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Prof. Dr. Filiz Balta PELTEKOĞLU - Marmara University 

‘Dear Speakers, Colleagues and All Participants, thank you, for joining 4th International 
“Communication in the New World” conference.  

Having studied  communication for about 45 years, I am pleased to welcome all 
speakers, and all participants from different countries.  

I want to thank everyone participating in this opening ceremony.  I thank   the 
participants from Azerbaijan that have also honoured the conference with their partnership. 
There will be  about 80 conference papers from 9 different countries.  

The 4th International “Communication in the New World” is held in Japan  and 
organised by IKSAD (Institute of  Economic Development and Social Researches). I want to 
thank  the organization committe and also the scientific comitte, for their great job in this 
difficult  pandemic stuation.   I thank to Associate Professor Hasan Çiftçi, chairman of the 
conference organization board, not only for his essencial contributions  in the organization of 
this conference, but also for his coordination of all communications in pandemic conditions. It 
is not easy to organize such  a comprehensive  international conference, indeed it is twice as 
hard   if  everything  has to be done  online. 

 I believe that this conference will be a great opportunity to listen, to discuss, to share 
information regarding different aspects of communication. The first International  conference 
on communication in New World took place in Adana- Turkey, the second took place Ankara -
Turkey, with the third taking place in Manhatten-Newyork in 2020. I’m sure  experts in 
communication field including public relations, advertising, political communication, public 
diplomacy, radio, television and cinema, media,  new media and so on will address the vital 
issue of communication during the conference.  

I hope this conference will be very useful for anyone who  works for the communication 
disciplines. 

I hope pandemic will end, and IKSAD will organize face to face conference soon. 
 Thank you all.’ 
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Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ - Selcuk University 

‘İnsanların alet kullanmaya başladığı ilk çağlardan sanayi devrimine kadar geçen sürede 
değişim oldukça yavaş ilerlemiştir. Sanayi devrimi ve ardından yaşanan teknik gelişmeler, 
köyden kente göç ve nüfus artışı hızlı bir şekilde insan hayatını şekillendirmiştir. Teknolojik 
gelişme olarak adlandırılan bu ilerlemelerin birçok ürünü bugün yaşadığımız dünya açısından 
vazgeçilmez bir hal almış ve gündelik hayatla bütünleşmiştir. 

Hemen herkesin bu gelişmeler hakkında az çok bir fikri olsa da teknolojiyle 
karşılaşmamız ve inanılmaz değişim yeteneğini fark etmemiz en net biçimde kitle iletişim 
araçları ile olmuştur. 

Teknolojik gelişmelerin etkisinin en çok hissedildiği alan olan kitle iletişimi, haber 
mektuplarıyla başlamış, günümüzde kullanılan iletişim teknolojilerine kadar çeşitli dönüşümler 
geçirmiştir. 

Dijital dünyanın katalizörü olan teknolojinin, modernliğe dayanan bir dünya düzeni 
ortaya çıkardığı ve bu düzenin insan hayatının her alanına nüfuz ettiği günümüzde özellikle, 
ulaşım ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü gelişmeler ve hız, 
küreselleşme sürecinin her alanı etkilemesine imkân sağlarken mesafelerin ortadan kalkmasına 
yol açmıştır. 

Nitekim iletişim araçları, Dünyayı adeta bir ağ gibi sarmıştır. McLuhan’ın dediği gibi 
küresel bir köy haline getirmiştir. Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen bir olayın, 
çekilen bir videonun ya da yapılan bir paylaşımın saniyeler içerisinde dünyanın her yerine 
ulaştığı gerçeği aslında konuyu özetlemektedir. Artık insanoğlu istediği her yere gidebilmekte, 
her tür bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabilmektedir. Kısaca artık insanoğlu saniyeler içerisinde 
milyonlarca kütüphanenin içinde barındırdığı bilgiye erişebilmekte, saatler içinde binlerce 
kilometre yol gidebilmektedir.  

Sınırların ortadan kalktığı en büyük sahada internettir. Bloglar, vloglar, sosyal ağlar ve 
internet siteleri vd. bunun en güzel örneğidir.  Her geçen gün artan kullanıcı sayısına ve 
genişleyen erişim ağıyla birlikte internet insanların vazgeçemedikleri ve uzun sürede 
vazgeçemeyecekleri bir eklentisi konumuna gelmiştir.  

Yaşanan bu gelişmelerin insan hayatına etkisi sadece teknik anlamda olmamış, kültürel 
anlamda da bu teknolojinin sonuçları hayatımızda yerini almıştır. 

Özellikle Dijital iletişim teknolojileri bireyden topluma her türlü değişimin öncülü 
haline gelmiştir. Bireyin içsel iletişiminden kişiler arası iletişime, örgütsel iletişimden 
uluslararası iletişime kadar mikrodan makroya büyük bir değişime neden olan iletişim 
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teknolojileri, özellikle tüm alışkanlıkları, gelenekleri ve gündelik yaşamı derinden sarsmaya 
devam etmektedir. Dijital teknolojiler, insanların tüketim alışkanlıklarından alışveriş 
yöntemlerine, okuma alışkanlıklarından bilgiye ulaşma biçimlerine, eğitim sisteminden sosyal 
ilişkilerine kadar birçok alanda bir dönüşüm yaşanmasına neden olmuştur. 

Yeni dünya düzeninde insanların ve geniş alanda toplumların etkileşimi artmıştır. Artık 
herkes 7/24 istediği kişi ya da kişilerle aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın aynı 
zaman biriminde sanal ortamlarda buluşabilmekte, iletişim kurabilmektedir. 

Devletler arasındaki ilişkilerde bile devlet başkanlarının sosyal medya aracılığıyla 
yaptığı paylaşımlar belirleyici olmaktadır. Kimi zaman krizlerin çıkmasına kimi zamansa 
krizlerin bitirilmesinde yine bu mecra etkin olarak kullanılmaktadır.  

Kitle İletişim Araçları sayesinde insanlar çok hızlı örgütlenebilmekte, çok hızlı 
etkileşime geçebilmektedir. Toplumsal olaylar çok hızlı organize olabilmektedir.  

Geleneksel kitle iletişim sürecinde pasif alıcı durumunda yer alan birey, yeni veya 
dijital medya ile birlikte aktif ve üretici kaynak noktasına evrilmiştir. 

Özellikle 21. Yüzyıldaki gelişmelerin modern iletişim teknikleri ve araçlarının etkisiyle 
ortaya çıkması dikkat çekilmesi gereken bir konudur. Popüler kültürün kıskacında olan 
bireylerin neredeyse hayatlarının her alanında yer alan bu iletişim zemini ve teknolojisi, 
iletişimin mahiyetini baştan sona değişikliğe uğratmıştır. Bu değişikliğin meydana gelmesinde 
“kitle iletişim araçlarının rolü” günümüzde oldukça önemlidir. Yapılan çalışmaların 
“Uluslararası Yeni Dünyada İletişim” çalışmalarına multi-disiplinler arası bir bakış oluşmasına 
ve iletişim olgusunun bir bilim olarak yeniden kavranmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Bu bağlamda iletişim olgusunu konu alan bu çalışmalar büyük bir önem arz etmektedir. 
İletişim alanı birçok boyuta ve işleve sahiptir. Bu tüm boyutların kavranması için iletişim 
olgusunun multi disiplinler arası bir yaklaşımla; sosyolojik, psikolojik, iktisadi, hukuki 
perspektiften ele alındığı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İletişim kavramı, bu perspektiften 
ele alındığında “günümüzdeki boyutunun” çok daha iyi anlaşılacağı kanısındayız. ’ 
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Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ– Harran University 

 ‘Yeni yüzyıl ile birlikte toplumun her alanında baş döndürücü gelişmeler 
yaşanmaktadır. Değişimler birey hayatı üzerinde etkili olmakla birlikte onları da değişime ayak 
uydurmaya mecbur kılmaktadır. Kişiler günlük hayatını ve gelecek planlarını yaparken 
değişimlerden olabildiğince fazla etkilenmekte ve bu çerçevede davranmaktadır. Toplum 
sürekli şekilde geleneksel medya ve yeni medya tarafından gönderilen mesajlara maruz 
kalmaktadır. Yeni dünyada geleneksel medyadan daha fazla yeni medya önemli bir aktör 
olarak, birey hayatına dâhil olmuş durumdadır.  

Sosyal medya işletmeler ve kurumlar için rakiplerinden öne çıkmak, fark edilen olmak, 
ayırt edilebilen olmak için kullanım zorunluluğu doğurmaktadır. Fakat kullanım becerisi 
profesyonel şekilde yönetilmelidir. Çünkü hedef kitleye verilecek mesajlar doğru 
kodlanmalıdır. Aksi takdirde yanlış kodlamalar itibar ve imaj kaybına neden olabilir hatta 
kurumun kriz sürecine girmesine neden olabilir. Günümüzde arz ve talep dengesinin talep 
yönünde azalması kurumlar ve işletmeler için var olma veya olmama arasında ince bir çizgide 
durmaktadır. İşletmeler pazarlama sürecinde rakiplerini olabildiğince etkili bir şekilde analiz 
ederek stratejik planlamalar yapmak zorundadır. Talebin fazla Arz’ın yetersiz olduğu 
dönemlerdeki pazarlama anlayışı fikrinden vazgeçmelidirler. Bu süreçte pazarda her an görünür 
olmak, tavsiye edilen olabilmek, yenilikçi olabilme, farklılaşmak tek çıkar yoldur. Değişim ve 
dönüşümlere ayak uydurabilen işletmeler varlıklarını geleceğe taşıma şansı bulmaktadırlar. 
İşletmeler günümüzde hedef kitlelere ulaşma fırsatını geleneksel medya yerine büyük ölçüde 
Pazarlama İletişiminde Reklam ve Sosyal Medya mecralarında bulabilmektedir. Çünkü Yeni 
Dünyada bireyler günümüzde yoğun bir şekilde sosyal medyayı kullanmaktadır. Sosyal medya 
yeni yüzyılın değişmez aktörü olduğunu her fırsatta her alanda kanıtlamaktadır. Tıpkı 
işletmeler gibi bireyler de yeni medyayı kullanarak günün değişimlerini takip etmek 
mecburiyetinde kalmaktadır. Buna bağlı olarak yeni medya popülerleşmekte ve kullanım 
oranları artmaktadır.  

“İletişimciler büyük bir ailenin fertleridir” 
Buna bağlı olarak “Yeni Dünyada İletişim Kongreleri” serisi  bir çok İletişimcinin 

kendisini iletişim platformlarında temsil etmelerine olanak sağladığından oldukça önemli hale 
gelmiştir. Yeni kongrelerin yeni iletişimciler için heyecan uyandıracağına olan inancım 
sonsuzdur. Kongreye katılan tüm hocalarımı bu anlamda tebrik ederim. Yeni kongrelerde 
görüşmek dileği ile…’ 
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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

♦ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
♦ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
♦ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID

numarası gönderilecektir.
♦ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
♦ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal
Link Name” and solidify the session.

 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the

session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

♦ Make sure your computer has a microphone and is working.
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

 Before you login to Zoom please indicate your name surname, session number and hall 
number, 

exp. H-1, HILMI KEMAL ALTUN 

Meeting ID: 824 6324 8605 
Passcode: 020202
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Meeting ID: 824 6324 8605 
Passcode: 020202 

Participant Countries:  

Turkey, Azerbaijan, Morocco, Pakistan, Nigeria, Bulgaria, 
Philippines, India, Kazakhstan 

Total number of papers: 80 
The number of papers by from Turkey: 38 

Other countries: 42 
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OPENING CEREMONY 

Prof. Dr. Filiz Balta PELTEKOĞLU - Marmara University 

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ - Selcuk University 

Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ– Harran University 
CHAIRMAN OF THE ORGANIZING BOARD 

Tokyo Local Time : 14:45 

Ankara Local Time : 08:45 

Azerbaijan Local Time : 09:45 
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SESSION-1 HALL-1 
20.02.2021 

Moderator: Prof. Dr. Sedat CERECİ 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

REPRESENTATION OF THE OTHER 
ON ONLINE MOVIE/SERIES 
WATCHING PLATFORMS: NETFLIX 
EXAMPLE 

Lecturer Mahmut Yavuz 
TÜRKMEN 

Hatay Mustafa Kemal 
University 

INTERTEXTUALITY IN THE FILMS OF 
AKI KAURISMAKI Doctor Murat SAHIN Ondokuz Mayıs University, 

Faculty of Communication 

CONSTRUCTION OF GENDER IN 
GÖNÜL YARASI Lecturer Dr. Aslı EKİCİ Selçuk University, 

Communication Faculty, Konya 

DIGITAL PUBLIC COMMUNICATION; 
AN ANALYSIS ON ACCESS TO SOCIAL 
MEDIA FROM TURKEY 
MUNICIPALITIES OF 'WEBSITES 

Assist. Prof. Dr. Hicran 
Özlem ILGIN 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 

DIGITAL COMMUNICATION IN THE 
COVID-19 PANDEMIA: A 
COMPARATIVE STUDY OF THE 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
AND HEALTH MINISTRIES 

Asst. Prof. Esra TUNÇAY 

İstanbul Gelişim University, 
Faculty of Economics, 
Administrative and Social 
Sciences, Public Relations and 
Publicity Department 

USE OF THE LATIN ALPHABET IN THE 
TURKISH PRESS BEFORE THE 
ALPHABET REVOLUTION: MILLIYET 
AND IKDAM (9 AUGUST TO 1 
NOVEMBER 1928) 

Lect.  Dr. Hilal Karavar Akdeniz Üniversitesi – Antalya 
/ TÜRKIYE 

A RESEARCH IN THE SCOPE OF 
BUILDING SOCIAL TRUST IN NGO'S 

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN 

Marmara University, Faculty of 
Communication, Department of 
Public Relations and Publicity, 
Istanbul 

Lect. İrem AYDOĞDU 

Istanbul Culture University, 
Vocational School, Public 
Relations and Publicity 
Program, Istanbul 

Tokyo Local Time : 15 : 00 - 17 : 30 

Ankara Local Time : 09 : 00 - 11 : 30 

Azerbaijan Local Time : 10 : 00 - 12 : 30 



4th INTERNATIONAL "COMMUNICATION IN THE NEW WORLD" Congress   
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 
CONGRESS PROGRAM 

Engincan YILDIZ 

Istanbul Gelişim University, 
School of Applied Sciences, 
Department of Public Relations 
and Advertising, Istanbul 

REFLECTIONS OF COVID-19 
PANDEMIC ON ONLINE PURCHASE 
BEHAVIOUR 

Lect. Yarkın ÇELİK Tekirdağ Namık Kemal 
University 

MODERN CONJUNCTURE AND 
COMMUNICATION: HIGH 
TECHNOLOGY AND LOW 
COMMUNICATION 

Prof. Dr. Sedat CERECİ 
Hatay Mustafa Kemal 
University, Communication 
Faculty 31000 Hatay 



4th INTERNATIONAL "COMMUNICATION IN THE NEW WORLD" Congress   
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 
CONGRESS PROGRAM 

SESSION-1 HALL-2 
20.02.2021 

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

COVID-19 PENDEMİSİ SIRASINDA 
KURUMLARIN TWİTTER 
HESAPLARININ MESAJ 
KATEGORİLERİ VE KULLANILAN 
KELİMELER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ: TÜRK HAVA YOLLARI 
VE PEGASUS ÖRNEĞİ 

Assist. Prof. Dr. Sezgin 
SAVAŞ 

Istanbul Gelisim University, 
Department of New Media 

Assist. Prof. Dr. Banu N. 
İÇAĞASIOĞLU ALTUN 

Nisantası University, 
Department of Public 
Relations and Advertising 

THE HEALING POWER OF FOOTBALL: 
THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF 
THE BLIND SPOT FILM 

Dr. Pelin YOLCU Dicle University 

CULTURAL INDICATORS USED IN 
CLASSIC NARRATIVE CINEMA: 
MAKESHIFT BRIDE MOVIE 

Dr. Pelin YOLCU 

Dicle University, Diyarbakır 
Vocational School of Technical 
Sciences, Department of 
Audiovisual Techniques and 
Media Production 

Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK 
Selçuk University, Faculty of 
Communication, Department 
of Radio TV, Konya 

THE IMAGE OF COUNTRY WOMAN 
WHICH IS CHANGING IN TURKISH 
CINEMA 

Pelin ODUNCU 
Akdeniz University, Social 
Sciences Institute, Department 
of Communication, Antalya 

CONSTRUCTION OF THE DIFFERENCE 
OF ME AND THE OTHER IN CINEMA: 
A DISCOURSE ANALYSIS THROUGH 
THE WINTER SLEEP FILM 

Doç. Dr. Burak MEDİN 
Erciyes University, Faculty of 
Communication, Department 
of Radio TV Cinema 

Lect. Dr. Ali KAYMAK 

Kırşehir Ahi Evran University 
Mucur Vocational School, 
Department of Audiovisual 
Techniques and Media 
Production 

A FIELD STUDY ON THE RADIO 
LISTENING TENDENCIES OF 

Associate Professor Burçin 
Yersel Eskisehir Technical University 
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ESKIŞEHIR TECHNICAL 
UNIVERSITY’S INTERNAL 
STAKEHOLDERS 

Dr. Aysel Ulukan Korul Eskisehir Technical University 

Dr. Arzu Çelen Özer Eskisehir Technical University 

Assistant Profesror Dr. 
Başak Kalkan Eskisehir Technical University 

THE FUTURE OF POST-TRUTH 
DISCOURSE IN THE EFFECT OF 
JANUARY 6TH US CONGRESS RAID 

Assist. Prof. Dr. Murat 
SAĞLAM 

Karamanoglu Mehmetbey 
University, Karaman 

Orhun Ege CANSARAN Karamanoglu Mehmetbey 
University, Karaman 

INFLUENCER MARKETING  ON 
SOCIAL NETWORKS: INFLUENCER  
MOTIVES AND THEIR PERCEIVED 
AUTHENTICITY 

Associate Professor Göksel 
ŞİMŞEK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
University, Faculty of Fine 
Arts, Department of Visual 
Communication and Design 

Lecturer Betül ŞİMŞEK 
Nevsehir Hacı Bektas Veli 
University, Avanos Vocational 
School 

OVERVIEW OF DISTANCE 
EDUCATION PROCESS IN THE 
COVID-19 PANDEMIC PROCESS 

Assoc. Prof. Dr. Hasan 
ÇİFTÇİ Harran University 
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SESSION-1 HALL-3 
20.02.2021 

 

 

Moderator: Prof. Dr. Gasim Hajiyev 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

COMPARATIVE ANALYZES OF 
AZERBAIJAN AND NORTH AMERICAN 
NATIVE TRIBES’ WISDOM 

Ph.D. Dosent, Murshudova 
Ulduz Bashir 

Leading researcher of 
"Folklore and folk arts" 
department of Azerbaijan 
National Academy of 
Sciences, Sheki, Regional 
Scientific Center 
Azerbaijan State Pedagogical 
University, Sheki branch 

TƏLİM PROSESİNDƏ YUXARI SİNİF 
ŞAGİRDLƏRİNDƏ FƏAL 
VƏTƏNDAŞLIQ MÖVQEYİNİN 
FORMALAŞDIRILMASI 

Doç.Dr. Hüseynova Emilya 
Rafiq qızı 

Azerbaijan State Pedagogical 
University 

THE ANCIENT MATERIAL AND MORAL 
VESTIGES IN GARABAGH REGION OF 
AZERBAIJAN 

Prof. Dr. Gasim Hajiyev 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences, 
Institute of Caucasian, head 
of the department 
“Armenian” 

THE CONCEPT OF OBJECTIVE TIME IN 
THE HISTORY OF PHILOSOPHY Ilaha Haxverdiyeva Baku Eurasia University, 

Azerbaijan 

THE ROLE OF SPEECH IN FORMATION 
OF THE CREATIVE IMAGINATION IN 
MINOR SCHOOLCHILDREN 

Raziya Guliyeva 
Elkhanovna 

Senior scientific worker of 
Psychology and special 
education department of the 
Institute of Education of AR 

MODERN INNOVATIVE IN THE 
PROCESS OF TEACHER TRAINING IN 
UNIVERSITIES OPPORTUNITIES TO 
USE LEARNING TECHNOLOGIES 

Abdullayeva Tarana Geyis Azerbaijan State Pedagogical 
University 

Rajabova Shargiya Rasim Astara Pedagogical College 

APPROACH TO DISABILITY IN ISLAM Mammadov Jahangir 
Shahmar Azerbaijan University 
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INTRODUCTION AND 
BIOECHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
IN ABSHERON P.LİGULARİS 

Vusala Badalova 
ANAS, Institute of 
Dendrology, Azerbaijan, S. 
Yesenin 89. Baku Az 1044 

PART OF OUR CULTURE - NOVRUZ 
TRADITIONS IN GAZAKH REGION 

Saadat Aliyeva 

Azerbaijan,Doctor of 
Philosophy in Pedagogy 
Saadat Aliyeva, “Avey”State 
Historical and Cultural 
Reserve, Director 

Musa Mursaguliyev 
“Keshikchidagh” State 
Historical and Cultural 
Reserve, Director 

SOSIAL ISHDE PEDAQOJI 
MEDENIYYET VACIB AMIL KIMI 

Assoc. Prof. Dr. Təranə 
ƏLİYEVA 

Azerbaijan State Pedagogical 
University 
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SESSION-1 HALL-4 
20.02.2021 

 

 

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Ulduz Mirzəhəsən qızı Qəzvini 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

THE PROBLEM OF FORMATION 
OF OUTLOOOK  IN HIGH 
SCHOOL 

Hacızadə Hüzürə 
Tapdıq qızı 

Dissertation of Nakhchivan 
State University, Computer 
Operator, Department of 
Teaching Methods and 
Technology Teaching 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF 
THE NATIONAL PRESS OF 
AZERBAIJAN 

Quliyeva Səyalə 
Qibliyəli qızı 

Baku Girls University, Senior 
Lecturer, Department of History, 
Azerbaijani Language and 
Literature, Dissertation of the 
Institute of History named after 
A. Bakikhanov 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF 
INTERNET COMMUNICATION 

Ulduz Mirzəhəsən qızı 
Qəzvini 

Doctor of Philosophy in 
Psychology, Associate Professor, 
Baku Girls' University, Head of 
the Department of Education 

Kamilə Qinyaz qızı 
Kazımova 

Doctor of Philosophy in 
Psychology, Baku State 
University, Senior Lecturer of 
the Department of Psychology 

İBTİDAİ SİNİFLERDE TELİMİN 
TEŞKİLİ ZAMANİ MENTOR 
XİDMETİNİN ROLU 

Novruzova Gülşen 
Fehreddin kızı 

Azerbaijan State Pedagogical 
University 

XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ 
DİSTANT TƏHSİLİN ROLU 

Aygun Ismayilova Idris 
qizi 

Azerbaijan State Pedagogical 
University 

GREAT THINKERS OF THE 
RENAISSANCE 

Sabina Hajiyeva Rafik 
kyzy 

Azerbaijan State Pedagogical 
University 

İQTISAFOYYATIN IDARƏ 
OLUNMASINDA DÖVLƏT 
MALIYYƏSININ ROLU 
OLACAQDIR 

Məmmədova Həqiqət 
Mahmud qızı 

Azerbaijan State Pedagogical 
University 

Cəfərova Fəxriyyə 
İbrahim kızı Nakhchivan Teachers' Institute 
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PROJECT-BASED METHOD AS 
ONE OF THE BASIC 
BIOLOGICAL EDUCATION 
METHODS 

Dissertant Ulya 
Shirinzada Nijat 

Institute of Education of 
Azerbaijan 

THE ROLE OF PUBLIC FINANCE 
IN MANAGING THE ECONOMY H.Kh. BEHBUBZADEH 

Candidate of Economic Sciences,  
Department of World Economy, 
Baku State University 
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SESSION-2 HALL-1 
20.02.2021 

 

 

Moderator: Prof. Dr. Derya ÖCAL 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

GUERILLA ADVERTISING PRACTICES 
IN THE WORLD 

Assoc. Prof. Dr. İmran 
ASLAN 

Selcuk University, Faculty 
of Communication, Konya 

USE OF CAR ADVERTISEMENTS IN 
DIGITAL CHANNELS 

Assoc. Prof. Dr. İmran 
ASLAN 

Selcuk University, Faculty 
of Communication, Konya 

THE USE OF EMOTIONAL 
ATTRACTIONS IN ADVERTISEMENTS 

Assoc. Prof. Dr. İmran 
ASLAN 

Selcuk University, Faculty 
of Communication, Konya 

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP 
BETWEEN SOCIAL MEDIA 
ADDICTION AND HAPPINESS: 
GÜMÜŞHANE UNIVERSITY FACULTY 
OF COMMUNICATION CASE 

Assist. Prof. Dr. Ersin DİKER 
Gumushane University, 
Faculty of Communication, 
Konya 

GRICEAN ANALYSIS OF ELT 
STUDENTS’ PERSPECTIVES ON 
DISTANCE LEARNING DURING 
COVID19 PANDEMIC: A CASE STUDY 

Abdulkadir TURGAY Harran University, Faculty 
of Education, Sanliurfa 

EXAMINATION OF POST TRUTH 
INFORMATION IN SOCIAL MEDIA 
CONTENT BY USING THE 
NETNOGRAPHY METHOD 

Lecturer Alev TAZE 
Bingol University, 
Vocational School of Health 
Services, Bingol 

Lecturer Ali Murat MIRÇIK 
Bingol University, 
Vocational School of Social 
Sciences, Bingol 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
INTER-FAMILY COMMUNICATION 
PATTERNS ON LONELINESS 

Selime TURHAN İstanbul Sabahattin Zaim 
University 

HORROR FILMS AS A STRATEGY OF 
COPING WITH PANDEMIC: SOUNDS 
OF THE FIELD AND SUGGESTION 

Assist. Prof. Dr. Hacer AKER 

Selçuk University, Faculty 
of Communication, 
Department of Radio, 
Television and Cinema 
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LOSING STARS OF CINEMA IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL GENDER: JEAN 
SEBERG AND CAHİDE SONKU 

Nagihan ÜNLÜ KARATAŞ 

Akdeniz University 
Institute of Social Sciences 
Doctoral Program in 
Communication, Antalya / 
Turkey 

MIND MAPPING AS A 
COMMUNICATION AND LEARNING 
TOOL 

Prof. Dr. Derya ÖCAL 
Atatürk University 
Communication Faculty, 
ERZURUM/TURKEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4th INTERNATIONAL "COMMUNICATION IN THE NEW WORLD" Congress    
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 
CONGRESS PROGRAM 

 

 

SESSION-2 HALL-2 
20.02.2021 

 

 

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Nilgun ULUTASDEMIR 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

NURSING AND ETHICAL CHALLENGES 
DURING THE COVID 19 PANDEMIA 

Instructor Nursen 
KULAKAC 

Gümüşhane University, 
Faculty of Health Science 
Gümüşhane, TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Nilgun 
ULUTASDEMIR 

Gümüşhane University, 
Faculty of Health Science 
Gümüşhane, TURKEY 

THE ROLE OF HEALTH PERSONNEL IN 
HEALTH COMMUNICATION 

Assoc. Prof. Dr. Nilgun 
ULUTASDEMIR 

Gümüşhane University, 
Faculty of Health Science 
Gümüşhane, TURKEY 

THE USE OF TWITTER AS A HEALTH 
COMMUNICATION TOOL OF SPORTS 
CLUBS DURING THE COVID-19 
PANDEMIC PROCESS 

Lect. Emre SARI Hatay Mustafa Kemal 
University 

Lect. Rahime PINAR İskenderun Teknik 
University 

EFFECT OF NEW FORMS OF 
COMMUNICATION ON MARRIAGE: THE 
RELATION OF SOCIAL MEDIA USAGE 
AND DIVORCE 

Assoc. Prof. Dr. Nebiye 
KONUK KANDEMİR 

İstanbul Sabahattin Zaim 
University 

INFOGRAPHIC USE IN RISK 
COMMUNICATION: A RESEARCH ON 
INFOGRAPHICS IN THE COVID-19 
OUTBREAK PROCESS 

Dr. Nesrin ÖĞÜT Konya Provincial Directorate 
of Health, Konya, Turkey 

AN ANALYSIS OF ROSENBERG’S 
NONVIOLENT / COMPASSIONATE 
COMMUNICATION APPROACH IN THE 
CONTEXT OF COLLINS’ INTERACTION 
RITUAL CHAINS 

Dr. Tebrike KAYA 
Beykent University, Faculty 
of Communication, Istanbul, 
Turkey 

ONLINE BEHAVIOR BASED ON 
ADVERTISING ONLINE IDENTITY AND 
PRIVACY 

Sinan AKSEKİ 

Selcuk University, Institute 
of Social Sciences, 
Advertising USA, Konya / 
TURKEY 
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A STUDY ON HANDLING THE CONCEPT 
OF BEAUTY IN ADVERTISING AND 
SEMIOTIC ANALYSIS OF 
REPRESENTATION OF BEAUTY IN HIJAB 
CLOTING ADVERTISEMENTS 

Sinan AKSEKİ 

Selcuk University, Institute 
of Social Sciences, 
Advertising USA, Konya / 
TURKEY 

A THEORETICAL RESEARCH ON THE 
USE OF SENSES IN THE BRANDING 
PROCESS AND THE EFFECT OF THE 
SENSES ON THE BRANDING PROCESS 

Assist. Prof. Dr.  Kaan 
GEZ 

Gümüşhane University, 
Public Relations and 
Publicity Department 

THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY ACTIVITIES ON 
CORPORATE REPUTATION; A STUDY ON 
OIL DISTRIBUTION COMPANIES 

Assist. Prof. Dr.  Kaan 
GEZ 

Gümüşhane University, 
Public Relations and 
Publicity Department 
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SESSION-2 HALL-3 
20.02.2021 

 

 

Moderator: Mohamed El Malki 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

ENERGY DEVICES BASED ON 
IONIC LIQUID DOPED POLYMER 
ELECTROLYTE 

Pramod K Singh 

Material Research Lab., Department 
of Physics, School of Basic Sciences 
& Research, Sharda University, 
Greater Noida 201310, India 

SOCIO-ECONOMIC STATUS OF 
PRIMITIVE TRIBAL GROUP IN 
NASHIK DISTRICT, 
MAHARASHTRA   

Dr. Kudnar C.K. 

Assistant Professor, Head 
Department of Geography ,  KKHA 
ARTS SMGL COMMERCE AND 
SPH JAIN SCIENCE COLLEGE 
CHANDWAD, Nashik Maharashtra 

ROBUST CONTROLLER FOR STEER-
BY-WIRE VEHICLES  

Nabil El Fezazi 

Sidi Mohammed Ben Abdellah 
University, Faculty of Sciences Dhar 
El Mehraz, Department of Physics, 
LISAC, B.P. 1796, Fes-Atlas, Morocco 

Nabil El Akchioui 
University of Abdelmalek Essaadi, 
Faculty of sciences and Technology, 
LRDSI, Al Hoceima, Morocco 

Said Idrissi 

Cadi Ayyad University, 
Polydisciplinary Faculty of Safi, 
LPFAS, B.P. 4162, Sidi Bouzid, Safi, 
Morocco  

MULTICLASS AQM ON TCP/IP 
ROUTERS: MODELING, ANALYSIS, 
AND DESIGN  

Nabil El Fezazi 

Sidi Mohammed Ben Abdellah 
University, Faculty of Sciences Dhar 
El Mehraz, Department of Physics, 
LISAC, B.P. 1796, Fes-Atlas, Morocco 

Nabil El Akchioui 
University of Abdelmalek Essaadi, 
Faculty of sciences and Technology, 
LRDSI, Al Hoceima, Morocco 

Said Idrissi 

Cadi Ayyad University, 
Polydisciplinary Faculty of Safi, 
LPFAS, B.P. 4162, Sidi Bouzid, Safi, 
Morocco  
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GENERATE MULTIDIMENSIONAL 
SCHEMAS OF DATA WAREHOUSES 
USING MDA APPROACH 

Ouzayr RABHI MATSI Laboratory, EST, Mohammed 
First University, Oujda, Morocco 

Ibtissam ARRASSEN 

Laboratory for Computer Science 
Research Faculty of Sciences, 
Mohammed First University, Oujda, 
Morocco 

NURSING CARE TOWARD OLDER 
ADULTS WITH DEMENTIA: AN 
INTEGRATIVE REVIEW 

Assistant Professor 
Joseph Almazan 

Nazarbayev University, School of 
Medicine 

DEFECT IN PARALLEL SIDE 
BRANCH STRUCTURE Mohamed El Malki 

Mohammed First University, Faculty 
of Sciences, Department of Physics, 
Oujda, Morocco 

EFFECTIVE COMMUNICATION IN 
SCHOOL MANAGEMENT Dr. Geeta Satish Raut 

Principal, Gayatri College of 
Education, Savitribai Phule Pune 
University, Maharashtra, India 

STABLE, HIGH EFFICIENT 
SUPERCAPACITOR BASED ON 
NON-POROUS CARBON 
ELECTRODES AND IONIC LIQUID 
ELECTROLYTE 

Pawan Singh Dhapola 

Material Research Lab., Department 
of Physics, School of Basic Sciences 
& Research, Sharda University, 
Greater Noida 201310, India 
Nano Science and Nano Technology 
Center, Dept. of Chemistry, Kumaun 
University, Nainital, Uttarakhand, 
India 

Nanda Gopal Sahoo 

Nano Science and Nano Technology 
Center, Dept. of Chemistry, Kumaun 
University, Nainital, Uttarakhand, 
India 

Pramod K. Singh 

Material Research Lab., Department 
of Physics, School of Basic Sciences 
& Research, Sharda University, 
Greater Noida 201310, India 
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SESSION-2 HALL-4 
20.02.2021 

 

 

Moderator: H.E. AMBASSADOR DR. FROILAN D. MOBO 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

THE IMPACT OF GOOGLE SUITES 
AMIDST THE NEW NORMAL 

H.E. AMBASSADOR 
DR. FROILAN D. 
MOBO 

Assistant Director, Department 
of Research and Development, 
Philippine Merchant Marine 
Academy, Philippines 

EXPLORING RESILIENCE, SOCIAL 
ADJUSTMENT AND 
INTERPERSONAL PROBLEMS 
AMONG RURAL AND URBAN 
PAKISTANI WOMEN STUDENTS 

Saleha Bibi Foundation University 
Rawalpindi Campus 

Shamsa Riaz Foundation University 
Rawalpindi Campus 

Sundas Jamil Foundation University 
Rawalpindi Campus 

MATERNAL OCCUPATIONAL 
STATUS AND SOCIAL 
ADJUSTMENT AND RESILIENCE 
AMONG ADOLESCENTS 

Saleha Bibi Foundation University 
Rawalpindi Campus 

Shamsa Riaz Foundation University 
Rawalpindi Campus 

SEXUAL VIOLENCE AGAINST 
WOMEN: THEORETICAL 
EXPLANATION, ASSESSMENT AND 
INTERVENTIONS 

Saleha Bibi 

Clinical Psychologist, ABA 
Therapist & Researcher, Army 
Special Education Academy, 
Rawalpindi. 

Prof. Dr. Aneela 
Maqsood 

Head of Department of 
Behavioural Sciences at Fatima 
Jinnah Women University, 
Rawalpindi 

AN EMPIRICAL ANALYSIS INTO 
RISK PERCEPTION FACTORS AND 
THEIR INFLUENCE ON ROAD 
TRANSPORTATION: A 
CONTEXTUAL INVESTIGATION OF 
ROADS IN KADUNA STATE 

Umar Hamisu Nigerian Institute of Transport 
Technology 

Abdulgaffar 
Muhammad 

Postgraduate Student National 
Open University of Nigeria. 
Nigeria 

Abdullahi Isma'il 
Kuraye 

Nigerian Institute of Transport 
Technology 

Umar Ahmed Ibrahim Nigerian Institute of Transport 
Technology 
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Umar Iya Royal Stone Global Investment 
Nigeria Ltd 

Jamilu Mohammed Kaduna State Traffic and Law 
Enforcement Authority 

Mohammed Yunusa Nigeria Institute of Transport 
Technology 

Usman Yusuf Atoko 
Postgraduate Student National 
Open University of Nigeria. 
Nigeria 

Abubakar Yahaya 
Ahmad 

Kaduna Electricity and 
Distribution Company 

Aminu Sale Danpullo Kaduna Electricity and 
Distribution Company 

PSYCHOLOGICAL IMPACT OF 
COVID-19 ON PAKISTANI MENTAL 
HEALTH PROFESSIONALS: A 
QUALITATIVE STUDY 

Hajara Sahar Chaudry PhD scholar at Fatima Jinnah, 
Women University Rawalpindi 

Dr. Sajida Naz 
Assistant Professor at Fatima 
Jinnah, Women University 
Rawalpindi 

KING BORIS III – EXECUTIONER 
OR SAVIOR OF THE JEWS IN THE 
TERRITORIES RULED OR 
ADMINISTERED BY THE 
BULGARIAN AUTHORITIES 
DURING WW2: HISTORICAL AND 
PSYCHOLOGICAL NOTES 

Andrey Popatanasov 
Bulgarian Academy of Sciences, 
Institute of Neurobiology, Sofia, 
Bulgaria 

THE TECHNOLOGY OF INDIAN 
TRADITIONAL CRAFT METAL 
CASTING PROCESS 

Soumyajit Roy 

Jadavpur University, PhD 
Scholar, Metallurgical and 
Matirial Engineering 
Department, Jadavpur, India 

Akshay Kumar 
Pramanick 

Jadavpur University, Professor, 
Metallurgical and Matirial 
Engineering Department, 
Jadavpur, India 

Prasanta Kumar Datta 

Jadavpur University, Professor, 
Metallurgical and Matirial 
Engineering Department, 
Jadavpur, India 

INFLUENCE OF EMPLOYEES 
PARTICIPATION ON 
MANAGERIAL DECISION FOR 
ORGANIZATIONAL 
PERFORMANCE 

Abdulgaffar 
Muhammad 

Postgraduate Student National 
Open University of Nigeria. 
Nigeria 

Abbas Hamisu Federal College of Education 
Zaria, Nigeria 

Umar Hamisu Nigerian Institute of Transport 
Technology 

Zainab Sani Sambo Nigerian Institute of Transport 
Technology 
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SESSION-2 HALL-5 
20.02.2021 

 

 

Moderator: Fazilova İndira Nasirdinovna 

TITLE AUTHOR(S) AFFILIATION 

MARKET STRUCTURES AND THEIR 
FUNCTIONS IN THE CONDITIONS OF 
PERFECT AND IMPERFECT 
COMPETITION 

Fazilova İndira 
Nasirdinovna 

Turkestan Ahmet Yasawi 
Professional College  

THE CONCEPT AND ELEMENTS OF THE 
RULE OF LAW Kaldykozova Guldana Turkestan Ahmet Yasawi 

Professional College  

INSTITUTE FOR RESERVATIONS TO 
INTERNATIONAL TREATIES WITHIN 
THE CIS 

Abukyzy Balausa Turkestan Ahmet Yasawi 
Professional College  

Orynbek Nursultan Turkestan Ahmet Yasawi 
Professional College  

ADDITIONAL TOOLS FOR THE 
FORMATION OF PHYSICAL CULTURE 
OF STUDENTS 

Nazirbayev Shohan 
Ermahanuly 

Turkestan Ahmet Yasawi 
Professional College  

EFFECTIVE OF USING INNOVATIVE  
TEACHING TECHNOLOGIES AT CLIL 
CLASSES 

Ryskulova Asel 
Nyshankulovna 

23 J. Tashenov IT-school-
lyceum 

 

Tokyo Local Time : 18 : 00 - 20 : 30 

Ankara Local Time : 12 : 00 - 14 : 30 

Azerbaijan Local Time : 13 : 00 - 15 : 30 



 

 

 

 

 

 

CONTENT 
CONGRESS ID I 
SCIENTIFIC COMMITEE II 
PHOTO GALERY III 
CONGRESS PROGRAM IV 
CONTENT V 
PROCEEDINGS VI 

 

 



PROCEEDINGS 

Title Author(s) Page 
MODERN CONJUNCTURE AND 

COMMUNICATION: HIGH TECHNOLOGY AND 
LOW COMMUNICATION 

Sedat CERECİ 1 

COVID-19 PENDEMİSİ SIRASINDA 
KURUMLARIN TWİTTER HESAPLARININ 
MESAJ KATEGORİLERİ VE KULLANILAN 

KELİMELER AÇISINDAN İNCELENMESİ: TÜRK 
HAVA YOLLARI VE PEGASUS ÖRNEĞİ 

Sezgin SAVAŞ 
2 

Banu N. İÇAĞASIOĞLU 
ALTUN 

REPRESENTATION OF THE OTHER ON 
ONLINE MOVIE/SERIES WATCHING 

PLATFORMS: NETFLIX EXAMPLE 

Mahmut Yavuz 
TÜRKMEN 15 

THE HEALING POWER OF FOOTBALL: THE 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE BLIND 

SPOT FILM 
Pelin YOLCU 16 

NURSING AND ETHICAL CHALLENGES 
DURING THE COVID 19 PANDEMIA 

Nursen KULAKAC 
23 

Nilgun ULUTASDEMIR 

THE ROLE OF HEALTH PERSONNEL IN 
HEALTH COMMUNICATION Nilgun ULUTASDEMIR 29 

THE IMPACT OF GOOGLE SUITES AMIDST 
THE NEW NORMAL  FROILAN D. MOBO 33 

INTERTEXTUALITY IN THE FILMS OF AKI 
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ABSTRACT 

This study discusses the fact that people live without communicating in the modern 
conjuncture despite high communication technologies. The biggest problem of recent times 
is the development of information and communication technologies, but the decrease in 
communication activities and the increase of conflicts. Almost everyone in the world now 
uses technology and constantly exchanges messages. Communication technologies have 
become the most common technology in the world. Messages are transmitted almost 
anywhere in the world. However, despite this, miscommunication, disagreements and 
conflicts are increasing in the modern world. Despite the high communication possibilities, 
the world is living in an age that is far from communication. Communication is an action 
shaped by factors such as human psychology, environment, world agenda, technology and 
modern conjuncture. Relationships and approaches change with the changing global 
conditions. Actions and approaches are reshaped in the world that changes depending on 
political and economic factors. The global conjuncture has also changed many vital 
elements from goals to concerns, from status to relationships. Modern conditions provide 
people with many technological possibilities, fill people's worlds, keep people busy. 
However, people cannot communicate with each other even though they share a lot of 
messages. The modern conjuncture has created a world based on high technology but 
nurturing egoism. 

Key Words: Communication, modern conjuncture, human relations, technology. 
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ÖZET 
Kurumların internet kullanımları her zaman hedef kitlelerine seslenmek için önemli bir 
yönelim olarak görülmüştür. Covid-19 salgını sürecinde kurumların interneti daha sık 
kullanma eğiliminde oldukları bilinmekte ve bu süreçte dolayıma soktukları içeriklerin 
nitelikleri karşımıza önemli bir konu olarak çıkmaktadır.  
Pandemi dönemi eski normalin belirli bir süre için ‘’askıya’’ alındığı bir dönemi 
nitelendirmektedir. Yeni koşullara uyum gösteremeyen kurumları başarısızlığın beklediği 
öngörülmektedir. Dolayısıyla kurumların pandeminin koşullarını, diğer bir ifadeyle 
pandemi süresince kurulmuş olan iletişim ve ilişki ağlarını, bununla birlikte iş yapış 
şekillerini yeniden tasarlamaları önem taşımaktadır. İş yapış şekilleri sektörden sektöre 
farklılık gösterse de iletişim ve etkileşim süreçleri aşamasında temelde “çevrimiçi’’ 
ortamların etkin kullanılmasını ifade etmektedir.  
Bu doğrultuda pandemi dönemindeki iletişim yönelimini anlayabilmek için kurumların 
web aktivitelerini inceleme gereği ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareket eden çalışma 
kapsamında, içinde bulunulan dönemin koşullarına göre kurumların gönderilerinde 
niteliksel ve kategorisel olarak farklılık olup olmadığı içerik analizi yöntemi ile 
irdelenecektir. Kurumlar hedef kitleleri ile iletişim kurmada belirli dijital medya 
mecralarını kullanmaktadır. Çalışma kapsamında da bilgi aktarma aşamasında en fazla 
yararlanılan mecra olan Twitter gönderileri dikkate alınarak pandemi dönemi sırasında 
kurumların gönderilerde en sık kullandığı kelimeler, gönderilerin kategorileri ve 
kelimelerin anlamları (olumlu/olumsuz vb.) irdelenecektir.  
Çalışmada örneklemi pandeminin en çok zarar verdiği sektörlerden biri olan ulaşım 
sektörü oluşturmaktadır. Pandemi, dünya üzerindeki ulaşım ağını neredeyse durdurmuştur. 
Bu doğrultuda çalışmada pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olan havacılık 
sektörüne odaklanılacak ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren üç farklı markayı temsil 
eden Türk Hava Yolları ve Pegasus üzerinden bir karşılaştırmaya gidilecektir. 
Gerçekleştirilecek olan karşılaştırma ile aynı sektörde ve koşullarda olmasına rağmen 
kurumların aynı konulara ilişkin yaklaşımlarındaki benzerlikleri ve değişimleri irdelemenin 
de mümkün olacağı söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Covid 19 pandemisi, Kurumsal Twitter hesabı, Kurumsal dışavurum.  
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ABSTRACT 
Internet use of corporates has always been seen as an important orientation to address their 
target audience. It is known that institutions tend to use the internet more frequently during 
the Covid-19 epidemic process, and in this process, the qualities of the content they 
mediate emerge as an important issue. 
The pandemic period characterizes a period when the old normal is "suspended" for a 
certain period of time. It is predicted that institutions that cannot adapt to new conditions 
will be awaited failure. Therefore, it is important for institutions to redesign the conditions 
of the pandemic, in other words, the communication and relationship networks established 
during the pandemic, as well as the way they do business. Although the way of doing 
business differs from sector to sector, it basically refers to the effective use of "online" 
environments during the communication and interaction processes. 
Accordingly, it is necessary to examine the web activities of institutions in order to 
understand the communication orientation during the pandemic period. Within the scope of 
this study, the content analysis method will examine whether there is a qualitative and 
categorical difference in the posts of the institutions according to the conditions of the 
current period. Institutions use certain digital media channels to communicate with their 
target audiences. Within the scope of the study, the most frequently used words, categories 
of posts and the meanings of the words (positive / negative, etc.) will be examined during 
the pandemic period, taking into account Twitter posts, which are the most used channel in 
the process of conveying information. 
The sample of the study is the transportation sector, which is one of the sectors most 
damaged by the pandemic. The pandemic has almost stopped the transportation network 
around the world. In this direction, the study will focus on the aviation sector, one of the 
sectors most affected by the pandemic, and a comparison will be made on Turkish Airlines 
and Pegasus, which represent three different brands operating in the aviation sector. With 
the comparison to be made, it can be said that it will be possible to examine the similarities 
and changes in the approaches of corporates regarding the same issues, although they are 
in the same sector and conditions. 
Keywords: Covid 19 pandemic, Corporate Twitter account, Corporate expression. 

