını inceleyen Can’ın (2017) çalışmasının, bu 

çalışmaya en yakın araştırmalar olduğu söylenebilir. Her iki makalede, 
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kuruluşların diyalojik iletişime yönelimini ifade edebilecek bir sosyal medya 

kullanım düzeyinin olduğu sonucuna varıldığı görülmektedir. 

Uluslararası çalışmalarda ise, diyalojik özelliklerin araştırıldığı herhangi 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Daha çok sivil toplum kuruluşları ve özel 

kuruşlara yönelik olan çalışmalar, sosyal medya uygulamalarında, web tasarımı 

için belirlenmiş diyalojik ilkeleri incelemiştir (DiStaso ve McCorkindal, 2013; 

Linvill vd., 2012; Rybalko ve Seltzer, 2010; Sáez Martín vd., 2015; Toledano 

ve Lalueza 2018; Waters vd., 2011). Yapılan çalışmalarda genel olarak, 

diyalojik iletişim düzeyinin yetersiz bulunduğundan bahsedilebilir. Sosyal 

medya daha çok bilginin yayılımı için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bazı 

çalışmalarda (Wang ve Yang, 2020; Kim vd., 2014) internet uygulamaları 

üzerinden diyalojik iletişime yaklaşımların, örgütlerin türüne ve amaçlarına 

göre farklılıklar taşıdığı belirtilmektedir. Örneğin Ngai ve diğerlerinin (2020) 

çalışmasında, Çin’de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sosyal medya 

kullanımlarında diyalojik iletişim düzeyi başarılı bulunmuştur. Dolayısıyla 

başarılı olabilmek için hedef kitlesine son derece bağımlı olan örgütlerin 

diyalojik iletişime daha fazla yoğunlaştığını söylemek mümkündür.   Bu 

çalışmada ise, bakanlıkların Twitter hesapları, Kent ve Taylor’un (2002) 

belirlediği diyalojik iletişim özellikleri çerçevesinde analiz edilmiştir.  

1. DİYALOJİK HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL MEDYANIN 

KULLANIMI 

Sosyal medya, organizasyonların halkla ilişki kurma şekillerini 

değiştirmektedir (Capriotti ve Díaz, 2018: 643). Kişilerarası ilişkileri teşvik 

eden sosyal medya platformlarının karşılıklı konuşmaya izin veren yapısı, 

kuruluşların dikkatlerini çevrimiçi kullanıcılara odaklamasına neden 

olmuştur. Böylelikle kuruluşlarda, bilgilendirici ana akım iletişim 

yöntemlerinden, gerçek zamanlı, daha etkileşimli veya diyalojik iletişim 

modellerine yönelik yaklaşıma geçiş başlamıştır. Kuruluşların sosyal 

medyadaki diyalog yaklaşımı, aktif katılımcılarla etkileşimde bulunmalarını ve 

sohbet etmelerini gerektirmektedir. Sosyal medya, kullanıcıların pasif bilgi 

alıcısı olduğu webden, tam olarak diyaloğa dayalı dinamik bir platforma geçişi 

mümkün kılarak halkla diyalog kurmayı kolaylaştırmaktadır (Capriotti vd., 

2021: 3-4; Toledano ve Lalueza, 2018: 1271). 

Sosyal medya, kuruluşların kendi halklarıyla diyalojik ilişkiler kurmaları 

için bir platform sağlamaktadır (Wang ve Yang, 2020: 6). Etkileşimli, işbirlikçi 

ve ilişki merkezli sosyal medyanın yükselişi, diyalojik iletişimdeki teorik 

ilerlemeleri daha da ileri götürmüştür (Men vd., 2018: 83; Theunissen ve 

Noordin, 2012: 5). Sosyal ağ sitelerinin yaygınlaşması, ilişki kurma 

olasılıklarının artması anlamına gelmektedir. İnternet ve web aracılı kanalların 

ortaya çıkışı, kuruluşların çevrimiçi halklarla diyalog kurmalarına ve daha fazla 

etkileşim geliştirmelerine olanak sağlamıştır (Kent ve Taylor, 1998). Sosyal 

medya ise benzersiz özellikleri ile bu ilerlemeyi kolaylaştırmıştır. Kuruluşların, 
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coğrafi ve kültürel sınırların ötesinde çevrimiçi halklarıyla ilişkiler geliştirmek 

için uygulayabilecekleri katılım ve etkileşim olanakları sağlanmıştır (Ngai vd., 

2020: 1). Diyalojik ilişkiler geliştirmek isteğine sahip örgütler için yeni fırsatlar 

doğmuştur.     

Men ve diğerleri (2018: 83-99), sosyal medyanın kişilerarası iletişim 

teorisindeki diyaloğu hayata geçirebilme potansiyelinin altını çizmektedir. 

Çeşitli sosyal medya platformlarında diyalojik ilkelerin benimsenmesi üzerinde 

çalışan araştırmacılar, güven, karşılıklılık ve empati gibi önemli halkla ilişkiler 

çıktıları için diyalojik iletişimin olumlu etkilerini belgelemişlerdir. Bu açıdan 

sosyal medyanın, diyaloğu, sadece web tasarımı ilkelerindeki gibi kitlesel 

mekanik boyuttan, kişilerarası ve organik olarak gelişebilecek sosyal boyuta 

taşıyabileceği vurgulanmaktadır. Sosyal medya, kuruluşların ve liderlerinin 

gerçek bir sosyal varlık olarak yer alabilecekleri ortamlardır. Bu ortamlarda 

paydaşlarla bilgi alışverişinin ötesine geçerek daha insani etkileşimler 

kurabilirler. Sosyal medyanın sosyal mevcudiyeti olanaklı kılan özelliği 

diyaloğun kişilerarası özünü ve ilişki yönelimini yakalayabilmektedir. Sosyal 

medyanın sahip olduğu imkânlar, bir kuruluş ile halkları arasında iki yönlü 

iletişimi kolaylaştırmaktadır. Bu sayede kuruluşların diyalojik halkla ilişkiler 

teorisini benimsemesini sağlamaktadır (Kim vd., 2010: 216). 

Günümüz dünyasında vatandaşlar, siyasetten ekonomiye kadar çok 

çeşitli konularda görüşlerini ifade etmek için aktif olarak sosyal medyaya 

yönelmektedir (Chen vd., 2020: 1). Sosyal medya, çeşitli kuruluşların 

temsilcileri ve diğer vatandaşlarla kolayca ve doğrudan etkileşime girmeye izin 

vermektedir. Kullanıcıların fikirlerini dile getirmeleri, kuruluşların ürün, 

hizmet ve kurumsal politikalarında iyileştirme talep etmeleri için önemli 

kanallar oluşturmaktadır (Tsai ve Men, 2017: 5). Sosyal medyanın kuruluşlar 

ile halkları arasında karşılıklılığı teşvik eden açık iletişim iklimi, halkın 

güvenini sağlamanın önemli bir yolu olarak görülmektedir. Karşılıklılık ve 

açıklık, güvensizliği ortadan kaldıran önemli bir diyalojik iletişim yaklaşımıdır 

(Yang vd., 2015: 189). Sosyal ağların artan kullanımının, hükümet ile 

vatandaşlar arasındaki ilişkileri, düzenlenmiş ve otoriteye dayalı olmaktan 

ziyade daha müzakereci ve diyalojik hale getirmesi beklenmektedir. Sosyal 

medya aracılığıyla diyalojik iletişim, şeffaflığı ve katılımı artırmaya yardımcı 

olmaktadır ve bu da hükümete olan güveni artırabilmektedir (Sáez Martín vd., 

2015: 421-424). 

Bazı çalışmalarda, sosyal medyanın diyalojik halkla ilişkiler için 

birtakım gerilimler barındırdığı ve bu nedenle diyaloğun bütün özelliklerinin 

en azından bir arada veya tam olarak kullanılamayabileceği vurgulanmaktadır. 

Gerilimlerden birisi, katılım ile ilgilidir. Kullanıcıların, katıldıkları içerikle 

ilişkili görünebilmeleri, davranışlarının sosyal ağlarında başkaları tarafından 

görülebilmesi ve oluşturdukları içeriklerin sonsuza kadar platforma 

kaydedilebilir olması diyaloğa katılımlarını teşvik edebilmekte veya 

sınırlayabilmektedir. Diğer bir diyalektik gerilim, diyalogdaki açıklık ve 



A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  | 238 

 

 

yakınlıkla ilgilidir. Kuruluşların ve kamuoyunun gizlilik endişeleri nedeniyle 

daha belirsiz yollarla iletişim kurmaya motive olmaları mümkün 

görünmektedir. Dolayısıyla sosyal medyanın herkese açık özelliği, karar alma 

süreçlerinde gizlilik endişelerinden kaynaklı olarak diyaloğu teşvik etmekten 

çok sınırlayabilmektedir. Diğer bir gerilim karşılıklılık ve empati ile ilgilidir. 

Buna göre sosyal medya, çeşitli ideolojik yönelimlere sahip çevrelerin 

birbirlerini onayladığı ve mevcut düşüncelerin böylelikle güçlendirildiği 

ortamlardır. Bu anlamda özellikle sorunların yönetimi zamanlarında diyalog 

güçleşebilmektedir. Bu gerilimlere ek olarak, güç eşitliğini kurmanın zorluğu 

ve bazı kullanıcıların anonimliğinden kaynaklanan çarpık bilgi ve saldırgan bir 

dil kullanma eğilimleri diyaloğu etkileyebilmektedir (Chen vd., 2020: 2). 

Diyalojik halkla ilişkilerde sosyal medyanın kullanımı ve bazı özellikleri 

ile ilişkili olarak aşağıdaki varsayımları sıralamak mümkündür (Kent, 2013: 

342-343; Kent ve Li, 2020: 6-8): 

• Sosyal medya, tüm paydaşların / halkın çıkarlarına hizmet etmelidir.  

• Gerçek sosyal medya iletişimi, sahte katılım veya mesaj alımından 

çok diyalojik katılıma dayanmalıdır. İlişkiler risk, güven, karşılıklılık, 

yakınlık, empati ve etkileşim (yani diyalog) üzerine kurulabilir. 

• Kamusal alanların ve toplu karar alma mekanizmalarının yeniden 

canlandırılması gerekmektedir. En iyi kararlar sorgulanır, dışarıdan 

gelenler ve uzmanlarla istişare yoluyla alınır.  

• Sosyal medya, bir ilişki kurma aracı olabilir. 

 

Bazı baskın sosyal medya platformları kuruluşların halkla diyalojik 

iletişimlerinde anahtar haline gelmiştir (Capriotti vd., 2021: 1). Facebook, 

Youtube, Instagram ve Twitter’ın, kuruluşların paydaşlarla iletişim için 

kullandıkları en önemli platformlar olduğu çalışmalarda sıklıkla ifade 

edilmektedir (Toledano ve Lalueza, 2018: 1272; DiStaso ve McCorkindale, 

2013: 2; Kim vd., 2014: 2612). Bu çalışmada değerlendirilen bakanlıklar da 

genel olarak bu platformları kullanmaktadır (https://www.tccb.gov.tr/, erişim 

tarihi: 02.05.2021). Aşağıda, bu çalışmada analizi yapılan Twitter 

açıklanmaktadır. 

1.1. Diyalojik Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter   

Son derece popüler bir çevrimiçi mikroblog hizmeti olan Twitter, 

2006'da ortaya çıkmıştır. Milyonlarca kullanıcıdan oluşan çok geniş bir 

kullanıcı tabanına sahiptir (Bucher ve Helmond, 2017: 20). Her kullanıcının 

‘takipçi’ olarak adlandırılan bir grup aboneye sahip olduğu bir sosyal ağ olarak 

düşünülebilir. Kullanıcı, ‘tweet’ olarak bilinen ve sınırlı karakterden oluşan 

kısa mesajlarını periyodik durum güncellemeleri olarak göndermektedir. Bu 

güncellemeler kullanıcılar hakkındaki kişisel bilgilerden, haberlerden veya 

resimler, videolar ve makaleler gibi içerik bağlantılarından oluşmaktadır. 

Tweetleri ‘retweetlemek’ gönderilere başka kullanıcıların verdiği bir yanıttır. 

https://www.tccb.gov.tr/
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Bununla birlikte retweetlenen tweetler kullanıcı profillerinde yeniden 

yayınlanmaktadır. Retweetler, Twitter topluluğu aracılığıyla ilginç gönderileri 

ve bağlantıları yaymak için kullanışlıdır. Bu bakımdan Twitter, bilginin viral 

dağıtımı ile sağladığı muazzam potansiyel nedeniyle özel ve kamu 

kurumlarından büyük ilgi görmüştür. Hatta mevcut sosyal ağlar arasında 

Twitter, kamu yönetimleri tarafından en sık kullanılan platform olarak öne 

çıkmaktadır. Bunun yanında Twitter, geniş erişimi nedeniyle haber kuruluşları 

tarafından haber güncellemelerini filtrelemek için giderek daha fazla 

kullanılmaktadır (Asur ve Huberman, 2010: 493; Rybalko ve Seltzer, 2010: 

337; Sáez Martín vd., 2015: 422). 

Twitter’ın, Facebook dahil birçok sosyal medya platformundan daha sık 

ve gerçek zamanlı güncellenen bir sosyal ağ olduğu belirtilmektedir (Toledano 

ve Lalueza, 2018: 1277; Kietzmann vd., 2011: 242). Bu yönüyle Twitter, 

içeriğin oluşturulması ve yayılmasına aktif olarak katılan milyonlarca 

kullanıcının oluşturduğu potansiyel ile gerçek dünyaya ait sonuçların hızlıca 

tahmin edilmesinde önemli bir veri kaynağı niteliğindedir. Twitter’da herhangi 

bir konu hakkında yayılan olumlu veya olumsuz fikirlerin insan davranışları 

üzerindeki etkisine de dikkat çekilmektedir (Asur ve Huberman, 2010: 492). 

Bu nedenle Twitter, gerçek dünyaya ait fikirlerin yankı odası olarak 

görülmekte, kamuoyunun oluştuğu bir platform olarak düşünülmektedir (Van 

Dijck ve Poell, 2013: 9). Twitter, sorunlar hakkında bir 'ortam farkındalığı' 

oluşturmak için çoğunlukla gerçek zamanlı durum güncellemeleri olan kısa 

mesaj alışverişi etrafında toplanmıştır. Dolayısıyla Twitter, daha çok karşılıklı 

sohbetle ilgilidir. Twitter’da sohbetler hızla değişen bir bulmacanın parçaları 

gibidir. Bu parçalar toplandığında, genel bir görüntü veya mesaj oluşturmak 

için birleştirilebilir (Kietzmann vd., 2011: 244). 

Twitter'ın yanıtlar ve bahsedenler gibi potansiyel olarak olası etkileşimli 

mesajlarının, kuruluşların halkla iletişimini kolaylaştırabileceği öne 

sürülmektedir (Wang ve Yang, 2020: 2). Ayrıca Twitter’ın karakter kısıtlaması, 

öz, esnek, hızlı ve kolay bir iletişim biçimini desteklemektedir. Bu yönüyle 

herhangi bir kuruluşun ilgili çevreleriyle ilişkilerini hızlıca geliştirebilmesine 

yardımcı olmaktadır (Sáez Martín vd., 2015: 424; Briones vd., 2011: 39).  

Sosyal medya platformlarının arayüz tasarımlarında olduğu gibi 

Twitter’da da bazı çağrışımlar ya da anlamlar ifade eden birtakım semboller 

bulunmaktadır. Bu sembollerin anlamları her kullanıcı için aynı olmasa da 

sonuçta iletişime aracılık etmektedir (Bucher ve Helmond, 2017: 2). Twitter’da 

durum güncellemelerini tweetlemenin gerçek bir diyalog olamayacağı (Kent, 

2013: 341), yorumlar yayınlamanın ya da bir gönderiyi beğenmenin ise, 

etkileşim içerdiğinden nadiren diyalojik olarak değerlendirilebileceği ifade 

edilmektedir (Taylor ve Kent, 2014: 389). Ancak herhangi bir Twitter 

hesabından yapılan bir güncellemeye retweet ve sembollerle gelen yanıtların 

yoğunluğu, bazı çalışmalarda etkileşim seviyelerinin bir göstergesi olarak 

diyalojik iletişim çerçevesinde yorumlanmıştır. Twitter’ın, diyalojik iletişim 
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ilkelerine, özellikle de düzenli güncellenen yararlı bilgi ve diyalog döngüsüne 

uygun kullanımının, gerçek kullanıcı etkileşimlerini arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Hem kuruluşların hem de kullanıcıların retweetleri ve sembolleri karşılıklı 

gönderiler için kullanmalarının birbirlerini dinleme ve karşılıklı ilişki kurma 

niyetine işaret edebileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, iletişime aracılık 

eden bu özelliklerin bir gönderide yoğun kullanımı, mesajların ve mesaj 

sahiplerinin güvenilirliğinin de bir göstergesi kabul edilmektedir (Watkins ve 

Lewis, 2014: 853-854; Watkins, 2017: 169; Wang ve Yang, 2020: 3-6; Ngai 

vd., 2020: 3). 

Diğer sosyal medya platformları gibi Twitter da, kuruluşlar için diyalojik 

iletişim fırsatları sunan bir alan oluşturmaktadır. Hatta kişilerarası karşılıklı 

iletişime en yakın iletişim koşullarını sağladığı iddia edilmektedir (DiStaso ve 

McCorkindale, 2013: 24). Twitter, diyalojik bir şekilde kullanılabilecek açık 

bir bilgi alışverişini ve gerçek zamanlı bağlantıları teşvik etmektedir. Ancak 

yapılan araştırmalar, Twitter’ın daha çok halka kurumsal haber akışının 

sağlanması amacıyla kullanıldığını saptamaktadır. Paydaşlarla sağlam, uzun 

süreli ilişkiler kurabilmenin bir yolu olan diyalojik iletişime uygun şekilde 

kullanım yeteneği gerekmektedir. Bu nedenle hassas ve deneyimli halkla 

ilişkiler uygulayıcılarına ihtiyaç duyulmaktadır (Linvill vd., 2012: 637; 

Rybalko ve Seltzer, 2010: 337). 

2. COVID-19 SÜRECİNDE KAMU YÖNETİMİNDE DİYALOJİK 

HALKLA İLİŞKİLER 

Covid-19, 2020 yılının başlarından itibaren Çin’in Wuhan Eyaleti’nden 

tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Yeni bir virüs olan Covid-19, hızlı 

bulaşıcılığının yanında, ilk dönemlerde tedavisinin olmaması ve ölümcül 

olması nedenleriyle küresel ölçekte toplumları ve kamu yönetimlerini çok 

boyutlu olarak etkisi altına almıştır. Kamu yönetimlerini zor durumlara 

sürükleyen salgın, birçok önleyici idari tedbirlerin alınmasını gerektirmiştir. Eşi 

görülmemiş bir kriz olarak ifade edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında 

kamu yönetimlerinin ilgili tüm paydaşlarla iletişim çabaları her zamankinden 

daha kritik bir duruma gelmiştir.  

Aralık 2019’un başlarında ilk hastaların rapor edildiği belirtilen salgının 

(Tanyıldızı, 2020: 75), pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020’ye 

(https://www.who.int/, erişim tarihi: 23.03.2021) kadar üç aylık sürede hızla 

yayılması ve 200 civarında ülkede vakaların görülmesi söz konusu olmuştur. 

Pandemiye dönüşme sürecinde hastalığın tedavisiyle ilgili ciddi bir gelişme 

kaydedilememiş ancak salgını durdurma ya da yavaşlatma konusunda 

toplumsal dayanışmanın, bilgi paylaşımının ve mücadeleye herkesin 

katılımının önemi vurgulanmıştır (Chan vd., 2020: 1). Devletler virüsün 

yayılımını yavaşlatmak için ulaşımdan eğitime, evde kalma emirlerinden iş 

yerlerinin kapatılmasına, turizm ve spor faaliyetlerinin askıya alınmasına kadar 

toplumsal hayatın çok yönlü kısıtlanması yoluna gitmişlerdir. Bu kısıtlamalar,  
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salgından kaynaklanan belirsizlik, tedavi imkânlarının yetersizliği, mali 

kayıpların yaşanması ve salgın konusunda çelişkili bilgilerin yayılması gibi 

etkenlerle birleşerek önemli toplumsal sorunları beraberinde getirmiştir. 

İnsanları baskı altına alan ve ruh sağlığını bozan tüm bu süreçlerde (Gao vd., 

2020: 2; Pfefferbaum ve North, 2021: 510-512; Su vd., 2021: 1) yetkili 

yönetimlerin toplumla ve bireylerle karşılıklı iletişiminin, alınan tedbirlerin 

başarısında önemli bir rol oynamıştır (Sévigny, 2020: 3-5).  

Covid-19 sürecinde kamu yönetimleri, panik yaratmadan, salgın 

konusunda kamuoyunu bilinçlendirmekten, tüm temel kamu hizmetlerinin 

karşılanmasına ve bazı faaliyetleri askıya alma kararlarına kadar çok hayati 

konularda olağanüstü politikalar geliştirmek durumunda kalmıştır (Gao ve Yu, 

2020: 179). Salgınının ilk zamanlarından itibaren yapılan akademik 

çalışmalarda, salgın sürecinde iletişimin önemi sıklıkla vurgulanmıştır 

(Brindha vd., 2020; Chan vd., 2020; Chen vd., 2020; Gao vd., 2020; Guest vd., 

2020; Çiftçi, 2021: 603-605). Salgın sürecinde devlet yönetimlerinin ve 

liderlerin ortaya koyduğu iletişim faaliyetlerinin, salgının yayılımı ve salgınla 

mücadelede alınan olumlu ya da olumsuz sonuçlar üzerindeki etkisi yapılan 

çalışmalarda ortaya konulmuştur (Zhang vd., 2020: 1; Gao ve Yu, 2020: 183). 

Covid-19 ile mücadele edilen bir zamanda, siyasi çatışmalardan ya da 

çıkarlardan uzak, her kesimi ortak yarar etrafında toplayabilecek, siyaset üstü 

bir iletişim yaklaşımının gerekliliği anlaşılmaktadır ifadesini dile getirmek 

mümkündür. Covid-19 sürecinde toplumsal düzeni sağlamanın en temel 

faktörleri arasında, devlet-halk iletişiminin karşılıklı güvene dayalı tesisi yer 

almaktadır. Bu konuda halkla ilişkiler teknik ve araçlarından yararlanılması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Xifra, 2020: 1).  

Salgın sırasında gerçekleştirilecek halkla ilişkiler için; olumlu ve sıcak 

iletişim içermesi, kısıtlamalara maruz kalan insanlara empatik yaklaşılması, 

umutlu ve güvenilir içeriklerin paylaşılması, sosyal dinleme pratiğinin 

yapılması, hedef kitlelere yakın ve açık olunması gibi öneriler getirilmektedir 

(Sévigny ve Lamonica, 2020: 180-183).  Güvenli bir atmosferde herkesin 

korkularını yatıştırmaya, davranışlarını değiştirmeye, ıstırabı azaltmaya ve 

hayatları kurtarmaya yardımcı olmak için uygun iletişim yaklaşımına ihtiyaç 

duyulduğu ifade edilmektedir (Noar ve Austin, 2020: 1738; Peltekoğlu ve 

Askeroğlu, 2020: 370). 

Covid-19 sürecinde gerçekleştirilen kriz iletişiminde genel olarak 

kurumların kamuoyu veya paydaşlarla gerçek zamanlı, açık, anlaşılır ve doğru 

iletişim kurmalarının altı çizilmektedir (Su vd., 2021: 4). Önleyici sosyal 

tedbirler konusunda mümkün olduğunca güvenin sağlanması gerektiği, 

vatandaşların empatik bir yaklaşımla sakinleştirilmeleri ve güvende 

olduklarının hissettirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Paydaşlara karşı daha 

fazla endişe ve sempati taşıyan, gerçek zamanlı, güvenilir ve dürüst ilişkiler 

kurmayı içeren bir yaklaşım, diyalojik iletişim alanı ile ilişkili olarak 

değerlendirilmektedir (Camilleri, 2020: 13-14).  
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Covid-19 sırasında, şeffaflık, katılım ve işbirliği temellerine dayanan 

açık bir yönetim anlayışının sergilenmesinin ve iletişime vatandaş katılımının 

sağlanmasının çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yaşanan korku ve 

endişelerin azaltılmasında, yönetimle halk arasında güvene dayalı ilişkilerin 

kurulması ile yaşanabilecek risklerin önlenmesinde bu yaklaşımlar etkili 

görülmektedir. Böyle bir kriz iletişimine, bilgi ve iletişim teknolojileri 

aracılığıyla diyalojik bir yaklaşım geliştirilmesinin, krizle mücadelede büyük 

avantajlar sağlayabileceği ifade edilmektedir. Covid-19 sürecinde devlet-

vatandaş ilişkilerinin diyalojik iletişim teorisi bağlamında geliştirilmesinin hem 

devlet kurumlarının hem de vatandaşların ihtiyaçlarının büyük ölçüde 

karşılanabilmesini olanaklı kılabileceği, kamu yönetimi kurumlarına güvenin 

arttırılmasında ve vatandaşların endişelerinin giderilmesinde etkili olabileceği 

belirtilmektedir (Chen vd., 2020: 9; Lovari vd., 2020: 979). 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın amacı, bakanlıklara ait resmi Twitter hesaplarından 

yapılan paylaşımları diyalojik iletişim özellikleri bağlamında değerlendirerek, 

merkezi yönetimin diyalojik halkla ilişkiler düzeyini ortaya koymaktır. Bu 

amaç doğrultusunda, Türkiye’de Covid-19 nedeniyle ilk sokağa çıkma 

yasağının uygulanmaya başlandığı 11 Nisan 2020 tarihinden itibaren, 

bakanlıkların bir haftalık sürede yaptıkları Twitter paylaşımları analiz 

edilmiştir. 11-12 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan iki günlük yasak 30 

büyükşehirde ve Zonguldak’ta uygulanmıştır (https://tr.wikipedia.org/, erişim 

tarihi: 09.05.2021). Araştırma verileri 01.12.2020 – 30.12.2020 tarihleri 

arasında, bakanlıkların resmî Twitter hesapları üzerinden toplanmıştır. 

Kurumların resmi web siteleri üzerinden Twitter hesaplarına ulaşılarak doğru 

adreslere erişildiğinden emin olunmuştur. Web sitelerine ise, Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na ait web sitesinin (https://www.tccb.gov.tr/) 

ana sayfasında yer alan ‘Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ başlığından ulaşılmıştır. 

Çalışma döneminde sayıları 16 olan bakanlıkların içerisinden en fazla paylaşım 

yapan üç bakanlığın sosyal medya hesapları araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu 

bakanlıklar; 64 paylaşımla ilk sırada yer alan TC. Millî Savunma Bakanlığı, 30 

paylaşımla ikinci sırada yer alan TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ve 23 paylaşımla üçüncü sırada yer alan TC. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’dır. 

Bakanlıkların Twitter paylaşımları, Kent ve Taylor (2002) tarafından 

ortaya konulan diyalojik iletişim özelliklerine göre analiz edilmiştir. Yöntem 

olarak içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi hem nitel hem de nicel 

araştırma özelliklerine sahiptir (Schreier, 2012: 173). Bu araştırmada, sosyal 

medya hesaplarının diyalojik iletişim özelliklerine göre kullanım düzeyleri, 

nicel ve nitel içerik analizi yöntemleri birlikte kullanılarak incelenmiştir. 

İçerik analizi (Berelson, 1952: 18): “Açık iletişim içeriklerinin nesnel, 

sistematik ve nicel bir biçimde ortaya konulmasını sağlayan bir araştırma 

https://tr.wikipedia.org/
https://www.tccb.gov.tr/
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tekniği” olarak tanımlanmaktadır. İçerik analizinde, metinden elde edilen 

gerçekler, anahtar kategorilerin yüzdesi veya gerçek sayıları olarak ifade edilen 

sıklık şeklinde sunulur. İçerik analizinin amacı, toplanan verileri organize 

etmek, anlamlandırmak ve ondan gerçekçi sonuçlar çıkarmaktır (Bengtsson, 

2016: 8). İçerik analizi, metinden çıkarılan geçerli yorumların bir dizi işlem 

sonucu ortaya konulduğu bir araştırma tekniğidir. Bu yorumlar, mesajın 

göndereni, mesajın kendisi ve mesajın alıcısı hakkındadır (Weber: 1989: 5). 

İçerik analizi yöntemi ile bir metinde bulunan hem görünen açık içeriklerin hem 

de görünmeyen gizli anlamların analizi yapılabilmektedir. Araştırılan bir 

soruna yönelik, metinlerde yer alan örtük anlamların incelenmesi, metinlerde 

yer alan içeriğin oluşumunda etkili olan motivasyonların gün ışığına 

çıkarılması olarak ifade edilmektedir (Koçak ve Özgür 2006: 23). Bu 

tanımlardan ve açıklamalardan anlaşıldığı üzere içerik analizi hem niceliksel 

hem de niteliksel bir araştırma yöntemidir. Diğer taraftan niteliksel içerik 

analizinde metin içeriklerinin örtük olarak taşıdıkları anlamları yorumlama 

noktasında araştırmacının bakış açısı önem kazanmaktadır.   

Twitter uygulamalarının diyalojik iletişime göre kullanımları, beş 

diyalojik iletişim özelliği ve bu özelliklerin temel ilkeleri çerçevesinde 

yorumlanmıştır. İçerik analizinin kodlama cetvelinde kullanılan beş diyalojik 

özellik ve bu özelliklerle ilgili ilkeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  
 

Tablo 1: Diyalojik İletişimin Özellikleri, Tanımlar ve Temel İlkeler 

Özellikler Tanım Temel İlkeler 

Karşılıklılık 

 

Kurumlar ile halkın birbirine 

bağlı olduğu düşüncesine dayalı 

olarak eşitlikçi bir anlayışla 

iletişim kurmak 

- İş birliği 

- Karşılıklı eşitlik ruhu 

Yakınlık 

 

Kurumlar ile halk arasında, eş 

zamanlı olarak ortak kararlar 

alabilmeyi hedefleyen karşılıklı 

fikir alışverişinin yapılması 

- Anında mevcudiyet 

- Zamansal akış 

- Katılım 

Empati 
Karşılıklı ön kabul ile destek ve 

güven ortamının oluşturulması 

- Destekleme 

- Toplumsal yönelim 

- Onaylama 

Risk 

İletişim katılımcılarının kendi 

şartlarında etkileşime geçme ve 

bunun doğuracağı riskleri kabul 

etme 

- Güvenlik açığı 

- Beklenmeyen sonuçlar  

- Ötekinin tanınması  

Bağlılık 

Dışlayıcı olmayan, karşılıklı 

faydaya yönelik dürüst iletişime 

adanma 

- Gerçeklik 

- Konuşmaya bağlılık 

- Yoruma bağlılık  
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Analizde kullanılacak veriler, bakanlıkların Twitter hesaplarından 

toplanarak arşivlenmiştir. Diyalojik iletişim özelliklerini incelemek için, 11 

Nisan – 17 Nisan 2020 tarihleri arası bakanlıkların yaptığı orijinal paylaşımlar 

(tweetler), paylaşımlara kullanıcılardan gelen yanıtlar (beğenme, retweetleme, 

yorumlar) ve bakanlıkların kullanıcılara verdikleri yanıtlar (beğenme, 

retweetleme, yorumlar) kayıt altına alınmıştır. Her bir paylaşıma yapılan 

kullanıcı/takipçi yorumlarından ilk 50 yorum analize dâhil edilmiştir. Bu 

yorumlar zaman çizelgesinde en son yorumdan başlayarak geriye doğru 

sayılarak seçilmiştir. Profil kimliği belirsiz kullanıcıların yorumları ve hakaret 

içeren yorumlar atlanarak 50 yorum sırayla seçilmiştir. Bu 50 yorumdan, 

bakanlık paylaşımlarının içeriği ile alakalı olanlar tekrar seçilip analize dâhil 

edilmiştir. 

Bakanlıkların belirlenen dönemde yaptıkları orijinal paylaşımlar 

incelenerek diyalojik iletişime yönelim düzeyleri yorumlanmıştır. 

Paylaşımlarda diyalojik iletişim özelliklerine yönelimlerin analizinde kullanıcı 

yorumları isabetli çıkarımlar yapabilmek için destekleyici unsurlar olarak 

değerlendirilmiştir. Bununla birlikte her bir bakanlığın paylaşımları, 

kullanıcılardan gelen yanıtlar ve kullanıcılara verilen yanıtlar bir tabloda, 

kullanıcı yorumları da ayrı bir tabloda analiz edilerek araştırmada yapılan 

yorumların gerçekçiliği arttırılmaya çalışılmıştır. Paylaşımlar ve karşılıklı 

yanıtlar öncelikle sayısal olarak değerlendirilmiştir. Ardından bu paylaşımlar, 

diyalojik iletişim özellikleri çerçevesinde, kullanıcıların yaptığı yorumlarla 

örneklendirilerek analiz edilmiştir. 

Analiz edilen kullanıcı yorumları dört alt kategoriye ayrılmıştır. Bu 

kategoriler ve açıklamaları şu şekilde belirlenmiştir: 

• Soru içerikli yorumlar: Bakanlıkların paylaşımlarına 

kullanıcılardan yanıt olarak gelen soru, dilek, istek ve çözüm odaklı 

şikâyet içeren yorumlar bu kategoriye dâhil edilmiştir. 

• Fikir içerikli yorumlar: Kullanıcıların, paylaşımların içeriği ile 

alakalı olarak fikir ortaya koyan yorumları bu kategoriye dâhil 

edilmiştir. Bu süreçte kullanıcı fikirlerinin tüm tarafların ortak 

faydasını gözeten bir yaklaşımda olmasına dikkat edilmiştir.  

• Anlama katılan yorumlar: Paylaşımların içerdiği anlamı beğenen, 

kutlayan, onaylayan kullanıcı yorumları bu kategoriye dâhil 

edilmiştir.   

• Anlama katılmayan yorumlar: Paylaşımların içeriğini seviyeli 

olarak eleştiren ve içeriğe katılmayan yorumlar bu kategoriye dahil 

edilmiştir. 
 

Araştırmanın amacı doğrultusunda cevaplanmak istenen araştırma 

soruları ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

Araştırma Sorusu 1: Covid-19 sürecinde kurumların Twitter üzerinden 

yaptığı paylaşımlar diyalojik iletişim özellikleri taşımakta mıdır? 
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Araştırma Sorusu 2: Twitter paylaşımlarında diyalojik iletişim 

özelliklerinin hangileri ön plana çıkmaktadır? 

Araştırma Sorusu 3: Karar alma sürecine halk katılımının sağlanması 

ile alakalı olan yakınlık ilkesi Twitter paylaşımlarında bulunmakta mıdır? 

Araştırma Sorusu 4: Kamu yönetiminde merkezi yönetimin sosyal 

medya üzerinden gerçekleştirdiği diyalojik halkla ilişkiler, Covid-19 sürecinin 

hassasiyeti de göz önüne alındığında, diyalojik iletişim özellikleri bağlamında 

yeterli düzeyde midir? 

Kamu yönetiminde merkezi yönetimin diyalojik halkla ilişkiler 

uygulamalarının Covid-19’un hassas bir döneminde incelenmesinin, mevcut 

yönetim anlayışına ve halkla ilişkilerin durumuna ışık tutacak önemli sonuçlar 

vermesi mümkündür. Teknolojik imkânların kamu kurumları ve vatandaşlar 

arasında karşılıklı iletişime yönelik kullanımının eksikleri tespit edilerek 

gelecekte daha ideal bir yönelimin geliştirilebilmesine yardımcı olabileceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle araştırma önem taşımaktadır. 
 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI ve YORUMU 

4.1. TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Twitter 

Uygulaması 

TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter 

hesabından, 11 – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan orijinal paylaşımlar, 

aşağıdaki tablolarda yer alan sayısal verilerle desteklenerek, diyalojik iletişim 

özellikleri bağlamında analiz edilmiştir. 

Tablo 2: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Twitter Paylaşımlarının, Bu 

Paylaşımlara Verilen Kullanıcı Yanıtlarının ve Kurum Tarafından Kullanıcılara 

Verilen Yanıtların Sayıları 

Tweet Sayısı 30 

Kullanıcıların Yaptığı Retweet Sayısı 6.737 

Kullanıcılardan Gelen Beğeni Sayısı 25.024 

Kullanıcıların Yaptığı Yorum Sayısı 2.522 

Kurum Tarafından Yapılan Retweet Sayısı 3 

Kurum Tarafından Yapılan Beğeni Sayısı 0 

Kullanıcı Yorumlarına Cevap Sayısı 1 
 

Bakanlığın resmi Twitter hesabından 11-17 Nisan 2020 tarihleri arasında 

toplam 30 orijinal paylaşım yapılmıştır. Paylaşımlar kullanıcılar tarafından 

6.737 retweet, 25.024 beğeni ve 2.522 yorum ile yanıtlanmıştır. Bakanlık 

sadece bakanın ve bakanlığa bağlı bir kuruluşun paylaşımlarını retweetlemiştir. 

Hiçbir paylaşım beğenilmemiştir. Paylaşımlara yapılan kullanıcı yorumlarına 

ise 1 yanıt verilmiştir. 
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Tablo 3: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Twitter Paylaşımlarına 

Yapılan Yorumların Kodlanan Başlıklara Göre Sayıları 

İncelenen Yorum Sayısı 1.100 

İçerikle Alakalı Yorum Sayısı 534 

Soru İçerikli Yorum Sayısı 292 

Fikir İçerikli Yorum Sayısı 12 

Anlama Katılan Yorum Sayısı 36 

Anlama Katılmayan Yorum Sayısı 194 

 
Paylaşımlara yapılan yorumlardan 1.100’ü incelenmiş ve paylaşımların 

içeriği ile alakalı 534 yorum tespit edilmiştir. Bu yorumların 292’si kuruma 

yönelik soru niteliğindedir. 12 yorum fikir ortaya koymuştur. 36 yorum 

paylaşımların içerdiği anlama katılmaktadır. İçeriklerdeki anlamı paylaşmayan 

194 yoruma rastlanmıştır.  

11-17 Nisan 2020 tarihleri arasında bakanlık tarafından yapılan orijinal 

paylaşımlar ve bu paylaşımlara kullanıcıların yaptığı yorumlar: 

11 Nisan 2020: Bu tarihte 3 paylaşım yapılmıştır. Bunlardan 2’si aynı 

içeriğe sahiptir. 

Paylaşım 1: Bakanın: “Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda 

artışa gittik” açıklaması paylaşılmıştır. Sosyal yardımlarda hak sahiplerinin 

%61’inin kadınlardan oluştuğu belirtilmiştir. Paylaşımla alakalı 11 yoruma 

rastlanmıştır. 2 yorum: “İhtiyaç sahibi herkese verilmeli” gibi fikir ihtiva 

etmektedir. 3 yorum paylaşımı anlamlı bulmuştur. 6 yorum ise: “Aile bakanı 

değil kadın bakanı” örneğinde olduğu gibi içeriği eleştirmiştir. 

Paylaşım 2, 3: #EvdeKal #EvdeHayatVar etiketleri ile yapılan 

paylaşımlarda: “Vefa Sosyal Destek Gruplarımız vatandaşlarımızı ziyaret edip, 

ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştır. Afyon ve 

Iğdır’da yardım malzemeleri evlerinde vatandaşlara teslim edilirken çekilmiş 

fotoğraflarla birlikte paylaşılmıştır. Paylaşımlarla ilgili 31 yorum yapılmıştır. 3 

soru içerikli yorumun birinde yardımların kimlere verildiği sorulmuştur. 2 fikir 

içerikli yorumun birisinde yardım paketlerine çocuklar için de bir şeyler 

konulması önerilmiştir. 7 yorum, yardımları anlamlı bulmuştur. 19 yorum ise, 

göz boyama, partililere veriliyor gibi ifadelerle içeriği eleştirmiştir. 

12 Nisan 2020: Bu tarihte 1 paylaşım yapılmıştır. 

Paylaşımda ailelere 0-6 yaş grubu çocuklarının gelişimlerine katkı 

sağlayacağı düşünülen kitaplar önerilmiştir. 1 yorum içeriği anlamlı bulmuştur. 

13 Nisan 2020: Bu tarihte yapılan 4 paylaşımın 3’ü aynı içeriğe sahiptir. 

Paylaşım 1, 3, 4: Erzincan, Sivas ve Siirt’te vatandaşların evlerine sosyal 

yardımların ulaştırılmasından oluşmaktadır. Paylaşımlarla alakalı 63 yorum 

yapılmıştır. 40 yorum; yardım taleplerinin iletildiği, kimlerin yardımlardan 

faydalanabildiği gibi soru içeriklidir. 6 yorum, paylaşımları anlamlı bulmuştur. 
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17 yorum ise, genel olarak paylaşımları göstermelik olarak nitelendirmiştir. 

“Yardım et bakanımız” şeklinde bir yorum bakanlığın basın ve halkla ilişkiler 

müşavirliği tarafından: “Merhabalar, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı olarak size yardımcı olabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bizimle 

paylaşır mısınız?” şeklinde yanıtlanmıştır. 

Paylaşım 2: Şantiyelerde alınacak Covid-19 tedbirleri ile ilgili kılavuzun 

yayımlandığı duyurulmuştur. 1 yorumda, alınan tedbirlerin işe yaramayacağı 

belirtilmiştir. 

14 Nisan 2020: Bu tarihte yapılan 3 paylaşımın 2’si aynı içeriğe sahiptir. 

Paylaşım 1: Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevlerine 

64.000.000 TL ödenek gönderildiği duyurulmuştur. 1 yorum, huzurevlerinde 

Covid-19 hastalarının tedavi sürecini sorgulamıştır. 1 yorum ise paylaşımı 

anlamlı bulmuştur. 

Paylaşım 2, 3: Çorum ve Edirne’de vatandaşlara yapılan sosyal yardım 

dağıtımı paylaşılmıştır. 55 yorum paylaşımlarla ilgilidir. 34 yorum, nereye 

başvuru yapılıyor, nasıl yardım alınabilir gibi sorular içermektedir. 1 yorumda, 

yardım dağıtılan insanların resimlerinin gösterilmesi rencide olabilirler 

düşüncesiyle doğru bulunmamıştır. 3 yorum paylaşımları anlamlı bulmuştur. 

17 yorum ise, reklam veya yalan gibi ifadelerle paylaşımları eleştirmiştir. 

15 Nisan 2020: Bu tarihte yapılan 4 paylaşımın 3’ü aynı içeriğe sahiptir. 

Paylaşım 1, 3, 4: Mardin, Samsun ve Sakarya’da vatandaşlara yapılan 

sosyal yardım dağıtımı paylaşılmıştır. Paylaşımlarla ilgili 83 yoruma 

rastlanmıştır. 36 yorum, yardımların kimlere verildiğini, nasıl başvuru 

yapılabileceğini vs. sorgulamıştır. 6 yorum paylaşımları anlamlı bulmuştur. 41 

yorumda ise genel olarak, yardımlarla ilgili yapılan paylaşımların gerçekleri 

yansıtmadığı ifade edilmiştir.  

Paylaşım 2: “Devlet korumasındaki kadın, genç, yaşlı ve engelliler 

maske üretimi için seferber oldu” şeklindedir. Paylaşımla alakalı yapılan 1 

yorumda bu maskelerin nerede olduğu sorulmuştur. 

16 Nisan 2020: Bu tarihte 12 paylaşım yapılmıştır. 11 paylaşım, bakanın 

katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalardan oluşmaktadır. 

Paylaşım 1: Bakanın, kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlandırılacağına 

dair açıklaması paylaşılmıştır. Paylaşımla alakalı 30 yorum yapılmıştır. Yardım 

taleplerinden, başvuru koşullarına ve nereden başvuru yapılacağına dair 

sorulardan oluşan 30 yoruma rastlanmıştır. 2 yorum ise içeriği eleştirmiştir. 

Paylaşım 2, 3: Bu paylaşımların ilki bakanın katılacağı televizyon 

programının duyurulmasıdır. Diğer paylaşımda ise, bakanın televizyon 

programında yaptığı açıklamalar bulunmaktadır. Bakan, Covid-19 ile mücadele 

kapsamında vatandaşlara verilen destek konularında açıklamalar yapmıştır. 

Bakan, kısa çalışma ödeneği, 3 ay işçi çıkarma yasağı, ücretsiz işten 

çıkarılanlara destek, sosyal yardım ödemeleri ve biz bize yeteriz kampanyası 
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konularında vatandaşları bilgilendirmiştir. İki paylaşımla alakalı 13 yorumdan 

9’u soru içerikli yardım taleplerinden oluşmaktadır. 4 yorum ise, sözleşmeli 

personelin korunmadığı gibi eleştiriler içermektedir. 

Paylaşım 4, 5, 6, 7, 8: Bakanın televizyon programında yaptığı destek 

açıklamalarının kısa çalışma ödeneği konusundaki bölümlerinden 

oluşmaktadır. Paylaşımlarda; kısa çalışma ödeneğine başvuran firma sayısı, 

kısa çalışma ödeneğinde uygunluk tespitinin ödeme yapıldıktan sonra 

gerçekleştirileceği, ödemelerin daha hızlı şekilde gerçekleştirileceği, ödeneğe 

başvuran firmaların çalışan sayıları ve bu destek ile istihdamın korunacağı 

açıklanmıştır. Paylaşımlarla alakalı 67 yoruma rastlanmıştır. 47 yorum soru 

içeriklidir. Bu yorumlarda; sigortasız çalışanların durumu, uygunluk şartlarının 

neler olduğu, nasıl başvuru yapılacağı, başvuruların ne zaman 

sonuçlandırılacağı vs. sorgulanmıştır. 14 yorum açıklanan tedbirleri gerçekçi 

bulmayarak eleştirmiştir. Fikir ortaya koyan 6 yoruma rastlanmıştır. Bunlardan 

birisinde kısa çalışma ödendiğinin yanı sıra işsizlik ödeneğinin de uzatılması 

gerektiği ifade edilmiştir. Bu paylaşımlarla alakalı hiçbir olumlu yoruma ise 

rastlanmamıştır. 

Paylaşım 9, 10, 11, 12: Bakanın televizyon programında yaptığı destek 

açıklamalarının diğer bölümlerinden oluşmaktadır. Paylaşımlarda; sosyal 

yardımların ulaştırıldığı hane sayıları, Biz Bize Yeteriz Türkiyem 

kampanyasında toplanan yardım miktarı gibi bilgiler verilmiştir. Diğer bir 

paylaşımda: “Bu süreçte hiçbir boşluk bırakmadan vatandaşlarımızın 

ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz” ifadesi yer almıştır. Paylaşımlarla ilgili 

olarak 124 yoruma rastlanmıştır. Sadece 3 yorum paylaşımları olumlu 

karşılamıştır. Geri kalan yorumların tamamı yardım taleplerinden ve bu 

paylaşımları eleştirenlerden oluşmaktadır. 50 yorumda bakanın açıklamaları 

inandırıcı bulunmamıştır. 

17 Nisan 2020: Bu tarihte 3 paylaşım yapılmıştır. 

Paylaşım 1: Bakanın, salgın kapsamında sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakıflarına ek kaynak gönderileceğine ilişkin açıklamasıdır. 

Paylaşıma gelen 26 yorumun sadece 1’i içeriği beğenmiştir. 16 yorum 

yardımları sorgulamış gecikmelerden, belirsizlikten vs. bahsetmiştir. Diğer 

yorumlar ise eleştiri içeriklidir. 

Paylaşım 2: Ankara’da özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde çıkan 

yangın ile ilgili basın açıklamasıdır. Paylaşımla ilgili yorum yapılmamıştır. 

Paylaşım 3: Bursa’da vatandaşlara yapılan sosyal yardım dağıtımı 

paylaşılmıştır. Paylaşımda: “Vefa Sosyal Destek Gruplarımız büyüklerimizi 

düzenli olarak ziyaret etmeye ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor” 

ifadeleri kullanılmıştır. 26 ilgili yorumun 13’ü paylaşımı propaganda, reklam 

vb. ifadelerle eleştirmiştir. 12 yorum yardımlar hakkında sorular içermektedir. 

Sadece 1 yorum paylaşımı anlamlı bulmuştur. 
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Karşılıklılık: Paylaşımlar işbirliği ve karşılıklı eşitlik ruhu çerçevesinde 

incelenmiştir. 

Bakanlığın 30 paylaşımından 27’si Covid-19 salgınıyla mücadele 

kapsamında yapılmıştır. Paylaşımlarda hem içerik hem de üslup olarak 

kurumun ve halkın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunun kabulü 

görülmektedir. Covid-19 salgınında vatandaşların yaşayacağı zor durumlara 

karşılık kurumun, gereken pozisyonları almaya çalıştığı ve bunu halka ifade 

etmeye çalıştığı değerlendirilmiştir. Covid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayan 

vatandaşlara yapılan sosyal yardım dağıtımı paylaşımları, salgın nedeniyle 

zorda kalan iş yerleri ve çalışanlara destek açıklamaları bu çabaların 

göstergeleri olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu çabalar yorumlarda karşılığını 

bulamamıştır. Paylaşımlar çok düşük düzeyde olumlu karşılanmıştır.  

Toplumla işbirliği halinde Covid-19 salgını ile mücadele edildiği 

yönündeki paylaşımlarda karşılıklı eşitlik ruhunu bozabilecek bir yaklaşım 

görülmemiştir. Yapılan destek açıklamaları ile sorunların üstesinden gelindiği, 

her şeyin çözüldüğü ve dolasıyla kurum olarak başarılı oldukları gibi siyasi 

kazanç elde etme niyetini taşıyan ifadelere rastlanmamıştır. Ancak yorumlarda 

rastlanan çok sayıda yardım talebine ve bilgi isteğine hiçbir şekilde cevap 

verilmemiş olması ya da eleştirilere sessiz kalınması, bu yorumları yapanları 

kuruma karşı birey olarak değersiz hissettirebilir. Bu nedenle karşılıklı eşitlik 

ruhunun olumsuz şekilde etkilendiği söylenebilir.  

Yakınlık: Paylaşımlar anında mevcudiyet, zamansal akış ve katılım 

çerçevesinde incelenmiştir. Bu çerçeve, toplumu ilgilendiren bir konuda, 

geçmiş ve şimdi ile alakalı, geleceğe yönelik olarak ortak kararların 

alınabilmesi için halkın katılımının karar alınma zamanında sağlanabilmesini 

içermektedir. Bu çerçeveye uygun bir yönelimi gösteren herhangi bir paylaşıma 

rastlanmamıştır.  

Empati: Paylaşımlar destekleme, toplumsal yönelim ve onaylama 

çerçevesinde incelenmiştir.  

Paylaşımlarda Covid-19 salgınının işyerlerine ve çalışanlara verebileceği 

zararların anlaşıldığı görülmüştür. Bu konularda bir haftada çok sayıda 

paylaşım yapılmış olması empatik ilişkinin bir işareti olarak yorumlanmıştır. 

Paylaşımlarda, Covid-19 nedeniyle endişe taşıyabilecek çevrelerde güven 

atmosferinin oluşturulmaya çalışıldığı değerlendirilmiştir. Paylaşımlarda 

kullanılan üslup, niyet olarak kurumun başarısının ispatlanmasından ziyade 

halkın iyiliğinin düşünüldüğünü hissettirmektedir. Ancak çok sayıda eleştiri 

içerikli yorum yapılmış olması ve açıklanan yardımlarla ilgili soru soran 

vatandaşlara cevap verilmemiş olması, bu süreçte kurumun vatandaşlarla 

empatik bir ilişki yürüttüğü yorumuna engel olmaktadır. Paylaşımlarda 

sergilenen empatik ilişki çabası, yorumlara cevap verilmemesi nedeniyle 

olumsuz etkilenmektedir. 534 yorumdan sadece 1’ine bakanlığın ilgili birimi 

tarafından cevap verilmiştir (13 Nisan 3.). 
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Risk: Paylaşımlar güvenlik açığı, beklenmeyen sonuçlar ve bilinmeyen 

ötekinin tanınması çerçevesinde incelenmiştir. 

İlgili dönemde 30 paylaşım yapılmış olması, kurumun Twitter 

uygulaması üzerinden halka ilişki kurmak istediğinin bir göstergesi olarak 

yorumlanmıştır. Bu paylaşımlarda halka iletilen bilgiler halkın yorumuna 

açıktır. Ne kadar çok paylaşım yapılırsa o kadar çok yoruma açık olunduğu 

anlamına gelebilir. Bu yüzden riskin alındığı düşünülebilir. Yorumlarda 

içerikleri çokça eleştirilen paylaşımların ilgili dönem boyunca devam etmesi 

aynı zamanda bu eleştirilere açık olarak davranıldığı şeklinde yorumlanabilir. 

Bağlılık: Paylaşımlar gerçeklik, konuşmaya bağlılık ve yoruma bağlılık 

çerçevesinde incelenmiştir. 

Bakanlık, Covid-19 salgınının halkı zor şartlara sürüklediği bir dönemde, 

halkın etkilendiği konularla alakalı paylaşımlar yapmıştır. Paylaşımlarda iş 

yerlerinin kapanması, insanların geçim sıkıntısı çekmeleri gibi gerçekliklerin 

ele alındığı, konuyla ilgili yapılan çalışmaların doğru şekilde paylaşılmaya 

çalışıldığı görülmüştür. Halkla ortak anlam alanlarında yapılan bu paylaşımlar 

bağlılık özelliğine uygun olarak değerlendirilmiştir. 