 
GİRİŞ 
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa süre sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsünün neden olduğu hastalık, Türkiye’de 
2020’nin ilk çeyreğinde yaygınlaşmış ve bireylerin gündelik yaşam deneyimlerinde birçok 
değişikliğe neden olmuştur. İnsanlığın tarih boyunca çeşitli salgınlarla mücadele ettiği 
bilinmektedir. 14. Yüzyılda 200 milyon kişinin ölmesi ile sonuçlanan Kara Veba ve 1918 
yılında başlayıp iki yıl süren İspanyol Gribi hafızalarda kalan ve toplumsal yaşamda 
değişikliklere neden olan önemli pandemilerdir (WHO, 2018). Yakın geçmişte ise, Kuş 
Gribi, Domuz Gribi, MERS ve SARS gibi hastalıklar küresel boyutta düşünüldüğünde 
Covid-19 pandemisi kadar etkili olmasa da hastalıkla mücadele bağlamında toplumsal bir 
takım tedbirlerin alınmasına neden olmuştur (Alaeddinoğlu ve Rol: 2020). 
Salgın hastalıklar bireylerin seyahat etmesini kitlesel boyutta etkileyen önemli sağlık 
sorunları olarak görülmektedir. Covid-19 pandemisinin hızlı yayılımını engellemek adına 
getirilen ulusal ve uluslararası seyahat kısıtlamaları başta havayolu şirketleri olmak üzere 
dünyada ve Türkiye’de ulaşım sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu durum 
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birçok sektörde olduğu gibi ulaşım sektöründe de kriz olarak tanımlanmaktadır. İçinde 
bulunulan kriz durumunu yönetebilmek ise ulaşım sektöründe faaliyet gösteren farklı 
firmaların kriz iletişiminde gösterdiği başarı ile değerlendirilmektedir. Söz konusu 
başarının ise kurumların hedef kitle ile kendi arasında tercih ettiği iletişim kanalları ile 
kurduğu iletişimin etkinliğine bağlı olduğu bilinmektedir.  
İnternetin gelişimiyle birlikte başlayan dijital iletişim çağında kurumlar kendileri hakkında 
bilgi üretmek ve hedef kitlelerine ulaşmak için dijital medyayı ve onun bir uygulaması olan 
sosyal medyayı sıklıkla kullanmaktadır. Böylece kurumsal dışa vurum olarak tanımlanan 
kurumların kendini ifade etme pratiklerinin teknoloji ile aralandırılmış iletişim teknikleri 
ile değişim gösterdiği söylenebilir.  
Kurumlar olağan zamanlarda dışavurumlarını belirli bir strateji üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Tüm eylem ve söylemlerinin planlanmasının bir uzantısı olarak 
dijital medya mecrasındaki içeriklerin de belirli bir kontrol doğrultusunda yaratıldığı 
söylenebilmektedir. Kurumlar dijital medya üzerinden kendini dışa vurmakta ve bu 
dışavurumları sonucu paydaşlarının zihninde belirli algılar yaratmaya çalışmaktadır. 
Olağan zamanlar için bu yönelim daha az karmaşık bir süreci ifade etse de özellikle olağan 
olmayan kriz dönemlerinde insanları etkileyen dış çevre unsurlarının daha baskınlaştığı 
dönemde bu tür bir kontrolün gerçekleştirilmesi güçleşmektedir. Söz konusu doğrultuda 
kurumların yaptığı paylaşımların da değiştiği ve güncel ortamın koşullarına uyum 
sağlamaya yöneldiği söylenebilir. Ancak pandemi sürecinin artık başlangıcında olunmadığı 
göz önüne alındığında kurumların artık normalleşme adımları çerçevesinde olağan 
zamanlardaki dijital medya stratejilerinin bir bölümüne dönüş yapma zorunluluğu ile 
karşılaştıkları belirtilebilir. 
Bu bağlamda araştırmada Covid-19 pandemisinden en çok etkilendiği düşünülen havayolu 
firmalarının sosyal medya üzerinden yürüttüğü iletişim faaliyetlerinin analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Söz konusu amaç için sektörde lider konumda olan Türk Hava Yolları ve 
Pegasus örneği seçilmiş ve bu firmaların sosyal medya uygulamaları arasında en çok 
kullanılma özelliği taşıyan Twitter hesapları incelenmiş ve Twitter’da kullanılan kelimeler 
analize tabi tutulmuştur.  

Teorik Arka Plan  
Geçmiş pek çok araştırmada kurumların sosyal medya mecralarındaki gönderilerinin göz 
önüne alındığı görülmektedir. Özgen ve Elmasoğlu (2016) havayolu sektöründe faaliyet 
gösteren üç farklı kurumun Tweet’lerini incelmiştir. Page (2014) Twitter postlarını sayarak 
Twitter’ın kullanım amacına odaklanmıştır. Thelwall (2017) Twitter’ın da aralarında yer 
aldığı sosyal medya mecralarındaki gönderilerin ve kullanım biçimlerinin cinsiyet 
bağlamında farklılığına odaklanmıştır. Heverin ve Zach (2009) Twitter gönderilerini 
kategorileştirerek kriz iletişiminde mikroblogların kullanımını irdelemiştir. 
Kriz iletişmi var olan krizin etkilerini azaltmak için uygulanan stratejilerin belirlenmesi ve 
bu stratejilerin hedef kitleye doğru anlatılması olarak tanımlanmaktadır (Özkan, 2020). 
Kurumlar için kriz her anlamıyla yönetilmesi gereken bir süreç olarak kabul edilmektedir. 
Kernisky’nin ayrımına vardığı gibi kurumların ön gördüğü beklentiler ile kurumu 
ilgilendiren dış çevrede gerçekleşenlerin birbirinden farklı olması kriz durumu olarak 
tanımlanmaktadır (Kernisky’den akt. Akdağ, 2005:3) Söz konusu kriz durumunu başarılı 
bir şekilde yönetmek etkili iletişim tekniklerinden yararlanmayı gerektirir.  Günümüzde 
kurumlar kendilerini hedef kitlelerine ifade edebilmek için sosyal medyayı sıklıkla 
kullanmaktadır. Sosyal medya uygulamaları arasında Twitter ise kurumlar tarafından en 
çok tercih edilen sosyal medya aracıdır.  
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Daha öncece de değinildiği gibi kurumların kendini ifade etme şekillerini ve kriz 
iletişimini nasıl yönettiklerini Twitter üzerinden inceleyen ve atılan Twittleri analize tabi 
tutan birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışma ise gönderilere bütün olarak odaklanmak 
yerine gönderilerin sahip olduğu kelimelere ve ilgili kelimelerin oluşturduğu anlamlara 
odaklanmaktadır. Bununla birlikte normal bir zamanın aksine beklenmeyen bir kriz 
durumu içeresinde gönderilerin niteliği incelenmektedir. Çalışma kapsamında diğer bir 
farklılık olarak ise kelimelerin gücüne odaklanma konusu görülebilmektedir. Kelimeler 
algı yaratma bağlamında önemli olarak değerlendirilebilmektedir. Söz konusu çerçevede 
kullanılan kelimelerin hedef kitlelerde anlam inşa edebilme potansiyelinin özellikle kriz 
dönemlerinde dikkate alınması gerektiği söylenebilir. 

Araştırmanın Amacı  
Araştırmanın amacını Covid-19 pandemisinin son dönemlerinde kurumların sosyal medya 
gönderilerinin içeriklerindeki temaların yoğunluk bağlamında çözümlenmesi 
oluşturmaktadır. 
Araştırmada bu amacı gerçekleştirmek üzere sektörel kurum örnekleri üzerinden imaj 
oluşumuna katkı sağlaması bakımından sosyal medyada yer alan gönderilerin içerdiği 
kelimelere odaklanacak ve kelimelerin yoğunluğu üzerinden kurumların öne çıkardıkları 
temalar ortaya koyulacaktır. 

Araştırmanın Sınırlılığı  
Çalışmanın ilk sınırlılığını ulaşım sektöründe havayolları kurumlarına odaklanmak 
oluşturmaktadır. İkinci olarak sınırlılık bağlamında araştırmanın ulusal bir çerçeve sunması 
gösterilebilmektedir. Araştırma sonuçları Türkiye’deki havayolları sektörü çerçevesinde 
anlamlı olarak değerlendirilmektedir. Ancak benzer bir araştırmanın aynı yöntem ile 
uluslararası aktörler doğrultusunda yapılabilmesi mümkündür. Araştırmanın üçüncü 
sınırlılığı ise sosyal medya mecraları arasından Twitter’a odaklanılmasıdır.  

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu sektöründe faaliyet gösteren 
kurumlar/markalar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini olasılığa dayalı olmayan 
örneklem biçimleri arasında yer alan ‘Amaca Uygun Örnekleme’ ile uçak filosu genişliği 
kriterine göre seçilmiş olan ilk iki kurum oluşturmaktadır. Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı itibariyle Türk Hava yollarının filosunda toplam 324 
Pegasus’un filosunda ise toplam 84 uçak bulunmaktadır. Bu rakamlar ilgili sektörde söz 
konusu iki kurumu lider konumuna getirmektedir (SHGM, t.y). 

Araştırmanın Yöntemi  
Araştırma kapsamında niteliksel paradigmadan yararlanılmıştır. Söz konusu yönelim 
kapsamında kurumların Twitter sayfaları içerik analizine tabi tutulmuştur. İlk olarak ilgili 
iki kurumun Twitter sayfalarından belirli tarihler aralığındaki veriler R programı 
yardımıyla alınmıştır. R programı ile aşılamanın başladığı zamandan geriye dönük olarak 
çekilen verilerde belirli tarihler ortaya çıkmıştır. Buna göre ilgili tarihler Türk Hava Yolları 
için 05.10.202 ile 25.12.2020 aralığını kapsarken Pegasus için 21.10.2020 ile 24.12.2020 
aralığı şeklinde belirlenmiştir. Verilerin elde edilmesinde Türk Hava Yolları için 
https://twitter.com/tk_tr adresi kullanılırken Pegasus için ise 
https://twitter.com/ucurbenipegasus adresi kullanılmıştır. İkinci olarak yine R programı 
yardımıyla Tweet’lerin içerdiği kelimeler incelenmiştir. Bu inceleme sonucu en çok 
kullanılan kelimeler tespit edilmiştir. Sonrasında ise Tweet’ler üzerinden duygu analizi 
gerçekleştirilmiştir. 
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Ayrıca, bu araştırmada bir veri madenciliği çalışması olan metin madenciliği çalışması 
yapılmıştır.   Metni bir veri kaynağı olarak kabul edilmiş, metin üzerinden 
yapısallaştırılmış (structured) veri elde edilmesi amaçlanmıştır.  Metin madenciliği, yeni 
bilgiler keşfetmek veya belirli araştırma sorularını yanıtlamaya yardımcı olmak için büyük 
belge koleksiyonlarını inceleme sürecidir. Metin madenciliğinde, metinlerin 
sınıflandırılması, sınıf taneciklerinin üretilmesi (production of granular taxonomy), 
bölütlenmesi (clustering), metin özetleme (document summarization), metinlerden konu 
çıkarılması (concept/entity extraction), varlık ilişki modellemesi (entity relationship 
modelling) duygusal analiz (sentimental analysis), gibi çalışmalar yapılmaktadır (Şeker, 
2015).  Bu çalışmada metin madenciliği yöntemi ile oluşturulan yapılandırılmış veri 
öncelikle frekans analizi ile analiz edilmiş, daha sonrasında duygu analizi yöntemi ile 
incelenmiştir. 

Araştırma Bulguları  
Bu bölümde içerik analizine yönelik bulgular ortaya koyulmuştur. İlgili analiz sonucu 
oluşan Frekans tabloları ve duygu analizi sonuçları kurumlar arası karşılaştırmaya tabi 
tutulmuştur. Kurumların Twitter üzerinden yaptığı gönderilerin takipçiler tarafından nasıl 
alınabileceği tartışılmıştır. 

Tablo 1: THY - Frenkansı 25'den Fazla Olan Kelimeler Listesi 

Kelime Frekans Kelime Frekans 

uufef 328 Türk 39 

Bir 148 Birlikte 38 

İçin 135 Uçuş 36 

Türkhavayolları 104 Hava 35 

İle 89 ilk 34 

Yeni 68 Değerli 32 

İstanbul 54 olan 31 

Tüm 51 Airlines 31 

daha 49 sizi 30 

ufe 46 Hazır 28 

Dünyanın 44 Bugün 26 

bizimle 44 Seyahat 25 

türkish 43 ufe 25 

Çok 43 Dünya 25 

Yolcularımız 41     
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Tablo 1 göz önüne alındığında Türk Hava Yolları’nın ilgili tarih aralığında Twitter 
üzerinden yaptığı gönderilerde en fazla kullanılan kelimelerin yer aldığı görülmektedir. 
İlgili kurum sayısı oldukça fazla olan gönderilerinde 29 tane 25 ve üzeri frekansa sahip 
kelimenin olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Pegasus - Frenkansı 25'den Fazla Olan Kelimeler Listesi 

Kelime 
Freka
ns Kelime 

Freka
ns Kelime 

Freka
ns Kelime 

Freka
ns 

için 500 bekliyor 66 gün 42 Saat 30 

Bir 342 tatil 66 hangi 42 
Türkiye'ni
n 30 

tıkla 237 hediye 62 tatili 42 yepyeni 30 

yurt 234 mobil 61 son  41 Sıra 30 

Pegasus 193 senin 61 mart 41 Devam 29 

çok 162 iyi 58 sadece 40 Ekim 29 

sen 154 bol 56 günü 40 önce 29 

kadar 151 indirim 56 yerler 39 sonu 29 

yeni 140 uçak 55 keşfetmek 39 indirimle 29 

biletini 135 özel 55 tl'den 39 farklı 29 

güzel 118 zaman 54 birlikte 38 ama 29 

ile 117 ilk 54 yazdeyince 38 takip 28 

tüm 110 diye 54 hazır 37 tarihleri 28 

uç 109 hem  54 hep 37 istediğin 28 

yaz 103 şehir 54 şimdi 37 Haziran 28 

seyahat 102 
yerindegüz
el 54 uçmak 37 online 28 

var 96 kutlu 53 tam 36 dünyanın 28 

seni  96 hava 52 başladı 35 
rüzgaraşkı
na 28 

hemen 93 hafta 51 olarak 34 nasıl 27 

olsun 91 uufef 51 gibi 34 ufe 27 
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bilet 87 bugün 50 büyük 34 mutlu 27 

başlayan 87 dünya 48 biz 34 Mayıs 27 

daha 85 şey 48 şehri 34 plus 27 

içi 82 olan 47 artık 33 geldi 26 

fiyatlarla 79 içinde 46 kış 32 yerler 26 

indirimli 71 bileti 45 bende 31 sonra 26 

hadiozam
an 71 mı 45 arasında 31 yolu 26 

uçuş 68 hadi 43 ederiz 31 başlıyor 26 

dışı 66 bende 43 
atlayıpgitse
m 31 checkin 26 

ufa 66 sana 42 yıl 30 dışına 26 

Tablo 2 göz önüne alındığında Pegasus’un ilgili tarih aralığında Twitter üzerinden yaptığı 
gönderilerde en fazla kullanılan kelimelerin yer aldığı görülmektedir. İlgili kurum sayısı 
oldukça fazla olan gönderilerinde 120 tane 25 ve üzeri frekansa sahip kelimenin olduğu 
görülmektedir.  
Söz konusu çerçevede kullanılan kelimeleri sınırlandırma gereği ortaya çıkmaktadır. 
Kullanılan kelimelerin frekansları birbirine benzer olsa da bazı kelimelerin oldukça fazla 
kullanıma sahip olduğu görülmektedir. Bu çerçevede kelimeler kullanım bakımından 
sınırlandırmaya gidildiğinde ve THY’nin 25 frekanstan yüksek 29 kelimesi olduğu 
düşünüldüğünde kurumların ilk 30 kelimesini bakma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 3: THY en sık kullanılan ilk 30 kelime 
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Tablo 3’te Türk Hava Yolları’nın en yüksek frekansa sahip ilk 30 kelimesi yer almaktadır. 
Tablo 3 göz önüne alındığında en yüksek frekansa sahip ilk 30 kelime arasında tek başına 
anlam ifade etmeyen pek çok farklı kelime olduğu görülmektedir. Özellikle uufef, ile, için 
vb. kelimelerin tek başlarına anlamları olmaması analiz için gerekli kelimeleri bir kademe 
daha sınırlandırma gereği ortaya çıkarmaktadır.  

Tablo 4: Pegasus en sık kullanılan ilk 30 kelime 

Tablo 4’te Pegasus’un en yüksek frekansa sahip ilk 29 kelimesi (30 kelime olmadığından) 
yer almaktadır. Tablo 4 göz önüne alındığında en yüksek frekansa sahip ilk 30 kelime 
arasında tek başına anlam ifade etmeyen pek çok farklı kelime olduğu görülmektedir. 
Özellikle için, bir, kadar vb. kelimelerin tek başlarına anlamları olmaması analiz için 
gerekli kelimeleri bir kademe daha sınırlandırma gereği ortaya çıkarmaktadır. 

Tablo 5: Türk Hava Yolları ve Pegasus En Çok Kullanılan 10 Kelime 

Türk Hava Yolları Pegasus 

Kelime Frekans Kelime Frekans 

Türkhavayolları 104 Sen+seni 250 

Yeni 68 Yurt 234 

İstanbul 54 Bilet+biletini 222 

Tüm 51 Pegasus 193 

Dünyanın 44 Yeni 140 

Bizimle 44 Güzel 118 

Türkish+Türk 82 Tüm 110 

Yolcularımız 41 Uç 109 
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Birlikte 38 Yaz 103 

Uçuş 36 Seyahat 102 

Hava 35 Hemen 93 

Değerli 32 Fiyatlarla 79 

Tek başına anlamı olmayan kelimeler analiz dışına çıkartıldığında karşımıza farklı bir tablo 
çıkmaktadır. Tablo 5 adı geçen iki kurumun Twitter gönderilerinde en sık kullanılan 10 
kelimeyi ortaya koymaktadır. İlgili tabloda yer alan kelimeler incelendiğinden aynı 
sektörde bulunan iki kurumunda benzer kelimelere vurgu yaptığı görülmektedir. Özellikle 
benzer kelimeler göz önüne alındığında her iki kurumun da kendi ismini, yeni kelimesini,  
uç/uçuş kelimesini, tüm kelimesini, uç/uçuş kelimesini ortak olarak kullandığı 
görülmektedir. Söz konusu beş kelimenin dışında ise farklı kullanımlar olduğu 
gözlenmektedir.  
Kelimelerin kullanım anlamları dikkate alındığında ise Türk Hava Yolları’nın bizimle ve 
birlikte gibi kelimelerle Covid-19 pandemisi döneminde dayanışmaya vurgu yaptığı, Türk 
ve İstanbul vurguyla yerelliğe önem verirken aynı zamanda dünya ve tüm kelimeleriyle 
global duruşa da önem verdiği,  uçuş/hava/yolcularımız gibi kelimelerle Covid-19 
pandemisi dönemi içerisinde olunmasına rağmen kontrollü bir şekilde seyahatlerin güvenli 
bir biçimde sürdürülebileceğine, değerli kelimesi ile müşterilerine verdiği öneme, yeni 
kelimesi ile sürekli yenilenmeye ve kendi ismini kullanmasıyla dönemden bağımsız olarak 
markasını öne çıkarmaya odaklandığı söylenebilmektedir. 
Pegasus’un en çok kullandığı ilk 10 kelime göz önüne alındığında ise Pegasus’un sen/seni 
kelimesiyle tüketicilerine verdiği değeri öne çıkardığı, yurt kelimesi ile yerelliğe önem 
verdiği, bilet/bileti/ seyahat/fiyatlarla/uç/hemen kelimeleriyle Covid dönemi içerisinde 
olunmasına rağmen kontrollü bir şekilde seyahatlerin güvenli bir biçimde sürdürülmesine, 
yeni kelimesiyle içinde bulunulan döneme, güzel kelimesi ile olumlu bir algı yaratmaya, 
tüm kelimesi ile faaliyet gösterdiği her yeri kapsamaya, yaz kelimesi ile geleceğin 
getireceği umuda odaklandığı söylenebilmektedir. 

Tablo 6: THY ve Pegasus Kelime Bulutları 

 
Genel anlamda iki kurumun kullandığı kelimelerin belirli anlamlara işaret ettiği 
söylenebilmektedir. Ancak kelimelerin işaret ettiği anlamların yanında ortaya çıkan 
duyguların da önemli olduğu düşünülmektedir. Duygu analizi metnin olumlu, olumsuz vb. 
bağlamlarda nasıl bir içeriğe sahip olduğunu irdelemektedir (Can ve Alatas, 2017).  
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Tablo 7: THY Duygu Analizi 

 
(Anger: Öfke, Anticipation: Önsezi, Disgust: Bıkma, Fear: Korku, Joy: Neşe, Sadness: 
Üzüntü, Surprise: Sürpriz, Trust: Güven) 
Tablo 7 incelendiğinde THY’nin Tweet’lerindeki ifadelerin pozitif yönde olduğu 
görülmektedir. Covid-19 pandemi dönemi düşünüldüğünde pozitif duygu içeren ifadelerin 
yoğunlukta olması kurumla paydaşlar arasındaki iletişimin olumlu olduğu sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır.  
Covid-19 pandemi döneminde insanların genel karamsarlık ortamı içerinde pozitif 
mesajlara ihtiyaç duydukları düşüldüğünde özellikle Covid’den etkilenen bir sektör olarak 
ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumun bu biçimde bir yönelim sergilemesi 
insanlara moral aşılaması anlamında planlı olarak düşünülebilir. Pozitiflik dışında R 
programı duygu kütüphanesinin Tweet’leri hangi duygular üzerinden yorumladığı 
incelendiğinde kütüphanenin ifadelerde öfke (20-40), önsezi (100-120), bıkma (80-100), 
korku (80-100), neşe (40-60), üzüntü (40-60), sürpriz (40-60), güven (20-40) gibi 
duyguları duygu analizine tabii tuttuğu görülmektedir.  
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Tablo 8: Pegasus Duygu Analizi

 
(Anger: Öfke, Anticipation: Önsezi, Disgust: Bıkma, Fear: Korku, Joy: Neşe, Sadness: 
Üzüntü, Surprise: Sürpriz, Trust: Güven) 
Tablo 8 incelendiğinde Pegasus’un Tweet’lerindeki ifadelerin pozitif yönde olduğu 
görülmektedir. Covid-19 pandemi dönemi düşünüldüğünde pozitif duygu içeren ifadelerin 
yoğunlukta olması kurumla paydaşlar arasındaki iletişimin olumlu olduğu sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır.  
Covid-19 pandemi döneminde insanların genel karamsarlık ortamı içerinde pozitif 
mesajlara ihtiyaç duydukları düşüldüğünde özellikle Covid’den etkilenen bir sektör olarak 
ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumun bu biçimde bir yönelim sergilemesi 
insanlara moral aşılaması anlamında planlı olarak düşünülebilir. Pozitiflik dışında R 
programı duygu kütüphanesinin Tweet’leri hangi duygular üzerinden yorumladığı 
incelendiğinde kütüphanenin ifadelerde öfke (20-40), önsezi (100-120), bıkma (80-100), 
korku (80-100), neşe (40-60), üzüntü (40-60), sürpriz (40-60), güven (20-40) gibi 
duyguları duygu analizine tabii tuttuğu görülmektedir. Söz konusu çerçevede ilgili iki 
kurumun duygu analizinin de önemli ölçüde benzer sonuçlar verdiği görülebilmektedir. Bu 
bağlamda sektörel bir etkiden de bahsetmek mümkün olarak değerlendirilebilmektedir. 
Kelimelerin sıklıkları dışında, kelimeleri kategorileştirme eğilime yöneldiğimizde ise 
özellikle içinde bulunduğumuz pandeminin son dönemi çerçevesinde “hijyen/sağlık” 
kategorisini incelendiğinde farklı bir tablo gözlenmektedir. Kelimelerin çok çeşitli 
kategoriler altında incelenmesi mümkündür. Bununla birlikte sağlık kategorisinden daha 
yoğun kullanım gösteren kategorilerin mevcut olması mümkündür. Ancak spesifik olarak 
içinde bulunduğumuz dönem çerçevesinde kurumların ilgili kategoriyi ne yoğunlukta 
kullandıkları önemli bir veridir.  
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Tablo 9: Hijyen/Sağlık İçerikli Kelimeler 

THY Frekans Pegasus  Frekans 

Hijyen 9 Virüs 6 

Sağlık 10 Temassız 5 

Makes 1 Bakteri 2 

Filtre 3 Filtre 4 

Temiz 2 Maske 1 

Güvenli 22 Güvenlik 7 

Temazssız 1 Toplam 25 

Pandemi 3 

  Önlem 3 

  Toplam 54 

  Tablo 9 incelendiğinde Türk Hava Yolları’nın toplam elli dört tane hijyen/sağlık içerikli 
kelime kullandığı görülürken Pegasus’un ise toplam yirmi beş hijyen/sağlık içerikli kelime 
kullandığı görülmektedir. İlgili kelime fretansı ilk bakışta az olarak gözükse de ilgili tarih 
aralığındaki Tweetlerin sayısı göz önüne alındığında kullanım sayısının azımsanmayacak 
derece olduğu söylenebilmektedir. Bununla birlikte pandeminin ilk dönemindeki panik ve 
bilgisizlik ortamı içerisinde kurumun bu yönde daha fazla paylaşım yapma eğilimde 
olabileceği söylenebilir. Ancak araştırmada yer alan tarih aralığındaki Tweetler göz önüne 
alındığında mevcut olarak pandemi sürecinde hâlihazırda belirli bir bilgi birikiminin 
oluşturulduğu bir döneme girildiği ve normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı 
söylenebilir. Bu çerçevede kurumların hijyen/sağlık içerikli mesajlar iletmenin yanında 
olağan dönemlere ait mesajlar oluşturduğu da belirtilebilir. 

SONUÇ 
Covid-19 pandemisi insanlığı bir kriz durumu içeresine sokmuştur. Covid-19 virüsü veya 
başka bir virüsün ortaya çıkaracağı bir pandeminin yakın bir zamanda gerçekleşeceği kimi 
çevreler tarafından öngörülse de dünyanın pandemi ortaya çıkarken önlem almada yetersiz 
kaldığı görülmüştür.  
Bu bağlamda araştırma kapsamında kurumların pandeminin son döneminde dijital medya 
üzerinden oluşturduğu mesajların içerikleri ortaya koyulmaya çalışmıştır. Bu çerçevede 
pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan ulaşım sektöründe faaliyet 
gösteren havayolu kurumları ele alınmıştır. İlgili kurumların pandeminin son döneminde 
Tweetter yoluyla paydaşlarına ilettiği mesajlar incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
araştırma kapsamında ele alınan kurumların pandemi sürecinde gelinen nokta sonucu 
normalleşme eğilimiyle uygun olarak mesaj içerikleri oluşturdukları görülmüştür. 
Kurumların önemli ölçüde kendi iş yaıışlarıyla ilgili mesajlar oluşturduğu, bunun yanında 
pandemi sürecini de unutmadan hiyjen/sağlık içerikli mesajlar paylaştıkları görülmüştür. 
Söz konusu çerçevede kurumların pandemi sürecini göz ardı etmeden yeni döneme uyum 
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sağlayıcı mesajlar oluşturduğu söylenebilir. Bununla birlikte duygu analizi sonuçları göz 
önüne alındığında ifadelerin pozitif yönlü olduğu görükmekte ve bu sonuçlar pandemi gibi 
bir süreçte oldukça anlamlı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İlgili sonuçlar pandemi sürecinin son dönemi için anlamlı olarak değerlendirilmektedir. 
Aşının bulunduğu ve normalleşme sürecine girilen bir dönemde dijital medya 
dışavurumlarında da sadece hijyen içeriğinin dışına çıkılması gerekmektedir. Pandeminin 
ilk döneminde kitlesel olarak sağlık, hijven, önlemler gibi konuların önemli olması ve 
belirsiz bir durum yaşanması çerçevesinde insanların bilgilendirilme ihtiyacı doğrultusunda 
pandemi süreci ile ilgili yoğun paylaşımlar olduğu gözlense de söz konusu paradigmanın 
mevcut olarak değişmeye başladığı görülmektedir. Bu yönelim yalnızca ulaşım sektörü 
için değil tüm sektörler için geçerli olduğu öngörülebilir. 

KAYNAKÇA  
Alaeddinoğlu, F., & Serkan, R. O. L. (2020). Covid-19 pandemisi ve turizm üzerindeki 
etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar 
Özel Sayısı), 233-258. 
Akdağ, M. (2005). Halkla ilişkiler ve kriz yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, (14), 1-20. 
Can, U., & Alatas, B. (2017). Duygu Analizi ve Fikir Madenciliği Algoritmalarının 
İncelenmesi. International Journal of Pure and Applied Sciences, 3(1), 75-111. 
Heverin, T., & Zach, L. (2010). Microblogging for crisis communication: examination of 
Twitter use in response to a 2009 violent crisis in the Seattle-Tacoma, Washington, area 
(pp. 1-5). ISCRAM. 
Özgen, Ö. & Elmasoğlu, K. (2016). Sosyal medya ve marka iletişimi: havayolu 
şirketlerinin twitter kullanımına yönelik bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma 
Dergisi, 43, 181-202. 
Page, R. (2014). Saying ‘sorry’: Corporate apologies posted on Twitter. Journal of 
Pragmatics, 62, 30-45. 
SHGM (t.y). İstatistikler. Erişim Tarihi: 14.01.2020, 
http://web.shgm.gov.tr/tr/kurumsal/4547-istatistikler 

Şeker, S.E. (2015). Metin Madenciliği (Text Mining). YBS Ansiklopedisi, 2, (3). 
Thelwall, M., & Vis, F. (2017). Gender and image sharing on Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat and WhatsApp in the UK. Aslib Journal of Information Management. 
WHO, (2018). Managing Epidemics: Key Facts about Major Deadly Diseases. 
Luxembourg: World Health Organization. Erişim: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442 
 
 
 

PROCEEDINGS BOOK 14 https://www.iletisimkongresi.org/

http://web.shgm.gov.tr/tr/kurumsal/4547-istatistikler


4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

REPRESENTATION OF THE OTHER ON ONLINE MOVIE/SERIES 
WATCHING PLATFORMS: NETFLIX EXAMPLE 

Lecturer Mahmut Yavuz TÜRKMEN 

Hatay Mustafa Kemal University 

ORCID NO: 0000-0001-7828-6553 

ABSTRACT 

With the rise of the Information Age, it is seen that communication technologies have also 
developed and transformed. As a result of this, traditional media-new media comparisons 
are often encountered in the literature of communication studies. One of the phenomena 
that has changed with New Media is audience practices. Movies and series content are now 
available to viewers on online platforms. The most popular of these is Netflix. Productions 
produced on these platforms also differ from traditional media in terms of form and 
content. Especially in Netflix, it can be said that freer content is offered in the 
representation of the other. Netflix owes this freedom to the characteristic of the Internet 
and New Media. There are many examples in terms of representation of subcultures and 
individuals and groups that can be called the other. For example, productions that include 
the representation of ethnic minorities or LGBT individuals, those who are considered to 
be politically or religiously in the other category, belong to sub-cultures, even women and 
children are frequently encountered on Netflix. In Netflix productions, individuals 
belonging to these groups can be placed in the script with fictional characters or the 
dominant structures can be criticized. These include many structures such as patriarchal 
social structure, political powers, dominant ideology, religious majorities. Of course, there 
is a similar situation not only with fictional films and characters, but also in productions 
produced and published in the documentary category. In this context, the study reveals 
how and how often this situation occurs by scanning Netflix's productions. The 
productions published in 2017, 2018 and 2019 are scanned with the content analysis 
method, the productions related to the subject of the study are determined and the selected 
examples are analyzed by narrative analysis. 

Keywords: New Media, Netflix, Other, Subculture, Representation 
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FUTBOLUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ: KÖR NOKTA FİLMİNİN SOSYOLOJİK 
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ÖZET 
Günümüzün en büyük ve kitlesel görsel şovu olarak kabul edilen ve birçok insanın 
hayatında büyük bir yer tutan bir spor olmanın çok ötesine giden futbol yirmi birinci 
yüzyılın en önemli popüler kültür göstergeleri arasında yer almaktadır. Sinema da tıpkı 
futbol gibi insanlar üzerinde aynı büyülü etkiye sahiptir. Sinema ve futbol neredeyse aynı 
dönemlerde doğup büyümüş ve birçok sanat ve spor dalını geçerek ilk sıraya 
yerleşmişlerdir. Futbolun insanalar ve toplumlar üstünde sosyal ve ruhsal anlamda büyük 
etkilere sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu çalışmada Kör Nokta filmi 
sosyolojik çözümleme yöntemi ile incelenecektir. Bu yöntem ile film sosyolojik 
belirlemeler altında bireylerin davranış biçimlerinin filmde nasıl hikâyeleştirildiği sorusu 
ile değerlendirilmekte ve sosyolojik eleştiri ile filme geniş bir perspektiften yaklaşılarak, 
film birer kültürel pratik alanı olarak, estetik, sosyo-ekonomik, toplumsal bir boyuta sahip 
olan bir anlamlandırma ve güdüleme aracı olarak ele alınacaktır. 
Anahtar kelimeler: Sinema, Futbol, Kör Nokta, Sosyolojik Analiz 
 

ABSTRACT 
Considered as the biggest and massive visual show of our day and going far beyond being 
a sport that occupies a big place in many people's lives, football is the most important 
popular culture of the twenty-first century. Cinema has the same magical effect on people 
just like football. Cinema and football were born and grew almost at the same time, and 
they took the first place by passing many branches of arts and sports.  It is known by 
everybody that football has great social and spiritual effects on people and societies.  In 
this study, Blind Spot movie will be analyzed by sociological analysis method. With this 
method, the film is evaluated with the question of how individuals' behavior patterns are 
narrated in the film under sociological determinations and by approaching film from a 
broad perspective with sociological criticism, the film is a field of cultural practice, a 
means of interpretation and motivation that has an aesthetic, socio-economic and social 
dimension. 
Keywords: Cinema, Football, Blind Spot, Sociological Analysis 
 

1.FUTBOLUN TOPLUMSAL ALT YAPISI 
Futbolun tarihi çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Yirminci yüzyıla gelindiğinde futbol 
neredeyse bütün dünyayı tesiri altına alan uluslararası bir spor olmuştur. Futbol çoğunlukla 
İngiliz kültürüyle özdeşleştirilmiş olsa da tarihi Çinlilere kadar ulaşmaktadır (Horak, Reiter 
ve Bora, 2001: 27). İlk başlarda ayak topu askerlerin savunma yeteneklerini arttırmak için 
oynanırken (Stemmler, 2000: 13) uzakdoğu’da ise daha farklı teknikler ve kurallar 
eşliğinde farklı şekillerde oynandığı bilinmektedir. Birçok tarihçi eski yunan döneminde 
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yapılan spor gösterilerinde futbolun oynandığını düşünmektedir buna karşın futbolun 
Avrupa’da ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Stemmler, Yunanlıların futbolu çok 
sevdiğini ve sıklıkla spor aktivitelerinde futbola yer verdiklerini belirtmiştir (2000: 19-32). 
Belli bir düzene göre oynanan bir spor olması sebebiyle insanlara kurallara uyma 
alışkanlığı kazandırmakla birlikte toplumda düzen ve birliktelik ruhunun oluşmasına katkı 
sunmuştur. Bu açıdan bakıldığında spor faaliyetlerinin sapkın davranışların oluşumunu 
engellemede, toplumsal ilişkilerin gelişmesinde ve oluşan sıkıntıların ortadan kalkmasına 
katkı sunduğu söylenebilmektedir. (Fişek, 1985: 22). 
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra modern futbola geçildiği 
söylenebilmektedir. Bu spor İngiltere de çoğunlukla aristokratların, zenginlerin oynadığı 
bir oyun olarak görülmüştür. Böylelikle uzun zaman halkla özdeşleştirilen bir oyun olan 
futbol seçkin zümrenin kabul ettiği bir spor olarak, başka ülkelerde de hızlı bir şekilde 
kabul edilmiştir (Arık, 2004:135). 
Futbolu İngilizler icat etmese de, bir futbol misyoneri gibi bu oyunun dünya çapında 
yaygınlaşmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Bugün modern olarak adlandırılan ve 
dünyanın her yerinde genel geçer kurallara göre oynanmakta olan futbolun temelleri 1863 
yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da Football Associati’on (Futbol Federasyonu) 
kurulması ile atılmıştır.  
Futbol bir spor olmanın yanı sıra sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik süreçlerin temelinde 
bulunmaktadır. 21. Yüzyılda üç milyardan fazla takipçisi olan bir hareket haline gelen 
futbol eylemi birçok yardım kampanyası için maç tertip etmekte, kimi futbolculardan barış 
elçileri seçmekte, kimi zaman ülkeler arasında yaşanan sorunlara futbolla çözüm 
bulunması sağlanmaktadır (Şeker, Gölcü,2008: 120). 
İnsanları kitlesel hareket etmeye zorlayan en önemli nedenlerden birisi ait olma ihtiyacıdır. 
Spor toplumsallaşma adına büyük bir işlev kazanmıştır. Spor birbirini hiç tanımayan kişiler 
arasında, hatta birbirine tamamen uzak olan kitleler arasında etkileşim ve iletişim kurarak 
toplumsallaşma işlevini sağlamaktadır. İnsanların toplum içinde sahip oldukları sosyal 
statüleri, spor müsabakalarında oturacakları tribünü ve hatta tribün içindeki yerlerini 
belirlemektedir. Bir futbol maçında kapalı ve açık tribünde oturan kişilerin yaşam 
standartları ve sosyal statüleri birbirlerinden farklıdır (Kazaz, 2007, Kaya 2001). Fakat bu 
insanları bir araya getiren şey futboldur. 
Dünya üzerinde savaş, devrim ve seferberlik durumları haricinde hiçbir iktidar milyonlarca 
insanı bu nedenli yönlendirebilecek çekim merkezleri oluşturabilecek kudrete sahip 
değildir. Bu durum futbolun toplumsal gücünü çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır 
(Kaya, 2000: 236–237). 

2. SİNEMANIN TOPLUMSAL ANLATI YAPISI 
XX. yüzyıla gelindiğinde insanlık yeni bir öykü anlatma aracı ile buluşmaktadır. Öykülü 
filmlerin yanı sıra haber, eğitim, belgesel gibi türleri olmasına karşın sinema, öncelikle 
‘öykü anlatma’ misyonunu üstlenmiş, kitlelerin ilgisini öyküler anlatarak çekmiştir. 
Christian Metz’in dediği gibi sinemaya gitmek demek bir öyküyü görmek demektir 
(Benjamin, 1995: 87).  
Sinema öykü anlatmaya çabalarken bir dil yetisine dönüşmüştür. İlk zamanlardan bu yana 
sinemasal anlatım kitlelere anlaşılır ve sürükleyici öyküler anlatmaya çalışırken pek çok 
kural, seyirci ve yapımcılar arasında uzlaşımsal olarak oluşmuş ve yerleşmiştir. Sinemada 
öykü anlatım biçimine dair klasik kurallar, yüzyılın ilk yirmi yılında, sinema endüstri 
oluşturma aşamasındaki ABD’de, kitlelere tek makaralık filmler üretmek için hızlı bir 

PROCEEDINGS BOOK 17 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

çekim temposuna giren Edwin S. Porter, David W Griffith gibi yönetmenler tarafından 
oluşturulmuştur (Oluk, 2013: 10). 
Filmlerin perdeye taşıdığı evren, seyirciyi farklı öyküleri paylaşmaya davet eder. Bu 
öyküler, çok katmanlıdır ve görmemize rağmen tanımlayamadığımız anlamlara ve 
anlatımlara dair okumalara izin vermektedir. Okumalar için aracı olan film eleştirisi, 
perdede gördüklerimizi anlamlandırmamızda önemli bir görevi üstlenmektedir. Filmlerin 
görünenden daha fazla anlamı barındırdığı, her izleyici için kabul edilebilir bir gerçektir. 
Çok anlamlılık, kendini geliştirmiş film izleyicisinin her seyirde birden çok katman 
bulabildiği ana akım filmler için de geçerlidir (Kabadayı, 2013: 119). 
Yönetmenler sinemasal anlatılarını kendi bakış açıları doğrultusunda oluştururlar; burada 
yönetmenin anlattığı bütünüyle kendine özgü bir çizgide yansıtılmış gibi olsa dahi, ifade 
hem içeriği hem de biçimi, toplumsal yapının oluşturduğu öğelerin dışına çıkması kolay 
değildir. Bu nedenle; hiçbir anlatının, kendisini oluşturan çevresel, düşünsel ve iletişimsel 
dünyadan soyutlanmadığı kabul edilmektedir. Filmler de, toplumsal hayatın figür, temsil 
ve biçim gibi öğelerini kodlayarak sinemasal ifadeler şeklinde aktaran yapımlar biçiminde 
toplumsal realiteyi kuran, kültürel temsiller sisteminin bir unsuru olmaktan 
kurtulamamaktadır.   
1940’lardan beri yapılan akademik çalışmalar, sinemayı birçok yönüyle irdelemiş, çeşitli 
analiz yöntemleri oluşturarak filmleri çözümlemiş, sinema hakkında kayda değer bir 
enformasyon meydana getirerek sinemanın kullanımına olanak sağlamıştır  (Serarslan ve 
Özgür, 2011: 32). Bir sinema filminin çekildiği dönemde, bahse konu olan ülkenin siyasal, 
ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarında bağımsız olarak düşünmek oldukça güçtür 
(Yüksel, 2008: 128). 
Bir asırı geçen tarihe sahip olan Amerikan sineması değişik evrelerden geçmiştir. Sadece 
estetik açıdan zenginlik içermekle kalmayan bu evreler temsil ettiği tarihi dönem içerisinde 
mevcut olan sosyal ve kültürel hareketlerden etkilenmiştir. Dahası Hollywood sözcüğüyle 
özdeşleşen Amerikan sineması, perdede görünenin ötesindedir, bu yapımlar tasarlanmış ve 
dinamik bir stüdyo sisteminden gelmektedir. 
Dünya genelinde bulunan bütün sinemalar, 20.yy’ın en güçlü endüstrilerinden biri olan 
Amerikan sinemasından bir diğer ifadeyle Hollywood sinemasından oldukça etkilenmiştir. 
Başlangıcı Lumière kardeşlerin filmlerine dayanan Hollywood sineması kronolojik olarak 
irdelendiğinde genel olarak: Sessiz sinema dönemi, Klasik Hollywood sineması, Yeni 
Hollywood sineması ve Çağdaş Hollywood sineması olarak dört döneme ayrıldığı 
görülmektedir. 
Yapımda ve sinema dilinde meydana gelen değişiklikler temel ölçüt alınarak dönemler bu 
şekilde sınıflandırılmıştır. Bu değişimler neticesinde film hikâyelerinin ifade ediliş biçimi 
ve ele alınan konular çeşitlenmiş; farklı bir filmsel üretime girilmiştir. 
Amerikan sineması gerçeği aktarmaktan ziyade, hayali bir dünya sunmaktadır. 
Kahramanlık hikâyeleri, romantizm arayışı, kurtarıcı şiddet öyküleri, ırkçılığa ve suça dair 
ifadeler benzeri önerilerle gerçekliği toplumsal değer ve kurumlarla özdeşleştirerek 
bunların değişmez bir dünyanın apaçık göstergeleri gibi algılanmalarını sağlamaktadır. Bu 
da sömürüye temelli bir sisteme gönüllü katılımı hazırlayan psikolojik eğilimi 
oluşturmaktadır. Hollywood sinemasının anlatı yapısı gereği politik söylemleri her dönem 
farklılaşmaktadır. Bu yönden, 1967’den bu yana değişen faklı ideolojik etkilerden söz 
edilebilmektedir (Ryan ve Kellner, 2010: 19). Amerikan sinemasının anlatı geleneğine 
göre; filmlerin konularına, karakterlerin oluşturulmasına ve toplumsal mitlere kadar 
ideoloji yerleşmiştir. 2000-2011 yılları arasındaki Amerikan sinemasının öykü geleneği; 
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kurtuluş günleri filmlerine, dünya genelini etkisi altına salgınlara ve kimi zaman uzaylı 
işgalini konu alan bilim kurgu türüne doğru yönelmiştir. Bu odaklanama da şüphesiz 
Amerikan sinemasının kâr amaçlı politikaları ile ideolojik amaçları doğrultusunda 
şekillenmiştir. 

3. AMAÇ VE YÖNTEM 
3.1. Çalışmanın Amacı 
Bu çalışma ile popüler kültürün önemli araçlarından ikisi olarak ele alınabilecek futbol ve 
sinemanın birlikteliğinden hareketle Amerikan sinemasında futbol aracılığıyla toplumsal 
ve bireysel çözümlemelerin nasıl gerçekleştiği ortaya konmaya çalışılacaktır. Sözü edilen 
tespitler yöntem başlığı altında açıklanan kıstaslar kapsamında ve belirlenen örneklem 
üzerinden yapılacaktır.  

3.2. Çalışmanın Yöntemi 
Bu çalışmada örneklem film: film çözümleme yöntemlerinden biri olan sosyolojik 
çözümleme yöntemi ile incelenecektir. Bu yöntem ile film sosyolojik belirlemeler altında 
bireylerin davranış biçimlerinin filmde nasıl hikâyeleştirildiği sorusu ile değerlendirilmekte 
ve sosyolojik eleştiri ile filme geniş bir perspektiften yaklaşılarak, film birer kültürel pratik 
alanı olarak, estetik, sosyo-ekonomik, toplumsal bir boyuta sahip olan bir anlamlandırma 
ve güdüleme aracı olarak ele alınmaktadır. 
Sosyolojik film analiz yöntemi filmin yapılmış olduğu dönemin ya da içeriğin ele aldığı 
dönemin sosyal koşullarının incelenmesini öne çıkarmaktadır. Bu durumda bir film hangi 
türe ya da tarihsel döneme ait olursa olsun, sosyolojik veriler sağlayan bir belge gibi ele 
alınmakta, sosyal değerlerin filmlere ne şekilde yansıdığı ve somutlaştırıldığı, yapımların 
sosyal değerler üzerindeki etkisi gibi konular film analizinin temelini oluşturmaktadır. Bu 
çözümleme yaklaşımında, filmler kültürün ifade edildiği alanlardan birisi olarak 
görülmektedir. Bu sebeple filmlere bireyin kendisini, sosyal rollerini, içinde var olduğu 
toplumun değerlerini anlama ve edinme aracı olarak bakılmaktadır. 
Bu çalışmanın evrenini son dönem Amerikan Sineması, örneklemini ise “Kör Nokta” filmi 
oluşturmaktadır. Örneklem olarak alınan film Artur Asa Berger’in Kitle İletişim 
Çözümleme Yöntemleri adlı eserinde yapmış olduğu sınıflandırmalar göz önünde 
bulundurularak aşağıdaki parametreler bağlamında çözümlenmeye çalışılmıştır.  

4. BULGULAR VE YORUM 
Bundan sonraki kısımda çalışmanın amacı doğrultusunda bulgular açığa çıkarılmaya 
çalışılacaktır. Bu bağlamda araştırmanın bulguları ve yorumları aşağıda verilmiştir. 

4.1. KÖR NOKTA 
John Lee Hancock’ın yönetmenliğini yaptığı film 2009 yılı ABD’sin de geçmektedir. 
Michael Lewis'in "The Blind Side: Evolution of the Game" adlı kitabından uyarlanan film 
evsiz bir çocukken iyi bir aile tarafından büyütülerek NFL’de en iyi oyuncu seçilen 
Michael Oher'in hayatı anlatmaktadır. 