Kurum tarafından yorumlara cevap verilmemiştir. Ancak bakanın, kısa 

çalışma ödeneğinin vatandaşlara ulaştırılması sürecini hızlandıracaklarını 

açıklaması (16 Nisan 1.) ve bir televizyon programına katılıp vatandaşa yardım 

konularında açıklama yapması (16 Nisan 2. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.), 

önceki paylaşımlardaki yorumlarla ilişkilendirilmiştir. Bakan, açıklamasının 

bir bölümünde kısa çalışma ödeneğini hızlıca ulaştırmak adına firmaların 

uygunluk tespitinin ödemeden sonra yapılacağını ifade etmiştir (16 Nisan 5.) 

Bu paylaşımların daha önceki paylaşımlara yapılan yorumlarda çokça dile 

getirilen ödemelerin geciktiği, başvuruların sonuçlandırılmadığı yönündeki 

vatandaş şikâyetleri ya da talepleri üzerine yapıldığı değerlendirilmiştir. Bu 

açıdan kurumun vatandaş yorumuna bağlılık taşıdığı söylenebilir. 

Beş diyalojik başlıkta incelenen paylaşımlarda yakınlık özelliği dışında 

karşılıklılık, empati, risk ve bağlılık özelliklerinin olduğu değerlendirilmiştir. 

Ancak yorumların cevaplanmamış olması nedeniyle diyalojik iletişim 

yöneliminin düşük düzeyde kalmış olduğunu söylemek mümkündür. 

4.2. TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter Uygulaması 

TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi Twitter hesabından, 11 – 17 Nisan 

2020 tarihleri arasında yapılan orijinal paylaşımlar, aşağıdaki tablolarda yer 

alan sayısal verilerle desteklenerek, diyalojik iletişim özellikleri bağlamında 

analiz edilmiştir. 
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Tablo 4: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Twitter Paylaşımlarının, Bu Paylaşımlara 

Verilen Kullanıcı Yanıtlarının ve Kurum Tarafından Kullanıcılara Verilen Yanıtların 

Sayıları 

Tweet Sayısı 23 

Kullanıcıların Yaptığı Retweet Sayısı 9.157 

Kullanıcılardan Gelen Beğeni Sayısı 16.825 

Kullanıcıların Yaptığı Yorum Sayısı 9.257 

Kurum Tarafından Yapılan Retweet Sayısı 23 

Kurum Tarafından Yapılan Beğeni Sayısı 63 

Kullanıcı Yorumlarına Cevap Sayısı 3 

 
Bakanlığın resmi Twitter hesabından 11-17 Nisan 2020 tarihleri arasında 

toplam 23 orijinal paylaşım yapılmıştır. Paylaşımlar kullanıcılar tarafından 

9.157 retweet, 16.825 beğeni ve 9.257 yorum ile yanıtlanmıştır. Bakanlık 

sadece bakanın, bakanlığa bağlı birimlerin ve devlete ait bazı kuruluşların 

paylaşımlarını retweetlemiştir. Bakanın, bakanlığa bağlı birimlerin ve bazı 

devlet kuruluşlarının yanında özel kuruluşların ve vatandaşların gönderileri de 

beğeni şeklinde yanıtlanmıştır. 63 beğeni yapan bakanlık, toplam 13 bireysel 

kullanıcının gönderisini beğenmiştir. 3 kullanıcı yorumuna ise, bakanlığa bağlı 

Kredi ve Yurtlar Kurumu hesabından yanıt verilmiştir. 

Tablo 5: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Twitter Paylaşımlarına Yapılan Yorumların 

Kodlanan Başlıklara Göre Sayıları 

İncelenen Yorum Sayısı 301 

İçerikle Alakalı Yorum Sayısı 257 

Soru İçerikli Yorum Sayısı 9 

Fikir İçerikli Yorum Sayısı 3 

Anlama Katılan Yorum Sayısı 245 

Anlama Katılmayan Yorum Sayısı 0 

 
Paylaşımlara yapılan yorumlardan 301’i incelenmiş ve paylaşımların 

içeriği ile alakalı 257 yorum tespit edilmiştir. Bu yorumların 9’u kuruma 

yönelik soru niteliğindedir. 245 yorum paylaşımların içerdiği anlama 

katılmaktadır. 3 yorum ise, önerilerde bulunmuştur. Olumsuz veya eleştiri 

içerikli bir yoruma rastlanmamıştır. 

11-17 Nisan 2020 tarihleri arasında bakanlık tarafından yapılan orijinal 

paylaşımlar ve bu paylaşımlara kullanıcıların yaptığı yorumlar: 

11 Nisan 2020: Bu tarihte 1 paylaşım yapılmıştır.  

Paylaşım: “#KitapKart kazananlar belli oldu. Katılan herkese çok 

teşekkür ediyoruz. KitapKart online alışveriş kodunuzu gönderebilmemiz için 

Twitter kullanıcı adınızı @GSBdestek hesabına DM yoluyla iletmeniz 

gerekmektedir. Yeni çekilişler için takipte, sağlığınız için #EvdeKal'ın” 
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şeklindedir. Paylaşımla alakalı 50 yorumun 49’u bu kampanyaya olumlu 

yaklaşmıştır. 1 yorumda ise, kampanyanın tekrar yapılması önerilmiştir. 

12 Nisan 2020: Bu tarihte vatandaşlarla sohbet niteliğinde 2 paylaşım 

yapılmıştır. 

Paylaşım 1: “Siz neler yazıyorsunuz? Günlük mü tutarsınız yoksa ara ara 

mı yazarsınız?” şeklindedir. Paylaşım #GencizEvdeyiz etiketi ile yapılmıştır. 

Paylaşımla alakalı yapılan 20 yorumun tamamı sohbete olumlu anlamda 

katılmıştır. 

Paylaşım 2: “Şimdi balkonunuza veya pencerenize çıkın ve gökyüzüne 

bakarak derin bir nefes alıp vererek karantinadan sonra yapacaklarınızı hayal 

edin. Fotoğraflarınızı ve hayallerinizi yorum kısmında bizimle 

paylaşabilirsiniz” şeklindedir. Paylaşımla alakalı 46 yorumun tamamı 

paylaşıma olumlu anlamda katılmıştır. Vatandaşlar evlerinden çektikleri çeşitli 

manzara fotoğrafları eşliğinde hayallerini yorumlarda paylaşmışlardır. 13 

vatandaşın bu paylaşımları bakanlık tarafından beğeni şeklinde yanıtlanmıştır. 

13 Nisan 2020: Bu tarihte 4 paylaşım yapılmıştır. 3 paylaşım yine 

vatandaşlarla sohbet tarzında hazırlanmıştır. 

Paylaşım 1: “Evde kal, zinde kal ama hareketsiz kalma! Bakanlığımızın 

destekleriyle hazırlanan #ZindeKal programı, hafta içi her gün TRT 1'de 

sizlerle! #EvdeKalHareketsizKalma” şeklindedir. Paylaşımla alakalı yapılan 2 

yorumdan biri paylaşımı anlamlı bulmuştur. Görüntülenemeyen bir yoruma ise 

bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu hesabından: “Özel yurtların açılması, 

kapatılması ve denetlenmesi Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumluluk 

alanında bulunmamaktadır. Bu yurtların denetimi Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından yapılmaktadır. İyi günler dileriz” şeklinde yanıt verilmiştir. 

Paylaşım 2: “Siz evde neler öğreniyorsunuz? Online eğitim mi yoksa 

kitaplar mı? #GencizEvdeyiz #Öğreniyoruz” şeklindedir. Paylaşımla alakalı 16 

yorumun 15’i sohbete olumlu anlamda katılmıştır. 1 yorumda ise, tekrar kitap 

çekilişi yapılması önerilmiştir. Öneride bulunan bu yorumu ve paylaşımdaki 

sorulara olumlu şekilde yanıt veren başka bir yorumu bakanlık beğeni şeklinde 

yanıtlamıştır. 

Paylaşım 3: "Evde sıkıldık mı biraz? İşte size, evde hep birlikte nitelikli 

zaman geçirmeye yönelik ipuçları. Spor Psikoloğu Ece İbanoğlu'nun sizlere 

çok güzel önerileri var” şeklindedir. Paylaşımla alakalı yoruma 

rastlanmamıştır. 

Paylaşım 4: “Vanlıyım. İki olimpiyat madalyasına sahip tek Türk kadın 

sporcuyum. İsmimin verildiği bir de spor salonu var. BİLİN BAKALIM 

#BenKimim” şeklindedir. Sorulan sporcunun resmi ile yapılan bu paylaşımla 

alakalı 50 yorumun tamamı sporcunun ismini yazarak sohbete olumlu anlamda 

katılmıştır. 
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14 Nisan 2020: Bu tarihte 6 paylaşım yapılmıştır. Bazı paylaşımların 

içerikleri aynıdır. 

Paylaşım 1, 2, 3:  Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bakanlığa 

bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenci yurtlarında yapılan çalışmalar 

paylaşılmıştır. Bu kapsamda; yurtlarda misafir edilen gözlem altındaki 

vatandaşların sayıları, yurtdışından gelen vatandaşların sayıları, karantina 

süresi tamamlanıp evlerine uğurlanan vatandaşların sayıları verilmiştir. Ayrıca 

yurtlarda kalan misafirlere odalarında spor yapabilmeleri için spor malzemesi 

ve kitap gönderildiği paylaşılmıştır. Paylaşımlara 1 olumlu yorum yapılmıştır. 

Paylaşım 4: 13 Nisan tarihli 4. paylaşımda sorulan sporcunun ismi 

açıklanmıştır. Paylaşımla ilgili yoruma rastlanmamıştır. 

Paylaşım 5, 6: #EvdeKalHareketsizKalma etiketi ile yapılan 

paylaşımlarda gençlerin evde hareketli olmaları, spor yapmaları tavsiye 

edilmiştir. Evde kalmanın sınırlama olmadığı, inançla ve kararlılıkla sporla 

yaşamaya devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Paylaşımlarla alakalı 

yapılan 12 yorumun tamamı paylaşımları anlamlı bulmuştur. 

15 Nisan 2020: Bu tarihte 3 paylaşım yapılmıştır. 

Paylaşım 1: Bakanın bir televizyon programında gündemi 

değerlendirmesi paylaşılmıştır. Açıklamalar salgınla ilgilidir. Covid-19 salgını 

nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında yürütülen karantina 

çalışmaları, evde kalan vatandaşların sağlığı için online egzersiz etkinlikleri, 

gençlerle yapılan maske üretimi gibi gönüllü çalışmalar ve futbolla ilgili alınan 

önlemler açıklamalarda yer alan konulardır. Paylaşımla alakalı 6 yoruma 

rastlanmıştır. 5 yorum soru niteliğindedir. Birden fazla soruda salgından dolayı 

kapatılan özel spor salonlarının durumu sorulmuştur. Başka bir soruda KYK 

için memur alımının ne zaman olacağı sorulmuştur. Bu soru KYK tarafından: 

“Personel alımı ile ilgili ilân ve duyurular başta Bakanlığımız resmî internet 

sitesi olmak üzere diğer kitle iletişim araçları ile yapılmaktadır. Bilginize sunar, 

iyi akşamlar dileriz” şeklinde yanıtlanmıştır. 

Paylaşım 2: “Evde egzersiz yapıyor muyuz? Bakanlığımızın desteği ile 

uygulamalarda #HİSApp, TRT 1'de #ZindeKal programı ve sosyal medyada 

#HareketsizKalma platformu ile her yerde hareketteyiz!” şeklindedir. 

Paylaşımı 1 yorum olumlu karşılamıştır. 

Paylaşım 3: Daha önce de düzenlenen kitap hediye çeki kampanyasının 

tekrar yapılacağı ve kampanyaya katılım için yapılması gerekenler 

paylaşılmıştır. Paylaşımla alakalı 50 yorumun 49’u kampanyaya katılım 

sağlamıştır. 1 yorumda ise ne zaman açıklanacağı sorulmuştur. 

16 Nisan 2020: Bu tarihte 3 paylaşım yapılmıştır. 

Paylaşım 1: “Sporun her dalı @trtspor2’de nostalji yayınları ile devam 

ediyor... Bugünkü yayınları kaçırmayın deriz” şeklindedir. Paylaşımla alakalı 

yoruma rastlanmamıştır. 

Paylaşım 2: “Dersimiz: #GönüllüGençlik Konu: #Sevgi, #Merhamet, 

#Dayanışma, #Yardımlaşma…” ifadeleri ile yapılmış paylaşımda gençlerin 
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çeşitli yardım kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılımlarını sağlamak üzere 

üniversitede gönüllülük eğitimi almaları için bakanlığın yaptığı çalışmadan 

bahsedilmiştir. İlgili bir yorumda dersin zorunlu olması gerektiği ifade 

edilmiştir. 

Paylaşım 3: Türkiye’nin spor turizminde markalaşması için çalışmalar 

yapıldığı ifade edilmiştir. Paylaşımla alakalı yoruma rastlanmamıştır. 

17 Nisan 2020: Bu tarihte 4 paylaşım yapılmıştır. 

Paylaşım 1: “Unutulmayan spor mücadeleleri TRT Spor2'de...Bugün, 

#güreş #voleybol #basketbol severler ve #olimpiyat seyrini özleyenler için yine 

muhteşem bir nostalji günü olacak! #EvdeKal #SporlaKal” şeklindedir. 

Paylaşımla alakalı yoruma rastlanmamıştır. 

Paylaşım 2: Bakanın bir televizyon programında gündemi 

değerlendireceği duyurulmuştur. Paylaşıma yorumlarda 2 soru sorulmuştur. 

Yorumların birinde: “Sayın bakanım üniversitelerin kapanmasından ötürü, 

kredi yurtlarda yer bulamayıp özel yurtta kalan öğrencilerden gelecek ayların 

ücretinin %30’ u istenmekte. Bu sorun çözüme kavuşturulmadı henüz” şeklinde 

ifade edilen konuya KYK hesabından: “Özel yurtların açılması, kapatılması ve 

denetlenmesi Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumluluk alanında 

bulunmamaktadır. Bu yurtların denetimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

yapılmaktadır. İyi günler dileriz” şeklinde cevap verilmiştir. 

Paylaşım 3: Bakanın: “18 Nisan Cumartesi gününden itibaren tüm 

Türkiye’yi, milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacağız” şeklindeki 

açıklaması @hareketsizkalma etiketi ile paylaşılmıştır. İlgili yoruma 

rastlanmamıştır. 

Paylaşım 4: Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği #EvdeKalZindeKal 

etkinliğinin video konferansında bakanın konuşma yaptığı duyurulmuştur. 

Paylaşıma yapılan bir yorumda: “2018 KPSS puanıyla spor uzmanı ve antrenör 

alımı yapılacak mı? Şeklinde soru sorulmuştur. 

Karşılıklılık: Paylaşımlar işbirliği ve karşılıklı eşitlik ruhu çerçevesinde 

incelenmiştir.  

Bakanlık ilgili dönemde 23 paylaşım yapmıştır. Paylaşımlar birçok ilgili 

çevreye karşılık gelmektedir. Gençlere yönelik paylaşımlar (12 Nisan1.; 13 

Nisan 2.; 14 Nisan 5., 6.; 16 Nisan 2.), spor faaliyetleri ve sporcularla ilgili 

paylaşımlar (13 Nisan 4.; 14 Nisan 4.; 15 Nisan 1.; 16 Nisan 3.), Covid-19 

nedeniyle evlerinde kalmaları gereken toplumun tüm bireyleriyle ilgili 

paylaşımlar (11 Nisan; 12 Nisan 2.; 13 Nisan 1., 3.; 15 Nisan 2., 3.; 16 Nisan 

1.; 17 Nisan 1., 3., 4.) ve Covid-19 nedeniyle bakanlığa bağlı yurtlarda misafir 

edilen vatandaşlarla ilgili paylaşımlar (14 Nisan 1., 2., 3.; 15 Nisan 1.) 

bakanlığın ilgili dönemde iletişim perspektifini geniş tuttuğunu göstermektedir. 

Bakanlık, Covid-19 salgınının sıkıntılı günlerinde neredeyse toplumun 

tamamıyla işbirliğine yönelmiştir. Paylaşımlarda kullanılan dilin ve iletişim 

tarzının tamamen bu sıkıntılı günlerin toplumla birlikte sağlıkla ve huzurla 
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atlatılmasını amaçladığı değerlendirilmiştir. Paylaşımlarda herhangi bir 

tartışma ya da pazarlık niteliği bulunmamaktadır. Vatandaşlara sıcak ve samimi 

bir sohbet havasında yaklaşım söz konusu olmuştur.  

Vatandaşlara: “Siz evde neler öğreniyorsunuz? Online eğitim mi yoksa 

kitaplar mı?” (13 Nisan 2.) gibi sorular sorulmuş ve gelen yorumlara bakanlık 

beğeni şeklinde yanıt vermiştir. Başka bir paylaşımda (12 Nisan 2.): “Şimdi 

balkonunuza veya pencerenize çıkın ve gökyüzüne bakarak derin bir nefes alıp 

vererek karantinadan sonra yapacaklarınızı hayal edin. Fotoğraflarınızı ve 

hayallerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz” şeklinde salgında 

evlerinde kalan herkesi iletişime dahil etme çabası gösterilmiştir. Bu paylaşıma, 

hayallerini yazarak ve evlerinden çeşitli manzaraların fotoğraflarını göndererek 

karşılık veren vatandaşların yorumları bakanlık tarafından beğenilmiştir. 

İlgili çevrelerle yakın ve alçakgönüllü karşılıklı bir iletişim kurmaya 

çalışan bakanlık paylaşımlarının hem işbirliği hem de eşitlik ruhu çerçevesinde 

karşılıklılık özellikleri taşıdığı değerlendirilmiştir.  

Yakınlık: Paylaşımlar anında mevcudiyet, zamansal akış ve katılım 

çerçevesinde incelenmiştir. Bu çerçeve, toplumu ilgilendiren bir konuda, 

geçmiş ve şimdi ile alakalı, geleceğe yönelik olarak ortak kararların 

alınabilmesi için halkın katılımının karar alınma zamanında sağlanabilmesini 

içermektedir. Bu çerçeveye uygun bir yönelimi gösteren herhangi bir paylaşıma 

rastlanmamıştır. 

Empati: Paylaşımlar destekleme, toplumsal yönelim ve onaylama 

çerçevesinde incelenmiştir. 

İlgili dönemde yapılan 23 paylaşımın tamamına yakını Covid-19 salgını 

ile ilgilidir. Salgınla alakalı yapılan bu paylaşımlarda toplumun iyiliğinin 

düşünüldüğü değerlendirilmiştir. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle hafta 

sonları evlerine kapanan, hafta içinde de salgından korunmak için evlerinde 

kalmaları tavsiye edilen vatandaşların bu dönemde evlerinde kaliteli zaman 

geçirmeleri adına birçok paylaşım yapılmıştır. Paylaşımlarda vatandaşlarla 

yakından ilgilenen bu yaklaşım: “Şimdi balkonunuza veya pencerenize çıkın ve 

gökyüzüne bakarak derin bir nefes alıp vererek karantinadan sonra 

yapacaklarınızı hayal edin. Fotoğraflarınızı ve hayallerinizi yorum kısmında 

bizimle paylaşabilirsiniz” şeklinde evlerinde kalan vatandaşlarla karşılıklı 

diyalog çağrıları ile desteklenmiştir. Yorumlarda bu çağrı karşılığını bulmuş, 

vatandaşlar 46 olumlu yorumla paylaşımı cevaplamıştır. Bakanlık yorumların 

birçoğunu beğeni yaparak katılımcıları desteklemiştir. Bunun dışında KYK 

yurtlarında karantina altında kalan vatandaşlara spor malzemeleri ve binlerce 

kitap gönderilmesi (14 Nisan 1.) hem karantina altında tutulan vatandaşlara 

hem de bu vatandaşların yakınlarına empatik bir yaklaşım sergilendiği şeklinde 

yorumlanmıştır. 

Genel olarak paylaşımlarda; Covid-19 sürecinde toplumsal sıkıntıların 

anlaşıldığı, bu sıkıntılara ortak olmak için evde online egzersiz gibi etkinliklerle 
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hareketli yaşamı destekleyici paylaşımlarla (13 Nisan 1., 3.; 14 Nisan 5., 6.; 15 

Nisan 1., 2.; 17 Nisan 3.) halkın yanında olunduğunun hissettirildiği 

değerlendirilmiştir. Yorumlarda hiçbir olumsuz eleştiriye rastlanmamıştır. Bu 

nedenle kurum ile vatandaşlar arasında güvene dayalı bir ilişkinin inşa 

edildiğini söylemek mümkündür.  

Risk: Paylaşımlar güvenlik açığı, beklenmeyen sonuçlar ve bilinmeyen 

ötekinin tanınması çerçevesinde incelenmiştir. 

Bakanlığın 23 paylaşımda halka yakın durarak çeşitli ortak anlamları ve 

bilgileri paylaştığı görülmüştür. Halka karşı bu açık yaklaşım aynı zamanda 

çeşitli riskleri de beraberinde getirebilir. Önceki başlıklarda da bahsedildiği gibi 

bakanlık tarafından çeşitli sportif etkinlikler, kitap kampanyaları, karşılıklı 

anlamların paylaşılması çağrıları vs. alaya alınabilir ya da manipüle edilebilir 

yaklaşımlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bakanlık hem karantinadaki 

vatandaşlar hem de diğer bazı konularda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler 

hakkında bilgiler paylaşmaya gayret etmiştir.  

Bakanlığın vatandaşlara soru sorarak ve karşılık beklediğini ifade ederek 

yaptığı paylaşımlar riske en açık paylaşımlar olarak değerlendirilmiştir. Bu 

paylaşımlar: “Siz neler yazıyorsunuz? Günlük mü tutarsınız yoksa ara ara mı 

yazarsınız?” (12 Nisan 1.), “Siz evde neler öğreniyorsunuz? Online eğitim mi 

yoksa kitaplar mı?” (13 Nisan 2.), “Evde sıkıldık mı biraz? İşte size, evde hep 

birlikte nitelikli zaman geçirmeye yönelik ipuçları. Spor Psikoloğu Ece 

İbanoğlu'nun sizlere çok güzel önerileri var” (13 Nisan 3.), “Şimdi balkonunuza 

veya pencerenize çıkın ve gökyüzüne bakarak derin bir nefes alıp vererek 

karantinadan sonra yapacaklarınızı hayal edin. Fotoğraflarınızı ve hayallerinizi 

yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz” (12 Nisan 2.), “Herkes okusun diye 

bu kez katılım sağlayan 250 takipçimize 50₺ değerinde #KitapKart hediye 

ediyoruz! Peki ne yapmalısın? Bu tweeti RT etmeli, Yorum kısmına 

#GSBKitapKart etiketi ile okuduğun kitabın ve yazarının ismini yazmalısın” 

şeklindedir. Bu paylaşımlar karşılıklılık daveti içerdiği için beklenmeyen 

olumsuz yorumlara da açık hale gelmektedir. Aynı zamanda bu paylaşımlarla; 

riskin bir özelliği olan muhatabın benzersizliği ve bireyselliğin koşulsuz kabulü 

açısından uygun bir yaklaşım sergilenmiştir. İletişim tarzında yüz yüze 

iletişimdeki gibi bir ilişkisel durumdan söz edilebilir. Bu şekilde risk alınması 

çeşitli tehlikelere açık hale getirse de bunun sonucunda daha da güçlenerek 

çıkmak söz konusu olabilmektedir. Bakanlığın bu paylaşımlarına yapılan 

yorumlarda hiçbir olumsuz içeriğe rastlanmamış ve bu paylaşımlara çok yüksek 

oranda olumlu katılım gerçekleşmiştir. Bu anlamda alınan risk, kurum ile 

vatandaş arasındaki ilişkinin güçlenmesine katkı sağlamıştır yorumunu yapmak 

mümkündür.    

Bağlılık: Paylaşımlar gerçeklik, konuşmaya bağlılık ve yoruma bağlılık 

çerçevesinde incelenmiştir.  

Bakanlık paylaşımlarının, yakınlık dışında diğer önceki başlıklarda 

düşük olmayan bir düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Önceki 
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başlıkların bağlılık özelliği için bir temel teşkil ettiği düşünülürse, yeterli 

seviyede karşılıklılık, empati ve risk özelliklerinin aynı zamanda bağlılığa 

işaret ettiğini ifade etmek mümkündür.  

Paylaşımlar, özellikle Covid-19 salgını sürecinde vatandaşların iyiliği 

için onlarla dürüst bir şekilde ilgilenen içeriklere sahiptir. Paylaşımlarda 

karşılıklı ilişkinin geliştirilmeye çalışıldığı görülmüştür. Herhangi bir şekilde 

aldatmaya yönelik ya da benzer niyetlerin olduğu bir paylaşıma 

rastlanmamıştır. İlgili dönemde halkın ihtiyaç duyabileceği konularda yakın bir 

tutum içerisinde açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır. Paylaşımların karşılıklı 

faydayı gözettiği ve anlayışı geliştireceği değerlendirilmiştir. Özellikle risk 

başlığında incelenen paylaşımlar ve yapılan olumlu yorumlar, ortak anlam 

alanlarında kurumla halk arasında bir anlayışın geliştirilebildiğini göstermiştir. 

Bakanlık, bazı paylaşımlara yapılan olumlu yorumları beğeni şeklinde 

yanıtlayarak (12 Nisan 2.; 13 Nisan 2.) konuşmayı sürdürmüştür. Bunun 

dışında bazı soru içerikli yorumlara yanıtlar verilmiştir (13 Nisan 1.; 15 Nisan 

1.; 17 Nisan 2.). Bu yanıtlar standart olmayıp kişiye özel ve içeriğe bağlı olarak 

verilmiştir. Bakanlığın kişiye özel ve içeriğe bağlı olarak yanıt vermesinin; 

iletişimin öznelerarası gerçekleştiği, iki tarafın birbirini anlama çabasının 

sergilendiği ve dolayısıyla yoruma bağlılık başlığına uygun olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır.  

Beş diyalojik başlıkta incelenen paylaşımlarda yakınlık dışında diyalojik 

bir iletişim yöneliminin olduğu değerlendirilmiştir. İlgili dönemde yapılan 

paylaşım sayısı, paylaşımların içeriği, paylaşımlara yapılan olumlu yorumlar 

ve bu yorumlara bakanlık tarafından verilen yanıtlar; karşılıklılık, empati, risk 

ve bağlılık özellikleri bağlamında düşük olmayan düzeyde bir diyalog 

yöneliminin olduğunu işaret etmektedir.    

4.3. TC. Millî Savunma Bakanlığı Twitter Uygulaması 

TC. Millî Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından, 11 – 17 Nisan 

2020 tarihleri arasında yapılan orijinal paylaşımlar, aşağıdaki tablolarda yer 

alan sayısal verilerle desteklenerek, diyalojik iletişim özellikleri bağlamında 

analiz edilmiştir. 

Tablo 6: Millî Savunma Bakanlığı’nın Twitter Paylaşımlarının, Bu Paylaşımlara 

Verilen Kullanıcı Yanıtlarının ve Kurum Tarafından Kullanıcılara Verilen Yanıtların 

Sayıları 

Tweet Sayısı 64 

Kullanıcıların Yaptığı Retweet Sayısı 25.323 

Kullanıcılardan Gelen Beğeni Sayısı 194.434 

Kullanıcıların Yaptığı Yorum Sayısı 5.609 

Kurum Tarafından Yapılan Retweet Sayısı 0 

Kurum Tarafından Yapılan Beğeni Sayısı 0 

Kullanıcı Yorumlarına Cevap Sayısı 0 
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Bakanlığın resmi Twitter hesabından 11-17 Nisan 2020 tarihleri arasında 

toplam 64 orijinal paylaşım yapılmıştır. Paylaşımlar kullanıcılar tarafından 

25.323 retweet, 194.434 beğeni ve 5.609 yorum ile yanıtlanmıştır. Bakanlık 

hiçbir şekilde hiçbir kullanıcıyı yanıtlamamıştır. 

Tablo 7: Millî Savunma Bakanlığı’nın Twitter Paylaşımlarına Yapılan Yorumların 

Kodlanan Başlıklara Göre Sayıları 

İncelenen Yorum Sayısı 1.657 

İçerikle Alakalı Yorum Sayısı 1.094 

Soru İçerikli Yorum Sayısı 364 

Fikir İçerikli Yorum Sayısı 32 

Anlama Katılan Yorum Sayısı 557 

Anlama Katılmayan Yorum Sayısı 141 

 
Paylaşımlara yapılan yorumlardan 1.657’si incelenmiş ve paylaşımların 

içeriği ile alakalı olan 1.068 yorum tespit edilmiştir. Bu yorumların 350’si 

kuruma yönelik soru niteliğindedir. 25 yorum, paylaşımın konusu hakkında 

fikir ortaya koymaktadır. 552 yorum, paylaşımların içerdiği anlama 

katılmaktadır. 141 yorum ise, içeriklerdeki anlamı paylaşmamaktadır. 

11-17 Nisan 2020 tarihleri arasında bakanlık tarafından yapılan orijinal 

paylaşımlar ve bu paylaşımlara kullanıcıların yaptığı yorumlar:  

11 Nisan 2020: Bu tarihte yapılan toplam 11 paylaşım bulunmaktadır. 

Paylaşımların 3’ü NATO faaliyetleri, 2’si Covid-19 tedbirleri hakkındadır. 

Paylaşımların uluslararası nitelikte olan 4’ünün İngilizcesi de paylaşılmıştır. 

İngilizce paylaşımlar, Türkçe paylaşımın içerisinde incelenmiştir.  

Paylaşım 1, 4: Covid-19 tedbirleri kapsamında Mehmetçiğin güvende 

olduğu ifade edilmiştir. COVID-19 Mücadele Merkezi’nin (KOMMER), birlik 

ve karargahlarda gerekli tüm önlemleri aldığı bilgisi verilmektedir. Askerlerin 

sosyal mesafeye uygun olarak kışla yemekhanelerinde yemek yedikleri video 

ile gösterilmiştir. Paylaşımlara 69 ilgili yorum yapılmıştır. 33 yorumda, 

kullanıcılar içeriği sorgulamıştır. 8 yorum, konuyla ilgili fikir içermektedir. 25 

yorum, içeriği anlamlı bulmuş, 3 yorum ise, anlama katılmamıştır. Soru ve fikir 

içerikli yorumların neredeyse tamamı, Covid-19 tedbirleri kapsamında celp ve 

terhislerin durdurulacağı, bedelli askerliğin erteleneceği söylentileri konusunu 

içermektedir. En fazla terhis konusu tartışılmıştır. Yorumların tamamı bu 

kararın yanlış olacağını ifade ederek sorgulamakta ve askerlerin terhislerinin 

önlem alınarak yapılabileceğini belirtmektedir. Kurumu ve askeri kutlayan 

yorumların yanında, videoda görülen sahneleri inandırıcı bulmayan az sayıda 

yorum da bulunmaktadır.  

Paylaşım 2: Arnavutluk Savunma Bakanlığı’na yapılan bir yardım konu 

edilmiştir. 4 ilgili yorumdan 2’si anlamlı bulmuş, 2’si anlama katılmamıştır. 
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Paylaşım 3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Akdeniz’de yaptığı 

harekâta hazırlık eğitimlerinin başarısından bahsedilmiştir. Bu paylaşım, 

İngilizce olarak da paylaşılmıştır. Türkçe paylaşımda, 14 ilgili yorumun 

tamamı içeriği anlamlı bulmuştur. İngilizce paylaşımda, yabancı bir kullanıcı 

Ege’nin 2500 yıldır Yunanistan’a ait olduğunu ifade etmiş, diğer bir yabancı 

kullanıcı ise bu paylaşımı Osmanlı İmparatorluğu hayalleri olarak 

yorumlamıştır. 

Paylaşım 5, 6, 7: NATO yükümlülükleri kapsamında Karadeniz ve 

Akdeniz’de yerine getirilen faaliyetler duyurulmuştur. Bu paylaşımların her 

biri, İngilizce olarak da paylaşılmıştır. Toplamda 6 paylaşımla ilgili 7 yorum 

tespit edilmiştir. Yorumların tamamı paylaşımları anlamlı bulmuştur. Bu 

yorumlardan 3’ü yabancı hesaplardan yapılmış ve birinde: “Türk ordusunu 

Allah korusun” denmiştir. 

12 Nisan 2020: Bu tarihte 8 paylaşım bulunmaktadır. Paylaşımların 2’si 

Covid-19 tedbirlerini içermektedir. 2 paylaşım, hudutlarda yapılan 

operasyonlardan bahsetmektedir. Uluslararası yardım içerikli bir paylaşımın 

İngilizcesi de paylaşılmıştır. İngilizce paylaşım, Türkçe paylaşımla birlikte 

değerlendirilmiştir.  

Paylaşım 1, 7: Paylaşımlar: Covid-19 tedbirleri kapsamında birlik ve 

karargâhlarda askerlerin korunmasına yönelik hijyen uygulamaları videolarla 

anlatılmıştır. Konuya yönelik 75 ilgili yoruma rastlanmıştır. 61 yorum, içeriği 

sorgulamıştır. 12 yorumda, paylaşım anlamlı bulunmuştur. 1 yorum, fikir ifade 

etmekte, diğer bir yorum, içeriğe katılmamaktadır. Soru ve fikir içerikli 

yorumların hemen hemen tamamı Covid-19 tedbirleri kapsamında terhisler 

başta olmak üzere celp ve bedelli askerliklerin durdurulmasını konu 

edinmektedir. Yorumların tamamı bu tedbirleri yanlış bularak böyle bir kararın 

alınmamasını istemektedir. 1 yorum, videoda gösterilenlerin göz boyama 

olduğunu ifade etmiştir.  

Paylaşım 2: Covid-19 tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü 

şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara Mehmetçiklerin gıda 

malzemesi ulaştırma çalışmaları #BizBizeYeteriz #EvdeKal #HayatEveSığar 

etiketleri ile paylaşılmıştır. 15 ilgili yorumun tamamı içeriği anlamlı bulmuştur. 

Paylaşım 3: İngiltere’ye Covid-19 salgını ile mücadelede kullanılacak 

sağlık malzemeleri gönderildiği duyurulmuştur. İngilizce olarak da paylaşılan 

bu içerik hakkında 42 ilgili yorum yapılmıştır. 23 yorumda, ülkenin ihtiyacı 

karşılanmadan dışarıya yapılan yardıma karşı çıkılmıştır. 18 yorum ise, olumlu 

değerlendirmiştir. Yabancıların yorumuna ise rastlanmamıştır. 

Paylaşım 4: Karadeniz’de yapılan bir NATO faaliyeti ile ilgilidir. 1 

yorum, olumlu karşılamıştır. Başka ilgili yoruma rastlanmamıştır. 

Paylaşım 5, 6: Mardin ve Kilis hudutlarında yapılan yasa dışı geçiş 

teşebbüsüne müdahale operasyonu ve mayın tarama faaliyetleri duyurulmuştur. 

14 ilgili yorumun tamamı içeriği desteklemektedir.  
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13 Nisan 2020: Bu tarihte 5 paylaşım yapılmıştır. 3 paylaşım, Covid-19 

tedbirleri ile ilgilidir. NATO ile alakalı bir paylaşım ve aynı paylaşımın 

İngilizcesi duyurulmuştur. 

Paylaşım 1: NATO gemilerinin Çanakkale Boğazı’nı geçerken 

Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladıkları hakkındadır. İçerikle ilgili 12 

yorumun tamamı bu davranışı olumlu bulmuştur. 

Paylaşım 2, 3, 4: Covid-19 tedbirleri kapsamında Mehmetçiklerin 

yemeklerinin hijyenik şekilde hazırlandığı, nakliye uçaklarının dezenfekte 

edildiği ve nöbet tutan askerlerin maske takmaya başladığı duyurulmuştur. 66 

yorum, paylaşımlarla ilgili bulunmuştur. 40 yorumda, yine yoğun olarak Covid-

19 tedbirleri kapsamında terhislerin durdurulması kararının verileceği haberleri 

sorgulanmış ve bu kararın yanlışlığı ifade edilmiştir. Bir yorumda, sokağa 

çıkma yasağının ilan edileceği bir günde kontrollü şekilde terhislerin 

yapılabileceği düşüncesi ifade edilmiştir. 17 yorum, içerikleri olumlu 

değerlendirmiş, 5 yorum ise, göstermelik paylaşımlar vb. olarak bulmuştur. 

14 Nisan 2020: Bu tarihte 6 paylaşım yapılmıştır. 5 paylaşım Covid-19 

tedbirleri hakkındadır. Bu tedbirler kapsamında 2 paylaşım birliklerdeki 

uygulamaları, 3 paylaşım ise terhis ve celplerin durdurulması kararının 

açıklanmasını içermektedir.  

Paylaşım 1: Kuzey Ege’de yapılan NATO deniz eğitimi konusundadır. 

Paylaşımla ilgili yoruma rastlanmamıştır. 

Paylaşım 2, 3: Askeri birliklerde alınan Covid-19 tedbirleri videolu 

şekilde açıklanmıştır. Askerlerin ateş ölçümlerinin ve sosyal alanları 

dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı, sosyal mesafenin 

korunmasına önem verildiği #EvdeKal #EvdeHayatVar #HayatEveSığar 

etiketleri ile paylaşılmıştır. İçerikle alakalı 81 yorum tespit edilmiştir. 57 

yorum, daha önceki benzer paylaşımlarda olduğu gibi yoğun şekilde terhislerin 

durdurulma kararını sorgulamış ve böyle bir kararın alınmamasını istemiştir. 11 

yorum, paylaşımları olumlu karşılamıştır. 12 yorumda ise, genel olarak, alınan 

tedbir görüntüleri reklam veya göstermelik olarak değerlendirilmiştir. 

Paylaşım 4, 5, 6: Bakanın, Covid-19 tedbirleri kapsamında terhis ve 

askere alımlar hakkındaki karar açıklamalarından oluşmaktadır. Askere 

alımların ve terhislerin oluşturacağı yoğun nüfus hareketliliği nedeniyle toplum 

sağlığının riske girebileceği, bu yüzden 1 ay süreyle terhislerin ve celplerin 

durdurulma kararının alındığı açıklanmıştır. Paylaşımlarla alakalı 137 yoruma 

rastlanmıştır. 56 yorumda bu karar: “Kararı alırken askerlerin psikolojilerini de 

düşündünüz mü, Astsubay subay için durum aynı mı?” gibi olumsuz bir karar 

olduğu yönünde sorgulanmıştır. 69 yorum, kararı yanlış bulmuştur. “Ertelenme 

durumunda Aralık celbi ve Kasım celbinin 1 ay sonra aynı gün terhis olacağını 

hesaba kattınız umarım. Şimdi 500 bin olan hareketlilik 1 milyon mu olsun 

istiyorsunuz” gibi eleştiri barındıran ve çözümler öneren benzer 8 görüş 

bulunmaktadır. Sadece 4 yorumda karar olumlu karşılanmıştır.  
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15 Nisan 2020: Bu tarihte 13 paylaşım yapılmıştır. 3 paylaşım terör 

operasyonlarını içermektedir. NATO ile ilgili yapılan 3 paylaşım İngilizce 

olarak da paylaşılmıştır. Uluslararası içeriğe sahip 2 farklı paylaşımın da yine 

İngilizceleri bulunmaktadır. Aynı içeriğe sahip paylaşımlar ve İngilizceleri olan 

paylaşımlar birlikte incelenmiştir. 

Paylaşım 1, 4, 5: Şırnak, Hakurk ve Irak’ın kuzeyi Kandil’de terör 

örgütüne yönelik yapılan operasyonlar duyurulmuştur. Etkisiz hale getirilen 

terörist sayılarının ve ele geçirilen malzemelerin bilgileri verilmektedir. En son 

terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devem edeceği 

vurgulanmıştır. Paylaşımlarla alakalı 78 yorumun tamamı operasyonları 

desteklemiştir. 

Paylaşım 2: Doğu Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi 

ve ona refakat eden Barbaros firkateyninin İHA tarafından alınan görüntüsü 

paylaşılmıştır. Bu paylaşım, İngilizce olarak da paylaşılmıştır. Paylaşımlara 

yapılan 35 ilgili yorumun tamamına yakını içeriği anlamlı bulmuştur. 2 

yorumda, görsel paylaşırken gizliliğe önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Paylaşım 3: Suriye İdlib’de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra 

edildiği duyurulmuştur. İngilizce olarak da paylaşılan bu konuya 4 yorum 

yapılmış ve aralarında yabancıların da olduğu yorumcular: “Daha güçlü 

Türkiye olmasını isteriz” gibi ifadeler kullanmışlardır.   

Paylaşım 6: “COVID-19 Mücadele Merkezimiz (KOMMER); 

Mehmetçiğin güvende olması için gece gündüz demeden görevine devam 

ediyor” şeklindedir. Paylaşımla ilgili 46 yorumun 38’i Covid-19 mücadelesi 

adına terhislerin ve celplerin durdurulma kararını sorgulamaktadır. Bazı 

yorumlarda, bu kararın askerlerde ve ailelerinde yaşatacağı olumsuz psikolojik 

etkilerin düşünülmesi gerektiği ve kontrollü şekilde terhislerin yapılabileceği 

değerlendirilmiştir. 5 yorumda, içerik beğenilmiştir. 1 yorum, bahsedilen 

tedbirleri inandırıcı bulmamıştır. 

Paylaşım 7, 8, 9: Video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO 

Savunma Bakanları Toplantısı paylaşılmıştır. COVID-19 salgınının güvenlik 

krizine dönüşmemesi için alınabilecek önlemlerin istişare edildiği 

duyurulmuştur. İngilizce olarak da paylaşılan bu konuda yoruma 

rastlanmamıştır. 

16 Nisan 2020: Bu tarihte 8 paylaşım yapılmıştır. 2 paylaşım, askeri 

birliklerde alınan Covid-19 tedbirlerini içermektedir. Uluslararası içeriğe sahip 

bir paylaşım hem İngilizce hem de Almanca dillerinde tekrar paylaşılmıştır. 

Paylaşım 1, 4: Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında uyulması 

gereken kurallar hakkında birliklerin sürekli bilgilendirildiği, birliklere giriş 

yapan personellerin kontrol edildiği ve tedbirlere uyulduğu bilgileri verilmiştir. 

Paylaşımla alakalı yapılan 56 yorumdan 47’si genel olarak terhislerin 

durdurulma kararını eleştirerek sorgulamaktadır. Çok az sayıda yorum, içeriği 

olumlu karşılamış, bazı yorumlar ise reklam olarak değerlendirmiştir. 
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Paylaşım 2: Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı öncülüğünde 

başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bakanlığın verdiği maddi destekler 

açıklanmıştır. İlgili 5 yorum, içeriği olumlu bulmuştur. 

Paylaşım 3: Nöbet tutan bir askerin hudut marşını okuması 

paylaşılmıştır: “Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza, en zor şartlarda 

bile, bin canımız olsa, bin kez veririz uğruna!”. İlgili 30 yorumun tamamı 

anlamı paylaşmıştır. 

Paylaşım 5: Bakanın Almanya Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi 

paylaşılmıştır. Covid-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışma, NATO 

kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının görüşüldüğü belirtilmiştir. 

İngilizce ve Almanca dillerinde de paylaşılan içeriğe yönelik hiçbir 

yorum bulunmamaktadır. 

17 Nisan 2020: Bu tarihte 13 paylaşım yapılmıştır. Bunlardan 4’ü teröre 

yönelik operasyonları içermektedir. 2 paylaşım, Akdeniz’de yapılan eğitim 

faaliyetlerini duyurmuştur. 2 paylaşım, bakanlığın ilgili biriminde yapılan 

üretimlerle alakalıdır. 2 paylaşım da uluslararası yardım faaliyetleri ile ilgilidir. 

Bu tarihte uluslararası içeriği olan bir paylaşım İngilizce olarak da 

paylaşılmıştır.  

Paylaşım 1, 2, 4, 6: Barış Pınarı bölgesi, Hakkâri ve Irak’ın kuzeyinde 

terör faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar duyurulmuştur. 

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayılarının ve ele geçirilen 

malzemelerin bilgileri verilmiştir. Paylaşımlarla alakalı yapılan 100 yorumun 

tamamı operasyonları desteklemektedir. 

Paylaşım 3, 10: Hava ve Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz'de icra ettiği 

eğitim faaliyetleri duyurulmuştur. Uçak ve gemilerle eğitim faaliyetlerinin icra 

edildiğini ifade eden paylaşım, İngilizce dilinde de paylaşılmıştır. Paylaşımlara 

toplam 69 ilgili yorum yapılmıştır. 65 yorum, paylaşımın içeriğini anlamlı 

bulmuştur. 4 yorum ise, faaliyetleri olumsuz anlamda eleştirmiştir. 

Akdeniz’deki faaliyetleri destekleyen çok sayıda yabancı yorumcuya 

rastlanmıştır. İçeriğe katılmayan yorumcuların da tamamı yabancıdır. 

Yorumlarda, ağırlıklı olarak Libya konusu değerlendirilmiştir. 

Paylaşım 5, 8: Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

tarafından tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilen mekanik solunum 

cihazının duyurumu yapılmıştır. “Bakanlık olarak halkımızın ihtiyaçlarını 

karşılamak için faaliyetlerimize devam edeceğiz” ifadeleri yer almıştır. İlgili 29 

yorumun tamamı paylaşımı kutlamıştır. 

Paylaşım 7: Bakanın Polonya Savunma Bakanı ile Covid-19 konusunda 

işbirliği ve dayanışma içerikli yaptığı telefon görüşmesi duyurulmuştur. 

Konuyla ilgili yoruma rastlanmamıştır. 

Paylaşım 9: “Aldığımız tedbirlerle Mehmetçik daha güvende. 

Görünmeyen düşman #COVID19’a karşı sosyal mesafeyi koruyor hijyene 

önem veriyoruz” şeklindedir. 44 yorum, içerikle alakalı bulunmuştur. 36 

yorum, Covid-19 tedbirleri kapsamında terhislerin ve celplerin durdurulması 
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kararını olumsuz anlamda sorgulamıştır. 7 yorum, paylaşımı anlamlı 

bulmuştur. 1 yorum, terhisleri 1 ay geciktirilen askerlere maaş verilmesini 

önermiştir. 

Paylaşım 11, 12: İlk paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından 

hazırlanan sağlık malzemelerinin TSK’ya ait uçakla Somali’ye ulaştırıldığı 

duyurulmuştur. İkinci paylaşımda ise bu görev sırasında sivil bir personelin 

vefat ettiği ve ülkeye getirileceği bilgisi verilmiştir. Paylaşımlara yönelik 56 

ilgili yorum tespit edilmiştir. Aralarında yabancıların da olduğu 49 yorumda, 

paylaşımlar anlamlı bulunmuştur. 7 yorum ise, yapılan yardıma, önce ülkedeki 

vatandaşın ihtiyacı var diye karşı çıkmıştır. 

Karşılıklılık: Paylaşımlar işbirliği ve karşılıklı eşitlik ruhu çerçevesinde 

incelenmiştir.  

Bakanlığın yetkilerinden ve uygulamalarından daha az ya da daha çok 

etkilenen çeşitli kitleler bulunmaktadır. En yakın perspektiften bakıldığında 

zorunlu askerlik hizmetini yapan vatandaşlar ve aileleri en fazla etkilenen 

kitlelerin başında gelmektedir. Ardından, ülke toprakları içerisinde güvenle 

yaşamak isteyen genel toplum, kurumun bu güvenliği sağlama 

sorumluluğundan dolayı yakın ilişkide olması gereken ilgili çevresidir. Ülkenin 

sınırlarını ve bölünmez bütünlüğünü korumakla ilgili faaliyetler yine bakanlığa 

bağlı komutanlıklar eliyle yerine getirildiği için bu faaliyetlerden 

etkilenebilecek uluslararası toplum bakanlığın diğer bir çevresini 

oluşturmaktadır. Bu çevrelerin iletişime dahil edilebildiği, bu çevrelerle ilgili 

konularda kurumun belirlediği gerçeklerin ortaya konulabildiği alçakgönüllü 

bir iletişim tarzı karşılıklılık özelliğine uygun bir yaklaşım olacaktır.    

Bakanlığın paylaşımlarında, uzak ve yakın çevreleri kapsayıcı bir 

iletişim perspektifinin olduğu değerlendirilmiştir. Askerleri ve ailelerini 

yakından ilgilendiren Covid-19 salgını konusunda 16, genel olarak toplumu 

ilgilendiren Covid-19 salgını ve ülkenin güvenliği konusunda 18, uluslararası 

toplumla hem Covid-19 salgını ile mücadelede hem de diğer güvenlik 

meselelerinde işbirliği niyetini ortaya koyan 14 paylaşım yapılmıştır. 

Uluslararası içeriklere sahip paylaşımlar, ilgili dillerde tekrar paylaşılmıştır. 

Kurum, bütün bu çevrelerle alakalı meselelerde, belirlediği pozisyonu açık 

şekilde ortaya koymaya çalışmıştır. Paylaşımların içeriği, ilgili çevrelerle 

herhangi bir meseleyi pazarlık edecek şekilde değil, karşılıklı anlamları kabul 

ve saygı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu açılardan paylaşımlarda karşılıklılık 

niteliği bulunmaktadır. 

Yakınlık: Paylaşımlar anında mevcudiyet, zamansal akış ve katılım 

çerçevesinde incelenmiştir. Bu çerçeve, toplumu ilgilendiren bir konuda, 

geçmiş ve şimdi ile alakalı, geleceğe yönelik olarak ortak kararların 

alınabilmesi için halkın katılımının karar alınma zamanında sağlanabilmesini 

içermektedir. Bu çerçeveye uygun bir paylaşıma rastlanmamıştır. Ayrıca, 

Covid-19 tedbirleri kapsamında terhislerin ve celplerin durdurulması kararı (14 
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Nisan 4.) öncesinde askerlerin ve ailelerinin bu kararın alınmaması adına yoğun 

olarak yaptıkları yorumlar (11 Nisan 1., 4.; 12 Nisan 1., 7.; 13 Nisan 2., 3., 4.) 

dikkate alınmamıştır. Bu nedenle paylaşımlarda yakınlık özelliğinin olmadığı 

görülmüştür.  

Empati: Paylaşımlar destekleme, toplumsal yönelim ve onaylama 

çerçevesinde incelenmiştir. 

Birçok paylaşımın, kurumla ilgili çevrelerin duygu ve düşünceleri hesaba 

katılarak yapıldığı değerlendirilmiştir. Örneğin vatani görevlerini yapan 

Mehmetçiklerin sağlığı için askeri birliklerde alınan tedbirlerin paylaşılması 

(11 Nisan 1., 4.; 12 Nisan 1., 7.; 13 Nisan 2., 3., 4.; 14 Nisan 2., 3.; 15 Nisan 

6.; 16 Nisan 1., 4.; 17 Nisan 9.), Covid-19 salgını nedeniyle asker yakınlarının 

taşıyabileceği endişeleri gidermek adına yapıldığı düşünülebilir. Aynı şekilde 

Covid-19 ile mücadelede devlet kurumlarını yanında görmek isteyebilecek 

toplumun düşünüldüğü; hem sosyal yardım paylaşımlarından (12 Nisan 2.; 16 

Nisan 2.) hem de önemli bir sağlık cihazının kuruma bağlı bir birimde üretildiği 

konusundaki paylaşımlardan (17 Nisan 5., 8.) anlaşılmaktadır. Ülkenin yıllardır 

uğraştığı terör örgütüne karşı yapılan operasyonlara ve çeşitli diğer askeri 

faaliyetlere ilişkin paylaşımların da (11 Nisan 3.; 12 Nisan 5., 6.; 15 Nisan 1., 

2., 3., 4., 5.; 17 Nisan 1., 2., 3., 4., 6., 10.) yine vatandaşların kendilerini 

güvende hissetmeleri adına yapılmış olduğu düşünülebilir. Covid-19 küresel 

halk sağlığı sorununda uluslararası topluma da yardımlaşma ve dayanışma 

çerçevesinde yaklaşılması (12 Nisan 3.; 17 Nisan 11.) toplumsal yönelim 

bağlamında empati özelliğine uygun olarak yorumlanmıştır. 

Ülkeyi yakından ilgilendiren terör operasyonları ve askeri faaliyetler ile 

ulusal ve uluslararası yardım faaliyetleri konularında yapılan paylaşımlar, 

yabancıların da aralarında olduğu çok fazla yorum tarafından desteklenmiştir. 

Bu anlamda, empati içerdiği düşünülen paylaşımlar yorumlarda karşılığını 

bulmuştur. Ancak yakınlık özelliği ile ilgili olan bilhassa terhislerin durdurulma 

kararı konusunda halkın beklentilerini karşılayamayan kurumun, empati 

içerdiği düşünülen Mehmetçiklerin sağlığı için Covid-19 tedbirleri paylaşımları 

vatandaşlarda karşılığını bulamamıştır demek mümkündür. 

Risk: Paylaşımlar güvenlik açığı, beklenmeyen sonuçlar ve bilinmeyen 

ötekinin tanınması çerçevesinde incelenmiştir.  

Özellikle güvenlik açığı ve beklenmeyen sonuçlar diyalojik bir 

iletişimde bilginin açık edilmesi ile karşılaşılabilecek durumlardır. Bakanlık 

paylaşımları, Covid-19 tedbirlerinden ülke güvenliğiyle ilgili faaliyetlere, 

ulusal yardım ve üretim faaliyetlerinden uluslararası yardım ve güvenlik 

faaliyetlerine birçok hedefe yönelik bilgiler içermektedir. Bir haftalık bir sürede 

birçok bilginin paylaşılması aynı zamanda risklere açık olunduğu şekilde 

yorumlanabilir.   

Bilgilerin tüm taraflarla açık şekilde paylaşılması, manipülasyon ve 

alaya alınma gibi sonuçları doğurabilmektedir. Örneğin Akdeniz’de hava ve 
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deniz kuvvetlerinin yaptığı eğitim faaliyetleri (17 Nisan 3., 10.) İngilizce 

dilinde de paylaşılmış ve bu yolla tüm dünya kamuoyunun iletişime dahil 

edilmesi amaçlanmıştır denilebilir. Karşılıklılık özelliği ile yakından alakalı bu 

yaklaşım aynı zamanda dünya çapında risklerin alındığını ifade edebilir. 

Paylaşımlara yapılan yabancı yorumlardan anlaşıldığı üzere içerik Libya ile 

ilişkilendirilmiş ve Libya’da Türk ordusunun yaptıklarının yanlış olduğu, bedel 

ödeyeceği ifade edilmiştir. Ayrıca yabancı bir yorumda, Libya’da düşürüldüğü 

iddia edilen bir Türk İHA’sının görüntüsü alay edilerek paylaşılmıştır. 

Akdeniz’de yapılan denizaltı eğitim torpidosu atışlarının başarısından bahseden 

ve İngilizce ’si de bulunan başka bir paylaşımın (11 Nisan 3.) altında: “Ege 

2500 yıldır Yunanistan’dır” gibi yabancı yorumlar bulunmaktadır. Aynı 

paylaşımın altında başka bir yabancı yorumda; Osmanlı İmparatorluğu 

hayalleri kurulduğu, boş yere para harcandığı ifade edilmiştir. Bunlara benzer 

yorumlara açık olarak yapılan paylaşımlarda risk unsurunun bulunduğu 

düşünülmüştür.  

Bağlılık: Paylaşımlar gerçeklik, konuşmaya bağlılık ve yoruma bağlılık 

çerçevesinde incelenmiştir. 

Diyalojik iletişimde önceki dört ilke bağlılığın temelini oluşturmaktadır. 

Buradan hareketle yakınlık özelliği haricinde diğer üç özellik açısından 

kurumla ilgili çevreleri arasındaki bağlılığın, paylaşımlarda vurgulandığı 

söylenebilir.  

Bakanlık, görev ve yetkileri çerçevesinde Covid-19 mücadelesi ve 

güvenlik işleri başta olmak üzere ilgili çevreleriyle ortak anlam alanlarında 

düzenli paylaşımlar yapmıştır. Paylaşımlarda, çevreyle olan ilişkilerin 

iyiliğinin düşünüldüğü değerlendirilmiştir. Bu anlamda ilgili çevrelerle doğru 

şekilde ilgilenilmeye çalışıldığı yorumlanmıştır. Karşılıklı yarar ve anlayış 

amacıyla yapıldığı düşünülen paylaşımların hiçbirinde birilerini yenmek veya 

zayıflıklarından yararlanmak gibi bir niyetin bulunmadığı görülmüştür. Ancak 

halkın yoğun olarak karşı çıkmasına ve çeşitli çözüm önerileri sunulmasına 

rağmen terhislerin durdurulma kararından dönülmemesi; askeri birliklerde 

Covid-19 tedbirleri paylaşımlarının farklı amaçlar da taşıyabileceğini 

düşündürmektedir. Mehmetçiğin sağlığının korunduğunu ifade eden 

paylaşımlar, terhis kararına katılmayan asker yakınlarının sakinleştirilmesi 

adına yapılmış olabilir. Bu durum manipülatif bir yaklaşım olarak 

yorumlanabilir.  

Beş diyalojik başlıkta incelenen paylaşımlarda yakınlık özelliği dışında 

diyalojik bir yönelimin olduğu değerlendirilmiştir. Öne çıkan diyalojik başlığın 

karşılıklılık olduğu söylenebilir. Asker ve asker ailelerinin terhis kararı 

konusunda dinlenilmemesi empati özelliği yüksek görünen paylaşımların 

yorumunu olumsuz etkilemiştir. Bu yüzden empati düzeyi düşük olarak 

değerlendirilmiştir. 
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SONUÇ 

Çalışmada, kamu yönetiminde merkezi yönetimin diyalojik halkla 

ilişkiler anlayışına yönelimi, bakanlıkların Twitter hesapları analiz edilerek 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma 

yasaklarının başladığı süreçte yapılmış olması önemlidir. Böylesi olağanüstü 

şartlar, devlet-vatandaş iletişiminin en kritik dönemlerini oluşturmaktadır. 

Çalışmanın araştırma bölümünde, araştırmanın amacı doğrultusunda toplam 

dört adet araştırma sorusu belirlenmiştir. Bu araştırma soruları, elde edilen 

verilerin içerik analizi sonucunda cevaplanmaya çalışılmıştır. Ulaşılan 

sonuçlar, aşağıdaki gibi açıklanmıştır: 

Araştırmanın birinci sorusu, Covid-19 sürecinde, bakanlıkların Twitter 

üzerinden yaptıkları paylaşımların taşıyabileceği diyalojik iletişim özelliklerini 

araştırmaya yöneliktir. Analize ilişkin dönemde yapılan paylaşımların, çeşitli 

içeriklere sahip olmakla birlikte, ağırlıklı olarak Covid-19 ile ilgili olduğu 

görülmüştür. Covid-19 sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili alınan önlemlerden, 

vatandaşların endişelerini giderecek, umut verici içeriklere kadar pek çok 

paylaşımın yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle vatandaşların içerisinde 

bulunduğu atmosferin kurumlar tarafından anlaşıldığı değerlendirilmiştir.     

Paylaşımlarda genel olarak işbirliğine bir yönelim olduğu görülmüştür. 

Gerçek ve hâlihazırda yaşanan bir sorun olan Covid-19 konusunda paylaşımlar 

yapılmış, vatandaşlarla ortak bir mücadelenin içerisinde olunması gerektiği 

vurgulanmıştır. Paylaşımlarda, herhangi bir güç mücadelesinin ya da karşılıklı 

eşitlik ruhunu bozabilecek bir yaklaşımın olmadığı, vatandaşlara saygılı 

yaklaşıldığı değerlendirilmiştir. İlgili dönemde genel olarak, bakanlıkların 

Twitter üzerinden diyalojik iletişimin bazı özelliklerini yansıtacak şekilde 

iletişim kurmayı önemsedikleri değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın ikinci sorusu, Twitter paylaşımlarında, diyalojik iletişim 

özelliklerinin hangilerinin ön plana çıktığının araştırılmasına yöneliktir. 

Paylaşımlarda en yoğun olarak empati özelliğinin kullanıldığı 

değerlendirilmiştir. Empati özelliği, bağlılık ve karşılıklılık özellikleri ile de 

yakından ilgilidir. Paylaşımların, Covid-19 başta olmak üzere, bakanlıkların 

yetki alanlarında olan veya sorumluluk taşıdıkları meselelerde (örneğin ulusal 

güvenlik) vatandaşların endişelerini onaylayan içeriklere sahip olduğu, önemli 

bazı meseleler hakkında yapılan paylaşımların genel olarak istikrarlı şekilde 

devam ettiği, çeşitli hedef kitleleri bütüncül bir anlayışla kapsayıcı olmaya 

çalıştığı, kullanılan üslubun seviyeli olduğu değerlendirilmiştir. Bu açılardan 

paylaşımlarda karşılıklılık, empati ve bağlılık özelliklerinin ön plana çıktığını 

ifade etmek mümkündür.  

Araştırmanın üçüncü sorusu, karar alma sürecine halk katılımının 

sağlanması ile alakalı olan yakınlık ilkesinin Twitter paylaşımlarında varlığının 

araştırılmasına yöneliktir. Bu çalışmada yakınlık ilkesi, karar alma sürecine 

halkın katılımının sağlanması bağlamında değerlendirilmiştir. Diyalojik 

yakınlık, karar almadan önce halka danışmayı, ortak bir gelecek için ortak 
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meseleler hakkında müzakere etmeyi gerektirmektedir. Bu, aynı zamanda 

karşılıklı konuşmanın fikir alışverişi şeklinde devamını zorunlu kılmaktadır. 

Bakanlıkların, Twitter’ı böylesi bir yaklaşımla kullanmadığı görülmüştür. 

Bununla birlikte, eş zamanlı olmasa da herhangi bir meselenin müzakere 

edilmek üzere halka danışıldığı bir paylaşıma rastlanmamıştır. Twitter’ın, 

kararların açıklandığı bir mecra olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Araştırmanın dördüncü sorusu, kamu yönetiminde merkezi yönetimin 

sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği diyalojik halkla ilişkilerin, diyalojik 

iletişim özellikleri bağlamında yeterli düzeyde olup olmadığının 

değerlendirilmesine yöneliktir. İlgili dönemde yapılan paylaşımlarda diyalojik 

iletişime bir yönelimin bulunduğu ancak diyalojik düzeyin düşük olduğu 

değerlendirilmiştir. Paylaşımlar, empati başta olmak üzere karşılıklılık ve 

bağlılık özellikleri göstermektedir. Birçok karar, müzakere edilmek için olmasa 

da halka açık şekilde ifşa edilmektedir. Zorunlu bilgi paylaşımının dışında olan 

içeriklere sahip çok sayıda paylaşımın yapıldığı da görülmüştür. Dolayısıyla 

iletişime istekli olunduğu görülmektedir. Açık paylaşımlar, içerikleri ne olursa 

olsun genel olarak bir risk barındırmaktadır. Bu bakımdan bakanlıkların bu 

kritik dönemde paylaşım yapmaya özen göstermeleri, risk aldıkları şeklinde 

değerlendirilmiştir.  

Paylaşımların, kullanıcılar tarafından çeşitli yöntemlerle (retweet, 

beğeni, yorum) yanıtlanmış olması, paylaşımlardaki diyalojik yönelimle 

ilişkilendirilmiştir. Vatandaşlar, kendilerini düşünen, saygılı ve anlayışlı, ciddi 

meselelerle uğraşan paylaşımları yanıtsız bırakmamıştır. Bu verileri, aynı 

zamanda diyalojik ilişki gelişiminin bir göstergesi olarak da değerlendirmek 

mümkündür. 

Bu çalışmada ‘diyalojik yönelim’ ifadesi, diyalojik iletişimin tüm 

özellikleriyle yüksek seviyelerde gerçekleşmediği durumu izah etmek için 

kullanılmaktadır. Covid-19’un benzeri görülmemiş kriz ortamında, 

vatandaşlarla kurulacak iletişimin diyalojik özellikleri barındırması önemlidir. 

Bu açıdan paylaşımların, özellikle Covid-19’un etkisiyle, diyalojik iletişim 

özellikleri gösterdiği görülmektedir. Ancak yakınlık ilkesinin bulunmadığı, 

belli ölçülerde riskler alınsa da genel olarak yüksek risklerin alınmadığı da 

görülmüştür. Dolayısıyla yüksek düzeyli bir diyalogdan bahsetmenin mümkün 

olmadığını ifade etmek mümkündür. 

Sosyal medyada diyalojik düzeyin düşük olduğu konusunda yapılan 

değerlendirmeye neden olan en önemli etkenlerden birisi de diyaloğun devam 

etmemesidir. Kullanıcılar, çok düşük düzeyde yanıtlanmıştır. Diyalog, ifade ve 

karşı ifadeden oluşmaktadır. Bu çalışmada, bakanlıkların yaptığı paylaşımlar 

ve ardından kullanıcılardan gelen yanıtlar, özellikle de yorumlar, diyaloğun 

başlangıcı olarak yorumlanmıştır.  

Sonuç olarak, Twitter’da diyalojik iletişime bir yönelimin olduğunu 

ancak ideal düzeyde olmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, 

diyalojik halkla ilişkilerin düzeyinin anlaşılmasında bu çalışma sınırlılıklar 
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barındırmaktadır. Farklı sosyal medyalarda etkileşimlerin de farklılaşabileceği 

ifade edilebilir. Ayrıca, inceleme dönemi sadece bir haftayı kapsamaktadır. 

Farklı ve daha geniş bir zaman diliminde daha farklı sonuçlar elde edilebilir. 

Diğer bir sınırlılık ise, kamu yönetiminde merkezi yönetimin diyalojik halkla 

ilişkileri, sadece üç bakanlığın Twitter hesapları üzerinden incelenmiştir. 

Merkez teşkilatında yer alan diğer kurumların ve kullandıkları iletişim aracının 

değerlendirildiği bir çalışmada sonuçların farklılaşabileceğini söylemek 

mümkündür.  

Sosyal medya hesaplarında hem kurumların genel olarak yetki ve 

sorumlulukları bağlamında hem de yaşanan güncel meselelere özel, istikrarlı 

paylaşımların yapılması önemlidir. Zorunlu bilgi paylaşımı dışında, vatandaş 

odaklı düşünüp, vatandaşların içinde bulunduğu gerçek koşullara uygun, siyasi 

düşüncelerden uzak ve kamu yararını gözeten bir iletişim anlayışı 

geliştirilmelidir. Paylaşımlarda kapsayıcı olunmalıdır. Meseleler hakkında 

ilgili çevrelerin tamamına paylaşımlarda yer verilmelidir. Bilgi içerikli 

paylaşımların yanında, gizlilik gerektirmeyen, toplumun tamamını 

ilgilendirebilecek meselelerde vatandaşlara danışılması önemlidir. Yakınlık 

ilkesi çerçevesinde, fikirlerin müzakere edilebilmesi ve alınacak kararlara 

vatandaş katılımının sağlanabilmesi, diyalojik iletişim düzeyindeki en önemli 

boşluğu giderebilecektir. Sosyal medyada kullanıcılar yanıtlanarak, diyalog 

devam ettirilmelidir. Paylaşım içerikleriyle ilgili olan mantıklı ve seviyeli 

sorular, geçiştirici standart cevaplar yerine, daha tatmin edici şekilde 

yanıtlanabilir. Bunun gibi, eleştirici içeren ve içeriğe katılmayan yorumlara 

anlayışlı yanıtlar verilebilir. Fikir ortaya koyan yorumlar ise, müzakere 

edilebilmelidir. Müzakere etmek tercih edilmediğinde en azından beğeni 

şeklinde yanıtlanarak kullanıcıların diyalogdan memnun ayrılmalarının 

sağlanabileceğini söylemek mümkündür. İletişimin, anlamlı, anlayışlı ve 

karşılıklı şekilde devam edebilmesi diyaloğun kalitesini yükseltebilecektir. 

Sosyal medya hesaplarının, diyalojik halkla ilişkilere uygun kullanımları, 

profesyonellik gerektirmektedir. Vatandaşları anlayabilen, kime hangi yanıtın 

hangi yöntemle verilebileceğini iyi bilen bir iletişim ekibi mecrayı hassasiyetle 

idare etmelidir. Maliyeti ve mesaiyi arttıracaktır ancak devlet vatandaş 

dayanışmasını ve bütünleşmesini destekleyebileceği ifade edilebilir. 
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GİRİŞ 

“İlk görüntülü video oyunu Tennis for Two, 1958’de fizikçi Willy 

Higinbotham tarafından New York’taki Brookhaven Ulusal Enerji 

Bakanlığının laboratuvarında icâd edilir. Higinbotham oyunu görüntülemek 

için bir osiloskop4 ekran kullanır” (Fish, 2003: 6). 

1961 yılında, ABD’nin Boston şehrindeki “MIT Üniversitesinde Steve 

Russell adlı bir öğrenci altı ayda DEC PDP-1 adlı bilgisayarla Spacewar!5 adlı 

iki kişilik bir uzay oyunu yazar” (Rabin, 2009: 5).  

“1971’de madeni parayla çalışan ilk video oyunu çıkar: Computer 

Space. Bu oyun Nolan Bushnell6 tarafından icâd edilir. 1972’de Atari 

firmasının mühendisi Al Alcorn madeni parayla çalışan Pong adlı oyunu icâd 

eder. Pong, dünyanın ilk (tek) sesli oyunudur. Oyunda sadece üç tane ses 

vardır: Birincisi topun, oyundaki üst veya alt duvarlara çarpmasıyla meydana 

gelen düşük tonda “bilip” sesi. İkincisi oyundaki top oyuncularının ekrandaki 

çubuklara çarpmasıyla meydana gelen tiz “bilip” sesi. Üçüncüsü topun gol 

olmasıyla meydana gelen en kalın “bilip” sesidir” (Kent, 2001: 39-45).  

Video oyun konsollarının arasında en çok bilinen ve tutulan oyun 

Atari’dir. “Atari firması 1977’de Atari 2600 adlı video oyun sistemini sunar. 

Pong oyununun, Atari 2600 konsoluna aktarılmasıyla oyunun ses kalitesi daha 

da yükselir” (Marks, 2009: 3). 

“1979 yılında video oyun konsollarının ses ve müzikleri için Mattel adlı 

bir firma Intellivision adlı video oyun konsolunu geliştirir” (Marks, 2009: 3). 

Konsolun pazarda kalabilmesi için Atari firması, 1982’de yeni bir sistem 

çıkartır; Atari 5200. Bu video oyun konsolunda yeni bir ses mikroçipi 

geliştirilmiştir. “Pokey adlı bu yeni mikroçipte, 4 ayrı ses, 4 ayrı kanaldan 

verilerek ilk defa 4 sesli bir müzik grubuna benzer performans sergilenir” 

(Marks, 2009: 3).  

1980’lerde Atari; video oyunlarında, oyuncu tarafından “elle tutulan 

oyun kumandasının yerine daha fiziksel kullanımlı bir ara yüz aleti geliştirir. 

Bu alet, halı gibi yere serilen ve hassas düğmeleri olan bir kumandadır. Bu 

alet ile oyuncu, elleri yerine ayakları ile düğmelere basarak video oyunlarını 

kontrol edebilmektedir. Bu yeni kumanda sadece birkaç tane oyun için 

uygulanmıştır. Bu oyunlar daha çok spor ve dans oyunlarıdır” (Loguidice ve 

Barton, 2009: 30). Atari 2600 için çıkan Video Jogger Ve Video Reflex (1983) 

oyunu buna örnek gösterilebilir. 

“1980’li yıllarda arcade7 salonlarında maden paralarla çalışan eski oyun 

sistemlerinin içine teknik olarak basit analog synthesizerler yerleştirilir. Bu 

 
4 Gerilim, frekans, faz farkı, akım gibi elektriksel değerleri ölçerek gösteren aygıt. 
5 Oyunda oyuncular füze gemilerini torpidolarla imha etmektedir.   
6 Nolan Bushnell, Atari firmasının kurucusudur. Video oyun sanayisinin babası olarak 

anılır. 
7 İçinde, parayla çalışan video oyunlarının olduğu oyun salonu. 
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sistem tek ses çıkartmaktadır. Bu basit ama yeni teknoloji ticaret dünyasında 

daha çok kâr amaçlı müzik üretmek ve arcade salonlarına müşteri çekmek için 

kullanılır” (Huiberts, 2010: 8).  

Sesli ve müzikli oyunlar arasında Pong’dan sonra gelen ikinci sesli 

oyun Space Invaders (スペースインベーダー Supēsu Inbēdā)’dır (1978). 

Oyunun yaratıcısı Tomohiro Nishikado’dır. Bu oyunda da Pong gibi üç ses 

vardır. Melodi, oyundaki düşman füze gemileri ve uzaylıların aşağıya doğru 

hareket etmesiyle duyulur. Kromatik olarak inen dört nota vardır; C, B, A# (B 

flat), A. Pong’da çıkan ses interaktifken8, Space Invaders’deki kromatik 

notalar adaptifdir9. 

Üç yıl sonra 1981’de Rally X çıkar. “Bu araba oyununda, Space 

Invaders gibi sadece kromatik bir skala değil, hızlı, devamlı çalan gerçek bir 

melodi vardır. Melodi blues tarzdadır. Kullanılan akorlar: B, Eb minor, A, Eb, 

D, B minor, A minor, F, F#, E, Ab, Db minor’dür” (Sellers, 2001: 63). 

1984’de Junko Ozawa10’nın, The Tower of Druaga adlı oyun için 

yaptığı müzik basit minor akorlardan oluşmaktadır. O yıllarda besteciler 

Assembly/Assembler11 adlı program dili kullanmaktadır. Bu program dilinde 

her ses için bir frekans mevcuttur.  

1985’te Nintendo firması, Nintendo adlı video oyununun konsol 

sistemini piyasaya sunar. “Nintendo’nun kullandığı mikroçip ses için beş 

farklı kanala sahiptir. Aynı yıl Nintendo oyun konsolu için Super Mario 

Bros’u piyasaya çıkarır. Bu oyunda oyuncu, Mario veya Luigi adlı 

karakterlerle oyunu oynar. Oyun seviye12 sistemlidir. Bu oyunda ilk defa 

birden fazla melodi kullanılmıştır” (Chan, 2007: 9). Video oyunlarında ilk 

defa, birbirini tekrarlayan tek bir melodi yerine farklı seviyelerde farklı 

melodiler çalmaktadır.  

Legend of Zelda, Nintendo konsol sistemi için 1986’da Japonya’da ve 

1987’de Kuzey Amerika’da piyasaya çıkarılır. Kullanılan farklı melodiler 

mekanın atmosferini yansıtır. 1984’den 1989’a kadar Nintendo oyun konsolu 

rakipsiz bir sistemdir. “1989’da yeni ve daha gelişmiş teknolojiye sahip Sega 

 
8 Video oyunlarındaki müzik uygulamalarında iki önemli yöntem vardır: İnteraktif ve 

adaptif yöntem. İnteraktif yöntemde oyuncu oyuna müdahale ettiğinde var olan müzik 

değişir. Örneğin; oyuncu kumandaya basarak birşeyi eline alır ya da bir kapı açarsa, 

farklı bir ses veya melodi duyulur.  
9Adaptif yöntemde ise oyuncunun müdahalesi yoktur. Oyundaki olayların değişimiyle 

müzik değişikliğe uğrar. Örneğin; düşman oyuncunun önüne çıkarsa farklı bir melodi 

çalmaya başlar. Böylece sanal dünyadaki tehlikeli ve heyecanlı durum oyuncuya 

yansıtılır 
10 Japon besteci ve müzisyen. 1980’lerde Namco oyun firması için bestecilik 

yapmıştır.   
11 Asembly bir bilgisayar program dilidir. Bu program dili bilgisayardaki donanımları 

kontrol etmek için kullanılır. 
12 Genel olarak soldan başlayıp sağa ilerleyen yatay bir mekânda oynanır. Oyuncu 

bölümün sonuna gelince, bir seviye atlar.   
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firması Sega Genisis adlı oyun konsolunu üretir. Bu yeni sistem 8bit13 yerine 

16 bit bir sisteme sahiptir“14. 

1989’a kadar bütün video oyunu ve oyunların müziklerinin telif hakları 

Nintendo firmasına aittir. Bu yüzden oyun yazarları ve besteciler başka bir 

konsol sistemi için yarattıkları oyunları ve müzikleri telif hakları nedeniyle 

kullanamazlar.   

“Sega, Nintendo karşısında varlığını sürdürebilmek için; madeni para 

ile çalışan arcade salonlarındaki oyunları yeni Sega Genesis konsoluna aktarır. 

“Bu yeni teknoloji için Yamaha, YM261215 mikroçip üretmiştir. Bu mikroçip 

sayesinde oyundaki müzikler ve sentetik vokal sesler16 dijital ve stereo duyuşa 

sahiptir” (Collins, 2008: 40). Sega Genesis içerdiği renkleri, gelişmiş 

grafikleri ve daha iyi ses kalitesiyle Nintendo için ciddi bir rakip olur.  

1991’de Nintendo bu yeni teknolojiye karşı 16 bitli yeni bir konsol 

sistem sunar: Super Nintendo. Bu yeni sistem 8 bit yerine 16 bit sistem 

kullanmaktadır. 8 bit teknolojili oyunlarda müzik daha çok elektronik bir sese 

sahiptir. Bu çiplere daha az veri yüklenebilir olduğundan, ses kalitesi daha 

düşüktür. 16 bit çipler iki kat veri okuyabilirken, sesler/grafikler daha 

kompleks ve daha nettir. 16 bitli oyunlarda müziğin kalitesi artarken, 

besteciler daha kompleks seslerle ve sentetik vokallerle müzik yazmaya 

başlarlar.  

“Super Nintendo’da MIDI (Musical Instrument Digital 

Interface/Müzikal Enstrüman Dijital Arayüz)  teknolojisi kullanılarak daha 

rahat ve daha kaliteli seslerle melodiler yazılır. MIDI üç büyük imkan sunar.  
 

Bunlar sırasıyla;  

1. Bu yeni format bilgisayar dilinde küçük bir kod olarak oyunlara 

kolayca eklenebilir.  

2. Oyun müziği besteleyen kişi artık bir synthesizer12 kullanarak 

fiziksel bir piyano klavyesinin önünde müziğini yazabilir.  

3. Ses kalitesi daha iyidir. MIDI klavye kullanılarak 128 tane sesden 

oluşan zengin bir kullanım aralığı imkanı sunar” (Marks, 2009: 3).  

 

Video oyun müziği yazan besteciler için MIDI kolaylık sağlarken, 

“daha çok lineer17 fonksiyonlu olduğundan, adaptif ve interaktif video oyun 

müziği yazmak isteyenleri zorlar” (Collins, 2008: 52). “1994’te, LucasArts 

 
13 8 bit teknolojili oyunlardaki müzik daha çok elektronik bir sese sahiptir.  8 bit 

çipler 8 ton ve 16 bit çipler 16 ton üretebilirler. 8 bit çiplere çok daha az veri 

yüklenebilir, dolayısıyla ses kalitesi daha düşüktür. 16 bit çipler iki katı veri 

okuyabilirler. Bu yüzden hem sesler hem de grafikler daha kompleks ve daha nettir.   
14 (23.05.2017) https://en.wikipedia.org/wiki/Sega_Genesis”  
15 (23.05.2017) http://segaretro.org/YM2612  
16 Midi synthesizerlerin ürettiği sentetik insan sesi.   
17 Düz çizgide olan. 
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adlı video oyun firmasında çalışan iki müzisyen/besteci, Michael Land ve 

Peter McConnell interaktif müzik bestelemek ve kayıt yapmak için iMUSE 

adlı bir bilgisayar programı geliştirirler. Bu program, video oyun müziği 

yazan bestecilere daha kolay adaptif ve interaktif müzik besteleme konusunda 

kolaylık sağlar” (Collins, 2008: 51-57). Video oyun üreten firmalar bu 

uygulamalar sayesinde artık daha hızlı ve daha kolay müzik üretirler.  

“1998’de Atari’nin üstüne basılarak kullanılan kumanda modernize 

edilerek; müzik ve dansı başarılı bir şekilde birleştiren Dance Dance 

Revolution adıyla arcade salonlarında sunulur. Dans ve müziği birleştiren bu 

oyun, oyuncular için yepyeni bir oyun sistemidir. Oyuncu, yerde bulunan ve 

dört yönü (sağ, sol, yukarı, aşağı) gösteren oklara basarak oyunu oynar” 

(Loguidice ve Barton, 2009: 27-28). Ekranda gösterilen oklara doğru bir 

şekilde bastığında oyunda başarılı olur. Müzik eşliğinde ritim tutarak bir nevi 

dans eder.   

Nintendo, video oyunlarında fiziksel etkileşim teknolojisini 2006 

yılında çıkarttığı Nintendo Wii adlı konsolla daha da geliştirir. “2000’li 

yıllarda, dijital müzik bestecilerinin arasında yeni bir trend oluşmaya başlar.  

1980’ler ve 1990’ların video oyunlarındaki melodilere ve seslere aşina olan 

genç müzisyenlerden bazıları, bu melodilerinden ilham alarak 8 bitli ve 16 

bitli mikroçiplerle bu popüler melodileri tekrar canlandırırlar. Bu yeni dijital 

müzik stilinin ismi Chiptunes olur. Rock tarzından pop müziğe kadar 

melodiler üretilirken, bu müzikler internet üzerinden paylaşılır ve çok ilgi 

görür” (Yabsley, 2007: 21).  

Junko Ozawa 8 bit müzik hakkında Diggin’In The Carts adlı belgeselde 

şöyle bir yorum yapar: “8 bit seslerin çekici tarafı, basit olmalarıdır. Bu, onu 

özgün yapar. Bir Stradivarius kemanın kompleksliği yanında, 8 bitli mikroçip 

ile yapılan müzik aşırı basittir ve ürettiği sesi hiçbir enstrüman yapamaz. İkisi 

de başlı başına çok sevdiğim enstrümanlardır”18. 

Video oyunları 2000’li yıllarda daha da modern ve kompleks bir 

teknolojiye sahip olur. Bu yeni teknoloji sayesinde gerçek enstrüman sesi ve 

cd kalitesinde insan sesi kullanılarak besteler yapılır. Bu yüzden artık video 

oyun endüstrisi o eski monoton ve sentetik sesleri geride bırakır. “Oyunlarda 

artık daha kaliteli ve gerçek orkestra kayıtları kullanılırken, ünlü film müziği 

bestecileri de video oyun firmaları için müzik yazarlar” (Lawrence, 2012: 5). 

1986’da piyasaya çıkan video oyun serisi Legend of Zelda olay 

çizgisine uygun melodiler geliştirerek ve oyuncunun yeni melodiler 

üretebilmesine imkan sağlayarak diğer oyunlardan farklılık gösterir. Bu 

özellikleriyle ön plana çıkan Legend of Zelda 1986’da çıkan ilk 

versiyonundan, 2017’deki son versiyonuna kadar toplam 19 oyundur. 

Bu çalışmada Legend of Zelda’nın 1, 3, 5 ve 10. versiyonlarının 

incelenmesinin nedeni; teknolojinin gelişimine paralel olarak video oyun 

 
18 (07.06.2017) http://www.redbullmusicacademy.com/magazine/diggin-in-the-carts   
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müziğinde değişen önemli uygulamalara vurgu yapmaktır. Bu kapsamda 1. 

versiyonda 7 melodi, 3. versiyonda 4 melodi, 5. versiyonda 7 melodi, 10. 

versiyonda 7 melodi incelenmiştir.  
 

1.LEGEND OF ZELDA: (1.VERSİYON) (1986)  

“Dünyada en tanınan video oyunları Super Mario Bros. ve Legend of 

Zelda’dır. Legend of Zelda 1980’lerde büyüyen kişiler için ilginç bir 

tutkudur” (Sextro, 2012: 82). Legend of Zelda ilk 1986’da Japonya’da, 

1987’de Kuzey Amerika’da satışa çıkar. “Bu oyun Japonya’da Takashi 

Tezuka ve Shigeru Miyamoto tarafından üretilmiştir ve orijinal adı: ゼルダの

伝説 (Zeruda no Densetsu)19dur.” “Legend of Zelda oyun serisinin 

müziklerinin büyük bir bölümünü besteci ve müzisyen Kōji Kondō20 (近藤浩

治 Kondō Kōji) yapmıştır. Kōji Kondō’nun oyunda yarattığı melodiler 

birbirinden ayrı parçalar gibi görünse de bir bütündür” (Collins, 2008: 103). 

Bestecinin müziği 8 bit teknoloji ile seslendirilmesine rağmen video oyun 

dünyasında unutulmazdır. “Az teknoloji ile kaliteli bir beste yapabilmek için 

iyi bir müzisyen olmak ve teknolojiye hakim olmak gereklidir” (Chan, 2007: 

85-86). Oyunu çekici ve heyecanlı yapan şey görsellere eşlik eden melodiler 

ve oynayan kişi için yaratılan otantik atmosferdir.  

Legend of Zelda video oyunları arasında Rpg21 (Roll Playing Game) 

türündedir. Rpg oyunlarında kahraman oyuncunun kendisidir ve oynadıkça 

yeni beceriler kazanır. Legend of Zelda versiyonlarının dünyası geniş ve 

mistiktir. Bu dünyanın içinde bazen stratejik ve çoğu zaman da aksiyon ve 

macera dolu oyun stilleri ile karşılaşılır.  

Oyunlarda oyuncu Link adlı karakterdir. Link kısa boylu, sarı saçlı 

insana benzeyen bir erkek varlıktır. Oyuna başladığında Link kendisini devasa 

bir sanal dünyada bulur ve ipuçlarını kullanarak hedefe doğru yönelir. Oyun 

bir kılıç, ok ve yayın kullanıldığı eski fantastik bir zamanda geçer.  

Hikayede karanlığın prensi Ganon, Triforce’u22 bulmak ve çalmak ister. 

Prenses Zelda, Ganon’un Triforce’u çalmak istediğinden haberdar olunca, onu 

sekiz parçaya bölerek saklamaya çalışır. Zelda, Triforce’u saklarken, 

yardımcısı Impa’dan cesur ve temiz kalpli birisini bulmasını ister. Ancak bu 

şekilde dünyalarını Ganon’un karanlığından kurtulabileceklerdir.  

Ganon ve askerleri önce Zelda’yı ardından Impa’yı kaçırırlar. Link 

mantık yürüterek ve bulmacalar çözerek dünyayı ve prenses Zelda’yı kurtarır. 

Legend of Zelda oyununun bu kadar beğenilmesinde mitolojik ve fantastik 

unsurların katkısı gözardı edilemez. Legend of Zelda’da en tehlikeli 

 
19 (18.06.2017) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda   
20 Koji Kondo (1961 Nagoya) video oyunu şirketi Nintendo için çalışan bir Japon 

müzik bestecisi, piyanist ve ses yönetmeni. 
21 Rpg (Roll Playing Game) türü oyunlarda adaptif ve interaktif melodiler yer alır. 
22 Sihirli antik bir eser. 
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düşmanlardan biri üç kafalı ejderha Gleeok’dır. Eski Yunan mitolojisinde 

Gleeok’a benzeyen Lernaean Hydra (Hard, 1998: 74) (Λερναῖα Ὕδρα) çok 

kafalı bir ejderhadır ve tıpkı kahramanımız Link gibi kahraman Herkül 

tarafından öldürülür.  

Oyundaki dünyanın ismi Hyrule’dir. Bu dünya üç tanrıça tarafından 

yaratılmıştır; Din, Farore ve Nayru. Hikâyenin geçtiği yer fantastik bir yer 

olmasına rağmen Orta Çağ Avrupasını çağrıştırır. Oyun, güzellik ve aydınlığı 

(Zelda’yı) kurtarmak için Link’in karanlık ve kötülüğe karşı (Ganon’a) 

savaşını anlatır.  

1987’de çıkan, birden fazla melodi içeren Legend of Zelda bir konsol 

oyunu için büyük bir etki yaratır. Bu oyun az teknolojiyle yazılmış olmasına 

rağmen, güzel melodiler içerir. “Oyunda 8 bit seslerin dışında pek fazla ses 

kullanılmamıştır” (Sextro, 2012: 87) ama bu sesler oyuncuyu oyunun içine 

çekecek etkiye sahiptir.  

“Oyun başlayınca Bb major (Si bemol major) andante 22 tempolu bir 

melodi duyulur. Koji Kondo müziğinde oyunun aksiyonlarını değil, atmosfer 

ve  sanal dünyayı ifade etmeyi hedeflemiştir” (Sextro, 2012: 87). 

 

 
 

 
 

Şekil 1. Legend of Zelda “Overworld” (Üst Dünya Melodisi)”23 

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano için düzenleyen: JDMEK5 

 

Şekil 1’da gördüğümüz gibi melodi tonal ve akıcı bir skala halinde 

devam eder ve marş stilindedir. Oyundaki sanal dünyanın yer üstünde bulunan 

mekanlarında bu melodi tekrar eder. “Müziğin armonisi güzel olduğu için 

oyuncu çabuk sıkılmaz” (Sextro, 2012: 88).  

 

 
23 (14.07.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1183  
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Şekil 2. Legend of Zelda “Dungeon” (Zindan Melodisi)24  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: G-Han 

 

Şimdiye kadar oyundaki melodilerin hepsi major tondadır. “Eğer 

oyuncu yer altındaki mağaralara girerse müzik adaptif olarak minor tona 

geçer. Melodi G minor ve tiz seste ritim tutar ve kalın sesler melodiyi çalar. 

Müziğin melodisinde 16’lık diziler (G Bb D Eb) başlar ve kromatik olarak 

akor aşağıya doğru iner (C F# A C) En son bölümde ritim 4/4’den 3/4’e 

değişir” (Sextro, 2012: 89-90). 

Müziğin yardımı ile oyuncu sanal dünyayla kendini daha çok 

özdeşleştirir. Mağara tehlikeli bir yer olduğu için oyuncu bir an çıkmak ister. 

Şekil 2’de görülen kısa karanlık melodi bu duyguyu oyuncuda yaratır. 

 

 
Şekil 3. Legend of Zelda “Get Treasure Fanfare”25  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: Seeker 

 

Ara sıra oyunda kısa adaptif melodiler duyulur. Örneğin; oyuncu bir 

hazine bulduğunda Şekil 3’deki melodi çalmaya başlar. “Kromatik akorlar 

çok kısa süre de olsa oyuncuya başardığını hissettirir” (Youngdahl, 2010: 54).  

 

 
24 (14.07.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/792   
25 (23.07.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/2112   
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Şekil 4. Legend of Zelda “Uncover Secret” (Sır Ortaya Çıkınca)26  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: The Deku Trombonist 

 

Oyuncu yeni bir yer keşfettiğinde bilinmezlik duygusu yaratan bir 

adaptif melodi çalar. “Bu iki kısa melodi, (Şekil 3 ve 4) oyundaki üst dünya 

melodisinin eşliğinde oyunun hikayesini oyuncu için canlı tutar ve oyunda 

yeni şeyler keşfetmek için özendirir” (Youngdahl, 2010: 52). Şekil 3 “Get 

Treasure Fanfare” ve Şekil 4’daki “Uncover Secret” melodiler kısa da olsa 

etkileyicidir.  

 

 

 
Şekil 5. Legend of Zelda “Death Mountain” (Ölüm Dağı)”27  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: The Deku Trombonist 

 

Oyunun sonunda oyuncu kendisini, Ganon’un ve prenses Zelda’nın 

olduğu yerde, Death Mountain’de (Ölüm Dağı) bulur. Dağın içinde büyük bir 

labirent yer alır. Bu labirentin en dibinde prenses Zelda hapistir. Oyuncu 

labirentin içine girdiği an önüne karanlık, korkunç ve kasvetli düşmanla dolu 

bir sahneyle karşılaşır. Bu melodi C# diyez minor, fa anahtarı staccato olarak 

çalar ve sol anahtar melodiyi çalar.  

 

 
26 (23.07.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1642    
27 (23.07.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1561     
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Şekil 6. Legend of Zelda “Get Triforce Fanfare”28  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano için düzenleyen: The Deku Trombonist 

 

Eğer oyuncu başarılı bir şekilde Triforce’un parçalarını bulup 

birleştirirse Şekil 6’da gördüğümüz gibi ana melodideki skalalara benzeyen ve 

arkada parlak ses efektleri çalan bir kısa melodi başlar. “Oyuncu için melodik 

bir ödül olarak tasarlanmıştır” (Kamp, 2010: 42).  

 

 
Şekil 7. Legend of Zelda “Flute” (Flüt)”29  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: The Deku Trombonist 

 

“Legend of Zelda’da başka oyunlarda pek rastlanmayan flüt’e30 

benzeyen bir müzik enstrümanı dikkat çeker”31. Oyundaki ilk macerayı 

bitirince oyuncu bu flütü kazanır. “Bu flüt oyundaki bazı düşmanları yenmek 

için gereklidir”32.  

Bu enstrümanda oyuncu istediği notaları çalamaz. Sadece bir melodi 

çalabilir. Bu melodi Şekil 7’de görülmektedir. Daha sonra yıllardaki Legend 

of Zelda serisinde bu tip müzikal enstrümanlar daha gelişmiş ve daha 

interaktif bir şekilde yer almaya devam eder. 

 

 

 

 
28 (23.07.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1643     
29 (23.07.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1645     
30 Oyunda whistle (düdük) olarak tanımlanır.   
31 (23.07.2017) http://zelda.wikia.com/wiki/Recorder   
32 (23.07.2017) http://zelda.wikia.com/wiki/Recorder    
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2.LEGEND OF ZELDA: “A LİNK TO THE PAST” 

(3.VERSİYON) (1992)  

Legend of Zelda serisinin üçüncü oyunu, Legend of Zelda A Link To 

The Past’tır. Oyunun hikayesi Hyrule dünyasında geçmektedir. Açılış 

sahnesinde kahramanımız Link uyurken görülür. “Rüyada Link’le bağlantıya 

geçen Prenses Zelda, telepatik güçlerini kullanarak karanlık sihirbaz Agahnim 

tarafından kaçırıldığını ve bir kaleye hapsedildiği anlatarak yardım ister”33. 

Serideki bu üçüncü oyunun müziği daha ileri teknoloji ile yapılmıştır. 

“Legend Of Zelda: A Link To The Past, Nintendo konsulun ikinci versiyonu 

Super Nintendo için 1992’de üretilmiştir”34. Oyunun yeni grafikleri ve kaliteli 

müziksel uygulamaları seriye yenilik getirmiştir. Bu yeni oyun konsolu, Super 

Nintendo 16 bit mikroçiplere sahiptir. Yani eski Nintendo’dan iki kat daha 

hızlı ve daha kaliteli grafikler ve sesler üretebilmektedir. Bu oyun için Kōji 

Kondō tam 30 melodi besteler.  

Artık “oyun dünyası 16 bit teknolojiye geçtiği için, Kōji Kondō ve 

diğer oyun firmaların müzik bestecileri MIDI” (Marks, 2009: 3-4) 

teknolojisinden faydalanarak daha hızlı ve daha kolay müzik 

üretebilmişlerdir. “Hikaye başlamadan önce Imprisoning War adlı fantastik 

bir savaş anlatılır 35.” “Bu savaşta Ganondorf kutsal topraklarda gizlenen 

Triforce’u bulunca her yere karanlık ve kötülük hakim olur.36” Hyrule kralı 

savaşarak Ganondorf’u yener. Yüzlerce yıl Hyrule ve kutsal topraklar barış ve 

huzur içinde yaşamıştır. Fakat bir anda Hyrule’de hastalık ve açlık başlar. 

“Agahnim adlı biri gelir. İnsanları hastalık ve açlıktan kurtarır. Kral onu 

ödüllendirerek vezir yapar. Halbuki Agahnim kötü biridir, gücünü kullanarak 

orduyu ele geçirerek Triforce’u çalar”37. Bu anlatımdan sonra oyun başlar.   

Oyunun açılışında Prenses Zelda telepatik güçleri ile Link’i gece yarısı 

uykusundan uyandırır ve bir kalenin zindanında hapsolduğunu anlatır. Link 

yatağından kalkınca amcasını elinde bir kılıç ve kalkan ile evden çıkarken 

görür. Link’e “Evden sakın çıkma!” der. Link merak içerisinde evden çıkar ve 

amcasını takip eder. Prenses Zelda’nın hapsolduğu kalenin eteklerinde 

amcasını ciddi şekilde yaralanmış halde bulur. Amcası kılıcını ve kalkanı ona 

vererek, Prenses’i kurtarmasını emreder. Link Prenses’i kurtardıktan ve 

Agahnim’i öldürdükten sonra, Agahnim’in yaptığı büyü yüzünden karanlıklar 

dünyasına yollanır. Bu karanlıklar dünyasının içinde oyuncu Triforce’u 

bulmak ve Ganon ile savaşmak için harekete geçer. 

 
33 (05.08.2017) http://zeldawiki.org/The_Legend_of_Zelda:_A_Link_to_the_Past    
34 (05.08.2017) http://www.zelda.com/universe/game/past/  
35(05.08.2017) 

http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_A_Link_to_the_Past  
36(05.08.2017) 

http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_A_Link_to_the_Past  
37(05.08.2017) 

http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_A_Link_to_the_Past  
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Birinci oyundaki gibi kahraman Link’tir. “Diğer ana karakterler; 

Prenses Zelda, Agahnim ve Ganondorf’dur”38. “Yan karakterler olarak; 

Link’in amcası ve Hyrule’un kralı sayılabilir”39. Oyunda geçen sanal ortamlar 

arasında ormanlar, zindanlar, dağlar, kaleler ve kasabalar yer almaktadır. 

Kılıç, ok, yay gibi materyallerin dışında elektriğin olmadığı mum aydınlatmalı 

mekanlar, şatolar, kaleler oyuncuya mistik bir etki altında Ortaçağ’ı anımsatır. 

Legend of Zelda A Link To The Past’ta karanlığın iyilikle olan (Zelda’yla) 

savaşında Link’in verdiği mücadele anlatılmaktadır.  

A Link To The Past’da iki tane genel mekan vardır. Birincisi fantastik 

Hyrule’dir. İkincisi karanlığın sihirbazı Agahnim’in yarattığı karanlık 

dünyadır. Karanlık dünyadaki tehlikeli varlıklar Hyrule’ye sızmaya çalışır. 

Hyrule açık renkli iyimser bir atmosferi temsil eder. Agahnim’in yarattığı 

dünya karanlık ve tehlikelerle doludur. Oyunun müziği de bu iki farklı 

mekanın ruh haliyle uyum gösterir.  

 

 

 
Şekil 8. The Legend of Zelda A Link to the Past “Over World”  

(Aydınlık Dünyanın Ana Melodisi)40  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: JDMEK53 

 

Bu melodi, oyuncu aydınlık Hyrule dünyasındayken (Şekil 8) çalar ve 

birinci versiyondaki melodiye benzer. Melodide marş havası vardır. Müzik 

başladığı anda oyuncu trompetler ve çeşitli vurmalı çalgılar duyar. Trompetler 

ön planda melodiyi çalarken arkada yaylı enstrümanlar eşlik eder.  

Video oyunlarında oyuncuların şikayet ettiği şeylerden biri tekrarlayan 

melodilerdir. Bu oyunda ana melodiler devamlı çalmaz. Ara vererek zaman 

zaman çalar. Bir de oyuncu yeni bir mekana giderse o zaman çalmaya başlar 

ve parça bitince tekrarlamaz.  

 
38 (05.08.2017) http://zelda.gamepedia.com/Characters_in_A_Link_to_the_Past  
39 (05.08.2017) http://zelda.gamepedia.com/Characters_in_A_Link_to_the_Past  
40 (05.08.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/2307  
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Şekil 9. The Legend of Zelda: A Link to the Past “Dark World” (Karanlık 

Dünya Ana Melodisi)41  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: The Deku Trombonist  

 

Oyuncu karanlık dünyaya gelince bu dünyanın atmosferine uygun farklı 

bir melodi çalmaya başlar. Melodi C minor tonda bir marş tarzındadır. 

Karanlık dünyasının melodisinde trompetler yerine yaylı enstrümanlar öne 

çıkar.  

Eski oyunlardaki sentetik çoğu tiz sesli olan tonlar artık daha doğal ve 

dolgun bir şekil almıştır. Bu oyunda gerçek enstrümanlardan kayıt alınmış 

sesler olmamasına rağmen, “MIDI sesler eski seslerden çok daha iyidir. Eski 

teknoloji ile yapılmayan artan, azalan sesler ve vurgular bu yeni teknolojide 

mevcuttur. Oyuncuya bir kahraman ve kurtarıcı duygusu verir. Adaptif 

melodiler sayesinde görsel ve işitsel olarak oyuncunun kendisini hikayenin 

içinde hissetmesini sağlar “(Marks, 2009: 6-7). 

 

 

 
Şekil 10. The Legend of Zelda: A Link To The Past “Fairy Fountain” (Peri 

Çeşmesi)” 42  

 
41 (05.08.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/997  
42(19.08.2017) 

http://www.zeldacapital.com/sheet_music/piano/alttp_pdfs/Fairy%20Fountain%20-

%20Zelda%20A%20Link%20to%20the%20Past.pdf   
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Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: Gorl Fater 

 

Oyun dünyasında iyi periler vardır. Link eğer düşmanları tarafından 

yaralanmışsa kahramanın iyileşebilmesi için bir peri bulması gerekir. Bu 

periler ekranda görününce oyuncuyu uyarmak için adaptif bir melodi çalmaya 

başlar (Şekil 10). Melodi arpla çalınır. Yumuşak bir ifadeye sahiptir. Arkada 

bir ksilofon en tiz notaları çalar. Periler göründükçe bu yüksek oktavlı melodi 

duyulur.  

 
Şekil 11. Ocarina 

 

1. ve 2. versiyondaki gibi A Link To The Past’da da flüt kullanılır. 

Görsel olarak imajı değiştirilmiştir. “1. ve 2. versiyonda beyaz klasik bir 

flütken bu oyunda açık mavi renkli bir ocarina’ya dönüşür. Ancak ocarina flüt 

olarak adlandırılmıştır. Ocarina taş devrine ait nefesli bir çalgıdır. Bu çalgıya 

Afrika, Çin ve Meksika’da rastlanmaktadır. Şekil olarak yumurtaya benzer. 

Çamurdan, porselenden ve odundan yapılır” (Campbell, v.d., 2004: 124) 

(Şekil 11.) 

 

 
 

Şekil 12. The Legend of Zelda: A Link To The Past Flute (Flüt)43  

Besteci: Kōji Kondō  

Flüt İçin Düzenleyen: Gorl Fater 

 

Oyuncu ocarina’ya çalmaya başlayınca yukardaki melodi (Şekil 12) 

çalmaya başlar. Bu melodi flüt sesi ile çalar ve tiz bir melodidir. 1.ve 2. 

versiyondaki sentetik flüt sesi yerine gerçek bir flüt sesine daha yakındır. 

 

 
43(19.08.2017) http://www.zeldacapital.com/sheet_music/piano/alttp_pdfs/Flute%20-

%20Zelda%20A%20Link%20to%20the%20Past.pdf  
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3.LEGEND OF ZELDA: “OCARİNA OF TİME” (OKARİNO 

ZAMANI) (5. VERSİYON) (1998)  

“1996’da Nintendo oyun firması üçüncü nesil konsol sistemini Kuzey 

Amerika’da satışa çıkarır”44. Bu konsol yeni teknolojilerle doludur. 64 bit 

sistem ile oyun iki boyut yerine üç boyuttur. “Bu oyundaki müzik parçaları 

daha gerçek seslerle yapılmıştır. Sentetik enstrümanlar yerine daha inandırıcı 

sesler ile uygulanmıştır. Legend of Zelda’nın oyun serisindeki en sevilen ve 

tutulan oyundur” (Loguidice ve Barton, 2009: 311). Kōji Kondō bu oyun için 

82 tane melodi bestelemiştir.  

“Hikâyede Hyrule’deki bir iç savaştan bahsedilir”45. Oyun başladığında 

kahramanımız Link küçük bir çocuktur ve Kokiri ormanında yaşamaktadır. 

“Ormanda yaşayan bütün çocukların yanlarında perileri varken, Link’in perisi 

yoktur”46. Büyük Deku ağacı ölmeden Link’e zümrüt taşını vererek 

Hyrule’deki kaleye gitmesini ve Prenses Zelda’yı bulmasını söyler. Link, 

Hyrule’ye gelince kapıdaki askerler girmesine izin vermez. Oyuncu kaleye 

girmek için bir yol bulunca, Zelda Link’e rüyasında görünür ve 

Gannondorf’un Kokiri ormanındaki iki özel taşı ve kutsal ocarina’yı ele 

geçirdiğini, Triforce’u bulup dünyaya hükmetmek istediğini anlatır. Böylece 

Link yeni bir maceraya başlar.  

Bu versiyonda Link zamanda ileri ve geri hareket ederek çocukluğuna 

veya yetişkin haline dönüşebilmektedir. “Bu gerçekleşirse oyun A Link to The 

Past’deki oyunun Imprisoning War savaşına bağlanır”47. “Oyuncunun zaman 

yolculuğuna çıkabilmesi için Hyrule’deki kraliyet ailesine ait Ocarina of Time 

adlı nefesli çalgıya sahip olması gerekir”48. Bu, sanal enstrüman ocarinanın 

aynısıdır.  

Ocarina of Time’daki ana karakterler sırasıyla: Link, Prenses Zelda, 

periler, Kaepora Gaebora, Epona adlı bir at ve marangozlardır. “Versiyonda 

farklı mekânlar, farklı kasabalar ve ilginç karakterler karşımıza çıkar”49. 

Örneğin; Link’in müzik öğretmenleri arasında üç tane karakter vardır. 

Birincisi konuşan asil bir baykuştur ve ismi Kaepora Gaebora’dır. İkincisi ise 

Navi isimli Link’in perisidir. Üçüncüsü Sheik’tir ve gizemli bir adamdır. 