4.2.1. Filmde karakterlerin duygusal doğaları nasıl verilmektedir? 
Michael Oher (Koca Mike) 17-20 yaş arası annesi uyuşturucu bağımlısı olan nerdeyse 
kimsesiz denebilecek kadar yalnız bir gençtir. İçine kapanık, insanlarla iletişim kurmayan 
iç dünyasında yaşayan ama korumacı yönü çok yüksek olan, dış görünüş olarak oldukça 
iri, topla oynanan her spora karşı yeteneği olan siyahi bir gençtir. İçine kapanık olan koca 
Mike aslında çok duygusal,  sevgiye ve aile ortamına ciddi anlamda ihtiyaç duyan bir 
karakterdir. 
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Leign Ann Tuohy (Anne) 40’lı yaşlarda evli iki çocuk annesidir. Sevgi dolu, merhametli, 
azimli, yardım sever çevresinde saygı gören sosyal bir insandır. Maddi olarak kocasına 
bağlı değildir. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan maddi imkânlarını ihtiyacı olan 
insanlara harcamaktan çekinmeyen biridir.  
Sean Tuohy (Baba) 40’lı yaşlarda evli iki çocuk babasıdır. Kibar, eşine karşı son derece 
anlayışlı, merhametli sevgi dolu bir insandır. Maddi olarak iyi imkânlara sahip olmakla 
birlikte bu imkânları ihtiyacı olanlarla paylaşmaktan keyif alan biridir. 
S.J (erkek çocuk) Evin küçük çocuğu olan S:J son derece sevimli, sevgi dolu, sosyal, 
paylaşımcı bir karakter olarak görülmektedir. Yaşı küçük olmasına rağmen ablasını ve 
ailelerine yeni katılan Michael Oher’ı kıskanmamaktadır. 
Colins (Kız çocuk) Ailenin ilk çocuğu olan Colins tıpkı ailenin diğer diğer üyeleri gibi 
sevgi dolu ve yardım severdir. Oda son derece merhametlidir, aileye yeni katılan Michael 
için okulda söylenenlere kulağını tıkamış onu kardeşi olarak benimsemiştir. 
Koç 40’lı yaşlarında idealist bir futbol eğitmenidir. Takımının galip gelmesi için çabalayan 
Koç, takım oyuncularının tamamını çocuğu gibi görüp sahiplenmektedir. Toplum normları 
göz önüne alındığında genel olarak iyi bir insan olarak görülmektedir. 

4.2.2. Filmde karakterlerin toplumsal konumları nedir? 
Michael Oher (Koca Mike) toplumsal konumuna bakıldığında, sosyo-ekonomik olarak alt 
gelir grubundan, din olarak Hristiyan, Amerikan vatandaşı eğitim olarak ise halen lise 
eğitimine devam ettiği (ancak filmin sonunda burs alarak iyi ve saygın bir üniversiteye 
gittiğini) görmekteyiz. Yeni girdiği aile tarafından sevilen ve güvenilen Mike kısa sürede 
hem yeni ailesi hem de takım arkadaşları tarafından benimsenmiştir. 
Leign Ann Tuohy (Anne) sosyo-ekonomik olarak üst gelir grubundan olan Tuohy dindar 
bir Hristiyan’dır. Amerikan vatandaşı eğitim olarak iyi bir üniversitede iyi bir eğitim 
almıştır. Çevresindeki insanların saygı duyduğu, akıl danıştığı ve aynı zamanda otoriter bir 
kadındır. 
Sean Tuohy (Baba) sosyo-ekonomik olarak üst gelir grubundadır. Oda karısı gibi 
Amerikan vatandaşı ve Hristiyan’dır, eğitim olarak iyi bir üniversitede iyi bir eğitim 
görmüştür. Ailesi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir karakterdir.  
S.J (erkek çocuk) ve Colins (Kız çocuk) sosyo-ekonomik olarak üst gelir seviyesine sahip 
bir aileye mensupturlar. İyi bir klişe okuluna gitmektedirler. Aileleri ve arkadaşları 
tarafından sevilen karakterler olarak görülmektedir. 
Koç sosyo-ekonomik olarak orta gelir seviyesinde Amerikan vatandaşı ve Hristiyan’dır. 
Kilisenin okulunda futbol antrenörü olarak görev yapmaktadır. Takım üyeleri ve 
çevresindeki insanlar tarafından sevilmektedir. 

4.1.3. Filmde Ana Kahraman Kimdir ve Ne Gibi Özelliklere Sahiptir? 
Filmde iki ana kahraman vardır Birincisi Koca Mike’dir. Koca Mike uyuşturucu bağımlısı 
bir annenin 13 çocuğundan biridir. Annesi babasının kim olduğunu bilmemekte, 
hatırlamamaktadır. Son derece içine kapanık olan Mike, insanlarla konuşmayı sevmeyen 
her şeyi iç dünyasında yaşayan ara sıra yaşadığı olumsuzluklarda küçükken yaşadığı 
travmayı hatırlamaktadır. O kadar içine kapanıktır ki Bayan Tuohy onunla ilgili çok az şey 
bilmekte onunla ilgili bilgi sahibi olmak için sosyal güvenlik kurumundan ve çeşitli resmi 
kurumlardan bilgi toplamaya çalışmaktadır. Sevdiklerine karşı korumacı yönü oldukça 
güçlü olan Mike sevdiklerini korumak için kendi canını düşünmeden feda edebilen bir 
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insandır. İmkân verildiği takdirde okuldaki derslerinde ve sosyal hayatında başarılı 
olmaktadır. Asıl ihtiyacı olan şey sevgi ve sıcak bir aile ortamıdır. 
Filmdeki bir diğer kahraman ise Leign Ann Tuohy (Anne)’dir. Leign çok anaç bir insandır. 
Merhametli ve sevgi dolu oluşu onu hiç tanımadığı bir insanı evine almasından bellidir. 
Dini hassasiyetleri olan bir insandır, yaptığı iyi eylemleri bazen dindar oluşuna 
bağlayabilmekteyiz. Otoriter bir annedir ancak onun otoriterliği baskıcılıktan ziyade düzeni 
sağlama ve devam ettirme yönündedir. Bir başkasının çocuğunu kendi çocuğu gibi 
sahiplenmekte ve onun her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. Bu günümüz dünyasında çok 
az karşılaşılan ve takdire şayan bir eylemdir. 

4.1.4. Filmde Toplumun Sunumu Nasıldır? 
Kör Nokta filmi futbol üzerine bir film olmanın çok ötesinde bir içeriğe sahiptir. Amerikan 
toplumsal yapısının anlatıldığı film bizim alıştığımız bireyci, faydacı toplum yapısının 
dışında da var olan ailelerin, bireylerin varlığını bize göstermektedir. Bir yandan 
Amerika’nın kenar mahallelerinde yaşayan siyahi, uyuşturucu satıp karanlık işler yapan 
insanları diğer yandan da Zengin mahallerde oturan her türlü maddi imkâna sahip, sosyal 
statüleri yüksek beyazları anlatmaktadır. İki grup arsında ciddi maddi ve manevi 
farklılıklar bulunmaktadır. Ancak bir anne olan Leign sevgi dolu kalbiyle aradaki tüm 
farkları minimize etmektedir. 

SONUÇ 
Futbol ilk ortaya çıktığı yıllarda kitleleri bu kadar etkileme, yönlendirme ve harekete 
geçirme gücüne sahip değildi. Ancak daha sonra bu gücü fark edilmiş ve futbol bir spor 
olmaktan çıkmıştır. İncelenen filmde de futbolun bir insanın yaşamını değiştirmesinde, iyi 
bir burs alıp iyi bir üniversitede okumasına olanak sağladığı ve aslında yalnız ve kimsesiz 
olan bir gencin iyi bir oyuncu olduğu için çevresi tarafından fark edildiğini sevildiğini 
anlatılmaktadır. 
Çalışmada ilk olarak karakterlerin duygusal doğalarının nasıl verildiği incelenmiş, ikinci 
olarak karakterlerin toplumsal konumlarının ne olduğu ve toplumun nasıl sunulduğu 
irdelenmiş ardından ana karakterin kim olduğu belirlenerek hangi özelliklere sahip olduğu 
bulgulanmıştır. Karakterler doğalarıyla uyumlu davranarak izleyiciyi şaşırtmamıştır. Anne 
ve Mike karakterleri seyircide duygusal etki yaratırken aynı zamanda güçlü kadın imajının 
kimsesiz bir çocuğun hayatını değiştirmede ne denli etkili olduğunu da göstermiştir. 
Mike hem yeteneğinin etkisiyle hem de sevginin gücüyle eski hayatından bambaşka bir 
hayata evrilmiştir. Futbolun; Mike’in hayatını değiştirmekle birlikte izleyiciye de sporun 
insanlarda olumlu davranış kalıplarının gelişmesinde, spor dışında ki hayatlarını 
düzenleme ve kontrol altına almada etkisi gözler önüne serilmiştir.  
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ABSTRACT 
There are several ethical guidelines for managing infectious disease outbreaks, but they do 
not apply to the COVID-19 pandemic as they are regulated after avian flu and Ebola 
outbreaks. This process is an entirely new era that endangers fundamental human rights. 
History is full of infectious diseases such as the plague, smallpox and cholera that caused 
thousands of deaths in times of no cure. The coronavirus pandemic has caused changes in 
health systems. In countries where the number of critical patients is increasing day by day, 
healthcare professionals have to make decisions about life and death among patients due to 
the insufficient number of beds in the intensive care unit remained. Although the pandemic 
does not affect all countries equally, similar developments have occurred in many parts of 
the world. The American Nurses Association Code of Ethics defines the primary duty of 
nurses as providing nursing care to the patient, family or community. Ethical difficulties 
were encountered in the classroom in practices where nursing care was provided. The 
expression "ethical difficulties" is essentially ethical dilemmas, ethical initiatives and what 
to do. The most basic ethical difficulties faced by nurses regarding professional ethics; It 
can be expressed as the inability to provide adequate treatment and care services due to 
reasons such as protection from COVID-19 and excessive number of patients/insufficient 
equipment. Other ethical difficulties are; new treatment research, fake news, restriction of 
basic human rights, lack of medical equipment, work of healthcare workers in triage and 
changing patient and family relationships. COVID-19 pandemia reveals that guidelines 
should be prepared on many issues such as many patients filling hospitals, insufficient 
resources and triage. The pandemic period is too late for this field capacity building and 
training to begin. The curricula of health-related departments need to be revised on 
pandemic management. The general ethical principles of justice, solidarity, goodness, non-
harm and autonomy are always the same. This healing preparation is as important as 
reading, masking and compliance with social distance rules. 
Keywords: Pandemic, ethic, nurse 
 

ÖZET 
Bulaşıcı hastalık salgınlarını yönetmek için çeşitli etik yönergeler vardır fakat bunlar kuş 
gribi ve ebola salgınları sonrasında düzenlendikleri için COVID-19 pandemisi için geçerli 
değildir. Bu süreç temel insan haklarını tehlikeye atan tamamen yeni bir dönemdir. Tarih 
veba, çiçek hastalığı ve kolera gibi tedavisinin olmadığı zamanlarda binlerce ölüme yol 
açan bulaşıcı hastalıklarla doludur. Koronavirüs pandemisi sağlık sistemlerinde 
değişikliklere neden olmuştur. Kritik hasta sayısının her geçen gün arttığı ülkelerde, yoğun 
bakım ünitesi yatak sayısının yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanları hastalar arasında 
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yaşam ve ölüm konusunda karar vermek zorunda kalmıştır. Pandemi tüm ülkeleri eşit 
şekilde etkilemese de dünyanın birçok bölgesinde benzer gelişmeleri yaşanmıştır. 
Amerikan Hemşireler Derneği Etik Kuralları, hemşirelerin birincil görevini hasta, aile veya 
topluma hemşirelik bakımı sunmak olarak tanımlamıştır. Hemşirelik bakımının sunulduğu 
uygulamalarda sıklıkla etik zorluklarla karşılaşılmaktadır. “Etik zorluklar” ifadesi esas 
olarak etik ikilemler, etik çatışmalar ve zor seçimlerin yapılması gereken durumlar olarak 
tanımlanır. Hemşirelerin mesleki etik ile ilgili karşılaştıkları en temel etik zorluklar; 
COVID-19’dan korunma ve hasta sayısı fazlalığı/ekipman yetersizliği gibi nedenlerinden 
dolayı tedavi ve bakım gereksinimlerini yeterli düzeyde sağlayamama olarak ifade 
edilebilir. Diğer etik zorluklar ise; yeni tedavi arama çalışmaları, sahte haberler, temel 
insan haklarının kısıtlanması, tıbbi ekipman eksikliği, triajda seçici önlemler, sağlık 
çalışanlarının güvenliği ve değişen hasta ve aile ilişkileri olarak sıralanabilir. COVID-19 
pandemisi ülkelerde hastaneleri dolduran çok sayıda hasta, yetersiz kaynaklar ve triaj gibi 
birçok konuda etik kılavuzlar hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Pandemi 
dönemi, bu alanda kapasite geliştirme ve eğitime başlama için geç kalınmış bir süreçtir. 
Sağlıkla ilgili bölümlerin müfredatının pandemi sürecinin yönetimi konusunda revize 
edilmesi gerekmektedir. Adalet, dayanışma, iyilik, zarar vermeme ve özerklik genel etik 
ilkeler her zaman aynıdır. Bu nedenle etik hazırlıklı olma eldiven, maske ve sosyal mesafe 
kurallarına uyum kadar önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, etik, hemşire 

 
GİRİŞ 
Etik, yaşamsal değerlerle sorunlar çözümleyen, eylemlere ve karar vermeye rehberlik eden, 
eylemleri iyiye ve doğruya yönlendiren, nedenleri ve ahlaki normları araştıran, 
anlamlandıran, kuramlar geliştiren bilimsel ve insancıl bir süreci ifade etmektedir. 
Yüzyıllarca içeriği değişikliklere uğrayan ama özünden bir şey yitirmeyen hümanist 
düşünce günümüzde de insan ve insan varlığının değeri, yüceliği, saygınlığı, 
gereksinimleri, hak ve ödevlerine yaklaşımında yaşam felsefemizin ilkelerini 
oluşturmaktadır (Babadağ, 2010; Pektekin, 2013).  
Literatürde, etik duyarlılık "ahlaki duyarlılık" olarak adlandırılmaktadır. Bazı yazarlar 
ahlak ve etik arasında ayrım yapmayı seçerken, birçok yazar her iki terimin de "mesleki 
yargı ve eylem değerlendirmeleri" için geçerli olduğunu ve "mesleğin hedeflerini ilerletme 
olasılığı en yüksek olan eylemleri ifade etmek için birbirinin yerine kullanılabilir" 
olduğunu belirtmektedir (Grace, 2014). 
Hemşirelik etik kuralları, etik ikilemler ve günlük uygulamalarla ilgili yükümlülükler de 
dahil olmak üzere hemşirelerin “uygulamalarının tüm yönlerinde” etik yükümlülükleri 
vardır. Uygulamada etik ikilemleri çözmek, doğası gereği multidisipliner bir olaydır ve bu 
bağlamda hemşirelerin özel ve önemli bir rolü vardır (International Council of Nurses 
(ICN)-Uluslararası Hemşireler Konseyi, 2012). Etik hemşirelik bakımı, mesleğin 
hedeflerine ve bakış açılarına uygun olarak hasta ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bir 
eylem olarak görülmektedir (Grace, 2001). Bu nedenle etik hemşirelik bakımı, iyi 
hemşirelik bakımı ile eş anlamlıdır. Bu bakış açısı, aynı zamanda hemşirelik bakımına 
ihtiyaç duyan her bireyin sağlığı geliştirme ve acıyı hafifletme hedefleriyle de uyumludur. 
Bununla birlikte, her hemşirelik eyleminin etik içeriğe sahip olduğu varsayımı, hemşireler 
tarafından evrensel olarak kabul edilmemektedir. Hemşireler belirli bir hasta için neyin 
“iyi” olacağını belirleyebilse bile, çeşitli sistemik ve bağlamsal sorunlar nedeniyle bu 
ideallerini çoğu zaman hayata geçiremeyebilirler. Hemşirelik uygulamalarında etik 
duyarlılık konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Başlangıçta ahlaki duyarlılık olarak 
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adlandırılan etik duyarlılık kavramı, ilk olarak Rest tarafından ahlaki muhakeme üzerine 
yapılan kapsamlı literatür araştırmasının sonucu olarak yayınlandı (Rest, 1983). Rest, etik 
duyarlılığı bireyin bir durumun etik yönlerini kavrama becerisi olarak tanımlamıştır. 
Hemşirelik ve bakım literatürü bağlamında, etik duyarlılık kavramının sağlık 
profesyonelleri için normatif çıkarımları vardır. Rest’in Dört Bileşenli Modeline (FCM) 
göre, etik (veya ahlaki) duyarlılık, ahlaki eylemin altında yatan etkileşimli süreçlerden 
yalnızca biridir. Ahlaki yargı, ahlaki motivasyon ve ahlaki karakter, modelin diğer üç 
bileşenidir. Rest, ahlaki duyarlılığı bu dört etkileşimli ve hiyerarşik olmayan bilişsel 
süreçten biri olarak tanımlasa da, bir durumun etik yönlerini değerlendirdikten sonra diğer 
bileşenlerden söz edilebilir. Sağlık hizmeti ortamlarında, etik duyarlılığın yokluğu hasta 
haklarının ihlal edildiği bir ortamın ortaya çıkma riskini arttırır (Lutzen ve ark., 2006; 
Weaver ve ark., 2008)  
Hemşireler için etik değerler; İnsan Onuru, Eşitlik, Adalet, Özgecilik, Gerçekçilik, 
Özgürlük, Estetik olarak tanımlanmıştır (Terakye ve Ocakçı, 2013). 
Hemşirelikte etik için önemli olan ilkelerin; bireye saygı, yararlılık, kötü davranmama, 
adalet, doğru sözlülük, ve sadakat olduğu belirlenmiş ve hemşireliğin ahlaki temelinin bu 
ilkelere dayandığı kabul edilmiştir (Şentürk, 2012). Etik ilkeler içinde en temel olanı 
insana saygıdır. Bu ilke, her insana bir birey olarak değer verilmesini gerektirir. Diğer 
ilkeler bu temel ilkeden temel alıp uygulanırlar. THD etik alt komisyonu tarafından 
belirlenmiş olan etik ilkeler zarar vermeme-yararlılık ilkesi, özerklik/bireye saygı ilkesi, 
adalet ve eşitlik ilkesi, mahremiyet ve sır saklama ilkesi; hemşirenin sorumluluk alanları 
olarak ise; hizmet verdiği birey, aile ve toplum, mesleki sorumlulukları kapsamında ele 
alınmıştır (Türk Hemşireler Derneği, 2009) 

ETİK KURALLAR/KODLAR 
Etik kurallar, etik ilkelerden türetilen ve onlar gibi davranışlara yön gösterip ölçüt 
oluşturan, ama etik ilkelere göre daha somut ve özel olan düzenlemelerdir (Kadıoğlu, 
2007; Şentürk, 2012). Etik kod terimi ise belirli bir konudaki etik kurallar kümesini ifade 
eder. Kuralları, ilkelerin uygulamaya yansıyan türevleri olarak nitelemek ve temel 
işlevlerinin uygulamaların istenir nitelikte olmasını sağlamak olduğunu söylenebilir. 
Hemşireler, etik kodlarda tanımlanan hizmet vaatleri ile bireylerin ve toplumun iyiliğini 
sağlamakla yükümlüdür (Grace, 2001; Grace, 1998). Mesleğin ilk etik kodları olarak kabul 
edilen Florence Nightingale Andı, hemşireler için önemli rehber konumundadır. Buna 
karşın, bir süre sonra değişen hemşirelik anlayışı; bu etik kodların tekrar gözden 
geçirilmesini, hatta değiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir  (Kadıoğlu, 2007; Şentürk, 
2012). Bu bağlamda yapılan etik çalışmalar sonucunda; Amerikan Hemşireler Birliği 
(ANA) ve Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) var olan kodları gözden geçirerek çağa 
uygun, yeni hemşirelik kodları ve değerlerini belirlemişlerdir. Hemşireliğin önemli dönüm 
noktası olarak kabul edilen bu “Hemşirelik Etik Kodları” hemşireliğe bilinen konumundan 
farklı bir bakış açısı kazandırmakla kalmayıp, hemşireliğin bağımsız bir meslek olmasına 
da katkı sağlamıştır. Ülkemizde THD etik alt komisyonu tarafından belirlenmiş olan 
hemşireler için etik ilkeler ve sorumluluklarda olduğu gibi Ulusal Hemşirelik Etik 
Kuralları/Kodlarının çoğunun ortak özelliği, Uluslararası Hemşireler Konseyinin 
Hemşireler İçin Etik Kodlar’ını temel almıştır (ICN Revised, 2012; Registered psychiatric 
nurses of Canada, 2010). ANA, mesleğin etik bakım sağlama konusundaki vurgusunu ve 
ilgisini vurgulayarak 2015 yılını "Etik Yılı" olarak belirledi (ANA, 2015). Etik, sağlık 
bakımı ve hemşirelik uygulamalarının tüm yönlerine nüfuz eder. Hemşirelerin etik açıdan 
bilinçli olmalarını sağlamak, hasta güvenliğini ve yüksek kaliteli bakımı sağlamak için çok 
önemlidir; ikilemlerin etik içeriğine duyarlılık tek başına yeterli değildir. 
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Literatürde, hemşireleri günümüzün karmaşık ve zorlu sağlık hizmetleri ortamında 
uygulamaya yeterince hazırlamak için etik farkındalığı artırmaya yardımcı olabilecek 
çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Konu ile ilgili altın bir standart oluşturulmuş olmasa da 
etik farkındalığı güçlendirmek için çeşitli teknikler ve stratejiler içeren çok modlu bir 
yaklaşım ideal olabilir 
Etik kod bilgilerinin hemşirelik öğrencilerinde daha yüksek etik duyarlılık düzeyleri ile 
ilişkili olduğu gösterilmiştir (Kim ve ark., 2020). Bu kurallar mesleki yükümlülükleri 
temsil ettiği için hemşirelerin bu kodları öğrenmelerini sağlamak etik eğitiminin gerekli bir 
bileşenidir. Bununla birlikte, etik kodları öğretme yöntemleri farklılık göstermektedir 
(Gonzales-de Paz ve ark., 2012; Numminen ve ark., 2010). Öğretim uygulamalarındaki 
tutarsızlığın giderilmesi ve uygulamada hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin etik 
kurallarıyla erken tanışmalarının sağlanması, etik içeriğin tanınması üzerinde olumlu bir 
etkiye sahip olabilir. 
Etik farkındalık ve duyarlılık olmadığında, hastalar zarar görme riski altındadır ve sonuçlar 
zarar verici olabilir (Weaver ve ark., 2008).  

BULAŞICI HASTALIKLAR DÖNEMİNDE HEMŞİRELİK ETİĞİ 
Bütün dünyada hemşireler Covid 19 vakalarını tespit etmek, hayat kurtarmak ve viral 
yayılımı durdurmak için çok çalışmaktadır. Pandemi sürecinde kaynak yetersizliği, çok 
fazla sayıda hasta ve yetersiz personel gibi pekçok olumsuz durum ile karşılaşmışlardır. 
Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, çatışan mesleki değerlerden dolayı fiziksel ve 
duygusal stres ve ahlaki sıkıntı yaşamaktadır (Turale ve ark., 2020). Bu koşullar altında 
hemşireler, mesleki görevlerini ve yetkinliklerini, acil etik seçimler ve uygulamada 
yapılacak kararlarla dengelemek zorundadır.  
Bulaşıcı hastalık salgınlarını yönetmek için çeşitli etik yönergeler vardır fakat bunlar kuş 
gribi ve ebola salgınları sonrasında düzenlendikleri için COVID-19 pandemisi için geçerli 
değildir. Bu süreç temel insan haklarını tehlikeye atan tamamen yeni bir dönemdir. Tarih 
veba, çiçek hastalığı ve kolera gibi tedavisinin olmadığı zamanlarda binlerce ölüme yol 
açan bulaşıcı hastalıklarla doludur. Koronavirüs pandemisi sağlık sistemlerinde 
değişikliklere neden olmuştur. Kritik hasta sayısının her geçen gün arttığı ülkelerde, yoğun 
bakım ünitesi yatak sayısının yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanları hastalar arasında 
yaşam ve ölüm konusunda karar vermek zorunda kalmıştır. Pandemi tüm ülkeleri eşit 
şekilde etkilemese de dünyanın birçok bölgesinde benzer gelişmeleri yaşanmıştır (National 
Academies of Sciences, 2020). 
Amerikan Hemşireler Derneği Etik Kuralları, hemşirelerin birincil görevini hasta, aile veya 
topluma hemşirelik bakımı sunmak olarak tanımlamıştır.   Hemşirelik bakımının 
sunulduğu uygulamalarda sıklıkla etik zorluklarla karşılaşılmaktadır. “Etik zorluklar” 
ifadesi esas olarak etik ikilemler, etik çatışmalar ve zor seçimlerin yapılması gereken 
durumlar olarak tanımlanır (Eren, 2014). Hemşirelerin mesleki etik ile ilgili karşılaştıkları 
en temel etik zorluklar; Covid-19’dan korunma, hasta sayısı fazlalığı, ekipman yetersizliği 
gibi nedenlerinden dolayı tedavi ve bakım gereksinimlerini yeterli düzeyde sağlayamama 
olarak ifade edilebilir. Diğer etik zorluklar ise; yeni tedavi arama çalışmaları, sahte 
haberler, temel insan haklarının kısıtlanması, tıbbi ekipman eksikliği, triajda seçici 
önlemler, sağlık çalışanlarının güvenliği ve değişen hasta ve aile ilişkileri olarak 
sıralanabilir (Morley ve ark., 2020; Turale ve ark., 2020) 
Sağlık bakımı çalışanlarının tüm sağlık hizmeti ortamlarında yetersiz korunması, sağlık 
çalışanlarının hastalara bakım verme görevi hakkında profesyonel ve etik soruları gündeme 
getirmektedir. Etik Kodlar hemşirelerin kendi sağlık ve güvenliklerini geliştirme görevi 
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olduğunu da belirtmektedir (American Nurses Association-ANA, 2015). Diğer bir etik 
durum kaynakların yetersizliğidir. Herhangi bir sağlık krizinde veya acil durumda, 
hemşireler hastalar için bakım hedeflerine öncelik vermektedir. Covid-19 salgını, farklı 
ortamlarda bakım ve kaynaklara nasıl öncelik verileceği konusunda eğitime ihtiyaç 
duyulduğunu göstermiştir. Salgın öncesinde bir sağlık hizmeti biriminde kriz sırasında 
hangi hastaların, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) yatağı, invazif ventilasyon ve ekstra 
korporeal membran oksijenasyonundan (ECMO) en çok yararlanacağı belirlemede 
rehberlik etmek için klinik kriterler belirlemelidir. Covid-19 panemisi ülkelerde hastaneleri 
dolduran çok sayıda hasta, yetersiz kaynaklar ve triyaj gibi birçok konuda etik kılavuzlar 
hazırlanması gerektiğinin ortaya koymaktadır. Bu rehberlerde amaç, acil durumlarda karar 
vermede tutarlılığı sağlamak, sağlık çalışanları için adalet, şeffaflık, yasal sorumluluktan 
koruma gibi temel etik ilkelere uyulmasını sağlamaktır (Lauretani ve ark., 2020; McKenna, 
2020; Jia ve ark., 2021). 
Pandemi dönemi, bu alanda kapasite geliştirme ve eğitime başlama için geç kalınmış bir 
süreçtir. Sağlıkla ilgili bölümlerin müfredatının pandemi sürecinin yönetimi konusunda 
revize edilmesi gerekmektedir. Adalet, dayanışma, iyilik, zarar vermeme ve özerklik genel 
etik ilkeler her zaman aynıdır. Bu nedenle etik hazırlıklı olma eldiven, maske ve sosyal 
mesafe kurallarına uyum kadar önemlidir. 
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ABSTRACT 
Health communication is the application of communication concepts and theories to 
health-related interactions and processes between individuals for the purpose of improving 
health. Health communication is an important tool that contributes to the development of 
individual and social health. It is possible to increase the awareness of the target audience 
about a health problem and its solution by using only communication strategies on health. 
The competencies and duties of physicians, nurses and hospital managers working in 
cooperation in the health institution are distributed through communication. 
Communication is an essential component in this collaboration and getting the job done as 
it should. In addition, the vital context of the patient as an individual is also in this process. 
The patient is in an intuitive position while the health personnel are in a professional 
position in the current health personnel-patient communication. While health personnel 
have freedom of expression, patients seek help; is in need. While health personnel have the 
right to control the environment; the patient is dependent on that environment. Empathy of 
health personnel in preferred healthcare personnel-patient communication; It is expected to 
work in a success-oriented manner in cooperation with the patient and to pay attention to 
the patient. In this case, the patient has health literacy; to be responsible; It is expected to 
obey the rules by listening to the words of health personnel. For the effective and healthy 
functioning of communication, which is of great importance in the provision of health 
services; health personnel should know the features of the elements in the communication 
process and put them into practice. Health personnel should demonstrate active listening, 
effective speaking and telling, an empathic approach, and an effective body language for a 
healthy communication. 
Keywords: Health communication, health personnel, health promotion 
 

ÖZET 
Sağlık iletişimi, sağlığın geliştirilmesi maksadıyla bireyler arasında sağlıkla ilgili olarak 
oluşan, etkileşim ve işlemlere iletişim kavram ve kuramlarının uygulanmasıdır. Sağlık 
iletişimi bireysel ve toplumsal sağlığın geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir araçtır. 
Sağlık konusunda sadece iletişim stratejileri kullanılarak hedef izleyici kitlesinin bir sağlık 
sorununa ve bu sorunun çözümüne ilişkin farkındalığının artırılması mümkündür. Sağlık 
kurumunda işbirliği içerisinde çalışan hekim, hemşire ve hastane yöneticilerinin 
yetkinlikleri ve görevleri iletişim yoluyla dağıtılır. Bu işbirliği ve yapılacak olan işin 
olması gerektiği biçimde halledilmesi sürecinde iletişim temel bir bileşendir. Ayrıca 
hastanın bir birey olarak yaşamsal bağlamı da bu sürecin içerisindedir. Mevcut durumdaki 
sağlık personeli-hasta iletişiminde sağlık personeli profesyonel konumdayken hasta 
sezgisel konumdadır. Sağlık personeli ifade özgürlüğüne sahipken hasta ise yardım arayan; 
muhtaç pozisyonundadır. sağlık personeli çevreyi kontrol etmek hakkına sahipken; hasta o 
çevreye bağımlıdır. Tercih edilen sağlık personeli-hasta iletişiminde sağlık personelinin 
empati yapması; hasta ile işbirliği içinde başarıya odaklı bir şekilde çalışması ve dikkatini 
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hastaya vermesi beklenmektedir. Bu durumda hastanın ise sağlık okuryazarlığının olması; 
sorumluluk sahibi olması; sağlık personelinin sözlerini dinleyerek kurallara uyması 
beklenmektedir. Sağlık hizmetinin sunumunda oldukça büyük öneme sahip iletişimin 
etkili ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için; sağlık personelinin iletişim sürecinde yer alan 
ögelerin özelliklerini bilmeleri ve bunu uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Sağlık 
personeli sağlıklı bir iletişim için etkin dinleme, etkin konuşma ve söyleme, empatik 
yaklaşım, etkin bir beden dili sergilemelidir.  
Anahtar Kelimeler: Sağlık iletişimi, sağlık personeli, sağlığın geliştirilmesi 
  

GİRİŞ 
İletişimde başarılı olan bireyler, genellikle kendilerine güvenen, saygılı, işbirliği ve 
paylaşmaya istekli, kendisinin ve başkalarının sorunlarına dönük çözüm arayıcı kişilerdir. 
İnatçı bir tutumla fikirlerini savunan, kendi görüşlerinden başka doğru tanımayan, 
güvensiz, korku içinde yaşayanlar ise genellikle iletişim kuramayan bireyleri 
oluşturmaktadır (Bilen, 2004). Sağlık iletişimi, sağlığın geliştirilmesi maksadıyla bireyler 
arasında sağlıkla ilgili olarak oluşan, etkileşim ve işlemlere iletişim kavram ve 
kuramlarının uygulanmasıdır (Tabak, 2003; Schiavo, 2007). 
Sağlık iletişimi ile eski ve yeni dönem anlayış farkları vardır. Eski dönem anlayışı daha 
çok; hastalık merkezli, doktor güçlü, arz baskın, ataerkil ve biyomedikal dönemi içerirken, 
yeni dönem anlayışında ise bunların tersine daha çok, hasta merkezli, hasta güçlü, talep 
baskın, paylaşıma dayalı ve biyopsikososyal dönemi içerir (Başol, 2018). Sağlık iletişimi 
bireysel ve toplumsal sağlığın geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir araçtır. Sağlık 
konusunda sadece iletişim stratejileri kullanılarak hedef izleyici kitlesinin bir sağlık 
sorununa ve bu sorunun çözümüne ilişkin farkındalığının artırılması mümkündür (Koçak 
ve Bulduklu, 2010). 
Mevcut durumdaki sağlık personeli-hasta iletişiminde sağlık personeli profesyonel 
konumdayken hasta sezgisel konumdadır. Sağlık personeli ifade özgürlüğüne sahipken 
hasta ise yardım arayan; muhtaç pozisyonundadır. Sağlık personeli çevreyi kontrol etmek 
hakkına sahipken; hasta o çevreye bağımlıdır. Tercih edilen sağlık personeli-hasta 
iletişiminde sağlık personelinin empati yapması; hasta ile işbirliği içinde başarıya odaklı 
bir şekilde çalışması ve dikkatini hastaya vermesi beklenmektedir (Bauer, 2020). 

SAĞLIK PERSONELİ-HASTA İLETİŞİMİ 
Sağlık kurumunda işbirliği içerisinde çalışan hekim, hemşire ve hastane yöneticilerinin 
yetkinlikleri ve görevleri iletişim yoluyla dağıtılır. Bu işbirliği ve yapılacak olan işin 
olması gerektiği biçimde halledilmesi sürecinde iletişim temel bir bileşendir. Ayrıca 
hastanın bir birey olarak yaşamsal bağlamı da bu sürecin içerisindedir (Bauer, 2020). 
Sağlık personeli-hasta arasında etkili iletişimin kurulabilmesi için öncelikle sağlık 
personelin ve hastaların iletişim konusundaki yetkinliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Sağlık iletişiminde yetkinlik, iletişimsel davranışların analiz edilmesini gerektirmektedir. 
Buna göre; sağlık personelin ve hastaların iletişim sürecinde amaçlarını açık ve etkili bir 
şekilde ortaya koyan iletişimsel hareketler göstermeleri ve birbirlerinin amaçlarını 
anlamalarını sağlayan iletişimsel davranışlar sergilemeleri sağlık iletişiminde yetkinlik 
olarak tanımlanmaktadır. Sağlık personeli-hasta arasında kurulan iletişimde yetkinlik 
değerlendirmeleri her iki tarafın iletişimde neyi başarmak istedikleri, verilen mesajları 
nasıl algıladıkları ve gösterilen davranışlara hangi anlamları yüklediklerine bağlı olarak 
değişmektedir (Cegala, 1996; Cegala, 1998; Tezel Kahriman, 2016). 
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Hekim ile hasta arasında kurulan ilişkinin niteliği hasta yararını, hastanın memnuniyet 
düzeyini ve tedaviden yanıt alınmasını etkilemektedir (Atıcı, 2007). İnsan ilişkileri üzerine 
kurulu bir meslek olan hemşirelikte ise hasta bakımının etkinliği, etkili iletişim kurma 
becerisine bağlıdır. Hemşire, bireyin yaşadıklarını anlamaya çalışırken, bakım verdiği 
bireylerle etkili iletişim kurabilmelidir (Uyer, 2000). Hemşirelerin iletişim becerileri, hasta 
ve ailesiyle iletişimlerini kolaylaştırır, hasta memnuniyetini ve hasta bakım kalitesini 
olumlu yönde artırır (Yılmaz, 2001).  
Sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi ve doğru kararların alınabilmesi için sağlık personeli 
ile hasta ilişkisinin bir arkadaş ilişkisi formatında olması gerekir. Bu ilişkinin başarıya 
ulaşmasında, sağlık personeli kadar hastanın da katkı ve katılımı önemlidir. Hastanın 
sağlığıyla ilgili olarak, kaygılarını ve şikayetlerini sağlık personeline açık ve net bir şekilde 
aktarması, sağlık personelinin de sağlık konusundaki bilgilerini hastaya açık ve 
anlaşılabilir olarak iletmesi gerekmektedir (Wilson, 2004). 

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SAĞLIK PERSONELİNİN ROLÜ 
Sağlık personelinin hastalar ile iletişim kurma becerileri, hastaların kendilerini değerli ya 
da değersiz hissetmelerinde başlıca rolü oynamaktadır (Yılmaz, 2000). Ayrıca sağlık 
hizmetlerinde iyi bir iletişim, sunulan hizmetin çıktılarına bilişsel (bilgi, anlama ve 
hatırlama), duygusal (memnuniyet/endişe, güven) ve davranışsal (öz yönetim, tavsiyelere 
veya tedaviye uyum/katılım gösterme) açılardan etki etmektedir (RCP, 2003).  
Sağlık personeli ve hasta arasında iyi iletişimi sağlamak için olması gereken bazı özellikler 
ve davranışlar vardır. Bunlar: 

• İlgili ve saygılı olmak 

• Sabırlı, güler yüzlü ve hoşgörülü olmak 

• Herkese eşit davranmak ve güven oluşturmak 

• Empati kurmak 

• Yardım edici ve önyargısız iletişim 

• Otorite oluşturmak 

• Stresi yönetmek 

• İmaj’dır (Başol, 2018). 
Sağlık personeli sağlıklı bir iletişim için etkin dinleme, etkin konuşma ve söyleme, empatik 
yaklaşım, etkin bir beden dili sergilemelidir. Bu durumda hastanın ise sağlık 
okuryazarlığının olması; sorumluluk sahibi olması; sağlık personelinin sözlerini dinleyerek 
kurallara uyması beklenmektedir. Sağlık hizmetinin sunumunda oldukça büyük öneme 
sahip iletişimin etkili ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için; sağlık personelinin iletişim 
sürecinde yer alan ögelerin özelliklerini bilmeleri ve bunu uygulamaya geçirmeleri 
gerekmektedir (https://www.medikalteknik.com.tr/saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-
empati/). 
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ABSTRACT 

The Novel Corona Virus has greatly made an impact in the global community and 
including business sectorial group. Sectoral business establishments were temporarily 
closed because of the strict quarantine protocol set by the Inter-Agency Task Force on 
COVID 19. Classes and Work were also suspended that is why we are experiencing delays 
in all transactions. The virus has shifted our global workforce into a cloud-based or virtual-
based transaction because there are regulations that we need to follow regardless if that is 
private and public offices. Most of them used technological platform like Google Suites 
which includes office application and virtual transactions that will help our economy boost 
up. 

Keywords: Google Suites, New Normal, COVID19 
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ÖZET 
Bu çalışmada Fin sinemasının en önemli yönetmeni olarak kabul edilen Aki 
Kaurismaki'nin filmlerinde metinlerarasılık unsurları değerlendirilecektir. Auter kimliğiyle 
kendine özgü sinema dili geliştiren Kaurismaki, filmlerinde, sinemasının biçimsel yönünü, 
sinema tarihinde kullanılan eski yöntemleri ele alarak ve bunları yeniden oluşturarak kurar. 
Kaurismaki filmlerinde Minimalizm yöntemini sık sık kullanır. Özellikle, Robert 
Bresson’un minimalist anlayışından etkilenen Kaurismaki, filmlerinde ekran dışı uzam, 
eksiltili anlatım ve ifadesiz oyunculuğu kullandığı söylenebilir. Mizah anlayışı olarak da 
Buster Keaton’ın mizah anlayışından etkilendiği ve deadpan humour (ifadesiz mizah) 
anlayışını kullandığı ileri sürülebilir. Filmlerde dikkat çeken bir diğer unsur ise renk 
kullanımıdır. Bu açıdan Kaurismaki'nin, Fransız empresyonist (izlenimci) ressam Claude 
Monet’in tablolarından etkilenerek filmlerinde renkleri bu şekilde kurduğu görülebilir. 
Kaurismaki’nin etkilendiği ve filmlerinde sıklıkla göndermede bulunduğu bir başka sinema 
anlayışı ise Fransız Şiirsel Gerçekçiliğidir. Özellikle Kaurismaki, akımın önde gelen 
yönetmeni Marcel Carne’dan etkilenir. Ayrıca bir başka Fransız yönetmen olan ve kara 
film türünde filmler yapan Jean Pierre Melvie de, Kaurismaki’nin etkilendiği ve bu etkinin 
filmlerinde izlerinin sürülebileceği yönetmenler arasında bulunmaktadır. Betimsel analiz 
yöntemiyle yapılacak olan çalışmada, metinlerarasılık yaklaşımı filmlerden örneklerle 
açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, minimalizm, ifadesiz mizah, Aki Kaurismaki  

ABSTRACT 
In this study, the elements of intertextuality in the films of Aki Kaurismaki, who is 
regarded as the most important director of Finnish cinema, will be evaluated. Developing a 
unique cinematic language with his Auter identity, Kaurismaki establishes the formal 
aspect of his cinema by taking the old methods used in the history of cinema and recreating 
them in his films. He frequently uses the Minimalism method in his films. Especially, 
Kaurismaki, who is influenced by Robert Bresson's minimalist understanding, can be said 
to use off-screen space, elliptical expression and expressionless acting in his films. As a 
sense of humor, it can be argued that Buster Keaton was influenced by his sense of humor 
and used the understanding of deadpan humor (inexpressive humor). Another noticeable 
element in movies is the use of color. In this respect, it can be seen that Kaurismaki was 
influenced by the paintings of Claude Monet, a French impressionist painter, and formed 
the colors in his films in this way. Another understanding of cinema that Kaurismaki is 
influenced by and which he frequently refers to in his films is French Poetic Realism. In 
particular, Kaurismaki is influenced by the leading director of the trend, Marcel Carne. In 
addition, another French director, Jean Pierre Melvie, who made films in the movie noir, is 
among the directors that Kaurismaki was affected by and this influence can be traced in his 
films. In the study to be conducted with descriptive analysis method, the intertextuality 
approach will be tried to be clarified with examples from films. 
Keywords: intertextuality, minimalism, deadpan humour, Aki Kaurismaki 
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GİRİŞ 
Metinlerarasılık özellikle postmodern dönemle birlikte yaygın olarak kullanılan, farklı 
anlatı türlerine ait anlatıların yeni bir sanat eserinde yer verildiği bir yöntemdir. 
Postmodern anlatının öğeleri arasında pastiş, parodi, özdüşünümsellik, eklektizm, alıntı 
yapma, metinlerarasılık ve kolaj gibi unsurlar bulunmaktadır (Aktulum, 2000). Sinema 
açısından metinlerarasılık, postmodernizm ile başlayan postmodern sinema içerisinde 
kullanılmaya başlandığı söylenebilir (Büyükdüvenci ve Öztürk, 1997). Sinemada 
metinlerarasılık iki şekilde gerçekleşmektedir: Birinci durum (bir filmin öteki filmlerle 
ilişkisi) filmlerarasılık iken, ikinci durum ise (bir filmin öteki sanat eserleriyle ilişkisi) 
göstergelerarasılık olarak ifade edilmektedir (Aktulum, 2018). Bu bakımdan sinema ve 
metinlerarasılık ilişkisi birçok filmde takip edilebilmektedir. Bu çalışmada da Aki 
Kaurismaki filmlerindeki metinlerarasılık analiz edilecektir.  
Kaurismaki filmlerinde, metinlerarasılık unsurlarını farklı yönetmen ve sanatçılardan 
etkilenerek oluşturduğu söylenebilir. Filmlerdeki minimalizm Robert Bresson’dan, 
deadpan estetiğinin bir uzantısı olarak ifadesiz oyunculuk tarzındaki mizah ise Buster 
Keaton’dan esintiler taşımaktadır. Yine filmlerinde renk unsurunun dikkat çektiği 
Kaurismaki filmlerindeki renk kullanımını, İzlenimcilik akımının önde gelen temsilcisi 
olan Claude Monet’dan etkiler taşımaktadır ve onun tablolarından örnekler filmlerinde 
kullanmıştır. Fransız Şiirsel Gerçekçilik akımı yönetmenlerinden Marcel Carne’nın ve kara 
film türünde yaptığı filmlerle tanınan Jean Pierre Melvie’nin filmleri de yine 
Kaurismaki’nin etkilendiği yönetmenler arasında bulunmaktadır.  
Kaurismaki’nin filmlerinde etkilendiği ve yukarıda yer verilen sanat akımları ve 
sanatçıların/yönetmenlerin eserleri incelenerek bu etki ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu 
etkinin alanları minimalizm anlayışı, mizah kullanımı, filmlerdeki renk unsurunun bir 
yansıması olarak resimsel etki, şiirsellik ve kara film türünden oluştuğu söylenebilir.  

AKİ KAURİSMAKİ SİNEMASI 
1980’lerde yönetmenliğe başlayan Aki Kaurismaki, günümüzde Finlandiya sinemasının en 
önemli temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Kaurismaki festivallerde kazanmış olduğu 
ödüller yanında kendine özgü bir sinema diliyle adından söz ettirmektedir. Kaurismaki’nin 
yaşamı ve etkilendiği sanat görüşleri de çalışma için önem taşımaktadır.  
Aki Kaurismaki, 1957 yılında Finlandiya’da dört çocuklu bir tekstil çalışanı ailenin çocuğu 
olarak dünyaya gelmiştir. Kaurismaki, 1977 yılında sinema okuluna girmek istemiş ancak 
başvurusuna onay verilmemiştir. Yönetmen, film yapmaya başlamadan önce farklı birçok 
sektörde çalışmıştır. Aki Kaurismaki’nin sinema kariyerine ilk adımı ise abisi Mika 
Kaurismaki aracılığıyla olmuştur (Nestingen, 2013: 12). 
Aki Kaurismaki ülkesi Finlandiya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşamış olduğu 
toplumsal dönüşüme ilgi duymaktaydı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kentleşme ve 
sanayileşmenin yaşanmaya başladığı Finlandiya’da hızlı bir toplumsal dönüşüm göze 
çarpmaktadır. Bu dönüşümü sinema perdesine aktarmak amacıyla yönetmenliğini abisi 
Mika Kaurismaki’nin, senaristliğini kendisinin yaptığı Arvottamat (Değersizler, 1982) 
filmini yaparlar. Kaurismaki Kardeşler sonraki yıllarda Finlandiya sinemasının önemli 
ikilisi olacaktır. Kaurismaki Kardeşler bu dönemdeki filmlerinde Amerikan kültürünün 
ülkelerinde yol açtığı olumsuz etkilere karşı çıkıyorlardı (Teksoy, 2009: 885-886). 
Aki Kaurismaki sinema alanı olan ilişkisi film eleştirmenliği ve senaryo yazarlığı ile 
başlamıştır. Kaurismaki filmlerinde genellikle alt sınıftan insanların hikayesini ele 
almaktadır. İlk kurmaca filmi olan ve bir edebiyat uyarlaması Suç ve Ceza (1983) filminde 
bu bakış açısı görülmektedir. Bu film ardından Calamari Union (1984) filmini çeker. Bu 
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filmde de yine oturdukları yoksul mahalleden kentin varlıklı bir semtine ulaşmak amacıyla 
yola çıkan gençlerin hikayesini ele alınır. Cennetteki Gölgeler (1986) ve Hamlet iş Başında 
(1987) filmlerinde Kaurismaki, yine benzer hikayelere odaklanır. Ariel (1988) filminde 
kent yaşamı bir cezaevine benzetilir. Oturanlara kucak açmayan, dolandırıcıların, 
üçkağıtçıların kol gezdiği büyük kentin karabasanından ancak kaçarak uzaklaşılabilir. 
Leningrad Kovboyları (1989) amatör bir çalgıcı topluluğun ABD serüvenini konu edinir. 
Kibritçi Kızı (1989) bir kez daha karamsarlığa yönelir. Bir kibrit fabrikasında çalışan içine 
kapanık bir genç kız, gebe kalınca üvey babası tarafından evden kovulur. Cennetteki 
Gölgeler (1986), Ariel (1988) ve Kibritçi Kızı (1989) filmi “Proletarya Üçlemesi” ya da 
Kaurismaki’nin adlandırmasıyla “Kaybedenler Üçlemesi” olarak bilinir. Ayrıca bu filmler 
Kaurismaki sinemasının tanınırlığında önemli bir noktayı oluşturur (Teksoy, 2009: 885-
886). 
Bohem Hayatı (1992) karmaşık olay örgüsüne karşılık, yönetmenin alaycı bakışının 
etkisiyle rahatça izlenir. Tatyana Eşarbına Sahip Çık (1994) iki erkeğin dillerini 
bilmedikleri iki yabancı kadına içki ve kahveyi yeğlemelerini konu edinen bir güldürüdür. 
Sürüklenen Bulutlar (1996) işsiz kalan bir karı-kocanın ayakta kalabilme serüvenini konu 
edinir. Kaurismaki, keskin bir mizahın egemen olduğu bu filminde ilk kez mutlu bir sona 
yer verir. Julia (1999), kaba saba kocasından kaçan bir kırsal kesim kadınının, büyük 
kentte düştüğü sömürü ağını, siyah beyaz görüntüler eşliğinde ve neredeyse sessiz sinema 
anlayışıyla aktarır. Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü verilen Geçmişi Olmayan 
Adam (2002) filmi ise belleğini yitiren orta yaşlı bir erkeğin, Helsinki'nin kenar 
mahallelerinde bir barakada yeni bir yaşama başlamasını, güldürüye de yer veren bir 
anlatımla aktarır. Film bürokrasiyi, dışlanmışlığı ve küreselleşmeyi de eleştirir. 
Alacakaranlıktaki Işıklar (2006) Helsinki'de yaşayan mutsuz ve içine dönük bir gece 
bekçisinin kendisine mutluluk getireceğini sandığı bir kadının da umudunu boşa 
çıkaracağını görecektir (Teksoy, 2009: 885-886). Umut Limanı (2011) ve Umudun Öteki 
Yüzü (2017) filmlerinde Kaurismaki bu defa, filmlerinin genel temasını oluşturan alt 
sınıftan insanların hikayesini, göçmen meselesini ele alarak ifade etmektedir.  
Aki Kaurismaki’nin filmografisine dair bu genel bakışın ardından bu kısımda filmlerinin 
genel biçimsel özelliklerine değinilecektir. Aki Kaurismaki sinemasının bir özelliği olarak 
filmlerinde mizah ve ironiye yer vermesi gösterilebilir. Bu mizah ve ironinin kaynağı 
genellikle film karakterlerinden kaynaklanmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi 
filmlerdeki karakterler alt sınıftan yoksul kişilerdir. Ve bu karakterler genellikle “münzevi, 
asık suratlı, iletişim kuramayan ve tuhaf davranan” bireylerdir. Mizahın kaynağı olarak ise 
genellikle kara film türünün parodisi olarak ifadesiz mizah kullanımıyla yapılır (Shohini 
Chaudhuri, 2007). Kaurismaki filmlerindeki mizahın bir diğer kaynağı ise karakterlerin 
diyaloglardan kaynaklanmaktadır. Karakterlerin diyalogları genellikle kısa ve ifadesiz bir 
tarzdadır (Sanna Peden, 2012). 
Kaurismaki filmlerinin bir diğer özelliği de minimalist bir yapıda olmasıdır. Kaurismaki 
filmlerinde minimalist yaklaşımın kaynağını Robert Bresson oluşturmaktadır. Kovacs 
(2010; 149-150), Bresson’un minimalilst yaklaşımını “metonimik mnimalizm” olarak 
adlandırır ve bu minimalist yaklaşımın üç özelliğini şu şekilde açıklar; “birincisi ekran dışı 
alanın yaygın kullanımı, ikincisi üst düzeyde eksiltili anlatı stili ve üçüncüsü üst düzeyde 
sakin oyunculuk stili” (Kovacs, 2010). 
Kaurismaki filmlerinin bir başka özelliği ise renk kullanımıdır. Filmlerdeki karakterlerin 
içinde bulunduğu kasvetli ve içinde bulundukları zorluklara zıt olarak yaratılan zengin renk 
tasarımıyla büyülü bir dünyada bulunurlar. Kullanılan renk çoğunlukla mavi ve kırmızı 
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renkleri içermektedir. Karakterlerin ifadesiz mimiklerine zıt oluşturulan ifadesiz mizah gibi 
renk ve aydınlatma ile de büyülü bir atmosfer yaratılır (Sanna Peden, 2012). 
Kaurismaki filmlerinde kullanılan bir diğer yöntem de deadpan humour estetiğidir. 
Kaurismaki, ifadesiz oyunculuk stilini kullandığı filmlerinde mizah anlayışı olarak da 
deadpan humouru (ifadesiz mizah) tercih etmektedir. Deadpan ifadesi ölü (dead) ve 
1920’lerde Amerika’da yüz anlamına gelen pan kelimelerinden oluşmuş bir kavramdır. 
Daha sonraki yıllarda ifadesiz yüz anlamında kullanılmıştır. Bu anlayışta yüz, duygulardan 
ve ifadelerden arınmıştır (Vinegar, 2009: 854). Deadpan mizah anlayışını sanatsal 
bağlamda ilk defa vodvil sanatçısı Buster Keaton kullanmıştır. Keaton oyunlarında ve daha 
sonra filmlerinde deadpan anlayışını sınıfsal eşitsizleri ve karakterlerin modern dünya 
uyum zorluklarını anlatmak için kullanmıştır. Keaton’ın bu anlayışta yaptığı en önemli 
filmi General’dir (1926) (Clancy, 2017, 25). Deadpan estetiği bu çalışma için de önem 
taşımaktadır. Kaurismaki filmlerinde genellikle alt sınıftan bireylere yer vermektedir. Bu 
insanların yaşamlarını, dostluklarını ve kimi zaman çaresizliklerini Buster Keaton tarzı 
ifadesiz oyunculuk ve ifadesiz mizahla ele alır.  

METİNLERARASILIK 
Metinlerarasılık, özellikle postmodern dönemde, “her metnin tüm diğer metinlerle ilişkili 
olduğunu, birbirleriyle ilişki içinde konumlanan metinlerin geniş bir anlam ağı meydana 
getirdiğini dile getiren” bir kavramdır (Cevizci, 1999: 594). Bir metnin kendinden önce 
yazılmış veya üretilmiş bir esere göndermede bulunduğu, ondan parçalar alıp kullandığı 
yaklaşımına metinlerarasılık adı verilir. Bu kavramın kökeni Mikhail Bahtin'in 
"diyalojizm" terimine uzanır. Ancak kavramın çıkış noktası 1960'larda Julia Kristeva'nın 
kullanımına dayanmaktadır. Kristeva'ya göre her bir eser kendinden önceki eserlerden 
etkilenmektedir (Allen, 2011: 11 - 21). 
Kubilay Aktulum Metinlerarası İlişkiler (2000) kitabında metinlerarasılık yaklaşımında 
kullanılan temal kavramları Gerard Genette'in Palimpsestes (1982) adlı temel kitabında 
ortaya koyduğu şekliyle özetlemektedir: Genette'in yer verdiği temel kavramlar arasında; 
alıntı (tırnak işareti, italik) - gönderge (sadece eser adı), gizli alıntı (intihal) ve  anıştırma 
(örtülü söylem, ima) gibi terimler bulunmaktadır. Yine Aktulum’un aktardığı şekliyle; 
türev ilişkileri kategorisinde bulunan ve sinema - metinlerarasılık yaklaşımında sıkça 
kullanılan “yansılama (parodi)” (gülünç bir etki ve eğlendirme alaycı dönüştürüm) ve 
“öykünme (pastiş)”- (biçemi taklit, öykünme, alaycı dönüştürüm gibi, bir metnin biçemini 
dönüştürerek yeni bir metin oluşturmaz; yalnızca metnin  biçemini  “taklit”  eder) gibi 
kavramlar da bulunmaktadır. Genette, eski bir yapının yeni bir yapıya yeni bir işlevle 
katılması olan metinlerarası ilişkilerin kafada yarattığı düşünceyi, “eski bir imge” olan 
“palempsest” sözcüğüyle belirtir (Aktulum, 2000; 216). Kolaj - brikolaj ise daha önce  var 
olan  yapıtlardan, nesnelerden,  iletilerden belli  sayıda unsuru  alıp yeni bir yaratı içine 
sokmak anlamına gelir (Aktulum, 2000; 216) 
Sinema ve metinlerarasılık konusunda temel kaynak Gerard Genette’in Palimpsestes 
kitabıdır. Bu kaynakta Genette, metinlerarasılık yaklaşımında sıkça kullanılan kavramların 
temellerini ortaya atmıştır. Metinlerarasılık yaklaşımıyla ilgilenen birçok kuramcı 
(Christian Metz, Robert Stam, Sebastian Fevry) da Genette’in bu önemli eserinden 
etkilenmişlerdir. (Aktulum, 2018: 10-13) 
Sinema ve metinlerarasılık ilişkisinin temelinde postmodernizmin yattığı söylenebilir. 
Postmodern sinemanın önemli özelliklerinden birisi başka sanat eserlerinden etkilenme ve 
bunu üretilen sanat eserinde kullanmadır. Fredric Jameson postmodern kültür ve sinemanın 
özelliklerinden birisinin "yansılama ve öykünme" olduğunu belirtir. Jameson, postmodern 
eserin üretimde geçmişin biçemsel taklidin önemli rol oynadığını vurgular (2011).  
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Sinema için sanat eserlerinden etkileşim yaklaşımı, bir film için iki bakış açısını 
içermektedir. İlki, bir filmin ya da filmlerin başka bir film ya da filmlerle değerlendirmesi 
kapsamaktadır. İkinci ilişki yaklaşımı ise bir filmin ya da filmlerin "yazınsal bir yapıt, 
müzik, resim gibi" farklı sanatsal biçimlerle bağlantısını oluşturmaktadır.  Birinci durum 
(bir filmin öteki filmlerle ilişkisi) filmlerarasılık iken, ikinci durum ise (bir filmin öteki 
sanat eserleriyle ilişkisi) göstergelerarasılık olarak ifade edilmektedir (Aktulum, 2018: 16). 
Postmodern sinema, modern sinemanın “yorulduğu” bir dönemde ortaya çıkan bir sinema 
anlayışıdır. Modern sinemada egemen olan auteur anlayışı postmodern sinemada 
etkinliğini kaybetmiş ancak yönetmenler halen kişisel üslup kurma amacındadırlar Bunu 
inşa ederken yönetmenler, postmodern sinemanın özelliklerinden olan “metinlerarasılık, 
pastiş ve parodiden” yararlanırlar (Büyükdüvenci ve Öztürk, 2014: 28-32). 

AKİ KAURİSMAKİ FİLMLERİNDE METİNLERARASILIK 
Bu çalışmanın amacı, Aki Kaurismaki filmlerinde metinlerarasılık unsurlarını ortaya 
çıkarmaktır. Bu amaçla ilk olarak kuramsal bölümde minimalizm, postmodern sanat, 
metinlerarasılık, pastiş, parodi ve deadpan estetiğine değinilmiştir. Çalışmanın araştırma 
soruları ise şunlardır; 
1. Filmlerde kullanılan metinlerarasılık unsurları nelerdir? 
2. Filmlerde metinlerarasılık bağlamında minimalizm, mizah, resim, şiirsellik ve kara film 
unsurları nasıl kullanılmaktadır? 
Kaurismaki filmlerinde, metinlerarasılık unsurlarını farklı yönetmen ve sanatçılardan 
etkilenerek oluşturduğu söylenebilir. Filmlerdeki minimalizm Robert Bresson’dan, 
deadpan estetiğinin bir uzantısı olarak ifadesiz oyunculuk tarzındaki mizah ise Buster 
Keaton’dan esintiler taşımaktadır. Yine filmlerinde renk unsurunun dikkat çektiği 
Kaurismaki filmlerindeki renk kullanımını, İzlenimcilik akımının önde gelen temsilcisi 
olan Claude Monet’dan etkiler taşımaktadır ve onun tablolarından örnekler filmlerinde 
kullanmıştır. Fransız Şiirsel Gerçekçilik akımı yönetmenlerinden Marcel Carne’nın ve kara 
film türünde yaptığı filmlerle tanınan Jean Pierre Melvie’nin filmleri de yine 
Kaurismaki’nin etkilendiği yönetmenler arasında bulunmaktadır.  
Çalışmada sırasıyla yukarıda bahsedilen unsurlar, Kaurismaki’nin filmlerinde 
değerlendirilecektir. Çalışmanın evreni Aki Kaurismaki filmleri olup örneklemi ise 
Kaurismaki’nin Geçmişi Olmayan Adam (2002), Umut Limanı (2011) ve Umudun Öteki 
Yüzü (2017) filmleri oluşturmaktadır.   
Bu çalışma, var olan bir duruma ilişkin saptamalar yaparak, elde ettiği bulguları 
yorumlaması amacından dolayı, tarama modelinde gerçekleştirilecektir. Tarama modeli var 
olan bir durumu ortaya çıkarmayı ifade eder (Karasar, 2005: 77-79). Bu çalışma, niteliksel 
tasarımda hazırlanan bir araştırmadır. Nitel araştırma “gözlem, görüşme ve doküman 
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılar ve olguların doğal ortamda 
gerçekçi ve bütüncül bir tarzda ortaya konul(duğu)” bir araştırma türüdür (Yıldırım ve 
Şimşek, 2016: 39).  
Çalışmanın analiz kısmında Aki Kaurismaki’nin Geçmişi Olmayan Adam (2002), Umut 
Limanı (2011) ve Umudun Öteki Yüzü (2017) filmlerinde Robert Bresson tarzı 
minimalizmin ve Buster Keaton tarzı ifadesiz mizahın nasıl kullanıldığına yer verilecektir. 
Ayrıca Claude Monet tarzı renk kullanımı, tablolarından örneklere ve Marcel Carne’nın 
şiirsel anlatısına, Jean Pierre Melvie’nin kara film anlatısına yer verilecektir.  
Örnekleme dahil olan filmlerin minimalizm açısından analizi Robert Bresson’un 
minimalizm yaklaşımından hareketle yapılacaktır. 
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Geçmişi Olmayan Adam (2002), Umut Limanı (2011) ve Umudun Öteki Yüzü (2017) 
filmlerinde Bresson’un minimalist yaklaşımın öğeleri olan “eksiltili anlatımın, ekran dışı 
kullanımın ve ifadesiz oyunculuğun” kullanıldığı görülmektedir. Geçmişi Olmayan Adam 
filminde minimalist yaklaşımın filmin hem içeriğinde hem de biçiminde kullanıldığı 
söylenebilir. İçerik anlamında basit bir öyküden hareket edilmektedir. Biçim olarak ise 
eksiltili anlatım, ekran dışı kullanım ve ifadesiz oyunculuğun yanında mekan kullanımında 
da minimalizmin varlığı görülmektedir.  
Umut Limanı (2011) filminde Kaurismaki, Avrupa’da yaşanan göçmen meselesini ele 
almaktadır. Fransa’da bir liman şehri olan Le Havre’de geçen filmde, ayakkabı boyacılığı 
yapan Marcel Marx’ın göçmen bir çocuk olan İdrissa ile karşılaşması ele alınır. İdrissa 
İngiltere’ye gitmeye çalışan Afrikalı bir göçmendir. Marcel Marx, İdrissa’ya İngiltere’ye 
gitme konusunda yardımcı olur ve onu müfettiş Monet’ten saklar.  
Filmde metinlerarasılık kullanımı ilk olarak karakterlerin adlarıyla başlamaktadır. 
Kaurismaki filmde ana karaktere kendisinin çok etkilendiği kişiler olan Marcel Carne ve 
Karl Marx’tan esinlenerek Marcel Marx adını verir. Yine göçmen çocuğa Afrikalı 
yönetmen olan ve kendisinin çok etkilendiği Idrissa Ouedraogo'nun adını verir. Müfettiş de 
yine Claude Monet’ten esinlenerek Monet adını alır.  
Umudun Öteki Yüzü (2017) filminde de yine Kaurismaki Avrupa’da yaşanan göçmen 
sorununu ele alır. Suriyeli bir göçmen olan Khaled’in Finlandiya’da yaşadıkları anlatılır. 
Filmin minimalizm acısından özelliklerine bakıldığında özellikle ifadesiz oyunculuğun 
varlığından söz edilebilir.  

     
     Resim 1. Robert Bresson - Pickpocket (1959)                Resim 2. Aki Kaurismaki – Umut Limanı (2011) 

Örnekleme dahil olan filmlerin mizah açısından analizi Buster Keaton’un deadpan humour 
(ifadesiz mizah) anlayışından hareket edilerek analiz edilecektir.  
Geçmişi Olmayan Adam (2002), Umut Limanı (2011) ve Umudun Öteki Yüzü (2017) 
filmlerinde ortak olarak Buster Keaton’un kullanmış olduğu özellikle en önemli 
filmlerinden biri olan The General (1926) de yer verdiği ifadesiz mizah anlayışının 
kullanıldığı görülür. 
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Buster Keaton – The General (1926)    Aki Kaurismaki – Umudun Öteki yüzü (2017) 

Kaurismaki filmlerinde genellikle alt sınıftan insanlar ve bazı filmlerinde de göçmenlere 
yer vermektedir. Karakterler çoğunlukla asık suratlı, sessiz ve eylemsiz olarak 
gözükmesine rağmen filmde kullanılan renkler, karakterlerin bu durumlarıyla zıtlık 
oluşturacak kadar parlak ve canlı renklerde oluşmaktadır. Film adeta bir masal 
atmosferinde geçmektedir. Kaurismaki renk kullanımı bakımından İzlenimci sanat 
anlayışından ve temsilcisi olan Claude Monet’ten etkilendiği söylenebilir. Umut Limanı 
filminde Claude Monet’nin Gün Doğumu (1872) adlı tablosunu kullandığı görülebilir. 
Aynı şekilde Geçmişi Olmayan Adam ve Umudun Öteki Yüzü filmlerinde de sıcak renk 
tercih edilmiştir. 

                  
Claude Monet – İzlenimcilik – Gün Doğumu (1872)                           Aki Kaurismaki -  Umut Limanı (2011) 

Kaurismaki’nin filmleri şiirsel bir atmosferde geçtiği söylenebilir. Bu yönüyle Kaurismaki 
filmleri Fransız Şiirsel gerçekçilik akımından ve akımın temsilcisi Marcel Carne’dan 
etkilendiği söylenebilir. Marcel Carne Sisler Rıhtımı filminde Le Havre’den gitmek isteyen 
asker kaçağı Jean’in (Jean Gabin) hikayesini ele alırken Umut Limanı filminde ise bu defa 
göçmen İdrissa’nın yine Le Havre’den İngiltere’ye annesinin yanına gidiş öyküsünü ele 
alır. Her iki filmde de karakterler Le Havre limanında şiirsel bir atmosfer içindedirler.  

  
Marcel Carne – Sisler Rıhtımı (1938)                               Aki Kaurismaki – Umut Limanı (2011) 
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Aki Kaurismaki’nin etkilendiği son akım ve film türü ise Fransız kara film türü ve özellikle 
Jean Pierre Melvie’dir. Umut Limanı filminde komiser Monet, Melvie’nin Le Samourai 
filminden izler taşıdığı söylenebilir. Film hem oyunculuk hem de atmosfer bakımından 
kara film türünün özelliklerini yansıtmaktadır.  

  
Jean Pierre Melville – Le Samourai (1967)            Aki Kaurismaki – Umut Limanı (2011) 

 
SONUÇ 
Çalışmada Aki Kaurismaki’nin etkilenmiş olduğu sanat anlayışı ve sanatçılara yer 
verilmiştir. Kaurismaki filmlerinde, metinlerarasılık unsurlarını farklı yönetmen ve 
sanatçılardan etkilenerek oluşturduğu söylenebilir. Filmlerdeki minimalizm Robert 
Bresson’dan, deadpan estetiğinin bir uzantısı olarak ifadesiz oyunculuk tarzındaki mizah 
ise Buster Keaton’dan esintiler taşımaktadır. Yine filmlerinde renk unsurunun dikkat 
çektiği Kaurismaki filmlerindeki renk kullanımını, İzlenimcilik akımının önde gelen 
temsilcisi olan Claude Monet’dan etkiler taşımaktadır ve onun tablolarından örnekler 
filmlerinde kullanmıştır. Fransız Şiirsel Gerçekçilik akımı yönetmenlerinden Marcel 
Carne’nın ve kara film türünde yaptığı filmlerle tanınan Jean Pierre Melvie’nin filmleri de 
yine Kaurismaki’nin etkilendiği yönetmenler arasında bulunmaktadır. 
Sonuç olarak Kaurismaki, filmlerinde, kendisinin ilgiyle takip ettiği yönetmenlerden izler 
bulundurmaktadır. Böylece postmodern sanatın bir yansıması olarak hem geçmiş sanat 
anlayışlarının yeniden kullanımı hem de bu yeniden kullanıma kendi etkisini de kattığı 
görülür. Aki Kaurismaki filmlerinde metinlerarasılık öğelerine yer vermekle birlikte auteur 
kimliğini de inşa ettiği söylenebilir.  
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ABSTRACT 
A new type of Coronavirus that unexpectedly appeared in Wuhan, China, threatened 
human life and quickly affected the entire world. The outbreak caused by the Coronavirus 
is considered by experts to be one of the biggest health crises faced by humans from the 
recent past to the present. Many sectors such as economy, education, tourism, especially 
health, as well as social life were affected due to the Coronavirus epidemic. Most of the 
educational institutions around the world have tried to reduce the impact of the epidemic 
and take measures by interrupting face-to-face education during the pandemic process. 
With the decision taken to minimize the transmission rate of the virus, formal education 
was suspended on March 16, 2020 in schools in Turkey like the rest of the world. After 
this date, all educational institutions started distance education. Reorganizing the content 
and methods of the trainings within the scope of distance education, providing access to 
technology and resources, and preparing the technological infrastructure made it necessary 
to plan and manage education in a very short time, taking into account the inequality of 
opportunity. For many years, distance education practices have been used by many 
institutions in Turkey and around the world on a small scale, while education has been 
moved from formal education to distance education due to the pandemic that took place in 
this unexpected process. The pandemic process has led to the spread and development of 
distance education. Although it is a negative process for many sectors, it has become a 
positive process for distance education in the name of the expansion of distance education 
and the expectation that it will spread to a more professional basis in the future. 
Key Words: Pandemic, Digitalization, Distance Education. 

 
ÖZET 
Beklenmedik bir şekilde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koranavirüsün insan 
yaşamını tehdit etmiş ve hızlı bir şekilde bütün dünyayı etkisi altına almıştır.  Uzmanlar 
tarafından korana virüsün yol açtığı salgının insanlığın yakın geçmişten günümüze 
insanların karşılaştığı en büyük sağlık krizlerden biri olarak değerlendirilmektedir. 
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yaşamın yanısıra başta sağlık olmak üzere ekonom�, 
eğ�t�m, tur�zm gibi pek çok sektör etkilenmişir. Dünya çapında eğitim kurumlarınınn çoğu 
pandemi sürecinde yüzyüze eğitime ara vererek salgının etki alanını azaltmaya ve önlem 
almaya çalışmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dünyanın geri kalan ülkelerinde 
olduğu gibi virüsün bulaşma hızını en aza indirmek amacıyla aldığı karar ile 16 Mart 2020 
tarihinde eğitim kurumları örgün eğitime ara vermiştir. Bu süreçten sonra eğitim 
kurumlarının tamamı uzaktan eğitime geçmiştir. Uzaktan eğitim kapsamında eğitimlerin 
içeriklerinin ve yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi, teknoloji ve kaynaklara erişim 
imkanı sunulması ve teknolojik altyapının hazırlanması, fırsat eşitsizliklerinin göz önüne 
alınarak sürecin çok kısa bir sürede eğitimin planlanmasını ve yönetilmesini zorunlu 
kılmıştır. Yıllardır Türkiye’de de dünyada da birçok kurum tarafından küçük çapta uzaktan 
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eğitim uygulamları kullanılan bir eğitim yöntemi iken; beklenmedik bir süreçte 
gerçekleşen pandemiden kaynaklı olarak eğitimi örgün eğitimden uzaktan eğitim ortamına 
taşınmıştır. Pandemi süreci uzaktan eğitimin yaygınlaşmasına ve gelişmesine sebep 
olmuştur. Birçok sektör için olumsuz bir süreç olmasına rağmen, uzaktan eğitimin 
yaygınlaşması ve gelecekte daha profesyonelce temele yayılabilmesi beklentisi adına 
uzaktan eğitim için olumlu bir süreç haline gelmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Dijitalleşme, Uazaktan Eğitim. 
 

PANDEMIC PROCESS 
Since the last months of 2019, due to the fact that a corona virus type started to threaten 
human life in Wuhan, China, it was labeled as a "pandemic" by the World Health 
Organization (WHO) on March 11, and all local authorities were asked to maximize their 
emergency health conditions. (WHO, 2020). The Covid-19 pandemic constitutes a global 
health crisis. A pandemic, defined as infectious epidemics that spread across a very wide 
geography, a continent, or from time to time all over the world, causing diseases and 
deaths in animals or humans, has led to the loss of many lives in a very short period of time 
(Aslan, 2020: 35) . World Health Organization - WHO (2020: 2) of patients; identified and 
isolated to be taken under quarantine and monitoring of contact, they in addition to limiting 
international travel, social life and individuals away from physical contact the infection 
and saving lives is an important factor in reducing the number of implies that. 
A pandemic that affects the global dimension can be considered a disaster by its nature, 
and this disaster can be interpreted as the end of some things, as well as a sign of new 
beginnings (El Maarouf et all,2020). 
Turkey has encountered Covid-19 relatively later than European countries thanks to the 
measures it has taken. But after it became clear that the epidemic would become 
widespread, the practices of countries fighting this virus before Turkey in the world were 
also evaluated. In addition, with the warning of the presidency, in addition to converting 
the primary and secondary education process in Turkey into distance education, there was 
a 3-week decommissioning of higher education in the first place, and then it was 
announced that the spring 2020 semester will be fully realized with distance education 
(YÖK, 2020). 
Turkey was one of the countries that decided to close schools around the country in the 
outbreak of the corona virus. As of March 23, 16 million students and 800 thousand 
teachers in their schools have switched to online education organized and implemented by 
the Ministry of Education (Mone). On the same date as an alternative option to education 
and teaching and learning portal digital education information network (EBA) and the 
Turkish Radio and Television Corporation (TRT) provided by three TV channels, internet, 
and TV-based Distance Education has been launched (MEB,2020). 

DISTANCE EDUCATION 
21, which we are in, called the information age. information technologies are developing 
rapidly in YY. These developments in information technologies have contributed 
significantly to the development of the global communication network through distance 
education applications. 21, which we call the information age. in the century, 
communication has become an inevitable need for individuals living in all layers of 
society. Distance education applications, which were considered utopias for societies in the 
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past years, have become easily applicable through the Global Communication Network 
today with the developments in Information Technologies. (İşman,2011:2) 
With the development of information and communication technologies, changes have 
occurred in all areas. One of these areas is education. An attempt was made to find 
solutions to problems arising in educational systems with information communication 
technology-based systems. One of these systems is Distance Education. Distance education 
is a model of an educational system in which the teacher and student do not have to be in 
the same places and educational activities are carried out through postal services and 
Information Communication Technologies. (İşman,2011:2) Distance education is a 
planned, institutional and managerial arrangement in which students and teachers are 
located in different places, requiring the application of special course designs and teaching 
methods and the use of various technologies (Moore & Kearsley, 2005). In general, the 
term distance education refers to the education that occurs when the student and teacher are 
physically located in separate environments. 
The history of distance education dates back to the 1800s (Akdemir, 2011: 48). In 1728, 
advertisements were found in the Boston Gazette that he had been given lessons in 
shorthand by letter. In the 1890s, the University of Queensland in Australia ran an off-
campus educational program. A similar program was carried out by Columbia University 
in the 1920s. By the 1930s, radio was now being used as a distance learning tool by many 
schools. In the 1950s, a paper-based communication medium was used in America for 
distance education, especially used for military purposes (NEA, 2000). 
Although the history of distance education in Turkey goes back 70-80 years, the issue of 
distance education, which will be close to its present meaning, was seen in the 1970s and 
was actually implemented in 1982. The issue of distance education was first raised in 1927 
with the debate that it could be used to make citizens literate. (Alkan, 1998) The most 
important reason why distance education was not implemented in our country until 1955 is 
the idea that education without teachers cannot be realized, especially literacy education 
cannot be done with distance education. Ankara University Faculty of Law Institute of 
banking and Commercial Law took the first concrete and important step related to the 
implementation of distance education in Turkey by training bank personnel by letter in 
1956. In 1961, a training center was established by the Ministry of National Education by 
letter, and in this unit, preparatory classes were given by letter to people who want to 
complete their education from outside. These studies were organized at the general 
directorate level in 1966 and became even more widespread (Kaya, 1996). Especially after 
the 2000s, developments in the field of information and Communication Technology have 
moved the distance education system to very different locations and provided opportunities 
for millions of students. Besides Anadolu University, open teaching activities have been 
organized by Atatürk University and Istanbul University (Gürer et al, 2016: 52).  
Nowadays, satellite, fiber optic, television, radio, computer, internet and other information 
technologies affect the format and structure of the rapid developments in education, new 
educational programs and educators to develop models of teaching and learning forces. 
Educators using information technologies state that” global education " applications must 
be used. One of the models offering global education is Distance Education. Distance 
education, the first application of which was made by mail in 1728, is more qualified 
thanks to information technologies that are developing today, in the form of teleconference 
and internet applications. Thanks to these distance learning applications, teachers and 
students who are miles away from each other in different environments can communicate 
effectively with each other by video and voice. (İşman,2011:3) 
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Thanks to the developing hardware technology, distance education projects have started to 
be produced with virtual reality, augmented reality and even mixed reality glasses. Due to 
the high image quality of the content they provide and the level of realism they offer, the 
modern technological equivalent of experiential education is defined as virtual reality and 
connected technologies (Yamamoto, Özgeldi, & Altun, 2018).  
Distance education to reach many people at the same time, to allow students to self-
evaluate, to offer simultaneous and asynchronous learning alternatives, to save time, to be 
easy to access increases the preference of distance education. (Begimbetova, 2015)  
Distance education courses can be conducted synchronously (simultaneously) or 
asynchronously (synchronously). In a virtual classroom environment, students and the 
teacher can communicate with each other live in a synchronous course. In this method, 
students can simultaneously ask questions, communicate their demands on issues that are 
not understood to the other party, and get the opportunity to discuss with each other. In an 
asynchronous course, the student can access the lessons over the internet at any time, 
anywhere, and follow the lesson using materials such as video and audio recordings 
previously uploaded to the system. In this method, students cannot immediately provide 
questions about incomprehensible topics and communication with the tutorial (Serçemeli 
ve Kurnaz,2020: 42). 

WHY DISTANCE EDUCATION 
One of the most important factors affecting the development of societies is education. For 
this reason, large investments are needed in education systems. Meeting the growing need 
for education in parallel with population growth is also one of the important educational 
problems that societies must solve. At the same time, the need for Lifelong Learning, 
which is a requirement of the information age, needs to be met. Developed, undeveloped or 
developing countries should quickly continue their activities to renovate and develop their 
education systems in accordance with the conditions of the era. Cost-effective solutions for 
undeveloped countries, solutions that provide mass education for developing countries, 
solutions that will provide lifelong education needs for developed countries and improve 
the quality of education are needed. Countries with such educational needs seek to offer 
educational opportunities that will highlight the interests and abilities of individuals when 
educating their citizens or students. 
The Internet can be defined as the net of networks, the network of networks, or a network 
consisting of hundreds of thousands of computer networks from all over the world 
connecting to each other for the purpose of accessing information. The Internet is a 
technology that allows people on different computer networks to communicate with each 
other as if they were on the same network, wherever they are in the world, and to share 
their information in the most efficient way.(Kılıç & Karaaslan,1998) 
In human history, in the field of communication and education, no other technology other 
than the internet has yet been developed that facilitates globalization to this extent. With 
the use of the internet in education, traditional student and teacher concepts have changed, 
and they have taken on the names of learning and facilitating. The role of the student is 
now not only to get the information presented to him, but also to search for and find the 
information, to make it available in everyday life and to make use of it. In this way, the 
concept of” lifelong learning " has found itself a strong friend. In this way, a large part of 
society will soon be able to become a lifelong learner. Thanks to the Internet, the concept 
of “place” ceases to be a concept that determines whether to use educational services. 
Because on the internet,” one place “is”everywhere." "Locality”, which is firmly adhered 
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to in the curriculum, is about to abandon its throne to the concepts of "globalism” or" 
universality” ( Karasar, 2004: 120). 
With the covid-19 pandemic, it was observed that the existing educational systems in the 
world and in Turkey were unprepared to ensure the continuity of education in all 
circumstances, and that learners were physically separated from their schools, teachers and 
other learners (Bozkurt ve Sharma, 2020). 
The last quarter of the twentieth century witnessed the “revolution”in communication 
technology. In the face of these technologies that affect all areas of life, change the way of 
work and life, the attitude taken and should be taken by the education sector has become a 
much more important issue than its predecessors. In this sense, the internet, which can be 
considered at the beginning of the latest and most effective technological developments, 
has created a very important environment for education. “Virtual Education " conducted on 
the internet has made it easier to reach a wide audience in education and has increased 
alternatives for those who will receive educational services (Karasar,2004,124). The ability 
to transfer and communicate data in different formats offered by computers and the 
internet has made education over the internet popular in higher education. It is observed 
that our universities provide educational services with various programs, especially over 
the internet, in order to keep up with changing student needs, and these programs increase 
over time (Akdemir, 2011: 71).  
It allows geographical or temporarily separated students to exchange thoughts and 
knowledge, collaborate, explore alternative paths and develop their own forms of learning; 
it eliminates geographical boundaries and can give them a multicultural perspective on any 
topic. On the other hand, the fact that students and instructors are independent of the class, 
that the building and staff are not needed, can also lead to a reduction in teaching costs 
(Yeniad, 2006).  

DISTANCE LEARNING IN THE PANDEMIC PROCESS 
Topics such as the transition to an information society at the turn of the millennium, the 
use of information technologies in a wide variety of ways were envisaged by authors such 
as Naisbitt, Naisbitt, Toffler. At the beginning of 2020, humanity faced the threat of a virus 
that allegedly appeared in Wuhan, China. The fact that this virus quickly spread to the 
environment and became a threat to the entire world, affecting the global economy and 
countries, has led to different measures and practices. At the beginning of these practices 
are actions taken by states or local governments, such as flight bans, quarantine, martial 
law, and regulations aimed at maintaining social distance. In order to slow the outbreak, 
the suppression approach, which envisages reducing the movement as much as possible by 
ensuring that the masses remain at home for a while, has become more dominant than the 
approach to creating community immunity by allowing the virus to spread without 
intervention and has been adopted as a common practice in all countries. (Yamamoto,  & 
Altun, 2020:25). 
When the effects of the Covid-19 pandemic are examined, it is thought that not only is it a 
global epidemic, but it is a test that humanity must first pass in its continuation of the field 
of Education. With the pandemic, people began to wear masks, but with a bitter 
experience, the mask of an inadequate education system, inequality and globalization fell 
away. One of the biggest concerns with the pandemic is the possibility that education will 
be interrupted again with the risk of a second and even third wave, although there may be a 
slowdown in the course of the pandemic in the context of some countries. However, the 
interruption of training is not a pandemic-specific situation, Covid-19 attracts so much 
attention that it causes a global interruption. At the moment, causes such as ongoing wars, 
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social pressures and economic depressions in the world are an obstacle to access to 
education and information, which is the basic human right. As long as we ignore these 
waves, we can say that in the future it will have a tsunami effect that can cause great 
damage to everything that comes in front of it, not in the form of a wave that hits the shore. 
In this context, we can express that there is a need for radical reforms and strategic 
planning in education, and that this crisis is an opportunity to start a new renaissance in 
education. In order to take this opportunity and not to fall for the same mistakes that 
happened in the past, we must put aside stereotypical dogma thoughts and learn to forget 
(learning unlearning) and start a new beginning to create a sustainable learning ecology  
(Bozkurt, 2020 :129). After the health sector, the education sector was one of the sectors 
most affected by this situation. Although rapid efforts were made to understand Covid-19 
in the field of Health and to produce a solution to the pandemic, such studies in the field of 
education were insufficient (Hossain, 2020). 
Although there are many successful and unsuccessful applications in the urgent distance 
education process, one of the biggest controversies and shortcomings has been experienced 
in the measurement and evaluation processes. The fact that educational institutions were 
unprepared for the covid-19 pandemic prompted them to suspend measurement and 
evaluation processes based on passing/staying in many countries (Bozkurt et al., 2020) or 
required online exams at once without adequate validity and reliability studies instead of 
traditional exams and tests (d’Orville, 2020). Problems with distance education due to lack 
of face-to-face interaction, low interaction between learner and tutorial, insufficient 
feedback, lack of experience, technical glitches, insufficient skill and attitude development 
(Bilgiç & Tüzün, 2015). Teachers 'limited internet, lack of internet in the regions where 
they are located, some teachers and students' lack of tools such as tablets, computers, 
disrupted online education and activities. It is believed that many people, from students to 
teachers, from school administrators to parents, were caught unprepared for distance 
education, leading to the formation of technical problems (Akyavuz  & Çakın, 2020:734). 
Covid - 19 pandemic, period, no virus before, war, famine, etc. it has been a period that has 
affected the entire world, including tribes that live in a very short time and away from 
humans, unprecedented in periods. During this period, at least until the vaccine or 
medication is found, the only thing that can be done is to close people's homes and stay 
away from each other. This has affected every point of life and forced states, institutions, 
people, and ways of doing business to change. One of the most important elements of life 
that has undergone change is education In the relevant process all over the world, studies 
have been carried out to ensure that education is carried out entirely with distance learning 
opportunities. At universities in Turkey, education was partially decamped at first, and 
then it was decided to continue and complete distance education. This decision has left 
students facing new systems and practices that they have not seen before. 

CONCLUSION 
The transformation of the Korana virus into an outbreak has affected education and higher 
education systems in all countries where the outbreak occurred, and has led to the use of 
distance education instead of face-to-face education in educational structures in order to 
slow this outbreak and with the support of states. In this study, examples around the world 
were examined in the transformation of education, especially higher education into 
distance education after the covid-19 epidemic. In China, where coronavirus first appeared, 
Italy, which has the most problems in Europe, the United States, which has the largest 
number of patients in the world, in practice, the United Kingdom and Turkey, which are 
primarily concerned with the natural spread of the virus, focused on the actions on this 
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issue. In Turkey and around the world, the transition process of universities to compulsory 
distance education has also been tried to be analyzed with all aspects and even-şens. On the 
other hand, Education has been focused on campus and distance education experiences in 
terms of the sustainability of teaching, and distance education has also been studied in 
terms of user experiences. In light of all these developments, positive and negative aspects 
have been tried to be put forward as clearly as possible. 
As a result, in the near future, distance education and even digital learning, with a more 
recent name, are projected to become the primary basis of education, rather than being a 
secondary(inert) alternative or support function in face-to-face learning. Hence a fast 
adaptation lessons from the early epidemic that traversed covid19 common digital learning 
experience, that will serve the development of this method all over the world in the near 
future, digital learning, and systems with the contribution of new technology, increased 
functionality, and will become the main learning structure 
Digital skills, digital competencies and digital literacy are among the requirements of the 
digital information age and should be primarily focused on.   It is a fact that new reforms 
and strategies are needed in distance education first. These processes should be continued 
with an inclusive approach, taking the opinion, support and cooperation of all stakeholders. 
With digital learning and online distance education often on the agenda, all citizens need to 
acquire these skills from an inclusive perspective, not just those who learn and teach. 
Education is one of the most fundamental human peoples. Everyone has the right to an 
accessible, equal, free, scientific and qualified education in their mother tongue.  
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ABSTRACT 
The individual has been in contact with the others since the day he existed. 
Communication is the precondition for human existence. The communication that an 
individual needs for her/his survival and socialization has undergone a great transformation 
in form until today. The learning of the individual and the transfer of what individual has 
learned between generations is realized through communication processes. The map 
developed by human beings and facilitating understanding is an important tool in this 
process. Mind mapping, in which the expressions of ‘memory map’, ‘mind map’, ‘brain 
map’, ‘semantic map’ and ‘idea map’ are used in return, is a remembering technique in 
which the unstructured functions of the brain are used to record information in the mind in 
a more effective way. Mind mapping has been defined as ‘visual, non-linear 
representations of ideas and their relationships’. More recently, the use of information and 
computer technology has enabled information mapping greater easy and widely used. 
Many person and firms use mind mapping techniques and tools in enhancing, retaining and 
improving knowledge. In this study, it is aimed to characterize the rules and properties of 
Mind Mapping in different areas. Besides it is important to mention the functioning of 
human mind.   
Keywords: Communication, To Organize and Brainstorming, Learning Technique, Mind 
Mapping.  

 
INTRODUCTION 
The century we are in, points to the era of electronic communication and digitalization. In 
this context, human life and habits are also rapidly transforming. The constant state of 
arousal has transformed the way people experience life. Rapid change means the 
transformation of the brain through environmental factors. The data coming from the 
environment called the outside world is transformed into a special electrical code through 
the sensory organs and sent to the brain (Çift ve Canan, 2017:10). However, emotions also 
play an important role in the functioning of the brain. Emotions arise in response to events 
in the world, keeping the human brain focused on many critical information. “The human 
brain struggles to cope with the millions of information it encounters every day. The most 
effective and easiest way to shorten the information processing process is to 'classify', this 
provides cognitive savings” (Demirdelen, 2016:143). The mind remembers through 
organized ways of thinking. Concept (s) play a key role in analyzing, grasping and 
remembering any issue. In this context, the map is a way of learning and comprehension in 
terms of creating a mental scheme. Map is the display of physical details, information 
about these details or about the phenomena occurring in this area in a certain scale, in the 
whole or part of the area where human beings live or are interested. Details and 
information are displayed with symbols, orientation and positioning according to a 
reference system in maps. 
Mind mapping has been defined as ‘visual, non-linear representations of ideas and their 
relationships’ (Davies, 2020:2). Mind mapping techniques, developed toward the end of 
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the 1960s and has been employed in many different areas, develops thinking skills and 
encourages meaningful learning. “Mind maps were developed by English psychologist, 
mathematician and brain researcher Tony Buzan at the late 1960s. Buzan, who makes 
studies on note taking state that notes must have four main functions as being reminiscent, 
analysing, creative and interactive. Mind maps are a note taking technique which supports 
all of these functions” (Erdem, 2017:1). Different from the traditional note-taking method, 
aiming to remember the information, to make a written or oral communication, to sort the 
ideas, to make a problem analysis or a plan and to bring out a creative idea as a linear 
standard format, mind mapping is a visual tool used to organize and relate themes or 
objectives. “At the heart of Mind Mapping is the striking combination of imagery, color 
and visual-spatial arrangement, which is proven to significantly improve information 
recall, compared to conventional methods of note taking and learning” (ThinkBuzan.com, 
2021:8). At its core, mind mapping is a way of organizing thoughts with keywords and 
pictures, as well as a technique of summarizing/remembering clusters of information on a 
sheet of paper. Mind map allows individuals to organize facts and thoughts in a map 
format containing a central image, main themes radiating from the central image, branches 
with key images and key words, plus branches forming a connected nodal structure. This 
technique focuses on using almost all of the features of the human brain, modeling the left 
lobe with words and the right lobe with images. More recently, the use of information and 
computer technology has enabled information mapping greater easy and widely used. 
Many person and firms use mind mapping techniques and tools in enhancing, retaining and 
improving knowledge. 

MIND AND ITS FUNCTIONING 
As survival equipment, the human brain is tall, thin and complex. The brain stem consists 
of the main brain, the car and the cerebellum. The brain, the center of all mental processes, 
consists of hundreds of billions of neurons and much more glial cells1. Each neuron2 is 
capable of maintaining a connection with about 10 thousand other neurons. Neurons carry 
signals partly through chemistry, partly through electrical ignition on and off (Arden, 
2017:22). There are more than 60 types of neurotransmitters (chemical messengers) in the 
brain. “Neurons receive signals through dendrites, which are branched, tree-like structures 
that combine information from a range of different sources” (Aamodt ve Wang, 2014:47). 
Neurons transmit information throughout their actions by generating tiny electrical signals 
that exist for one thousandth of a second. Each neuron in the brain receives chemical 
signals from some neurons and sends signals to others. In this process, each neuron 
establishes a chemical connection with other neurons, known as “synapses”, reaching 
several hundred thousand. Synapses are essential components of communication in the 
brain. “Your thinking patterns, core abilities and functions, as well as your personality, are 
determined by the strength, number and location of these synapses” (Aamodt ve Wang, 
2014:48). Norepinephrine stimulates attention. It magnifies the signals that affect 
perception, arousal and motivation. Dopamine, a nerve conduction substance secreted by 
tens of thousands of nerve cells, scatters towards the middle and front parts of the brain in 
the ventral tegmental area, one of the deeper regions of the brain, sharpens and 
concentrates attention (Çift ve Canan, 2017:173). It is also associated with rewarding, 
                                                           
1 The brain, with two types of cells, nerve (neuron) cells and glial (glue) cells, consists of about one trillion 
cells. Glial cells that make up the majority of the brain hold neurons together and filter harmful substances 
outside of neurons (Sausa, 2001:20). 
2 Neurons are the main components of the nervous system and brain function. A neuron consists of three 
basic parts: Cell body, dendrite and axon. Neurons have tens of thousands of arms called dendrites that 
emerge from the cell body. Communication in the brain occurs by electrical and chemical signals between 
nerve cells (Wolfe, 2001:15). 
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movement, and learning. “By making connections between thoughts and images, you are 
making connections between these thoughts and the neurons that encode these images. … 
If neurons fire together frequently, they start to fire more and more together. This leads to 
increased productivity; because the sharper the number of neurons required to perform a 
certain skill becomes” (Arden, 2017:24, 25).  