 
44 (19.08.2017) https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_64  
45(19.08.2017) 

http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_Ocarina_of_Time# 

Timeline_Placement  
46(19.08.2017) http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_Ocarina_of_Time  
47(19.08.2017) 

http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_Ocarina_of_Time# 

Timeline_Placement  
48 (19.08.2017) http://www.zeldadungeon.net/wiki/Ocarina_of_Time  
49 (19.08.2017) http://zelda.gamepedia.com/Characters_in_Ocarina_of_Time  
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“Ayrıntılı iç ve dış mekanların yanısıra ilginç bir bowling salonu bile 

mevcuttur”50. 

Farklı olan şey kahramanımız Link’in küçük bir çocuk olarak oyuna 

başlamasıdır ve oyun ilerledikçe Link’in yaşı da ilerler. “Ocarina of 

Time’deki olaylar ilginç bir şekilde Legend of Zelda serisindeki oyunlara 

bağlanır”51. Legend of Zelda’nın oyun serisinde Ocarina of Time’deki 

mekanlar ilk defa üç boyutludur. Bu nedenle oyun daha komplekstir.  

Oyunun eski versiyonlarındaki hikaye devamlılık gösterir. Link’in 

iyiliği (Zelda’yı) arayışı, kutsal Ocarina’yı ve Triforce’u karanlıktan 

(Agahnim ve Ganaon’dan) kurtarmak için yaptığı mücadeleler devam eder. 

Versiyondaki zaman Legend of Zelda serisindeki fantastik Ortaçağ’a benzer. 

 
 

Şekil 13. The Legend of Zelda: Ocarina of Time “Title Screen” (Başlık 

Ekranı)52  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: The Deku Trombonist 

 

Oyunun açılış menüsünde çalan parça gerçek piyano tonları ve arkada 

hafifçe çalan kemanlar mevcuttur. İlk oyundaki flütün çaldığı melodi bu 

melodi ile aynıdır. Oyuncu oyunda ocarinayı çalınca bu melodideki ses aynı 

flüt sesi olarak duyulur. 

 

 
Şekil 14. The Legend of Zelda: Ocarina of Time “Hyrule Field” (Hyrule 

Arazisi)53 

 
50 (21.08.2017) http://zelda.gamepedia.com/Bombchu_Bowling_Alley  
51(21.08.2017) 

http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_Ocarina_of_Time# 

Timeline_Placement  
52 (21.08.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1198  
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Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: The Deku Trombonist 

 

Daha öncede bahsedildiği gibi çoğu video oyununda farklı mekanlarda 

farklı ama tek bir melodi tekrar eder. Örneğin Legend of Zelda’nın A Link to 

the Past’deki oyunda Link Hyrule dünyasının aydınlık mekanındayken tek bir 

melodi duyulur. Bu yüzden oyuncu oyundaki aynı mekanda aynı melodiyi 

duymaktan bıkabilir.  

 

 
 

Şekil 15. The Legend of Zelda: Ocarina of Time “Lon Lon Ranch” (Lon 

Lon Çiftliği)54 

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: Beethoven II 

 

Bunu engellemek için Ocarina of Time’da oyundaki açık alanda tek bir 

melodi yerine çeşitli melodiler çalar (Şekil 14-15). “Oyuncu ne zaman 

oyundaki açık alana geri dönerse, melodiler rastgele bir sıralamayla çalar. Bu 

şekilde oyuncu aynı müziği duymaz ve sıkılmaz” (Collins, 2008: 158). 

“Oyundaki melodilerden 12 tanesi bu müzikal çeşitliği sağlamak için 

seçilmiştir” (Youngdahl, 2010: 34). Besteci N6435 konsolun güçlü 

performansını kullanarak daha canlı müzikal ortam yaratmıştır.  

Oyundaki zaman değişikliğini hissettirmek için adaptif melodiler ve 

sesler kullanılmıştır. Örneğin; oyunda gece olduğunda, akşam vakti duyulan 

doğal sesler işitilir. Bunun yanında Link’in çocukluk ve yetişkinlik 

dönemlerinde de farklı stilde melodiler çalar.  

Link’in yaşı ilerledikçe oyundaki sanal dünyada düşmanlar daha çok 

saldırmaya başlar. Müziksel olarak bu gelişmeye eşlik etmek için melodilerin 

tonu ve stilleri değişir.  

 

 
53 (21.08.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1481  
54 (21.08.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/2093  
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Şekil 16. The Legend of Zelda: Ocarina of Time “Kokiri Forest” (Kokiri 

Ormanı)55  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: The Deku Trombonist 

 

Bu melodi üflemeli enstrümanlarla başlar ve sonra harpsikord ve yaylı 

enstrümanlar eşlik eder. Dolgun ve çok sesli bir melodidir. Harpsikordun 

müziği Barok stildedir. Küçük Link Kokiri ormanındayken bu melodi gündüz 

vakti çalar.   

 

 
Şekil 17. The Legend of Zelda: Ocarina of Time “Temple of Time” (Zaman 

Tapınağı)56 

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: WiiMan96 

 

Oyuncu Temple of Time (Zaman Tapınağı) adlı yere geldiğinde, Link 

yetişkin bir adamdır. Adaptif olarak Temple of Time melodisi duyulur. Bunun 

için sentetik insan sesiyle (koral bariton sesi) Orta Çağ kilise müziğine 

benzeyen bir melodi kullanılır.  

Oyunun başka bir özelliği oyundaki farklı karakterlerin hikâyeleri 

anlatılırken o karakterlere ait melodilerin varlığıdır. Whalen, Kōji Kondō’nun 

melodilerini Wagner’in leitmotiflerine benzetmiştir (Nathan, 2004: 41). Bu 

daha önceki oyunlarda da vardır ama bu versiyonda daha kapsamlıdır. 

“Karakterler ise Hyrule dünyasının farklı bölgelerindendir ve farklı kültürlere 

sahiptir. Bu farklı kültürlerin müziği de değişik enstrümanlar kullanılarak 

 
55 (23.08.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1471  
56 (23.08.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1455  
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yansıtılır” (Youngdahl, 2010: 5-57). “Bütün bu melodiler harmanlanarak oyun 

dünyasında derin bir atmosfer yaratılır” (Nathan, 2004: 44). 

 
Şekil 18. The Legend of Zelda: Ocarina of Time “Kaepora Gaebora’s 

Theme” (Kaepora Gaeboranın Şarkısı)57 

Besteci: Kōji Kondō   

Piyano İçin Düzenleyen: Sekter7738  

 

Örneğin; Link, Kaepora Gaebora adlı baykuş ile tanışınca yeni adaptif 

bir melodi çalar. Kaepora Gaebora’nın şarkısı klasik batı müziğini çağrıştırır. 

Melodi üflemeli, yaylı ve bir çenk ile duyurulur. Bu Link’in müzik hocası 

Kaepora’nın melodisidir.  

Bu versiyonda flütün yerini almış müzik aleti ocarina eski oyunlara 

göre daha interaktiftir. Oyuncu eski oyunlarda sadece enstrümanı çıkartarak 

ve tuşa basarak bir melodi çalmasına rağmen, “bu versiyonda kumandadaki 

farklı tuşlara basarak melodiyi kendisi çalar. Elindeki kumandaya doğru 

zamanda ve doğru sırada basarak ocarinadan başarılı bir şekilde melodi 

üretebilir. Oyuncunun melodiyi doğru çalabilmesi için, 13 interaktif melodiyi 

öğrenmesi gereklidir” (Teetsel, 2015: 6) ve bu melodileri Hyrule 

dünyasındaki farklı karakterlerle konuşarak edinir. “Melodileri çözmek için 

oyuncuya ekranda oklarla beş notalık bir skala gösterilir (D F A B D)” 

(Nathan, 2004: 43). Her melodi farklı bir etki için kullanılır. Oyunun bazı 

bölümlerinde ilerlemek için oyuncunun ocarinayı kullanılması gerekir, bu 

yüzden oyuncunun bütün melodileri öğrenmesi şarttır (Youngdahl, 2010:  57).  

 

 
57 (23.08.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1472  
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Şekil 19. The Legend of Zelda: Ocarina of Time “Zelda’s Lullaby” 

(Zelda’nın Ninnisi)58  

Besteci: Kōji Kondō  

Piyano İçin Düzenleyen: BLUESCD 

 

Sahra Teetsel oyunu bitirmek için zorunlu ilk dört melodiden bahseder. 

Bu dört melodi şunlardır: “Zelda’s Lullaby (Şekil 19), Saria’s Song, Song of 

Time, ve Song of Storms” (Teetsel, 2015: 27). “Oyuncu Zelda’s Lullaby adlı 

melodiyi ilk defa prensesi ararken Hyulre’deki kalesinin içinde duyar” 

(Teetsel, 2015: 29). Bu, oyuncunun ocarina ile öğrendiği ilk melodidir. Bu ilk 

öğrenilen melodiler ninniyi andırır. Bu da Link’in, oyunun başında küçük bir 

çocuk olduğu hissini uyandırır.  

“Ocarina interaktif olarak sadece beş notayla sınırlandırılmamıştır. 

Oyuncu, elindeki kontrolörün farklı tuşlarına basarak bir oktavdan fazla 

notayı çalabilir” (Youndahl, 2010: 58) ve istediği melodileri üretebilir.  

5. versiyonda müzikal interaktifliğin bu kadar yoğun kullanılması 

oldukça heyecan vericidir. “Oyun 1998’de çıkmasına rağmen insanlar hala bu 

sanal ocarina ile çalınan melodileri Youtube’da bulabilmektedir” (Youndahl, 

2010: 58). Müziğin insanları ne kadar etkilemiş olduğunu Erik Youngdahl 

(2010:59) şöyle dile getirir: “Farklı tarzda oyun oynayan kişiler bile bu 

şarkıları bilir, bunlar sanki resmileşmiş halk şarkıları gibidir ve uzaktan bu 

büyük oyuncu topluluğu ile etkileşim sağlayabilir.”  

 

4. LEGEND OF ZELDA: THE WİND WAKER 

(10.VERSİYON) (2002)  
“Legend of Zelda: The Wind Waker 2002’de Japonya’da, 2003’de 

Kuzey Amerika’da piyasaya çıkar. Orjinal adı “ ゼルダの伝説風のタクト 

Zeruda no Densetsu Kaze no Takuto59’dur.” Bu video oyunu Nintendo 

firmasının 2000 yılında çıkardığı oyun konsolu Nintendo Gamecube için 

yazılmıştır. “Oyun konsol sisteminin daha önceki Nintendo sistemlerinden en 

büyük farkı oyunların kartuş değil DVD olmasıdır. “DVD formatına benzeyen 

 
58(10.10.2017) 

http://www.zeldacapital.com/sheet_music/piano/oot_pdfs/Zelda%20Ocarina%20of%

20Time%20-%20Zelda%27s%20Lullaby.pdf  
59(10.10.2017) 

http://zelda.wikia.com/wiki/The_Legend_of_Zelda:_The_Wind_Waker  
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8cm diskten oluşur”60. “Bu yeni konsolun CPU’su için IBM firmasının Gekko 

adlı CPU mikroçipi kullanılır”61 Nintendo GameCube konsolu kartuş yerine 

CD kullandığı için oyunlardaki müzik ve sesler çok daha kalitelidir. 

“Nintendo’nun önceki konsol sistemi Super Nintendo’da sadece “8 kanal 

varken GameCube’da 64 kanal vardır”62. Bu yüzden GameCube video 

oyunlarında aynı anda daha çok ses üretilebilir.  

“Oyunun grafikleri 3 boyutludur ve bilgisayar grafikleri çizgi 

filmlerdeki animasyonlara benzetilmiştir. Oyun Wind Waker Ocarina of 

Time’a göre daha neşeli ve aydınlık bir atmosfere sahiptir” (Teetsel, 2015: 6).  

Legend of Zelda: The Wind Waker’in hikâyesi Ocarina of Time’ın 

devamıdır. Yıllar sonra Ganondorf hapsolduğu mekandan kaçar ve Hyrule 

dünyasını kontrolü altına alır. Böylece karanlık ve kötülük güçlenir. 

Hyrule’un kralı, Ganondorf’la mücadele edemez. Bunu gören Tanrılar 

kötüleri cezalandırarak Ganondorf ve ordusunu sular altında bırakır. Geriye 

büyük bir deniz ve adalar kalır. Bu betimlemeden sonra Wind Waker’ın 

macerası başlar. Link’in doğum günüdür. Anneannesi doğum günü hediyesi 

olarak ona yeşil bir kıyafet verir. Kız kardeşi Ayrll’de hediye olarak 

teleskopunu sunar. Link teleskopdan bakarken bir kuş görür. Bu kuş bir Tetra 

adlı bir kızı yakalamış ve onu ormana doğru götürmektedir. Link, kızı 

kurtarmak için yola çıktığı anda, “kuş Ayrll’i alıp ıssız bir kaleye (Forsaken 

Fortress) götürür” 63. Tetra’yı kurtaran Link, kardeşini kurtarmak için ondan 

yardım ister. Link ve Tetra korsan gemisine bindikten sonra oyun başlar. 

“Oyunda Link 49 adadan oluşan bir denizdedir. “Zorunlu olarak birden fazla 

sefere çıkar ve savaşır”64.  

“Legend of Zelda’nın diğer versiyonlarına göre Wind Waker’deki 

karakter sayısı artmıştır”65. Karakterler sırasıyla: Link, Prenses Zelda, Link’in 

kardeşi Ayrll, Link’in anneannesi, Tetra (korsan kaptan), King of Red Lions 

(konuşan yelkenli gemi), Helmaroc kralı ve Ganondorf’dur. Oyundaki zaman 

Legend of Zelda: Ocarina of Time’ın birkaç yüzyıl sonrasıdır. Mekan ise 

denizdeki adalardır. Bu adalar coğrafya olarak birbirinden farklılık gösterir. 

Oyunun teması diğer versiyonlardaki gibi kötülükle mücadeledir. Oyunda yer 

alan mekanlarda teknolojik imkanlar sınırlıdır. Örneğin; telefon, bilgisayar 

v.b. araçlar kullanılmaz. Oyunda yaşadığımız dünyanın “geçici olduğu, 

yaşadıklarımızdan pişman olmamamız gerektiği, geçmişe değil “geleceğe 

 
60 (21.10.2017) http://nintendo.wikia.com/wiki/Nintendo_GameCube  
61 (21.10.2017) http://nintendo.wikia.com/wiki/Nintendo_GameCube  
62 (21.10.2017) https://snescentral.com/article.php?id=0088  
63(10.10.2017) 

http://zelda.wikia.com/wiki/The_Legend_of_Zelda:_The_Wind_Waker  
64(21.10.2017) 

http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_The_Wind_Waker  
65 (21.10.2017) http://zelda.gamepedia.com/Characters_in_The_Wind_Waker  
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bakmamız” gerektiği vurgulanır”66. Wind Waker’de kaybolan iyilik ve 

aydınlığı Tetra ve Ayrll temsil eder.  

“Legend of Zelda: The Wind Waker’in müziğini Koji Kondo, Toru 

Minegishi, Kenta Nagata ve Hajime Wakai yapmıştır”67. Oyunda toplam 133 

melodi vardır. Bu melodiler İrlanda, Hindistan, Hawaii gibi farklı ülkelerin 

geleneksel müziklerini çağrıştırır. Oyunun müziği yumuşak ve eğlenceli bir 

etki uyandırır. 
 

 
Şekil 20. The Legend of Zelda: The Wind Waker “Title Theme” (Açılış 

parçası)68  

Besteci: Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, Koji Kondo  

Orkestra İçin Düzenleyen: Reilly McClellan 

 

Açılış müziği (Şekil 20) İrlanda halk müziğini anımsatır. Flüt, arp, 

keman, gitar ve davula arkada yaylılar eşlik eder, Legend of Zelda oyun 

serisindeki müzikler daha görkemli, coşkulu, epik bir ifade içerirken, The 

Wind Waker bir kasabadaki günlük hayatın sıradan ve sakin atmosferini 

yansıtır. Müziğin stili İrlanda halk ve dans müziklerine benzer.  

 

 

Şekil 21. The Legend of Zelda: The Wind Waker “The Great Sea” (Büyük 

Deniz)69  

Besteci: Koji Kondo  

Piyano İçin Düzenleyen: Zunawe 

 
66 https://zeldauniverse.net/2011/09/17/the-philosophy-of-the-wind-waker-part-one/  
67(21.10.2017) 

http://zelda.gamepedia.com/The_Legend_of_Zelda:_The_Wind_Waker_Original_So

und_Tracks  
68 (21.10.2017) https://musescore.com/qeckoi2/scores/2029831   
69 (28.10.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/139  
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Daha önceden bahsedildiği gibi oyun çoğunlukla denizde geçer. 

“Müzik denizin yükselişini, alçalışını ve akışını ifade eder” (Brame, 2011: 9) 

(Şekil 21). Oyuncu denizdeyken adaptif şekilde yukarıdaki melodi çalmaya 

başlar. “Denizin dalgalanmasını taklit etmek için yaylı enstrümanlarla inen ve 

çıkan arpejlerle denizin sonsuzluğu yansıtılır” (Brame, 2011: 9). Bu 

melodinin ekrandaki deniz ve gökyüzü grafikleriyle uyumu oyuncuya bir 

deniz yolculuğundaymış hissi verir.  

 

 

Şekil 22. The Legend of Zelda: The Wind Waker “Outset Island” (Outset 

Adası)70  

Besteci: Koji Kondo  

Orkestra İçin Düzenleyen: Jessie Orrett 
 

Oyuncu adalara gidince adaptif olarak bu melodi çalar (Şekil 22). 

Adalara göre melodiler farklılık gösterir. Outset adlı adaya gidildiğinde yaylı 

enstrümanlar staccato olarak bir melodi duyurur. Ardından canlı bir tempoyla 

arp arpej çalar. Melodiye üflemeli sazlar eklenerek hareketli, enerjik bir ifade 

yakalanır (Şekil 22). 

 
 

Şekil 23. The Legend of Zelda: The Wind Waker “The Forest of Outset 

Island” (Outset Adasının Ormanı)71  

Besteci: Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, Koji Kondo 

 
70 (28.10.2017) https://musescore.com/user/39314/scores/57814  
71 (28.10 .2017)zs.ffsrhine.org/wind-waker/sheetmusic/  
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Outset adasında oyuncu tehlikeli düşmanların olduğu ormana 

girdiğinde adaptive olarak oyunun müziği hemen değişir. Obua’ya benzeyen 

bir ses iki notayla, staccato şeklinde çalar (Şekil 23).  

 

 
Şekil 24. The Legend of Zelda: The Wind Waker “Beedle’s Ship Shop” 

(Beedle’nin Tekne Dükkanı)72  

Besteci: Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, Koji Kondo  

Piyano İçin Düzenleyen: TheZeldaPianist275 

 

 
 

Şekil 25. The Legend of Zelda: The Wind Waker “Zunari’s Shop” 

(Zunari’nin Dükkanı)”73   

Besteci: Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, Koji Kondo 

 

Link adaları gezerken evleri, dükkanları ve farklı binaları ziyaret eder. 

Kahraman Hawaii tarzındaki “Beedle’s Ship Shop adlı dükkana girerse”74, 

Hawaii’yi andıran bir tropikal melodi (Şekil 24), Windfall adasındaki Hint 

kültürünü yansıtan “Zunari’s Shop adlı dükkana girince Doğu enstrümanları 

ile yavaş tempolu Hint geleneksel müziklerini anımsatan”75 bir melodi 

çalmaya başlar (Şekil 25). Bu melodiler sayesinde oyuncu kendini o 

atmosferin içinde hisseder. Adaptif müzik kullanımı mekanların dışında, Link 

yeni karakterlerle tanıştığında da duyulur. 

 
72 (16.11.2017) http://www.ninsheetmusic.org/download/pdf/1283  
73 (28.10.2017) zs.ffsrhine.org/wind-waker/sheetmusic/    
74 (16.11.2017) http://zelda.wikia.com/wiki/Beedle%27s_Shop_Ship   
75 (16.11.2017) http://zelda.gamepedia.com/Zunari%27s_Shop  
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Şekil 26. The Legend of Zelda: The Wind Waker “Wind’s Requiem” 

(Rüzgarın Requiemi)76  

Besteci: Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, Koji Kondo  

 

Ocarina of Time’daki gibi Wind Waker’da da oyuncu interaktif şekilde 

müzik yapabilir. Ocarina of Time’de oyuncu ocarinayla müzik yaparken, 

Wind Waker’da müzik aleti yerine “orkestra şeflerinin kullandığı batona 

benzeyen bir çubuk77 kullanır.” Wind Waker’da Link, King of Red Lions adlı 

yelkenli gemiyle gittiği ilk adada Wind Waker adlı batona sahip olunca 

oyuncuya ekranda şu mesaj görünür; “Tanrıların, gücünü ödünç almasına izin 

verilmiştir.” (Teetsel, 2015: 53).  

Oyuncu batonu kullanınca, “3/4, 4/4 veya 6/4 ritimlerden birini seçer. 

Buna göre tempo ve notalar oyuncuya sunulur.” (Teetsel, 2015: 7). Örneğin; 

oyuncu 3/4 zaman işaretini seçerse, “seslendirilen notalar F#4, A4, B4, C5, ve 

D5 olur.” (Teetsel, 2015: 54). Baton sayesinde interaktif melodi duyulur. 

Ekrandaki notaları kumandadaki butonlara basarak çalar. Tempoyu 

yakalayamazsa melodiyi çalamaz. “Ritmik yapı oyuncu için ekranın üstünde 

sarı bir ışık ile gösterilir ve oyuncuyu takip eder.” (Teetsel, 2015: 54).  

Müziğin böyle interaktif şekilde uygulanması oyunculara tempo 

tutmasını öğretir. Oynayan kişi kumanda ile doğru tempoda butonları 

tuşlayarak, melodinin dinamiklerini yani sert veya hafif çalınmasını kontrol 

edebilir. Melodileri “taşın üstüne oyulmuş müzik notalarını göstererek veya 

oyundaki karakterlerin el hareketlerine bakarak öğrenir” (Teetsel, 2015: 55).  

“Oyuncu toplam 6 melodi çalmayı öğrenebilir” (Teetsel, 2015: 57). Bu 

melodiler doğru çalınınca oyunun akışında değişiklik gözlenir. “Örneğin; 

Wind’s Requiem (Şekil 26) adlı melodi doğru çalınınca Link’in yelkenli 

gemisi “rüzgarla otomatik olarak güneye gider” (Teetsel, 2015: 60). Bu 

melodi (Şekil 26) sentetik insan seslerinden (koro) oluşur ve kilise müziğini 

andırır. 

 

 

 

 

 
76 (28.10.2017) zs.ffsrhine.org/wind-waker/sheetmusic/    
77 Oyunda batonun ismi the wind waker’dir.   
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SONUÇ 

Legend of Zelda’nın birinci versiyonunda melodiler birbirinden ayrı 

parçalar gibi görünse de bir bütün oluşturur. Bu oyun için Koji Kondo 10 tane 

melodi bestelemiştir. Besteci müziğinde 8 bit teknoloji kullanmasına rağmen, 

video oyun dünyasında unutulmazlar arasındadır. Oyunu çekici ve heyecanlı 

yapan şey görsellere eşlik eden melodiler ve oynayan kişi için yaratılan bir 

otantik atmosferdir.  

“Legend of Zelda’nın 25. yıldönümünde ünlü orkestra Symphony of the 

Goddesses, Kenmore Washington’daki Bastyr Chapel’de oyunun ana 

müziğini kaydetmiştir”78. Orkestra İrlandalı şef Eímear Noone ve Susie Seiter 

tarafından idare edilmiştir. Bu, bir video oyun müziğinin başarısının sanal 

dünyadan gerçek dünyaya aktarılmış halidir.  

Legend Of Zelda: A Link To The Past, Nintendo konsolun ikinci 

versiyonu Super Nintendo için 1992’de üretilmiştir. Oyunun yeni grafikleri ve 

kaliteli müziksel uygulamaları seriye yenilik getirmiştir. Bu yeni oyun 

konsolu, Super Nintendo 16 bit mikroçiplere sahiptir. Yani eski Nintendo’dan 

iki kat daha hızlı ve daha kaliteli grafikler ve sesler üretebilmektedir. Bu oyun 

için Kōji Kondō tam 30 melodi besteler. Artık oyun dünyası 16 bit teknolojiye 

geçtiği için, Kōji Kondō ve diğer oyun firmalarındaki müzik bestecileri MIDI 

teknolojisini kullanarak daha rahat ve daha kaliteli sesler ile bestelerini 

yapmaya başlamışlardır.  

1998’de piyasaya çıkan Legend of Zelda Ocarina of Time beşinci 

versiyondur. 1996’da Nintendo oyun firması üçüncü nesil konsol sistemini 

Kuzey Amerika’da satışa çıkarır. Bu konsol yeni teknolojilerle doludur. 

Ocarina of Time için Koji Kondo 82 tane melodi bestelemiştir. 64 bit sistemli 

oyun iki boyut yerine üç boyuttur. Bu oyundaki müzik parçaları daha gerçek 

seslerle yapılmıştır. Sentetik enstrümanlar yerine daha inandırıcı sesler 

uygulanmıştır. Legend of Zelda’nın oyun serisindeki en sevilen ve en tutulan 

oyunudur. Gelişen teknolojiyle gerçek enstrüman seslerine benzeyen 

melodiler üretilir. Adaptif olarak müziğin kullanımı gelişmiştir ve ocarina adlı 

üflemeli müzik aleti oyuncu tarafından interaktif bir şekilde kullanılabilir. 

Oyunu bitirmek için oyuncunun melodi öğrenmesi ve çalması gereklidir. Bu 

video dünyasında bir ilktir. 

Oyunun onuncu versiyonu Legend of Zelda The Wind Waker 2002 

yılında çıkar. Wind Waker için Koji Kondo 133 tane melodi besteler. Oyun 

konsol sisteminin daha önceki Nintendo sistemlerinden en büyük farkı 

oyunların kartuş olarak değil DVD olarak kullanılmasıdır. Nintendo 

GameCube konsolu kartuş yerine CD kullandığı için oyunlardaki müzik ve 

sesler çok daha kalitelidir. Bu yeni konsolun CPU’su için IBM firmasının 

Gekko adlı CPU mikroçipi kullanılır. Nintendo’nun önceki konsol sistemi 

Super Nintendo’da sadece 8 kanal varken GameCube’da ise 64 kanal vardır. 

 
78 (4.11.2017)http://zelda-symphony.com 
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Bu yüzden GameCube video oyunlarında aynı anda daha çok ses üretilebilir. 

Oyunun grafikleri 3 boyutludur ve bilgisayar grafikleri çizgi filmlerdeki 

animasyonlara benzetilmiştir. Wind Waker Ocarina of Time’a göre daha neşeli 

ve aydınlık bir atmosfere sahiptir. Link olarak oyunda bazen orkestra şefi 

olarak oyuncuya tempo tutmaya zorlar. Oyuncu tempo tutamazsa oyuna 

yeniden başlamak zorunda kalır. 

“Türkiye’de 2016 yılında yerli video oyun sektörü 755 milyon dolar 

kazanmıştır”79. Bu rakam mobil cep telefonu oyunları, bilgisayar ve konsol 

oyunlarının toplam satış miktarıdır. “2017’de Türkiye’deki mobil oyun pazarı 

220 milyon dolar büyüklüğüne ulaşmıştır”80. Ülkemiz dünyadaki video oyun 

endüstrisinde 16. sıradadır. 

“Ülkemizde mobil ve cep telefonu için video oyunu yazan Türk 

firmalardan Gram Games İOS ve Android platformalar için çeşitli tarzlarda 

başarılı mobil oyunlar üretmiş”81, Google I/O etkinliğinde canlı yayında 

tanıtılan “ilk Türk girişimi olmuştur”82. Gram Games firması bulmaca ve yap-

boz türünde oyunlar üretmektedir.   

Bilgisayar için video oyunu yazan “Türk firması Tale Worlds, “Mount 

and Blade” adlı oyun serisi ile dünyaca meşhurdur.”83 “212 ülkede tam 7 

milyon kopya satmıştır”84. Bu oyun Orta Çağ’da geçen bir RPG oyunudur ve 

“PC Gamer adlı ünlü video oyun dergisinde en sevilen 100 video oyunu 

arasında 30. olmuştur”85. 2008’den bugüne kadar Mount and Blade’in altı 

versiyonu bulunmaktadır.  

Video oyun sektörü dünya ekonomisinden büyük bir pay elde ederken, 

üretim süreci kendi içinde pek çok alt disiplin barındırır.  

Bu alt disiplinlerden biri olan müzik teknolojileri, kayıt teknikleri v.b. 

alanlar Türkiye’de müzik eğitimi veren kurumlarda ivme göstermektedir. 

Film, dizi, çizgi film, video oyun müziği gibi ele alınmamış açık alanlarsa, 

eğitim kurumlarımızın tasarladığı yeni programlarla güncellenerek, 

öğrencilerimize iş imkanı ve ekonomimize katkı sağlayacaktır. Ülkemizde 

video oyun müziği alanında yeterli literatür çalışması yapılmadığından, farklı 

uygulamalara değinen bu çalışmanın araştırmacılara örnek oluşturacağı 

düşünülmektedir.  

 

 

 
79(17.11.2017) http://www.gaminginturkey.com/en/turkish-game-market-2016   
80 (17.11.2017)http://webrazzi.com/2017/04/12/turkiyedeki-mobil-oyun-pazari-220-

milyon-dolar-buyuklugune-ulasti/    
81(17.11.2017)  http://gram.gs/   
82(17.11.2017)http://www.webtekno.com/donanim/gram-games-i-0-2015h7953.html  
83 (17.11.2017) https://www.taleworlds.com/  
84 (17.11.2017) http://www.gaminginturkey.com/en/turkish-game-market-2016   
85(17.11.2017)http://oyungezer.com.tr/haber/45811-mount-blade-warband dunyanin-

en-iyi-ilk-yuz-oyunu-siralamasinda-otuzuncu  
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GİRİŞ 

Ünlü Şairimiz Nazım Hikmet’in, ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve 

bir orman gibi kardeşçesine…’, dizesiyle ima ederek vurgulamaya çalıştığı 

bireysel ve toplumsal gerçeğin özünde, başta bireylerin tek ve hür olarak 

yaşayabilme arzu ve kabiliyetinin bir hakikat (yaratılış) standardı olmasına 

rağmen, toplumsal anlamda birliktelik için de iletişim halinde toplu bir orman 

gibi bir arada yaşamak zorunda olduğunu ortaya koymuştur. 

Birliktelik iletişimle sağlanmakta; bireylerin her birinin sanat gücü ve 

yaratıcılık vasfı ile ortaya koyarak paylaşıma açtığı her şey birey-toplum 

ilişkilerinde her biri adeta bir iletişim bağı ve aynı zamanda yaşam iksirinin 

vazgeçilmez bir unsuru durumundadır. Söz konusu unsurlar, en başta bireylerin 

ve daha sonra iletişim ağı içerisinden giderek toplumların ve de daha geniş 

anlamda dünyasal paylaşımlar olarak birer varlık haline dönüşmüş olanları, 

üretilerek ortaya konulan ve yararlanılan her şey; anlatılarak hafızalara 

aktarılan fikir ve düşünceler, inşa edilerek sunulan veya armağan edilen 

yapıtlar; keşfedilen, icat edilen, bireysel ve toplumsal anlamda yararlanmaya 

elverişli hale getirilen her türlü bulgu ve beceri kaynakları, ruhsal ve manevi 

nitelikte olan vicdani, ahlaki ve inanca dayalı destanlar; hafızalara aktarılan 

bilgi ve algılar; tümüyle geçmişi geleceğe taşıyan kültürel ve uygarlıklar 

yumağı halinde bireysel ve toplumsal faktörler olarak dünya insanlığının 

birliktelik içerisinde iletişim ağı ile paylaşabildiği gerçeklerdir.  

Zaman mefhumunun, geçmiş ve gelecek arasındaki sürekliliğinin en 

belirgin vasfını iletişim ölçüleri içerisinde değerlendirilerek anlatılabileceği 

muhakkaktır. Zaman, aynı zamanda yaşam akışının bir ölçüsü, kültürün ve 

uygarlığın evrimsel ve devrimsel bir göstergesidir. İletişim ve zaman birbiriyle 

atbaşı yürüyen; sosyal nitelikli çok önemli paylaşım unsurudur. Zamansız ve 

iletişimsiz bir yaşam, düzensiz ve niteliksiz; bakımsız ve sahipsiz bir 

viranelikten öte değildir. 

İnsan sanat yapan, üreten ve çevresine düzen getiren bir varlıktır. Önce 

gelenler, gelecek olanların istifadesi için bıraktığı uzun ömürlü toplumsal 

mirasın özünde kültürel miras olarak nitelenen uygarlıklar gelmektedir. 

İnsanlığın geçmişten geleceğe uzanan yaşam öyküsünün izlerini taşıyan bu 

uygarlık mirası, aynı zamanda insanlığın geçmişini geleceğe taşıyan iletişim 

ağının da birer aracı ve aktarım varlıklarıdır. Kültür Mirası ebedidir ve geleceğe 

doğru sürekli akıcı ve taşınan niteliktedir. Bu intikalin özünde ve temel 

ekseninde iletişim unsuru baş tacıdır. Farklı kültürlere sahip olan bireylerin 

oluşturduğu farklı toplumların birbiriyle iletişim kurmasında kültürel mirasın 

bir odak merkezi olması son derece olumlu bir durumdur. Toplumlar arasında 

dil, din, etnik açıdan olan sosyal farklılıkların her biri kültürel miras nitelikli 

toplumsal varlıkların bir barış unsuru olarak birleştirici nitelikte olduğu her 

zaman gözlenmektedir.  

Değişik kültürler ve medeniyetler, insanlığın gururla kabullendiği en 

temel gerçeklerdir. Dünya coğrafyasında birbirinden faklı kültürel miras ve 
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uygarlıkları paylaşabilen farklı din, dil ve ırklara mensup toplulukların söz 

konusu mirasa karşı saygılı davranarak, onları aralarında sindirebilmeleri, 

bakım ve onarımlarla verileri gelecek nesillere aktarabilmek için gereken her 

türlü yatırımları yapıp gözetimlerini gerçekleştirmeleri insanlık adına bir gurur 

ve iftihar vesilesidir. İletişim ağı içerisinde yapılabilecek bu dayanışma ve 

yardımlaşma aynı zamanda dünya barışının devamına katkı sağlayacak; 

toplumlar arasında güvenin artmasına yol açacak, huzurlu bir yaşam çemberi 

içerisinde insanlığın birbirini daha yakından tanımasına yol açarak dostluğun 

daha da güçlenmesine imkan verecektir. 

Birbirinden ayrı meyve veren, çiçek açan, görünümü farklı olan ağaçtan 

yararlanmasını bilen insanlık toplu bir ağaç misali yaşamı boyunca kendine 

üreteceği ve ortaya koyacağı her şeyi, mutlaka kendinden başkasının da 

bunlardan yararlanacağı unutulmamalıdır. Toplumlar için de durum aynıdır. 

Tarihte adını sanını bildiklerimiz veya bilemediklerimizin nice nice geçmiş 

toplumların bizlere miras olarak bıraktıkları kültür mirası ve uygarlık abideleri 

tıpkı değişik cins ağaçlardan istifade edilen meyveler gibi nesilden nesile 

istifade edilecek çok önemli ve vazgeçilmez kalıntılar ve kalıtımlardır. 

İnsanlık uygarlığı arasında zaman zaman yer alan zıtlaşmalar nedeniyle 

kültürel mirasın zarar görmesiyle yaşanan kayıpların bedelini aynı şekilde tüm 

insanlık ödemek zorunda kalmıştır. Bireylerin kültürel varlıklara karşı nasıl 

hareket edeceğine ilişkin olarak iletişim kaynaklarına düşen ağır bir 

yükümlülük olduğu aşikardır. Dünü, bugün ile; geçmişi gelecekle barışık halde 

tutacak olan davranışlar kültür mirasının ve uygarlık abidelerinin varlık 

sebebinin iletişim yolu ile doğru ve pürüzsüz anlaşılmasıyla dengelenebileceği 

kuşkusuzdur. 

İnsanın uygar bir yaratık olarak gerek geçmişte ve gerekse gelecekte 

ürettiği veya üreteceği her türlü kültürel ve uygarlık niteliğindeki verilerinin ve 

yapıtlarının uluslararası bir miras niteliğinde olabilecek veri ve yapıtlar 

olduğunu hatırdan çıkarmaması gerekir. İletişim, O’nun bu görevi yerine 

getirmesinde kullanabileceği çok önemli bir enstrümanı olmalıdır. 

Toplumlararası kardeşlik ve özgürlük, kültür ve uygarlık mirası ile daha da 

güçlenecek, iletişim ağı içerisinde, iletişim bağı ve çalışmaları ile bu iki önemli 

gereksinim aksamadan sürdürülmüş olacaktır. Papazın Hoca’dan gocunmadığı; 

Caminin Kiliseden; Havranın Sinagoktan üstün görülmeyeceği; Budist’in 

Ateist’ten, İslam’ın Hristiyan’dan çekinmeyeceği; birbirinden ayrı ve farklı 

olmakla beraber birbirini kabul edebilecek hoşgörü ve olgunluğu 

gösterebilecek bir dünya düzenini ortaya koyabilecek tarihi ve sosyal 

faktörlerin öncüleri kuşkusuz geçmişten geleceğe taşınmış olan Ata yadigarı 

hangi ırka mensup olursa olsun her türlü kültürel varlık, miras ve uygarlıklar 

olarak düşünülmelidir. Söz konusu varlıklar iletişim iksiri ile insanlık 

hafızasına ve vicdanına sürdürülecek, sürekli yaratılacak yegane emanetlerdir. 

Kültürel Miras ve Uygarlık abidelerinin geçmişi, ortak bir insanlık 

kültürünün en güzel manzumesi ve iletişim faktörünün sosyo-kültürel odağının 
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doğal bir elementidir. Toplumsal yaşam alanlarında bireyler arasında doğal 

anlamda görülen ayırımcı ve birbirine ters hareket ve anlayışların kültürel 

bırakıtların gücü ve önemi karşısında dizginlendiği ve ortak bir gelecek yolunda 

yeniden toparlandığını görebilmekteyiz. Zaman zaman yaşanmakta olan 

savaşlar nedeniyle kültürel mirasa ve uygarlık abidelerine karşı yapılan 

saldırılar, iletişim kanallarının hummalı çalışmaları ve ortak yaklaşımları 

sayesinde bunların yeniden toparlanması, tamiri ile korunması sağlanmıştır. Bu 

durum iletişimin ne denli güçlü olduğunun önemli bir göstergesidir. 

İnsanlık tarihinin geçmişi hakkında bilgi üreten araştırmacıların en 

büyük dayanağı elde ettikleri tarihi bulgulardır. Bunlar arasında, arkeolojik kazı 

çalışmaları ile elde edilen kalıntılar insanlığın geçmişinin en önemli 

yansımaları olarak kabul edilebilirler. Ne var ki bu tür bulgu ve veriler, modern 

çağın bulgu ve verilerinin ölçüsünü ve ne denli üstün olduğunun mukayesesine 

imkan sağlamaya yaramıştır. Gerek Doğu ve gerekse Batı dünyası tarafsız bilim 

araştırmacıları tarihi araştırmalarını peşin yargılar ve beklentilerin ötesinde elde 

ettikleri bulgu ve belgeleri iletişim enstrümanlarıyla dünya literatürüne birer 

done olarak kazandırmaları sevindiricidir. Kültür Mirası, herhangi bir çıkar 

amacı için bir istismar unsuru olamayacağı gibi, siyasi ve etnik manada bir 

baskı malzemesi olarak kullanılamayacağı kuşkusuzdur.  

Tarihçilerin, araştırmacıların fedakarane çalışmaları sayesinde ortaya 

koydukları bulgu ve belgeler, kaleme aldıkları eserleri ile bilgileri dünya 

kamuoyuna mal etmeyi başarırken her birinin birer kaynak haline 

dönüşmesinin bir iletişim becerisi olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Bilim insanının bıraktığı eserlerin ana kökeninde bahse konu olan 

unsurların en başında kültürel mirastan ibaret olduğu görülebilmektedir. Bilim 

ve kültür unsurlarının araştırmacı yazarlar tarafından ayrıcalık veya farklılık 

yaratan birer unsur olarak ortaya konmasının sakıncaları ortadadır. Bazı 

eleştirmenler, dini farklılıkları ön plana çıkarmak suretiyle özellikle taraf 

gözeten bir takım eleştiri yazılarını iletişim yolu ile kamuoyunu yanıltmaya 

çalıştığı gözlenmektedir. Bu tür yaklaşımların faydadan çok zararı olacağı 

aşikardır. İletişim unsurlarının, özellikle insanlık barışının devamını 

sağlamakta ve ayakta tutmakta önemli bir etmen olacağı noktasında bir görüş 

birliği bulunmaktadır. 

Kültürün yozlaştırılmadan, gelecek nesillerin istifadesine sunulmasında 

iletişime düşen görev ve sorumluluk tartışılamaz. Tarihin bizlere emanet ettiği 

kültürel mirasın korunmasının bir başka versiyonu ise, söz konusu mirasın 

ortak bir insanlık mirası olarak lanse edilmesi; bu yönde oluşturulacak 

kamuoyunun iletişim gücü ile devamlı kılınması şarttır. Kültürlere, ırkçılığın 

sokulması, bir bakıma bu mirasın ortak paydasının insanlık zemininden 

kaydırılması anlamına gelecektir. Mukaddes kitaplarda işaret edildiği üzere tek 

bir baba ve anadan kaynaklanan ve nesil nesil çoğalan insanlığın geçmişten 

atasından geleceğe, bugünlere uzanan ata mirasını ortak bir anlayışla kabul 

ederek, benimsemesi, koruması ve ayni şekilde kendinden sonra gelecek 
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olanlara taşıması en büyük görevi olmalıdır. Bu görev O’nu ayrıca 

onurlandırmış, yüceltmiş; geçmişi ile yüzleştirmiş olacaktır. Kültür Mirası ve 

Uygarlık Abideleri bu bağlamda insanlık onurunun bir nişanesi iletişimin en 

önemli besleyici odağı durumundadır.  

Çalışma kapsamında; araştırma konusuna temel teşkil edecek bilgilerin 

yer aldığı betimleyici literatür taraması çerçevesinde, öncelikle kültürlerarası 

iletişim ve diyalog süreci anlatılarak, kültürlerarası iletişim ve diyaloğun 

geliştirilmesinde alanlardan biri, önemli bir araç olarak kabul edilen kültürel 

miras kavramı, uluslararası alanda kültür varlıklarının korunmasına ilişkin 

önemli kaynaklar olan antlaşma ve tüzükler, geçmişten günümüze koruma 

alanına kaynaklık eden belgelere genel bir bakış sağlanarak, Kıbrıs Kültürel 

Miras Teknik Komitesi (KMTK) örneği üzerinden kültürlerarası iletişim ve 

diyalog sürecinde önemli bir araç olarak kültürel mirasın korunması ve 

yaşatılması bağlamında ortak projelerin, işbirliğinin rolü ve öneminin 

irdelenmesi amaçlanmıştır. Bölünmüş olan Kıbrıs adasındaki iki toplumun sınır 

ötesi işbirliğine yönelik olarak Komitenin başarısı, Gordon Allport’un gruplar 

arası temas kuramı üzerinden açıklanarak, kültürler arasında etkin bir diyalog 

için bir kaynak olarak ön plana çıkan kültürel mirasın korunması ve 

yaşatılmasının, adanın ortak mirasını koruma ortak hedefi üzerinde işbirliği için 

önemli bir fırsat sağlayabileceği ortaya konmuştur. Bu çerçevede; örnek olay 

incelemesi tercih edilerek yapılan çalışmada, çalışmanın verileri doküman 

analizi ve görüşme yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma 

kapsamında, KMTK yetkilileri ile görüşmeler yapılırken; doküman analizinde 

ise KMTK yayını, yazılı/görüntülü basın kaynakları, dergiler, sosyal medya 

hesapları ve web sayfası incelenmiştir.  
 

1. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE DİYALOG SÜRECİ 

Kültürlerarası iletişimi bir disiplin alanı olarak anlamak; öncelikle kültür 

ve iletişim tanımları sorusuyla başlar. Kültürlerarası iletişimin özündeki 

kavramlardan biri olarak kabul edilen kültürün, farklı biçimlerde ve farklı 

öğelere ağırlık verilerek yapılmış birçok tanımı vardır. Bu çerçevede kültürün 

çeşitli tanımlarının; “sınırları kesin olarak belirlenmemiş, birbiriyle geçişsiz 

olarak düşünülmemesi gereken gruplandırmalarında; konusal, tarihsel, 

davranışsal, normatif, fonksiyonel, mental, yapısal ve sembolsel olmak üzere 

yer aldığı görülmektedir” (Erdoğan, 2002: 254-255). Bu tanımların her biri 

önemli olduğu gibi, hiçbiri üzerinde ortak bir görüş yoktur.  

“Hangi bağlamda (context), kimin tarafından kullanıldığına bağlı olarak 

çok anlamlı bir kavramı ifade eden” (Kartarı, 2020: 28) kültür kavramının ilk 

kullanımına bakıldığı zaman, Latince ‘colere’ kökeninden gelmiş olan ‘cultura’ 

sözcüğünden türemiş olduğu ve “işleme, ekip biçme, tarım; terbiye etme, 

hürmet” (Kabaağaç & Alova, 1995) anlamında kullanıldığı ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede; kavramın, 18. yüzyıla kadar, çoğunlukla ziraat ile ilgili olduğu, 

toprağı ıslah etme ve ürün yetiştirme/ekme gibi anlamlara geldiği ve bu döneme 

kadar kültürün topluma dair kullanımının yaygın olmadığı görülür. Çoğunlukla 
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tarımsal etkinliklere yönelik olarak ve yetiştirme, işleme, terbiye etme (ya da 

dinsel tapınma) anlamında kullanılan kavramın, 17. yüzyıl sonunda toplumsal 

yaşamdaki değişimlerle birlikte anlam ve içeriği de değişmiştir. 17. yüzyıldan 

itibaren ‘doğa’ kavramının karşıtı olarak kullanılmaya başlayan kültür kavramı; 

“insanın, doğanın verdiklerinin yanında kendi arzusu ve birikimleri ile ortaya 

koyduklarının tümüne verilen ad” (Kartarı, 2020: 31) olarak ele alınmış; 

“‘uygarlık’ insan yaşamının daha çok maddi yönünü, ‘kültür’ ise maddi 

olmayan, düşünsel bileşenlerini ifade ediyordu” (Güvenç, 1979, akt. Kartarı, 

2020: 31).  

“Modernliğin ürünü ve sosyal düşünüşün en gerilimli kavramlarından 

biri” (Öğün, 2010: 1) olan kültür, “kültürel antropolojide; genellikle hem insan 

davranışları hem de onun yarattığı maddi ve maddi olmayan ürünleriyle 

görünür hale gelen fikir, inanç, düşünme ve değer yönelimleri sistemi olarak 

anlaşılır” (Kartarı, 2020: 31). En geniş anlamıyla bir toplumun tüm yaşam 

biçimi olarak tanımlanabilen ve kaynağını insandan alan kültür, İngiliz 

Antropolog E. B. Taylor tarafından, “bilgi, inanç, sanat, hukuk ve örf ve 

adetlerden ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden 

oluşmuş bir bütün” (Zorel, 2014: 49) olarak tanımlamaktadır. Bu anlamlarının 

yanında kültür kavramı, örneğin Richard Brislin’e göre, “bir kültür, ortak 

inançları, deneyimleri ve değer yargıları ile belirlenebilen, bu ortak deneyimleri 

ile birbirine bağlanmış ve ortak tarihi geçmişe sahip grup olarak anlaşılabilir” 

(Brislin, 1981: 3) şeklinde, günlük konuşma dilinde de sık sık kullanılan 

anlamıyla karşımıza çıkıyor. İletişim Sözlüğü adlı çalışmada benzeri bir 

biçimde, “insan topluluklarına kimliklerini veren ve onları birbirinden ayırt 

eden özelliklerinin toplamı” (Mutlu, 2004: 193) şeklinde tanımlanan kültür, 

“kültür kuramları içinde; bir bilişsel sistem, bir yapısal sistem ya da bir 

sembolik sistem olarak göz önüne alınma eğilimindedir” (Gudykunst vd., 1988, 

akt. Kartarı, 1991: 19-26). Örneğin, kültürü sembolik sistem olarak ele alan 

okulun en önemli temsilcisi sayılan Clifford Geertz’e göre, “paylaşılan 

anlamlar sistemi” (Geertz, 1973: 511-532), Ward H. Goodenough’a göre 

“bilişsel sistem” (Goodenough, 1961: 522), Claude Levi-Strauss’a göre “ortak 

sembolik sistem” (Gudykunst vd., 1988, akt. Kartarı, 1991: 19-26), bazılarına 

göre de “insan yapısı her şey olarak” (Gudykunst vd., 1988, akt. Kartarı, 1991: 

19-26) görülebilir. Türk Dil Kurumu tarafından; “tarihsel, toplumsal gelişme 

süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, 

sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” (Türk Dil Kurumu, 

https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 23. 09. 2021) olarak tanımlanan ve 

kültürlerarası iletişim alanında da üzerinde herkesin fikir birliği ettiği, yaygın 

olarak kullanılan bir tanımı olmayan kültür terimi, söz gelişi, kültürlerarası 

iletişim disiplini için bir başlangıç olarak nitelendirilen ve 1959 yılında 

yayımlanan The Silent Language adlı yapıtın sahibi Edward T. Hall’a göre; 

“kültür iletişim, iletişim de kültürdür” (Hall, 1959: 169), Ray L. Birdwhistell 
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ise, “kültürün yapı, iletişimin ise süreç üzerinde odaklandığını” (Birdwhistell, 

1970) belirtir”.  

Latince kökenli communication sözcüğünün karşılığı olan iletişim 

sözcüğü Oskay’a göre; “birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla 

ilgili değişimleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı 

olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden 

kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların 

oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, 

düşünce, duygu bildirişimleri” (Oskay, 2001: 9) olarak tanımlanmaktadır. 

“Kaynağında, communis ‘ortak’ communi-care ‘ortak bir edimde bulunmak; 

bir nesneyi iki grup arasında paylaştırmak, karşılıklı bildirimde bulunmak, 

konuşmak, görüş alışverişinde bulunmak’ communica-tio ‘(kamusal) bildirim’ 

olarak görülen söz veya söz öbekleri bulunmaktadır” (Telman & Ünsal, 2005: 

19).  

Literatürde pek çok tanımı olan iletişim; tanımı yapanların 

yaklaşımlarına göre değişiklik göstermekle birlikte, bu yaklaşımlar içinde en 

azından iki düşünce üzerinde yoğunlaşıldığını saptamak mümkündür. Bu 

çerçevede genel olarak, “insanların birbiriyle anlaşabilmesi için karşılıklı 

mesajların (düşünce, bilgi, haber) değişim süreci” (AÖF ders kitabı), “esas 

olarak simgeler aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine (veya diğerlerine) 

bilginin, fikirlerin, tutumların ve duyguların iletimi” (Thederson &Thederson, 

1969, akt. Mutlu, 2004: 139), “insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği 

yaratıp düzenledikleri süreç” (Trenholm & Jensen, 1988, akt. Mutlu, 2004: 

140), “iletişim, katılanların bilgi yaratıp, karşılıklı bir anlamaya ulaşmak 

amacıyla bu bilgiyi birbirleriyle paylaştıkları bir süreç” (Rogers & Kincaid, 

1981, akt. Mutlu, 2004: 139), “iletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız 

ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreç” (Mutlu, 1995: 139-

140) olarak yer verilen tanım örneklerinden de görüleceği üzere, “ilk çizgi, 

iletişim sürecinin iletim yönünü ön plana çıkaran ve gönderici-mesaj-kanal-

alıcı çizgisel modeliyle karakterize olan yaklaşımdır” (Mutlu, 2004: 140). 

Diğer yaklaşımda ise karşılıklılık ve ortak algılama, paylaşma gibi unsurların 

altı çizilmektedir.  

“Kültürlerarası iletişimin açıklanabilmesi için öncelikle iletişimin 

yalnızca bir eylem değil, çok boyutlu bir süreç olduğu belirtilmelidir. İletişim, 

katılan bireyleri, onların kültürlerini ve içinde bulunulan durumu dikkate 

almadan tanımlanırsa, en basit anlamıyla, ‘duygu ve düşünceleri paylaşma’ 

sürecidir” (Kartarı, 2020: 40-41). Ama, gündelik yaşantımızda hep iletişim 

kurduğumuzdan, genellikle kendiliğinden gerçekleşen, sıradan, kolay bir edim 

gibi görülen iletişimin ardında daha karmaşık bir gerçeklik vardır. Bu 

bağlamda, “bireylerin kültürel varlıklar olarak kabul edildiği ve kültürün bütün 

bileşenlerinin iletişim sürecine çeşitli aşamalarda ve derecelerde katıldıklarının 

kabul edildiği, taraflar arasında, sürekli çatışma ve uzlaşmayı da içeren 

karmaşık bir süreç” (Kartarı, 2020: 15) olarak kültürlerarası iletişimi, ‘iletişim 
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durumları’ içinde incelemek, bağlamından koparmadan incelemek açısından 

son derece önemli çözüm yollarından biri olarak önerilmektedir. “‘İletişim 

durumu’ iletişimi şekillendiren fiziksel, toplumsal, psikolojik bütün etkenleri 

içerir ve her ‘etken’ ya da ‘bileşen’ ayrı ayrı ve birlikte hesaba katılır” (Kartarı, 

2020: 16). 