 
Figure 1. Brain, Neuron and Synaps 

Source: timvandevall, 2021; quora, 2021; eksisozluk, 2021. 
The appearance of the brain resembles a walnut, and its structure reminds of jelly. It 
consists of two hemispheres: Right and left hemispheres. Each hemisphere is also divided 
into 5 basic lobes - the main regions that describe the administrative functions of the brain. 
These are the forehead lobe (frontal), where the motor and sensory centers (speech, eye 
movement areas) are located; the wall lobe (parietal), where the senses are evaluated, as 
well as the general sensory centers, where perception, interpretation, learning and memory 
centers are located; the temporal lobe, where the smell and taste centers are located; the 
posterior skull lobe (occipital), where the centers of vision and assessment are located and 
the limbic lobe responsible for the emotional aspects of behavior and the processing of 
memory (Özden, 2003:57-58; Kesken, 2002:33; Jensen, 1998:8-9). The brain hemispheres 
are separated by a vertical slit to the right and left but are joined at the base. A thick bundle 
of nerve fibers called corpos collosum connects both hemispheres with a half-billion nerve 
fiber. “The right hemisphere is separated from the left hemisphere in such a way that the 
two hemispheres pass the computing process in different ways, and experience the world in 
completely different and separate ways. The right hemisphere lives the present, the present, 
while the left deals with the future and the past” (Taylor, 2009:203). The left hemisphere, 
which controls the right side of the body, regulates verbal competencies such as reading 
and writing, speaking, memorizing names, and recalling events. The left brain, which has a 
logical and analytical functioning style, processes information sequentially. It also 
mathematically understands numbers and symbols and accordingly enables advanced 
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mathematical calculations and operations (Uzuner ve Uzuner, 2007:31-41; Doğan, 
2004:106). The right brain, which controls the left side of the body and whose working 
principle is wholeness, makes use of images and dreams. It has the ability to see and 
evaluate different types of information as a whole. The right sphere, which is the main 
source of creativity and imagination, processes dreams, worship and prayers as well as 
unconscious thoughts and emotions that cannot be expressed easily (Alder, 2000:21-24). In 
short, the right hemisphere plays a dominant role in creative, intuitive, emotional, auditory 
and holistic perception, while the left hemisphere is more related to rational, analytical, 
reductive and verbal functions. Although there is an advanced level of specialization in 
both hemispheres, both are involved in any activity (Morgan, 1998:90). 
Attention is a means of directing resources in the brain and the main input to memory. 
Paying attention is a function of the frontal lobes. The development of memory depends on 
the functioning of the frontal lobes. The prefrontal cortex, located at the front of the frontal 
lobe of the brain, manages the cognitive, behavioral and emotional abilities of the 
individual, determines their relationships with others and enables them to exhibit any 
purposeful behavior. The amygdala activates generalized attention and mobilizes the entire 
brain-body system through interactions with the hypothalamus-pituitary-adrenal axis. 

“One of the main parts of the prefrontal cortex is the dorsolateral prefrontal 
cortex (DLPFC). Dorsal means ‘back’ or ‘top’, lateral means ‘side’. Another 
important prefrontal area is called the orbitofrontal cortex (OFC); because it is 
located just behind the eye sockets. 
The dorsolateral prefrontal cortex is closely related to higher order thinking, 
attention, and short-term memory (short-term memory is also called working 
memory; because at any given moment he is the one who processes the things we 
do). You can usually remember something you are doing for 20 to 30 seconds. It 
is the last part of the brain to complete its development, and it is the first to 
misfire in the later years of life. … It is associated with solving complex 
problems, hence it is intense with the hippocampus, which helps you remember 
things later” (Arden, 2017:20).  

The processes of processing, learning, remembering and processing data through all the 
senses have provided access to the level of technique and technology that reveal our 
today's lifestyles. The mechanism that provides this is related to the functioning of the 
brain. “Our brain uses many methods while performing its tasks; Among these methods, 
we can list all kinds of tricks and shortcuts that make it possible to work effectively but can 
also cause you to make predictable mistakes” (Aamodt ve Wang, 2014:22). Perception is 
the interpretation and interpretation of the stimuli received by the sensory organs by the 
brain. Perception can often have a manipulating role based on environmental stimuli and 
the prejudices that the individual develops within the framework of his existing knowledge 
and experiences. In this context, perception enables the individual to develop opinions 
about the object, person and/or events (Demirdelen, 2016:181). 

MIND MAPPING TECHNIQUES AND APPLICATIONS 
Each hemisphere of the human brain has active functions in different functions. People 
who use part of their brains more dominantly use the functions of the dominant part of 
their brain in a new learning or problem solving situation. A person using the left part of 
the brain predominantly processes information using dreams, shapes, colors, emotions, 
excitement and music, while those who use the right part predominantly use the 
information by analyzing words, sounds and expressions logically. Those who prefer to use 
the left hemisphere of their brains learn by reading, while those who use the right 

PROCEEDINGS BOOK 54 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

hemisphere predominantly learn by seeing and doing and experimenting. The more 
dominance of using one half of the brain, the more difficult it is to use the other half 
(Erduran Avcı ve Yağbasan, 2008:8). Although each hemisphere is the center of different 
functions, they contribute to each other in performing these functions. For example, while 
analyzing data with left hemisphere functions, we can increase the efficiency of the right 
hemisphere function by using colored graphs and diagrams. Without using our logic, we 
cannot develop our logic by neglecting our creativity and creativity. Logic and creativity 
are ways of thinking that complement each other. That is, creative thinking produces the 
idea, logical thinking tests and develops the idea (Yıldırım, 2004, 41-47). 
Intelligence refers to the ability to use tools such as reasoning, problem solving, 
abstraction, and understanding complex thoughts. “Mind is an extraordinary tool compared 
to any form of technology. The so-called artificial intelligence is much more intelligent and 
resourceful than any form of computer program, calculator, and more” (Taylor, 2009:232). 
Intelligence enables people to have the ability to make sense based on cumulative 
knowledge. “An intelligent creature cannot treat every object it sees as a unique entity that 
is unique in the universe. He has to categorize the objects in order to be able to apply the 
information hardly obtained about the similar objects he encountered in the past to the 
opposite object” (Pinker, 2017:29). This categorization is the most basic way of 
systematizing and memorizing. The accompanying emotions will make it easier to 
remember. Brain chemicals such as dopamine, serotonin, endorphins and anandamide 
increase when doing a passionate job. Regardless of the work done, the individual who is 
in the flow becomes a determined, stubborn and creative mood (Çift ve Canan, 2017:39). 
Everyone’s talent is actually a combination of the work they enjoy and can do effortlessly. 
The mind map serves to extract the most usable structure from different systems. The 
subject dealt with in this systematization mechanism is centered as if it is the essence of 
everything and written in the circle drawn in the middle of a blank page. Orbits are then 
placed around primary associations and secondary associations (Taylor, 2009:343). This 
system competes with the natural working way of human brains, to optimize the overall 
potential and capacity. The mind mapping can be applied to numerous practices. This 
method improve the visualization of ideas for a better studies, organizing, memorize and 
presentation.  

“Mind mapping also excels in conceptualizing constructivist learning in technical 
disciplines. The practice of making collective mind maps using the initial word 
structure has a positive impact on the quality of learning among the community of 
learners. The application of mind mapping in a higher education indicated a 
significant improvement in the students’ learning outcomes in comparison to 
students attending lecture class” (Saputro, Basori and Budiyanto, 2017:45).  

According to Budd (2004) “a mind map is an outline in which the major categories radiate 
from a central image and lesser categories are portrayed as branches of larger branches” 
(Budd, 2004:36). “As a notetaking technique, the mind map allows individuals to 
“organize facts and thoughts” in a map format containing a “central image, main themes 
radiating from the central image, branches with key images and key words, plus branches 
forming a connected nodal structure” ” (Tee, et all, 2014:28). In addition, the mind map 
helps people to assimilate new information, to think and to develop their conceptual 
schema anfd solve their confusing problems. 

“A good mind map is able to show the overall structure of the topic or problem and 
lines and pictures. Unlike linear thinking techniques, mind mapping is a graphic 
technique that captures ideas and information. Moreover, the implementation of this 
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technique which enhances the creativity, and makes learning and note-taking easier 
is extremely simple in which a hierarchical order is followed” (Tee, et all, 2014:28). 

Mind maps are kind of an organized brain storm method and also is a strong graphical 
technique which targets to utilize the brain with its full capacity. Since the simultaneous 
usage of words and symbols activates the imagination as well, creativity also increases 
along with the consideration skills (Buzan, 2020:68). For brain, mind maps which are multi 
coloured, multi-dimensional and which provide stimulation visually are more attracting. So 
this method is more effective than the one colored traditional notes. Mind map functions in 
accord with the natural structure of brain. “For learning to become effective and permanent 
it is required that learning and recording information process become effective. Beside 
process of recording the information vary from person to person, the being personal aspect 
of mind maps increases its practicability” (Erdem, 2017:6). Mind Maps are useful for 
(Adodo, 2013): 

• Brainstorming (individually, and as a group) 
• Summarizing information, and note-taking 
• Consolidating information from different research sources 
• Thinking through complex problems 
• Presenting information in a format that shows the overall structure of your subject 
• Studying, retaining and recall information 
• Promotes meaningful learning instead of memorization 

 
Figure 2. Decision Making in Mind Mapping 

Source: Frey, 2010:10. 
Buzan (2020) emphasizes four important features of mind map as (and also look Figure 3):  

• Attention to subject is provided by a picture at the center of the mind map.  
• Main themes of the subject are formed thanks to the branches related with the 

picture at the center.  
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• Branches state a key picture or keyword on the connected lines.  
• Branches have a structure which is related to each other.  

 
Figure 3. How to Make Mind Map 

Source: op.ac.nz, 2021. 
To summarize, mind maps can be used when persons want to do any of the following 
activities (Faste, 1997): To learn, to generate creative ideas, to communicate and to make 
decisions (Look Table 1). 

Table 1. Mind Map Usage for Different Activities 

To learn To generate creative ideas 

To record a talk or lecture 
To prepare for a talk or paper 
To study for an exam 
To ask questions 
To exercise the brain 

To get started quickly 
To brainstorm alone, or with others 
To search for patterns and connections 
To search for what is missing 
To speculate: to ask, “what if?” 
To reveal and explore personal values 
To dream and create a personal vision 
To merge poetry and design 
To “walk on a moonbeam” (Einstein) 

To communicate To make decisions 

To reveal the nature of your thinking to 
others 
To demonstrate a structure or pattern to 
others 
To organize your thoughts for a talk 
To record a meeting 
To generate enthusiasm and involvement 

To get everyone’s input 
To analyze a problem 
To get organized, or organize information 
To separate the important from the 
extraneous 
To be sure you are working on the right 
problem 
To reach a consensus or a vision 
To record everyone’s ideas in one place 
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The basic principles of mind mapping are (Buzan, 2020:29-35):  
• Create a Center Statement 
• Develop ideas 

o Develop ideas radially outward 
o Capture ideas quickly 

• Use lines to show connections  
o Create train-of-thought structures  
o Follow an idea as far as it will go 
o Work from the known to the unknown 
o Return to the center when ideas are exhausted  

• Increase density to create richness 
• Avoid being judgmental 
• Have fun with the form 

Mind maps can be produced using paper and color pens or pencils and also several 
companies have developed mind-mapping software that facilitates drawing and allows 
saving of the maps. The mind map examples from different fields can be seen in Figure 4. 

 
Figure 4. Mind Map Designs in Different Fields 

Source: coachme, 2021; designorate, 2021; slideteam, 2021; magneticmemorymethod, 
2021. 

Mind mapping consist of words and visual thinking. The whole of the map is the graphical 
representation of text content. It is a technique of brainstorm and summarize information. 
Typical note-taking is linear, but in mind map it makes thinking to an interlinked network. 
Mind maps tap into the natural nonlinear thinking process. And also mind maps potentiate 
learning by using both left and right brain capacities. The construction of mind maps 
follows specific guidelines: similar to a tree with a trunk, branches around the trunk and 

PROCEEDINGS BOOK 58 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

smaller branches outgrowing from the main branches. The map is started with an image at 
the center of the page (representing the core idea). Branches are drawn, beginning at the 
top right of the page and following a clockwise direction. The branches contain keywords 
about the main topic. Smaller branches details the information. Each branch line contains 
only one keyword. The use of color, especially for grouping and encoding is also 
recommended (Santiago, 2011:126). 

CONCLUSION 
In recent years, mind mapping studies are conducted with communication technologies and 
various techniques. People can easily find applications of mind mapping technique for 
their special individual and group studies in different areas. Mind Maps help people in 
different ages, study areas and working areas. They can easily remember information, as 
they hold it in a format that the mind maps offer. The mind map studies also summaries all 
the ideas and working processes. The information becomes easy to recall and quick to 
review. It also helps people to improve their innovative and creative thinking (Tee, et all, 
2014:30). Mind mapping is an application that summarize meaningful information to 
understand in a simple way. “Mind mapping technique prepares the mind in a way that 
information can be used in logical and imaginary way to make an image in the brain. In 
mind mapping technique first main idea is specified and then the linear view is explained. 
It is also useful for self and group in which it can have more effect than written review” 
(Parikh, 2016:149). This method is suitable for everybody for the recurrence and easy to 
understand hard topics. This technique increases the creativity in new concepts.  
Mind maps are used widely in every field in the complicated world that we live in. People 
uses this method as writing, project organization, brain storm, meetings, list making, 
presentations, note taking and self-improvement. “Mind map along with being used at any 
stage of consideration process such as forming of individual and collective ideas, 
organization of these ideas and planning how to use them, it can be used in almost any 
field from taking note to convert a personal shopping list to a strategical scrutinizing” 
(Bütüner, 2006). While preparing mind map, individuals construct what they have learned 
in their minds by using words, symbols, photos, etc. and also by linkages. In this method 
learning becomes more individual, meaningful and efficient. “From this aspect, there are 
so many learning outcomes that preparing of mind map ensures. On that sense, mind maps 
may be taught to students at different levels and it can be ensured that they use it at their 
lessons with different purposes such as note-taking, summarizing, evaluating, determining 
their targets and expressing themselves” (Erdem, 2017:6). 
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ÖZET 
Anlatı açısından değerlendirildiğinde, filmleri klasik (geleneksel), modern (çağdaş) ve 
postmodern anlatı yapısına sahip filmler şeklinde sınıflamak olanaklıdır. Geleneksel, 
popüler ya da Hollywood tarzı anlatı olarak farklı tarzlarda isimlendirilen klasik anlatı, 
Melies’e ve Aristoteles’e kadar giden bir yapıya sahiptir. Geleneksel anlatı sinemasının 
biçim yönünden dayandığı en eski uylaşım, Aristoteles’in Poetika’da kurallarını belirttiği 
ve İlkçağ’dan bu güne, Brecht’in kuramına kadar kabul edilen ve hâkim estetik ölçüt olan 
‘klasik dramatik yapı’dır. Aristoteles’in kuramını yaptığı dram sanatında temel amaç ve 
izleyicinin elde ettiği mutluluğun kaynağı ‘Katharsis (Arınma)’dır. Poetika’da, 
“Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan 
temizlemektir” der. Aristoteles’e göre arınma: tragedyanın, korku ve acıma gibi insanın 
ruhsal dünyasına zararlı duyguları tetikledikten sonra bu duyguları boşaltmakla insan 
ruhunu huzura kavuşturan, olumsuz duygulardan onu kurtararak rahatlamasına imkân 
sağlayan bir durumdur. Tragedya izleyicisine geçen duygular, özellikle acıma ve korku 
duyguları şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu bildiride Atıf Yılmaz’ın yönetmenliği yaptığı 
Eğreti Gelin filminde kullanılan kültürel göstergelerin örnekleri filmden alınan 
fotoğraflarla belgelenerek post-yapısalcı bir yaklaşımla analiz edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Kültür, Atıf Yılmaz, Eğreti Gelin, Sinema 

 
ABSTRACT 
When evaluated in terms of narrative, it is possible to classify films as classic (traditional), 
modern (contemporary) and postmodern films with narrative structure. The classical 
narrative, named in different styles as traditional, popular, or Hollywood-style narrative, 
has a structure that goes back to Melies and Aristotle. The oldest convention on which 
traditional narrative cinema is based on form, Aristotle's rules in Poetics, and the aesthetic 
that is accepted and dominant from Antiquity to this day, Brecht's theory. The main 
purpose of the drama that Aristotle theorized and the source of the happiness achieved by 
the audience is 'Katharsis (Purification)'. In Poetics, he says, "The duty of tragedy is to 
cleanse the soul from the passions with the feelings of pity and fear it arouses." According 
to Aristotle, purification: After triggering feelings that are harmful to the spiritual world of 
people such as tragedy, fear and pity, it is the negative emotions that bring peace to the 
human soul by releasing these emotions. The feelings that pass on to the tragedy audience 
are classified as feelings of pity and fear. n this paper, samples of cultural indicators used 

PROCEEDINGS BOOK 63 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

in the movie Eğreti Gelin directed by Atıf Yılmaz are documented with photographs taken 
from the film and analyzed with a post-structuralist approach. 
Keywords: Culture, Atıf Yılmaz, Makeover Bride, Cinema 
 

1. SİNEMASAL ANLATI KAVRAMI 
Anlatı, mantıksal olarak birbirleriyle ilişkili, zaman içinde gerçekleşen tutarlı bir konuyla 
bir bütün haline getirilen iki yada daha çok olayın aktarılması olarak tanımlanmaktadır 
(Mutlu, 2008:31).  Başka bir tanımda ise anlatı gerçek veya gerçek olmayan olayların, 
farklı gösterge dizgeleri aracılığıyla anlatılması sonucunda meydana gelen bütünlük 
şeklinde tarif edilmektedir (Rifat, 1999, 15). 
Roland Barthes’a göre anlatının dayanağı, eklemli dil, görüntü, vücut hareketleri ve tüm 
bu tözlerin uyumlu şekilde bir araya gelmesinden oluşabilmektedir. Anlatısal yapıtta üç 
betimleme düzeyi ayırt edilmesini önerir bunlar: işlevsel düzeyi, eylemler düzeyi ve 
anlatma düzeyidir (Barthes, 1988,20-21). Ayrıca bu üç düzeyin kendi aralarında giderek 
çoğalan bir bütünleşme biçimine göre bağlantı kurduğunu belirterek: Bir işlevin, bir 
eyleyenin genel eylemini içinde yer aldığı ölçüde anlam kazandığını, bu eylemin de son 
anlamını, anlatmış olması, kendine özgü kuralları olan bir söyleme bırakılmış olması 
sebebiyle kazandığını öne sürmektedir (Barthes, 1988: 21). 
“Anlatı bir şeyin anlatımıdır; anlatılan, anlatan ve alımlayan her zaman insandır” Başka 
bir ifadeyle insan anlatının öznesi ve nesnesi konumundadır. Adanır, anlatımın meydana 
gelmesi için üç temel durumun olması gerektiğini belirtmektedir. Bunlardan birincisi 
kendinden bahsedilen söz veya anlatılan kişi (konu), ikincisi ise anlatıcı ya da anlatan kişi, 
son olarak ise anlatılan’ı alımlayan kişidir (2003: 135).Chatman iki kuram üzerinden bir 
anlatıda olması gereken etmenleri anlatmaktadır. Yapısalcılık bu kuramın ilk basamağını 
oluşturmaktadır. Yapısalcı kurama göre her anlatı iki kısımdan meydana gelmektedir: “bir 
öykü; içerik ya da olaylar zinciri (eylemler, olan bitenler) ve bir söylem, yani ifade; 
içeriğin aktarılma yolu. Kısaca, öykü bir anlatımın ‘ne’sidir; söylem ise ‘nasıl’ı”dır. 
Seymour Chatman yapısalcı anlatı kuramında hikâyedeki olay düzenlemelerinin bütünüyle 
söylem tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunu ifade etmektedir (Chatman, 2009: 
39). Bir öyküde var olan olaylar sayısız şekilde yeniden üretilebilir ve her defasında yeni 
bir olay örgüsü meydana gelir ve bu öyküden çok sayıda olay örgüsü üretilebilmektedir 
(Chatman, 2009: 3).Anlatı tanımının yanı sıra, anlatının kendi içinde sınıflara ayrıldığı 
görülür. Umberto Eco’nun gerçekleştirdiği ayrımı sınıflandırmalara örnek olarak 
verilebilir. Eco anlatıları “kurmaca olan” ve “kurmaca olmayan” olarak ikiye ayırır. 
“Doğal anlatı” olarak söz ettiği kurmaca olmayan türden anlatılar, gerçekten olan ve anlatı 
izleyicisini ona inandırmaya çabalayan bir anlatı türüdür. Örneğin kişi geçen gün başına 
geleni anlattığı zaman bu bir “doğal anlatıdır”. “Yapay anlatı” ise kurmaca olan 
anlatılardır ve bir gerçek görüntüsüne bürünerek gerçeği bir kurmaca söylem evreninde 
öne sürer. Böylece mektup, günce, bilimsel metinler, tarih kayıtları ve gazete “doğal 
anlatı” sınıfında yer alırken; destan, öykü, roman ve televizyon dizileri “yapay anlatı” 
sınıfına ait sayılırlar (Oluk, 2008: 17). 
Genel olarak anlatı bir metin olarak kabul görmektedir. Öykü ve söylem bu metni 
meydana getiren iki etmendir. Anlatının materyalleriyle (resim, fotoğraf, dil) biçim ve 
söylem bir bütünlük içerisinde anlatıyı meydana getirmektedir. Chatman’ın vurgu yaptığı 
diğer bir ayrım ise Rus biçimcilerdir. Rus biçimciler anlatı için fabl ve olay örgüsü 
kavramlarını kullanmaktadırlar. Fabl “ya da temel öykü malzemesi, anlatıyla 
ilişkilendirilebilecek olayların bütünüdür. Olay örgüsü ise olayların birbirine bağlanarak 
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anlatıldığı biçimdir. Anlatıda olup bitenden okuyucu veya izleyici nasıl haberdar oluyor 
sorusuyla ilişkilidir. Özet olarak “öykü anlatı ifadesinin içeriği, söylem ise ifadenin 
biçimidir”. Anlatı tanımlarında yer alan diğer önemli bir kavram ise olay örgüsüdür. Olay 
örgüsü, öykünün ele alınış şekli olarak ifade edilmektedir. Bir öyküde olayların ve 
durumların genel olarak ‘olay örgüsü’ olarak ifade edilen bir yapı oluşturduğu 
söylenebilmektedir. “Bir öyküde yer alan olaylar, öykünün söylemi yani sunumun biçimi 
tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik olduğu ileri sürülebilmektedir” (Chatman, 2008: 
39). Anlatı, çoğunlukla öykü kavramıyla anlamlandırılmaya çalışılırken, öykü ise bir 
anlatı içinde yer alan “bütün olaylar dizisi, hem açıkça gösterilenler hem de alıcının 
anladıkları olarak ifade edilebilmektedir” (Bordwell ve Thompson, 2008: 76).  Öykü 
karakterin de içinde bulunduğu bir olaylar dizisidir. Burdan hareketle anlatı, karakterlerin 
neden olduğu yada direkt olarak kendi yaşadığı olaylar bütününü sunan bildirim biçimidir. 
Bordwell ve Thompson öykü ve olay örgüsü ikiliğini şu diyagram üzerinden anlatmaya 
çalışmışlardır: 

Öykü 
 

Açıkça gösterilen olaylar Eklenmiş diegetik olmayan                              
malzeme 

 
Varsayılan ve çıkarsanan olaylar 

Olay örgüsü 
Şekil 1. Öykü ve olay örgüsü (Bordwell ve Thompson, 2008: 77). 

Şekilde de görüldüğü gibi öykü olay örgüsünü de içine almaktadır. Olay örgüsü, öykünün 
ifade ediliş şeklidir. Olay örgüsü ve öykü birbirine eşit oluşumlar yansıtmasına rağmen 
bazı yönlerde ayrılabilmektedir. Olay örgüsü belirli öykü olaylarını dışa vurmasıyla, bu 
olayların anlatı sürecinin her iki tarafına da ait olduğunu göstermektedir (Bordwell ve 
Thompson, 2008: 77). Anlatı kendi dahi içine alan sınırsız bir yapıdır. Tek bir zemine 
oturtulamayan anlamın anlamını kapsayan, engin bir paradigma yumağı şeklindedir (Jahn, 
2012: 49). 
Sinema diğerlerinden farklı olarak anlatı türleri içinde kendini göstermektedir. Şekilde 
belirtilen yazılı/basılı ve icra edilen türün iki tarafında da kendine özgü özellikleriyle yer 
alabilmektedir. Sinema, belli kurallar dâhilinde yazılan senaryo metnini görsel ve işitsel 
olarak yansıtan bir anlatım aracıdır. Sözcüklerin yada düşüncelerin görüntülerle dansıdır. 

2. Yöntem 
Öncelikle filmler söylem analizi yöntemi ve söylem analizinde de post yapısalcı bir 
yaklaşım ile çözümlenirken bu sayede filmlerde kullanılan kültürel kodlar tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Söylem analizinde post yapısalcı yaklaşımda; eseri ortaya koyanın veya filmi 
çekenin değil de eseri okuyanın veya tanıtım filmini seyredenin ne okuduğu ve ne gördüğü 
önemlidir (Yaylagül 2016: 133) anlayışından hareketle yapılmıştır. Geleneksel 
göstergelerin yer aldığı görsellerin kopyası alınarak numaralandırılmış ve bu görseller 
üzerinden kültürel kodlar açıklanmaya çalışılmıştır. 
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3. Eğreti Gelin filmin de kullanılan Kültürel Göstergelerin Analiz 
 
 
 
, 
, 
 
Görsel 1 

 
Görsel 2 

 
Görsel 3 

 
Görsel 4 
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Görsel 5 
Filmin başlangıç sekansı görsel 1, 2, 3, 4 ve 5 de yer alan dokuma sahneleriyle 
başlamaktadır. Geleneksel el sanatları içinde yer alan kanaviçe işlemesi, ip işlemesi ve 
sırma işlemesi filmin ilk sahnesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu görsellerde yer alan 
işlemeler Türk kültürel göstergeleri içinde yer almakta ve Dünya çapında bilinmektedir. 
Kadınların elleriyle yapmış olduğu bu işlemeler el emeği göz nuru olarak tabir 
edilmektedir. İlk başlarda sadece elde işlenirken sonraları manuel tezgâhlarda işlenmeye 
başlamış, sanayi devriminden sonra da büyük tekstil fabrikalarında üretilmeye 
başlanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görsel 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görsel 7 
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Görsel 6, 7 de genel olarak perde kullanılan ve el işlemesi olarak kabul edilen dantel örgü, 
sırt yastığında kullanılan kanaviçe işlemesi, divanlarda kullanılan ve yine el tezgahlarında 
dokunmuş halı motifleri, yere serilmiş Türk kilimi ve kilimin üzerinde yer alan elle 
oyularak yapılan ağaç işlemeciliğinin öreneği orta sehpa yer almakta göstergelerin tamamı 
Türk kültürüyle bağlantılıdır. 

  
Görsel 8 

   
Görsel 9 

  
Görsel 10 
Görsel 8, 9 ve 10 da kadınların kullandıkları başörtüleri ve başörtülerinde yer alan 
işlemeler incelenmiştir.Kadınların başörtülerinde işlemeler, sırmalar ve oyalar yer 
almaktadır. Bunlar Geleneksel el sanatları içerisinde değerlendirilmektedir. 
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Görsel 11 

 
Görsel 12 

 
Görsel 13 
Görsel 11 ve 12 de kök boyasında kaynatılmış ipler, halı ve kilim tezgâhları yer 
almaktadır. Halı ya da kilim de kullanılacak ipler istenilen rengi elde etmek için büyük 
kazanlarda bitki kökleri ve yapraklarıyla kaynatılmakta istenilen renk elde edildikten sonra 
ipler çıkarılıp kurumaya bırakılmaktadır. Kuruma işlemi gerçekleşince ipler dokuma 
tezgâhlarına alınmakta ve dünyaca ünlü Türk kilim ve halıları dokunmaktadır. Görsel 13 
de dünyaca ünlü buldan dokumaları görülmektedir. Bu dokumalarda el tezgâhlarında 
dokunmakta Türk kültürel göstergeleri arasında yer almaktadır. 
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Görsel 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Görsel 15 
Görsel 14 ve 15 de duvar süslemeleri görülmektedir.  Evi süslemek dekore etmek için 
duvarlara kilim ve halılar asılmaktadır.  Bu kilimlerden biri klasik ip kullanılarak dokunan 
kilimken diğeri ipek iplerler kullanılarak işlenmiştir. 
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Görsel 16 

 
Görsel 17 

 
Görsel 18 
Cumbalı evler Türk kültürünün en önemli mekan göstergeleri arasında yer almaktadır. 
Cumhuriyetin yeni kurulduğu yıllarda geçen film o yılların mimari yapısını yansıtmaktadır. 
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Görsel 19 

 
Görsel 20 
Şanlı bayrağımız Türk bayrağı bağımsızlığın ve devrimin simgesidir. Filmde bir tiyatro 
gösterisinde Yaşaşın Cumhuriyet diyerek sahnede Bayrağımız gösterilmektedir. 

 
Görsel 21 
Şahmeran'ın Akdeniz bölgesinin Tarsus ilçesinde yaşadığına inanılır. Şahmeran'ın Ceyhan 
ile Misis arasındaki yılan kalede yaşadığı söyleniyorsa da, efsaneye göre Şahmeran bir 
yeraltı ülkesinde yılanlarıyla birlikte yaşamaktadır. Aynı isimli bir efsane Mardin 
yöresinde de geçer. Film de bir sahnede duvara asılı şahmeran görseli yer almaktadır. 
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Görsel 22 

 
Görsel 23 
Bu oyun, birtakım şekillerin arkadan ışıklandırılmış beyaz perde üzerine yansıtılması 
temeline dayanmaktadır. Bu gösterimi yapan kişiye hayali ya da hayalbaz denmektedir. 
Karagöz oyunundaki kişiler birer tiptir. Bu tiplerin en önemlileri “Karagöz” ile 
“Hacivat’tır. Karagöz öğrenim görmemiş, nüktedan, zeki bir tiptir. Hacivat ise biraz 
öğrenim görmüş, gösteriş meraklısı, yarı aydın bir tiptir. Oyunda yer alan diğer tipler 
perdeye sadece Karagöz ve Hacivat’la konuşmak için gelmektedir. Film de duvara asılı 
görsel olarak yer almaktadır. Türk kültürel göstergelerinde sanatsal göstergeler başlığı 
altında yer almaktadır. 

SONUÇ 
Çalışmada Türk Kültürel Göstergeleri anlatılmıştır. Bu göstergelerin neler olduğunu 
belirlemek için geniş bir literatür çalışması yapılmış. Eğreti Gelin filmi Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarında geçmektedir ve bu nedenle filmin ilk sahnesinden son sahnesine kadar 
bu dönemin yaşayışı kıyafet göstergeleri, mekân göstergeleri ve geleneksel el sanatları 
göstergeleriyle kendini belli etmiştir. Türk sinemasında çekilen filmlerde Türk kültürel 
göstergeleri; gerçekleştirilen uygulama çalışmasında da anlaşılacağı üzere 
kullanılmaktadır.  
Geleneksel kodların tespit edilmeye çalışıldığı ve elde edilen bulgular sayesinde sinema 
sektörüne bazı önerilerin yapıldığı bu çalışmada çalışmanın sınırlılıkları adına bazı 
öğelerin filmlerde kullanım şekilleri, filmlere yaptığı katkılar gibi konulara 
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değinilmemiştir. Bu nedenle bu konularda da çeşitli araştırmalar yapılması araştırmacı 
tarafından sinema sektörü ve başka araştırmacılara önerilmektedir. Ancak filmlerde 
kullanılan geleneksel göstergelerin sinema filmlerinde kullanım oranının ve çeşitliliğinin 
çoğaltılması filmlerin ilgi çekiciliğinin arttırılması ve geleneksel göstergelerin 
unutulmalarının engellenmesi için yararlı olacağı öngörülmektedir. Toplumları bir arada 
tutan en önemli unsurların gelenekler olduğu düşüncesinden hareketle; Türk toplumu da 
tüm bağların zayıfladığı günümüzde onları bir arada tutan geleneklerine (Bayramlar, 
türküler, sanat eserleri, tarihi eserler, vb.) daha fazla önem vermelidir.  
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ABSTRACT 
A baby has its biological sexuality since his birth but has its gender taking the cultural 
codes from dominant paradigm while socialize process. A child was born in a surrounding 
which is his gender is code before his birth. Gender is to express the biological sexuality 
like cultural and it means the expectations of the society to be a woman or a man. The 
patriarchal society has a characteristic role at the women’s individual and social relations 
and it expects behavior forms which is suitable for his/her gender. In fact women approve 
the patriarchalsociety while they think they are determining their destination. Feminists 
criticize the definition of gender and they say gender is the force almost every societies. 
Women have been kept under thumb along the history. As Eser Köker express, women 
appear in the most damaged people in existing social structure and democratic opinion 
(1994, 135). For this study has selected a film, Gönül Yarası (2005), that has the sign of 
it’s director because it’s scenario has been written by Yavuz Turgul who’s the director of 
the film. How the meaning has been established at images was looked by cinematographic 
point of view and the film has been studied by text analysis. As it expressed before, in 
traditional pronunciation the representation of woman is harmonious with patriarchal 
ideology and the woman’s location in media suits woman’s location in Turkish society. 
Keywords: Woman, gender, patriarchal society, Gönül Yarası 
 

INTRODUCTION 
A baby has its biological sexuality since his birth but has its gender taking the cultural 
codes from dominant paradigm while socizalize process. A child was born in a surrounding 
which is his gender is code before his birth. Gender is to express the biological sexuality 
like cultural and it means the expectations of the society to be a woman or a man. The 
patriarchal society has a characteristic role at the women’s individual and social relations 
and it expects behavior forms which is suitable for his or her gender. In fact women 
approve the patriarchal society while they think they are determining their destination. 
Feminists criticize the definition of gender and they say gender is the force almost every 
societies.  
Women have been pretend not to see and was been kept under thumb along the history. As 
Eser Köker express, women appear in the most damaged people in existing social structure 
and democratic opinion (Köker, 1994: 135). The structure of patriarchal society have a 
characteristic role in woman’s individual and social contacts. Feminists put forward that 
gender is almost a way of pressure in every society. A baby that is new born not has a 
gender yet. While child has grown up, the society offers rules and behavior models suitable 
for its sexuality (Connell, 1998: 255). Erol Mutlu defines gender as the “cultural difference 
between women and men” (Mutlu, 1995: 330). Gender is a concept that has been said by 
Robert Stoller at first in 1968 to show how gender can be different from biological 
sexuality (Segal, 1992: 98).  
In traditional pronunciation the representation of women is harmonious with patriarchal 
ideology. Media which works with motivation of profit, reconstructs the traditional 
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pronunciation and it defines the women with patriarchal pronunciation. In this paper the 
representation of women in Gönül Yarası (2004), which was written and directed by Yavuz 
Turgul, will be approached with feminist point of view instead of traditional pronunciation. 
This paper’s aim is to have a critical look to the reconstruction of woman’s gender in 
Turkish cinema. Because of this how the representation of woman in Gönül Yarası gets 
importance.  The film will be studied by text analysis. It is important to understand how the 
representation is established and explanations.  

The Point of View to the Concept of “Womanhood” 
In the late 1960s feminist movement became active in the world. Feminist movement 
develops by woman movements has appears in three fundamental approach: Liberal, 
Marxist/socialist and radical feminist movement. Marxist/socialist feminists defend that 
women will be free by entering the social area of production and they debate the labor of 
woman inside the house, the contribution of this labor to the capitalism (Donovan, 1997: 
147-148) and the exploitation of the sexuality from economical point of view is important 
for them. Liberal feminist movement seems the reasons of the squashed of women in the 
legal and traditional limits which obstructs women to enter public area and the prejudices 
about capacities of women (Kandiyoti, 1995: 125). Radical feminist movement, which is 
an another approach in feminist movement, connects with patriarchal ideology the reason 
of to keep women under thumb and they defend that women must fight men (Donovan, 
1997: 268). Radical feminists say that by the control of women’s sexuality and prolificacy, 
women can’t be free. Like this Mark Poster says in Critical Family Theory that after 
women do the function of reproduce, they can’t compete with men in equal conditions at 
work (Poster, 1989: 180). Marriage is a formula to torture women (Donovan, 1997: 271). 
Feminists see the heterosexual romantic love as a trap (Phillips, 1995: 133) and also 
feminists decay the myth of the family’s reliable (Baber ve Allen, 1992: 1). According to 
the feminist theory, family is a unit of masculine. 
In traditional family studies, family is defined by “order”, “harmony”, “balance”, 
“intelligence” and “equality. Different point of views are presented with new studies about 
woman and family and it’s understood that the relations in family isn’t always “balanced” 
and man sometimes have authority above woman in family (Ecevit, 1993: 28).  
In every period of time, the concept of womanhood redefined by suitable to the condition 
of the time. As Hilmi Maktav says 1950s is a period which rises conservative-liberal 
ideology in Turkey like in the world. The women in 1950s are modern with their wearings, 
beauties and style of life but they are also traditional by honor, devotion and family 
relations (Maktav, 2003: 275). Like Joane Nagel expresses, “The shame of women is the 
shame of family and also is the shame of nation” (Arslan transfered from Nagel, 2001: 69). 
Women learn gender and also sexuality while socizalize process. The point of patriarchal 
keeps under thumb the women’s sexuality. According to the traditional pronunciation the 
body of woman must be controlled. Honor has almost the same meaning with woman’s 
virginity.  
The project of to become modern has been thought of above to create a modern Turkish 
family. The process of establishment of Turkish family depends on the image of 
contemporary Turkish woman (Sancar, 2004: 202). Şirin Tekeli defines the feminism in 
this period like “feminism of government” (Tekeli, 1995: 30-31). Sensitivity about woman 
in public opinion develops after 1980s in Turkey (Üşür, 1998: 535). 1980 Military Stroke 
is also effective developing the sensitivity and this military stroke affects each part of 
society and is an important turning point. As Şirin Tekeli says after 1980 Military Stroke 
feminism becomes a current issue (Tekeli, 1995: 33). 
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Governments which are to side with CEDAW that goes into effect in 1981, agree to have 
politics prevents differentiation about sexuality. Turkey signed this agreement in 1985 and 
this agreement go into effect in 1986. By this agreement women and men have equal 
benefit from economical, cultural, political justice. 
Sensitivity which developed after 1980s, continues in 2000s. “New woman profile” that 
have self-confidence and appear at work becomes a current issue with all these social, 
economical and cultural developments. While “new woman profile” exists, the definition 
of masculinity protects its patriarchal structure. Illusion of woman determines her own 
destiny has been created and a woman model which is necessary for the continuation of 
system appears. 

Gönül Yarası  
For this study has selected a film, Gönül Yarası, that has the sign of it’s director because 
it’s scenario has been written by Yavuz Turgul who’s the director of the film. How the 
meaning has been established at images was looked by cinematographic point of view and 
the film has been studied by text analysis. As it expressed before, in traditional 
pronunciation the representation of woman is harmonious with patriarchal ideology and the 
woman’s location in media suits woman’s location in Turkish society. Media that acts with 
motivation of profit rebuilt the traditional pronunciation and it defines the woman in 
dominant pronunciation. Like Ruken Öztürk states at traditional cinema that is the most 
effective branch of art in our time, the representation of woman suits patriarchal ideology 
(Öztürk, 2000: 99).  
At the beginning of the film, we see main man character Nazım who’s a teacher in a 
village, retires and says good-bye to each his students. When we first see Nazım, he says to 
his students that “Don’t give up reading in any case” and this sentence provides to become 
aware of that he’s an idealist. After the other scenes we see that because of his idealism his 
family have been pulled to pieces, he was divorced from his wife, his daughter Piraye 
became barren and his son Mehmet grew with a stepfather. 
The film’s main woman character Dünya was divorced from her husband Halil because he 
applied violence to her. Dünya escapes from her husband, comes to İstanbul with her 
daughter Melek and she begins to sing at a cheap night club. Dünya is shown self-
confidence and strong. Nazım comes to İstanbul like Dünya but for a different reason. He is 
retired. He begins to drive his friend’s, (Atakan) Takoz’s, taxi at nights until to get 
retirement prize. There is a new life in front of Nazım and Dünya. This new lives cross 
when Dünya gets in Nazım’s car after her work. Nazım shows paternal manner to Dünya 
when they first met. Taxi drivers who are disturb Dünya before, speak in an offhanded 
because Dünya gets in Nazım’s car, Nazım responses them and he defends Dünya. Nazım 
see himself  smiling at rearview mirror while Dünya gets out of the car. This shows us that 
Nazım is affected from Dünya.  
Nazım shows his paternal manner to Dünya for all time during the film. Nazım takes Dünya 
from night club to the hospital. She is injured by Halil because he comes night club, wants 
to take Dünya with himself but she doesn’t want. While Nazım takes Dünya to hospital, 
Halil escapes from that place. She is dismissed because of the quarrel at the club. She has 
no job and also no where to go with her daughter. Nazım takes Dünya and her daughter to 
his house. Because of Nazım’s tenderness to Dünya, Dünya falls in love with Nazım.  
While Dünya combs her daughter’s hair at balcony, the things that she says to her daughter 
proves her love to Nazım. In general shot Halil looks to Dünya and her daughter Melek far 
away from them and camera is located back of him. Dünya gives Melek advices about men: 
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Dünya:  A mother advice from me to you lady Melek: Don’t believe good-looker men. 
Beauty is temporary. The sentences that I love you so much, I adore you are only sentences. 
The most important is tenderness and humanity. I think bravery at men is this. I understood 
too late. Don’t do it my daughter. 
While Dünya talks about beauty, we see Halil in cadre and while she talks about tenderness 
and humanity, we see Nazım. This dialogue is reminiscent of Selvi Boylum Al Yazmalım. At 
the final scene of this film, Asya chooses Cemşit who works hard for her and her child, 
doesn’t choose her husband İlyas. 
During the film Nazım calls Dünya “my daughter” and Dünya calls Nazım “elder brother”. 
But these are empty words because Nazım and Dünya fall in love each other. They never 
say their love because no one around Nazım see this love legal. Red carnation that Nazım 
gives to Dünya at her birthday, symbolizes impossible love between Nazım and Dünya and 
it’s plastered Nazım’s taxi’s rear-view mirror. The love which doesn’t accepted by society 
doesn’t become true. Actually Dünya says about her love to Nazım indirectly but Nazım 
doesn’t have courage for this love. We see Dünya and Nazım by breast shot and Nazım 
encourages Dünya to go to Halil. This scene is the film’s one of the most crucial scene. 
Nazım is displayed front. The viewer see Nazım’s face, Dünya is behind of him and she 
talks to him by touching. There’s a dialogue between them like this: 
Dünya: You say to me that I have two way: Either I go to the night club or to my husband. 
Is that so? 
Nazım: Yes. 
Dünya: Isn’t there the third way? 
Nazım: … 
Nazım’s eyes full with tears, and his lips tremble. He says nothing. Nazım says Dünya that 
she must go to Halil and must give a chance again because she’s a mother first of all. These 
words give voice to expectation of patriarchal pronunciation from woman. Woman must go 
to her child’s father although he applied violence and the child must grow up with her 
mother and father. Woman must do this self-sacrifice because she’s a mother first of all. 
Halil applies violence again to Dünya. After this, Dünya calls Nazım to take her and her 
daughter Melek to İstanbul. Dünya and Nazım are waiting for the bus to go to İstanbul in 
the bus station. Halil realises that Dünya escapes from him and he comes to the station. The 
last scene in station, Halil wants Dünya to say a folksong before going. Dünya sings “etek 
sarı” looking to Nazım and she’s smiling. Nazım looks at her too. Halil is jealous of Dünya 
and shoots her. Although the film censures the violence to the woman, dying of Dünya will 
be commented as a punishment because the woman ,Dünya, abdicates her husband and 
loves another man.  

CONCLUSION 
In this paper it’s aimed to analyse woman’s gender’s definition in Gönül Yarası. In this 
film there’s a woman, Dünya, who is divorced from her husband who applies violence to 
her. Dünya has got a children and she sings at a cheap night club to live. Gönül Yarası, that 
has the sign of it’s director because it’s scenario has been written by Yavuz Turgul who’s 
the director of the film. Although Nazım and Dünya fall in love each other but as it’s said 
before they never say their love because no one around Nazım see this love legal. One way 
to rescue for Dünya ,who’s get divorced and have a child, is the “death”. She wants to be 
protected by a man. At this point traditional pronunciation is repeated secretively. Woman 
is out of harm’s way near man.  
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Consequently it can be said that we can see the described roles for woman in society and 
also in cinema. While “new woman profile” exists, the definition of masculinity protects 
its patriarchal structure. Illusion of woman determines her own destiny has been created- 
Dünya always says that she lives her destiny and she can’t conduct her destiny- and a 
woman model which is necessary for the continuation of system appears. In this film the 
representation of woman is suitable for patriarchal pronunciation and it has connection 
with our social life. 
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ÖZET 
Bu çalışma, korku filmi severlerin ve salgın filmlerine meraklı seyircilerin COVID-19 
salgını sırasında psikolojik olarak daha dirençli olduğuna ilişkin Scrivner, Johnson, 
Kjeldgaard-Christiansen ve Clasen tarafından yürütülen Pandemic practice: Horror fans 
and morbidly curious individuals are more psychologically resilient during the COVID-19 
pandemic (2021) adlı çalışmanın sonuçlarını tartışıyor. 310 katılımcı üzerinde yürütülen 
deneysel çalışma, uzaylı istilası, kıyamet ve zombi filmleri gibi salgın/korku anlatılarına 
maruz kalmakla salgın koşullarına hazırlıklı/dayanıklı olmak arasında pozitif ilişki 
kuruyor. Elde edilen bir diğer bulgu, salgın/korku filmleri izleme sıklığının, zorluklarla 
başa çıkma stratejilerini geliştirdiği yönünde. Bu bildiri, öncelikle bu sonuçları görünür 
kılmayı amaçlıyor. Beri yandan bu sonuçları alanyazında beliren diğer deneysel bulgularla 
karşılaştırıyor. Son olarak bu durumun kültürel olup olmadığı üzerine düşünüyor ve benzer 
bir araştırmanın ülkemiz sınırları içerisinde de yürütülmesi gerekliliğine işaret ediyor.  
Anahtar Kelimeler: Salgın, COVİD-19, korku, başa çıkma stratejileri, sinema. 
 