“Kültürlerarası iletişim kavramı, içeriği ve kuramsal dayanaklarından 

bağımsız olarak, amaç yönelimli gündelik kullanım sırasında sosyal bilimlerin 

ve kültür bilimlerinin çerçevesinden taşmış ve terminoloji karmaşası içinde 

anlam kaymalarına uğramıştır” (Kartarı, 2020: 11-12). Zamanla daha çok 

disiplinin araştırmaları arasına girmiş olan kültürlerarası iletişimin; farklı 

disiplinlerin, kültürlerarası iletişimi kendi alanlarıyla ilgili konularda kendi 

terminolojileri ile tanımladıkları ve kendi geçmişleri içinden çıkarma 

eğiliminde oldukları bilinmektedir.  

“Farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam 

aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların 

gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalı” (Kartarı, 

2020: 50) olarak kültürlerarası iletişim çalışmalarında, kültürlerarası iletişimi 

etkileyen faktörler olarak; “değerler ve normlar, toplumsal senaryolar ve roller, 

etnomerkezcilik, belirsizlik ve kaygı, kalıp düşünceler ve önyargılara” (Kartarı, 

2020) karşı, “hoşgörülü tutumları, anlayışı ve empatiyi öne çıkararak farklı 

kültürler arasında diyalogu geliştirme” (Özdemir, 2011: 33), kültürel öğrenme 

ile iletişim yeterliliğine sahip olma çabası olduğu kültürlerarası iletişim 

olgusunun, “farklı kültür ve aidiyet bağlarının iletişim ve etkileşim örüntülerini 

ele almasının ötesinde kültürlerarası diyaloğa yönelik bir çağrıyı barındırdığı 

da söylenebilir’’ (Selçuk, 2005: 2). Bu çerçevede, diyaloğa açıklık ve 

karşılıklılık esasına dayalı olarak, önyargılardan uzak bir birbirini anlama 

çabasını temel alan bir iletişim anlayışı ile kültürlerarasında işbirliği ve 

dayanışmayı oluşturarak; etnik, dini, dilsel ve kültürel farklılıkları ortak 

evrensel değerler çerçevesinde bir araya getirmek amacıyla, “diyalog 

kanallarını açmak, iki kültürel evren arasında köprüler kurmak, ‘öteki’nin 

varlığını kabul etmek her zaman mümkündür” (Bourse & Yücel: 2021). 

“‘Öteki’ni algılama sürecinde devreye giren ve ilişkileri olumsuz yönde 

etkileyerek, aralarında planlanan diyalog ve işbirliğinin önünde ciddi bir engel 

oluşturan önyargılar gibi olumsuz etkilerin azaltılması” (Yapıcı & Albayrak: 

2002: 35), tamamen ortadan kaldırılması veya olumlu bir hale çevrilmesi için; 

bunların çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkması nedeniyle, çok etkili yol ve 

yöntemler önerebilmek güç olsa da, bu bağlamda, özellikle sosyal psikoloji 

alanında gelişen ve önyargıları azaltmak ve ilişkilerin, iletişimin barış ve uyum 

içinde devam etmesini sağlama noktasında gerekli süreçlerin ele alındığı en 

genel çizgiler içerisinde, üzerinde araştırmalar yapılan ve tartışılan bir yaklaşım 

olarak “Gordon Allport ile temeli atılan sosyal temas kuramının savlarından 

yola çıkan Pettigrew tarafından geliştirilen gruplar arası temas kuramı” 

(Küçükkömürler & Sakallı-Uğurlu: 2017: 3) önemli bir yer tutar. Genel 
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hatlarıyla gruplar arası ilişkilerin başlaması ve sürdürülmesinde, “sosyal 

temasın olması gerektiğini, gruplar arası olumlu tutumların temas aracılığı ile 

artacağı ileri sürülen” (Küçükkömürler & Sakallı-Uğurlu: 2017: 3) kurama 

göre, “uygun koşullar altında (Allport, 1954) farklı sosyal kimliklere (etnik, 

dini vb.) sahip kişiler arasında gerçekleşebilecek olumlu temas ve etkileşim, 

gruplar arası önyargıları azaltacak ve gruplar arası tutumları geliştirecektir” 

(Pettigrew & Tropp, 2006, 2008). Ancak bunun gerçekleşebilmesi Allport’a 

(1954) göre eşit statü, aynı amacı paylaşıyor olmak, iş birliğine dayalı ilişki ve 

otorite desteği koşulları sağlandığı takdirde mümkün olabilir ya da önyargıyı 

azaltmanın faydalarını azami ölçüde artırılabilir. Bu şartların yerine 

getirilebilmesi halinde, alanda yapılan sonraki çalışmalarla da teyit edildiği 

üzere, önyargılara dayalı uzlaşmaz ilişkilerin; barışçıl ve karşılıklı hoşgörüye 

dayalı ilişkilere dönüşebileceği; temasın, diğer grubu daha iyi anlamayı 

kolaylaştırdığı, diğer grubun bakış açısını dikkate alma becerisi geliştirdiğine 

yönelik bulgular, diyalog kanallarının açılarak farklılıklar arasında köprüler 

kurabilmenin dayanak noktaları oluşturulabilmektedir. 

“İçeriğinde farklı etnik kökenlere, kültürlere veya alt-kültürlere mensup 

insanlar ve onlarla etkileşim” (Özdemir, 2011: 34) olan kültürlerarası iletişimin 

temel amacı, “ötekini anlama çabası; diğer kültürü tanıma ve anlama ve 

buradan yola çıkarak bu kültürle ve üyeleri ile sahici bir diyaloga girebilmektir” 

(Özdemir, 2011: 34). Bu çerçevede, “kültürlerarasında diyalog oluşturmak için 

öncelikle kültürleri birbirlerine tanıtmak, yakınlaştırmak, önyargıları ortadan 

kaldırmak son derece önemlidir. Diyalog iki taraflı ve her iki tarafa da söz hakkı 

veren bir durumdur. Bu nedenle karşılıklı olarak iyi niyet ve anlayışa dayalı 

sağlıklı ilişkilerin ve iletişimin kurulması olumlu bir diyaloğun kurulmasına 

bağlı olmaktadır’’ (Varol, 2012: 10). 

Yunanca bir kelime olup, ‘dialogos’ kökünden türemiş olan ‘diyalog’ 

kavramı; ‘söz’ anlamına gelen ‘logos’ ve ‘iki’ anlamına gelen ‘dia’ 

sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. “‘Dia’, genel olarak ‘iki’ şeklinde 

bilinmesine rağmen, daha derin çözümlemede ‘aracılığıyla’ anlamını ifade 

etmektedir” (Bohm, 2006: 35). Bu çerçevede; sadece iki taraf arasında değil, 

ikiden çok tarafla yapılabilen bir iletişimsel eylem olarak, Bathkin’in diyalogsal 

içeriğe odaklanarak dile getirdiği; yapısı gereği ‘monolojik’ (dinleyici odaklı, 

tek tipli, karşı tarafın yanıtına yönelik olarak gelişen) olan retorik türevlerle 

karıştırılmaması gereken ve sözlük anlamıyla ‘iki ya da daha çok kişi arasındaki 

karşılıklı konuşma’ olarak değil, ‘karşılıklı etkileşimde ortaya çıkan bir anlam 

ilişkisi olarak’ adlandırdığı diyaloji2 kavramından yola çıkılarak, “farklı 

seslerin seslendirilebildiği bir iletişim ‘festivali’” (Bakhtin, 1981, 364), 

“çeşitliliklerin ve farklılıkların birlikte ve eş zamanda oluşturulan ‘uyum’u” 

(Seyidov, 2018: 982) olarak tanımlanabilen ‘diyalog’ kavramı, “tarafların 

 
2 Bakhtin, diyaloji kavramını, diyalog kelimesinden türetmişse de, onu farklı bağlamlarda 

kullanarak, kelimeyi adeta orijinal bir içerik düzenlemesine tabi tutarak kendi özgün 

kavramlaştırması olan diyaloji kelimesini türetmiştir. 
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birbirlerine olan tutumlarını belirlemede, konuşma ve davranış biçimlerini 

incelemede, içinde oldukları ‘bağlamı’ anlamada önemli bir ‘araç’tır” (Cissna 

& Andersson, 1998: 64).  

“Derin felsefi içeriğiyle çeşitli filozoflar, düşünürler, sosyologlar 

tarafından karşılıklı iletişimin kurulmasına, toplumsal konsensusun oluşumuna 

ve çatışma çözümlerine ilişkin iletişimsel yaklaşımlarla farklı açılardan ele 

alınan” (Seyidov, 2018: 983) ‘diyalog’da, önemli olan karşılıklık, ortaklık, 

ilişki ve açıklık üzerine oturmuş iletişimdir”. Böylece, “eylemlerine karşı 

tarafında aynı şekilde davranacağını bilmek taraflar arasında adalet duygusunu 

geliştirdiği için ilişkileri yapıcı yönde inşa etmektedir” (Gouldner, akt. Grunig 

&White, 2005: 60). Farklılıkların birlikteliği ile ilişkili olan ve farklılıklar 

olduğu sürece süren ve yeni boyutlar kazanan ‘diyalog’da; görüşlerin 

karşıdakine dayatılması, düşüncelerin manipüle edilmesi değil, ‘öteki’ ile 

birlikte ortak bir düşünsel ve eylemsel sürecin yürütülme çabası vardır (Freire 

& Shor, 1987: 98-104). Öğrenme ve öğretme odaklı bir paylaşım süreci olarak 

diyalog anlayışı; “karşılıklı anlayışı güçlendiren, önyargıları aşan ve 

bilgi/deneyim paylaşımı sağlanarak; işbirliği, ortaklık gibi daha faydacı ve 

belirli amaçlara hizmet eden nitelikleri” (Seyidov, 2018: 982) ile de ön plana 

çıkmaktadır. Bu noktada, asıl sorunun birbirini anlamak üzerinde odaklandığı; 

“ortak anlayış, birlikte barış içinde yaşama, demokratik bir toplum olma ve 

insan haklarına dayalı eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya tasarımı geliştirmede 

önemli bir kuramsal dayanak noktası” (Özdemir, 2011: 34) olarak 

“kültürlerarası iletişim öğretisi temel insan hakları, eşitlik, demokrasi ve adalet 

ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğu gibi, aynı zamanda monologa karşı diyalogu, 

tek yönlü iletişime ve ikna edici iletişim anlayışına karşı karşılıklılığı, 

etkileşimi esas alan bir iletişim anlayışına sahiptir” (Özdemir, 2011: 34).  

Kültürlerarası diyalog kavramının daha yaygın olarak gündeme gelmesi; 

Avrupa Konseyi’nin kültürel çeşitlilik ve farklılıklara saygı ilkesinden 

hareketle başlattığı çalışmaların bir ürünü olan, Kültürlerarası Diyalog yılı ilan 

edilen 2008’deki ‘Kültürlerarası Diyalog için Beyaz Kitap’ (White Paper on 

Intercultural Dialogue: ‘Living together as equals in dignity’) belgesiyle 

olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Avrupa Konseyi 

müktesebatı ve diğer temel demokratik standartlar esas alınarak, Avrupa 

Konseyi tarafından ortak bir gayret sonucu, Konsey Dışişleri Bakanları 

tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda (Strazburg, 7 Mayıs 2008) 

hazırlanarak kültürel çeşitliliğin yönetişimine ilişkin uzun vadeli bir strateji 

eseri olarak uygulamaya konulan ‘Kültürlerarası Diyalog için Beyaz Kitap’ta, 

“kültürlerarası diyalog, farklı etnik, kültürel, dini ve dilsel geçmişleri ve 

mirasları olan bireylerle gruplar arasında, karşılıklı anlayış ve saygı temelinde 

görüşlerin açık ve saygılı bir şekilde değişiminden oluşan bir süreç” (Council 

of Europe, 2009: 10-11) olarak tanımlamaktadır. 

‘Kültürlerarası Diyalog için Beyaz Kitap’ devam etmekte olan bir 

çalışma olarak; Avrupa kıtasındaki kültürel çeşitlilik nedeniyle hem Avrupa 



A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  | 314 

 

 

toplumları arasında ve hem de Avrupa ile dünyanın diğer bölgeleri arasındaki 

kültürlerarası diyaloğun sürdürülmesi için bir yön belirleme çabası içinde; 

dönemin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terry Davis’in de belirttiği şekliyle; 

“giderek çeşitlenen ve daha az güvenli hale gelen bir dünyada, sosyal uyumu 

sağlamak ve çatışmaları önlemek üzere, etnik, dini, dilsel ve ulusal sınırları 

aşarak iletişim kurabilmemiz gerekmektedir” (Council of Europe, 2009: 

Önsöz) görüşünden yola çıkarak hızla değişen dünyada yeni bir sosyal ve 

kültürel modele giden yolda, her düzeyde resmi makamlar, sivil toplum 

birlikleri ve diğer bütün taraflar için geniş sorumluluklar öngören bir adım, bu 

amaca hizmet edecek bir araç olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda; 

“kültürlerarası diyalog; sadece basit bir iletişim konusu değil, ancak demokratik 

bir toplumda gerçekleşebilecek, farklı kültürler arasında ortak değerlerin 

yaratılmasını ve bilgi paylaşımında bulunulmasını öngören çok boyutlu bir 

kavramdır” (Çelik & Emin Küçük, 2015: 65). “Kültürlerarası diyalog, bir 

bireyin kendisini başkalarının perspektifinden gördüğü yansıtmacı bir bakış 

açısı gerektirmektedir” (Council of Europe, 2009: 21). Bu çerçevede 

kültürlerarası diyalog; “açık fikirlilik, diyaloğa girmekte ve başkalarının 

görüşlerini ifade etmesine izin vermekte isteklilik, çatışmaları barışçıl yollarla 

çözme kapasitesi ve başkalarının sağlam temele dayanan argümanlarının kabul 

edilmesi de dahil olmak üzere demokrasi kültüründen beslenen tutumlardan 

pek çoğunu gerektirmektedir” (Council of Europe, 2009: 21). Güçlü bir aracılık 

ve uzlaşma aracı olarak kültürlerarası diyalog; ortak projelerle işbirliği ve 

katılımı geliştirerek entegrasyon ve sosyal uyumu besleyen, çeşitli dünya 

görüşleri ve uygulamaları hakkında daha derin bir anlayış geliştirerek eleştirel 

ve yapıcı bir etkileşim sağlayarak, güvensizlik ve kaygılara hitap eden, eşitlik, 

hoşgörü, saygı temelinde farklılıklarla bir arada yaşayabilmenin bir aracı olarak 

kabul edilmektedir.  

 

2. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE DİYALOG SÜRECİNDE 

ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLARAK KÜLTÜREL MİRASIN 

KORUNMASI VE YAŞATILMASI 

2.1. Kültürel Miras Kavramı; Korunması ve Yaşatılması-Tarihsel 

Bakış 
 

Kültürel miras, “insanlığın binlerce yıllık yaşam deneyimi ile akıl ve 

yaratıcılığının bugüne ulaşmayı başarmış kalıntılarıdır. İnsanın tarih boyunca 

doğada yaşadığı, öğrendiği, uyguladığı, yarattığı, geliştirdiği, biriktirdiği 

bilgilerin, becerilerin, maddi ve manevi tüm kültürel yaratıların kendinden 

sonraki kuşaklara aktararak devamlılığını sağladığına işaret eden bir 

kavramdır” (Emiroğlu ve Aydın, 2020: 689). UNESCO, kültürel mirası, “her 

bir kültüre, dolayısıyla insanlığın tamamına, geçmişten devredilen sanatsal 

veya sembolik tüm maddi işaretlerin toplamı” (UNESCO, 1989) olarak 

tanımlamaktadır. “Kültürel miras; insan faaliyetlerinin tarihini, fikirlerini ve 

tutumlarını yansıtan; sosyal ve kültürel tarihi ve gelenekleri, mimariyi ve yapılı 
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çevreyi kapsayan ve çevreyi tanımlamak için kullanılan ortak bir terimdir’’ 

(Edwards, 2005: 8). 

Geçmişin nasıl algılandığı, nasıl anlamlandırıldığı ve nasıl kullanıldığını 

da temsil eden; bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aidiyet ve 

aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren önemli bir hazine 

olarak ‘kültürel miras’ ya da ‘kültür mirası’ (miras=kalıt); niteliği bakımından 

somut ve somut olmayan varlık ve olguların tümüne işaret ederken; somut 

olanıysa taşınır ve taşınmaz diye kategorilere ayrılmak üzere, “bir toplum, 

topluluk ya da kitlenin hali hazırda muhafaza ettiği, kendinden önceki kuşaklar 

(ataları) tarafından oluşturulmuş varlık ve olguların tümüdür’’(Url-1) Bu 

çerçevede kültürel miras; bazen bir bina, anıtsal yapı, arkeolojik sit, 

Ortaçağ’dan kalma bir şehir, bazen eski bir kilim, el yazması gibi ‘kültür 

varlıkları’ olarak adlandırılan somut olan varlıkları, bazen bir tabiat/doğa 

varlığı, sualtı kalıntıları, bazen de müzik, dans, masal-söylence veya bir ritüel 

olarak; “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel 

miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, 

anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel 

mekanlar olmak üzere”3, yaşayan ama somut olmayan değerler (SOKÜM) 

olarak karşımıza çıkar. 

Tarihsel süreç içinde incelendiği ve irdelendiği zaman; imparatorluklar 

çağında özellikle siyasi egemenlik mücadelelerinde çok önemli bir fetih alanı 

olarak kullanıldığını gördüğümüz kültür varlıklarının, ulus devlet sürecinde de 

yeni çizilen ülke sınırlarını meşrulaştırma ve ortak paylaşılan bir kimlik 

yaratılması aşamasında kullanıldığı, bunlardan yararlanıldığı bilinmektedir. 

Kültürel çeşitliliğin yok olması, kaybolması konusunda duyulan ulusal ve 

uluslararası kaygılarla, kültürel miras tanımının kapsamı zaman içinde 

genişleyerek ve zenginleşerek, çağın gereklerine göre; “anıt eserler gibi 

taşınmaz kültür varlıkları üzerine odaklanan bir tanım anlayışından, çok daha 

kapsayıcı ve insana ait tüm kültürel değerleri içeren bir anlayışa ulaşılmıştır” 

(İSMEP, 2014: 11). “Günümüzde, insan hakları, kültürel çeşitlilik ve eşitlik 

vurgusu kültürel mirasla ilgili tanımlar ve dokümanlar için temel tanımlardır’’ 

(İSMEP, 2014: 11) ve çağımızın dinamik sürecinde yeniden yorumlanmaktadır.  

“Kökeni çok eski devirlere dayanmakla birlikte günümüzdeki anlamda 

koruma ve kavram uygulamaları; bir ülkenin sınırları içinde bulunan kültürel 

mirasa aidiyet anlamında sahip çıkma, araştırma onarma ve koruma bilinci 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren şekillenmeye başlamıştır” (Emiroğlu ve 

Aydın, 2020: 689). “Kültürel mirasın anlaşılması, tarihinin ve anlamının 

bilinmesi, olması gerektiği gibi muhafaza edilmesi, restore edilmesi ve 

geliştirilmesi ile ilgili olan tüm çabalar” (Ayrancı, 2007: 10) olarak tanımlanan; 

 
3 Bu tanım ve sınıflamalar UNESCO’nun 32. Genel Konferansı’nın 17 Ekim 2003 

tarihinde toplanan Genel Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe giren Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nden alınmıştır. 
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‘koruma kavramı’ ve bilincinin tarihsel gelişimine bakıldığı zaman özellikle 

Rönesans Dönemi ve Barok Dönemi’ndeki gelişmeler dikkat çeker.  

Çağımızda, kültürel mirasın korunması, insanlığın ortak sorumluluğu 

olarak üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. “Uluslararası alanda 

koruma konusunda önemli kaynaklar olan antlaşma ve tüzükler, geçmişten 

günümüze koruma alanına kaynaklık eden belgeler, kültürel miras 

alanlarındaki faaliyetler açısında büyük öneme sahiptir” (Gümüş, 2021: 82-83). 

“Tarih boyunca kültürel miras kavramına içinde bulunulan dönemin anlayışıyla 

çeşitli tanımlamalar getirilerek kapsamı genişletilmiştir” (Değirmenci & Kaya: 

2019: 22). Bu çerçevede uluslararası alanda kültür varlıklarının korunmasına 

ilişkin yapılan ilk düzenlemelere, kurumsal gelişmelere bakıldığında; bunların 

özellikle Dünya Savaş’ları sonrasında, savaş ve silahlı çatışma ortamındaki 

kültür varlıklarının aldığı zararlarla ilişkili olarak gündeme geldiği 

görülmektedir. Somut ve ortak kabul gören adımların atılması ise, II. Dünya 

Savaşı’nın sonuna doğru, 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı, 

savaştan sonra da Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın bir alt kurumu olarak 

1946’da kurulan UNESCO tarafından geliştirilen sözleşmelerle başlamış, 

kültürel mirası çeşitli nedenlerle oluşacak etkilerden korumayı amaçlamıştır.  

UNESCO’nun, 1950’li yıllarda öncülük ettiği adımların en önemlisi, 

Silahlı Çatışma Halinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Sözleşme 

olarak da bilinen; 7 bölüm 40 maddeden oluşan Lahey Sözleşmesi (1954)’dir. 

“UNESCO önderliğinde dünya ülkelerinin hem askeri ve sivil hem de resmi 

kurum ve kuruluşlarına çeşitli yetki ve sorumlulukların yüklendiği sözleşmede 

dünyanın herhangi bir yerinde oluşabilecek çatışma öncesi ve sonrasında veya 

esnasında alanda var olan kültürel değerlerin korunup zarar görmemesi adına 

uygulanması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri içeren ve bunlara yol 

haritası çizen bir sözleşmedir” (Gümüş; 2021: 83). Sözleşme ile, kültür 

varlıklarının bulundukları ülkenin halkına ait olduğu kadar insanlığın ortak 

mirası da olduğu fikrinin gündeme getirilmesi sağlandı.  

19 Aralık 1954 tarihinde, Avrupa Konseyi’nce kabul edilen ve 11 

maddeden oluşan Avrupa Kültür Antlaşması ile de “kültürel değerlerin varlığı 

veya korunması konusundaki yetki ve sorumlulukların yalnızca ilgili ulusun, 

devletin kapsamında kalmayıp; Avrupa’nın ve insanlığın ortak bir mirası olarak 

görülmekte olup, tüm Avrupa ülkelerinin görevlerinin olduğu vurgulanmıştır” 

(Gümüş, 2021: 84). “Bu antlaşmanın tarafı olan ülkelerde sınırları içinde kalan 

değerleri yalnızca kendi miras alanı olarak görmeyip, artık insanlığın ortak 

mirası olarak kabul etmekte ve ortak faaliyetler neticesinde değerleri koruma 

çalışmalarını gerçekleştirmektedirler” (Güner vd., 2011: 65). “Sözleşmenin 1. 

maddesinde Avrupa’nın ortak kültürel mirasını koruyucu önlemler almak ve 

üye ülkelerin ulusal katkılarını geliştirmek kararı alınmıştır. Bu çerçevede 

sözleşme, kültürel mirasın ortak bir değer olarak görülmesi, devlet 

kapsamından evrenselliğe geçişi bağlamında önem taşımaktadır” (Council of 

Europe, 1954) ve bu yönüyle, kültürel mirasın sosyal ve yönetimsel boyutlarına 
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değinmektedir. Sözleşme ile Avrupa Kıtasının ‘ortak kültürel mirası’ ve 

bununla bağlantılı kültürlerarası öğrenime olan gereksinim onaylanmıştır. 

1960’lı yıllarla beraber, “kültür varlıklarını tehdit eden tehlikeler 

karşısında koruma faaliyetleri için uluslararası işbirliği ihtiyacı doğmuş, başta 

UNESCO olmak üzere birçok uluslararası örgütün desteklediği koruma 

faaliyetleri artarak, hukuki düzenlemelerle koruma faaliyetlerinde uluslararası 

standartlar belirlenmeye çalışılmıştır” (Değirmenci & Kaya: 2019: 23). 

II. Dünya Savaşı sonrası kültürel miras alanları için formüle edilen 

uluslararası politika araçları arasında en etkili ve kalıcı olanı ‘Venedik Tüzüğü’ 

olarak da bilinen; önemini günümüzde de taşıyan belge özelliğiyle, en önemli 

katkılarından birinin yeniden tanımlanan ‘tarihi anıt’ kavramıyla, “koruma 

anlayışında tek yapı ölçeğinden belli bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin, 

tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ve kırsal yerleşme ölçeği” (Venedik 

Tüzüğü, 1964) yani kentsel ölçeğe geçiş dönemini de temsil eden ‘Tarihi 

Anıtların ve Yerleşmelerin Korunması ve Onarımı için Uluslararası Tüzük’tür. 

“Tüzük’ün 3.maddesi’nde ‘onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge 

olarak da korumak’ şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Madde 16’ya göre ise 

Venedik Tüzüğü, her türlü kazı, onarım, düzenleme çalışmalarının çizim ve 

fotoğraflarla düzenli olarak belgelenmesini, açıklayıcı raporlarla birlikte 

arşivlenmesini ve söz konusu arşivlerin halka açık olmasını öngörmektedir” 

(Akdemir, 2019: 15). “‘Tarihi merkezlerin korunması ve rehabilitasyonu ile 

ilgili hareketi’ tanımlayan, mirasın tahrip olmasını engelleyen bir tutumun 

yaygınlaşmasında aktif rol oynayan” (Url-2) Venedik Sözleşmesi ve çeşitli 

ilkelerin kabul edildiği tüzük; daha önceden oluşturulan, 1931 tarihli; modern 

korumacılığın teorik altyapısını oluşturan, çok disiplinli bir işbirliğini öngören 

bir belge olarak ‘Atina Tüzüğü’ ne (Charter of Athens) kadar uzanmakta, 16 

maddeden meydana gelen Atina Tüzüğü’nün yeniden incelenip 

değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur.  

1965’de UNESCO öncülüğünde uluslararası adıyla ICOMOS olarak 

bilinen ve bugün aralarında birçok ülkenin bulunduğu ve bu ülkelerdeki ulusal 

komiteler ile kültürel mirasın korunması alanında çalışan büyük bir 

organizasyon olarak Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi hayata geçirilmiştir. 

Böylece, kültürel mirasın korunması ile ilgili oluşturulan bu sözleşmelerle, 

koruma anlayışının bütüncül bir yaklaşıma doğru evrilerek sözleşmelerin de 

kapsamlı hale gelmeye başladığı görülmektedir. Bu çerçevede; “20. yüzyılın 

ikinci yarısında kadar kültürel varlıkların korunması devletlerin kendi 

egemenlik sınırları içinde sorumlu oldukları bir konu olarak görülürken” 

(Değirmenci & Kaya: 2019: 23), 1970’li yıllara gelindiğinde kültürel miras 

alanında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, kültürel mirasın taşıdığı 

sanatsal veya bilimsel değerin yanında, kültürel ve doğal mirasın barış 

zamanında korunması için ilk çabalar ortaya çıkmış, ‘insanlığın ortak mirası’ 

olmasından ötürü korunması gerektiği anlayışı ortaya konmuş, ‘ortak dünya 
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mirası’ düşüncesi uluslararası platformlarda ve toplum içinde giderek kabul 

görmeye başlamış ve güçlenmiştir. 

1970’li yıllara gelindiğinde, kültür varlıklarının korunması ile ilgili 

yapılan bazı önemli uluslararası toplantılara bakıldığında; Paris’te 

gerçekleştirilen toplantı ile oluşturulan 26 maddelik Kültürel Varlıkların 

Yasadışı İthalatının, İhracatının ve El Değiştirmesinin Yasaklanması ve 

Önlenmesi Anlaşması olarak isimlendirilen bir tedbir antlaşması ile devletlerin 

kendi topraklarında sahip olduğu kültürel miras öğelerinin, hırsızlık, kaçak 

kazı, kanunsuz ithal ve ihraç gibi tehlikelere karşı korumasını sağlamak, kültür 

varlıklarının yasadışı ticareti karşısında uluslararası dayanışma ortamı 

sağlamak amaçları ile çeşitli faaliyet ve projeler yönetilmeye başlanmıştır. 1971 

Ramsar Sözleşmesi de “su canlılarının ve özellikle de su kuşlarının yaşam alanı 

olan ve evrensel boyutta büyük öneme sahip olan sulak alanların korunması, bu 

alanların sürdürülebilir bir koruma faaliyeti kapsamında yaşatılmasını 

hedefleyen uluslararası bir sözleşmedir” (Akdağ, 2021). 1972 yılında BM 

tarafından Helsinki’de düzenlenen bir başka toplantı sonucunda; hedeflerinden 

birisinin imar faaliyetlerinin kültür varlıkları üzerindeki etkisini azaltmak 

amacıyla kaynak yaratılması olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı hayata 

geçirilmiştir. Aynı yıl içerisinde Paris’te yapılan 16. Genel Konferansında 

UNESCO tarafından kabul edilen ve günümüzde hala geçerliliğini koruyan en 

önemli kültür sözleşmesi olarak sayılabilecek, Dünya Mirası Sözleşmesi olarak 

da anılan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme 

ile Dünya Mirası kavramı ortaya konmuş ve Dünya Miras Listesi hazırlanması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sözleşmenin 1.maddesi’nde sözleşme kapsamında 

değerlendirilen kültürel ve doğal miras tanımı yapılmaktadır. Buna göre 

kültürel miras kapsamında anıtlar, yapı toplulukları ve “kültürel miras 

alanlarındaki bozulmanın yalnızca genel olarak kabul edilen sebeplerden ötürü 

olmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyo-kültürel hayata yön veren 

dinamiklerin değişimi ve bu değişimin alanlarda geri dönülemez nitelikte 

tahribatlara yol açtığı üzerinde durulmuştur” (Gümüş, 2021: 85). Kültürel miras 

farkındalığının bir göstergesi olarak neredeyse tüm devletler tarafından kabul 

edilen “bu sözleşmeye göre kültürel ve doğal mirasın korunması kapsamında 

bir Dünya Miras Fonu kurulduğu da belirtilmiştir. 8 ana başlık ve 38 maddeden 

meydana gelen bu sözleşmede gerekli tanımlar yapılıp, kabul eden ülkelerde 

var olan mirasın belirlenmesi, korunması, restore edilmesi, sunulması ve 

gelecek nesillere aktarılması konuları öncelik tanınacak başlıklar olarak” 

(Gümüş, 2021: 85) belirtilmiş ve imzacı devletlerin yükümlülük altına girmesi 

sağlanmıştır. “Sözleşmede, ilk defa ‘property’ (varlık) yerine ‘heritage’ (miras) 

teriminin kullanılması, korunması gerekli değerlerin tek bir devlete ait olmanın 

ötesinde, ayrı bir önem taşıdıklarının kabulü anlamına gelmektedir” (Akipek, 

2001: 13). 

Kültürel mirasını risk kapsamında ele alan kapsamlı ilk belge olarak 

kabul edilebilecek;  sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar 
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verilmiş ve bu çerçevede tüm dünya uluslarının sahip oldukları kültürel ve 

doğal varlıkların, uluslararası bir platformda korunması için atılan bir adım 

olarak Dünya Miras Sözleşmesi’nin önsözünde; kültürel ve doğal mirasın 

herhangi bir parçasının bozulmasının veya yok olmasının, bütün dünya 

milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma teşkil ettiği, kültürel ve doğal 

mirasın parçalarının istisnaî bir öneme sahip olduğu ve bu nedenle tüm 

insanlığın dünya mirasının bir parçası olarak muhafazasının gerektiğini ve 

kültürel ve doğal mirasın korunmasına iştirakin, bütün milletlerarası camianın 

ödevi olduğu anlatılmaktadır. Sözleşme ile ayrıca “insanlığın ortak mirası 

olarak kabul edilen üstün evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal mirasın 

dünyaya tanıtılması; bu mirasa sahip çıkma ve koruma bilincinin gençlere 

aktarılması ve çeşitli sebeplerle bozulan veya yok olan kültürel ve doğal 

değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğinin sağlanması amaçlanmıştır” 

(Değirmenci & Kaya: 2019: 23). 

Avrupa Konseyi’nce Avrupa Mimari Miras Yılı olarak kabul edilen 1975 

yılında Avrupa Konseyi tarafından, kültürel mirasın korunmasında karşılaşılan 

yeni sorunları ele alan ve koruma anlayışının yeni bir boyut kazandığı önemli 

bir belge niteliğinde Avrupa Mimari Miras Sözleşmesi yayınlanarak, “hem 

fonksiyonel, hem de sosyal anlamda karma dokuları destekleyen yerleşmelerin 

toplumsal entegrasyon açısından da uygun ortamlar sunduğu” (İSMEP, 2014: 

22) ve yeni koruma anlayışı olarak bütünleşik korumanın geniş katılımlı bir 

işbirliği olmaksızın başarılı olamayacağı vurgulanmıştır. Takip eden süreçte 

aynı yıl Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nca, Amsterdam Bildirgesi ile de bu 

prensipler açık ve vurgulu bir biçimde dile getirilerek, tehlike altındaki Dünya 

Miras Listesi süreci geliştirilmiş; bu çerçevede Dünya Miras Alanlarının 

risklerinin izlenmesinde ilgili devlet ve uzman bilirkişilerle işbirlikleri 

kurulması, uygun eylemler geliştirmek ve uluslararası işbirlikleri yapılmasının 

önü açılmıştır.  

1980’li yıllarla birlikte, arkeolojik mirasın korunması ve yönetimine 

ilişkin olarak Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü (ICAHM 

Tüzüğü), 1990 yıllarla birlikte de dünyanın farklı ülkelerinde UNESCO Dünya 

Miras Komitesi toplantılarının gerçekleştirilmesi sonucunda geliştirilen 

stratejiler doğrultusunda, özetle; Dünya Mirasının korunması olgusunun 

güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak yenilikçi 

politikaların ortaya çıkması sağlanmıştır. UNESCO, 2003 yılında imzalanan 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile ve sonrasında 

genişlettiği bütüncül koruma kapsamı çerçevesinde de koruma disiplinine 

büyük çapta destek sağlamış, “kültürel mirasın yaşatılarak korunmasına öncelik 

vermiş ve ortak bellek, paylaşılan deneyim, toplumsal kimlik veya tarihsel 

süreklilik gibi boyutlarını da korumayı hedeflemiştir (Değirmenci & Kaya: 

2019: 24). 

Çeşitli tarihsel kesitlerle ve özetle yer verilmeye çalışılan kültürel ve 

doğal mirası koruma yaklaşımları, 21. yüzyılda da devletlerin ve toplumların 
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en çok ilgisini çeken konulardan biri olmaya devam ederken; Avrupa Konseyi, 

Avrupa Birliği ve çeşitli organlarının çalışmalarının odaklandığı bir alan 

olarak; korumaya ilişkin birçok uluslararası düzenlemenin yanında, insan 

hakları ile birlikte değerlendirilmeye başlanmıştır. 

 

2.2. Kültürlerarası İletişim ve Diyalog Sürecinde Önemli Bir Araç 

Olarak Kültürel Miras’ın Korunması ve Yaşatılması  

Tarihsel süreç içerisinde kültürel miras yönetiminin ortaklaşa bir faaliyet 

olduğu olgusunun toplumlarda yer etmesinin bir sonucu olarak; kültürel miras, 

“günümüzde toplumlar için bir yakınlaşma, diyalog ve sürdürülebilir kalkınma 

ve barışı tesis etmede bir kültürel kaynak oluşturmaktadır” (Emiroğlu ve Aydın, 

2020: 689). Kültürel çeşitliliği en zengin şekilde ifade eden yollardan biri 

olarak kültürel miras; çevresel değişiklikler, çatışma, ihmal ve yıpranma gibi 

nedenlerle tehdit altında olan, yenilenebilir nitelik taşımayan ve yeri 

doldurulamayan, bu alanlarda yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzlukların 

yakınlarda ve dünya genelinde yaşayan insanlar, bireyler ve topluluklar 

üzerinde ve özünde bizi insan yapan her şeyi etkileyen yönüyle, hepimize ait 

ortak varlıklar olarak, kültürlerarası iletişim ve sosyal uyumun önemli bir yönü 

olarak kabul edilir. 

Demokrasi kültürüne ve insan hakları bilincine katkıda bulunma 

potansiyeline sahip olan ve çok farklı alanlarda yararlanılan kültürlerarası 

iletişim ve diyalog sürecinin, “farklılıkları birer tehdit olarak görmek yerine hoş 

görmeyi, farklılıkların hayatımızı zenginleştirici öğeler olarak güven ve isteği 

ortaya çıkararak” (Özdemir, 2011: 34), birbirimizi anlama perspektifi ve yerel 

düşünmekten uzaklaşarak evrensel düşünmeye yönelten anlayışıyla, ortak 

insanlık düzeyinde buluşma imkanı, özgürce ve barış içinde bir arada yaşamaya 

katkıda bulunacağı gibi, paylaşılan bütün alanlara olumlu yansımaları 

olacağının bir aracı olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede kültürlerarası 

iletişim ve diyalog sürecinin; “basmakalıp düşünceler ve önyargıların insanlar 

arasında gerçek anlamda bir iletişime engel olduğunu gösteren öğretisiyle ve 

kültürlerarası farklılıkların iletişimdeki önemini kavratmaya yönelik içeriğiyle 

insanları yerel ve basit düşünmekten, evrensel nitelikte düşünmeye yöneltici bir 

kültürel bilinç edinme ya da kültürel bilinci yükseltme çabası olarak 

değerlendirilebilir” (Özdemir, 2011: 34). 

Uluslararası alanda kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda 

önemli kaynaklar olan antlaşma ve tüzükler, geçmişten günümüze koruma 

alanına kaynaklık eden belgeler, kültürel miras alanlarındaki faaliyetler 

açısından büyük öneme sahiptir. Bu belgelerle; demokrasi, adaletin üstünlüğü 

ve insan hakları gibi köşe taşlarında biri olarak tanımlanan ve evrensel bir insan 

hakkı olarak tanınan kültürel mirasa yönelik milliyetçi yaklaşımların yerine, 

küresel, tüm insanlığı kapsayan yeni anlayışlarla, “kültürel miras alanları, ortak 

insanlık adına, şu ya da bu etnik ya da ulusal topluluğun tarihteki hakimiyetini 

yansıtan seçici hikayelere karşı çıkma ve çeşitli geçmişlerden gelen bireylerin 
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birbirini tanıması için faaliyet alanı sunma potansiyeline sahiptir” (Council of 

Europe, 2009: 35) Bu çerçevede; karşılıklı olarak, kültürel miras alanlarının 

yönetiminde iletişim önemlidir ve etkin kullanımı kültürel miras alanlarının 

korunması için kaçınılmazdır. Bu bağlamda, “iletişim bilgiyi, anlayışı yaymak 

için ayrıcalıklı bir araçtır ve bu nedenle potansiyel olarak kültürel kaynaklara 

erişimi geliştirmek, çeşitlilik içerisinde bir arada yaşama yetisiyle miras 

değerlerinin kollektivite ile tanınmasını ve daha geniş ve genişletilmiş koruma 

ihtiyacını kolaylaştırmak için bir araç olabilir” (Chiapparini, 2012: 14). Bu 

bağlamda, “insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip 

kültürel ve doğal sitleri; tanıtmak, toplumda evrensel mirasa sahip çıkacak 

bilinci ve farkındalığı oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan 

kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak” 

(UNESCO, 1972), “birlikte ilerlemek, farklı kimliklerimizi yapıcı ve 

demokratik bir biçimde, ortak evrensel değerler temelinde ele alabilmemiz; bu 

bağlamda, kültürel diyalog için alanlar oluşturmakla ve yaygınlaştırmakla 

mümkün olabilecektir” (Council of Europe, 2009: 5). Çünkü; “bilinç, anlayış, 

uzlaşma ve hoşgörüyü ilerletmenin, çatışmaları önleme ve toplumun birleşme 

ve uyumunu sağlamanın bir aracı olarak kabul edilen” (Council of Europe, 

2009: 9) kültürlerarası iletişim ve diyalog sürecinin gelişip serpilmesi belirli 

koşulların varlığında mümkündür ve kültürel miras alanlarının korunması ve 

yaşatılması için geliştirilecek işbirliği, ortak projeler, katılım bu alanlar içinde 

çok önemli bir potansiyel barındırır. Diyalog için özellikle önemli alanlar 

sağlayan kültürel miras; sınırları aşarak kültürleri birbirine bağlamada; bir 

toprak parçasını ortak bir kamu alanına dönüştürmede kilit rol oynamaktadır. 

 

3. KÜLTÜRLERARASI DİYALOGDA KÜLTÜREL MİRAS’IN 

YERİ VE ÖNEMİ: KIBRIS KÜLTÜREL MİRAS TEKNİK 

KOMİTESİ ÖRNEĞİ 

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in kuzeyinde; Anadolu Yarımadasının güneyinde, 

İskenderun Körfezine doğru uzantısı bulunan toplam 9251 km karelik alana 

sahip bir adadır. Tarihte Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları-12 Adalar) 

grubu içerisinde kabul edilen Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in 

üçüncü büyük adasıdır. Akdeniz hakimiyetinin odağında olan Kıbrıs’ın üç kıta 

(Asya-Afrika-Avrupa) devletleri ile ilişkileri çeşitli alanlarda sürekli bir 

biçimde tarih boyunca günümüze dek sürmüştür, sürmeye de devam edecektir. 

Sahip olduğu konum nedeniyle bu ilişkiler farklı temeller üzerinde geliştirilmiş, 

birbiriyle bağlantılı olarak bir yumak halinde kopmadan çoğalmıştır.  

Bölgede çok önemli deniz geçişleri olan Avrupa, Afrika ve Asya kıtaları 

kesişme noktalarından başta, İspanya ve Fas arası Cebel-i Tarik (Cibraltar) 

Boğazı, Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz üzerinden, Aden Körfezi’ne, oradan da 

Hint Okyanusu’na kapı açan Yemen, Cibuti, Somali ve Etiyopya bağlantılı 

Babü’l Mendep Boğazı ile Akdeniz’e sınırı olan ülkeler arasında Suriye, 

Lübnan, İsrail, Mısır, Kuzey Afrika Ülkeleri (Fas, Tunus, Cezayir), bu arada 
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Akdeniz Adaları, Ege Adaları, Girit ve Yunanistan Mora yarımadası üzerinde 

İyon Denizi, İtalya yarımadası ve ileri aşamada diğer Avrupa devletlerine doğru 

gelişen Akdeniz Havzası’nda Kıbrıs her devirde bir ‘uğrak’, ‘buluşma’ ve 

‘hareket noktası’ olmuştur. Geçmişte ve günümüzde bu coğrafi özelliği ile Ada 

her zaman için birçok ülkelerin ilgi alanında kalmıştır. Bunun yanı sıra bölgenin 

uluslararası boyutu ile iç ilişkiler açısından Kıbrıs Adası stratejik önem 

kazanırken hem iç denizlerin kontrolü ve hem de sınır boylarında karasal olarak 

bölge denetiminde önemli bir konuma sahiptir. Buna göre Akdeniz’e sahip 

çıkmak veya bölgeden avantaj elde etmek isteyen her ülke her şeyden önce 

Adaya hükmetmeyi zorunlu bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Bu durum, 

Kıbrıs’ın geçmişi ve geleceği açısından kaderinde farklı ivmeler yaratmış, inişli 

çıkışlı, acı tatlı dönemlerin yaşandığı bir merkeze dönüşmesine neden olmuştur. 

Bu çerçevede; Doğu Akdeniz’deki konumu ve önemi nedeniyle Kıbrıs, tarih 

boyunca kimi zaman istikrarsız yönetimlerin, kısa süreli işgallerin, geçici 

tehditler altında korkulu süreçlerin yaşandığı bir Akdeniz beşiği olmuş; farklı 

ideolojilere, kültürlere sahip ulusların ve devletlerin egemenliği altında kalmış; 

dıştan saldırılara, içten savaşlara, toplumlararası kırılmalara maruz 

bırakılmıştır. 

Akdeniz Havzası içerisinde Kıbrıs, Doğu ve Batı’nın da birleştiği, 

toplumsal çıkarların kesiştiği, sınırsız rekabetlerin, emperyal düşüncelerin, 

milliyetçi ve dinci akımların süregeldiği, savaşların ve barışın gündemde 

olduğu, siyasal manevraların kolaçan ettiği bir Adadır. Yoğunlukla 

Hristiyanlığın ve Müslümanlığın çevre kıtalara dağılımında önemli bir 

konumdadır ayni zamanda. Hristiyan dünyasının üç büyük Apostolu (Hz. İsa 

Havarisi) Apostolos Barnabas, Andreas ve Pavlos için Kıbrıs bir karargahtır. 

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in Süt Halası Ümmü Haram Binti Milhan’ın 

(Hala Sultan) kabri bir ziyaretgah olarak o yıllardan beri kabul edilmekte ve 

ziyaret edilmekte; İslamlar adına yapılan ilk deniz savaşı ise tarihte bu ada ile 

tanımlanmaktadır. Ayni şekilde Yahudiliğin tarih boyunca yerleşme ve vatan 

yapma özlemiyle sürekli anılan ve mercek altında bulundurulan bir adadır.  

Ada’nın Akdeniz’deki konumu, antik döneme ve sonrasına ait 

devletlerin veya kavimlerin deniz ticaretine ve seyahatine elverişli olduğu gibi, 

ismine yansıyan Bakır Madenleri (Copper); verimli arazileri, müsait iklim 

koşulları, birçok ulusların ve devletlerin cazibe merkezine, rekabet oluşturan 

bir alana dönüşmüştür. Kıbrıs’a hakim olan uluslar, Kıbrıs’ı kendi emellerine 

ulaşabilmede önemli bir araç olarak kullanmışlar; Ada’yı kendi öz yurtları gibi 

telakki ederek eşsiz uygarlıkların tohumlarını atmışlardır. Bu bakımdan tarihi 

geçmişi oldukça karmaşık olan Ada, çeşitli dönemlerde farklı toplulukların ve 

yönetimlerin egemenliği altında kalmıştır.  

Ada; Mısırlılar, Hititler, Akalar, Mikenler, Fenikeliler, Asurlar, Persler, 

Ptolemler, İyonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, İsak Komnen, 

Şövalyeler, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar, İngilizler gibi devlet veya 

kavimlerin beşiği olarak anılırken; bunların bıraktığı izlerin her biri O’nun 
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tarihi zenginliği olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede; tarihsel süreç içinde 

çok çeşitli kültür ve uygarlıkların birleşme ve çatışma noktasında yer alan ve 

bugün de bu özelliğini koruyan Ada; birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, bu 

uygarlıkların üretmiş olduğu kültürel mirasın adeta bir hazinesi durumundadır. 

Arkeolojik kalıntılarıyla; birbirinden ilginç kültürel mirasıyla, stratejik, 

jeopolitik ve coğrafi konumu itibarıyla uluslararası platformlarda her zaman 

ismi ön plana çıkmış; farklı boyutlarla ilgi odağı haline gelmiş bir Ada’dır. 

Adanın, tüm bu süreçler ile bugünkü siyasal yapısı ile geçirdiği ve geçirmekte 

olduğu siyasal ve toplumsal süreçlerin getirisi günümüzde aktüalitesini 

korumakta ve geçmişten geleceğe uzanan bir zincir misali halkalarının 

devamını oluşturmaktadır. 

Kıbrıs Adası 1571’den 1878 yılına kadar 300 yılı aşkın bir süre kesintisiz 

olarak Osmanlı Devleti yönetiminde kaldı. 4 Haziran 1878’de imzalanan ve 

Kıbrıs’ın yönetiminin İngilizlere devredilmesini öngören Türk-İngiliz 

Savunma Konvansiyonu ile Kıbrıs ‘geçici’ kaydıyla İngiltere’ye devredildi. 

1914 yılında Kıbrıs tek taraflı olarak İngiltere tarafından ilhak edildi ve İngiliz 

Kolonisi ilan edilerek İngiltere’nin topraklarına katıldı. Kıbrıs’ta İngiliz İdaresi, 

1960 yılında Adadaki Türk ve Rum halkının ortaklığı ile Kıbrıs Cumhuriyeti 

kuruluncaya kadar devam etti.  

Etnik köken, dil, din ve kültür açılarından birbirinden tümüyle farklı iki 

halkın yaşadığı Kıbrıs’ta, siyasal eşitlik, iki toplumluluk ve ortak egemenlik 

özellikleriyle kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti; Kıbrıs Rum Toplumu Liderliğinin, 

bağımsızlık statüsünde, Türk toplumunun eşit ortaklığını kabullenmemesi ve 

Enosis’ten vazgeçmemesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkların çatışmalara 

dönüşmesi sürecinde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios’un, 

Garanti ve İttifak Antlaşmalarını tek taraflı olarak feshettiğini açıkladığı 1963 

yılında fiilen çöktü. BM Güvenlik Konseyi’nin, 4 Mart 1964’te aldığı 186 sayılı 

kararla adaya Uluslararası Barış Gücü (UNFICYP) konuşlandırılmıştır. İzleyen 

dönemde, 1968 yılında taraflar arasında müzakereler başlatılmıştır. Uzun yıllar 

devam eden müzakereler; BM İyi Niyet Misyonu çerçevesinde süreç içerisinde 

ortaya çıkan yerleşik BM parametreleri olan siyasi eşitlik ve iki kesimlilik 

temelinde, eşit statüde iki Kurucu Devleti haiz yeni bir Ortaklık kurulması 

amacıyla yürütülmüştür. Bu inişli-çıkışlı, uzun soluklu süreç sonrasında 

görüşmeler, 15 Temmuz 1974’te Rum Milli Muhafız Birliği ile EOKA B, 

Yunanlı subayların denetimi altında, Makarios’a karşı gerçekleştirilen darbe ile 

son bulmuştur. Bu darbenin amacı, Kıbrıs’ın, Yunanistan ile birleşmesini 

sağlamaktı. Nikos Sampson’un Kıbrıs’taki yönetimi ele geçirmesi ve ‘Enosis’i 

gerçekleştirmek istemesi nedeniyle, Türkiye 1960 tarihli Garanti 

Antlaşması’nın 4. maddesinden aldığı hakla 20 Temmuz 1974’te, “Kıbrıs’ın 

Yunanistan’la birleşmesini ve Türk toplumunun, bu birleşmeye karşı çıktığı 

için, yok edilmesini önlemek ve Kıbrıs’ın bağımsızlığını koruyup, adada her iki 

halk için de geçerli olabilecek barışı gerçekleştirmeyi” (Tuncer, 2005: 110) 

amaçlayarak Kıbrıs’a çıkartma yaptı. Kıbrıs’ın bugünkü sınırlarının 
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çizilmesine vesile olan harekatın ardından Kıbrıs Türk toplumu, gelecekte, 

harekat sonrasında, Ada’daki konumunun yapılacak toplumlararası 

müzakereler sonucunda BM şemsiyesi altında uzlaşılabilecek coğrafi alanlarda 

kendi yönetimlerini oluşturacak ortam içerisine itilmiştir.  

Harekat sonrasında belirlenen ve 1977 Makarios-Denktaş ikili uzlaşması 

ile Ada, Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılarak, Kıbrıs’ta Türk ve Rum 

coğrafyası ortaya çıkmış oldu. Ada’nın kuzeyinde Geçici Türk Yönetimi, 

Otonom Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) ve KKTC 

oluşturulmuştur. Adanın Güney kısmı ise Kıbrıslı Rumların yönetiminde 

kalmıştır. Ada’nın, etnik düzeyde ikiye bölünmesiyle sonuçlanan ve 

toplumların 2003’e kadar otuz yıla yakın bir süreyi herhangi bir iletişim 

olmadan birbirlerinden tecrit olmuş bir biçimde geçirdiği tarihsel süreç içinde, 

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulabilmek için sürdürülmekte olan görüşmeler, BM 

Genel Sekreterliği katından taraflara sunulan planlar ve teklifler bir şekilde 

kabul görmemiş, sorunun çözümünde yeterli olmamıştır. 

“Otuz yıla yakın bir süre, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler, iki 

toplumu birbirinden ayıran Yeşil Hat olarak söz edilen Ara Bölge üzerinden 

karşılıklı temas ve işbirliğinin gelişmesine yardımcı olmak için sürekli 

girişimler yapmış; ancak çoğunlukla ‘iki toplumlu etkinlikler’ olarak bilinen bu 

çabalar yerel olarak yürütülebilmiş ve toplumların buluşmalarının tek yolu 

olmuştur” (Broome, 2005: Önsöz).  