ABSTRACT 
This study discusses the results of the study Pandemic practice: Horror fans and morbidly 
curious individuals are more psychologically resilient during the COVID-19 pandemic 
(2021) conducted by Scrivner, Johnson, Kjeldgaard-Christiansen and Clasen. The study in 
question claims that horror film lovers and viewers curious about epidemic films are more 
psychologically resistant during the COVID-19 pandemic. The experimental study, 
conducted on 310 participants, establishes a positive relationship between exposure to 
epidemic/horror narratives such as alien invasion, doomsday, and zombie movies, and 
being prepared/resistant to epidemic conditions. Another finding is that there is a 
meaningful relationship between watching epidemic/horror films and developing strategies 
to deal with challenges. This study primarily aims to make these results visible. On the 
other hand, this study compares these results with other experimental findings that have 
emerged in this field. Finally, it examines whether this situation is cultural and points out 
that similar research should be conducted within the borders of our country. 
Keywords: Epidemic, COVID-19, fear, coping strategies, cinema. 
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GİRİŞ  
Bu çalışma, korku filmi severlerin ve salgın filmlerine meraklı seyircilerin COVID-19 
salgını sırasında psikolojik olarak daha dirençli olduğuna ilişkin Scrivner, Johnson, 
Kjeldgaard-Christiansen ve Clasen tarafından yürütülen Pandemic practice: Horror fans 
and morbidly curious individuals are more psychologically resilient during the COVID-19 
pandemic (2021) adlı çalışmanın sonuçları üzerine düşünüyor.  
Çalışma 310 katılımcı üzerinde yürütülen deneysel bir çalışma. İddiasına göre, uzaylı 
istilası, kıyamet ve zombi filmleri gibi salgın/korku anlatılarına maruz kalmakla salgın 
koşullarına hazırlıklı/dayanıklı olmak arasında pozitif ilişki var. Elde edilen bir diğer bulgu 
da salgın/korku filmleri izleme sıklığının, zorluklarla başa çıkma stratejilerini geliştirdiği 
yönünde. Bu bildiri, öncelikle bu sonuçları görünür kılmayı amaçlıyor. Beri yandan bu 
sonuçları alanyazında beliren diğer deneysel bulgularla karşılaştırıyor. Son olarak bu 
durumun kültürel olup olmadığı üzerine düşünüyor. Çünkü şayet korku insansal özellikler 
barındırıyorsa bu durumda kültürlerarası farklılıkların bulguları etkilemeyeceği iddia 
edilebilir. Ancak korku toplumsal bir olgu ise farklı kültürlerde farklı sonuçlarla 
karşılaşmak olası gibi görünüyor. Bu açıdan benzer bir araştırmanın ülkemiz sınırları 
içerisinde de yürütülmesi, söz konusu saptamayı yapmak açısından önemli.  
Her ne kadar sinema alanında bu tür deneysel ve izleyici merkezli çalışmaların varlığına 
duyulan ihtiyaç önemli bir gereklilik olarak işaretlense de bu, eleştirel analizlerin katkısını 
yok saymak olarak algılanmamalı. Zira bu çalışma da son sözü, bu bakış açısına yaslanarak 
söyleyecek ve belki de ihtiyaç duyduğumuz şeyin, rahatlamak değil rahatsız edilmek 
olduğunu iddia edecek. Peki söz konusu bu iddiayı film anlatıları üzerinden yapamaz 
mıyız? Elbette mümkün. Ki buna ait yazında çok sayıda çalışma da var. Bu bildiride bizi 
ilgilendiren şey tam da deneysel çalışmaların ulaştığı bulgular itibariyle eleştirel yazında 
açığa çıkan çıkarımları destekleyen argümanlar sunması. İlerleyen satırlar, çalışmada 
kullanılan yöntemi açıkladıktan sonra, söz konusu saptamaya imkân sağlayan satırlara 
açılacak. 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalışma, literatür taramasına dayalı betimleyici bir çalışma. Hannah’ın (2019) bir 
araştırma metodolojisi olarak literatür taramasını ele aldığı ve yönergeleri üzerine 
düşündüğü çalışmasında yer verdiği üzere literatürün dikkate alınması, tüm araştırma 
disiplinleri ve tüm araştırma projeleri için gerekli. Yazarın, disiplinden bağımsız olarak bir 
makale okurken, çalışmanın amacını motive etmek ve araştırma sorusunu ve hipotezlerini 
gerekçelendirmek; araştırma alanını haritalamak ve değerlendirmek için alanyazında 
mevcut çalışmaları anlatarak başladığını belirten Hannah, bunun genellikle, “literatür 
incelemesi”, “teorik çerçeve” veya “araştırma geçmişi” olarak adlandırıldığını söylüyor. 
Bununla birlikte, bir literatür taramasının diğer araştırmalarda olduğu gibi uygun bir 
araştırma metodolojisi haline gelmesi için, uygun adımların takip edilmesi ve incelemenin 
doğru, kesin ve güvenilir olmasını sağlamak için önlem alınması gerekiyor. Tüm 
araştırmalarda olduğu gibi, bir akademik incelemenin değeri ne yapıldığına ne 
bulunduğuna ve raporlamanın netliğine bağlı (Moher vd. 2009). Araştırmacı, derlemenin 
amacına bağlı olarak, özellikle literatür taraması yapmak için geliştirilmiş bir dizi strateji, 
standart ve kılavuz kullanabiliyor. 
Örneğin, araştırmacı belirli bir alandaki teori veya kanıtı değerlendirmek veya belirli bir 
teorinin veya rakip teorilerin geçerliliğini veya doğruluğunu incelemek istediğinde literatür 
taramasından bir yöntem olarak yararlanabilir (Tranfield vd. 2003). Bu yaklaşım, iki belirli 
değişkenin etkisini veya arasındaki ilişkiyi araştırmak gibi dar veya belirli bir araştırma 
alanındaki toplu kanıtları keşfetmek gibi daha geniş kapsamlı olabiliyor. Ek olarak, amaç 
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belirli bir konuya veya araştırma problemine genel bir bakış sağlamak olduğunda literatür 
taraması, belirli bir konudaki bilgi durumunu değerlendirmek için yapılıyor. Örneğin, 
araştırma gündemleri oluşturmak, araştırmadaki boşlukları belirlemek veya sadece belirli 
bir konuyu tartışmak için kullanılabilir (Baumeister ve Leary, 1997; Torraco, 2005). Bu 
durumlarda, bir literatür taraması, yeni bir kavramsal model veya teori oluşturmak için 
temel sağlıyor ve belirli bir araştırma alanının zaman içindeki gelişimini haritalamayı 
hedeflerken değerli olabiliyor.  
Bu çalışma da amacı doğrultusunda Pandemic practice: Horror fans and morbidly curious 
individuals are more psychologically resilient during the COVID-19 pandemic adlı 
çalışmanın bulgularını, literatür beliren diğer bulgularla, söz konusu metodolojik yöntemin 
imkanları ölçüsünde incelemeyi deniyor. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 
Bu çalışma, Danimarka/Aarhus Üniversitesi’nden Scrivner, Johnson, Kjeldgaard-
Christiansen ve Clasen tarafından yürütülen Pandemic practice: Horror fans and morbidly 
curious individuals are more psychologically resilient during the COVID-19 pandemic 
(2021) adlı araştırmayla diyaloga giriyor; sahadan seslerle, çalışmanın bulguları arasında 
eklektik bir bağ kurmaya çalışıyor. Söz konusu çalışma, hastalıklı derecede meraklı 
bireylerin ve korku hayranlarının COVID-19 salgını sırasında daha fazla psikolojik direnç 
(çabuk iyileşme gücü/zorlukları yenme gücü) sergilediğine ilişkin hipotezden yola çıkıyor. 
Diğer yandan çalışma, daha fazla salgın filmi izleyenlerin COVID-19 pandemisine karşı 
özel olarak daha fazla dayanıklılık gösterip göstermediğini ya da hazırlıklı olup olmadığını 
da araştırıyor.  
Filmlerin seçilmesindeki temel sebep, popüler bir araç olmaları. Çalışma bulgulara ilişkin 
üç tahminle yola çıkıyor: İlki korku hayranlarının COVID-19 salgını sırasında psikolojik 
olarak daha dirençli olacağı, ikincisi, hastalıklı derecede meraklı bireylerin pandemi 
sırasında psikolojik olarak değişimle daha kolay başa çıkabileceği ve sonuncusu, daha 
fazla salgın filmi izlemenin COVID-19 salgını sırasında hazırlıklı olma ve psikolojik 
dayanıklılığa katkı sağlayacağı. Araştırma, 310 ABD’li katılımcı ile yürütülmüş. 
Katılımcılar, COVID-19’un küresel bir pandemi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra 
(pandeminin ne olduğuna ilişkin çok fazla belirsizlik olduğu bir dönemde) Nisan 2020’de 
örnekleme alınmış. Katılımcılardan altı farklı ölçekte yer alan soruları yanıtlamaları 
istenmiş: “Film türleri”,” pandemiye özgü sorular”, “pozitif dayanıklılık”, “pandemiye 
hazırlık”, “hastalıklı merak” ve “beş maddelik kişilik modeli”. 
Elde edilen bulgular, ilk tahmini yanlışlıyor. Korkuya yatkınlık/hayranlık ile içinde 
bulunduğumuz pandemi koşullarına pozitif dayanıklılık ve hazırlıklı olma arasında bir 
ilişki kurulamıyor. Ancak bir duygu olarak korkuya hayranlık, düşük psikolojik sıkıntı ile 
önemli ölçüde ilgili görülüyor. Beri yandan analizler, ikinci tahmini doğruluyor. Hastalıklı 
derecede meraklı bireyler, pandemi sırasında önemli ölçüde daha fazla pozitif esneklik 
yaşıyorlar. Diğer bir deyişle çok sayıda salgın filmi izlemiş olanlar, salgın filmi 
izlemeyenlere göre önemli ölçüde daha meraklı çıkıyor. Ve son olarak çalışma üçüncü 
tahminle paralel şekilde, salgın filmi hayranlarının (zombi, kıyamet / kıyamet sonrası ve 
uzaylı istilası) pandemiye önemli ölçüde hazırlıklı olduğunu ve pandemi sırasındaki 
yaşamlarında daha az olumsuz kesinti yaşadıklarını bulguluyor.  
Genel cepheden açığa çıkan sonuç, korku/salgın filmleri izleme deneyimlerinin, COVİD-
19 ile birlikte içine düştüğümüz pandemi koşullarında bir başa çıkma stratejisi olarak 
işlevsel olduğunu imliyor. Yazarlara göre, korkutucu kurgusal deneyimlerle etkileşime 
giren kişiler, tehlikeli gerçek dünya senaryolarında kendilerine fayda sağlayabilecek bilgi 
toplayabiliyor ve bunu, duygu düzenleme becerilerine uygulayabiliyorlar. Benzer şekilde 
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korkutucu veya distopik deneyimleri simüle etmek için daha fazla zaman harcayan kişiler 
pandemi sırasında daha az psikolojik sıkıntıyla karşılaşırken, tehlikeli bilgileri aramaya 
motive olanlar (hastalıklı meraklılar) pandemi sırasında daha fazla pozitif direnç 
yaşayabiliyor. 
Alanyazına bakıldığında söz konusu çıkarımları destekleyen deneysel ve ampirik 
çalışmalarla karşılaşmak mümkün. Korku filmi izleme deneyimlerine ilişkin çeşitli 
disiplinlerden araştırmaları gözden geçiren ve neden korku filmi izlemeyi seviyoruz 
sorusuna yanıt arayan Martin, geniş hacimli çalışmasında ulaştığı bulguları on altı başlık 
altında söyle sıralıyor: Korku filmi izleme deneyimlerinde düşük empati ve korku, daha 
çok zevk ve arzu ile ilişkili. Ancak empatinin belirli boyutları, diğerlerine göre insanların 
tepkilerinin daha iyi yordalıyor. Empatik ilgi ve kişisel sıkıntıyla işkence içeren dehşetten 
zevk alma arasında negatif, duygu arayışı ile korku eğlencesi/tercihi arasında pozitif bir 
ilişki var. Ancak bu ilişki tutarlı değil. Erkekler kadınlardan daha çok korku filmi izlemeyi 
tercih ediyor. Çünkü kadınlar tiksinti duyarlılığına veya endişesine erkeklerden daha 
yatkın. Ayrıca kadınlar erkeklerden daha fazla empatik kaygı bildiriyorlar. Ve bu, 
dehşetten zevk almada cinsiyet farklılığına aracılık edebiliyor. Küçük çocuklar sembolik 
uyaranlardan korkarken, daha büyük çocuklar somut veya gerçekçi uyaranlardan korkuyor. 
Çocukların korkulan nesne hakkında edindiği bilgi, film izlerken aldıkları keyfi artırıyor.   
Bu yüzden de korku ile başa çıkma açısından, küçük çocuklarda fiziksel başa çıkma 
stratejileri daha başarılı (Martin, 2019). 
Alandan yansıyan çıkarımlarla çalışmanın bulguları bir arada düşünüldüğünde, eklektik bir 
bağdan söz etmek mümkün. Bir bakıma çalışma ulaştığı sonuçlar itibariyle alanyazına 
doğrulayıcı paradigmadan eklemlenebiliyor.  
Türkiye’de ise korku filmleri üzerine literatüre bakıldığında (makale ve kitap hariç) ise 73 
adet lisansüstü çalışmadan bahsedebiliyoruz. Bunların yüzde doksanı yüksek lisans 
düzeyinde. Ve çoğunlukla Radyo Televizyon Sinema ve Güzel Sanatlar alanında yapılmış. 
Farklı disiplinlerde bir çalışmaya rastlamak güç. Diğer yandan metodolojik çıkarımlar 
ampirik araştırmalara dayanıyor. Deneysel çalışma neredeyse hiç yok. Bu durum sadece 
korku türü üzerinde değil, sinema alanında yapılan diğer araştırmalar için de geçerli. 1985-
2013 yılları arasında Türkiye’de sinema konusunda tamamlanmış 199 doktora ve sanatta 
yeterlilik tezini bibliyometrik çözümlemeye tabi tutan bir araştırma, sadece 12 izleyici 
araştırmasını not ediyor (İnceoğlu, 2014a). Diğer yandan 2002-2011 yılları arasında yedi 
hakemli akademik dergide yayınlanmış 178 sinema makalesinin bibliyometrik yöntemle 
incelendiği başka bir çalışma, yöntemsel eğilimler açısından çoğunlukla biçim ve biçem 
analizleri ile sosyolojik yöntemlerin kullanıldığından bahsediyor (İnceoğlu, 2014b). 
Yaklaşık bir ay önce yazına kazandırılan bir başka çalışma ise Radyo Televizyon ve 
Sinema Anabilim dalında 2010-2020 yılları arasında üretilen 260 doktora tezini içerik 
analizine tabi tutuyor ve görüyoruz ki sonuç değişmiyor. Dahası film çözümlemeleri 
üzerine olan tezlerin %40,6’sında (n=26) filmlerin belli bir yöntem ve tekniğe göre 
(göstergebilim, içerik analizi, film çözümlemesi) incelendiği ancak %59,3’ünde (n=38) 
herhangi bir yöntem ve tekniğin kullanılmadığı bulgulanıyor (Koç, 2021).  Dolayısıyla 
genelde sinema çalışmalarının özelde ise -bu çalışmanın da konusu olması itibariyle- korku 
türüne ilişkin sorunsalın izleyici odaklı araştırmalara konu edilmesi ülkemiz sınırları 
içerisinde bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor.  

TARTIŞMA 
Öte yandan bundan daha önemli olan şey belki de psikoloji ya da tıp disiplininden 
bakılınca pandeminin yarattığı koşullarla “başa çıkma” olarak sunulan bu olguyu, sosyoloji 
ve felsefe disiplini üzerinden ele aldığımızda farklı sorgulamalara tabi tutabilme 
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potansiyelimizin varlığı. Zira filmlerin “katharsis” etkisi yarattığını Aristo’dan beri 
biliyoruz. Klasik anlatı yapısının seyirciye mutlu son vadettiğini de. Korku filmleri her ne 
kadar tür olarak farklılaşsa da klasik anlatı yapısının unsurlarını taşırlar. Beri yandan salgın 
filmleri apokaliptik/distopik anlatılarıyla bilimkurgu/korku türünden ortak izleri 
paylaşırlar. Böylece de seyirciyi geleceğe hazırlama potansiyellerini bünyelerinde 
barındırırlar. Burada önemli olan da aşina olmakla başa çıkmak arasında kurulan pozitif 
ilişkinin kendisinin sorunlu olabilme ihtimali. Çünkü biliyor, görüyor ve deneyimliyoruz ki 
içine düştüğümüz pandemiye neden olan virüs her ne kadar herkese eşit davransa da herkes 
bu virüsü eşit şartlarda karşılamadı/karşılamıyor. Dolayısıyla da eşit 
etkilemedi/etkilenmiyor. Koronavirüsle mücadele için 35 milyon dolar bağış yapan Lady 
Gaga’nın (2021) attığı bir tweette paylaştığı gibi, “Hepimiz aynı gemideyiz ifadesi 
sahtekarca. Evet, birliktelik duygusu çok hoş. Ama şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini 
kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil.” Bu açıdan belki de 
yapmamız gereken şey, virüsün hayatlarımızı işgal etmesine izin vermek. Yani bizim 
dışımızdaki insanların bizim hayatımızı nasıl işgal edeceğine, nasıl rahatsız edeceklerine 
odaklanacak filmler yapmak. Ya da bunun ayırdına varan, eşitsizlik yaratan süreçler 
bütünü üzerine düşünen filmler izlemek.  
Bir psikoloji/tıp bilimci için elbette hastasının iyileşmesi için “ne gerektiği”dir önemli 
olan. Ancak bir toplumbilimci olarak bizler bu sonuçları tartışabilir, bireysel anlamda 
“başa çıkma stratejisi” olarak sunulan bu bulguların, toplumsal alanda hastalığa yol 
açabilme potansiyeli olduğunu iddia edebiliriz. Ve bu iddiayı yapma cesaretini de eleştirel 
düşünceye borçluyuz. Çalışmanın giriş/bulgular bölümlerinde de belirtildiği gibi sinema 
alanında deneysel ve izleyici merkezli araştırmaların, ülkemizde sınırlı sayıda kalması bir 
eksiklik ve bu eksikliğin giderilmesi de acil bir gereklilik. Bu konuda sadece sinema 
alanında değil farklı disiplinlerde olan birçok akademisyene de görev düşüyor. Ancak bu, 
eleştirel perspektife bir eleştiri olarak okunmamalı. Ya da en azından öyle algılanmamalı.  
Yukarıdaki saptamanın iki önemli sebebi var: Birincisi eleştirel perspektifin sürekli 
vurguladığı üzere klasik anlatının seyirciyi uyutma/rahatlatma etkisinin benzer bir 
perspektiften olmasa da deneysel çalışmaların sonuçlarıyla da desteklenmesi. Zira 
Scrivner, Johnson, Kjeldgaard-Christiansen ve Clasen’in çalışmasında filmler, “başa çıkma 
stratejisi” olarak sunulmuştu. Bu ifadenin kullanımı dahi bir tercih: Pozitif bir yükleme. 
Meselenin özü de burada aslında. Bu sonucu, pozitif /negatif olarak düşünüp 
düşünmemekte.  
İkincisi ise eleştirel perspektifin bu iddiayı film anlatılarına dayalı olarak zaten 
öngörüyor/saptıyor ancak eleştiriyor olması. Zira yukarıda da belirtildiği üzere, “virüs evet 
adil” ama “dünya değil”. Eve kapanmakla evsiz kalmak arasında fark var. İşe gitmek 
zorunda olmakla olmamak arasında da. Zengin olmakla yoksul olmak arasında fark var. 
Mülteci olmak ile vatandaş olmak arasında da. Doktor olmak ile öğretmen olmak arasında 
fark var. Çocuk olmak ile yaşlı olmak arasında da. Doğulu olmak ile Batılı olmak arasında 
fark var. Eğitimli olmak ile eğitimsiz olmak arasında da. Ve bu farkların yol açtığı yaralar 
var: Gizli yaralar. Pandemiyle birlikte daha da derinleşen ama görünürlülüğünü/dilini 
yitirmiş yaralar. Ve bize düşen bu yaralara merhem olmak. Değilse de dert edinmek, 
düşünmek. Rahatlamak değil. Sinemanın da görevi bu olmalı: Rahatsız etmek, rahatlatmak 
değil. Korku/salgın anlatıları bu anlamda kaçmak/uzaklaşmak/görmek istemeyenler için, 
evet, oldukça elverişli.   

SONUÇ  
Bu çalışma, korku filmi severlerin ve salgın filmlerine meraklı seyircilerin COVID-19 
salgını sırasında psikolojik olarak daha dirençli olduğuna ilişkin Scrivner, Johnson, 
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Kjeldgaard-Christiansen ve Clasen tarafından yürütülen Pandemic practice: Horror fans 
and morbidly curious individuals are more psychologically resilient during the COVID-19 
pandemic (2021) adlı çalışmanın sonuçlarını tartıştı. 310 katılımcı üzerinde yürütülen 
deneysel çalışma, uzaylı istilası, kıyamet ve zombi filmleri gibi salgın/korku anlatılarına 
maruz kalmakla salgın koşullarına hazırlıklı/dayanıklı olmak arasında pozitif ilişki 
kuruyor. Elde edilen bir diğer bulgu, salgın/korku filmleri izleme sıklığının, zorluklarla 
başa çıkma stratejilerini geliştirdiği yönünde. Çalışma öncelikle bu sonuçları görünür kıldı. 
Beri yandan bu sonuçları alanyazında beliren diğer deneysel bulgularla karşılaştırdı. Son 
olarak bu durumun kültürel olup olmadığı üzerine düşündü ve benzer araştırmaların 
ülkemiz sınırları içerisinde de yürütülmesi gerekliliğine işaret etti. Son olarak belki de 
ihtiyacımız olan şeyin rahatlamak değil, rahatsız edilmek/rahatsız olmak olduğunu iddia 
etti. Ve evet, korku/salgın anlatıları, kaçmak/uzaklaşmak/görmek istemeyenler için 
oldukça elverişli.   
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ÖZET 
Türkiye’de 1980’li yıllarda yaşanan sosyo-ekonomik değişimler, toplumsal yaşamın her 
alanında yeni tanımlar ve oluşumları beraberinde getirmiştir. Neoliberal politikalarla 
birlikte taşra ve kentlerin sınırları değişmiş; taşralar, gün geçtikçe kentli değerlere kapısını 
aralarken, kentler de kendi taşralarını oluşturmaya başlamıştır. Bu durum coğrafi alanla 
sınırlı kalmayıp, insan ilişkilerine de yansımıştır. Taşralı pratikler, büyük kentlerin 
merkezine taşınırken, kentli yeni pratikler ise kısa süre içerisinde taşra insanın yaşantısına 
sızmaya başlamıştır. Kadınların toplumsal konumları da, bu değişimlerden nasibini 
almıştır. Bu durum, toplumsal gerçekliğin bir yansıması olan sinema sanatına da 
yansımıştır. Özellikle son dönem Türkiye Sineması’nda, kadınların toplumsal 
konumlarındaki bu değişimin izini görmek mümkündür. Kentli kadınlara göre daha az ve 
çoğunlukla “nesne” olarak temsil edilen taşralı kadınlar, 80’li yıllardan itibaren sinema 
perdesinde bir özne olarak daha görünür olmaya başlamıştır. Çalışmada örnek olarak 
seçilen Sibel (2018, Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti, 2018) ve Kız Kardeşler (Emin 
Alper, 2019) filmleri, taşralı kadını anlatının merkezine koyarak, kadınların özgürlük 
arayışına tanıklık etmesi açısından önem arz etmektedir. Söz konusu filmler, geleneksel 
taşra değerleri ve erkek egemen zihniyetle mücadele eden kadınlara odaklanmaktadır. Öte 
yandan sinemanın eril bakış ve kentli kadın ile özdeşleşen geleneksel yapısını da tersine 
çevirmektedir. Bu anlamda çalışmanın amacı geçmişten günümüze Türkiye Sineması’nda 
taşralı kadın temsilindeki değişimi ortaya koymaya çalışmak ve bu temsillerin ortaya 
koyduğu kadın mücadelesini anlamaya çalışmaktır. Çalışmada yöntem olarak toplumsal 
cinsiyet ayrımı doğrultusunda kadın öznelliğine olanak tanıyan feminist kuram seçilmiş, 
neticesinde bu filmlerde yer alan kadın karakterlerin geçmiş dönemdeki taşralı kadın 
imgesinin aksine daha özgür karakterler olarak betimlendiği görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Taşra, Kadın Karakter, Kız Kardeşler, Sibel 

 
ABSTRACT 
Socio-economic changes experienced in Turkey in 1980, new definitions and formations in 
all areas of social life has brought. With the neoliberal policies, the borders of the 
provinces and cities have changed; while provinces are opening their doors to urban values 
day by day, cities have begun to form their own provinces. This situation was not limited 
to the geographical area, but also reflected in human relations. While rural practices moved 
to the center of big cities, new urban practices began to seep into the lives of rural people 
in a short time. Women's social status has also been affected by these changes. This 
situation is reflected in the art of cinema, which is a reflection of social reality. Especially 
in recent years in Turkey cinema, in the social position of women it is possible to see the 
traces of these changes. In this sense, representation of country woman  less than and 
mostly as a object urban woman in Turkish cinema, since 80s has become more visible as a 

PROCEEDINGS BOOK 87 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

subject. The films Sibel (2018, Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti, 2018) and Kız 
Kardeşler (Emin Alper, 2019), chosen as an example in the study, are important in terms of 
witnessing woman's quest for freedom by putting country woman at the center of the 
narrative. These films focus on women struggling with traditional provincial values and 
male-dominated mentality. On the other hand, it reverses the traditional structure of cinema 
which is identified with the masculine gaze and urban women. In this sense, the aim of the 
study is to try to reveal the change in the representation of country woman in Turkish 
Cinema from past to present and it is trying to understand the women's struggle that these 
representations put forward. In the study, feminist theory that allows woman subjectivity in 
line with gender discrimination was chosen as a method and as a result, it was seen that the 
female characters in these films were depicted as freer characters, unlike the rural female 
image of the past. 
Keywords: Country, Female character, A Tale of Three Sisters, Sibel 
 

GİRİŞ 
Taşra, içerisinde köy/kent, modern/geleneksel, merkez/çevre, tarım/sanayi gibi pek çok 
karşıtlığı barındıran bir kavram olarak salt coğrafi bir mekândan daha fazlasını temsil 
etmektedir. Kavram, genellikle, kentin dışında kalan, tarım ve hayvancılık gibi ekonomik 
uğraşların yapıldığı yerleşim alanları olarak tanımlanmaktadır (Geray, 1999: 63). 
Açıklamadan anlaşılacağı üzere, kır toplumu, modern olarak nitelendirilen kent/sanayi 
toplumlarından farklıdır.  
Taşrayı, kentten ayıran unsurlar ise, mahrumiyet ve mahremiyet şeklinde ifade 
edilebilmektedir. Taşra, büyük kentlerde bulunan birçok olanaktan yoksundur (Pekdemir, 
2005: 86-97). Merkezdeki olanakların taşradaki eksikliği, onu, “doyuma ulaşmayan bir 
yaşlı huysuzluk, engellenmişlik ve yoksunluk” çerçevesinde ele almayı gerektirmektedir 
(Çiğdem, 2005: 105-106). Taşraya hâkim olan bu “yaşlılık”; zamanın yavaş akması, 
yapılacak işlerin sınırlı olması ve şehrin dinamizminden yoksun olmasından 
kaynaklanmaktadır.  Öte yandan, özel hayatın korunmasına görece önem veren büyük 
şehirlere göre, taşrada mahremiyet kavramının yerini kamusallık almaktadır. Geniş aile 
gruplarından oluşan kırsal kesimde özel hayat neredeyse yoktur (Pekdemir, 2005: 90-91). 
Özel hayatın bu denli kısıtlı oluşu, taşrada cinselliğin örtük bir şekilde yaşanmasına neden 
olmaktadır.  Ancak kent ve kır arasındaki bu ayrım, özellikle 50’li yıllardan sonra 
yükselmeye başlayan kırdan kente göç hareketleriyle giderek azalmaya başlamıştır. Taşra 
kelimesinin içinde barındırdığı “dar ufuklar, kahredici bir yeknesaklık (…) iletişim 
evreninin -teknolojiyle daha da derinleşebilen- kısıtlılığı, cemaatlere sıkışmış kısır bir 
kamu âlem” Tanıl Bora’ya (2005: 40) göre, uzak bozkırları değil, en modern kentleri de 
kapsamaya başlamıştır. 1980’lerden itibaren ivme kazanan kapitalist ekonomi, zenginlik, 
bolluk ve seçkinlik gibi idealize edilmiş imgelerin, taşralara sızmasını hızlandırmıştır 
(Gürbilek, 2001: 26).  
Bununla birlikte, özellikle kırsal kadınının toplumsal konumunda da belirgin farklılıklar 
yaşanmaya başlamıştır. Patriarkal ilişkilerin günümüzde hala mevcut olduğu taşralarda 
kadınlar, daha bilinçli tercihler yapmaktadır. Kalabalık ailelerinden sıyrılarak eş ve 
çocukları ile birlikte özel bir yaşam yaratmak isterken, Fatmagül Berktay’ın da (1998: 2) 
ifade ettiği üzere, kadınların özneleşme süreci imkânsız olmaktan çıkmıştır. Toplumsal 
gerçeklikle doğrudan ilişkisi bulunan sinema ve özelinde Türkiye Sineması da, kadın 
tarihinde görülen bu değişimden nasibini almıştır. Geçmişten günümüze Türkiye 
Sineması’nda taşranın ve taşralı kadının temsili, ülkenin tarihsel serüveninden izler 
taşımaktadır. Özellikle 80 sonrası dönemde beyazperdede yer alan taşra filmlerine (Kırık 
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Bir Aşk Hikâyesi, 1981; Mine, 1982; Hayat Var, 2008, Reha Erdem; Mustang, 2015, Deniz 
Gamze Ergüven) bakıldığında geçmiş döneme kıyasla daha bilinçli, özgürlük peşinde 
koşan ve özne olarak yer alan taşralı kadınlar karşımıza çıkmaktadır. Bu minvalde 
çalışmanın amacı, son dönem Türkiye Sineması’nda günümüz taşralı kadın imgesinin 
dönüşümünü ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda dişil mücadele ve dişil arzuyu 
tartışarak, mikro alanlardaki kadın mücadelesinin önemini vurgulayan Kız Kardeşler ve 
Sibel filmleri çalışmanın örnek filmleri olarak seçilmiştir. Her iki filmin de hikâyesini 
taşrada kadın üzerine kurması ve geleneksel sinema kalıplarını tersine çeviren dişil bir 
anlatı dili kullanması, filmlerin araştırma kapsamına dâhil edilmesini sağlamıştır. 

TAŞRADA KADIN OLMAK  
İlkel dönemden, günümüz modern toplumlarına dek kadın ve erkeğe verilen toplumsal 
roller birbirinden farklılaşmıştır. İnsanlık her geçen gün uygarlığa adım atarken, kadının 
erkeğin karşısındaki toplumsal konumu geçmişten günümüze tartışmalı bir konu olmayı 
sürdürmüştür. Türkiye’de özellikle 1950’li yıllardan itibaren yükselen sanayileşme, kentli 
kadınların toplumsal konumunda görece fark yaratsa da, kırsal kadını bu değişimin dışında 
kalmıştır. 
Taşrada yaşayan kadınlar, bir yandan ailenin ve evin bakımından, diğer yandan tarımsal iş 
işlerden sorumlu tutulmuşlardır (Özbay, 1995: 142). Bu durumun en önemli nedenlerinden 
birisi sağlık, eğitim, elektrik, ulaşım ve su gibi olanakların taşralardaki yetersizliğidir. 
Bahsi geçen yoksunluklar kadının ev içi ve ev dışındaki sorumluluklarını arttırmıştır 
(Ertürk, 1995: 204-205). Taşralı kadınlar için kentler, ancak 50’li yıllardan itibaren bir 
umut olmaya başlamıştır. Zira herkesin birbirini tanıdığı taşrada kadın olmak eş, baba, 
ağabey, toplum ve namus kavramıyla mücadele etmek anlamına gelmektedir. Kırsal kadını 
tüm bu baskılardan uzaklaşmak için, kentleri bir araç olarak görmeye başlamıştır. 
Taşranın fiziksel sınırları aşarak genişlemesi, aile ilişkilerinin yanın sıra, kadınların 
toplumsal konumunda değişim ve dönüşümlere olanak tanımıştır. Her ne kadar ataerkil 
zihniyet yapısı devam etse de, kadınların iş yaşamında daha görünür olmaya başlamaları, 
ev içindeki rollerini de dönüşüme uğratmıştır. Bu değişimler, sürekli ve kesin olmasa da, 
geleneksel erkek egemenliği üzerinde sarsıcı bir etkide bulunmuştur. Öte yandan, kırsal 
kadınının toplumsal konumunda yaşanan dönüşüm, yalnızca kentsel değerlerle 
karşılaşmasına bağlı değildir. Taşralı pratiklerin bir kısmı da kadının toplumsal konumu 
açısından iyileştirici bir potansiyele sahiptir. Örneğin, göçer toplumlardaki kadın 
stratejileri üzerine çalış Lale Y. Heckmann (1995: 281-282), özellikle hayvancılık, 
bahçecilik ve tarım ile doğrudan hane halkıyla ilgili bulundukları üretim sürecini, 
kadınların kendi içinde statülerini artırmalarının bir aracı olarak görmektedir. Ayrıca 
misafirperverlik, kendisine danışılan ve yardım istenen kişi olmak, erkek egemenliğini 
sarsacak biçimde bir kadın dayanışmasında bulunmak (Sirman, 1995: 271-272) ya da 
kadınların doğaya ve toprağa hâkim olması (Mansfeld, 1995: 205) taşralardaki kadınların 
ataerkil zihniyete karşı güçlenmesine olanak tanımaktadır. 
Sonuç olarak Türkiye’nin taşrasındaki kadınların toplumsal konumu, ülkede dönüşen 
sosyo-ekonomik yapıyla el ele gitmektedir. Geleneksel değerlerin hâkim olduğu taşralar 
günümüzde nasıl değişmekte ise, kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği için verdikleri 
mücadelenin değişmekte ve dönüşmekte olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
mücadelenin ise en başta, eşitsiz güç ilişkilerinin yaşandığı mikro alanlarda yani hane 
içinde başladığı düşünülmektedir. 
 
 

PROCEEDINGS BOOK 89 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNEMADA TAŞRALI KADIN İMGESİ 
Agâh Özgüç, Türk Sinemasında On Kadın adlı kitabında; “sinema iki tarafı keskin bir 
bıçak gibidir (…) düşlerinde ‘sömürü’ ye de ‘uyarıya’ da yer vardır. Her şey bu silahın 
nasıl ve hangi amaçla kullanılmış olmasına bağlıdır” (1988: 13) ifadesine yer vermiştir. 
Gerçekten de sinema yarattığı dünyayla izleyiciyi düşsel bir yolculuğa çıkarmakta ancak 
aynı unsurları kullanarak, beslendiği toplumsal yaşama da etkide bulunabilmektedir. Bu 
nedenle beyazperdede karşımıza çıkan temsiller ve imgeler, gündelik yaşamı dönüştürmesi 
açısından son derece önemlidir. 
İlk köy filmi olarak bilinen Aysel Bataklı Damın Kızı (1934) başlayan köy filmleri, 
1952’ye dek benzer temalar etrafında “ilkel melodram” kalıplarının tekrar edildiği, 
tecavüze uğrayan, boyun eğen, “pasif” kadınların ve bu kadınlara göz diken yoksul/zengin 
erkeklerin bulunduğu öykülere yer vermiştir (Özgüç, 1988: 81). Örneğin, Aysel Bataklı 
Damın Kızı filminde Cahide Sonku (Aysel) ve onun bedeni öne çıkarılmıştır (Scognamillo, 
1998: 83-85). 60’lardan itibaren köy filmlerinin sayısında artış yaşansa da, bu filmler Lütfi 
Ömer Akad’ın Ana (1967) ve Irmak (1972) filmleri gibi yine kadın kaçırma, tecavüz ve 
intikam gibi konular etrafında Anadolu kadınının değişmez yazgısına odaklanmıştır 
(Künüçen, 2001: 56).  
Kırsal kadını ve onun arzularının filmlerin öznesi haline gelmeye başlaması ancak 80’li 
yılları bulmuştur. Taşrada kadın cinselliğine odaklanan filmler (Kırık Bir Aşk Hikâyesi, 
1981; Mine 1982, Atıf Yılmaz) aracılığıyla görece özgür bir ortam yaratılmıştır. Bu 
filmlerde ataerkil yapı tamamen ortadan kalkmasa da, önceki dönemin “boyun eğen” kadın 
tipolojisi ve kaderci yaklaşımın azaldığı, özgürlük arayışının başladığı söylenebilmektedir. 
Bu durumun yaşanmasında özellikle 20.yüzyıldan itibaren siyasallaşan kadın 
hareketlerinin egemen dil, kültür ve yapıları eleştirmeye başlaması da etkilidir. (Öztürk, 
2000: 222). Keskin ayrımların yerini çoğulcu anlatımlar almaya başlamış ve kültürel 
alanda yeni kadın imgeleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Her ne kadar bu dönemde 
anlatıların merkezinde kent ve kentli kadının mücadelesi (C Blok, 1994, Zeki Demirkubuz; 
Zerre, 2012, Erdem Tepegöz; Toz Bezi, 2015, Ahu Öztürk; Nefesim Kesilene Kadar, 2015, 
Emine Emel Balcı) bulunsa da; kadın sorunlarının yer aldığı taşralarda geçen öykülerin 
sayısı da giderek artmaktadır. Hayat Var filmi, büyük şehrin taşrasında iki erkek arasında 
var olmaya çalışan genç bir kadına odaklanırken, Mustang eril yapıyla olan mücadeleyi 
Karadeniz taşrasında yaşayan beş kız kardeş üzerinden tartışmaktadır. Yine 2000 sonrası 
Türkiye sinemasında kadın filmleri içerisinde yer alan Mavi Dalga (2013, Zeynep Dadak, 
Merve Kayan) filmi de, büyük şehirde üniversite okuma hayali kuran ve geleneksel 
değerlerle mücadele eden taşralı genç bir kızı merkezine almaktadır. Bu filmlerde yer alan 
kadın dayanışması, cinsellik, geleneksel değerlerin reddi gibi unsurlar taşralı kadının 
özgürlük mücadelesinin yansımalarıdır.  Karakterler, geçmişteki pasif ve kaderine razı bir 
şekilde köyde/taşrada kalmayı kabul eden kadın imgelerinden farklıdır. Patriarkal toplum 
yapısı içinde, kendi özgürlüklerini kurmaya ve bu özgürlüklerin peşinden gitmeye çalışan 
kadınlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 
Çalışma, günümüz Türkiye Sineması’nda taşralı kadın karakterlerin özgürlük 
mücadelesine odaklanarak, geçmişten günümüze değişen taşralı kadın imgesini ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sibel ve Kız Kardeşler, çalışmanın 
örnek olarak filmleri olarak seçilmişlerdir. Söz konusu filmlerin çalışma kapsamına dâhil 
edilmesinin sebebi, her iki filmin de dişil sinematografiye örnek oluşturması ve taşrada 
yaşayan kadınların sorunlarına odaklanan bir öyküye sahip olmasıdır. Her iki filmin de dil 
ve kültür üzerinden kadın mücadelesini ve cinselliğini tartışması, çalışmanın ortak 

PROCEEDINGS BOOK 90 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

başlıklar üzerinden, özellikle son dönem feminist literatürü referans alarak okunmasına 
aracılık etmiştir.  
1792 yılında feminist yazar Mary Wollstonecraft’ın A Vindication of the Rights of Woman 
(Kadın Haklarının Savunusu) adlı çalışması ile düşünsel alt yapısını oluşturmaya başlayan 
ilk dönem feminist kuram (Donovan, 2014: 22); 70’li yılların sonlarından itibaren her 
bireyin ve cinsin kendi özgüllüğü içinde ele alınması gerektiğinin altını çizerek (Kristeva, 
1994: 13,28); “kadınsı anları ve deneyimleri” ortaya koymuştur (Irigaray, 2006, s. 10) İkili 
cinsiyet tartışmalarından ziyade büyük ölçüde heteronormatif cinsiyet kavramı etrafında 
toplanan yeni feminizm; Judith Butler, Agacinski, Deleuze ve Guattari gibi isimlerle ırk, 
cinsellik, sınıf ve etnik azınlıklar gibi pek çok farklı kategoriler üzerinden tartışılmaktadır 
(Donovan, 2014: 349-350). Tarihsel akışta kadını özne olarak inşa etmeye olanak sağlayan 
son dönem feminist kuram, kadınların özgürleşmesi yolunda önemli fikirler ortaya 
koymuşlardır. Bu nedenle çalışmada, Sibel ve Kız Kardeşler filmleri üzerinden son dönem 
Türkiye sinemasında dönüşmekte olan taşralı kadın imgesi, özellikle son dönem feminist 
kuramı art alanına almaktadır. 

SİBEL VE KIZ KARDEŞLER FİLMLERİNİN ÖZETİ 
2019 yılında izleyiciyle buluşan Sibel, Karadeniz’in Kuşköy adlı bir kasabasında, özgürlük 
mücadelesi veren genç bir kadını anlatmaktadır. Karakteri canlandıran Damla Sönmez1’in 
ifadesiyle Sibel, “25 yaşına gelmiş, dilsiz olduğu, ıslıkla anlaştığı için köylüler tarafından 
eksik, engelli olarak kabul edil[en]” bir genç kızdır. Sibel, Karadeniz’in küçük bir köyünde 
kız kardeşi ve köyün muhtarı olan babasıyla yaşamaktadır. Bir yandan gün boyu köylü 
kadınlarla tarlada çalışan Sibel, bir yandan da evin, babasının ve kardeşinin bakımından 
sorumludur. Sibel, köyde dolaşan “kurt efsanesi” nedeniyle ormana gidemeyen kadınların 
aksine, sık sık ormanda ve dağlarda gezerek kurdu tuzağa düşürmeye çalışırken, Ali adında 
genç bir adamla karşılaşmakta ve bu andan itibaren öykü, Sibel’in kendini bulma arayışına 
tanıklık etmektedir. 
2020 yılında vizyona giren Kız Kardeşler filmi ise, annelerinin ölümünün ardından 
kasabaya “besleme” olarak gönderilen Reyhan, Nurhan ve Havva adlı üç kız kardeşin, 
yıllar sonra geri döndükleri köylerinden kurtulma mücadelesine odaklanmaktadır. Evin en 
büyüğü Reyhan, besleme olarak gittiği kasabada evinde kaldığı Doktor Necati’den hamile 
kalınca, kucağında bebekle babasının evine geri yollanmış ve köyün çobanı “yarım akıllı” 
Veysel’le evlendirilmiştir. Ancak Reyhan, Ankara’daki teyzesinin yanına gitmek ve 
çocuğunu kentte büyütmek için mücadele etmektedir. Reyhan’ın yerine kasabaya giden 
Nurhan ise, Necati’nin çocuğuna karşı defalarca el kaldırınca o da köye geri gönderilmiştir 
fakat o da ablası gibi kent merkezine geri dönmeye kararlıdır. Filmin başında gözyaşları 
içinde köye geri dönen küçük kardeş Havva da, kız kardeşleri gibi yaşamı boyunca köyde 
kalmamaya kararlıdır. 

ÖZGÜRLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR: ATAERKİL DİLİN VE 
KÜLTÜRÜN REDDİ  
Son dönem feminist yazarlardan Luce Irigaray (2006: 13), cinsiyet farklılığının kökeninde 
kültür ve kültürel alanda kullanılan dilin bulunduğunu ifade etmektedir, başka bir deyişle, 
toplumsal cinsiyet dil ve kültür içinde üretilmektedir.  Fakat doğuştan dilsiz olan Sibel, 
daha en başından köyde kullanılan ortak dile dâhil olamamış, hatta kendi alternatif dilini –
ıslık dili- kullanmıştır. Bu noktada Kristeva’nın dili “semiyotik” ve “sembolik” olarak ele 
aldığı ayrımdan bahsetmek yerinde olacaktır. Yerleşik eril kültürün uzantısı olan ataerkil 
                                                           
1 Boydak, S. (2019), “Sibel, Damla Sönmez, Kültür Sanat Ekranı”, Ekotürk, Erişim adresi: 
https://www.youtube.com/watch?v=KAhywrlMgik, Erişim tarihi: 03. 08.2020 
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dil kodlarını feminist bir yöntemle çözümleyen Kristeva (1994: 17), dili kadınların 
edilgenleştirildiği kültürel bir inşa süreci olarak görmüş ve kadını Babanın Yasasıyla 
pasifleştiren simgesel düzene karşı (Kristeva, 2014: 82), alternatif bir dil önermiştir.  

 
Görsel 1: Sibel’in kuşdili ile konuştuğu an 

Bu anlamda henüz çocukluğundan itibaren genelde dile, özelde ise ataerkil dile giremeyen 
Sibel, kuşdiliyle iletişim kurarak, eril bir otoritenin hâkim olduğu kültürün bir parçası 
olmayı reddetmiştir. 
Kız Kardeşler filminde ise, üç kız kardeş de özellikle 80 öncesi Türkiye Sineması’ndaki 
“kaderine razı gelen köylü kadın” tipolojisinden ayrılmaktadır.  Emin Alper2 filmi için, 
“köyde kadın olmak hem de yoksul olmakla ilgili. Sana adeta kader gibi çizilmiş o dar 
çerçeveyi kırıp daha iyi bir hayata adım atma isteğiyle ilgili…” sözlerini kullanmıştır. 
Gerçekten de film, taşranın da taşrasında yoksul bir kadın olmayı ve kadınların bu dar 
alandaki eril tahakkümü nasıl tersine çevirdiklerini anlatmaktadır.  

 
Görsel 2: Üç kız kardeşin babalarıyla birlikte yaşadıkları köyden genel bir plan 

Irigaray (2006: 25), eril toplumsal yapı içerisinde yaşayan kadınların, içinde oldukları 
durumu ve bu eril kodları fark edip, kendi öznelliklerini her şeye rağmen kurmaya 
başladıkları anın, dişil tarih için önemli bir adım olduğunu dile getirmiştir. Baba, kızları 
istemese de onları kent merkezine besleme olarak yollamış fakat kız kardeşler yaşadıkları 
şehre alışınca köye dönmek istememişlerdir. Şimdiyse geldikleri bu köyden kurtulmak için 
uğraş vermekte, kaderlerine razı gelmeyip, kendi arzu ve seçimleri yönünde hareket 
etmektedirler: Reyhan çocuğunu Ankara’da okutmak da kararlıdır, kardeşleri de köyde 
kalmamakta. Bu durum, Sirman’ın (1995: 252-273), Türkiye’deki köylü kadınların sabit 
bir toplumsal ilişkiler ağında bulunmaktan ziyade dönüşen ve değişen bir tarihsel akış 
içerisinde oldukları görüşünü yansıtmaktadır. Kız kardeşlerin mevcut statükoyu reddedip, 
duruma tabi olmak yerine annelerinden kalan dişil mirası değiştirip, kendi özgürlük 
alanlarını kurma istekleri, dişil mücadelenin kurulması açısından önem arz etmektedir. 
 
 
                                                           
2Sevimli, S. Ö. (2019, 26 Eylül). “Emin Alper-Röportaj” Youtube, Trt2 Sinema+ Programı, Erişim adresi: 
https://www.youtube.com/watch?v=_t7FDDprYwQ&t=1524s Erişim tarihi: 10.07.2020 
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ÖZGÜRLÜĞÜN FİZİKSEL MEKÂNLARI VE ARAÇLARI 
Sibel filmine bakıldığında, genç kadın özgürlüğünü, fiziksel mekânlar aracılığıyla somut 
olarak gerçekleştirmektedir. Gündelik yaşamını ev ve tarla arasında geçiren Sibel’in 
kendini ait hissettiği tek yer, tarlanın yanı başında duran ama hiçbir köylü kadının gitmeye 
cesaret edemediği ormandır (Görsel 4). 
Sibel yönetmen Guillaume Giovanetti’nin ifadesiyle3, “orman başka kadınlara da açılsın 
diye çabala[maktadır]. Diğer kadınlar da ormana gidebilsin diye uğraş[maktadır]”. Köyde 
dolaşan kurt efsanesi nedeniyle kötülüklerden arındırmak istediği ormanda özgürleşmek, 
tüm köylü kadınları bu özgürleşmeye davet etmek istemekte, bu yönüyle film, masalların 
eril yapısını da tersyüz etmektedir. Sibel, Kırmızı Başlıklı Kız masalından fırlamış gibidir.  