Kıbrıs’ta 2002 yılına gelindiğinde; Annan Planı sürecinde, toplumlar 

arasındaki temaslar ve iki toplumlu etkinliklerin gelişmesinde önemli etkisi 

olan gelişmeler yaşanmış; uzun zamandır Ara Bölge’nin üzerinden iletişim ve 

teması engelleyen kısıtlamaların, 2003 yılında Kıbrıs Türk tarafı yetkilileri 

tarafından kuzey ile güney arasındaki geçiş kısıtlamalarının kısmen 

kaldırılmasıyla, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların uzun yıllardan sonra yüz yüze 

teması mümkün olabilmiş, “neredeyse otuz yıldır ilk kez sıradan Kıbrıslı 

Rumlar ve Kıbrıslı Türkler evlerinde birbirlerini ziyaret edebilmiş, kahvehane 

ve lokantalarda birlikte oturabilmiş, birbirlerinin mağazalarında alış veriş 

yapabilmiş, ve sınırlı bir esasta birlikte çalışabilmişlerdir” (Broome, 2005: vi). 

Bu süreçte; Aralık 2003’te KKTC’de gerçekleştirilen seçimlerde, 

toplumlararası temaslara olumlu bakan, uzlaşma yanlısı bir partinin iktidara 

taşınması ile birlikte Kıbrıs Türk tarafı işbirliğine desteklerini dile getirmiştir. 

Annan Planı ve referandumu süreci bu çerçevede toplumlararası ilişkilerin 

dinamikleri açısından olumlu, önemli değişiklikler yaratmıştır.  

Kıbrıs sorununa Annan Planı çerçevesinde çözüm bulmak için başlatılan 

müzakere sürecinin son safhasında, 31 Mart 2004 tarihinde düzenlenen kapanış 

töreninde Kofi Annan 24 Nisan’da Ada’nın her iki tarafında referendum 

yapılmasının öngörüldüğünü açıklamıştır. “Her iki toplumda seçmenlerin kabul 

etmesine bağlı olarak, 1 Mayıs 2004’te Kıbrıs’ın Avrupa Birliği (AB) tam üyesi 

olacağı tasarlanan tarihte, Kıbrıs’ın AB’ye birleşik bir devlet olarak girmesiyle 

plan yürürlüğe girecekti” (Broome, 2005: vi). 
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24 Nisan 2004’te, Kıbrıs’ın her iki kesiminde eş zamanlı olarak, Annan 

Planı üzerinde referendumlar yapılmış; böylelikle, Ada’nın her iki halkı, kendi 

geleceklerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştır. Gerçekleştirilen 

referandumlarda, Kıbrıs Rum toplumu % 75.8 oranında ‘Hayır’ oyu kullanarak 

Annan Planı’nı reddederken, Kıbrıs Türk toplumu ise % 64.9 oranında ‘Evet’ 

oyu kullanarak Annan Planı’nı desteklemiştir. “Çözüm yönünde atılan en 

önemli adım olarak nitelendirilen ve 2004 yılında referandumla her iki tarafın 

onayına sunulan Annan Planı” (Sandıklı & Akçadağ, 2011: 4) böylelikle 

uygulamaya konamamış; tamamen hükümsüz ve geçersiz olmuş ve hukuken 

ortadan kalkarak tarihi bir vaka olarak yerini arşivlere kaldırmıştır. GKRY, 1 

Mayıs 2004’te Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla AB’ye tam üyeliği elde etmiştir.  

Kıbrıs Rum toplumunun Annan Planı’nı yüksesk oranda reddiyle 

sonuçlanan süreç; yakın bir gelecekte bir siyasi anlaşmanın olasılığını azalttığı 

gibi günümüzde özellikle Türk tarafının Kıbrıs soruna yönelik yeni paradigma 

arayışlarının başlangıç noktasını oluşturmuş; yıllarca uzlaşma yolunda azimle 

çalışan ve barış sürecinde yer alan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların; 

toplumlar arasındaki işbirliği ümitlerinin yıkılmasına, cesaretlerinin büyük 

ölçüde kırılmasına yol açmıştır. 

2005’te müzakerelerin yeniden başlaması sonrasındaki süreç; farklı 

liderlerle 2017 yılına kadar yoğun olarak devam eden görüşmeler, İsviçre’nin 

Crans-Montana kasabasında 7 Temmuz tarihinde sonuç alınamadan 

kapanmıştır. Özetle; günümüze dek sürdürülen ve adına ‘Barış ve Anlaşma 

Girişimleri’; ‘Barış Çabaları’; ya da ‘Kıbrıs Sorunu Çözüm Planları’ ve benzeri 

ifadelerle sözü edilen çalışmalar; dönem dönem ada siyasetinde etkin olmakla 

beraber sürdürülebilir, kalıcı bir nitelikte olamamıştır. Sözü edilen çabaların hiç 

birisi ada halkı için; adanın her bakımdan bekası için doyurucu, uzun soluklu 

olamamıştır” (Bayraktar, 2015: 16). 

Bu tarihi süreç içerisinde; 2005’te müzakerelerin yeniden başlaması 

sonrasında; “8 Temmuz 2006 tarihinde Kıbrıslı liderler, dönemin BM Genel 

Sekreteri İbrahim Gambari ile görüşmüştür. Bu toplantıda, 2004 yılında Annan 

Planı’nın reddedilmesiyle sonuçlanan barış görüşmelerini yeniden başlatmak 

üzere bazı önlemler üzerinde mutabakata varılmıştır. Bu süreçte, belirlenen 

konu başlıklarında Kıbrıslı uzmanlar arasında özel hususlarda mutabakata 

varılmasını amaçlayan iki toplumlu teknik komitelerin oluşturulmasına karar 

verilmiştir” (Louise & Morgan, 2013: 14). 21 Mart 2008 tarihinde varılan 

mutabakat doğrultusunda, altı Çalışma Grubu (Yönetim ve Güç Paylaşımı, AB 

Konuları, Güvenlik ve Garantiler, Toprak, Mülkiyet ve Ekonomik Konular) ile 

aralarında Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin de yer aldığı yedi (sonraki 

süreçte dokuz) Teknik Komite (Suç ve Suça İlişkin Konular, Ekonomik ve 

Ticari Konular, Kültürel Miras, Kriz Yönetimi, İnsani Konular, Sağlık Konuları 

ve Çevre) oluşturulması üzerinde mutabık kalınmış; “3 Nisan tarihinde 

uzlaşının bir göstergesi olarak iki toplumda da olumlu etkisi olan Lefkoşa’nın 
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merkezinde bulunan Lokmacı Barikatı açılmıştır” (Ramming, 2008, akt. Köylü, 

2018: 13). 

Çalışma Grupları ve Teknik Komiteler, 18 Nisan 2008’de Ara Bölge’de 

yapılan bir törenle çalışmaya başlamıştır. Bu çerçevede; araştırmaya konu olan 

ve BM himayesinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Liderlerinin yönergesiyle 

oluşturulan, kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması için oluşturulacak 

Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne; liderler tarafından 5 Kıbrıslı Türk ve 5 

Kıbrıslı Rum olmak üzere toplamda 10 üye atanmıştır. Ada’da iki taraf arasında 

güven ve işbirliği ortamını tesis etmeye yardımcı olacak bu yöndeki 

faaliyetlerle Teknik Komiteler ve Çalışma Grupları gündelik konularla ilgili 

karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak tarafların müzakere pozisyonlarını 

belirleme gayreti içinde çalışmalarını sürdürmüştür. 

2008 yılından itibaren liderler seviyesinde gerçekleştirilen “kapsamlı 

çözüm görüşmelerine paralel olarak yürütülmesi öngörülen ve genel itibarıyla 

2009 yılından beri yavaşlatılmış olarak devam eden Teknik Komite çalışmaları, 

liderler seviyesinde ve kapsamlı çözümün özüne ilişkin konularda görüşmelerin 

yapılmadığı” (Url-3) dönem de dahil olmak üzere, 2012 yılı Ağustos ayından 

itibaren ivme kazanarak devam etmiştir.  

İki taraf arasında hayata geçirilebilecek güven artırıcı önlemlerin hem 

taraflar arasındaki diyaloğun bir şekilde muhafazasına imkan verecek, hem de 

gelecekteki çözüme zemin hazırlayabileceğine yönelik 2008’de, Güven 

Yaratıcı Önlemler çerçevesinde, dönemin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 

Liderlerinin yönergesiyle oluşturulan, eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 

temsilcilerden oluşan, toplamda 10 üyenin yer aldığı KMTK’nin Kıbrıslı Türk 

ayağını oluşturan Kıbrıslı Türk Eş Başkanlığı görevine 2013-2014 yılında, 

Komitede başlangıcından beri yer alan Ali Tuncay, Kıbrıslı Rum Eş Başkanlığı 

görevine de Takis Hadjidemetriou getirilmiştir. KMTK her hafta düzenli olarak 

görüşmelerine devam etmiş, kendi bünyelerinde uzmanlardan (mimar, 

mühendis, arkeolog, şehir planlayıcısı, sanat tarihçisi, ekonomist gibi) oluşan 

aynı zamanda Danışma Kurulu da denilen ekiplerden de destek sağlanmıştır. 

KMTK Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, esasen çalışmalara 2012 yılında; 

önceki süreçte 3-4 yıl boyunca her iki tarafta da ne şekilde çalışabileceklerinin 

araştırmasının yapılarak ortak kabul edilen bir mekanizmanın oluşturulması, 

2010-2011 yılları arasında Adadaki tüm eski eserlerinin tespiti ve durumuna 

yönelik envanter çalışmaları sonrasında, başladığını belirtmektedir.  

Kurulduğu ilk yıllarda aktif çalışma yürütemeyen, finansal bir gelir ve 

desteğe sahip olunamadığı için gönüllülük esası ile hazırlıklarını yapan, 

çalışmalarını yürüten Komite, bu dönemde gerçekleştirilen envanter çalışmaları 

kapsamında Ada çapında; Karpaz, Limasol, Larnaka, Baf, Lefkoşa, Girne, 

Mağusa ve Güzelyurt gibi bölgelerde, aktif anlamda çalışmalarda öncelik 

verilecek eserlerin mevcut durumlarının belirlenmesine yönelik, tarihi eserlerin 

durumu ile ilgili bir liste hazırlamıştır. KMTK Eş Başkanı Tuncay bu süreci, 

“İlk çalışmalarımız Güney bölgesine giderek elimizde bulunan kazma, kürek, 
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süpürge gibi araç gereçler ile bölgede bulunan bir camide temizlik yaptık. 

Kuzey bölgesinde de sembolik olarak kiliseleri temizledik. Bizler bunu 

gönüllülük esasına bağlı kalarak gerçekleştirdik. Komitemizin üyeleri belirli 

makam ve mevkilerde olan kişilerdi. Bir anda ellerine kazma, kürek, süpürge 

gibi araçları alıp, çalışmalar başlatılınca bu durum ilgi çekici bir hal aldı. Bu 

vesileyle de Avrupa Birliği ile yakınlık ilişkimiz arttı. Öncelikle envanter 

projelerimizden bazılarını finanse etti. Bu bağlamda Avrupa Birliği, projeler 

için finanse edilen ücretlerin doğru yere gittiğini görünce bizlere olan güveni 

arttı ve diğer projelerimizde de finansal destek sağlamaya başladılar” (Serhat 

Kalın Röportajı, Mesarya Dergisi, 2020: 22) şeklinde açıklamaktadır.  

KMTK’nin mevcut çalışmalarında finansal olarak en büyük destek 

Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır. Projelerin hazırlanmasında ve 

ihalelerin açılması gibi konularda, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rumlarla 

aynı anda direkt olarak çalışabiliyor olan ve bu alanda tek teknik kuruluş olarak 

da “güçlü bir iki-toplumlu faaliyet geçmişi ve önceki barış müzakereleri 

esnasında teknik komitelere yardımcı olma deneyimi, teknik komitelerin 

oluşum ve çalışmalarının kolaylaştırılmasındaki önemli rolü ve sivil toplumun 

öncelikleriyle barış sürecini birleştirmek için iyi bir konuma sahip olan” 

(Louise & Morgan, 2013: 14 ) UNDP ve Güven ve İşbirliği için Hareket (ACT) 

programı ile birlikte çalışmalarını yürüten Komite, örneğin “2009-2013 yılları 

arasında UNDP-ACT tarafından desteklenen Güven Artırıcı Önlemler 

çerçevesinde, Arnavut Camii ile Archangelos Kilisesi için topografik çalışma 

yaparak, bu iki yerde ileride yapılacak restorasyon çalışmalarının temelini 

atmıştı” (Louise & Morgan, 2013: 15).  

KMTK çalışmaları çok geniş bir çerçevede yürütülmektedir. “Adanın 

tehlikede olan kültürel mirasını korumanın Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı 

Rumların birincil sorumluluğu olduğuna ve bu anıtların korunmasının sadece 

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için önemli semboller olmasından değil, iki 

toplum için olduğu kadar insanlık için önemli semboller oldukları için; aynı 

zamanda kendilerine özgü içsel bir değere sahip oldukları için” (Kültür Mirası 

Teknik Komitesi Basın Açıklaması, 06 Mayıs 2009 http://tcchcyprus.com/#) 

misyonuyla; 2012’den bu yana AB ve Adadaki genel barış inşa ve uzlaşı 

gayretlerini destekleyen UNDP’nin öncül desteği ile, kültürel miras açısından 

çok zengin bir ada olan Kıbrıs’ta yer alan dini ibadet yerleri (Ortodoks, Maronit 

ve Ermeni Kiliseleri, Camiler), arkeolojik alanlar, surlar, hamamlar, çeşmeler, 

mezarlıklar, su kemerleri, su değirmenleri gibi miras alanları kapsamında yer 

alan yapıların fiziksel olarak korunması, yapısal olarak desteklenmesi veya 

restore edilmesi (araştırma, çalışma ve inceleme dahil) çalışmalarını 

gerçekleştirilmekte; bunlara ek olarak ada çapında iç ve dış saha temizliği, çatı 

ve duvarlardan bitki örtüsünün kaldırılması, küçük onarımlar, kapı, çit ve 

pencerelerin değiştirilmesi gibi basit, yapısal olmayan, küçük ölçekli çalışmalar 

yapılmaktadır. Gelecekte yapılacak yeni projeler için koruma tasarımlarının 

hazır olduğu; “Avrupa Birliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Rum Ortodoks 

http://tcchcyprus.com/
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Kilisesi, adanın her iki tarafından bazı kurumlar ile beraber yerel ve uluslararası 

toplum tarafından bağışlarla komitenin çalışmalarına finansal katkı 

sağlanmakta, projelerin hazırlanıp uygulanması süreci ise Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) katkılarıyla” (KMTK, 2018: 9) 

gerçekleştirilmektedir.  

KMTK kurulmuş olduğu ve çalışmaya başladığı 2008 yılından bugüne 

kadar, her iki tarafın da üzerinde uzlaşmış olduğu, acil bakım ve korumaya 

ihtiyaç duyan öncelikle müdahale edilecek eserler listesi çerçevesinde, adanın 

her iki tarafında kültürel miras eserlerinin korunması amacıyla, küçüklü-

büyüklü 80’in üzerinde tarihi eserde restorasyon, konservasyon ve güçlendirme 

çalışmaları yapmıştır. KMTK tarafından çalışmaları tamamlanan ve devam 

eden projeler, KKTC’deki mevzuat uyarınca ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 

onayı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Etnik köken, dil, din ve kültür açılarından birbirinden tümüyle farklı, 

bölünmüş, iki halkın yaşadığı tartışmalı ve çatışma geçmişi olan toplumlarda 

kültürel mirasın; Dacia Viejo (2013), Audrey Horning ve diğerlerinin (2015, 

18) de desteklediği gibi; diyaloğun teşvik edildiği ortak alanlar olarak hizmet 

edebileceği, bilgili ve katılımcı araştırma yoluyla sınır ötesi işbirliği ve uzlaşma 

sürecinde çok önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. “Kıbrıs örneğinde, 

kültürel miras, çatışmanın tek taraflı anlatılarını sürdürmeye ilişkin daha geniş 

bir sorunun parçasıdır ve bu sayede miras, bellek ve kimlik genellikle geçmişi 

sınırlamak için kullanılır. Bununla birlikte, ihtilaflı toplumlarda uzlaşma 

sürecinde miras genellikle göz ardı edilirken, bir toplumun kendi mirasıyla başa 

çıkmasına yardımcı olmada yararlı bir araç olabilir” (Reid, 2021: 148). 

Özellikle, çatışma geçmişi olan toplumlarda, öncelikle, hangi miras 

alanlarının yeniden inşa edileceğine karar vermek çoğu zaman güçtür. Bu 

bağlamda; “Kıbrıs’ın kültürel mirasının seçilen anıtların istikrarı, hayatta 

kalması, kültürel ve sosyal değerlerinin korunması için mümkün olan en iyi 

sonuçları elde etmeyi amaçlayan” (KMTK, 2018: 10) bu öncelikli hedefiyle 

KMTK’nin çalışmalarında, korunacak anıtları seçerken, her iki tarafın 

liderlerinin de onayladığı, “Kıbrıs’ın zengin ve çeşitli mirasını ve koruma 

ihtiyacını ve aynı zamanda verimliliği ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için 

mevcut kaynakları dikkate alarak, bütünsel ve iki toplumlu bir yaklaşımı güçlü 

bir şekilde teşvik ediyor ve tüm faaliyetlerinde uyguluyor” (KMTK, 2018: 10) 

olması bu sorunların aşılmasında önemli bir orta yol sağlamaktadır. 

Çalışmalarda bu çerçevede karşılıklı olarak kabul edilebilir bir mekanizma 

sağlamak üzere çabalar sürdürülmektedir. 

KMTK Kıbrıslı Türk Eş Bakanı Ali Tuncay’ın, 2008 yılından beri adanın 

her iki tarafında kültürel miras eserlerinin korunması amacıyla yapılan 

çalışmalar hakkında 22 Mart 2022 tarihinde yayınlanan Türk Ajansı Kıbrıs’a 

(TAK)’a yaptığı açıklamada; “Güney Kıbrıs’ta 20 Cami (Larnaka’da bulunan 

Zuhuri Camisi ve Tekkesi gibi), 2 tarihi hamam ve bir tarihi su kemerindeki 

konservasyon çalışmaların tamamlanmış olduğunu, Tuzla Osmanlı dönemi 
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hamamı ve çeşmesi, Larnaka Camii Kebir yanındaki Osmanlı çeşmesi ile 

Orunda Camisi’ndeki konservasyon çalışmalarının başlama aşamasına geldiği, 

yine Güney’de bulunan Yeşilova (Mandria) ve Vuda mezarlıklarındaki 

tamamlanan çalışmalarla birlikte, Köfünye, Taşkent (Tohni) ve Tera 

mezarlıklarında başlatılacak çalışmalarla ilgili bilgileri paylaşmıştır. Bu 

çerçevede, 2022 yılı içerisinde Güney Kıbrıs’ta yer alan ve çalışmalarının 

başlatılması planlanan camiler; Alehtora, Tera, Evdim, Maroni, Vuda, Lefkara, 

Alaminyo, Tohni, Kalavas, Nisu ve Dağaşan (Vretça) hakkında açıklamada 

bulunmuştur. KKTC’de de yapısal olarak sıkıntısı olan kale surları, arkeolojik 

alanlar ve kiliselerde çalışmaların yürütüldüğünü, Mağusa ve Lefkoşa surları 

ile Girne Kalesi’ndeki çalışmalar, Lefkoşa’da üç tarihi çeşme ve Girne’deki iki 

tarihi çeşmede tamamlanan konservasyon çalışmaları, Mağusa’da bulunan 

Venedik dönemine ait Canbulat Burcu (Arsenal) ile ilgili gelişmeler, Karpaz 

bölgesinde bulunan Ayfilon, Ayias Trias ve Efendrika arkeolojik alanlarındaki 

konservasyon çalışmaları tamamlanan yapılar ve mozaikler, ayrıca yapılması 

planlanan Gaziköy yakınlarında yer alan Arif Bey Su Kemerleri, Lefke’de 

bulunan Venedik dönemi su kemeri konservasyon çalışmaları hakkında güncel 

bilgileri paylaşmıştır. KMTK’nin son dönemdeki en önemli çalışmalardan biri 

de Aralık 2021 tarihinde tamamlanan Salamis Arkeolojik alanıdır”. 

(http://www.kibrismanset.com/guncel/kulturel-miras-teknik-komitesi-kibrisli-

turk-es-baskani-ali-tuncay-h346531.html).  

Komite; Kıbrıslı Türk Eş Başkanı ve Kıbrıslı Rum Eş Başkanı’nın, 

adanın toplumları arasındaki ilişkilerin gelişmesinde çok önemli katkılar 

sağladığını düşündüğü, adanın farklı yerlerinde bulunan mezarlıkların 

temizlenmesi, tamir edilmesi ve çitlenmesi ile ilgili ortak çalışmalarını da 

sürdürmektedir. KTMK Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Tuncay, “mezarlıklara 

yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile ayrıca insanlara merhum akrabalarının 

mezarlarını saygın bir şekilde korumaları ve restore etmeleri olanağının 

sağlandığını” (https://www.yeniduzen.com/6-bolgedeki-mezarliklara-

rehabilitasyon-113795h.htm) ifade etmektedir.  

Çalışmaları tamamlanan eserlerin ‘sürdürülebilir bakımı’ için 

mekanizma geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürüten KMTK’in, kültürel 

mirasın korunması ve yaşatılması çerçevesinde, çalışmaları tamamlanan ve 

gelecekte çalışmaları tamamlanacak eserlerin, kültürel mirasın turizm 

potansiyeli de göz önüne alınarak eserin ve ülke tanıtımının yapılmasında 

önemli bir yeri olan, güncel yaklaşımlar ve uygulamalar çerçevesinde 3-boyutlu 

dijital ortamda ziyaret edilebilmesine yönelik olarak geliştirdiği projeler vardır. 

Othello Kalesi’nde başlatılan ve tamamlanan pilot proje çalışması buna bir 

örnektir. Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması çerçevesinde işbirliği 

projelerinin ülke ve bölge ekonomilerinde önemli bir rol oynayacağı, iyi 

yönetişim ve çevrenin daha iyi yönetimi, sürdürülebilir turizm başlığı altında 

da son derece önemli bir yer tutmakta olduğu gibi; iki toplumu yakınlaştırmak 



A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  | 330 

 

 

ve aralarında daha iyi bir anlayış geliştirmek açısından önemli bir araç 

konumundadır. 

Kültürel Miras Teknik Komitesi, geniş çerçevede yürütülen çalışmaları 

içinde; “kültürel miras eserlerinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin 

pratik anlayışları ve teknikleri paylaşmak üzere teknik oturumlar” 

(http://tcchcyprus.com/#) da düzenlemektedir. 

Komitenin; tarihi eserlerde yürüttüğü teknik çalışmalarının yanında, 

adanın her iki tarafında, çocukların ve gençlerin kültürel miras eserlerine 

yönelik bilgi edinmesi, farkındalığının arttırılması yanında, gelecek nesillerin 

onlara bırakılan mirası korumaya devam edebilmesi, bu alanda aktivizm ve 

eylem için ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi, donanım ve istekliliği sağlamak 

üzere geliştirilen eğitim projeleri vardır. Bu çerçevede, “2022 yılı içinde, 

KMTK tarafından hazırlanan, UNDP tarafından ABD finansmanıyla 

yürütülecek ve Kıbrıslı Türk ve Rum gençlere ortak mirasla ilgili web temelli 

interaktif bir öğrenme ortamı yaratılarak interaktif eğitim verilmesine olanak 

tanıyacak, adanın her iki tarafından gençlerin ortak miras alanında sorumluluk 

alabilmeleri için onlara gerekli dijital araçları sunacak Dijital Miras 

çalışmalarında geliştirilen proje için, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği, UNDP 

Kıbrıs Ofisi, KMTK arasında Dayanışma Evi’nde işbirliği anlaşması 

imzalanmıştır” (Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi Facebook sayfası, 9 

Mart 2022).  

Eğitimi, merkezi misyonu olarak konumlandıran KMTK tarafından 

kültürel mirası korumaya yönelik devam eden ortak çabaların 

sürdürülebilirliğinde gençlerle yürütülecek çalışmaların büyük rolü olacağı 

inancından hareketle; imzalanan işbirliği anlaşmasıyla ve bu alanda gençler için 

geliştirilen eğitsel yaklaşımların gelişimi çerçevesinde harekete geçirilecek 

farklı projelerle de, KMTK’nin ortak kültürel mirasın korunması ve yaşatılması 

çalışmalarına gençlerin katılımının arttırılmasının bu sürece önemli katkılar 

sağlayacağı gibi, birbirleriyle eğitim ve koruma yoluyla yakınlaştırılması da 

mümkün olabilecektir.  

Teori ve uygulamanın birleştirebileceği ve böylelikle edinilen bilgilerin 

uygulanarak pekiştirmelerin sağlandığı seri programlar, atölye çalışmaları 

kapsamında, “kültürel mirası koruma tekniklerini alanda çalışan veya alanla 

ilgilenen kişilerle paylaşmanın amaçlandığı; örneğin ‘Heritage Away Days’ 

programı çerçevesinde, koruma çalışmalarından bitki örtüsünü çıkarmak için 

sahadaki uzmanların kullandığı becerilerin öğretildiği çalışmalar ile, kültürel 

mirasın korunması ve yaşatılması çalışmalarına gençlerin katılımı da 

sağlanmaktadır” (Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi Facebook sayfası, 30 

Kasım 2019). KMTK, UNDP işbirliği ile, üniversite mezunlarına ve lisans 

öğrencilerine koruma çalışmaları devam ederken proje alanlarını ziyaret etme 

imkanı sunmakta; öğrencilere komitenin pratik çalışmalarına ve iki toplumu 

ortak miraslarına nasıl yakınlaştırmayı amaçladığına dair perde arkası bir bakış 

sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, ortak bir proje üzerinde yan yana çalışarak 

http://tcchcyprus.com/
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her iki toplumdan uzmanlarla tanışma ve onlara soru sorma gibi eşsiz fırsatlara 

sahip olabilmektedirler. Bu çerçevede, “son iki yılda, 2000’den fazla öğrenci, 

devam eden miras koruma projeleri kapsamında rehberli turlara veya 

üniversitelerinde KMTK ve UNDP tarafından düzenlenen sunumlara katıldı” 

(KMTK, 2018: 18). Takis Hadjidemetriou güncel projelerini; ‘şu anda hem 

Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk gençlerin katıldığı önemli bir kilisenin 

restorasyonu için bir proje var. Bu, anıtlarımızı restore etme ve koruma 

teknikleriyle tanışmayı kolaylaştıracak önemli bir girişimdir’ şeklinde 

nitelendirmektedir.  

Genç nesillerin, kültürel mirasın korunmasına katılımı hayati derecede 

önemlidir. Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması uzun vadeli bir süreçtir 

ve ancak bu alandaki bilgi ve becerilerin nesiller boyunca aktarılabilmesi 

durumunda teşvik edilebilir. Yeni siyasi vizyonları ve stratejileri hayata 

geçirecek, demokratik reforma yönelik her türlü siyasi gelişmeyi teşvik etmenin 

temeli olarak yarının seçkinleri olacak gençler; siyasi, sosyal ve kültürel 

gelişmede önemli bir faktördür. Her iki tarafta da yarının liderleri ve karar 

vericileri olacak gençlerin kültürel mirasa ilişkin farkındalıklarını ve 

anlayışlarını güçlendirmek ve bu mirasa sahip çıkmayı öğrenmek için sürekli 

çaba gösterilmelidir. 

2019 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP 

tarafından desteklenen KMTK Genç Elçiler girişiminin hayata geçirilmesi için 

BM Kalkınma Programı Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayla; “Kültürel 

Miras Teknik Komitesi’nin sesi olmak, kültürel miras ve tarihi yapıların 

tanıtımı için gençlerle çalışmak, gençlerin teknik komitenin çalışmalarına 

katılımlarını sağlamak, sosyal medyada kültürel mirasla ilgili fotoğraf ve 

hikayeler paylaşmak ve belirlenen tarihi yapılara ziyaretler yaparak durumları 

hakkında komiteye bilgi vermek” (https://www.gundemkibris.com/kibris/ 

kulturel-miras-teknik-komitesi-genc-elciler-ariyor-h278837.html) 

görevleriyle, 18-35 yaş arası Kıbrıslı Türk ve Rum gençler arasından seçilecek 

Genç Kültürel Miras Elçiliği için Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilecek 

program kapsamında çağrı yapılmış; genç elçiler belirlenmiştir. KMTK’nin 

koruma çalışmalarının desteklendiği; 18-35 yaş arası Kıbrıslı Türk ve Rum 

olmak üzere 40 gençten oluşan Genç Elçiler, barış ve uzlaşı hedefiyle birlikte 

çalışarak Kıbrıs’taki kültürel mirasın korunması ve yaşatılması çalışmalarına 

önemli katkılar sağlamaktadır.  

Genç Elçiler’den Deniz Özdiren ve Markos Haralambus ile 

gerçekleştirilen program etkinlikleri, programa katılım nedenleri ve programın 

KMTK’ne katkıları hakkında yapılan bir röportajda, program çerçevesinde 

düzenlenen etkinliklerin insanlar tarafından büyük ilgi gördüğü, ilk etkinliklere 

göre zaman süreci içerisinde katılımcı sayısının ve popülerliğinin arttığı ifade 

edilmiş; Deniz Özdiren programın katkılarını; “bu program, iki toplumun 

birlikte çalışabileceğinin ve güzel şeyler başarabileceğinin somut bir kanıtıdır. 

Bu program çerçevesinde ilk ve en önemli kazanım bence Kıbrıslı Türklerin ve 
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Kıbrıslı Rumların bir arada çalışmasıdır. Bu sayede birbirimize daha fazla 

yakınlaştık ve Kıbrıs’ın farklı yerlerinden insanlarla tanışma fırsatımız oldu”, 

Markos Haralambus da, “Gençler durumu farklı algılıyor, birleşmeye 

çalışıyoruz ve ortak bir hedefle birçok şeyi başarabiliriz” 

(https://voicekibrishaber.com/kulturel-mirasin-genc-elcileri/205290/) şeklinde 

ifadelendirmiştir. Özdiren, programa katılmasını teşvik eden nedenlerden bir 

tanesinin, programın amacı olarak; kültürel mirası önemli ölçüde korumak ve 

sosyal farkındalığın arttırılması olduğunu belirterek; “genç neslin bir üyesi 

olarak her zaman adamızın kültürel mirası ve muhteşem eserleri hep ilgimi 

çekmiştir ve bunları günümüzün kullanıcıları olarak bizim gelecek nesillere 

aktarmak için sorumlu olduğumuzu düşünmekteyim. Kıbrıs’ın aslında 

geçmişten başlayarak günümüze kadar ulaşan zengin bir tarihi geçmişi vardır 

ve burada yaşamış birçok toplumun adamıza bıraktığı eserler bugün bizim 

kültürümüzün bir parçası olarak yansımaktadır. Bizim de bu eserlerin sadece 

Kıbrıs toplumuna değil bütün dünyaya ait olduğunu kanıtlamak için bunları 

korumamız gerektiğine inanmaktayım” (https://voicekibrishaber.com/kulturel-

mirasin-genc-elcileri/205290/) şeklinde ifadaelendirmiştir. Haralambus da; 

“KMTK programını ilk duyduğumda, hemen ilgimi çekti, ülkemizin doğasını 

ve kültürel mirasını daha fazla araştırmak, uzmanlardan öğrenmek ve 

bildiklerimi sunmak için güzel bir fırsattı” (https://voicekibrishaber.com/ 

kulturel-mirasin-genc-elcileri/205290/) şeklinde ifadelendirmiştir. 

KMTK’in, Kültürel Miras’ın Genç Elçileri adıyla başlattığı girişim ile, 

iki toplumdan genç elçiler, komitenin çalışmalarını desteklemekte; Kıbrıs’ın 

gençlerine ulaşma ve onlarla iletişim kurma göreviyle hareket etmektedir. 

Takis Hadjidemetriou bu süreci; ‘Gençleri Teknik Komite’nin 

çalışmalarına dahil etmeye her zaman hevesli olduk. Gençlere her hitap 

ettiğimizde olumlu ve anında yanıt verdiklerini gördük. Bu çok cesaret verici 

bir işaretti. Genç neslin adanın sorunlarına kayıtsız olduğu yönündeki yaygın 

görüşün aksine; kulağa boş ağır gelen sözlerden ve politikacıların 

konuşmalarından bıktığını görüyoruz. İki halkın adamızdaki anıtlarla 

etkileşimini teşvik etmek için “Kültürel Miras’ın Genç Elçileri’ kurumunu 

oluşturma girişimimizde olduğu gibi, gençler somut önerileri isteyerek 

kucaklayacaktır. Bu süreçte, yanıt harikaydı ve gençler birçok öneriyle öne 

çıktılar’ şeklinde açıklamaktadır. 

KMTK yetkilileri; eğitim projeleri ile ilgili olarak; adadaki kültürel 

eserlerin korunması ve gelecek nesillere bırakılması amacıyla ortak sorumluluk 

ile yürütülecek projelerin, Kıbrıslı Türk ve Rum gençler arasındaki anlayış 

kültürü ve karşılıklı saygıyı geliştirmede önemli katkılar sağladığı ve 

sağlayacağı, adanın genç kuşakları arasında barış kültürü, karşılıklı anlayış, iş 

birliği ve diyaloğun gelişmesinde, Kıbrıs’ın iki tarafındaki kültürel çeşitliliğin 

teşviki ile adadaki barış ve uzlaşma çabalarına katkı sağlayacağı ortak 

görüşlerini paylaşmaktadır.  

https://voicekibrishaber.com/kulturel-mirasin-genc-elcileri/205290/
https://voicekibrishaber.com/kulturel-mirasin-genc-elcileri/205290/
https://voicekibrishaber.com/kulturel-mirasin-genc-elcileri/205290/
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KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üzerinde uzlaşmış olduğu 

görev yönergesi çerçevesinde adanın her iki tarafında çalışmalarını 

sürdürmekte olan KMTK, Kıbrıs sorununun devam etmesi ve çözümsüzlük 

koşullarından ötürü olumsuz etkilenen kültürel miras eserlerinin korunması ve 

yaşatılmasının, iki taraf arasında işbirliğini geliştirme ve güven oluşturmaya 

katkı sağlayan bir unsur olarak; her iki tarafın Siyasi Liderliklerinin, Özel 

Temsilci ve Müzakerecisi ile Teknik Komite Koordinatörlüklerinin çalışmalara 

en başından beri destek vermek suretiyle, karşılıklı iyi niyet ve her iki tarafın 

eşitliği gözetilerek, kültürel miras eserlerinin tüm insanlığın ortak mirası 

olduğundan hareket eden ve konunun siyasileştirilmesine karşı duruş sergileyen 

yaklaşımıyla, Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Tuncay’ın belirttiği üzere; “Kıbrıs’ta 

her iki tarafa da fayda sağlayan ve somut sonuçları ortaya çıkaran, iki taraf 

arasında nasıl etkin işbirliği yapılabileceğini gösteren bir işbirliği örneği”ni 

(https://www.havadiskibris.com/tucay-bugune-kadar-adanin-her-iki-tarafinda-

80in-uzerinde-tarihi-eserde-calisma-yapildi/) teşkil etmektedir.  

Çalışma kapsamında kültürlerarası iletişim ve diyalog sürecinde önemli 

bir araç olarak kültürel mirasın korunması ve yaşatılması bağlamında ortak 

projelerin, işbirliğinin rolü ve önemi irdelenirken, KMTK’nin başarısının 

önemli bir ölçüsünün, yürütülen teknik çalışmalara ek olarak, bölünmüş olan 

Kıbrıs adasındaki iki toplumun sınır ötesi işbirliğine yönelik olarak KMTK 

çalışmalarının, gruplar arası temas kuramı ve Allport’un (1954) gruplar arası 

temas kuramı çerçevesinde ileri sürdüğü uygun koşulların (grup üyelerinin eşit 

statüye sahip olması, gruplar arası ortak hedeflerin olması, gruplar arası iş 

birliğinin olması ve resmi otoritenin, yasaların gruplar arası teması 

desteklemesi) varlığında gerçekleşiyor olması; başta iki toplumdan eşit 

sayıdaki üyelerden oluşan komite üyeleri olmak üzere, danışma kurulu üyeleri, 

gençler, katılımcılar, bu ilişkileri gözlemleyen ve bu ilişkilerden haberdar olan 

diğer toplum üyelerinin de arasında ortaya çıkan olumlu temas ve etkileşimin; 

uzun süreli ve tekrar eden ilişkilere dönüştükçe; eşitliğe, işbirliğine ve ortak 

hedeflere yönelik duygu ve düşüncelerin, kişilerin dost ve arkadaş olmalarına, 

önyargılarından uzaklaşarak olumlu tutumlar geliştirebilmelerine olanak 

sağlayabilmesi ve bu durumun zamanla toplumlara yayılmasının temellerinin 

atılmasında sağladığı katkılar açısından son derece önemli olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Başarılı ve sabırlı çalışmalarının meyvelerini toplamaya başlayan 

KMTK, “2020 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan ve o tarihten 

bu yana Europa Nastra4 tarafından yürütülen, Avrupa Birliği’nin Yaratıcı 

 
4 “Europa Nostra, kendini kültürel ve doğal mirası korumaya ve geliştirmeye adamış sivil 

toplumun Avrupa sesidir. Kamu kurumları, özel şirketler ve kişiler tarafından desteklenen geniş 

bir pan-Avrupa kültürel miras Sivil Toplum Kuruluşları federasyonudur, 40'tan fazla ülkeyi 

kapsamaktadır. 1963 yılında kurulan Europa Nostra, bugün kültürel ve doğal miras konusunda 

Avrupa’daki en güçlü temsiliyete sahip kuruluş olarak kabul edilmektedir. Europa Nostra, özellikle 

Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı Programı aracılığıyla (7 Most Endangered Programme) 

https://www.havadiskibris.com/tucay-bugune-kadar-adanin-her-iki-tarafinda-80in-uzerinde-tarihi-eserde-calisma-yapildi/
https://www.havadiskibris.com/tucay-bugune-kadar-adanin-her-iki-tarafinda-80in-uzerinde-tarihi-eserde-calisma-yapildi/
https://www.europanostra.org/
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Avrupa5 programı tarafından desteklenen; miras koruma, araştırma, yönetim, 

gönüllülük, eğitim ve iletişim alanlarındaki en iyi örneklerin ödüllendirildiği ve 

tanıtıldığı; Avrupa Miras Ödülleri-Europa Nostra Ödülleri kapsamında; 

‘Kurumlar ve Kişiler Tarafından Kültürel Mirasa Üstün Hizmet Dalında 2021 

Grand Prix- Büyük Ödül Sahibi”6 (https://www.europanostra.org › uploads › 

2021/09) olmuştur. 

 
Avrupa'nın yok olma tehdidi altındaki anıtlarını, sit alanlarını ve peyzaj alanlarını kurtarmak için 

kampanyalar yürütüyor. Europa Nostra, Avrupa Kurumları ile katılımcı bir diyalog ve Avrupa 

Miras İttifakı'nın (European Heritage Alliance) koordinasyonu yoluyla, Avrupa’da kültürel ve 

doğal mirasa ilişkin strateji ve politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına da katkıda 

bulunmaktadır. Europa Nostra, 2018'deki Avrupa Kültürel Miras Yılı (European Year of Cultural 

Heritage) sırasında AB'nin en önemli sivil toplum ortağıydı. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu 

tarafından kısa süre önce başlatılan Yeni Avrupa Bauhaus’u (New European Bauhaus) 

girişiminin ilk resmi ortakları arasında yer alıyor” (https://www.europanostra.org › uploads › 

2021/09) 
5 “Yaratıcı Avrupa (Creative Europe), kültürel ve yaratıcı sektörleri destekleyen, böylelikle iş 

olanakları ve büyümeye olan katkılarını artırmalarını sağlayan AB programıdır. 2021-2027 için 

2,4 milyar € bütçesi ile kültürel miras, performans sanatları, güzel sanatlar, disiplinler arası 

sanatlar, yayıncılık, film, TV, müzik ve video oyunları alanlarındaki organizasyonları ve on 

binlerce sanatçıyı, kültürel ve görsel-işitsel profesyoneli destekliyor” (https://www. 

europanostra.org › uploads › 2021/09). 
6“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından 2008 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde 

kurulan Kültürel Miras Teknik Komitesi (KMTK), zamanını, enerjisini ve uzmanlığını kesintisiz 

olarak Kıbrıs adasının ve dolayısıyla da Avrupa’nın zengin ve çeşitli kültürel mirasının 

tanınması, geliştirilmesi ve korunmasına adamıştır. 12 yıldan fazla bir süredir, KMTK 70’den 

fazla tarihi, arkeolojik, dini ve toplumsal öneme sahip anıtı başarıyla restore ve muhafaza 

etmiştir. Bu durmak bilmeyen çabalarına destek olarak, Komite başta Avrupa Birliği olmak 

üzere, aynı zamanda Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Kilisesi, USAID, Vatikan, Leventis Vakfı ve 

yerel bağışçılardan finansman desteği almaktadır. Tüm bu mali yardımlar Komite çalışmalarına 

teknik yardım sunan ve projelerin uygulanmasını denetleyen UNDP aracılığıyla 

yönlendirilmektedir. Komite, eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum temsilcilerden 

oluşmaktadır. Bu temsilciler, kültürel mirası barışçıl işbirliği ve uzlaşma ortamı yaratmak için 

güçlü bir araç olarak çalışmalarının odağına almak amacıyla yorulmadan çaba gösterdiler. 

Komitenin kültürlerarası diyaloğu ve karşılıklı anlayışı geliştirme konusundaki başarılarının 

takdiri olarak, eşbaşkanlar Sn. Takis Hadjidemetriou ve Sn. Ali Tuncay, 2015 Avrupa 

Vatandaşlık Ödülü’nü aldılar. Komiteye ödül vermeyi kararlaştıran jüri ‘Zorlu bir siyasi ortama 

rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki bu benzersiz işbirliği modeli, kültürel 

mirası korumaya adanmışlığın önemli bir örneğidir. Jüri, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gönüllü 

uzmanlardan oluşan Komitenin aralıksız ve barışı teşvik edici faaliyetlerinin, onların cesaretlerini 

ve umutlarını gösterdiğini’ belirtmiştir. Kıbrıs'ın zengin ve çeşitli kültürel mirası, ada üzerinde 

izlerini bırakan Yunanlılar, Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler, 

Osmanlılar ve İngilizler gibi birçok medeniyeti yansıtıyor. KMTK, bu medeniyetlerin geride 

bıraktıkları muhteşem anıtları, Kıbrıs adası üzerinde yaşayanlara ve tüm Avrupalılara ait ortak 

miras olarak görmektedir. Komitenin restore ettiği birçok anıt ve yer arasında Kuzey Kıbrıs'ta 

bulunan ünlü Apostolos Andreas Manastırı, Othello Kalesi ve ilk olarak Lüzinyanlar tarafından 

https://www.europanostra.org/
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Bu çerçevede; “iyi örneklerin öne çıkarılarak sınır ötesi bilgi alışverişinin 

teşvik edildiği ve çeşitli paydaşları geniş ağlar içinde bir araya getiren Europa 

Nostra ödülleri, sahiplerine geniş ulusal ve uluslararası tanınırlık, süren fon 

imkanları ve artan ziyaretçi sayısı gibi katkılarının yanında; toplumlar nezdinde 

ortak mirasın daha fazla sahiplenilmesine katkı sağlanmakta; toplumsal, 

ekonomik ve çevresel anlamda kültürel ve doğal mirasın çeşitli değerlerinin 

tanıtılması açısından anahtar araçlardan birisidir” (https://www.europan 

ostra.org › uploads › 2021/09). 

 

SONUÇ 

KMTK; bundan sonraki süreçte, siyasi bir anlaşma ihtimalinin olup 

olmayacağının kestirilemeyeceği bölünmüş olan Kıbrıs’ta, çok da olumlu 

olmayan bir ortamda ve karşılaşılan zorluklara rağmen, iki toplum arasındaki 

ilişkilerin gelişmesinde yol gösterici olmakta, kültürlerarası iletişim ve diyalog 

sürecinde alanlardan biri, önemli bir araç olarak kabul edilen kültürel mirasın 

korunması ve yaşatılması bağlamında işbirliğinin rolü ve öneminin somut bir 

örneğini teşkil etmektedir. Bu çerçevede; KMTK’nin başarısının önemli bir 

ölçüsünün, yürütülen teknik çalışmalara ek olarak, toplum üzerindeki etkisi 

olduğu söylenebilir.  

KMTK’nin çalışmaları; iki toplum arasında süregelen korku, güvensizlik 

ve önyargıya dayalı zemine rağmen, ortak ilgi ve karşılıklı fayda alanlarından 

biri olarak, 2000’li yıllarda, kültürlerarası diyaloğun yükseltilmesi, kültürler 

arasında etkin bir diyalog için bir kaynak olarak ön plana çıkan kültürel mirasın 

korunması ve yaşatılmasının, adanın ortak mirasını koruma ortak hedefi 

üzerinde işbirliği yapmak için paha biçilmez bir fırsat sağlayabileceğinin ve bu 

işbirliğinin değerinin kanıtlanmasının somut göstergesi olmuştur. Kıbrıs’ın 

kültürel mirasının korunması ve yaşatılması öncelikli amacı ile KMTK 

 
12. yüzyılda inşa edilen ve çağlar boyunca Cenevizliler, Venedikler, Osmanlılar ve İngilizler 

tarafından değiştirilmiş ve geliştirilmiş Mağusa şehir surları bulunmaktadır. Her biri Kıbrıs'ın 

büyük ve zengin kültürel mirasının somut bir göstergesi olan bu eserler, Kültürel Miras Teknik 

Komitesi’nin yılmaz adanmışlığı sayesinde gelecek nesiller için korunmaktadır. Kıbrıs adasının 

genç kuşaklarının eğitimi de Komite’nin misyonunun odağında yer almaktadır. Komitenin 

geliştirdiği interaktif eğitim programı ve devam etmekte olan koruma çalışmalarına 

gerçekleştirilen saha ziyaretleri, restorasyon uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini gençlerle 

paylaşma fırsatı veriyor. 2.000'den fazla katılımcı, rehberli turlar aracılığıyla devam eden 

projelere veya Komite üyeleri tarafından düzenlenen sunumlara katıldı. Seçici Jüri, KMTK'nin 

başarılarından büyük övgüyle bahsederek: ‘Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmaları, 

farklı kültürlerden, dillerden ve dinlerden insanların farklılıklarının üstesinden gelebildiklerinin 

ve ortak yarar için birlikte çalışabileceklerinin güçlü bir göstergesidir. Bu, kültürel mirasın hem 

yerel topluluklar arasında hem de sınırlar ötesinde insanları birleştiren bir unsur olduğunun 

yadsınamaz bir kanıtıdır’ demiştir” (https://www.europanostra.org › uploads › 2021/09). 
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çalışmaları, aynı zamanda, Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında iletişim, 

işbirliği, uzlaşı ve ortak hedefler doğrultusunda çalışma başarısına yönelik 

temellerin atılmasında örnek ve yardımcı olmaktadır.  

Takis Hadjidemetrio, 2008 yılında oluşturulan Komite’nin, kurulduğu 

tarihten günümüze kadar olan sürecini; ‘daha geniş halkla ilişki kurmadan önce, 

Teknik Komite içindeki bizler, oldukça uzun bir süreç olan belirli bir anlayış 

ve olgunluk aşamasına ulaşmak zorundaydık. Kültürel mirasımızın korunması 

için işbirliği yapmakla görevlendirilen biz Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar 

olarak 2008 yılındaki ilk toplantımızda çok zor bir görevle karşı karşıya kaldık. 

Ortam, ön yargılar ve karşılıklı suçlamalarla dolu olduğu kadar, üstesinden 

gelinmesi gereken sorun ne olursa olsun karşı tarafı suçlamakla doluydu. Ortak 

kültürel mirasımızı kurtarmak ve restore etmek için suçlama oyunundan 

vazgeçmeye ve güçlerimizi birleştirmeye karar verdiğimizde bu tür engellerin 

üstesinden gelindi. Ardından, özgürce iletişim kurabilmek için ortak bir ‘dil’ 

oluşturmamız gerekiyordu. O zamana kadarki dilimiz, karşı taraf hakkında 

aşağılayıcı yorumlarla dolu, çatışmacı, politik söylemin diliydi. Böyle bir dil, 

karşılıklı saygıyı veya anlayışı teşvik edemezdi. Birlikte çalışarak ‘iş başında’ 

bir işbirliği ve ortak amaç dili öğrendik. Bu, Teknik Komite’nin çalışmalarını 

ele alırken basit, anlaşılır ve pragmatik bir iletişim diliydi. Üçüncü adım, 

birbirimize güvenmeyi öğrenmekti: Bu, farklı hikayelerimizin alışverişi ve 

bununla birlikte gelen, yaşadığımız acının adamız Kıbrıs’ın ortak bir acısı 

olduğu anlayışıyla gelişti. Çalışmalarımızda bizi ileriye taşıyan ruh buydu. 

Mesajımız, 11.000 yıllık bir geçmişe sahip bir yerde yaşadığımız ve yüzyıllar 

boyunca Yunan, Roma, Bizans, Frenk, Venedik, Osmanlı ve sömürge 

döneminden bize miras kalan anıtların çok kültürlü bir Kıbrıs’ın ortak kültürel 

zenginliğini oluşturduğuydu. Farklı anıtların restorasyonunun tamamlanması, 

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı saygının 

yalnızca Teknik Komite üyeleri arasında değil, daha geniş anlamda Kıbrıs Rum 

ve Kıbrıs Türk halkı arasında da mümkün olduğunun kanıtı oldu’ şeklinde 

açıklamıştır.  

İki toplum arasında ilişki kurulmasına önemli katkılar sağlayan 

çalışmaları ile KMTK’nin adanın dört bir yanında bulunan 80’in üzerinde 

kültürel miras alanını restore etmesi; öncelikle, KMTK üyelerinin ve bir arada 

çalışan Danışma Kurulu üyelerinin (mimar, mühendis, arkeolog, şehir 

planlayıcısı, sanat tarihçisi ekonomist gibi) projelerin tasarım aşamasından 

yürütülmesi aşamasına ve sonrası süreçlerde de birlikte, işbirliği içinde 

çalışmaları; öncelikle diğer topluma mensup meslektaşlarına mesleki bağlamda 

güven duymayı, süreç içerisinde arkadaşlık olarak gelişen iletişim ilişkilerinin 

yakın teması beraberinde getirerek insanların kendi önyargılarını yeniden 

gözden geçirmesi için alan açmakta, işbirliğinin kişiler arasında nasıl güven 

oluşturabileceğine dair ilk elden tecrübe sağlamaktadır.  

Avrupa Komisyonu ve UNDP işbirliğiyle gerçekleştirilen KMTK 

çalışmaları; kültür turları gibi etkinliklerle (300 öğrencinin katılımı ile 
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gerçekleşen Mağusa turu, Baf kültürel ve doğal miras yürüyüşü, tamamlanan 

projelerin açılış törenleri gibi), Ara Bölge üzerinden geçişleri teşvik etmekte; 

adanın ortak kültürel mirasının tanıtımı ve her iki taraftan insanların bir araya 

gelmesini sağlayarak, iki toplum arasında iletişimin sağlanmasında ve 

aralarındaki güven inşasında yardımcı olmaktadır. Bölgede yaşayan ailelerin de 

projelere dahil edilmesine büyük önem veren KMTK; “çalışmaların sonucunda, 

miras alanlarına yapılan ziyaretlerin arttığını, dini törenlerin sayısında artış 

olduğunu ve 7000’den fazla Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’un katılımının 

gerçekleştiğini” belirtmektedir. Ayrıca, KMTK tarafından yapılan bir algı 

araştırmasına göre, yüzde 71’in, kültürel miras anıtlarının iki toplum arasındaki 

güveni ve barışı inşa etme sürecini geliştirmeye yardımcı olabileceğine 

inanmaktadır” (KMTK, 2018: 5) verileri paylaşılmıştır. 

KMTK Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Tuncay çalışmasında, “başlangıçta 

atanmış bir ‘uzmanlar’ grubu olarak kurulan KMTK’nin her iki toplumdan 

üyelerin adanın kültürel mirasının korunmasına ilişkin bilgi, görüş ve endişe 

alışverişinde bulunabildiği bir diyalog ve işbirliği forumu haline geldiği”ni 

(Tuncay, 2014: 491) belirtmektedir. Ayrıca, “kültürel mirasın korunması ve 

yaşatılması konusunu süregelen siyasi sorunlardan yalıtabilme becerisi, basın 

açıklamaları ve ortak açıklamalar yoluyla tek ses olarak konuşabilmesi 

Komite’nin önemli başarılarından” (Tuncay, 2014: 491) sayılmaktadır. 

Tuıncay, kültürel mirası, doğru kullanıldığında farklı toplumları ve kültürleri 

bir araya getirme potansiyeline sahip önemli bir alan olarak tanımlamaktadır. 

KMTK Kıbrıslı Rum Eş Başkanlığı görevinde bulunmuş olan Takis 

Hadjidemetrio; anıtların, geçmişin bölücü yıkıcı milliyetçiliklerinden uzakta 

daha iyi bir gelecek için rehber görevi görebileceğini savunmaktadır. Her anıtın 

kendi tarihi vardır ve birlikte ele alındığında adanın tarihini daha doğru bir 

şekilde yansıtırlar. Bu; okullarda öğretilmeyen, siyasi amaçlara hizmet etmek 

için bir araç olarak benimsenmeyen tarihtir. Hadjidemetrio, ortak mirasın 

tanıtımındaki başarının, Kıbrıs sorununa bir çözüm getirmeye yetmeyeceğini, 

bununla birlikte, gelecekteki çözümün inşası için gerekli altyapının bir parçası 

olarak hizmet edebileceğini vurgulamaktadır. Kültürel mirasın korunmasının, 

daha iyi bir geleceğe inancın bir göstergesi olduğu ve anıtların korunmasının, 

gençlerin bu anıtlardan keyif alacakları ve daha sonra kendi anıtlarını 

dikecekleri ve böylece gelecek nesillere bırakabilecekleri daha iyi bir gelecek 

beklentisini ilettiğinin altını çizmektedir.  

Faaliyetlerinin temel taşı olarak, kültürel mirasın Kıbrıs için önemine 

dair ortak bir vizyon geliştirmiş ve aktif olarak bu vizyonu teşvik eden, tüm 

kültürel miras alanlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak zenginlik olarak 

gören KMTK; liderler tarafından atanmış olmasına rağmen, önemli 

başarılarının çoğunu güçlü bir gönüllü ahlakı temelinde çalışarak elde 

etmektedir. Komite; fikirlerin çeşitliliğini ve koruma tekniklerinin 

karmaşıklığını kabul ederken, sahadaki eylemleri adım adım uygulama 

yöntemine rehberlik eden olumlu ve sonuç odaklı pratik bir yaklaşım 
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benimsemektedir. Projelerini Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi’nin 

lojistik, sözleşmeye dayalı ve operasyonel çerçevesi aracılığıyla uygulayan, 

eylem önceliklerini ve gelecek için bir strateji belirleme, üzerinde anlaşmaya 

varma ve formüle etme kapasitesi 2012’den beri Avrupa Komisyonu tarafından 

güçlü bir şekilde desteklenen Komite, teknik uzmanlık sağlayan bir danışma 

kurulu tarafından güçlü bir şekilde desteklenmekte, gerektiğinde kültürel miras 

alanında çalışan diğer yerel ve uluslararası uzmanlardan da destek almaktadır. 

Kültürel miras alanında çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri 

geliştirecek olgunluğa erişmiş olan Komite; yerel müdahaleler amacıyla yerel 

kaynakları harekete geçirmek için yeni girişimlerin başlatıldığı ölçüde, her iki 

toplumda da rolüne ilişkin genişleyen bir farkındalık yaratmış; güçlü iki 

toplumlu ve çok kültürlü değerleri ve işbirliğine olan bağlılığı, toplumların 

katılımının sağlanması ve eğitimi yoluyla; Kıbrıs’taki iki toplum arasında 

diyalog kanallarının açılarak, her iki topluma mensup insanların önyargılardan 

uzaklaşarak güvene dayalı ilişkilerin kurulabilmesi ve kültürlerarası 

iletişiminin geliştirilmesinde anlamlı bir ortam oluşturmuş, anlamlı teması 

teşvik etmek için kültürel miras alanının eşsiz fırsatlar sunduğunun somut bir 

örneğini oluşturmuştur. 

Kültürel miras odağında bir araya gelebilme, kültürlerarası iletişim ve 

diyaloğun önemi, içinde bulunduğumuz dönemin ve coğrafyanın öne çıkan 

konuları olarak şüphesiz ki daha uzun süre tartışılmaya devam edilecektir. 

Kıbrıs’ta ileride olması muhtemel herhangi bir çözümün sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları ortak alanlar etrafında 

yeniden bir araya getirebilecek, daha barışçıl ve işbirlikçi bir geleceğe 

yaklaştırabilecek, geleceğin şekillenmesinde ortak hareket noktalarını 

oluşturabilecek kültürel mirasın korunması ve yaşatılması bağlamındaki ortak 

projeler, ortak çabalar iki toplum arasındaki güveni inşa etme sürecini 

geliştirmeye yardımcı olmakta, kültürlerarası iletişim ve diyaloğun 

geliştirilmesinde önemli ve belirleyici olmaktadır. Bu çerçevede; KKTC’de 

literatürde yer alan ve sınırlı sayıda olmakla birlikte özellikle mimari, arkeoloji, 

turizm tabanlı olarak yapılan akademik çalışmaların yanında, araştırma 

konusuna ilişkin olarak yapılan akademik çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. 

Akademik düzlemde, iletişim çalışmaları odağında yapılacak çalışmaların 

alana önemli katkılar sağlayacağı düşüncesinden hareketle; disiplinler arası 

çalışmaların önemi, anıtların korunması teknikleri odaklı çalışmalarla birlikte, 

ilgili yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının özellikle İletişim 

Fakültelerinde sunulan derslerden biri olarak eğitim müfredatları içerisine 

alınması, böylesi proje ve işbirliği örneklerinin yerel ve uluslararası toplumda 

istenilen görünürlük düzeyine ulaşabilmesi açısından diğer alanlarla işbirliği 

içinde medya araçlarının etkili kullanımını sağlayacak eğitimlerin verilmesi 

önerilmektedir.  
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GİRİŞ  

31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’in Hubei 

eyaletinde olan Vuhan şehrinde kökeni bilinmeyen bir virüs vakası olduğunu 

bildirmiştir. Resmi birimlerin aldığı karar ile tüm dünya genelinde etkili olan 

bu virüsün yayılımı pandemi olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de ilk vakalar 

Mart 2020 tarihinde ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk tespit zamanından 

bulgulara rastlanmaya başlanmasıyla ölümcül ve bulaşıcı bir pandemi hastalık 

olduğu, kalıcı etkilere sahip olduğu, solunum yolu ile bulaşının gerçekleştiği 

ortaya çıkmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2020). 

Dünya geneline etki eden COVID-19 pandemisinde en çok maruz kalan 

alanlardan birisi olan eğitim, bu sürece belirsizlikle başlamıştır. 11 Mart 2020 

tarihinde Türkiye’deki ilk vakanın tespitinden sonra 14 Mart 2020 tarihinden 

itibaren yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Vakaların artışı ve ölüm haberlerinin 

katlanarak artması sebebiyle eğitim ve öğretim sürecinin kesintiye 

uğramaması adına uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir (Eken, Tosun & Tuzcu 

Eken, 2020). Uzaktan eğitim kavramı eğitim yöntemlerinden bir tanesidir ve 

öğretimi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli öğretim yöntem ve teknolojileri 

kullanarak fiziksel sınıf ortamında bulunmayarak öğrencilere bir sınıf ortamı 

oluşturmayı amaçlamaktadır (Honeyman & Miller, 1993). Uzaktan eğitim, 

teknolojinin gelişmesi ile günümüz eğitim sistemlerinin gelişmesini 

sağlayarak sosyal ve ekonomik gelişmeleri de arkasında getirmektedir. 

Eğitimin aktif olması ve modern içerikte sunumu ile eğitim süreçlerini 

geliştirerek farklılaştırılmasını sağlamaktadır (Özkan & Yazıcı, 2021). 

Bu geçiş doğrultusunda eğitim kurumları diğer bir ifade ile okullar idari 

kadrolarından öğretmenlere, öğrencilerden velilere kadar pek çok grubun 

yaşamlarının büyük bir parçasını etki eden plansız bir sürece doğru 

ilerlemesine sebep olmuştur. Sosyal bir alan olan okul kurumunun fiziksel, 

sosyal ve yaşam faaliyetleri uzun süreliğine durmuştur. Aynı teknolojik ve 

ekonomik şartlara sahip olmayan bu topluluğun içerisindeki bireylere uzaktan 

ve hibrit eğitim sistemi ile öğretim hayatına tekrardan devam etme süreci 

sunulmuştur (Yeşilyurt, 2021; Çiftçi, 2021:43-47). Millî Eğitim Bakanlığı’nın 

eğitim kriz sürecine müdahalesi ile asenkron ve senkron eğitim yapıları 

pandemi sürecinde planlanması ve uygulanması gerçekleştirilmiştir (Sarı & 

Sarı, 2020). Bu sürecin olumsuz getirilerinden bir tanesi olan kurumsal algı, 

okulun kurum olarak algılandığı, görülen resmi imajı ve iç yürütümü olarak 

yer almaktadır. Kurumun eğitim ayağından, işleyen bir sistem olarak varlığına 

kadar tüm iletişim ve yönetim süreçleri bu durumdan etkilenmiştir. 

Etkilenenler başta idari okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler olmak üzere 

pek çok bağlantılı olan topluluklar olduğu anlaşılmaktadır (Tanhan & Özok, 

2020). Pandeminin kaos, korku ve endişe ortamında gerçekleştirilen online 

eğitimlerde sınıf disiplini, öğrencilerle olan yakın temas ve ders işleyişi 

düzeni genel olarak bozulmuştur. Dijital sistemlerin yarattığı sınıf içi sıkıntılar 

kadar okul içerisindeki zümre öğretmenler arasındaki yüz yüze bir araya 
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gelememekten kaynaklanan destek olma ve iş birliği davranışlarında da 

azalma ve uzaklaşılma davranışına sebep olmuştur. Sürecin geneliyle ilgili 

olarak adaptasyon ve iletişim eksikliği yer almaktadır (Baydar Arıcan, 2021). 

Aşılanma sürecine geçiş ile okulların kademeli olarak açılacağı ilan edilmiştir. 

Uzaktan eğitimin adaptasyonun ardından tekrardan yüz yüze eğitime yeni 

normal ile gelen sağlık ve hijyen önlemlerinin dahil edilmesi ile pandemiden 

korunmaya çalışarak, çalışanların kurumsal algının tekrardan irdelenmesi ve 

yönetim kurallarının uygulanmasına tekrardan başlanılmıştır (Turan & Erkan 

Yazıcı, 2021). Yüz yüze derslerin tekrardan başlaması beraberinde 

öğretmenlerin kendi aralarındaki iletişimlerinin pekişmesini sağlayan ortam 

oluşturulmuştur. İletişim sorunlarının giderilebileceği fiziksel ortamda 

tekrardan bir araya gelinmiştir. Öğrencilerle uzaktan derslerde yaşanan 

bütünleşme ve verimlilik sorunu bu sefer yüz yüze fiziksel eğitim ortamına 

aktarılmıştır (Okan, 2020). Genel olarak yeni normalde iş yükü artan eğitim 

çalışanlarının iç ilişkilerde süreci nasıl kontrol altına alacağının işlenmesi söz 

konusu olmaktadır. Bu çalışmada temel olarak COVID-19 pandemi süreci ve 

sonrasında eğitimcilerin kendi aralarındaki ilişkileri, öğrenciler ve 

öğretmenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu süreçte sürecini bunlarla 

bağlantılı olarak çalışanların kurumsal algı ve kurum içi adaptasyonun 

pandemi içerisinde nasıl yer aldığı süreç üzerine iletişim ve iletişim 

yönetiminin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın amacı, eğitimcilerin COVID-19 pandemi sürecinde ve 

pandemi sonrasında, kurumsal olarak eğitimin ve öğretimin gerçekleştiği 

okullara karşı olan kurumsal algısını ve adaptasyonunun incelenmesini temel 

almaktadır. Bu sürecin temel olarak öğrenciler, öğretmenlerin öğrencileri ile 

ilişkileri için ve eğitimcilerin kendi aralarındaki süreçte iletişim ve etkili 

iletişim yönetiminin nasıl sağlanacağına ve yaşanan kriz sürecinin kurum 

olarak eğitimin gerçekleştiği okullarda nasıl kontrol altına alındığı dair bir 

uygulama çözümü bulma ve sebep/sonuçlarını gözden geçirilmesinin 

incelenmesi olarak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada “eylem araştırması” 

(eylem çalışması) modeli kullanılarak nitel bir araştırma yapılması 

amaçlanmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan 

derinlemesine görüşme tekniği kullanılması gerektiği düşülmüştür. 

1.LİTERATÜR İNCELEMESİ 

1.1.COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ VE EĞİTİME ETKİSİ  

2020 yılının ilk ayından itibaren dünyayı ciddi düzeyde etkisi altına 

alan virüs pandemisi ile, Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020 

tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün açıklaması ile tüm dünya genelinde 

pandemi olarak ilan edildiği bildirilmiştir. COVID-19 (Koronavirüs hastalığı), 

2019 yılında Çin’in Vuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılmaya başlamış olan 

bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. İlk başlarda belirsiz olgular ile 

tanımlanamayan ve solunum yolu ile geçtiği tahmin edilen bu hastalığın 
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belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirlilerle belirlenmeye 

başlamıştır. İlerleyen bulaşıdan sonra şiddetli olarak etki eden bu virüsün 

etkileri zatürre, böbrek yetmezliği, ağır solunum yolu rahatsızlıkları ve hatta 

ölüme yol açmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021). Kaos ve endişenin en 

tepe noktada olduğu bu dönem toplumsal ve eğitim kurumları açısından bir 

kriz olarak görülmektedir. Kriz kavramı, örgütün yüksek öncelik verdiği 

hedef ve amaçlarını tehdit etmekte olan, önlenmesi için zamanın yeterli 

olmadığı ve kısıtlı olduğu, ortaya çıktığı süreçte karar verici olan kişi ve 

gruplarını şoka uğratan, bu sebeple sistemlerde yüksek bir baskı yaratan bir 

durum olarak açıklanmaktadır (Hermann, 1972). Krizler, hiç beklenmedik 

anlarda ortaya çıkmakta olan, anlaşılması güç ve harekete geçmenin çok 

önemli olduğu durum ve olaylar olarak görülmektedir (Güreşçi, 2020). 

Pandemi sürecinde yaşanan bu karmaşanın temeli ise sürecin bir beklenmedik 

ve uzun süren bir kriz olarak yaşanması ve etkilenilmesi olarak 

söylenmektedir. 

Tüm dünya genelinde en hızlı şekilde etkilenen kurumların başında 

olan sağlık sektöründen sonra okullar diğer bir ifade ile eğitim yuvaları 

gelmektedir. Her ne kadar çocukları çok yüksek seviyede etkileyen bir virüs 

olmasa da taşıyıcı olma riskleri ile virüsün bulaşmasını kolaylaştıracak 

kurumlardan birisi okullar olmuştur (Telli Yamamoto & Altun, D, 2020). 

Öğrencilerin dışında okul içerisinde bulunan idari yönetim kadrosu, 

öğretmenler, memurlar ve veliler bu sürecin zorluklarını birebir yaşayan 

gruplar olarak görülmektedir. Pandemi sürecine geçiş ile fiziksel yapılan 

etkinlikler ve yaşamın parçası olan büyük sosyal ortamların kullanımı bir süre 

askıya alınmak durumunda kalınmıştır. Bunun en çok yansıyan ortamı olan 

okullarda Mart 2020 tarihinden sonra yüz yüze eğitime kısa bir süre ara 

verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Belirlenen kademe ve sınıflar ile 

geleneksel eğitim dışında kalan hibrit (karma) ve online (uzaktan) eğitim 

sürecine geçerek eğitimin aksatılmaması amaçlanmıştır. Bütün öğrencilerin 

eşit şartlarla eğitime tam olarak ulaşamadığı bu süreçte, öğretmenlerin ve 

öğrencilerin yanı sıra ailelerin içerisinde yer aldığı bu durum pandemi süreci, 

eğitimin dönüşümünün başlaması olarak adlandırılmıştır (Dursun, D, 2021). 

Pandeminin ölümcül olduğu gerçeği korku ve paniğinin yanında ilgili bireyler 

ayrıca eğitim süreci hakkında bir endişe duymaya başlamıştır. Eğitimin 

aksamaması için online eğitime adaptasyon çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 

Öğrencilerin bu süreç doğrultusunda adapte olabilmelerini sağlayacak olan 

birincil kişiler olarak ebeveynleri ve öğretmenleri yer almaktadır (Görgülü Arı 

& Hayır Kanat, 2020). Sosyal ve eğitim hayatlarını bir arada 

gerçekleştirdikleri okul hayatlarından uzak bir eğitim sürecine geçiyor 

olmaları hem psikolojik hem de sosyal anlamda zor bir durum olarak 

görülmektedir. Bu durumun en az risk ile atlatılmasını sağlayacak kişilerse 

elbette sınıf ortamında eğitim ve öğretimlerini sağlayan öğretmenleridir. 

Eğitimin sürdürülebilir olması için Millî Eğitim Bakanlığı pek çok girişimi 
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yer almaktadır. İlkokulların eğitiminin aksamaması için TRT EBA (Eğitim ve 

Bilişim Ağı) canlı ders yayınlarına başlamıştır. Sonrasında ise Zoom 

uygulaması üzerinden online video görüşmeler ile sınıf ortamını aktif bir 

şekilde devam ettirilmeye çalışılmıştır (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2020). 

Teknolojik yetersizlerin söz konusu olduğu bu durumda eğitim eksiklikleri 

öğretmenlerin ve velilerin bireysel çabaları ile düzeltilmeye çalışılmıştır. 

Öğretmenlerin bireysel çabalarıyla ilerleyen eğitim sürecinde, dijital 

ortamdaki derslere geçilmesinin toplumsam ve gündelik hayatın içerisinde 

zaman kavramının bilinen formundan çıkılarak ve mekânsal algıları bir kenara 

iterek, öğretmenler adına mesleki mahremiyetinin ve uzaktan eğitim ile 

kontrol altına alınma şeklinde bir eleştirileri yer almaktadır. Kamuya açılan 

sınıf kavramı ile eğitimcilerin meslek hayatı diğer bir ifade ile okul/sınıf 

düzeni bir şekilde denetlenebilirliğini kolaylaşmasına sebep olmaktadır, bu 

sebeple pandeminin korku ve stres ortamında öğretmenlerin ders işleyiş ve 

sınıf hakimiyeti üzerindeki verimliliği azaltan bir durum yaratmaktadır 

(Atmaca, Yıldırım & Öntaş, 2021). 

Süreçteki yaşanan iletişim kopuklukları öğretmenler ve okul idari 

yönetimi ile toplanmaya çalışılsa bile resmi olarak süreç içerisinde etkili bir 

iletişim yönetimi çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim kurumlarının iç 

ve dış iletişim sorunlarının çözülmesinde iletişim uzmanlarına ya da halkla 

ilişkiler uzmanlarına görev düşmektedir. İletişim kavramı, salt ileti-alışveriş 

gerçekleştirilen bir ilişkiden ibaret düz bir süreç olmadığı, çok boyutlu, çok 

yönlü, çok amaçlı ve karmaşık bir süreçten söz edilmekte, bu bağlamda 

gönderici, ileti, araç, alıcı gibi pek çok öğe arasında doğrusal olmayan bir 

süreç olarak açıklanmaktadır (Güngör, 2011). Daha net bir tanımda ise 

iletişim; bilgi, duygu ve düşüncelerin kişiler ve topluluklar arasında 

paylaşılması, anlaşılması ve anlatılması olarak anlamlandırılmaktadır (Kırık, 

Altıntaş Var, Özkoçak & Darıcı, 2020: 39). Yeni ortaya çıkmakta olan salgın 

hastalıklar sırasında gerçekleşen iletişim, benzeri olmayan bir toplum sağlığı 

eğitimi mücadelesi yaratmaktadır. Her türlü sağlık tehdidine karşılık 

medyadan iletişim süreçleri yürütülüp yansıtılmaktadır (Kırık, Altıntaş Var, 

Özkoçak & Darıcı, 2020: 49). Eğitime ara verilmesi sürecinden güncel 

haberlere kadar medya araçları üzerinden bilgi aktarımı yapılması ve sürecin 

takibinin aktarılmasının planlanmasına kadar pek çok pandemi süreci 

içerisinde etkili iletişim yönetimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Kriz 

iletişimi ise geniş bir kriz durumu ile başa çıkılan bir durumda gerekli 

bilgilerin elde edilmesi, işlenmesi ve paylaşılması olarak tanımlanmaktadır 

(Coombs, 2010). Sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği, internet üzerinden 

kriz sürecinden faydalanarak insanları kaosa sürüklemeye sebep olan haber 

içerikleri gibi pek çok zararlı bilgilerin yer aldığı bu süreçte iletişim bilimi 

doğrultusunda medya okur yazarlığı yanı sıra etkili iletişim yönetimi ve kriz 

iletişimi eğitimi verilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Öğretmenler bu 
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konuda ne kadar bilgili olurlarsa öğrencilere o kadar çok doğru bilgi aktarımı 

yaptıkları ve sürece hâkim oldukları bir durum oluşabilmektedir. 

1.2.ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNDE KURUMSAL ALGI VE 

ADAPTASYON  

Uzaktan eğitim kavramı bu hızlı süreçlerden sonra eğitim ve öğretim 

sisteminin merkezi haline gelmiştir ve bu sisteme dahil bütün kavramların 

yeniden tartışmaya açık olmasına sebep olmuştur. Bu kavramlardan en 

belirgin olanı ise okul kurumudur (Akkaş Baysal & Ocak, 2020). Uzaktan 

derslerin devam ettiği süreçte tam olarak bir okul hayatı sürdürüldüğünden 

bahsedilmemektedir. Online eğitim ve online sınıf sistemine alıştırılmaya 

çalışılan öğrenci ve öğretmenler, resmi bir kurum olarak okul kültürü ve bu 

yönde algıları da büyük boyutta değişime uğramıştır. Okul, çevre etkisi ile 

değişimin yer aldığı, öğrencilerin kaynaklardan elde ettiği belirlenmiş alt 

sistemlerden yardım ve destek alarak eğitilmiş bireyler sunan, okul programı 

ve çalışma biçimi ile topluma kazandırılan bireylerden geribildirimler 

sağlayan, geribildirimleri ile iç programları ve süreçlerini inceleyerek gereken 

değişim ve yenilikleri gerçekleştiren bir yapı olarak tanımlanmaktadır 

(Şişman, & Turan, 2004). Okul kültürü ise eğitim ve öğretimden faydalanması 

gereken ve istek duyan niteliksel grupları diğer gruplardan farklı kılan zihinsel 

ve sosyal programlama ortamlarının genelini tanımlayan etkileşim yolları 

olarak açıklanmaktadır (Çeltek, 2021: 25-26). Bu süreçte okul kültürünü 

etkileyen okul tesisinde yer alma ve fiziki donanımlardan faydalanma 

faktörleri geri planda kalmaktadır. Eğitimcilerin/öğretmenlerin kurumsal 

algısı baz alındığında, kurumun diğer bir ifade ile okulun nasıl bir yönetim 

sistemi yer aldığı, kuralları, işleyişi, düzeni ve içerisindeki bireyleri ve 

olayların nasıl kavrandığı ön plana çıkmaktadır. Algı kavramı dışarıda yer 

alan dünyanın duyusal olarak deneyimlenmesi ve algı sayesinde çevresel 

uyarıları genel olarak tanımlama ile yanıt verme, içinde yaşanılan ortamın 

özellikleri ile ilgili genel bilgi sahibi olmaktır (Çamur, 2020). Algı kavramı bu 

şekilde tanımlanıyorsa eğer kurumsal algı diğer bir ifade ile okulun bir kurum 

olarak algılanması süreci, okul içerisinde fiziksel bir deneyim yaşama, 

çevresel uyarıları tanımlama diğer bir ifade ile bahçe ve sınıf ortamlarında yer 

alma, zihinsel süreç diğer bir ifade ile eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi ve 

son olarak öğretmen-öğrenci-yönetim-veli gibi pek çok sosyal bireylerin 

iletişim halinde yer aldığı bir ortam olarak gerçekleşmektedir. Kurumsal 

olarak okulun algılanması uygun davranışların, iletişim şekillerinin 

gerçekleşmesiyle yaşam şekline adaptasyon sağlanmasıyla yaşamlarının bir 

parçası olarak devam ettirebilmektir. Eğitimcilerin diğer bir ifade ile 

öğretmenlerin bakış açısından okul – kurum algısı tanımlanması ile pandemi 

sürecinde online dersi gerçekleştirirken bile kuruma uygun olma davranışını 

gerçekleştirip resmiyeti sürdürmek, yönetim ile saygılı iletişim çatısı altında 

raporlamaların yapılması, velilerle işbirliği içerisinde normal sınıf kural ve 
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düzeni ile öğrencilerin ders düzenini devam ettirmeleri, öğretmenler arasında 

fikir alışverişi yaparak eksiklerin tespiti ile sürecin devam ettirilmesi örnekleri 

ile açıklanabilmektedir (Arslan, Görgülü Arı & Hayır Kanat, 2021). Kurumsal 

algı kavramı yanı sıra kurumsal algı yönetiminde, kurumun içerisinde ya da 

dışındaki toplulukları tanımakla başlayan, yorumlama ve anlama, genel bir 

ifade ile algılamakla devam etmekte olan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Kurumsal algının yönetimi sürecinde ise toplumdaki bakış açılarına önem 

verilmesi, yanlış veya hatalı aktarılan bilgiler yerine doğru olanlarının 

yerleştirilmesi, insanların onayının gerektiği vurgusu ön plana çıkartılarak 

yönetimi sağlayan grubun geliştirilmesi, kısaca uyumun uyumsuzlukla yer 

değiştirdiği bir kavram süreci olarak açıklanmaktadır (Uğurlu, 2008). 

1.3.ÖĞRETMENLERİN KENDİ ARALARINDAKİ İLETİŞİMİ 

VE ÖĞRENCİLERİYLE OLAN UYUM SÜRECİ 

Fiziksel olarak okul içerisinde yer almama durumu ile okul içerisinde 

geçirilen zaman kavramı düzenini ve disiplinini kaybetmeye başlamaktadır. 

Öğretmenlerin kendileri arasındaki yakın iletişimleri ve paylaşımları, 

öğretmenlerin okul yönetimi ile olan saygılı ilişkileri, öğretmenlerin 

öğrencileri ile olan sevgi ve saygıya dayalı ilişkileri ve tabi ki öğretmenlerin 

veliler ile olan resmi ilişkileri arasında süreç içerisinde büyük bir iletişim 

kopukluğu yaşanmaktadır. Kişilerarası ve kurumsal iletişimdeki eksiklerin yer 

aldığı bu süreç, okul kurumunun her alanını etkilemekte ve olumlu ilişkilerin 

yaşanmasında zorlukların oluşmasına alan yaratmaktadır. Fiziksel olarak 

kurum içerisinde yer alınmayan pandemi döneminde mesajlaşma, telefonla 

görüşme ve videolu görüşmeler ile iletişim süreçlerini devam ettiren 

öğretmenlerin, okul resmi yapısını öğretme, hatırlatma ve okulun kurum 

olarak algısını anlamlandırmasında bazı boşluklara sebep olmaktadır. Ders 

öncesi veya sonrasında yüz yüze belirli saatlerde kurulan iletişim kavramı, 

çalışma saatinin unutulup her an iletişime açık hale gelen bir çalışma ve 

yaşam hayatına geçişe neden olmaktadır; bunların yanında özel hayat ve iş 

verimliliğini düşüren bir duruma sebep olmaktadır. Çalışma saatleri ve 

iletişim kurma yollarına uyum sağlanamayan bu sisteme adaptasyon ve 

bütünleşmede sıkıntılar yaşanmaktadır. İletişim yetersizlikleri ve 

düzensizliklerinin yanı sıra eğitim müfredatı yenilenmesi ve sisteme uyum 

sağlama sorunu da ortaya çıkmıştır (Karadeniz & Zabcı, 2020). Eğitimcilerin 

diğer bir ifade ile öğretmenlerin bu uyum sürecinde birbirlerini desteklemesi 

ve iş birliği yapması önemli bir nokta olarak yer almaktadır. Pandemi ile okul 

içerisinde ders ve işleyiş hakkında paylaşımlar yaparak iletişim ve eğitim 

sürecini sağlayan öğretmenler arasındaki ilişki uzaktan iletişim ile 

sürdürülmeye çalışılarak soyut bir hale gelmektedir. Kurum içerisindeki 

görevlerini tam olarak gerçekleştirememenin sorumluluğu ile iletişim 

ortamının sürekli hale gelmesi için fazladan çaba harcamaya gidilmektedir. 

Öğrencilerinin motivasyonunu sağlamaları yanı sıra, öğretmenlerin kendi 
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içlerinde gerçekleştirdikleri destek, dayanışma ile olası sorunların çözümü, 

öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde yaşanabilecek sorunların kontrolü ve okul 

yönetimine aktarılması sürecinde etkili davranış ve tutumları gerçekleştirmek 

üzere iş birliği sağlanmaktadır (Tümkan & Tümkan, 2020). 

Kurum içi ve dışı iletişim sorunlarının yanı sıra bu süreçte asıl önemli 

olan grubun diğer bir ifade ile öğrencilerin derse katılımının ve 

adaptasyonunun sağlanmasının en zor olduğu bir dönemde yaşanmaktadır. 

Eğitim kavramı okul içerisinde gerçekleştirilen fiziksel bir durum olarak 

algılandığı geleneksel dönemden, online bir şekilde tüm teknolojik 

olanakların dahil edilmeye çalışıldığı bir döneme doğru sistem geçiş 

yapmaktadır. Eğitim ayrıca toplumun ilerleyişi açısından kesintisiz 

sürdürülmesi gereken bir süreç olduğu gerçeği ile online ders dönemi 

öncesindeki kısa ara eğitimde kopukluklara sebep olmaktadır (Karatepe, 

Küçükgençay & Peker, 2020). Telafi eğitimi planlanarak öğrencilerin ders 

durumlarını kontrol altına alacak çalışmalar ile yüz yüze derslerden eksik 

kalan öğrencilerin ders eksiklerinin giderilmesi için senaryolar yer almaktadır. 

Eğitimlerin online ders sürecinde tamamlanması yeterli gelmeyeceği için 

faaliyetlerin yaz döneminde yüz yüze eğitimden önce gerçekleştirilmesi 

üzerine konuşulmuştur (Gençoğlu & Çiftçi, 2020: 1661). 

1.4.EĞİTİM KURUMUNUN YAPISI VE YENİ DÜZEN 

İLETİŞİMİ 

Uzaktan gerçekleştirilen bu ders eğitim sürecinde kaynak ve alıcıların 

diğer bir ifade ile öğretmen ve öğrencilerin birbirlerinden uzakta bulundukları 

süreçte, eğitimin kendi bünyesine esneklik ve bağımsızlık kavramları 

kazandırıldığı aktif iletişim yapısının etkilerinin teknolojik uygulamalar ile 

dahil edildiği söz edilmektedir. Bu etkiye göre uzaktan eğitim ve uyum süreci 

olumlu olarak açıklanması gerekirse, farklı mekanlarda bulunan öğretmenler 

ve öğrencilerin, öğrenme ve eğitim materyallerini uygun bir bilgi ve elbette 

iletişim teknolojisi kaynak araçlarını kullanması ile bir araya gelmesi olarak 

ifade edilmesi mümkündür. Genel olarak bakıldığında bu süreçte fiziksel okul 

varlığının online ortamda sürdürülmesini ve bir algı oluşturulmasına destek 

olacak bir sistem ile ilerlemeye çalışan eğitimcilerin, bireysel ve kurum içi 

çabasından söz edilmektedir. Kurum kendi içerisinde yeni öğrenme 

stratejileri, yöntem ve tekniklerini sistemin içerisine alarak kendi içinde 

empoze etmeye çalışmaktadır. Bu sayede uzaktan eğitim ve okul kurumunun 

algılanması doğrultusunda verimliliği etkileyen bir gelişme sağlanmış 

bulunmaktadır. Bunu temelde gerçekleştirecek olan kişiler eğitimciler diğer 

bir ifade ile öğretmenlerdir. Birbirlerine bu süreçte destek olan öğretmenlerin 

doğru bir iletişim stratejisi ve mesaj dili ile ilettikleri önemli gelişme ve 

noktalara basılarak, etkili bir iletişim yönetimi planı aracılığıyla 

gerçekleştirilmesi etkin bir yol olarak görülmektedir. Olumlu ve olumsuz 

yönleri ile süreç eğitimcilerin ilişkilerini de etkilemektedir. Sürecin doğru 
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aktarılması ve ilerlemesini temelinde öğretmenlerin kendileri arasındaki 

kurduğu iletişim ve dil birliği olarak açıklanmaktadır (Kurnaz, Kaynar, 

Şentürk Barışık & Doğrukök, 2020). 

Kısa bir dönem süresince karma yapı diğer bir ifade ile hibrit eğitim 

sistemine ağırlık verilmiştir. Virüse karşı aşıların aktif olarak uygulanmasının 

güvencesiyle beraber sistemi kademeli olarak tam zamanlı yüz yüze eğitim 

şekline tekrardan dönüştürmeye başlanacağı açıklanmıştır (T.C. Millî Eğitim 

Bakanlığı, 2021). Online eğitim sürecine alışılmaya çalışıldığı bu zorlu 

süreçte, sistemin hem öğretmenler hem de öğrenciler için aşırı bir iletişim ve 

süreç yükü olmaya başlamasının ardından aşılanmanın hızlanması, 

öğretmenlerin aşı sırasının gelmesi ve daha küçük yaşlara kadar inmesi ile 

birlikte uyum eğitimleri başlığı altında yüz yüze eğitim sistemine tekrardan 

geçilmiştir. Bu süreçte eğitimcilere yeni görevler ve roller atanmış ve 

tanımlanmıştır. Fiziksel sınıf yapısına, kuruma uyum ve adaptasyon sağlama, 

öğretmenlerin kendileri arasında bilgi paylaşımı ile okulun genel düzen ve 

temizliği hakkında bilgilendirme ayrıca yıllık planlamaların hazırlanması, 

kurum işleyişi, değişen algılar ve beklentiler karşısında idari yönetim 

çalışanlarının desteği ile genel olarak sürecin iletişim ve iletişim yönetimini 

sürdürmeleri konusunda görev tanımlamaları yer almaktadır. Görev 

tanımlamaları yanı sıra derslerden uzak kalan öğrenci gruplarını tekrardan 

adapte etme sorunu ortaya çıkmaktadır. Adaptasyon sorunun çözümü, 

öğretmenlerin resmi ama aynı zaman da yakın bir şekilde öğrencilerini sürece 

tekrar bütünleşmenin sağlamaları ve gerçekleştirilen bütünleşmenin geri 

dönütleri sayesinde ise öğrencilerin öğretmenlerine saygılı bir dille yaklaşarak 

sürecin içerisinde yer almalarıdır, bu şekilde adaptasyon süreci diğer bir ifade 

ile iletişimin olması gereken doğal sürecinde ilerlemesi sağlanır (Cüceloğlu, 

2001: 15). Bunun yanında zümre öğretmenlerinin birlikte çalışması ve kurum 

içi motivasyon ve durum değerlendirmesi yapma gerekliliğini ortaya 

çıkartmaktadır. Bu süreçten sadece etkilenen okul idari yöneticileri, 

öğretmenler ve öğrenciler değildir. Veliler de uzaktan eğitim temposundan 

etkilenmiş bir grup olarak motive edilmesi gereken ve adaptasyon ve 

bütünleşme sürecine dahil edilmesi gereken kişiler olarak yer almaktadır. 

İletişim süreçlerinin sağlıklı olarak devam ettirilmesi gereken süreçte 

eğitimciler hitap etmesi gereken kitle gün geçtikçe genişlemekte ve bunu 

çözümü olarak etkili bir iletişim planı ile kurumun resmi işleyişinin 

desteklenmesi gerekmektedir (Kocabaş, Koru, Ardakoç, Kültür, Çelik & 

Karataş, 2021). 

Sürecin birebir iletişim boyutunu eğitimciler sürdürse bile bazı 

konularda eksik bir planlama yer almaktadır. Eksik kalan psiko-sosyal süreci 

ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen pandemi diğer bir ifade ile 

pandemi süreci danışmanlık ve rehberlik sistemlerinin arttırılması ile 

öğretmenlerin üzerinde bulunan yükü azaltmaya çalışılmıştır (T.C. Millî 

Eğitim Bakanlığı, 2020). Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime tekrardan geçiş 
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yapan öğretmenler, sürecin kilit rollerini üstlenmiş bulunmaktadır. Bakanlığın 

desteği yanında idari yönetimin yetki ve sorumluluk bilinci ile kurumsal 

yönetimi doğru ilerletmesi sonucunda, zümre öğretmenleri ve kurum 

içerisindeki tüm öğretmenleri iletişim süreçlerine hâkim olması ile yüz yüze 

eğitim sürecinin kalıcılığı sağlanmasının ilk adımları atılmış bulunmaktadır. 

Online eğitim süreci, hibrit sistemin geçiş sürecinde kullanılması ve son 

olarak yüz yüze eğitim sistemine yeniden geçiş yapılması ile artık yeni nesil 

öğretmenler, yeni nesil öğrenciler, yeni nesil materyaller ve öğrenciler ve 

diğer tüm bileşenlerin bir arada yer aldığı karma çalışmalara geçişin 

başlangıcının yapılmasından söz edilmektedir (Fidan, 2020). Bu başlangıcın 

iletişim sağlayıcıları ve kurumsal algı olarak okulun temsil yönünü 

öğretmenler ve idari yönetim kadroları birincil olarak yer alacak kişiler 

bulunmaktadır. Bu süreçte iletişim ve iletişim yönetimin planlanması ve 

uygulanması konusundaki temel ve mühim eksiklikleri giderecek kişilerle 

iletişime geçilmesi gerekmekte ve aynı zamanda çalışmalara ağırlık verilmesi 

beklenmektedir. 

Yeni dünya düzeni ile eğitim sürecini evde geçiren öğretmen- öğrenci 

ve diğer bağlı grupların kitle iletişim araçları kullanımlarının artması ile 

pandemi sürecinde online sistemlerin sistematik kullanımında artışın 

gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır. Pandemi döneminde artan web tabanlı 

seminer ve ders kullanımları ile kurumu fiziksel çalışma yapısı farklı bir 

sürece doğru evrilmiş ve değişmiştir. Yeni düzen iletişim dünyası internet 

üzerinden her an her yerde aktif olarak gerçekleştirilen bir sürece doğru 

ilerlemeye devam etmektedir (Sucu, 2020). 

1.5.YENİ NORMALDE EĞİTİM SÜRECİ İLE İLETİŞİM 

YÖNETİMİ VE EĞİTİMCİLERE DÜŞEN GÖREVLER 

Eğitim içeriği ve okulun kurum olarak görülmesi yanı sıra okul bir 

sosyal ortamdır ve kaosun hâkim olduğu bu süreçte yüz yüze eğitim 

adaptasyonun en büyük etkilenicisi öğrencilerin akranlarıyla tekrardan 

sosyalleşmeye başlamaları gerekmektedir (Çakın & Külekçi Akyavuz, 2020). 

Bu ortamı sağlayan okuldaki en büyük destekçileri ise öğretmenleridir. Sınıf 

ortamında ve teneffüs saatlerinde yeni hijyen kurallarına uyarak, fiziksel 

mesafe-maske-hijyen üçlüsünü koruyarak sosyal aktivitelerine devam eden 

öğrenciler kuruma tekrardan adaptasyonun daha aktif gerçekleşmesi 

sağlayacaktır. Derslere aktif katılım sağlanması beklenen öğrencilere önce 

motivasyon ve adaptasyon sağlanması gerekmektedir. Öğrenciler online 

süreçte motivasyon sağlaması gereken sosyal faaliyetlerden ve grup 

çalışmalarından mahrum kalmışlardır, eksik kalan aktivite alanlarını sunmak 

tekrardan öğretmenlerinin sınıf içi görevi olarak yer almaktadır (Balaman & 

Hanbay Tiryaki, 2020). Genel olarak bu okul içi süreçte önemli olan 

öğretmenlerin ve idari yöneticilerin öğrencilerle okul içerisinde direkt iletişim 

kurarken, doğru mesajların iletilmesi ve sağlık açısından önemlerinin 



A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  | 354 

 

 

vurgulanması önem kazanmaktadır. Okul kurumunun kendi iç kuralları ve 

düzeni yanında artık yeni normal sürecinin getirdiği pandemi dolayısıyla 

alınması gereken sağlık ve hijyen önlemleri de sisteme dahil edilmektedir. 

Doğru ve etkili bir iletişim yönetimi ile sınıf içi ve dışı tüm okul işleyişinin 

mesaj iletişimi ve iletişim süreçlerinin tutarlı bir şekilde düzenlenmesinin 

gerçekleşmesi mümkün olarak sunulmaktadır. Stratejik ve etkili bir iletişim 

yönetimi, planlı iletişim süreçlerini tanımlanması ve uygulanması, iletişim 

süreci ile yönetim fonksiyonun planlı ve ortak harekete geçmesi olarak 

açıklanmaktadır (Çınarlı, 2013).  İletişim sürecinin yönetimi ile yaşanabilecek 

her türlü yanlış bilgi ve durumun kontrol altına alınmasını kolaylaştıracak ve 

krizlerin engellemesini sağlayacaktır. Özellikle pandemi sürecinde iletişim ve 

iletişim yönetimi, eğitim ve sağlık konusunda yaşanabilecek bilgi eksiklerinin 

kurum olarak okullarda giderilmesini sağlayacak bir olgu olarak görev 

almakta ve bunun düzenlenmesinin kontrolünü sağlayacak olan temel kişiler 

ise okul çalışanları ve eğitimciler yer almaktadır (Karsak, Yılmaz Altuntaş, & 

Sancar Demren, 2018). 

İletişim sürecinden söz edilen bu pandemi döneminde iletişim 

kavramından bu kadar bahsediliyorken; iletişim, hedefler üzerinden bir 

değişim gerçekleştirilmesi istenen bireylerin bunu sağlayacağını ummakta 

olduğu anlamı hedef olan tarafa ulaştırması ve hedefin de bu anlamları 

çözerek onlardan etkilenmesinin derecesi olarak tanımlanabilmektedir (Balcı, 

2019). Görevlerin tam olarak anlaşılabilmesi ve kurumlarda sistemli 

ilerlenmesi için gereken ana madde iletişim kavramını iyi özümsemektir. 

Pandemi önlemlerinin iyi aktarılıp öğretilmesi ve hatta uygulanması için 

temel kavram iletişim olarak tekrardan ön plana çıkmaktadır. Kurumu 

oluşturan bireyler ve gruplar arasında sağlıklı bir iletişim olmadan kurumsal 

algıların oluşması ve iç iletişimin devam ettirilmesinden söz edilememektedir. 

Sürecin genelinde eğitimciler pek çok farklı iletişim kanalları yoluyla hızlı bir 

şekilde daha fazla miktarda olacak şekilde enformasyona maruz kalmaları ise 

aşırı bir iletişim yüküne sebep olmaktadır (Dilekçi & Limon, 2020). Aşırı 

iletişim yükünü hafifletmek için ise öğretmenler arasında iş birliği sürecinin 

online eğitim sonrası yeni normaldeki yüz yüze iletişim sürecinde de devam 

etmesi gerekmektedir. Öğrencilerin motivasyonu hep ön planda yer almasının 

yanı sıra sürecin kilit grubu olan öğretmenlerin de kendi aralarındaki 

motivasyon sağlayan etmenler ve iç motivasyonları önemlidir (Argon & 

Ertürk, 2013: 162). Pandemi süreci yoğunluğu ve iş yükünü omuzlarında 

taşıyan eğitimciler bu süreçte toplumsal bir varlık olarak, bir birey olarak 

kendi özel hayatlarını yaşarken aynı zaman da eğitimin ilerlemesi ve 

değişiminde de görev alan kişiler olarak yer almaktadır. Okul içerisine dahil 

olan gruplar-bireyler ve kurum arasındaki bağ ve köprü olan öğretmenlerin 

psikolojik ve sosyal durumları da süreçte desteklenmesi gereken alanlar 

içerisinde değerlendirilmelidir. Kurum içerisinde yer alan birey ve gruplarında 

arasında ne kadar birlik-beraberlik isteği ve çabası varsa o kadar pozitif yönde 
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bir algı oluşmaktadır. Kurumsal algının oluşması önce kurumun kendi 

içerisinde başlar ve iletişimde olunan çevre ile paylaşılarak aktarılır. Burada 

bahsedilen kurum okulsa eğer idari yöneticilerin öğretmenleri ile olan ilişkisi 

ne kadar iyi yönde olursa, eğitimcilerin öğrencileri ve velileri ile olan ilişkisi 

pozitif bir yönde gelişmektedir. Her kurumun içerisinde bir denge yer alması 

gerekmektedir. Dünya genelini etkileyen geniş kapsamlı bir pandemi 

sürecinin eğitim ayağının bir bölümünün yönetilmesi ise tam olarak bu denge 

ile sağlanabilmesi öngörülmektedir. Bu sürecin genelinde önem taşıyan nokta 

ise grupların/bireylerin (Eğitim çalışanları ve okul içerisinde yer alan diğer 

kişiler) pandeminin etkilerine karşı genel bir hazırlık içerisinde yer alıp 

oluşabilecek eğitim sürecini etkileyen kurumsal algı kopmaları, kurumun 

okulun iç iletişim süreçlerinin ve adaptasyonun sağlanması olarak 

açıklanabilmektedir. Bu noktada öğretmenler ve öğrenciler için en önemli 

olan unsurlardan birisi sürekli iletişim yollarını aktif tutmaktır (Er Türküresin, 

2020). 

Pandemi sürecinde bir diğer ön plana çıkan konu ise yeni normalde 

eğitim süreci ile iletişim yönetimini gerçekleştiren eğitimcilerin ve eğitim 

kurumunun imajı ve nasıl algılandığı şeklinde yer almaktadır. Kurumsal imaj 

kavramı, kurumun dışa yansıyan görüntüsü olarak adlandırılmaktadır. 

Kurumsal imajı oluşturan faktörler yönetimin kalitesi, yetenekli insanların 

çalışması, kurumun kaynaklarını akılcı kullanması ve verilen hizmetin kalitesi 

olarak sınırlandırılabilmektedir. İyi bir imaj oluşturulması için uzun vadeli bir 

çalışma ve emek süreci gerekmektedir (Süceddinov, 2008). Okulun imajının 

iyi oluşturulması için okul idari yönetimi, öğretmenler ve okul içerisinde yer 

alan diğer kişilerin iletişim yönetimine hâkim olması, kurumu iyi tanıması, 

verilen eğitimin kalitesinin arttırılması ve öğrencilerine iyi bir eğitim-öğretim 

hayatı sunacak sosyal ve eğitim temelli bir ortam yaratılması gerekmektedir. 

Pandemi ile değişim, eğitim ve okul şartları ile iletişim süreçleri 

doğrultusunda eğitimcilere düşen görevler ve sorumluluklar daha da artmaya 

devam etmektedir. 

2.ARAŞTIRMA SÜRECİ 

2.1.ARAŞTIRMANIN AMACI  

Araştırmanın amacı, eğitimcilerin COVID-19 pandemi sürecinde ve 

sonrasında kurumsal olarak eğitimin gerçekleştiği okullara karşı olan algısını 

ve adaptasyonunun incelenmesini temel almaktadır. Bu algı ve adaptasyon 

sürecinin temel olarak öğrenciler, öğretmenlerin öğrencileri ile ilişkileri için 

ve eğitimcilerin kendi aralarında sürecinin iletişim ve iletişim yönetiminin 

nasıl sağlanacağına dair bir uygulama çözümü bulma ve sebep/sonuçlarını 

gözden geçirilmesinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Amaç doğrultusunda, çalışmanın sonunda ortaya konulan kurumsal 

algılamanın eğitim süreci içerisindeki nasıl gerçekleştiği araştırma sorularının 

boyutları üzerinden bağlantı kurularak öneriler oluşturulması planlanmıştır. 
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Pandemi sürecinde yaşanan durumların yanı sıra eğitim kurumu içerisinde 

kurumsal algı ve iletişim yönetim süreçlerinde nelerin ön plana çıktığı ve 

kurumsal algı kavramının nasıl yansıtıldığı ve aynı zamanda algılandığı 

konusundaki eksiklikler öğrenilmek istendi mi ve neden öğrenilmek 

istenildiği gibi farklı noktalara değinilmektedir. 

2.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada “eylem araştırması” (eylem çalışması) modeli 

kullanılarak nitel bir araştırma yapılması amaçlanmaktadır. Eylem araştırması, 

okulda veya derslerde karşılaşılan sorunların çözümleri için kullanılmaktadır. 

Bunların yanında okul düzeni veya ders programlarının iyileştirilmesinde de 

kullanılabilmektedir. Eylem araştırması, eğitimcilerin öğretim etkinliklerini 

geliştirmektedir, bu sayede öğrencilerin daha iyi bir öğrenim görmesini 

sağlamaktadır. Eylem araştırması; problemin tanımlanmasını, veri toplama, 

veri analizi, eylem planı hazırlanması, ardından sonuçların değerlendirilmesi 

ve son olarak bir sonraki eylem planının hazırlanması aşamalarından 

oluşmaktadır. Dairesel bir döngü şeklinde gerçekleştirilmekte olan bu 

araştırma türü, nitel araştırma türü olarak kabul edilmesi ile verilerin 

toplanılmasında nicel ve nitel veri toplama yöntemleri kullanılabilmektedir 

(Beyhan, 2013). 

Eylem araştırması bir başka tanıma göre, uygulayıcının doğrudan ya da 

bir araştırmacı ile gerçekleştirmekte olduğu ve uygulama süreçlerine ilişkin 

problemlerin ortaya çıkarılması ya da önceden ortaya çıkmış bir sorunu 

anlama ve çözmeye yönelik gerçekleştirilen bir veri toplama ve analiz etmeyi 

içermekte olan bir araştırma yöntemi olarak açıklanmaktadır. Eğitim 

kurumlarında eylem araştırması; bir okulda çalışmakta olan yönetici, 

öğretmenler, eğitim uzmanı veya diğer tür kuruluşlarda çalışan yönetici, 

planlamacı, insan kaynakları uzmanı gibi direkt uygulamanın içerisinde olan 

bireyler tarafından uygulanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2008). 

Bu araştırmada karşılıklı iş birliği/uygulama/tartışma odaklı eylem 

araştırması temel alınmaktadır. Yorumcu bakış açısına sahip olan bu 

araştırmada, araştırmacı ve uygulayıcı bir araya gelerek uygulamada ortaya 

çıkmış olan olası sorun alanlarını, bu ortaya çıkmış olan sorunlara neden olan 

olası etmenleri ve ardından olası müdahale yollarını saptamaktadır. Bu 

yaklaşım, uygulamayı geliştirme amaçlı olduğundan “uygulama odaklı eylem 

araştırması” olarak da bilinmektedir. Araştırmada, araştırmacı ve uygulayıcı 

arasındaki etkileşim araştırmanın genel seyrini değiştirebilmektedir (Yıldırım 

& Şimşek, 2008). 

Bu eylem araştırmasında ana incelenen konu “COVID-19 pandemi 

süreci ve sonrasında eğitim çalışanlarının kurumsal algısı ve adaptasyonu ile 

sürece ilişkin iletişim yönetimi” olarak temel alınmıştır. Nitel araştırmaları; 

görüşmeler, gözlemler ve doküman analizleri gibi nitel veri toplama 

tekniklerinin kullanılmakta olduğu, olayların ve algıların doğal ortamlarda 
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bütüncül ve gerçekçi bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir süreç 

izlenildiği araştırma biçimi olarak tanımlamak mümkün olarak görülmektedir 

(Karataş, 2015). Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan 

derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. 

2.3.ARAŞTIRMANIN SORULARI 

Görüşmeler için sorular “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” (Derinbay, 

2011), “İlköğretim Okulları Yönetim Zorunlulukları Ölçeği” (Özbaş & 

Akbaşlı, 2012), “Pandemi Kaygısı Ölçeği” (Özalp, Demir Çelebi & Ekşi, 

2021) ve “COVID-19 Salgını Bağlamında Öğretmenlerin Algıladıkları Aşırı 

İletişim Yükü Ölçeği” (Dilekçi & Limon, 2020) temel alınarak hazırlanmıştır. 

Çalışmanın amacı, yöntemi ve seçilen teknik doğrultusunda eğitimcilere 

ilişkin yanıt aranan sorular aşağıda yer almaktadır:  

• COVID-19 pandemisinde gerçekleşen online eğitim süreci nasıl 

geçirilmiş ve sürece ilişkin iletişim yönetimi nasıl 

gerçekleştirilmiştir? 

• COVID-19 pandemisinden öğretmenler ve dolayısıyla öğrenciler 

nasıl etkilenmiştir? 

• COVID-19 pandemisi sonrasında eğitimciler bazında eğitime 

kalındığı yerden nasıl devam edilmiştir? 

• COVID-19 pandemisi sonrasında eğitimciler kurum işleyişine ve 

yüz yüze eğitim sürecine adaptasyonu nasıl sağlamıştır? 

• COVID-19 pandemi sürecinde eğitim kurumlarında kurumsal algı 

ve sonrasındaki kurumsal algı arasında nasıl farklar yer almaktadır? 
 