 
                                      Görsel 4:  Ormanda dinlenen Sibel karakteri 

Masalda, ninesine şurup ve kurabiye götürmesi gereken Kırmızı Başlıklı Kız, annesinin 
uyarısına rağmen yolda karşısına çıkan bir kurtla konuşmuş ve bu nedenle başına kötü 
şeyler gelmiştir. Eric Fromm (1992: 253), ahlaki açıdan cinselliğin getireceği tehlikelerden 
söz eden bu masalda, cinsel birlikteliğin yamyamlıkla, kadının erkek tarafından 
yutulmasıyla özdeşleştirildiğini ifade etmiştir. Sibel ise kurdu kendisi aramakta, tuzağa 
düşürmekte, kurt yerine karşısına çıkan “kanun kaçağı Ali” ve yasak ilişki nedeniyle köy 
halkı tarafından dışlanan “Narin” ile arkadaşlık etmektedir. Bu anlamda Sibel, Kırmızı 
Başlıklı Kız’a meydan okumaktadır. 
Jean Joseph Goux’a göre, erkeğin değil de kadının soyağacının kabul gördüğü 
toplumlarda, kız çocukları evlendiği zaman anneleri, bir meşale yakar ve bu meşaleyi çiftin 
önünden geçerek yeni evlerine kadar taşır. Kız çocuğunun yeni evinin ilk ateşi yanar. 
Goux, bu durumu kadının “dişil kimliğine” ve “kadın soyağacına” bağlılığı ile açıklar. 
Fakat uygarlık eril soy ağacı üzerine kurulmuş ve kadın soyağacını, dişil kimliği 
unutturmuştur (Irigaray, 2006: 16-17). Filmde ise eskiden kadınlar evlendikleri gün “Gelin 
Kayası” denilen uçurumun tepesine çıkıp, meşale yakar, böylece tüm köyü aydınlatırlar. 
Fakat erkekler “izin vermediği için” kadınlar artık gelin kayasına çıkmamaktadırlar. Eril 
bir iktidarın hâkim olduğu köy ortamının döngüsünü bozacak, anaerkil tarihe geri dönecek 
olan tek kişi Sibel ve örnek aldığı Narin’dir. Filmin sonlarına doğru meşaleyi Sibel 
yakacak, Ali’yle arasında geçenlere dair yapılan dedikodular yüzünden nişanı bozulan kız 
kardeşiyle, köy meydanında cesurca gezerek, dişil tarihe geri dönecektir.  
Kız Kardeşler filmine bakıldığında, özgürlük mekânının, genç kızların kafasındaki kent 
imgesi olduğu görülmektedir. 1950’lerden itibaren Türkiye’de kırdan kente doğru artan 
göç hareketleri ile taşralı kadının toplumsal konumunda görece değişimler yaşanmıştır. 
Kadınlar, kentlerde eşinin ve çocuğunun bakımından sorumlu olan, konfor içinde yaşayan 

                                                           
3  Ildır, A. (24 Şubat, 2019). “Sibel’in Yönetmenleri Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti ile Söyleşi”, 
Altyazı Dergisi, Erişim adresi: https://altyazi.net/soylesiler/sibelin-yonetmenleri-c%CC%A7ag%CC%86la-
zencirci-guillaume-giovanetti-ile-soylesi/, Erişim tarihi: 03.08.2020 
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kentli kadın olma hayalleri kurmuşlardır. Bu kadınlar, 70’lerden önce gitmeye cesaret 
edemedikleri kenti bir umut olarak görmeye başlamış (Erman, 1998: 212). Aidiyet 
hissinden yoksun olsalar da kasabada kaldıkları evlerin konforu, eğitim ve iş olanakları 
kızların köye yabancılaşmasına neden olmuştur. Nitekim yönetmen Alper, asfaltsız yollar, 
eski arabalar ve TV’nin henüz ulaşmadığı bu yerden anlaşılacağı üzere öykünün 1980’ler 
referans alınarak tasarlandığını söylemiştir. Kent merkezinde kendi çekirdek ailelerini 
kurup, özgürce yaşamak isteyen kız kardeşler, kente geri dönmek için türlü numaralar 
yapmaktadır. Nurhan, Doktor Necati’ye kendini acındırmakta, Reyhan eşi Veysel’in aklına 
girerek, Necati’den iş istemesini sağlamakta, Havva ise, kendi marifetlerini Necati’ye 
göstererek kardeşlerinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Tüm bu sahneler, filmin 
özgürleşme yolunda atılan adımlar olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

TAŞRADA KADIN CİNSELLİĞİ VE SİNEMADA DİŞİL BAKIŞ 
Yüksel’ e göre, taşralı kadınlar tek başına dışarı çıkmaktan, ne zaman, nerde, ne yiyeceğine 
kadar tüm fikir ve davranışların kamusal olduğu bir ilişkiler ağında yaşamaktadır. Açık 
seçik yaşadığı bir ilişki yüzünden, özellikle kadının taşranın gözünde toplumsal konumu 
alçalmaktadır (2008: 132-133). Bu nedenle geleneksel toplumlarda, karşı cinsle kurulacak 
tek ilişki biçimi evliliktir. Patriarkal zihniyeti yansıtan bu kültür, sinemaya da yansımış, 
seksenli yıllara dek, özellikle köy filmlerinde yer alan kırsal kadınının cinselliği göz ardı 
edilmiştir. Ancak günümüz Türkiye Sineması’nda özellikle Sibel ve Kız Kardeşler gibi 
filmlerle birlikte taşralı kadınların sorunları ve kadın cinselliği konusu ön plana çıkmaya 
başlamıştır. 
Toplumsal pratikler içinde üretilen normlara dikkat çeken Judith Butler (2009: 74-75), 
toplumsal alanın, neyin görünür neyin gizil olması gerektiğine karar veren bir yapıya sahip 
olduğunu dile getirmektedir. Buna göre, kimin kadın, kimin erkek olacağına karar veren 
toplumsal cinsiyet normları, kendi sınırları içinde durmayan bireylere de yeni anlamlar 
yüklemektedir. Özellikle kırsal kesimde evlenme yaşı küçük iken, görücü usulünün hala 
yaygın olduğu 80 sonrası Türkiye’de, kişilerin isteklerine bağlı evlilik türü genellikle 
kentsel kesimle sınırlıdır. Kuşköy’de de benzer şekilde karşı cinsle kurulacak tek ilişki 
biçimi evlilik olmalı ona da kişinin ailesi ve köy halkı karar vermelidir. Kısacası köyde 
kadınların özel yaşamı, herkes tarafından sahiplenilen kamusal bir alandır.  

                                             
Görsel 5: Sibel’ le Ali’nin yakınlaştığı an 

Ancak Sibel’in, Ali’yle olan ilişkisi geleneksel normların ötesindedir. En başından kendisi 
“norm dışı” olan bu genç kadının yaşadığı ilişki de “norm dışı” olacaktır. Sibel, her ne 
kadar yönetmenlere göre “cinsiyetsiz” bir karakter olsa da, Ali aracılığıyla kadınlığını ve 
kadın cinselliğini, nesneleşmeden özgür bir biçimde gerçekleştirmektedir. Ali değil, Sibel 
Ali’yi öpmüştür, Ali değil, Sibel Ali’yi yatırmıştır. Sibel eril düzenin diliyle konuşmayan, 
eril bir toplumsal belleğe sahip olmayan, dişil arzularını özgün bir şekilde kuran bir 
kadındır, dolayısıyla Sibel için Ali, yalnızca bir araç –nesne- haline gelmiştir.  
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Görsel 6: Kız Kardeşler’de Reyhan, kendi isteğiyle, eşi Veysel kendinde değilken onunla 

birlikte oluyor 
Ataerkil toplumlar, kadınların cinsel arzusunu bastırması ve onu yadsıması gerektiği 
düşüncesi üzerine kuruludur. Gerçek bir cinsel özgürlük ise, uygarlığın her cinsiyetin 
kendine özgü cinselliğinin tanınmasından geçmektedir (Irigaray, 2006: 68). Kız Kardeşler 
filmine bakıldığında, patriarkal zihniyetin hüküm sürdüğü bu küçük köyde, kadınlar 
erkeklerin değil kendi cinselliklerinin ve arzularının peşinden gitmektedirler. Köy halkı, 
eczacı kalfasının Reyhan’ın aklına girerek onu hamile bıraktığı dedikodularını yaymıştır. 
Reyhan ise kardeşine bu ilişkinin (aslında Doktor Necati ile yaşanmıştır) erkeğin 
arzusundan ziyade, kendi arzusuyla gerçekleştiğini söylemektedir. Bu sahnede geçmiş 
dönem Türkiye sinemasında “aldatılan, kandırılan saf kadın” tiplemesinin bozulduğu 
görülmektedir. Bu anlamda sinemada geleneksel anlatı kalıplarının yıkılmasında önemli bir 
sahnedir bu, zira söz konusu cinsellik olduğunda, taşralı bir kadının arzu ve isteklerine 
kulak vererek bunu pratiğe dönüştürmesi ve kadın cinselliğini açıkça dile getirebilmesi 
önemli bir değişim göstergesidir.  
Kadın cinselliğine gönderme yapan bir başka sahne ise Nurhan’ın kasabada baktığı erkek 
çocuğun cinsel organı hakkında Reyhan’la konuştuğu sahnedir. Nurhan, Necati’nin küçük 
oğlunun cinsel organından duyduğu korkuyu dile getirmektedir. Fakat eril gücün kaynağı 
olarak gösterilen erkeğin cinsel organı, ablası Reyhan tarafından aşağılanır. Segal’in (1990: 
104), “nasıl oluyor da erkek cinsel organı kadar nazik ve kolay incinebilir bir şey (…) 
güçlü bir silah, bir yönetim ve denetim aracı, erkek gücünün gerçek kaynağı durumuna 
giriyor?” diye sorduğu soruyu, filmde Reyhan sormaktadır. Erkeğin cinsel organını, kendi 
arzusu için bir nesne olarak kullanabileceğinden söz etmektedir. Nitekim günlerdir 
kendisiyle birlikte olmak isteyen eşi Veysel’i geri çeviren Reyhan, sarhoş olduğu için 
ormanda sızan Veysel’in üstüne çıkarak onunla kendi istediği anda birlikte olmuştur.  

 
Görsel 7-8: Sibel’de, Ali’nin duş aldığı sahne ve onu dikizleyen Sibel 

Ayrıca her iki filmin de sinematografik tercihler açısından dişil bakışı öne çıkardığı ve 
böylece taşralı kadının özne olmasına olanak tanıdığı söylenebilmektedir. Laura Mulvey 
(1999: 837), Görsel Haz ve Anlatı Sineması adlı yazısında, kadınların klasik anlatıda erkek 
bakışının nesnesi olarak yer aldığından, erotik görsel kodlar aracılığıyla “dikizlenen” 
kadının cinsel bir nesne olarak teşhir edildiğinden söz etmektedir. Sibel filminde ise, 
Ali’nin ormanda çırılçıplak duş aldığı sahnede Sibel, genç adamı gizlice gözetlemektedir. 
Dolayısıyla Ali değil, Sibel Ali’yi dikizlemiştir. Sibel bakışın nesnesi değil, bizzat 
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taşıyıcısı konumunda yer almıştır. Böylece film, erkeği kadın bakışının nesnesi haline 
getirmektedir.  
Öte yandan son dönem Türkiye Sineması’na bakıldığında köy ile kent arasında sıkışıp 
kalan (Kasaba, 1997; Mayıs Sıkıntısı, 1999; Uzak, 2002; Yumurta, 2007; Yozgat Blues, 
2013; Ahlat Ağacı, 2018 vs.) karakterlere sıkça rastlanmaktadır fakat filmlerin çoğunda 
karakterler erkektir. Temsil sayısı az olan taşralı kadınlar ise, filmlerde genellikle mevcut 
durumu kabullenen, gitme fikri sadece bir hayal olan (Ahlat Ağacı, 2018) ya da gittikleri 
yerde dahi ikinci planda kalan (40 Metrekare Almanya, 1970) “görünmez” kişiler olarak 
yer almaktadır. Ancak Kız Kardeşler, kadının ve kadın mücadelesinin anlatının merkezinde 
olduğu bir film olarak en başından eril anlatı yapısını yıkmaktadır. Hem öykünün kadınları 
merkezine alması hem de günümüze dek özgürleşme anlatılarının çoğunlukla kentli 
kadınlarla (Kadının Adı Yok, 1988; Ah Belinda, 1986; C Blok, 1994, Zerre, 2012; Toz Bezi, 
2015; Nefesim Kesilene Kadar, 2015 vs.) ele alındığı bir sinema anlayışını tersine çevirip, 
taşralı kadını anlatması filmi farklı kılmaktadır 

SONUÇ 
25. Uluslararası Adana Film Festivali’nden birçok ödül ile ayrılan Sibel ve yine 38. 
İstanbul Film Festivali’nde 5 dalda ödüle layık görülen Kız Kardeşler filmi, yeni dönem 
Türkiye Sineması’nda önemli bir dönüşümü resmetmektedir. Eril merkezli anlatı 
kalıplarının dışına çıkarak kadına ve kadının var olma mücadelesine odaklanan her iki 
filmin de dişil bakışı öne çıkardığı görülmektedir.  
Türkiye Sineması’nda her ne kadar 1980’li yıllar itibari ile “kadın filmleri” olarak anılan 
bir döneme geçilmiş olsa da, bu filmlerin merkezinde kentli kadın karakterlerin bulunması, 
ülkenin taşrasındaki kadınların temsilinde sıkıntı yaratmaktadır. Zaman zaman taşralı 
kadınların konu edildiği filmler beyazperdeye taşınsa da, bu temsillerin kadının toplumsal 
konumunun iyileşmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmediği açıkça 
görülebilmektedir. Öte yandan ülke sinemasının sıklıkla işlenen konularından biri olan 
taşra ve kent arasında kalmış birey, filmlerde genellikle erkek karakterler aracılığıyla 
işlenmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın örnek filmleri olarak karşımıza çıkan Sibel ve Kız 
Kardeşler filmlerinin taşralı ve eril değerlerle mücadele eden kadınlara odaklanması, 
sinemanın eril bakış ve kentli kadınla özdeşleşen geleneksel yapısını tersine çevirmektedir. 
Kız Kardeşler filminde yer alan üç kız kardeşin filmin başından itibaren doğdukları “baba 
evinden” kurtulma hayalleri, içinde bulundukları mevcut statükoyu kabullenmediklerini 
göstermektedir. Aynı şekilde Sibel filminin ana karakteri olarak karşımıza çıkan Sibel, 
Karadeniz’in yeşil taşrasında hemcinslerinden farklı konuşan, farklı davranan, farklı 
mekânlarda var olmaya çalışan cesur bir kadın olarak yaşamaktadır. Var olan düzeni 
kabullenmemiş, belki de “aykırı” davrandığı için dışlanmış olan karakterlerden oluşan her 
iki film de, “ötekilerin” birbiriyle kurduğu ilişkiler üzerinden özgürlüğü tartışmaktadır. 
Filmlerde en öne çıkan unsur ise, taşralı kadının cinselliğine yapılan vurgudur. 
Karakterlerin kendi arzularına kulak vererek, “norm dışı” bir cinsel ilişkiye girmesi, filmin 
kadınların özgürleşme yolunda attıkları adımlar için önem teşkil ettiği sahnelerden biridir. 
Kız Kardeşler’in Reyhan’ı ile Sibel filmindeki Sibel karakteri, dişil arzuyu ve bakışı temsil 
etmektedirler. Her iki kadın da, geleneksel toplum tarafından yapılan evlilik baskısına 
aldırmadan, kendi arzularının peşinden giderek, kadın hazzını öne çıkarmaktadırlar. 
Sonuç olarak, çalışmanın örnek filmlerini oluşturan Sibel ve Kız Kardeşler; bilinç, 
farkındalık, kadın mücadelesi, kadın cinselliği, öznellik ve eril bakışın tersyüz edilmesi 
gibi birçok tema üzerinden dişil tarihin kurulmasına aracılık etmektedir. İçine doğdukları 
ya da hapsedildikleri mekânlar ve toplumsal ilişkilere uyum sağlamak yerine kendi 
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özgürlüklerini kurmanın bir yolunu arayan bu kadınlar Türkiye Sineması’nda dönüşen 
taşralı kadın imgesinin bir örneği olarak yorumlanabilmektedir. 
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ÖZET 

Ben ve öteki ayrımı, ötekinin inşası, ötekileştirme pratiği ve söylemi 20.yüzyılın sonlarına 

doğru politik ve toplumsal tartışmaların önemli başlıkları olarak karşımıza çıkar. Öteki 

kavramı üzerinden ayrıntılandırılan bu konular siyaset biliminden sosyolojiye, edebiyattan 

ekonomiye, iletişim bilimlerinden psikolojiye birçok farklı alanda ve farklı eksenlerde ele 

alınmakta ve tartışılmaktadır. Sinema da sahip olduğu hareket-zaman blokları dolayımıyla 

ötekileştirme pratiğini ve söylemini anlama noktasında ilgili literatüre önemli katkılar 

sunar. Ben, öteki ve temsil arasındaki ilişkiyi somutlama potansiyeline ve işlevine sahip 

önemli kitle iletişim araçlarından ve mecralarından biri olarak karşımıza çıkan sinema, 

ilgili kavramların sinematik imajlar aracılığıyla derinlemesine anlaşılmasına ve 

açıklanmasına olanak tanır. Bu çalışma bu noktadan hareketle ortaya çıkmış, ben ve öteki 

ikili karşıtlığını anlamayı ve bu bağlamda ben ve ötekine yönelik üretilen temsil 

pratiklerini filmik imajlar aracılığıyla ortaya koyabilmeyi amaç edinmiştir. Bu çerçevede 

bu çalışmada evren olarak Türk Sinemasına özelde ise Türk Sinema Tarihi’nin önemli otör 

yönetmenlerinden biri olan N. Bilge Ceylan’ın film-dünyasına odaklanıldı. Kapsam ve 

sınırlılık gereği araştırma nesnesi olarak yönetmenin 2014 yılında Cannes Film 

Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen Kış Uykusu (Winter Sleep) filmi Teun 

A. van Dijk’ın hem bir kuram hem de bir araştırma yöntemi olarak kabul edilen eleştirel 

söylem çözümlemesi ekseninde ele alındı. Van Dijk’ın yöntemi makro (tematik ve 

şematik) ve mikro (sözdizimsel/sentaktik, ses ve müzik ve filmin retoriği) başlıkları altında 

ben ve öteki karşıtlığını ve temsil ilişkilerini tartışmak ve bu çerçevede ötekinin inşasını 

anlamak adına ilgili filme yöneltildi.  

Anahtar Kelimeler: Sinema, Ben ve öteki, Temsil, Eleştirel söylem analizi. 

 

ABSTRACT 

The distinction between self and other, the construction of the other, the practice of 

marginalizing and discourse appear as important topics in political and social debates 

towards the end of the 20th century. These issues, which are detailed through the concept 

of the other, are discussed in many different fields and in different axes from political 
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science to sociology, literature to economics, communication sciences to psychology. 

Cinema makes important contributions to the relevant literature in understanding the 

practice and discourse of marginalization through its movement-time blocks. Cinema, 

which is one of the important mass media and media that has the potential and function of 

embodying the relationship between self, other and representation, enables the related 

concepts to be comprehensively understood and explained through cinematic images. This 

study has emerged from this point and aims to understand the binary opposition of the self 

and the other and to reveal the representation practices produced in the axis of binary 

oppositions in this context. In this context, this study focuses on N. Bilge Ceylan, one of 

the important directors of Turkish Cinema History, in particular for Turkish Cinema. 

Winter Sleep, which was awarded the Golden Palm award at the Cannes Film Festival in 

2014 as a research object due to its scope and limitation, was handled in the axis of Van 

Dijk's critical discourse analysis, which is accepted as both a theory and a research method. 

Van Dijk's method was directed to the relevant film under macro and micro titles. Thus, it 

was tried to reveal how the other is constructed as well as the opposition of the self and the 

other. 

Key Words: Cinema, I-Other, Representation, Critical Discourse Analysis. 

 

GĠRĠġ 

Öteki kavramı en genel anlamda ben/biz dünyasının dışında bulunan kişi veya gruplar 

olarak tanımlanabilir. Erkeğin ötekisi kadın veya Batı’nın ötekisi Doğu örneklerinde 

olduğu gibi, belli bir varlığın karşıtı olan, zıt kutupta bulunan varlıklar öteki olarak 

adlandırılır (Cevizci, 1999:661). Kavramın farklı alanlardan, farklı yaklaşımlar dahilinde 

ele alınabilmesi sebebiyle geniş bir anlamda kullanılabildiği söylenebilir. Ötekinin bir 

kavram olarak oluşmasında ve ötekileştirme pratiklerinde, ideoloji ve iktidar ilişkileriyle 

beraber kültürel, toplumsal, dini ve siyasal yaklaşımlar da belirleyici olabilmektedir. 

Bakılan noktaya göre değişiklik gösteren öteki kavramı toplumsal bir süreç içinde yaratılır 

ve genel olarak olumsuzluk taşır (Tekeli, 1998:87). Toplumsal yapı içinde bireyler kendi 

kimliklerini öteki üzerinden oluşturmakta ve “öteki”den ayrıştığı ölçüde, ortaya çıkan 

farklılıklar üzerinden kimliğini ifade etmektedir. Öteki geniş bir çerçeve içinde, bir ya da 

daha fazla kişi, kültür veya toplum tarafından, geçmişte yaşanan ve güncel olarak devam 

eden ilişkiler bağlamında dikey olarak sınıfsal düzeyde ya da yatay olarak etnisite vb. 

düzeyde farklılaştırılmış/ayrıştırılmış olan kişi, grup, sınıf şeklinde ele alınabilir (Nahya, 

2011:29). Toplumsal ilişkiler bağlamında bir bireyin ya da bir grubun çoğunluktan farklı 

olan herhangi bir özelliğinin bulunması o bireyin veya grubun öteki olarak görülmesi ve 

ötekileştirilmesini doğurur.  Ben ve öteki arasındaki ilişkide roller bellidir ve bu rolleri 

özne olan “ben” belirler. Bu ilişkide ben kural koyan, akılcı olan, katı ve sınırları tanımlı 

olandır, öteki ise kurallara tabi olan, dinleyen, muğlak ve esnek olandır (Kundakcı, 

2013:69). Bir süreç olarak ötekileştirme, farklılaştırma ve ayrıştırma düşüncesinde bir imge 

meydana getirir. Ortaya çıkan bu imge, kimi zaman olumsuz yargıları içeren, önyargılar, 

stereotipler ve kimi zaman damgalama şeklinde karşımıza çıkabilen bir algı biçimidir 

(Nahya, 2011:30).  

Öteki kavramına sinema perspektifinden bakıldığında ideolojik, dini kimlik, etnisite gibi 

farklı kavramlar çerçevesinde ötekinin sinemasal anlatıda inşa edildiği görülür. Özellikle, 

dünyada egemen sinema konumunda bulunan Hollywood’un film yapım pratikleri 

içerisinde her dönem ötekileştirmeye örnek olarak verilebilecek filmler görmek 
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mümkündür. Egemen ideoloji ile yakın ilişki içinde olan Amerikan sineması ortaya 

koyduğu filmler aracılığıyla belli grupları ötekileştirerek egemen ideolojinin yayılımına 

aracılık etmektedir. İlk olarak western türü filmlerde, yerliler olan Kızılderililer’in 

ötekileştirilmesi ile anlatıda Amerikalılık duygusunun yüceltildiği görülür. Tarihsel süreç 

içinde, dönemin siyasal atmosferine bağlı olarak Hollywood sinemasında ötekileştirilen 

grupların sürekli olarak değiştiği söylenebilir. Western filmlerde, Kızılderililer’in belli 

stereotipler halinde ele alınması gibi Vietnam Savaşı dönemini anlatan filmlerde 

Vietnamlılar, Soğuk Savaş döneminde Ruslar ve 11 Eylül saldırıları sonrası Müslüman 

kimliğinin ötekileştirildiği görülür. Ötekileştirme üzerine kurulan anlatı aracılığıyla bu 

filmlerde karşıt gruplar tehdit eden, saldıran, vahşi, barbar olarak gösterilmiş buna karşın 

Amerika kendini savunan ve saldırıya maruz kalan bir şekilde yer almıştır. Tercih edilen 

bu anlatı yöntemiyle Amerika’nın üretilen filmlerde ideolojisini öteki üzerinden etkili bir 

şekilde kurduğu söylenebilir. Filmlerde örtük halde bulunan egemen ideolojinin ortaya 

çıkarılmasında ve görünen film-dünyanın ardını okumada eleştirel söylem çözümlemesi 

yöntemi büyük önem taşımaktadır. Eleştirel söylem çözümlemesi aracılığıyla egemen 

ideolojiye hizmet eden metinler ayrıntılı okunarak kimi zaman diyaloglara, kimi zaman 

imajlara gizlenmiş olan ideolojik anlamlar açığa çıkarılabilmektedir.  

Eleştirel söylem çözümlemesi temel olarak diyalog, söylem veya metin üzerinden 

“aslında” söylemek ya da söylenmek istenen ifadeyi/şeyi bulmak ile ilgili bir bakışa 

karşılık gelir. Ele alınan metnin arka planında var olan anlamları yorumlamak, asıl 

söylenmek istenene ulaşma sürecinde sadece metne bağlı kalarak çözümleme girişiminde 

bulunmak kimi zaman araştırmacıyı yanıltabilir. Bu nedenle çözümleme ya da araştırma 

nesnesi, içinde bulunduğu toplumsal yaşamdan ayrı düşünülemez. Eleştirel söylem 

çözümlemesinin, diğer söylem çözümleme yöntemlerinden temel farkının ele alınan metni 

sosyal bağlam çerçevesinde okumak ve anlamak olduğu söylenebilir. İnal’ın vurguladığı 

üzere (1996: 174) eleştirel söylem analizinde dil hiçbir zaman, toplumsal yapıdan 

yalıtılmış bireysel bir kullanım olarak ele alınmaz ve alınmamalıdır. Dil kullanıcılarının 

toplumsal konumlarının yanı sıra, iletişimin gerçekleştiği ortamın özellikleri yani 

bağlamsal (contextual) faktörler her zaman anlamlandırma sürecinin belirleyicileri olarak 

ortaya çıkar. 

Eleştirel söylem, bir kişinin diğer kişiler üzerinde veya bir grubun toplumda yer alan diğer 

gruplar üzerinde söylem aracılığıyla inşa ettiği iktidarı anlamaya çalışırken, tahakküm 

kurulan birey veya grupların bu güce karşı gösterdikleri direnci de göz ardı etmez. Eleştirel 

söylem yaklaşımını temel alan araştırmacılar söylem aracılığıyla güç ilişkilerinin inşa 

edildiğini ve bu nedenle güç ilişkilerinin doğal olmadığını ifade eder. Eleştirel söylem 

çözümlemesi adından da anlaşılacağı üzere açık bir eleştirel duruşa sahiptir. Bu bağlamda 

eleştirel söylem çözümlemesi araştırmacılarının konumlanma noktalarının ve anlamaya 

çalıştıkları temel meselenin bir yanının sosyal eşitsizliği devam ettiren ve öteki olarak ilan 

ettikleri üzerinde gücünü kullanan seçkinler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Eleştirel söylem çözümlemesi öncelikle haber metinleri için uygulanmış olsa da diğer 

yazılı ve görsel metinlerin çözümlenmesi için de uygun bir yapıya sahiptir. Çözümleme 

temel olarak metinde gizli olan anlamların ortaya çıkarılmasıyla, metnin politik olarak ne 

anlatmak istediğiyle ilgilenir.  

Eleştirel söylem çözümlemesinin temelinde yer alan düşünce yapısına bakıldığında ideoloji 

ile ilgili çalışmaları bulunan düşünürlerin kuramsal çalışmalarının sundukları katkılar 

dikkat çeker. Özellikle siyaset bilimi kökenli kuramcıların çalışmaları dilsel süreç ile 

toplumsal iktidarın kurulması sürecindeki ilişkiyi anlamak açısından önemlidir. İlk olarak 

söylem kavramı bu kuramsal çalışmalar çerçevesinde gelişmiştir ve kimi zaman ideoloji 

kavramı yerine veya dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Bu çalışmalar özellikle (İnal, 1996: 
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58) Althusser ve Gramsci gibi Neo-Marksist kuramcıların düşüncelerine dayanır. 

Çalışmanın kuramsal tartışma boyutunda Althusser’in “devletin ideolojik aygıtları” ile 

Gramsci’nin “hegemonya” kavramlarına ve bu kavramların bir anlamda öncülü olan 

Marx’ın düşüncelerine bakılacaktır. 

Eleştirel söylem çözümlemesi çıkışı itibariyle yazılı metinlerin çözümlemesi için 

yapılanmış ve tasarlanmış olsa da farklı alanlarda üretilen metinlerin okunması için de 

uygun bir yapıya sahiptir. Her iletişim aracında anlam, araca özgü kodlarla oluşturulur. 

Gazetelerde cümlelerin ötesinde sayfa tasarımında yer alan logolar, punto büyüklükleri, 

fotoğraflar, başlık ve alt başlıklar ile bir bütün olarak anlamı oluşturur. Televizyon 

haberleri ve filmlerde ise metnin ötesinde görsel bir söylem bulunur (Ankaralıgil, 

2008:152). Sinema kendine ait kelimelere, cümlelere, dil yapısına sahip olması bakımından 

anlamlı bir söylemi olan imaj temelli metin niteliğindedir. Kelimelerin anlamlı bir şekilde 

bir araya gelerek cümle oluşturması gibi, sinema da imajların bir araya gelerek oluşturduğu 

bir anlatım yapısına sahiptir (Ekinci, 2014:57). Filmler, ses/müzik ve diyaloglar, kullanılan 

mekân/dekorlar, çekim ölçekleri, çekim açıları, kamera hareketleri, aydınlatma gibi farklı 

kodlardan oluşan görsel bir söyleme sahiptir. 

Bu bağlamda bu çalışmada Van Dijk’ın genellikle haber çözümlemesi için kullanılan 

eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi/yaklaşımı sinema metnine (film-metin ya da film-

dünya) uyarlanarak
1
 araştırma nesnesi olarak ele alınan filmdeki iktidar ve güç ilişkileri 

deşifre edilmeye, anlaşılmaya ve bu minvalde bir tartışma yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Çalışmanın evrenini 2000 sonrası Türk Sineması’nda bağımsız ya da düşünce temelli film 

üreten yönetmenler oluştururken, Nuri Bilge Ceylan ve onun Cannes Film Festivali’nde 

Altın Palmiye alan Kış Uykusu (2014) filmi örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada Kış 

Uykusu filminin ele alınmasındaki temel amaç, gerek diyalog gerekse sinematik kodlar ve 

imajlar açısından söylemin ele alınmasına ve bu bağlamda bir tartışma yürütmeye imkân 

veren tasarımıdır.  

1. ELEġTĠREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESĠNE KURAMSAL BĠR BAKIġ 

Teun A. Van Dijk tarafından geliştirilen eleştirel söylem çözümlemesi yapısı itibariyle 

sosyal bilimler alanında hem temel bir kuram olarak çalışmaların çerçevesini çizmede hem 

de bir yöntem olarak çalışmaları analiz etmede kullanılan çok yönlü bir çalışmadır.  

Söylem analizinin çok yönlülüğüne değinen Sözen’e göre; söylem analizi bir toplumsal 

dilbilimi çalışması, metin analizi, sosyal analiz şeklinde tanımlanabilir (Sözen, 1999:81). 

Genel olarak medya ürünlerinin analiz edilmesi amacıyla kullanılan yöntem, ele alınan 

metinde görünenin ötesine bir bakış atar.  

Medya çalışmalarında ideoloji kavramının her dönem özel bir yeri olmuştur. Kitle iletişim 

araçlarını elinde tutan seçkinlerin düşüncelerini bu araçlar aracılığıyla yaymaları farklı 

iletişim kuramı çalışmalarının ilgi alanı içine girmiştir. Eleştirel söylem çözümlemesi de 

yapısı itibariyle ideoloji çalışmalarından etkilenmiştir. İdeoloji ile ilgili çalışmaları bulunan 

kuramcıların dil ile toplumsal iktidar arasındaki bağa odaklanan bakış açıları söylem 

çözümlemesini ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda özellikle Karl 

Marx ve sonrasında Louis Althusser ve Antonio Gramsci gibi Neo-Marksist kuramcıların 

katkılarına bakmak eleştirel söylem çözümlemesinin tarihselliği açısından önem 

taşımaktadır.  

                                                           
1
 Bu çalışmada Lokman Zor’un “Van Dijk’ın Eleştirel Söylem Analizinin Sinema Filmlerine Uygulanması ve 

Kazakistan Sineması’ndan Örnek Bir Film Çözümlemesi: Stalin’e Hediye” isimli çalışmasındaki model temel 
alınmıştır. 2017 tarihli çalışmasında Zor, Teun A. van Dijk’ın kuramını bir film çözümlemesine uyarlamıştır.   
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Marx’ın ideolojiye yaklaşımı o zamana kadar üretilen çalışmalardan farklı bir boyutta 

gerçekleşir. Marx’ın çalışmaları ile bilincin oluşmasında insan psikolojisinin tartışılması 

yerini toplumsal dinamiklere bırakmıştır (Dant’tan akt. Sancar, 2014: 11). Marx, maddi 

yaşamın üretim biçiminin genel olarak toplumsal ve düşünsel süreci koşullandırdığını, 

insanların varlıklarını belirleyenin bilinçleri olmadığını toplumsal varlıkların bilinci 

belirlediğini belirtir (Özer, 2011: 25). Marx, yapmış olduğu çalışmalarla toplumsal yapının 

bireyin düşünsel yapısını ne derece etkilediğini ortaya koymaya çalışır. Marx ve Engels’in 

ideoloji tanımlamaları medyayı da içine alan yapıdadır: 

“Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, 

başka bir deyişle, toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda 

egemen zihinsel güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, 

aynı zamanda, zihinsel üretimin araçlarını da emrinde bulundurur, 

bunlar o kadar birbirinin içine girmiş durumdadırlar ki, kendilerine 

zihinsel üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri de aynı zamanda bu 

egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen düşünceler, egemen maddi ilişkilerin 

fikirsel ifadesinden başka bir şey değildir, egemen düşünceler fikirler 

biçiminde kavranan maddi, egemen ilişkilerdir” (Marx ve Engels, 2004: 

50-51). 

Marx ve Engels yapmış oldukları tanım ile egemen sınıfın düşüncelerinin, toplumdaki 

egemen düşünceleri şekillendirdiğini ve biçimlendirdiğini belirtir ve bunun nedenini ise 

egemen sınıfın ideolojik üretim araçlarını kontrol etmesine bağlar (Barrett, 2004: 21). 

Egemen sınıf sahip olduğu araçlar aracılığıyla kendi ideolojisini toplumun doğal ve 

kendiliğinden bir görüşüymüş ve değer yargısıymış gibi yansıtır.  

Louis Althusser’in ideolojiye bakışında, ideoloji bir sınıfın (egemen/seçkin sınıf) diğer 

sınıf veya sınıflara kabul ettirdiği düşünce yapısından ziyade tüm sınıfların dâhil olduğu ve 

her yana yayılmış bir pratikler sistemi olarak tanımlanır. İdeoloji dışarıdan bir baskı ile 

değil içerden işleyen bir yapı ile tüm sınıfların düşünce ve yaşam biçimlerine yayılmış 

şekilde var olur (Fiske, 2003:223). Althusser “devletin ideolojik aygıtları” tanımlaması ile 

ideolojiye farklı bir perspektiften bakar. Devletin baskı aygıtları ve ideoloji aygıtlarına 

değinen Althusser, hükümet, ordu, polis, mahkemeler ve hapishaneleri baskıcı devlet 

aygıtları olarak tanımlar. Dini kurumlar, okul, hukuki, siyasal, haberleşme ve kültürel 

kurumlar ise devletin ideolojik aygıtlarıdır (Althusser, 2014: 50). Althusser’in bakış açısına 

göre medya, ideolojinin hâkimiyeti altındadır ve klasik olan baskıcı devlet aygıtlarına 

karşılık medya ideolojik devlet aygıtı işlevi görür (Özer, 2011: 32). 

Antonio Gramsci, Marx’ın öncüsü olduğu altyapının üstyapıyı oluşturduğu biçiminde 

özetlenebilecek mutlak determinizm ilkesine karşı çıkar (Özer, 2011:35). Gramsci, ideoloji 

çalışmalarında “hegemonya” tanımlamasıyla ön plana çıkar. Hegemonya kültürel 

çalışmaların anahtar kavramlarından biridir. Temel olarak iktidarla pratik arasındaki 

bağlantıyı araştıran hegemonya kavramı, medyanın eleştirel çözümlemelerde kullandığı 

anahtar kavramlardan biri olmuştur (Shoemaker ve Reese, 1997: 116). Özünde hegemonya 

kavramı egemen sınıfın hâkimiyetine ve toplumda yer alan diğer bireylerin rızasını alma 

edimine karşılık gelir. Hegemonya ile egemen sınıf sahip olduğu düşünceleri baskı 

kullanmadan “yumuşak” bir şekilde toplumun diğer tabakalarına yayar. İdeolojik kontrol 

araçları egemen sınıf tarafından kontrol edilmektedir ve en önemli araçlardan biri olan 

medya, egemen ideolojinin yeniden üretiminde ve yeniden üretiminde kilit role sahiptir. 

Özellikle haberlerdeki hegemonya temelli görüşlerin ve değerlerin, kamuoyunun inşasında 

büyük rolü ve işlevi vardır (Özer, 2011:37). 

İdeolojiyi maddi bir pratik olarak ele alan ve çalışmalarını bu şekilde yürüten Althusser ile 

hegemonyanın kültürel pratiklerin dolayımı ile kurulduğuna vurgu yapan Gramsci kitle 

PROCEEDINGS BOOK 103 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

iletişim araçlarının toplumsal konumları ve rollerini ele alırken, bu araçlar tarafından 

sunulan içeriklerin özgün araştırma gerektirdiği düşüncesini kitle iletişim kuramcılarının 

dikkatine sunmuşlardır (İnal, 1996:189). İdeolojiler büyük oranda söylem aracılığıyla 

yayılırlar ve söylemin çözümlenmesi yazılı, sözlü, görsel metinler içerisinde ifade edilen 

ideolojileri ortaya çıkarmayı sağlar (Özer, 2011:49). Bu noktada eleştirel söylem 

çözümlemesi metinde yer verilmeyen, üstü kapalı bir şekilde ima edilen söylemin peşine 

düşer. Çözümlemenin eleştirelliği metin üzerinden ideolojiyi saptayarak kapalı söylemi 

açık hale getirmesidir. 

İdeoloji ve söylem kavramları yapısalcı bir tarzda gösterge ve göstergelerin kodladığı 

mesajların çözümlenmesine dair geliştirilen modeller çerçevesinde ilişkilendirilmiştir. 

Daha çok medya çalışmaları alanından yapılan bu yorum, ideolojiyi mesajların 

kodlanmasını sağlayan bir kodlama sistemi, söylemi ise bu mesajların iletisi olarak 

tanımlar. Özünde ideoloji, mesajları üretmek için kullanılan semantik kurallardır. İdeoloji 

okumasıyla, mesajların görünmeyen yüzü okunmuş olur (Sancar, 2014:131-132). 

N. Fairclough (2003: 174), eleştirel söylem çözümlemesini hem dili hem de göstergesel 

biçimleri çözümleyen bunun yanı sıra, söylem ve diğer toplumsal pratiklerdeki diyalektik 

ilişkilerin anlaşılmasına olanak sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlar. Fairclough ve Ruth 

Wodak (akt. Van Dijk, 2015: 467), eleştirel söylem çözümlemesinin ana ilkelerini kısaca 

şu şekilde özetler: Eleştirel söylem analizi sosyal sorunları ele alır. Güç ilişkileri 

söylemseldir. Söylem, kültür ve toplumu oluşturur. Söylem, ideolojik çalışmadır. Söylem 

tarihseldir, toplum ve metin arasında bağlantıya aracılık eder. Söylem analizi, açıklayıcı ve 

yorumlayıcıdır. Söylem, toplumsal hareketlerin bir biçimidir.  

Eleştirel söylem çözümlemesi alanında Teun Van Dijk haber metinleri üzerine yapmış 

olduğu çalışmalarla öne çıkar. Formüle ettiği haber söylem çözümlemesi yöntemi ile metne 

içerik, retorik, semantik ve anlatı yönünden bir bakış gerçekleştirir (Devran, 2010: 64). 

Dijk (2003: 60), söylem çözümlemesinde metnin bir parçasıyla ima edilen anlamları açık 

hale getirmenin eleştirel incelemenin güçlü bir aracı olduğunu ifade eder. Dijk (1995: 17-

18), eleştirel söylem çözümlesine dair birtakım kriterleri şu şekilde belirtir:  

1- Eleştirel söylem çözümlemesi bir okul, alan ya da eleştirel söylem analizinin alt dalı değildir. Daha 

ziyade metin ve diyalogu açıkça eleştirel bir yaklaşımla ele alan pozisyonu ve duruşu vardır. 2- 

Eleştirel söylem çözümlemesi, sosyal sorunları yeterince inceleyebilmek için disiplinler arasıdır ve 

özellikle toplum ile söylem arasındaki ilişkiye odaklanır. 3- Tarihsel ve sistematik olarak eleştirel 

söylem çözümlemesi sosyal bilimler, sosyoloji, psikoloji ve politik bilimler gibi geniş bir alanın 

parçasıdır. 4- Eleştirel söylem çözümlemesi, dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim), retorik, şematik 

organizasyon, konuşma eylemleri gibi söylemin tüm boyutları ve düzeylerine önem verir. 5- Eleştirel 

söylemde çalışmaların çoğu sadece söylemin sözel yaklaşımlarıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda 

iletişim eylemlerinin diğer gösterge bilimsel boyutlarına da (resim, film, ses) önem verir. 6- Toplumda 

söylemin rolü üzerine çalışıldığı zaman, eleştirel söylem çözümlemesi özellikle güç, hâkimiyet ve 

eşitsizliğe ve toplumdaki bireylerin yazı ve konuşma yoluyla bunların yeniden üretimine ve direnişine 

odaklanır. 7- Eleştirel söylemdeki çalışmaların çoğu, gücün veya eşitsizliğin yeniden üretiminde ve 

bunlara direnişte rol oynayan ideolojiler hakkındadır. 8- Zihinsel kontrol ve toplumsal etkinin 

söylemsel olanı ortaya çıkarma girişimi güçlüler ve seçkinlere karşı, özellikle güçlerini kötüye 

kullananlara karşı eleştirel bir duruş anlamına gelir.   

Van Dijk geliştirmiş olduğu yöntemde metne bakışı iki ayrı kategoride ele alır. Mikro ve 

makro yapının çözümlenmesi şeklinde iki eksende tasarlanan yaklaşımın ilk basamağı olan 

mikro yapıda metnin seslerine, sözcüklere, cümle yapılarına ve anlamına bakılır. Makro 

yapı başlığında ise metnin teması, tematik yapısı ve konusu gibi öğeler ele alınırken metne 

daha geniş bir perspektiften yaklaşılır. Tematik yapının içeriğinde, metinde yer alan sebep-

sonuç ilişkilerine ve metnin en üst konusundan en alta kadar söz edilen tüm hususlara 

değinilir. Makro düzey çözümlemesinde metinde yer alan paragraflar önce birer cümle 

halinde ifade edilir, sonrasında bu cümleler birkaç cümleye indirgenerek metnin ifade 
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etmek istediği ortaya konulur. Mikro yapıda ise söylemin tarzı ele alınır ve aynı konunun 

farklı biçimde nasıl dile getirildiğine bakılır. Bu aşamada yaş, cinsiyet, eğitim, statü, etnik 

aidiyet gibi unsurlar dilin farklı biçimde ifade edilmesini belirleyen en önemli faktörler 

olarak öne çıkar. Sözcük bağlamında sözcüklerin düz ve yan anlamlarına bakılmakla 

beraber neden özellikle o sözcüğün tercih edildiği üzerinde durulur. Cümle düzeyinde ise 

cümlenin aktif-pasif olma durumu ele alınır (Devran, 2010:64-65). Dijk (2013: 55) bu 

bağlamda birtakım sözcüklerin tercih edildiği birtakım sözcüklerin ise dışarıda bırakıldığı 

üzerinde durur. Ona göre sözcük seçimlerimizin temelinde insan hakkındaki 

düşüncelerimiz yatmakta, bu düşünceyi de ideolojik konumumuz ve o kişinin ait olduğu 

gruba yönelik tutumumuz şekillendirmektedir.  

2. ELEġTĠREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESĠ VE SĠNEMA 

Söylem çözümlemesinin farklı metinlere uyarlanabilen yapısı sayesinde kendine has bir 

dili olan sinema filmleri de metin olarak okunabilme potansiyeline sahiptir. Van Dijk 

tarafından geliştirilen eleştirel söylem çözümleme yöntemi temel alınarak sinema 

filmlerinin içerdiği ideolojik söylem ortaya konulabilir. Zor (2017: 882), haber metinleri 

için kullanılan yöntemi sinema diline şu şekilde uyarlar. 

 A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

2. Şematik Yapı 

B. Mikro Yapı 

1. Sözdizimsel (Sentaktik) Yapı 

2. Ses ve Müzik 

3. Filmin Retoriği 

Makro yapı kapsamında film, tematik ve şematik yapı açısından incelenir. Tematik yapı alt 

başlığında filmin konusu ve tema, anlatı yapısı, karakterler ve mekânlara bakılır. Sekans ve 

sahne bağlamında hikâyenin ilerleyişi içerdiği söyleme değinilerek aktarılır ve filmin 

ideolojik söyleminin sekans ve sahnelere nasıl yansıdığı üzerinde durulur. Kişilik 

özellikleri, kişilerin aralarındaki ilişkiler, durum içindeki rolleri, mekânların özellikleri, 

mekânların kişiler ve olaylar ile bağlantısı ve bütün bunların söyleme katkıları ortaya 

koyulmaya çalışılır. Şematik yapı bağlamında ise, filmin olay örgüsü olabildiğince basite 

indirgenerek ele alınır ve aksiyonun gelişimi maddeler halinde ifade edilir. Mikro yapı 

başlığı altında, sentaktik bağlamda filmin diyalogları, kullanılan sözcüklerin anlamları ele 

alınır ve bunların ideolojik söylem oluşturmaya sağladıkları katkı üzerinde durulur. 

Sinemada mesaj genellikle konuşmalar aracılığıyla aktarıldığından konuşmaların 

çözümlemesi büyük önem taşımaktadır. Retorik başlığı, filmin görüntü düzenlemesine 

bakışı ifade eder. Bu doğrultuda filmde kullanılan durağan/hareketli, kısa/uzun görüntüler, 

renk ve ışık özellikleri, kamera açıları ve hareketleri incelenerek filmin ideolojik söyleme 

katkıları değerlendirilir (Zor, 2017: 882-883).   

İdeoloji ve iktidar söylemin içinde örtük olarak bulunur, iktidar ilişkisi bağlamında 

bakıldığında her birey veya grup, kendisi dışındaki dünyayı yorumlarken, belirli inanç ve 

değer yargıları üzerinden hareket etmektedir. Sözü geçen ideolojinin ve iktidar ilişkilerinin 

yaygınlaştırılmasında kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadır. İdeolojinin, 

apaçık bir şekilde sunulmasındansa medya metinlerinin, sinema filmlerinin içine gizli bir 

şekilde yerleştirilip ima etme yoluyla sunulması daha etkili bir yöntem olarak görülür. 

(Ankaralıgil, 2008:153). İdeolojinin, iktidar ilişkilerinin bu şekilde sunulması özellikle 
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medya metinlerine eleştirel bir yaklaşımı gerekli kılmıştır. İdeoloji konusunda sinema her 

daim iktidarı elinde bulunduranlar için özel bir konumda yer almıştır. İktidar sahipleri kitle 

iletişim araçlarının sağladığı olanaklar ile kendi fikirlerini, ideolojilerini yaygın ideoloji 

konumuna getirme gücüne sahip olmuşlardır. Eleştirel söylem çözümlemesi aracılığıyla 

sinemada ideolojik arka plana ulaşmanın yanında film anlatısında yer alan her türlü iktidar 

mücadelesi, güç kullanımı gibi unsurlar da görünür kılınır. Ekinci, Dijk’ın yazılı metinler 

için geliştirdiği söylem analizini sinemaya uyarlayarak şu şekilde tablolaştırır (Ekinci, 

2014:57): 

Çözümleme Modeli Kodlar, Anlamlar Sinemasal Metinler 

Mikro Yapılar Sesler, sözcükler, cümle 

yapıları. 