2.4.ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ  

Çalışmanın evreni Türkiye’de eğitim sektöründe yer alan 

eğitimcilerden oluşmaktadır. Türkiye’de pandemi sürecinde eğitim alanında 

aktif olarak çalışmakta olan, dahil edilme kriterlerine uyan ve amaçlı 

örneklem ile belirlenmiş bir ilkokuldan seçilen 12 sınıf öğretmeni ise 

araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklem seçimindeki ölçüt, bir 

ilkokulda sınıf öğretmeni olması ve pandemi sürecinde eğitimde aktif olarak 

yer almış olması olarak sınırlandırılmıştır.  

2.5.EYLEM ARAŞTIRMASI SÜRECİ 

Bu araştırmada İzmir ili Konak ilçesine bağlı bir ilkokulda yer alan 12 

öğretmen ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma süreci yüz 

yüze görüşme ve online görüşme olarak iki şekilde gerçekleşmiştir. Süreç, 

literatür araştırmasında elde edilen bilgiler doğrultusunda yer alan konunun 

içerisindeki yaşanan sorunların, değişimlerin ve çözümlerin nasıl bulunarak 

uygulanacağının konuşulması ile başlamıştır. Sonrasında ise uygulamaya 

dönük çözümlerin bulunup bulunamayacağı, problemlerin ve eksikliklerin 

neler olduğu görüşmeci ve katılımcı tarafından belirlenmesi ile devam 
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etmiştir. Görüşmeci bu alan yaptığı literatür araştırması doğrultusunda, 

görüşmede nelerin irdeleneceğine karar vererek görüşmeyi katılımcı ile iş 

birliği içerisinde sorulara cevap aranarak gerçekleştirmiştir. Katılımcı olarak 

yer alan öğretmenlerin bu konu üzerine gözlemlediği ve birebir yaşadığı 

eksikleri görüşmeci ile paylaşmıştır. Belirlenen sorulara cevap verilerek 

derinlemesine bilgiler elde edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların bilgi 

birikimleri, yaşantıları ve birincil kaynak olarak yorumları doğrultusunda 

konuya ilişkin derinlemesine görüşme içeriği hakkında yeterli veriler elde 

edilmiştir. 

2.6.VERİ TOPLAMA SÜRECİ  

Veri toplanması sürecinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

COVID-19 pandemi sürecindeki eğitim, kurumsal algı ve adaptasyon 

süreçleri hakkındaki deneyim ve yorumlarını öğrenebilmek için 30-40 

dakikalık, durumu uygun olanlarla yüz yüze ve diğerleri ile online olacak 

derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Önceden belirlenen ana 

derinlemesine görüşme soruları ve o an içerisinde eklenen alt sorular 

doğrultusunda katılımcılarla yapılan görüşmede ortalama olarak 5 sayfa 

görüşme notu tutulmuştur. Kamu çalışanları oldukları için görüşmeler 

süresince görsel/video ya da ses kaydı yapılmamasının katılımcılar için daha 

doğru olabileceği durumu ile karşı karşıya kalınmıştır ve buna saygı 

duyulmuştur. Görüşmede temel 10 soru dahil olarak 51 adet soru katılımcılara 

doğrultulmuştur. Tüm sorular araştırmanın temel boyutları olarak araştırma 

verisi olarak çalışmaya eklenmiştir. Katılımcıların bilgileri doğrultusunda 

sorular farklı noktalarda kavram ve tanımlar eklenerek, genişletilerek 

araştırma bulgularına aktarılmıştır. 

2.6.1.ARAŞTIRMANIN BOYUTLARI 

COVID-19 pandemi süreci ve sonrasında eğitim çalışanlarının 

kurumsal algısı ve adaptasyonu: bir nitel inceleme ile sürece ilişkin iletişim 

yönetimi önerileri konusundaki bu çalışmada araştırma verilerinin elde 

edilmesinde belli boyutlar üzerinden bir derinlemesine görüşme süreci 

gerçekleştirilmektedir.  

İlk boyutta; COVID-19 pandemisi hakkında neler bilindiği, ne kadar 

süreceğinin düşünüldüğü, pandemiden direkt etkilenilip etkilenmeme durumu 

ve yeni normal sürecinde nelerin beklendiği hakkında temel verilerin elde 

edilmesi planlanmıştır.  

Sonrasında ikinci boyutunda ise araştırmanın temeli olan pandemi ve 

eğitim hakkında; COVID-19 pandemi sürecinde gerçekleştirilen eğitim 

sürecine genel durum hakkındaki düşüncelerin neler olduğu, online eğitimin 

doğru bir seçim olup olmadığı, Millî Eğitim Bakanlığının süreç uygulamaları 

hakkında neler bildikleri, pandemi sürecinden öğrencilerin nasıl etkilendiği, 

eğitimcilerin hangi kanalları ders aracı olarak kullandığı, online eğitimden 

verim alınıp alınmadığı, ders içeriklerinde değişim yaşanıp yaşanmadığı ve 
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online eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi kullanılması gerektiği yanı sıra her 

iki eğitim yöntemi hakkındaki genel kanılar üzerine veriler elde edilmeye 

çalışılmıştır. 

Online eğitim sürecinde öğretmenler arası iletişim ve okul içindeki 

iletişim süreci üçüncü bir boyut olarak; online süreçte öğretmenler ve okul 

çalışanları arasındaki iletişim ve iletişim yönetimi nasıldı, iletişim yolları 

olarak neler seçildi ve aktiflik ne sıklıkla sağlandı, online eğitim sürecinde 

okulun öğretmenlere olan desteği nelerdi, materyal desteği sağlandı mı 

sonrasında bu eğitim ve destek verimli bir şekilde uygulamaya geçilip 

geçilmediği üzerinde temel bilgiler elde edilmiştir. 

Dördüncü boyutu ise okul kurumsal algısı ve işleyişi üzerine; 

araştırmaya katılan eğitimcileri kurumsal algı hakkında neler bildikleri, 

okulun kurumsal algısının nasıl olması gerektiği, online eğitim sürecinde 

okulun bir kurum olarak nasıl algılandığı, pandemi süreci sonrasında kurum 

olarak okulların nasıl algılanmaya başlandığı ve daha sonraki süreçlerde daha 

fazla ne gibi okul düzeni değişimi gerçekleşeceği gibi farklı noktalara değinen 

boyutlar ele alınarak sorulara aktarılması gerçekleştirilmiştir. 

Kurumsal algı süreci doğrultusunda beşinci boyutta online eğitim 

sonrası okula ve sınıfa adaptasyon sürecinde; eğitim hayatının içerisinde 

okula ve sınıfa adaptasyonun eğitimciler tarafından nasıl sağlandığı, online 

eğitim sürecinde öğrencilerin adaptasyonunun derslerde nasıl sağlandığı, okul 

yönetimi ve öğretmenlerin arasındaki iletişimin bu sürece nasıl adapte 

edildiği, online eğitim sonrasında yüz yüz eğitime geri dönüldüğünde okula 

ve derslere nasıl adapte olunduğu ve bunların yanı sıra öğretmenlerin 

tekrardan yüz yüze eğitime geçişinde kendi adaptasyon sürecini nasıl 

sağladıkları üzerine bulgular elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Adaptasyon süreci planlanması ve uygulanmasından sonra altıncı 

boyutunda yüz yüze eğitime geri dönüşte uyum sürecinde; yüz yüze eğitime 

geri dönüşte öğretmenlerin kendi arasında ve okulun öğretmenle arasındaki 

iletişim uyum süreci nasıl olduğu, online sürecin içerisinde değişmiş olan 

iletişim yollarının neler olduğu, okul içerisinde fiziksel olarak çalışmaya 

devam eden öğretmenlerin aralarındaki ilişki yapılarında ne gibi değişimlerin 

hissedildiği ve yüz yüze eğitim sürecine geri dönülen bu süreçte idari yönetim 

kadrosu ve öğretmenler arasında yer alan uyum süreci nasıl gerçekleştiği 

konusunda temel duygu ve düşünceler elde edilmiştir. 

Öğrencilere etkilerinin temel alındığı bu sistemde yedinci boyutun 

konusu ise yüz yüze eğitime geri dönüşte öğrenciler için; kendi aralarında 

derslerde öğretmenle olan ve okuldaki genel iletişim uyum süreci nasıl bir 

yapı halini aldığı, pandemi öncesinde ve sonrasında eğitimciler tarafından 

bakıldığında öğrencilerde ne gibi değişimler olduğu, yüz yüze eğitime 

tekrardan geri dönülen süreçte öğrencilerin okula karşı genel uyumunun nasıl 

olduğu ve uyum konusunda zorluk çeken öğrenciler için neler yapıldığı 

hakkında temel bilgiler üzerinde durulmuştur. 
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Hibrit eğitimin uygulandığı pandemi döneminde yer alan durumlar ise 

sekizinci boyut olarak ele alınmış ve bu konuda; pandeminin etkilerinin 

devam ettiği süreçte hibrit eğitim sistemi uygulanmasının doğru olup 

olmadığı, hibrit edğitim sisteminin verimli olup olmadığı, genel eksiklerin 

neler olduğu gibi teknik bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır., 

Dokuzuncu boyut ise eğitim kurumu yapısı olarak; kamu kurumu olan 

okulların eğitim veren ortam olarak yapısı hakkında bir öğretmen olarak neler 

düşünüldüğü, pandemi öncesi ve sonrasında eğitim yapısında neler değişime 

uğradığı, eğitim kurumu yapısı olarak pandemi sonrasındaki beklentilerin 

neler olduğu ve yeni düzen iletişimi iş hayatına ve eğitim hayatına nasıl 

yansıdığı gibi daha bireysel yorumlanacak konuda sorular yöneltilmiştir. 

Son olarak ise onuncu boyutta süreç içerisinde öğretmenler hakkında 

beklenenler; eğitimcilere bu süreçte düşen görevlerin neler olduğu, pandemi 

sonrasında yeni normal eğitim sürecine uyum ve adaptasyon sağlamada hangi 

görevlerin düştüğü, bu görevlerde eksik ve fazla görülen durum ve olguların 

neler olduğu ve eğitimci olarak öğretmenlerin bu süreçte kendileri adına neleri 

geliştirmeleri gerektiği hakkındaki düşünceleri hakkında bilgiler elde 

edilmiştir. 

Tüm genele bakıldığında karşılıklı bir soru cevap diyalog sürecinde 

etkili iletişim yönetiminin nasıl olması gerektiği; pandemi öncesi, pandemi 

süreci ve pandemi sonrasında pek çok konu üzerinde iletişimin ön plana 

çıkartılması gerekip/gerekmediği hakkında bilgiler elde edilerek boyutların 

aktarımı ile bulgular sonuçlandırılması planlanmıştır. 

2.7.VERİLERİN ANALİZİ  

Araştırma sonucundaki derinlemesine görüşme verilerinin “Maxqda 

2022” programına aktarılması ve belirli görsellerin tablo olarak çıkartılması 

bağlamında, ayırt edici noktalar belirli kod, tema ve kategorilere ayrılarak 

incelenmiştir. Ortak etkileşim noktaları elde edilerek aynı zamanda ayırt edici 

farklar ortaya çıkartılmıştır. Şekiller oluşturulurken “Hiyerarşik Kod-Alt kod 

Modeli” kullanmıştır. Verilen incelendiği başlıkların seçilmesinde ve 

kavramların analizinde; Batu, Kalaman, Tos & Subaşı’nın (2021) “Pandemi 

Sürecinde Aktif Görev Alan Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Algısı ve 

Çocukları ile İletişimi: Görünenin Art Alanına Yönelik Nitel Bir İnceleme” 

makalesinden yararlanılmıştır. Elde edilen analizler bulgular ve tartışma 

sürecinde açıklanmaktadır. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA  

Araştırma temelde demografik sorularla ilgili sekiz başlık üzerinden 

bilgi alınmıştır. COVID-19 pandemisi hakkındaki genel bilgilere ve kişilerin 

zihinlerindeki konu hakkındaki algıyı anlayabilmek için dört temel soruya yer 

verilmiştir. Sorular genel tema olarak pandemi sürecindeki eğitim, yeni 

normal sürecindeki eğitim olarak ikiye ayrılmaktadır. Araştırma konusu temel 

başlıkları doğrultusunda ise süreç içerisindeki kurumsal algı düzenini anlama 
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ve okula tekrardan dönüş sürecinde öğretmenler arası, öğrenciler arası, sınıf 

içerisinde ve okul içerisindeki adaptasyon durumu incelenmiştir. Genel olarak 

tüm süreç ve sorulan sorularda iletişim süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiği ön 

plana çıkartılmış ve belirlenen tema içerisinden yer alan sorunlara çözümler 

aranmıştır. 

3.1.DEMOGRAFİK YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 

Araştırmaya dahil edilmiş olan katılımcıların 4’ü 30-40 yaş aralığında, 

2’si 41-50 yaş aralığında, 5’i 51-60 yaş aralığında ve 1’i 61 ve üstü olan yaş 

aralığında yer almaktadır. Katılımcılardan 7’si evli ve 5’i bekardır. 9’u kadın 

3’ü erkek olan katılımcıların eğitimleri ise 10’u lisans, 2’si ön lisans 

mezunudur. Katılımcıların tümünün branşı sınıf öğretmenidir. Katılımcılardan 

4’ü 1.sınıfları, 5’i 2.sınıfları, 1’i 3.sınıfları ve 1’i ise 4.sınıfları okutmaktadır. 

Katılımcı olarak yer alan öğretmenlerin deneyim/görev yılları ise 4’ü 11-15 

yıl, 1’i 16-20 yıl, 5’i 21-25 yıl, 1’i 26-30 yıl ve son 1 kişi ise 31 yıl ve üstü 

şeklinde yer almaktadır. Pandemi sürecinden şu anki yeni normal sürecine 

kadarki yer aldıkları okullarında kadrolarında kaç yıldır çalıştıkları; 4’ü 1 

yıldan az, 3’ü 1-3 yıl ve 5 kişi 3 yıldan fazladır şeklinde belirtilmiştir. 

3.2.EĞİTİMCİLERİN COVID-19’A İLİŞKİN ALGILARI: 

COVID-19 Pandemisi Hakkında: Elde edilen verilerde, hastalığın 

nedenleri, sürecin etki düzeyi ve kişilere olan etkisi vurgulanmıştır. Hastalık 

durumu şekil 1’de de görüldüğü gibi virüsün bulaşıcı olması, salgın olarak 

görüldüğü, tehlikeli ve öldürücü olduğu şeklinde açıklanmıştır. Aynı 

kavramların yer aldığı açıklama T.C. Sağlık Bakanlığı (2020) tarafından İlk 

tespit zamanından bulgulara rastlanmaya başlanmasıyla ölümcül ve bulaşıcı 

bir pandemi hastalık olduğu, kalıcı etkilere sahip olduğu, solunum yolu ile 

bulaşının gerçekleştiği ortaya çıkmıştır, şeklinde açıklamıştır. Literatür 

bilgisinin ve katılımcıların görüşlerinin benzer olduğundan söz 

edebilmekteyiz. Çıkış sebebi tam olarak bilinmediği bilgisinin elde 

edilmesinin yanında yoğun olarak kurgulanmış ve planlanmış bir durum 

olduğu ön plana çıkmaktadır. Pandeminin çıkışından itibaren alınan önlemler 

konusunda ise önlemlerin yüzeysel bir şekilde alındığı verilerin içerisinde ön 

plana çıkmaktadır. 

Pandemiden Etkilenme ve Süreç Tahmini: Araştırma verilerinden elde 

edilen sonuca göre katılımcıların kendileri pandemiden bireysel olarak yoğun 

bir şekilde etkilenmediği halde yakın çevrelerinde maruz kalmış kişiler 

bulunmaktadır. Katılımcıların açıklamalarından oluşan veriler içerisinde 

pandeminin en az 2-3 yıl sürmeye devam edeceği şeklindedir. Batu, Kalaman, 

Tos & Subaşı’nın (2021) araştırmasında yer alan incelenen verilerde 

hastalığın en az bir yıl daha süreceği yönündeki açıklamalar çoğunluğu 

oluşturmaktadır bulgusuna karşılık, katılımcıların görüşleri doğrultusunda bu 

süreçten daha uzun sürmesi ihtimali konusunda kodlar elde edilmiştir. 
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Katılımcıların COVID-19 pandemi süreci hakkındaki ifadelerden birkaçı 

aşağıda yer almaktadır: 

K6: “Salgın ve öldürücü bir virüstür.” 

K7:” Tehlikeli bir salgındır.” 

Şekil 1: Eğitimcilerin COVID-19 Pandemisine İlişkin Algı 

 

3.3.PANDEMİ SÜRECİ VE EĞİTİM HAKKINDA GENEL 

ALGILAR VE SONUÇLARI: 

Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Online Eğitim Süreci: Pandemi 

sürecindeki eğitim ile ilgili temel sorun teknik desteğin yetersiz olduğu 

konusunda bir düşünce birliği yer almaktadır. Pandemi süresince katılımcılar 

tarafından kullanılan en yoğun platform Zoom olarak verilerden çıktı 

alınmıştır. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (2020) verilerine göre de Türkiye 

genelinde en çok kullanılan platform Zoom olarak açıklanmıştır. Kullanılan 

platform ve idari desteklerin eksikliği ile pandemi sürecinde eğitim 

katılımcıların yoğun açıklamaları doğrultusunda yetersiz ve zorlanılmış bir 

süreç olduğu açıklanmıştır. Genel olarak katılımcılar online eğitimin ilk 

başlarda doğru bir seçim olduğu ama teknik yetersizlikler ile öğrencilerin 
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katılımlarını aktif olarak sağlamakta zorlandıkları bu sebepten dolayı eğitimin 

verimsiz olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yoğun geçmekte olan ve yetersiz 

kalınan online eğitim sürecinde ders içeriklerinde herhangi bir değişim 

gerçekleştirilmemesi hem öğretmenler hem de öğrenciler için ekstra bir yük 

olarak yer almıştır. Karadeniz & Zabcı’nın (2020) iletişim yetersizlikleri ve 

düzensizliklerinin yanı sıra eğitim müfredatı yenilenmesi ve sisteme uyum 

sağlama sorunu da ortaya çıkmıştır bulguları tam olarak gerçekleştirilen 

araştırma bulguları ile uyuşmakta olan bir açıklama olarak yer almaktadır. 

Pandemi Sürecinde Olması Gereken Eğitim Şekli: Online eğitimi 

deneyimleyen katılımcıların “Sizce online eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim 

mi bu süreç işleyişinde kullanılmalıydı?” sorusuna cevapları farklı 

sebeplerden dolayı online ve yüz yüze eğitim aynı yoğunlukta seçildiği 

sonucuna varılmaktadır. Bu sonuca Şekil 2’de yer alan tüm kavramların 

etkisinden söz edilmektedir. Katılımcıların COVID-19 pandemisinde 

gerçekleşen eğitim süreci hakkındaki düşüncelerinden temel bir tanesi aşağıda 

belirtilmiştir: 

K1: “Evet, online eğitim doğru bir seçimdi fakat ön hazırlık 

yapılmadan kendi gayretlerimizle çözmeye ve destek olmaya çalıştık. Teknik 

destekler yetersizdi. Kendi telefon ve bilgisayarlarımız hasar gördü. Bizlere 

ve öğrencilere devlet teknik imkânlarda yetersiz kaldı.” 

Şekil 2: Pandemi Sürecinde Eğitimin Durumu 
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Online Eğitimde Öğrencilerin Durumu: Şekil 2’de yer alan 

durumlardan dolayı öğrenciler online eğitim sürecinde yeterli eğitim 

alamamışlardır. Katılımcıların genel kanısına Şekil 3’te görüldüğü gibi 

öğrencilerin yeterli eğitim almamaları yanında olumsuz etkilendikleri, 

eğitimden uzaklaştıkları ve derslerde yer alarak gerçek anlamda sosyal 

hayattan uzaklaştıkları gerçeğine ulaşılmıştır. 

Şekil 3: Pandemi Sürecinde Online Eğitimde Öğrencilerin Durumu 

 

3.4.ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLER ARASI 

VE OKUL İLE İLETİŞİM SÜRECİ:  

Elde edilen veriler sonucunda katılımcıların kendi bireysel deneyimleri 

doğrultusunda, öğretmen olarak çalışma arkadaşları ve okul idari yönetimi ile 

olan iletişim süreçlerinden bazı bilgiler edinilmiştir. Şekil 4’te yer alan 

bilgilere göre öğretmenlerin ders işlemesinde okuldan belirli bir teknik destek 

alamamışlardır. Teknik desteğin sağlanması genel olarak bir problem olduğu 

açıklanmıştır ve şekilde yoğun olarak yetersiz kaldığına da işaret etmektedir. 

Süreçte iletişim yolları olarak pandemi öncesine benzer yollar tercih edilmiştir 

bunlar; toplantılar ve mesajlaşma uygulamaları şeklindedir. Bu iletişim 

yollarına ek olarak online süreçte yapılan “online toplantılar” eklenmiştir. 

Genel olarak öğretmenler arası ilişkiler ise katılımcılardan elde edilen veriler 

doğrultusunda yardımlaşılmaya çalışıldığı ama belirli bir iletişim olmaması ve 

çabaların zayıf kalması şeklinde gerçekleşmiştir.  

Araştırma sonucunda öğretmenler arası iletişim süreci hakkında yoğun 

olarak yer alan ortak kodlar doğrultusunda literatür kısmında yer alan Baydar 

Arıcan’ın (2021) dijital sistemlerin yarattığı sınıf içi sıkıntılar kadar okul 

içerisindeki zümre öğretmenler arasındaki yüz yüze bir araya gelememekten 

kaynaklanan destek olma ve iş birliği davranışlarında da azalma ve 
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uzaklaşılma davranışına sebep olmuştur, açıklaması ile tam olarak 

özdeşleşmektedir. Atmaca, Yıldırım, & Öntaş’ın (2021) araştırmasında yer 

alan pandeminin korku ve stres ortamında öğretmenlerin ders işleyiş ve sınıf 

hakimiyeti üzerindeki verimliliği azaltan bir durum yaratıldığı şeklindeki 

açıklaması karşısında gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların görüşlerine 

göre daha çok teknik yetersizlik sorununun ön plana çıktığından 

bahsedilmektedir. Kurnaz, Kaynar, Şentürk Barışık & Doğrukök’ün (2020) 

birbirlerine bu süreçte destek olan öğretmenlerin doğru bir iletişim stratejisi, 

etkili bir iletişim yönetimi ve mesaj dili ile ilettikleri önemli gelişme ve 

noktalara basılarak gerçekleştirilmesi etkin görülmektedir açıklamasına 

karşılık bu araştırmada benzer eksik kalınan iletişim ve iletişim yönetimi 

noktaları öne çıkmaktadır. Katılımcılar için online eğitim sürecinde 

öğretmenler arası ve okul ile iletişim şu ifade ile aktarılmıştır: 

K9: “Okullar pek bir şey sağlamadı. Öğretmenin kendi teknoloji 

becerisi ve yeterliliği kilit noktaydı. Her öğretmen kendi çabasıyla bir şeyler 

yapmaya çalıştı.” 

 

Şekil 4: Online Eğitim Sürecinde Öğretmenler Arası ve Okul ile İletişim 

 

3.5.OKUL KURUMSAL ALGISI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA: 

Pandemi Online Eğitim Süreci İçerisinde Okul Kurumsal Algısı: Şekil 

5’te orta kısımda görülen katılımcıların kurumsal algı kavramı genelindeki 

değerlendirmeleri ile ilgili olarak online eğitimde kurum olarak okul algısı 

kaybı yaşanmıştır. Genel olarak katılımcıların “Kurumsal algı” konusunda 

bilgisi eksik vardı ya da bilgileri hiç yoktu, bu doğrultuda yapılan yorumlarda 

genel olarak okulla bağlantılı olan kişi ve gruplar arası iletişim ve sosyal bir 
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kurum olma açıklamalarını getirilmektedir. Süreç içerisinde kurumsal algının 

kurallara uyma ve düzene uyma davranışları ile oluşturulup sunulabileceği 

yorumları söylenmiştir. Arslan, Görgülü Arı, & Hayır Kanat’ın (2021) 

araştırmasında yer alan kavram okulun bir kurum olarak algılanması süreci, 

okul içerisinde fiziksel bir deneyim yaşama, çevresel uyarıları tanımlama 

diğer bir ifade ile bahçe ve sınıf ortamlarında yer alma, zihinsel süreç diğer bir 

ifade ile eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi ve son olarak öğretmen-öğrenci-

yönetim-veli gibi pek çok sosyal bireylerin iletişim halinde yer aldığı bir 

ortam benzer anlamda katılımcıların araştırmadaki görüşleri ile örtüşmektedir. 

Kurumsal algının kavram olarak neyi yansıttığı konusunda eğitimcilerin 

kavramsal eksikliğinin olduğu araştırmada sorulan sorulardan elde edilen 

konu içeriğini açıklayan bulgularda görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 

boyutları yansıtan sorulara cevap verirken bu konuda bilgi eksikliklerinin 

olduğunu kabul etmiştir. 

Pandemi Kurum Düzeni: Yaşanan pandemi sürecinde okulun kurumsal 

algısı tam olarak oturmamıştır ve pandemi kurum düzeni şeklinde bir 

planlama yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Katılımcılarla 

gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerisinde 

ihtiyaçların karşılanması, kısıtlamaların oluşturulması ve imkanlar yaratılması 

ile kurumun kendisini toparlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında 

katılımcıların bir kısmına göre online eğitim sürecinden sonra kurumsal 

anlamda hiçbir değişimin yaşanmayacağı şeklindedir. Katılımcılar okul kurum 

algısına ilişkin olarak aşağıdaki ifadeleri kullanmaktadır: 

K1: “Okul; idarecilerinden, öğretmenlerden, çalışan görevlilerden ve 

öğrencilerden oluşan, kural ve düzeni olması gereken eğitim-öğretimin 

sağlandığı sosyal bir kurumdur. Kurumlar içinde düzen ve kurallara uyulması 

zorunlu tutulmalıdır.” 

K3: “Bir kurumun tüm bileşenleriyle uyum içinde olması kurumsal 

algısı olarak anlaşılmaktadır.” 

K9: “İlerleyen zamanlarda yeterli imkânı olan ve ailesi de bilgili 

olanların okula gitmeden bile eğitim almalarına imkanı doğdu. Ancak sosyal 

öğrenmenin yani okulda yüz yüze öğretmenle öğrenmenin iletişim becerileri 

ve sosyalleşme acısından öneminin de ne kadar çok olduğu anlaşıldı.” 
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Şekil 5: Okul Kurumsal Algısı 

 

3.6.ONLİNE EĞİTİM SONRASI OKULA VE SINIFA 

ADAPTASYON SAĞLANMASI ÜZERİNE: 

Yeni Normal Eğitimde Sınıfa Adaptasyon: Katılımcıların online eğitim 

süreci sonrasında sınıfta yüz yüze ders işlenmesinde öğrenciler için 

adaptasyon süreçleri oluşturmaları üzerine cevapladıkları sorular Şekil 6’nın 

ilk kısmında yer almaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda yüz yüze 

eğitime tekrardan dönüldüğü süreçte sınıfa adaptasyon sağlamakta 

zorlanılmıştır. Sürecin kontrolü ve adaptasyonu sağlamak için katılımcılar; 

sınıf içerisinde aktif paylaşımlara yer vermişlerdir, online süreçte işlenip yine 

de eksik kalınan noktaları pekiştirmeye çalışmışlardır. Sınıf kurallarını 

hatırlatma ve uygulanması için oyunlaştırılmış çalışmalara yer verilmiştir. 

Öğrencileri süreç içerisindeki duygularının analizi yapılmaya çalışarak, 

katılımcılar kendi çabaları doğrultusunda öğrencilerin ilgilerini aktif tutmaya 

çalıştıklarını belirtmişlerdir. Balaman & Hanbay Tiryaki’nin (2020) 

araştırmasında yer alan öğrenciler online süreçte motivasyon sağlaması 

gereken sosyal faaliyetlerden ve grup çalışmalarından mahrum kalmışlardır, 

eksik kalan aktivite alanlarını sunmak tekrardan öğretmenlerinin sınıf içi 

görevi olarak yer almaktadır açıklaması katılımcılarında gözlemlemiş olduğu 

bir sorun olarak görülmüş ve çözümü kaynaştırma etkinlikleri şeklinde 

çözmeleri beklenmiştir. 

Yeni Normal Eğitimde Okula Adaptasyon: Elde edilen bir diğer veri 

grubu ise yeni normal eğitim sürecinde yüz yüze eğitimde okula ve okulun 

kurallarına adaptasyon olarak yer almaktadır. Sınıfta birebir çalışmalar ve 

grup çalışmaları ile bireysel çabalarını katarak görevlerini yerine getirmekte 

olan katılımcıların okula adaptasyon sürecinde daha net bir çalışma 

gerçekleştirmekte olduklarını sunmaktadırlar. Bu net çalışmalarda ise 



A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  | 368 

 

 

pandemi sürecinde zorunlu tutulan hijyen kurallarına uyma-mesafe kuralına 

uyma- maske kullanımı şeklindeki temel kuralları uygulanmıştır. Katılımcılar 

bir diğer adıyla öğretmenler ve idari yönetimin öğrencilere bu kuralları 

zorunlu tutması yanında öğrencilerin uyma davranışında zorlandığı detayını 

da iletmişlerdir. Her iki durumda da bireysel ve okul tarafından 

gerçekleştirilen adaptasyon süreci elde edilen verilerin de gösterdiği gibi 

başarılı olunmaktadır. Baydar Arıcan’nın (2021) açıklamasında yer alan dijital 

sistemlerin yarattığı sınıf içi sıkıntılar kadar okul içerisindeki zümre 

öğretmenler arasındaki yüz yüze bir araya gelememekten kaynaklanan destek 

olma ve iş birliği davranışlarında da azalma ve uzaklaşılma davranışına sebep 

olmuştur. Sürecin geneliyle ilgili olarak adaptasyon ve iletişim eksikliği yer 

almaktadır şeklindeki yorumuna karşılık araştırmanın gerçekleştirildiği 

katılımcı grubunun yer aldığı okul kurumunda düzen daha hızlı oturtulmuş ve 

adaptasyonu sağlamak daha kolay olduğu sonucuna varılmıştır. Online eğitim 

sonrası adaptasyon süreci hakkında katılımcılar konuya ilişkin olarak şu 

ifadeler kullanmaktadır: 

K2: “Öğrencilerimiz küçük olduğu için pandemi onlarda bir değişiklik 

tam olarak yaratmadı. Okula başlamadan kısa süre sonra birbirleriyle 

kaynaşıp normalleştiler. “ 
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Şekil 6: Yeni Normalde Eğitimde Adaptasyon 

3.7.YÜZ YÜZE EĞİTİME GERİ DÖNÜŞ VE UYUM SÜRECİ: 

Yüz yüze Eğitime Geçişte Öğretmenler Arasındaki Uyum: 

Katılımcılardan elde edilen veriler doğrultusunda, bir öğretmen olarak süreç 

içerisinde çalışma arkadaşlarıyla aralarında tekrardan kurulacak bir iş ilişkisi 

ve uyum olmadığı ve değişikliğin gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Temelde olumlu ve uyumlu bir süreci hâkim tutmakta olduklarını da 

belirtmişlerdir. Okan’ın (2020) açıklamasına göre yüz yüze derslerin 

tekrardan başlaması beraberinde öğretmenlerin kendi aralarındaki 

iletişimlerinin pekişmesini sağlayan ortam oluşturulmuştur. İletişim 

sorunlarının giderilebileceği fiziksel ortamda tekrardan bir araya gelinmiştir 

şeklinde yorumlanan süreç karşısında benzer içeriklerin yer aldığı bir kod 

şeması elde edilmiştir. 

Yüz Yüze Eğitime Geçişte İdari Yönetim ve Öğretmenler Arasındaki 

Uyum: Kamu kuruluşları olan okullarda eğitimci olarak yer alan öğretmen ve 

denetim/yönetim sağlayıcı olan idari kadro arasındaki uyum süreci elde edilen 

verilere göre profesyonel bir düzeyde tutulmuştur. Genel olarak pandemi 

öncesi, online eğitim süreci ve sonrasın yüz yüze eğitime tekrardan geçiş 

yapılan eğitimde idari kadro ile eğitimciler arasında herhangi bir değişim 

yaşanmamıştır. Görüşmelerden elde edilen bilgilere göre aralarında 

gerçekleştirilen iletişim, iletişim yönetimi süreci ve uyum ise çoğunluğa göre 

başarılı olarak sürdürülmektedir. Uyum süreci her iki durumda da 

katılımcıların açıklamalarına göre rahatlatılmış ve iyi bir şekilde korunması 
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sağlanmıştır ama temel iletişim yönetimi planlama ve uygulamada eksiklikler 

yer almaktadır. Karadeniz & Zabcı’nın (2020) araştırmasında yer alan 

öğretmenlerin kendileri arasındaki yakın iletişimleri ve paylaşımları, 

öğretmenlerin okul yönetimi ile olan saygılı ilişkileri arasında süreç içerisinde 

büyük bir iletişim kopukluğu yaşanmaktadır şeklindeki bulgu bu araştırmada 

ise katılımcıların profesyonelce sürecin kontrolü sağlanmış olduğu ve köklü 

bir değişimin yaşanmadığı kodlarının yer aldığı bilgisi ile süreç 

yorumlanmıştır. Kurum içi iletişim ve iletişim yönetimi süreçleri için 

profesyonel iletişimciler olan halkla ilişkiler uzmanlarından hizmet içi eğitim 

ve uygulamaları almaları gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  Katılımcıların 

yüz yüze eğitim ve uyum süreci hakkındaki kanıların bir tanesi aşağıda yer 

almaktadır: 

K9: “Hiç online eğitim olmamış gibi kaldığı yerden devam ediyor. Tek 

bir farkla, o da teknoloji artık daha çok hayatımızda.” 

Şekil 7: Yüz Yüze Eğitim ve Uyum Süreci 

 



371 | A ’ D A N  Z ’ Y E  İ L E T İ Ş İ M  Ç A L I Ş M A L A R I  -  6  

 

3.8.YÜZ YÜZE EĞİTİME GERİ DÖNÜŞ VE ÖĞRENCİLER: 

Yüz Yüze Eğitime Geçişte Öğrenciler Arasındaki İletişim: Elde edilen 

verilerdeki katılımcıların gözlemleri doğrultusunda öğrenciler arasındaki 

iletişim ve uyum süreçlerinde temelde bir değişim olmadığı görülmemektedir. 

Online sürece uyum sağlamış olan öğrenciler, yüz yüze eğitime geçişte 

paylaşım ve iletişim eksikliğini az da olsa hissetmişlerdir. Bu geçişte ders 

işleyiş kurallarında ve sınıf içerisinde nasıl olunması gerektiğine dair düzende 

bozulmalar olduğu sonucuna varılmıştır. Çakın & Külekçi Akyavuz’un (2020) 

okul bir sosyal ortamdır ve kaosun hâkim olduğu bu süreçte yüz yüze eğitim 

adaptasyonun en büyük etkilenicisi öğrencilerin akranlarıyla tekrardan 

sosyalleşmeye başlamaları gerekmektedir açıklaması araştırmayı destekleyen 

katılımcıların görüşleri ile öğrenciler arasındaki iletişim sürecinde çözüm 

aranılması gerektiği bulgusu ve sonucunu doğurmaktadır. 

Yüz Yüze Eğitime Geçişte Derslerin İşleyişi: Online ders sürecine 

alışma davranışı gerçekleştirmiş olan öğrenciler, yüz yüze derslerde belirgin 

bir değişim göstermemişlerdir. Yüz yüze ders süreçlerinde yapılan öğretmen 

gözlemlerine dayanarak elde edilen derinlemesine görüşme verilerinde; 

sosyalliğin azaldığı, duyguların ifade edilmesi çabasının oluştuğu ve bunların 

yanında fiziksel faaliyetlere katılımın az olduğu sorunlarına ulaşılmıştır. 

Genel olarak uyum süreci verilerinde zamanla uyum sağlamanın görüldüğü ve 

pandemi kurallarına uymada zorlanmaların yaşandığı sonuçları elde 

edilmiştir. Yüz yüze eğitim ve öğrenciler hakkındaki düşüncelerden birisi 

aşağıda yer almaktadır: 

K11: “Öğrenciler arasında birbirleriyle daha sık konuşma, iletişim 

kurma dışında bir farklılık olmadı.” 
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Şekil 8: Yüz Yüze Eğitimde Öğrencilerde Uyum 

3.9.EĞİTİM KURUMU YAPISI ALGISI: 

Eğitim Kurumu Yapısı Gereklilikleri: Katılımcıların birebir 

deneyimledikleri tüm bu süreçler doğrultusunda kamu/eğitim kurumu olan 

okul içerisinde belli başlı değişimlerin yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu 

gözlemler derinlemesine görüşme soruları ile elde edilerek belirli kodlara 

ayrılmıştır. Kurum yapısının temellerini atabilmek için öncelikle kurum 

kuralları ve pandeminin getirdiği temizlik kuralları aktif olarak uygulanması 

gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır. Gerekli olan materyal ve düzen 

eksikliklerinden kaynaklı olarak katılımcılar kurum bir diğer adıyla okulda alt 

yapı düzenlemeleri yapılması gerektiğine dikkat çekmek istemektedir. Bu iki 

adımın uygulanması ve gerçekten uygun hayata geçişinin sağlanması için 

toplumun bu yönde bilinçlendirilmesi gerektiği detayı da eklemiştir. Arslan, 

Görgülü Arı, & Hayır Kanat’ın (2021) çalışmasında yer alan kurumsal olarak 

okulun algılanması uygun davranışların, iletişim şekillerinin gerçekleşmesiyle 

yaşam şekline adaptasyon sağlanmasıyla yaşamlarının bir parçası olarak 

devam ettirebilmektir yorumu süreci desteklemek amacı güdülerek önlemler 

ve temizlik kuralları çerçevesinde genişletilmesi gerektiği sonucu 

gerçekleştirilen araştırmada benzer kodlarla desteklenmektedir.  Çamur’un 

(2020) araştırmasında yer alan bulgusuna göre bu süreçte okul kültürünü 

etkileyen okul tesisinde yer alma ve fiziki donanımlardan faydalanma 

faktörleri geri planda kalmaktadır açıklamasını destekleyen kodları bu 

araştırmadan katılımcıların görüşleri ile destekleyici bilgiler elde edilmiştir. 
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Okul içerisinde bulunan çalışanların, idari yönetimin, eğitimcilerin ve 

öğrencilerin yanı sıra velilerin, okul içerisine girmesine izin verilen kişilerinde 

eğitim kurumu yapısını bilmesi ve kurum içerisindeki işleyişe aktif olarak 

katılması gerektiği ve beklendiği bilgisine ulaşılmaktadır. Genel bir durum 

olan önlemlerin yeterli olmaması durumu eğitim kurumu yapısı gerekliliği 

içinde geçerli olduğunu söylemektelerdir. Dilekçi & Limon’un (2020) kurumu 

oluşturan bireyler ve gruplar arasında sağlıklı bir iletişim olmadan kurumsal 

algıların oluşması ve iç iletişimin devam ettirilmesinden söz edilememekte 

şeklindeki açıklamasında yer alan algılama süreci katılımcıların görüşlerinde 

de yer almaktadır. Eğitim kurumu yapısı gereklilikleri hakkındaki düşünceler 

aşağıda yer almaktadır: 

K9: “Okulların yapısında pandemi ile birlikte ister istemez değişikliler 

oldu. Bu süreçte kurallarla ilgili boşluklar oluştu, Her kafadan bir ses çıktı. 

Hızlı bir şekilde kuralların oturması ve düzene geçilmesi lazım.” 

K12: “Kamu kurumu olarak okulun işleyişi yetersizdir.” 

Şekil 9: Eğitim Kurumu Yapısı Gereklilikleri 

3.10.SÜREÇ İÇERİSİNDE ÖĞRETMENLERE DÜŞEN GÖREV 

VE SORUMLULUK HAKKINDA: 

Süreç İçerisinde Öğretmenlere Düşen Görevler Hakkında: 

Derinlemesine görüşmelerin gerçekleştirildiği katılımcıların diğer bir adıyla 

öğretmenlerin sürecin en başından beri pek çok görevleri ve sorumlulukları 

olduğu hakkında veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, 

hala sürmekte olan süreçteki görevlerinin neler olduğu bulgusu Şekil 9’da 
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görüldüğü gibi elde edilmiştir. Adım adım gerçekleştirilmesi gereken 

görevlerin başında dijital araçların ve materyallerin kullanımı bilgisi 

gelmektedir. Online eğitimdeki en büyük eksik elde edilen veriler ve kod 

bağlantıları içerisinde yer alan materyal ve eğitim programlarının kullanımı 

ile ilgili olarak yer almaktadır. Bu eksiklik baz alınarak öğretmen ve 

öğrencilerin materyal eksikliklerinin de tamamlanması gerektiği bulgusu da 

elde edilmiştir. Online eğitim ve sonrasındaki eğitim süreçlerinin asıl amacı 

olan eğitim eksikliklerinin giderilmesi durumunu tamamlamak amacıyla; yüz 

yüze eğitime tekrardan geçilen süreçte öğrencilere çok yönlü bir şekilde 

destek olma görevinin öneminin arttırılması gerekmektedir. 

Ders işleyişinin yanı sıra içerisinde bulunduğumuz yeni normal – 

pandemi sürecinde, temizlik-mesafe-maske temelli kuralların uyulmasına 

devam edilmesinin önemli olduğu görüşmelerde vurgulanmıştır. Bu kurallar 

uygulanmaya çalışılırken, özellikle öğretmenler bir “rol model”, “örnek olma” 

olarak kendilerinden başlamaları gerektiği kısmı çokça bahsedilmektedir. 

Örnek olmayı desteklemek için süreç ve pandemi/hastalık konusunda sürekli 

bilgilendirmelerin devam edilmesi gerektiği bulgusuna da ulaşılmıştır. 

Balaman & Hanbay Tiryaki’nin araştırmasında yer alan (2020) öğretmenler 

sınıf ortamında ve teneffüs saatlerinde yeni hijyen kurallarına uyarak, fiziksel 

mesafe-maske-hijyen üçlüsünü koruyarak sosyal aktivitelerine devam eden 

öğrenciler kuruma tekrardan adaptasyonun daha aktif gerçekleşmesi 

sağlayacaktır açıklaması bu araştırmada da aynı şekilde bulgu ve bir çözüm 

olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenlere düşen görev hakkında katılımcılar 

şunları düşünmektedir: 

K9: “Bu süreçte teknolojik yetersizlik çok yaşadık. Herkes kendi 

gücüne göre imkanlar oluşturmaya çalıştı. Bu yük öğretmenlere yüklendi. Bu 

konuda öğretmenlere ekonomik destek ya da yeterli teknolojik araç temini 

yapılsaydı herkes kendini geliştirmek için daha çok şey yapardı.” 

K10: “Güzel bir gelecek için iyi bir eğitim şart. Biz öğretmenlere çok 

fazla görevler düşmektedir.” 

K11: “Online eğitimin tüm zorlukları öğretmenlere yüklendi. Müfredat 

sadeleştirilmeden online eğitime geçilmesi, derslerin işlenişini zorlaştırdı.” 
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Şekil 10: Öğretmenlere Düşen Görevler 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

COVID-19 pandemisinde bütün toplum etkilenmektedir; ancak 

eğitimciler sürecin içerisinde aktif yer alarak eğitim ve öğretim temelinde 

büyük bir görev ve sorumluluklar yüklenilmiş durumdadır. Eğitim çalışanları, 

toplumun geleceğini yansıtan öğrencilerin eğitim hayatlarını devam ettirmeye 

çalışarak, pandeminin başından beri değişen çalışma şartlarına uyum 

sağlayarak büyük emek harcamışlardır. Değişen çalışma şartları olarak evden 

online eğitim verme, özel hayat kavramını bir kenara bırakarak her gün, her 

saat eğitim sürecini aktif tutarak görevlerini yerine getirmiştir. Tam bu 

noktada kurum olarak kurumsal algısı farklı bir boyutta görülen ve “fiziksel” 

olarak gidilmesi gereken okulların aslında bir mekân ya da zamana 

sınırlandırılmadan da aidiyet duygusunu ve saygı süreçlerinin devam 

ettirilmesi algısı yanı sıra sınıf kavramını fiziksel birliktelik olmadan da 

yapılabileceği bir diğer anlamıyla mekânın yapılan işe ve bağlılığa etkisi tam 

olarak olmasına gerek olmayan bir durumun gerçekleşebileceği ortaya 

konulmuştur. Kısacası önemli olanın yapılan işin kaliteli ve sistemli olarak 

yapılması, kaliteli hizmet verme anlayışının kazandırılması temelli bir 

kurumsal algının oluşturulduğu bir anlayışı tüm eğitimcilere aktarılabileceği 

önerisi ve sonucu da elde edilmektedir. Okulun kurum olarak işleyişini aktif 

tutma, öğretmenler arası iletişimi sürekli devam ettirme, idari yönetimin 

desteği alarak çalışmak ve temel olarak öğrencileriyle eğitim ders/sınıf 

sürecini devam etmek gibi pek çok durumun yer aldığı süreç çok yıpratıcı ve 

yorucu olarak geçmiştir. Sonraki süreçlerde ise pandeminin hafifletilerek, yeni 

normal ve yüz yüze eğitim sürecine adaptasyon ve uyum sürecinde tekrardan 

öğretmenlere görevler, yanında sorumluluklar atfedilmiştir. Okul kurumsal 

algısının kaybedildiği bu süreçte, kavram olarak eğitimcilerin tam olarak 

bilmediği kurumsal algı kavramı hakkında daha fazla bilgilendirme ve 

uygulamaların yapılması gerektiği gerçeği de ortaya çıkartılmıştır. Kavram 

olarak kurumsal algının, eğitim kurumlarında belirli eğitimler ile kurum 
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içerisindeki çalışan eğitimcilere aktarılması hakkında bir planlama yapılması 

gerektiği önerisi bu çalışmanın sonucunda bir öneri olarak aktarılmıştur. 

Kurumsal algının yanı sıra kurum yapısı ve işleyişi de tekrardan 

uyumlaştırılması beklenmiştir. Yaşanmaya devam edilen bu pandemi 

şartlarında adım adım ilerlenerek geçilen her basamakta başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılması gerçeği ile sürece devam edilmektedir. Süreç içerisinde 

eğitimcilerin eğitimi gerçekleştirdikleri kurum hakkındaki algısı “kurumsal 

algısı” kazanabilmek için kurum içi çalışmalara ve bu konuda iletişim 

uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek seminer ile eğitimlerinde oluşan 

sorunların çözümüne yönelik var olan ve geliştirilebilecek iletişim ve iletişim 

yönetimi konusundaki bilgileri arttırılması gerektiği bir öneri olarak 

sunulmaktadır. 

Bu çalışmada, görüşülen eğitimcilerin çoğunlukla pandemiye ve 

kuruma ilişkin algıları, süreç olarak en az iki-üç yıl daha devam edebileceği, 

önlenmesi için kurallara uyulması gerektiği söylenilmektedir. Elde edilen 

veriler doğrultusunda, hastalığın virüs şeklinde olduğu, ölümcül ve tehlikeli 

olduğu kanısına ulaşılmaktadır. Pandemi süreci kaos ve endişenin en tepe 

noktada olduğu bu dönem toplumsal ve eğitim kurumları açısından bir kriz 

olarak yaşanmıştır. Kriz kavramı, örgütün yüksek öncelik verdiği hedef ve 

amaçlarını tehdit etmekte olan, önlenmesi için zamanın yeterli olmadığı ve 

kısıtlı olduğu, ortaya çıktığı süreçte karar verici olan kişi ve gruplarını şoka 

uğratan, bu sebeple sistemlerde yüksek bir baskı yaratan bir durum olarak 

açıklanmıştır. Hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve başlarda anlaşılması 

güç ve hemen harekete geçmenin çok önemli olduğu durum ve olay olan 

pandemi de tam bu şekilde yaşanmıştır.  Pandemi sürecinde yaşanan bu 

karmaşanın temeli ise sürecin bir beklenmedik ve uzun süren bir kriz olarak 

yaşanması ve etkilenilmesi olarak söylenmektedir. Durumu kontrol altına 

alınmasını sağlayacak koşulları sağlamakta etkili ve planlı bir kriz 

yönetiminden geçmektedir. Olası benzer bir durumun daha kolay 

çözümlenmesi için eğitimcilere ve okul çalışanlarına kriz yönetimi 

eğitimlerinin geniş seminer zamanlarına yayılarak verilmesi önerisinin çok 

yararlı olacağı tahmin edilmektedir. Alınan eğitimler sonrasında bilgilerin 

öğrencilere ve velilere aktarımı da çok etkili bir sonuç yaratabilecek bir 

durum sağlamaktadır. 

İncelenmiş olan verilerde eğitimcilerin pandemi süreci boyunca 

öğrencilerle hem online hem yüz yüze eğitim süreçlerinde eğitimin 

aksatılmaması amacı güdüldüğü vurgulanmıştır. Eğitimin yanı sıra kurumsal 

algı kavramının eksik kaldığı okul içerisindeki adaptasyon, uyum ve düzen 

süreçlerinde de eğitimcilere büyük bir görev payı verilmektedir. Bütün 

eksiklikler ve yetersizliklerin içerisinde eğitimden geri kalınmaması için okul 

idari yönetimi ve öğretmenler çok yönlü şekilde çalışıp emek harcamışlardır. 

Eğitimcilerin vermiş olduğu bireysel çabaları ve okulun idari yönetimi desteği 

yanı sıra eksik kalan kısımlar ve yönetilemeyen süreçlerin iyi analiz edilmesi 
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gerektiği ve ileride oluşabilecek kriz, kaos ve yönetimsel eksikliklerin neler 

olabileceği araştırılıp aynı zamanda gözlem yapılacağı göz ardı edilemeyecek 

bir durum olarak görülmektedir. Bu analizler sonucunda iyi bir planlama ve 

adım adım programlama yapılırsa tüm süreç yönetimi, kurum içerisinde ve 

dışarısında muhatap olunabilecek her bir birey ile gerçekleşen iletişim 

süreçleri, etkili bir iletişim yönetimi ile desteklenmesinin mümkün olduğu 

görülmekte ve önerilmektedir. Sonraki süreçlerde öğrencilerin sistemden 

beklentilerinin neler olduğu ve öğrencilere etkili bir eğitim hayatının nasıl 

sunulması gerektiği üzerine kurum içerisinde bir incelemenin yapılması yeni 

düzene uyum sağlama adına doğru bir hareket olacağı önerisi getirilmektedir. 

Öğrenciler eğitim hayatlarında nasıl bir iletişim beklentisi içerisinde 

olduklarını öğretmenleriyle belirli aralıklarla iletişime geçerek paylaşmasının 

istenmesi değişim ve adaptasyon süreci için uygun bir adım olduğu 

görülmüştür. 

Araştırmanın boyutları doğrultusunda gereken temel değişim adımları 

ise iletişim yönetimi eğitimleri ile yeni normalde öğretmenlerin, öğrencilerin, 

idari yönetim çalışanlarının eğitim hayatlarında eksik kalan her konu da tespit 

sağlama ve eksik kaldıkları yönleri tamamlamaları gerektiğidir. Pandeminin 

yavaş yavaş son erdiği süreçte eski eğitim düzenine geçildiği gerçeğinin 

unutulmaması gerekmektedir. Online süreç yaşandı, hibrit eğitim 

deneyimlendi ama şu an da eğitim yüz yüze bir şekilde tekrardan devamının 

sağlanabilmesi ile düzen tekrardan oturtulması gerekmektedir. Yine de olası 

benzer bir duruma karşı kurum içerisindeki her bir bireye teknolojik araçların 

kullanımı hakkında eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. Bakıldığında 

hayatımızın merkezinde olan teknoloji, eğitim hayatımızın da her ne kadar 

merkezinde olmasa da merkezine yakın bir yere konumlandırılmaya 

bağlanılmıştır. Bu araştırma genel olarak eğitim sistemi içerisinde yaşanan tek 

bir durum ile ne kadar çok şeyin değişime uğrayacağı ve yeni 

ihtiyaçlar/beklentiler yaratacağının gözlemlenmesini sağlamıştır. Değişim ve 

gelişimlerin gerçekleşmesi ile sistem işlemeye devam etmek zorundadır ve 

uyum sağlama ile adaptasyon sürecinin gerçekleştirilmesi kişiler ve gruplar 

tarafından kurumların nasıl algılandığının gerçek bir aynası olarak 

görülebilmektedir.  

Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan kod temelli 

şekillerde, süreçte nelerin yaşanıldığı, nelerin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildiği ve şu ana nelerin katıldığı kavramları tek tek bulgular 

halinde yerleştirilmiştir. COVID-19 pandemi süreci ve sonrasında eğitim 

çalışanlarının kurumsal algısı ve adaptasyonu incelemesi ile sürece ilişkin 

iletişim yönetimi konusunda pek çok nokta incelendi ve verilen önerilerin 

gerçekleştirilmesi için adım atılması beklenmektedir. Genel olarak COVID-19 

pandemi sürecinde etkilenen eğitim kurumu içerisindeki herkesin yavaşta olsa 

yeni normal sürecinde “başarılı bir şekilde” ilerlediği söylenebilmektedir. 
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