Filme ait görsel ve işitsel 

malzeme (Giriş sekansı, 

jenerik) 

Makro Yapılar Konu, tema, ana tema. Filmin öyküsü, karakterler, 

mekânlar 

Şekil 1: Dijk’ın yazılı metinler için geliştirdiği söylem analizinin sinemaya uyarlanması 

3. KIġ UYKUSU FĠLMĠNĠN ELEġTĠREL SÖYLEM ÇERÇEVESĠNDE 

ÇÖZÜMLENMESĠ 

3.1. Filmin Künyesi 

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Yapımcı: Zeynep Özbatur Atakan   

Senaryo: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan 

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki  

Süre: 196 Dakika 

Ülke: Türkiye 

Tür: Dram 

Vizyon Yılı: 2014 

 
 

 Şekil 2. Kış Uykusu (Winter Sleep) Filmi Afişi 

3.2.Filmin Kısa Hikâyesi 

Eski tiyatro oyuncusu Aydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra karısı Nihal ile birlikte 

Kapadokya’da babasından kalma otele yerleşir. Bir yandan otelin işletmeciliği ile ilgilenen 

Aydın diğer yandan yerel bir gazetede köşe yazarlığı ile Türk Tiyatrosu Tarihi kitabını 

yazmakla meşguldür. Eşinden ayrı olan Aydın’ın ablası Necla da Kapadokya’da aynı 

otelde yaşamını sürdürmektedir. Aydın’ın genç eşi Nihal ise bölgede yardım faaliyetleriyle 

ilgilenmektedir. Merkezinde Aydın karakterinin olduğu filmde anlatı Aydın ve 

çevresindeki karakterlerin yaşadıkları çatışmalarla ilerler. 

 

 

PROCEEDINGS BOOK 106 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

3.3. Film Çözümlemesi 

3.3.1. Mikro Yapılar 

a) Filmin giriĢ sekansı ve jeneriği 

Anlatının girişini oluşturan ve izleyicinin film-dünya deneyimine attığı ilk adım olarak 

değerlendirilebilecek açılış jeneriği filmle ilgili ipucu vermesi açısından önem 

taşımaktadır. Kış Uykusu filminin jeneriği yakın planda ekrana gelen sazlıkların görüntüsü 

ile başlar, sazlık görüntüsü ile izleyiciye filmin geçtiği mekân hakkında bilgi verilir. 

Ekrana gelen bu ilk görüntü ile hikâyenin bozkırda geçtiği gösterilir. Uzak bir plan içinde 

Aydın karakteri görülür, bu çekimde yine mekân bilgisi ön plandadır ve görüntüde yer alan 

şekillerden mekânın Kapadokya bölgesi olduğu anlaşılır.  

 

  

ġekil 3-4: Filmin ilk sahnelerinde tercih edilen planlar aracılığıyla mekân hakkında izleyiciye 

ön bilgi verilirken, sabit plan ile hareketsiz kamera kullanımı da filmin anlatısını destekler 

niteliktedir. 

Kamera sabit planda çekime devam ederken kameraya doğru yaklaşan Aydın bulunduğu 

yerden uzaktaki otele, yaşam alanına doğru bakar. Bu bakışta Aydın’ın yüz ifadesinden 

düşünceli olduğu anlaşılır. Kesit değişir. Aydın otele giriş yapar, lobide oturan bir 

müşteriyle sohbet eder. Sohbet esnasında müşteri otelde gezi için at olup olmadığını sorar, 

internet sitesinde at görsellerinin yer aldığını belirtir. Aydın, at fotoğraflarının sadece 

görüntü olsun diye konulduğunu söyler. Otelin internet sitesine at fotoğrafları koyularak 

otelin hizmeti gibi gösterilmiş, müşterilere yanlış bilgi verilmiştir. Takip eden sahnede otel 

çalışanı kadın gelir ve mutfağa geçer. Aydın otel çalışanına eşi Nihal’in kalkıp 

kalkmadığını sorar. Kadın, Nihal’in erken kalktığını, kahvaltısının yaptığını söyler. 

Konuşma Aydın ile eşi Nihal arasındaki sorunlu ilişkinin ip uçlarını verir. Aydın, eşinin 

kalkıp kalkmadığını, şu anda nerede ne yapmakta olduğunu otel çalışanı kadından öğrenir. 

Otelden çıkan Aydın, odasına kahvesini ister ve otelin dışında ayrı bir bölümde yer alan 

odasına geçer. Aydın ve eşi arasında duygusal mesafeyle birlikte mekânsal mesafe de 

görünür kılınır. Odasına geçen Aydın bilgisayar başına oturarak yılkı atlarıyla ilgili 

araştırma yapar. Müşterisine sadece görsel olarak fotoğraf koyduklarını ifade eden Aydın, 

müşterisinin isteğini karşılayamadıkları için bir eksiklik hisseder ve ilk işi oteli için at 

bakmak olur. Bilgisayar başından kalkan Aydın, pencereden dışarı doğru bakmaya başlar, 

bu esnada kamera hareketli bir şekilde Aydın’a doğru yaklaşır, hareketin sonunda ekran 

kararır ve filmin ismi görülür. Bu sahnede kamera bir anlamda Aydın’ın kafasının içine 

doğru girer, bu çekim tercihi ile filmin merkezinde Aydın karakteri olduğu ve anlatının 

onun etrafında kurulduğu sonucu çıkarılabilir.  
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ġekil 5-6: Filmde, Aydın karakteri vaktinin çoğunu eşinin yaşadığı otelin uzantısı konumunda, 

ayrı bir mekân olarak görülen bir ortamda geçirir. Tercih edilen bu ayrı mekân konumlandırması 

ile karakterler arası duygusal mesafe mekânsal bağlamda görünür kılınır. Mikro yapı bağlamında 

film anlatısına dair önemli bilgiler sunan film jeneriğinin son kısmında kamera, pencereden 

dışarı bakan Aydın’a doğru yaklaşmaya başlar. Anlatıda merkezi konumda bulunan Aydın’ın bu 

konumu tercih edilen kamera hareketi ile vurgulanmış olur.  

3.3.2. Makro Yapılar 

a) Olay Örgüsü 

Geçmişte tiyatro oyunculuğu yapmış olan Aydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra 

Kapadokya’da babasından kalan oteli işletir. Otelde genç eşi Nihal ve ablası Necla ile 

kalan Aydın tiyatro tarihi üzerine ansiklopedi hazırlamakla ve yerel gazeteye köşe yazıları 

göndermekle meşgul olur. Aydın bir gün otel işlerinde kendisine yardım eden çalışanı 

Hidayet ile otele doğru giderken yolda çocuğun biri arabalarına taş atar. Arabadan inen 

Hidayet çocuğun peşine düşer ve çocuğu yakalayarak ailesinin evine götürürler. Çocuğu 

götürdükleri ev Aydın’ın kiracısı olan Hamdi Hoca’nın evidir. Hamdi Hoca evde yoktur, 

çocuğun babası İsmail çıkar ve Hidayet ile tartışmaya başlarlar. Aydın, bu anlarda 

tartışmaya dahil olmadan, uzaktan izler. Tartışmanın ortasında gelen Hamdi, kardeşi İsmail 

ile Hidayet’in arasına girerek tartışmayı yatıştırır. Kardeşini evine gönderen Hamdi, 

arabanın yanına giderek Aydın ile konuşmaya çalışır. En yakın zamanda kırılan camın 

parasıyla birlikte, birikmiş kiraları ödeyeceklerini ifade eder. Otele dönen Aydın, odasında 

köşe yazısını yazmak için bilgisayarın başına oturur. Odada ablası Necla ile son yazdığı 

köşe yazısı üzerine konuşurlar. Sonraki gün Aydın, ziyaretine gelen arkadaşı Suavi’ye 

kendisine yazılan bir yardım mektubundan bahseder. Yardım ile ilgili fikrini almak için eşi 

Nihal’i de çağırır. Mektup üzerine geçen konuşmada Aydın ve Nihal arasındaki fikir 

ayrılığı dikkat çeker. Nihal ve Suavi ayrıldıktan sonra Aydın kendisiyle konuşmaya gelen 

Hamdi’yi kabul eder. Hamdi, yeğeninin kırdığı arabanın camının borcu ve birikmiş kiralar 

dolayısıyla başlatılan tahliye davası ile ilgili konuşur. Fakat Aydın, konuya vakıf 

olmadığını söyleyerek Hamdi’ye avukatlar ve Hidayet ile konuşmasını söyler. Hamdi’nin 

ziyaretinden sonra Aydın, Hamdi’den yola çıkarak din adamlarıyla ilgili bir köşe yazısı 

yazar. Bir gün sonra Hamdi yeğenini alarak özür dilemesi için otele getirir ve çocuğu 

zorlayarak Aydın’ın elini öpmesini ister. Çocuk Aydın’ın elini öpmek istemez ve bayılır. 

İlerleyen sahnelerde Aydın ve Necla, Aydın’ın odasında konuşurlarken görülür. Genel 

olarak diyaloglar üzerinden ilerleyen anlatıda edebi içerikli diyaloglar fikir çatışması 

yaratacak şekildedir. Necla ile Aydın arasındaki konuşmada taraflar birbirini iğneler 

şekilde konuşurlar. Necla’nın köşe yazılarını eleştirmesi Aydın’ı sinirlendirir. Bir gün 

sonra eşi Nihal’in otelde düzenlediği toplantıya denk gelen Aydın, kendisinden habersiz 

düzenlenen bu toplantıdan rahatsız olur. Nihal, bölgede yaşayanlarla yardım toplantıları 

düzenlemektedir. Toplantı sonrası Nihal ile konuşan Aydın, kendisinden habersiz şekilde 

düzenlenen bu yardım amaçlı toplantıların ileride bir gün başlarına sorun açabileceğini 

söyler ve yardım belgelerini incelemek için odasına geçer. Sinirlenerek oturduğu yerden 

kalkan Nihal masanın üstünde yer alan belgelerin bazısını yere atar bazısını sinirli bir 

şekilde Aydın’ın eline tutuşturur. Odasına gittikten bir süre sonra Nihal’in yanına dönen 

Aydın, yardım belgelerine bakmaktan vazgeçtiğini söyler. Nihal ile Aydın arasında 
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geçmişten beri yaşadıkları sorunlar üzerine bir konuşma gerçekleşir. Ertesi sabah 

bavullarla birlikte yanında Hidayet ile otelden çıkan Aydın tren garına gider. İstanbul’a 

gitmek üzere evden çıkan Aydın, tren garında bir süre bekledikten sonra gitmekten 

vazgeçerek arkadaşı Suavi’nin evine geçer. Suavi’nin evinde, oteldeki yardım toplantısında 

denk geldiği Levent öğretmen ile denk gelen Aydın ile Levent arasında gecenin ilerleyen 

saatlerinde hararetli bir konuşma gerçekleşir. Bölgede geçmişte yaşanan bir depremde 

Aydın’ın otelini depremzedelere açmama konusu Aydın’ı sinirlendirir. Nihal ise kiracıları 

Hamdi’nin evine giderek onlara yardım için bir miktar para verir. Hamdi ile Nihal odada 

konuştukları sırada odaya giren İsmail ise masanın üstündeki para dolu zarfı alarak odada 

yanan ateşe doğru atar. Gördüklerine çok şaşıran Nihal ağlayarak otele doğru yola çıkar. 

Ertesi sabah Suavi ve Levent ile avlanmaya çıkan Aydın bir tavşan avlar ve Hidayet ile 

birlikte otele doğru gider. Otele gelen Aydın, Nihal ile konuşarak gidemediğini, ondan 

uzaklaşamadığını söyler. Nihal ile konuştuktan sonra odasına geçen Aydın, bilgisayarının 

başına oturarak “Türk Tiyatrosunun Tarihi” isimli eserini yazmaya başlar. 

Olay örgüsü, klasik anlatıdan ziyade çağdaş anlatının özelliklerini taşımaktadır. Filmde 

giriş, gelişme, sonuç şeklinde kurgulanan bir hikâye değil açık uçlu bir son mevcuttur. 

Anlatı görsel unsurlardan ziyade diyaloglar üzerinden ilerlemektedir. Bu tür bir anlatının 

tercih edilmesi ile genel olarak çekimler sabit planlardan oluşmuştur. Çağdaş anlatı, sabit 

planlar, açık uçlu son gibi unsurlar ile izleyici aktif bir konumda yer alır. Klasik anlatıda 

yer alan kapalı sonun aksine çağdaş anlatının açık uçlu son kullanımı ile izleyici filmi 

zihninde tamamlar. Böylece film perdede değil, izleyicinin zihninde biter. Filmde iktidar 

ve güç ilişkileri genel olarak diyaloglar aracılığıyla temsil edilmektedir. Uzun diyaloglarda 

edebi içerikli alıntılar ile konuşmalar kimi zaman birbirini iğneleme, karşı tarafı tahrik 

etme sınırlarına dayanır. Aydın’ın kiracılarına karşı olan yaklaşımı ve onlardan 

bahsederken kurduğu cümleler ile onları ötekileştirdiği söylenebilir. Hikâyeye bakıldığında 

birden fazla konunun iç içe geçmiş şekilde anlatıldığı görülür. Bir yandan Aydın ve Nihal 

arasındaki sorunlu ilişki ele alınırken, diğer yandan Aydın’ın çevresine olan 

yabancılaşması, Nihal’in kendine bir dünya kurma çabaları, eşinden ayrı olan Necla’nın 

tekrar eşine dönmek için bir felsefeye başvurması ve bağlanması gibi çok farklı konular 

anlatılır.  

b) Mekânlar ve temsil 

Kapadokya’da geçen hikâyede bölgenin kendine has coğrafi yapısı dikkat çeker. Kış 

mevsiminden geçen filmde peri bacalarının karlar altındaki görüntüsü görsel bir şölen 

oluşturur. Doğal bir yapıda bulunan otel ve otelin bir uzantısı olarak konumlanan yine 

doğal bir taş yapıda bulunan Aydın’ın çalışma odası gerçekçi bir görünüm oluşturur. 

Aydın’ın çalışma odasının iç mekân dekoru karakterin tiyatro geçmişini işaret eder şekilde 

düzenlenmiştir. Duvarlarda tiyatro oyunlarında kullanılan maskelerin yanı sıra Muhsin 

Ertuğrul tablosu dikkat çeker. Dış mekân çekimlerinde açık, güneşli havalardan ziyade 

kapalı hava tercihi filmin melankolik yapısını destekler niteliktedir. İç mekân çekimlerinde 

ise özellikle sarı tonlardaki ışık kullanımı ile sahnelerin dramatik etkisi arttırılmıştır.  
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ġekil 7-8: Tercih edilen mekân seçimleri anlatıyı destekler şekildedir. Aydın’ın çalışma odası 

filmin ismine gönderme yapacak tasarımda kış uykusunun geçirileceği bir mağara gibidir. 

Aydın’ın arka tarafında oturan ablası Necla ise konuşmalarıyla kimi zaman Aydın’ın 

fikirlerini çürütür. Odanın aydınlatma düzeneğinde tercih edilen loş ışık ise dikkati 

dağıtmayacak şekildedir. Karlı havada Aydın’ın oteli uzaktan bir kale görünümünü andırır.  

Mekânsal bağlamda anlatıda önem taşıyan diğer yapı ise Hamdi’nin evidir. Hikâyenin 

önem taşıyan sahnelerinin geçtiği bu ev yöresel bir tarzdadır. Evde geleneksel kalabalık 

aile şeklinde Hamdi, İsmail ve ailesi kalmaktadır. Evin bahçesi ve iç görüntülerinden 

görüldüğü üzere ev ve çevresi bakımsız bir şekildedir. Yine ev içinde kullanılan düşük 

tondaki sarı renk aydınlatma evde yaşayanların zor durumunu vurgular gibidir.  

  

ġekil 9-10: Hamdi’nin yaşadığı ev yöresel tarzda olmasına rağmen bakımsız bir yapıdır. 

Bahçedeki dağınıklık yakın çekimlerle vurgulanır. Evin içi de dışı gibi dağınık bir 

şekildedir. Odada yer alan soba, evin ortasında duran masa ve duvarlarda asılı olan nesneler 

ile mekânsal tasarım sağlanır.  

c) Ana Karakterler ve Temsil 

Aydın Karakteri 

Aydın karakter olarak isminin de işaret ettiği gibi aydın kesimin bir temsili olarak 

düşünülebilir. Burjuva sınıfına mensup biri olarak değerlendirilebilecek olan Aydın 

babasından kalma oteli işletmekle ve yine babasından kalma mülklerden edindiği gelirle 

geçinmektedir. Günlerini çalışma odasında köşe yazıları yazmakla geçiren Aydın, 

çevresine yabancılaşmış bir şekilde yaşamaktadır. Filmin başlarında yaşanan taş atma 

olayının ardından kiracısının evine gider fakat kiracısıyla birebir konuşmadan arabada 

bekler. İlerleyen sahnelerde kiracısı Hamdi, Aydın’ın yanına gelir, bu kez Aydın kira 

işleriyle kendisinin ilgilenmediğini yardımcısı Hidayet’in ve avukatlarının ilgilendiğini 

söyleyerek bir daha bu konularla ilgili onlarla konuşması gerektiğini söyler. Hamdi’nin, 

Aydın’ı ziyaret ettiği sahnede, Aydın, Hamdi’nin çamurlu ayakkabılarına bakarak onları 

rahatsız olduğunu belli eden bir ifadeyle kenara doğru iter. 
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ġekil 11-12: Aydın’ın, kiracısı Hamdi’ye olan bakışı ve yaklaşımı sinematografik anlamda 

örnek sahnelerle görünür kılınır. Hamdi’nin çamurlu ayakkabılarını kenara doğru iterek, 

aslında Hamdi’yi bir anlamda yaşam alanının dışında tutma düşüncesi taşımaktadır. Hamdi 

ile Aydın’ın karşılıklı sahnelerinde ise karakterlerin oturma şekillerinden aralarındaki 

karşıtlık ve ötekilik durumu belli edilir. Aydın kendine güvenir şekilde bacak bacak üstüne 

atmış otururken,  Hamdi ise ellerini birbirine kavuşturmuş şekilde, “süklüm püklüm” olarak 

tabir edilen bir pozisyonda oturmaktadır. 

Bu sahne Aydın’ın içinde bulunduğu coğrafyaya, yaşam alanına yabancılaşmış olduğunu 

gösterir. Bozkır olarak tanımlanabilecek bir yerde yaşayan Aydın, coğrafyanın yapısından 

kaynaklı çamurlu ayakkabılardan rahatsızlık duymaktadır. Hamdi ile çalışma odasında 

oturan Aydın, Hamdi’nin ayak kokusundan rahatsız olduğunu belirten bir ifadeyle odanın 

penceresini açar. İlerleyen sahnelerde çalışma odasında Necla ile konuşan Aydın, yeni 

yazmış olduğu köşe yazısından Necla’ya bahseder. Köşe yazısında din adamlarının kılık 

kıyafetleri, günlük yaşam pratikleri gibi konuları ele almıştır. Ona göre Hamdi’nin 

dağınıklığı, pasaklılığı, pişkinliği Aydın’ı köşe yazısı yazmaya itmiştir. Necla, Aydın’ın 

bilmediği konularda gazete köşelerinde ahkam keser gibi bir tavır içinde olduğunu 

düşündüğünü belirtir. Necla’ya göre Aydın, kendi hayatında manevi değerlerden uzaktır, 

kendi anne babasının bile mezarını ziyaret etmeyen biridir fakat gazetede din ve maneviyat 

ile ilgili konularda uzmanmış gibi yazılar yazmaktadır. Aydın, sadece gazetede ilgi çektiği 

için din ve maneviyat konularında köşe yazıları yazar fakat kendi hayatında yazısında 

değindiği konulardan uzak bir yaşam tarzı vardır. Aydın için beğenilmek, ilgi görmek 

önem taşımaktadır. Bu sebeple Hamdi karakteri üzerinden yola çıkıp genellemek yaparak 

yazdığı köşe yazılarında pek bilmediği konularda konuşmaktan çekinmez.  

Nihal ile sorunlu bir ilişkisi olan, aynı mekânda farklı odalarda yaşayan Aydın, Nihal 

karşısında güçsüz bir profil çizer. Aslında kibirli, kendini beğenen bir yapısı olan Aydın, 

Nihal’e karşı bu kişilik özelliklerini gösteremez. Nihal, Aydın’dan gizli yardım toplantıları 

düzenler, onu dahil etmeden birtakım etkinlikler ayarlar. Aydın, Nihal’in hayatının bir 

anlamda dışında yer alır fakat tam olarak ondan kopacak gücü kendinde bulamaz. 

Nihal’den ayrı kalmak için İstanbul’a gitme düşüncesiyle yaşadığı yerden ayrılır fakat yine 

de verdiği kararın arkasında duramaz ve otele geri döner. Kendine bir dünya kuran Aydın, 

bu dünyasında yaşadığı coğrafyaya ve bu coğrafyada bulunan insanlara yabancılaşmış, 

eşiyle sorunlu bir ilişkisi olsa da ondan kopamayan bir karakter olarak görülür.  

  

ġekil 13-14: Nihal tarafından düzenlenen toplantılara davet edilmeyen Aydın, bu toplantıları 

gizli bir şekilde, yabancı biri gibi uzaktan gözlemler. Yönetmen, Aydın ve Nihal arasında 

yaşanan yabancılaşmayı ve ötekileşmeyi sinematografik araçlar aracılığıyla görünür hale 

getirir.  
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d) Yan Karakterler ve Temsil 

Nihal 

Aydın’la evli olan Nihal günlerini genel olarak otelde geçirmektedir. Sorunlu bir ilişkileri 

olan çift birbirlerinden ayrı kalmakta, gün içinde pek bir arada görünmemektedir. Nihal, 

yardım faaliyetleri ile uğraşmakta ve bu sebeple bazı zamanlar otelde toplantılar 

düzenlemektedir. Bu toplantılara Aydın’ı davet etmez hatta toplantı düzenleyeceğini haber 

bile vermez. İlişkilerinde birbirlerine yabancılaşmışlardır. Aydın ve Nihal’in ilişkisine 

ben/öteki çerçevesinden bakıldığında genel olarak Nihal’in öteki konumunda yer aldığı 

görülür. Fakat Nihal’in ötekiliğinin edilgin bir ötekilikten ziyade etkin bir ötekilik olduğu, 

hatta bazı zamanlar Aydın’ı ötekileştirdiği görülür. Aydın ile olan ilişkisinde, Nihal daha 

çok Aydın’ın maddi gücüne sığınır ve yaşadığı sorunlu ilişkiye rağmen Aydın’dan 

ayrılmayı, uzaklaşmayı göze alamaz. İlişkilerinde Nihal’in ötekiliği Aydın’ın maddi 

iktidarı üzerinden inşa edilirken, Aydın ise Nihal’in duygu dünyasında öteki 

konumundadır.  

Anlatı yönünden Nihal’in dahil olduğu ve filmin en vurucu sahnelerinden biri Nihal’in 

Hamdi Hoca ve ailesini ziyaret ettiği sahnedir. Nihal bu kez maddi olarak iktidarı elinde 

bulunduran taraftır. Hamdi ve ailesinin yaşadığı eve ziyarete giden Nihal burada Hamdi’ye 

yardım amacıyla para dolu bir zarf uzatır. Hamdi ile Nihal’in konuştuğu sırada odaya giren 

Hamdi’nin kardeşi İsmail masanın üstünde para dolu zarfı görür. Zarfı eline alan İsmail, 

Nihal’in parayı getirme amacını sorgular. İsmail’e göre Nihal sadece vicdanını rahatlatmak 

amacıyla yardım etmek istemektedir. Nihal maddi gücü sayesinde, zor durumda bulunan 

aileye yardım ederek bir anlamda kendini rahatlatacaktır, asıl amacı öteki olarak gördüğü 

aileyi düşünmekten çok kendini düşünmektir. Paraları alan İsmail oturduğu yerden 

kalkarak elindeki paraları odada yanan ateşin içine atar. Gördükleri karşısında şaşıran 

Nihal ne yapacağını bilemez. İsmail’in gerçekçiliğine çarpan Nihal hiç beklemediği bu 

davranışın ardından ağlamaya başlar.  

 

  

ġekil 15-16: Nihal’in, kiracıları Hamdi ve ailesine yapmış olduğu ziyaret filmin en güçlü 

sahnelerinden biri olarak öne çıkar. Nihal karakteri üzerinden bir ötekilik kurulan bu sahnede, 

maddiyat üzerinden kurulan iktidarı İsmail karakteri yapıbozuma uğratır. Genel olarak 

melodramlarda görülen, zengin/fakir arasındaki sorunları para ile çözme girişimi bu sahnede 

beklenmeyen bir şekilde sonuçlanır.  

Anlatının başından itibaren yardım toplantıları düzenleyen, köy okullarına yardım eden 

toplantılara öncülük eden Nihal’in yardım organizasyonlarındaki asıl amacı bu sahneyle 

gün yüzüne çıkmış gibidir. Yardım toplantılarında farklı çevrelerden bir araya gelen 

insanların bir anlamda lideri konumunda bulunan, onlara ev sahipliği yapan Nihal asıl 

olarak ötekiler üzerinden kendi toplumsal kimliğini inşa etmek istemektedir. Aydın’ın 

iktidarını kırmak isteyen Nihal, ötekiler üzerine kendi iktidarını kurma çabasındadır.   

Hamdi 

Aydın’ın kiracısı olan ve imamlık yapan Hamdi anlatıdaki karşıtlığı oluşturması 

bakımından önemli bir karakterdir. Hamdi, Aydın karakterinin ötekisi olarak 
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değerlendirilebilir. Kelime anlamı olarak ileri düşünceli, okumuş, çağdaş anlamları taşıyan 

Aydın ile Hamdi arasındaki karşıtlık anlatıda önem taşımaktadır. Hamdi, Aydın’ın görmek 

istemediği, gözlerini kaçırdığı, aynı coğrafyada yaşamasına rağmen göz ardı ettiği bir 

karakterdir. İkili arasındaki ben/öteki karşıtlığı kimi zaman diyaloglar aracılığıyla, kimi 

zaman ise imajlar ile görünür kılınır. Hem maddi hem de kültürel iktidara sahip olan 

Aydın, her fırsatta öteki olarak gördüğü Hamdi’yi eleştirir. Hamdi, Aydın’a zoraki bir 

saygı duymakta ve aslında kendi dünyasında onun merkeziliğini kabul etmemektedir. 

Aydın ile konuşurken eğilip bükülür, gülümsemesini ihmal etmez fakat ardından 

küfrederek asıl duygularını açığa çıkarır.  

Hidayet 

Filme sınıfsal bağlamda bakıldığında orta sınıfı temsil eden karakterin Hidayet karakteri 

olduğu söylenebilir. Otel işlerinde Aydın’a yardımcı olan Hidayet, Aydın ile Hamdi 

arasında konumlanır. Aydın, Hidayet sayesinde Hamdi ve diğer kiracıları ile iletişim 

kurmak zorunda kalmaz. Bir anlamda Hidayet, Aydın’ın gözünü kaçırdığı, görmek 

istemediği kişileri görünmez kılar. Hidayet aslında sınıfsal bağlamda Hamdi’nin konumuna 

yakındır fakat Aydın’ın iktidarına sığınır ve Aydın’ın gücünü kendi gücü gibi kullanarak 

Hamdi’yi ötekileştirir. Konuşmalarından ve vücut dilinden görülebilecek bu durum ile 

Hidayet aslında kendini Aydın’ın konumuna yükseltme çabası içinde görünür.  

   

ġekil 17-18: Aydın’ın gündelik işleriyle uğraşan Hidayet, Aydın’ın iktidarının altında öteki 

konumundadır. Bu ötekilik durumundan sürekli olarak sıyrılma çabasında olan Hidayet 

zaman zaman Aydın için kavgaya tutuşur, kendini diğer “ötekiler”den ayrı tutma amacı 

doğrultusunda davranış sergiler.  

Necla 

Aydın’ın ablası olan Necla eşinden ayrıldıktan sonra babasından kalan oteli kardeşi ile 

işletmek için Kapadokya’da yaşamaya başlar. Aydın’ın, Necla ile olan ilişkisi de 

sorunludur. Konuşmaları genel olarak tartışmaya dönüşür ve birbirlerinin açıklarını 

söylemekten, zaaflarına dokunmaktan geri kalmazlar. Necla, eşinden ayrıdır fakat ona geri 

dönmek için bir bahane arar. Bu noktada “kötülüğe karşı koymamak” felsefesine sığınır. 

Geri dönüşü için bir bahane olarak öne sürdüğü bu felsefeyi savunur. Nihal ile de ortak bir 

paylaşımı olmayan Necla genel olarak Aydın’ın çalışma odasında görülür ve bu görüldüğü 

sahnelerde Aydın ile Necla arasındaki uzun diyaloglar dikkat çeker. Necla’nın, anlatıda bir 

karakter olarak varlığı Aydın’ın gizlediği, kendinde göstermek istemediği, derinde yer alan 

kişilik özelliklerini tartışmalar aracılığıyla görünür kılmak olarak değerlendirilebilir.  

SONUÇ 

Çalışmada ele alınan filme eleştirel söylem çözümlemesinin sinemaya uyarlanan tablosu 

çerçevesinde bakılmış ve anlatı eleştirel bir bakışla analiz edilmiştir. Film-dünyanın 

unsurları çözümlemenin gerektirdiği şekilde incelenmiş ve görünenin ardında yer alan 

metne ulaşılmaya çalışılmıştır. Teun a. Van Dijk’ın tasarladığı şekilde eleştirel söylem 

çözümlemesi medya ürünlerinde genel olarak ideoloji, güç ilişkisi gibi noktalara odaklanır. 

Çözümleme, araştırmacıya metnin asıl anlatmak istediğine ulaşması için yol gösterici işlevi 

görmektedir. Kitle iletişim araçlarınca yayılan ideoloji, medya üzerine kuramsal çalışmalar 

yapan araştırmacılarca farklı dönemlerde farklı yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmıştır. 
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Kitle iletişim araçlarının gücünün farkında olan siyasiler her dönem bu araçları kendi 

ideolojilerini yaymak için kullanmışlardır. Van Dijk, geliştirmiş olduğu yöntemle bir 

anlamda üstü örtük olan ideolojik söylemi gün yüzüne çıkarmayı amaçlamıştır.  

Kış Uykusu filmine eleştirel bir bakışın atıldığı bu çalışmayla filmin hikâyesi ve 

karakterleri analiz edilmiş ve hikâyenin ardına bakılmıştır. Filmin görünen yüzünde Aydın 

karakteri ve çevresindeki ilişkiler anlatılırken, metnin arkasında sınıfsal bir çatışmanın, ben 

ve öteki arasındaki temsil pratiklerinin anlatıldığı söylenebilir. Bilinçli bir şekilde seçilen 

ismiyle Aydın, bir kesimi temsil eden karakter olarak görünür. Bu karakter, kendinden alt 

sınıftakilerle iletişim kurmaktan kaçınan, kendi dünyasında kendi doğrularıyla yaşayan 

hatta kendisini ben olarak konumlandıran biridir. Dini duygulardan uzak olup, Hamdi 

karakteri üzerinden din adamının nasıl olması gerektiği hakkında ahkâm kesen, kendine 

yazılan bir yardım mektubuna cevap vermeyi düşünen; fakat gördüğü ve bildiği kimselerin 

yardım isteklerini geri çeviren yapıdadır. Güçlü ve kibirli bir izlenim oluşturan; fakat bu 

güçlülüğü eşi karşısında gösteremeyen Aydın, kendisine yöneltilen her türlü eleştiriye bir 

bahane bularak kendi doğrularını mantık çerçevesine oturtmaya çalışır. Yönetmenin en 

politik içerikli filmi olarak değerlendirilen filmde anlatıda özellikle edebi içerikli 

diyalogların varlığı dikkat çeker. Oyuncu seçimlerinde tiyatro kökenli oyuncuların tercih 

edilmesi ile filmin uzun diyalog içeren anlatı yapısı birbirini tamamlamaktadır. 
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ABSTRACT 
Monitoring the density of online content is usually done for commercial purposes. 
Determining the special interests and tastes of the users and accordingly, the display of 
advertising content is called Online Behavioral Advertising (OBA). The technology 
developed for this purpose can be achieved by creating a profile of all characteristics of the 
person. In this study, the evaluation and content analysis of online advertising, which is a 
new advertising medium as to online web monitoring and privacy, in terms of technical, 
legal and legal consequences, are discussed. It evaluates the effectiveness of methods that 
can be used to ensure the confidentiality and protection of personal data. 
Compared to other media tools, OBA is a more effective advertising tool compared to 
other internet advertising applications. However, monitoring all transactions and behaviors 
of the user on the web and determining their interests through OBA is a process that most 
users do not want. Although all internet users are the target of OBA applications, very few 
web users can be aware of these applications. Although it initially looks like an advertising 
application and model with many benefits for consumers and advertisers, almost all 
behaviors of web users in the internet environment can be monitored. Not only 
consumption preferences and needs, hobbies but also memberships in social and political 
organizations, even social or political preferences or religious beliefs can be accessed and 
recorded. 
Although the benefits of personal advertising cannot be ignored, leaving it uncontrolled 
and empty as a new advertising medium can lead to the violation of personal rights by the 
OBA works to be carried out in a situation where there is no legal regulation. The fact that 
web users are unaware of the monitoring and recording of all their behaviors in the internet 
environment through ODR makes the situation more difficult. 
In a social environment dominated by computers in communication conditions, privacy 
and confidentiality are at risk in a way that entails extreme risks. Apart from that, only the 
laws and provisions related to privacy cannot be protected. Uncontrolled processing of data 
accessed by online web monitoring applications may violate some fundamental rights. By 
determining user profile information, it is also possible to keep records of some 
information that does not have a legal basis and to be used maliciously with the aim of 
archiving. 
It is possible for Internet users to protect their privacy and private information to some 
extent with some applications. It takes time for users to adapt to new technologies and to 
apply them developing new measures with the communication opportunities that emerge 
with the technology that develops every year. Services that can prioritize privacy and data 
security should be increased over time. The requirements of privacy should be fulfilled in a 
technical sense and privacy should be a measure of improvement for information systems. 
Keywords: online advertising, online privacy, privacy by design, online web tracking, 
online behavioral advertising, cookies 
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1. ONLINE ADVERTISING 
Compared to conventional communication tools such as radio, television, and newspapers, 
it provides a serious advantage in terms of being measurable and reaching more masses 
with less expenditure and other costs. Considering that it is a modern mass communication 
tool that provides access to any known information or result that exists in the world's 
information resources in the shortest possible time with the speed of internet technologies 
in the last decade; "Online Internet Advertising" is the most effective type of advertising 
that provides the promotion of products and services to targeted segments (Mesutoğlu, 
2013:35). 
Online Advertising; serves the main purpose of advertising primarily by providing direct 
access to targeted audiences. With different measurement methods, it provides more direct 
solutions to advertisers compared to other classical communication tools by carrying a set 
of strategically important information, presenting the necessary reports and providing rapid 
feedback and documenting it.  It is a highly advantageous and high-return investment tool 
that can provide all these processes and stages to lower budgets. (Bulunmaz, 2015:47). 
The fact that Online Advertising has advantages such as being easily measurable, low cost 
and high display rate, direct access to targeted segments, makes online advertising an 
advertising medium preferred by advertisers all over the world. (Bulunmaz, 2015:53). 

2. HISTORICAL DEVELOPMENT OF ONLINE ADVERTISING 
With the beginning of the use of internet technologies, the ideas that it would be difficult to 
make publications containing ad content, Internet usage, which has become widespread 
with internet technologies within the developing time conditions, has started to change and 
develop since the mid-1990s, and the widespread use of internet ads has also started to be 
seen. (Avşar and Elden, 2004:66). 
According to Kırcova (2005), at the beginning of the widespread use of the Internet, when 
online sales cannot be made due to insufficient security measures and insufficient security, 
bill payment transactions, unsufficient internet banking and problems in access, etc., 
websites are generally prepared for promotional purposes and for the purpose of creating 
an image for communication services. Used as familiar promotional tools; Enriching tools 
such as brochures and catalogs with sound, images and different animations in a variable 
environment has been one of the most important factors in increasing the popularity of 
websites. Today, internet advertising content is generally used in five different ways. 
These consist of standard banner ads (gif banner ads, flash banner ads), rich media ads, 
brandwrap ads, e-mail ads, word text and search engine ads. Apart from these, corporate 
websites of corporate companies are also accepted as internet advertising 
content.(Schlosser ve Kanfer, 2009:207). 

3.SETTING ONLINE ADVERTISING STRATEGIES AND THE GOOGLE 
ADWORDS TOOL 
With the rapid widespread use of the internet infrastructure, the use of the internet has 
increased rapidly today, and it has also brought a process in which even our standard needs 
including our daily ordinary or basic needs are met from the virtual environment. In 
parallel with this, service sites, shopping sites, e-commerce sites, company sites started to 
open rapidly and continue their activities by developing a variety of content that can meet 
all daily or instant needs of people. In the internet world and in the virtual environment 
where competitive conditions are determinant, it is seen that the earnings of consumers, 
producers and also on the other side intermediary companies tend to increase surprisingly 
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and much faster than the conditions of the real world. 
(http://www.dijitalajanslar.com/2019.). 
Is it enough to reach consumers or masses who will purchase services just by opening a 
website? The primary issue to be considered here is the questions of how people can reach 
us and where they can find them, from where to search and how to search. We need to 
know the answers to these questions and a method should be determined according to the 
way customers question. 
Setting AdWords strategies are not difficult or complex series of process to understand. 
Google's multiple strategies, such as setting my ad always at the top of the page, or setting 
it to the best conversion state, already solve your advertising problems. What the user 
needs to do is to determine the timing of the advertising contents and strategy. In addition, 
while any selected keyword can be displayed, a different value can be displayed at a very 
different cost. 

3.1.How Do People Search for Us on the Internet, Where Do They Search for Us? 
It is important for people, in other words  for prospective customers, to know what and 
how to search for you in the first step in order to reach you online. On the other hand, it is 
necessary for corporate users to be aware of what and how they will search, so that 
strategies are determined and studies are carried out accordingly. Potential customers reach 
brands, which are the producers of goods and services, by making almost 100% searches 
on search engines. The majority of this percentage is realized through the information and 
internet technologies giant Google. In other words, the majority of our work as users 
operating on the commercial or corporate side will be Google and Google's services. While 
potential customers can query brands with customized keywords, searches can be made to 
bring broader and massive query results.( Maltepe University Journal of Communication 
Faculty, 2016:80-106) 
For example, there will be differences between the results when we search for "affordable 
laptop models" and "affordable Apple brand laptop models". While one result is more 
customized and restricted, the results of the other query will provide a broader result 
listing. (Yüksel,2003:74-103). 
With AdWords, Google's online advertising and promotion services, it has become very 
easy to create new customer potential and increase brand awareness. With Google 
AdWords applications and strategies, the programs in which ads will be shown can be 
determined in detail, regarding each of the criteria such as day, time, region and business 
sector. In this way, you can program how our ads can be published by deciding which 
keywords to show your ads with, manually or automatically adjusting the costs per click. 
(Tümurtürkan, 2010: 1-19). 

 3.2 Determining the Right AdWords Strategies 
Basically, the following priority point should not be skipped; experience. The importance 
of experience affects the decisions of the users at the first stage and directly. If there is 
always a known truth in this field, if there is something in the truth, it is: 20% of digital 
marketing is information, and 80% is steps and practices towards strategy. We can express 
the main conclusion to be drawn here as follows; You can know the tools for internet 
advertising, you can know the concepts, but if you do not know how to touch and reach 
users with these tools, then you can only realize 20% of the potential of your business. The 
following questions should be asked while planning the right AdWords strategies; 
What is the purpose of my advertisement? 
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Which products do I aim to promote with the advertisement I will give? 
How do I aim for customers to reach us with the publication of my advertisement? 
Is it pinpoint or am I aiming at those with similar expectations? 
Finally, are the keywords you choose correct in terms of both cost and target audience? 
(Yıldız, 2014:2018 ). 

4.ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING 
Online Behavioral Advertising is the systematic of ensuring the diversification of the 
advertisements you have seen on all your internet-connected devices that you have visited 
during the day, according to your interests. While providing this, the information on which 
it is based is based on the inferential information obtained as a result of evaluating the 
information obtained from previous web browsing movements of us as a user, by matching 
people with common interests. After the common interests are detected, when a website is 
visited, you will see ads that match your interests on your screen. (Mesutoğlu,2013:66) 
Behavioral advertising is based on your browsing activities as a reflection of our usage 
habits that span a certain period. Therefore, the content and types of search queries that we 
perform in our web browser or websites visited are different from the ads you see on its 
basis. In addition, ads can be delivered to the user depending on the content of the websites 
you have previously viewed. This process is also a different application and is called 
"retargeting".(Ulusu,  2001:69). 
Content is produced by analyzing the data collected through cookies created on the user's 
computer. At every stage of this process, all relevant organizations are responsible. The 
Online Behavioral Advertising project, which can be summarized as obtaining the explicit 
consent of users in the collection and use of information, saving user information in safe 
environments, and excluding minors is implemented as an auto-control project developed 
in the USA and EU for these responsibilities. The EU is among the participants of this 
project in Turkey. Regarding the first phase of the project, the notification process for the 
Advertising Self-Regulatory Board and publishers, adservers, advertisers and advertising 
agencies has been completed. Declaration of intention to participate has been received 
from these seventeen organizations. On the other hand, making face-to-face 
communication with relevant public institutions, necessary information visits were made. 
After the last negotiations with the European Digital Advertising Association, passing on 
to the application phase of the OBA-TR Project, the implementation phase of the project 
will be started.(Maltepe University Journal of Communication Faculty 2016: 80-106). 

4.1. Function and Working Process of Cookies 
 Cookies are file types with txt extension, consisting of small text files consisting of letters 
and numbers, saved in the operating system folders of your computer after accessing 
various websites viewed through web browsers on your computer. Cookies are small 
functional setting recorder files that allow a web page to remember the settings that its 
users have selected for the time they were connected to the page when they return to the 
page. Cookies can not contain or collect information alone structurally. However, they can 
become functional having been activated if they are read and operated by connecting with 
a web browser through a server. For example, it contributes to the website providing a 
more user-oriented service by remembering the product or account information subject to 
any purchase made in the past. (Bitam,2018:97).  
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Cookies are stored in folders of the operating system of the computer on which browsers 
are running and separately filed for each transaction and each web page. Each typically 
contains the following functional features; 
- The name of the server that sent the cookie 
- Cookie duration 
- Usually a randomly generated and a unique combination of numbers 
The website server that sends the generated cookie uses this randomized number to 
recognize when returning to the site or navigating from page to page. Only the server that 
sent this cookie can read and use a cookie. Cookies have an important place in adapting the 
internet to individuals, and online behavioral advertisements are generally made using 
cookies. 

4.2. Blocking of Cookies 
Cookies can be blocked or safely kept under control. Some internet browsers may enable 
you to block only third party cookies (These types are types of cookies placed like an 
advertising network in the browser by those other than the administrator of the accessed 
website, namely by third parties) or to work in a position to block such cookies by 
positioning your settings in accordance with your personal privacy preferences. 
You can also choose to block all cookies, but these settings can greatly affect web 
browsing services when you want to use internet services that need cookies. (Karaarslan, 
2017:87). 

5.FUNCTIONING OF ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING SYSTEM 
 The European advertising industry has determined a set of principles that companies must 
follow in terms of sectoral for right and controlled growth. The said principles are based on 
the adoption of a set of ethical rules for companies to be more transparent about the 
information collected and used for this purpose in the web environment. It aims to give the 
control to customers while performing such applications. On the basis of the application, 
there is a new sign or symbol in advertisements that can be seen on websites.(Clough ve 
Mungo,1999:324). 
Online Behavioral Advertising, in other words, "interest-based advertising" is a way of 
advertising on the websites visited, while making it more appropriate and customized to 
the interests of web users. On this basis, common interests are grouped by taking previous 
web browsing movements and history into consideration, and then advertising content 
suitable for the common interests is delivered to web users. With this method, 
advertisements are made suitable and useful for internet users as much as possible. In 
addition to browsing actions, ads for interests can be delivered according to the content of 
previously visited websites. This practice is technically implemented as 
"retargeting".(http://www.europa.eu.int/2017). 
Online behavioral advertising application has a systematically and theoretically safe and 
transparent structure. They do not have real personal information about who the customer 
base consists of by advertisers. Because the collected information cannot be used to 
identify you. The system works on the basis of internet browsing movements and history to 
deliver advertising content reflected only according to customer interests.( 
Telecommunications Communication Presidency, Notice and Access Blocking Statistics, 
2017:105). 
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There are different ways of applying online behavioral advertising. Basically, information 
about web browsing movements is collected as well as browsing history of millions of 
users. The subjects in which this information is collected on a sectoral basis are divided 
into general groups such as automobile, banking and tourism. An interest profile (eg 
"cars") is created from information about the sites visited and a file known as a cookie is 
placed on the user's computer to identify the user as an interested person in the category 
"car". Advertisers and websites adapt ads to user groups with the same interests, and the 
cookie file ensures the delivery of ads relevant to user interests. 
(http://www.opennet.net/2012). 

6. ADVANTAGES OF ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING 
In the online behavioral advertising system, ads related to users and their interests are 
displayed. On this basis, for example, if you are interested in the automobile industry and 
websites related to automobile business are visited, you may see ads for automobile 
campaigns and price offers in the same or next session.(www.iabturkiye.org/2016). 
Ads that acquire the target audience are beneficial in that you will see more advertisements 
related to the subject, as well as accessing quality content, services and applications with 
very low or near zero cost. Systematic functioning is a very efficient method for 
advertisers as it excludes users who will not be interested in this information, and enables 
them to reach the customer base that is most likely to be interested. Ads are also beneficial 
for websites as they allow publishers to continue to provide content with little or no cost. 
The advertisement broadcast revenues generated by the websites will provide important 
resources in financing the future innovative systems, technologies and services. 
(www.youronlinechoices.eu/2018). 

7.ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING AND PERSONAL PRIVACY 
VIOLATIONS 
The protection and privacy of people's personal information in daily internet use has 
become an increasing problem day after day and more and more discussed issue. This 
situation has been a subject of discussion, especially with the rapid reversal of the anti-
privacy trend that started with the widespread use of Facebook, which leads users to share 
their real identity information. In the beginning of social media platforms, it is seen that the 
anonymity that forms the basis of internet culture has started to disappear and people act as 
if there is no concept of privacy in their real lives. On the other hand as it is seen how or 
what kind of problems the posts made in social media environments, which have become 
the new rule of socialization, may cause over time, personal privacy and confidentiality are 
gaining importance again and more strongly. Another important reason for the reversal of 
this situation has been the emergence of the greed of both government agencies and 
companies towards the personal information of internet users and the development of the 
insecurity and paranoia it creates in people. (Yazıcıoğlu, 2017: 63). 
Information is seen as the most important value of the age of internet and information 
Technologies; Especially with linked and different search criteria such as  real persons and 
their behavioral and habitual characteristics, daily social relations between them, 
intellectual, social, cultural, economic, political and geographical positions, it can be 
revealed with information that can be analyzed again and again with different search 
criteria. During the day,  an X-ray image of all your personal information such as what 
kind of websites people browse on their computers and mobile devices, what kind of 
content they are interested in, the products purchased or interested in, services applied, 
geographic locations and mobility, shares on social media platforms, likes, sexual 
orientations and relationships, affiliated groups, beliefs, political views, educational 
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background, working life, health information, social security, identity information, how 
much tax he pays, which political party he votes, whether he is an activist, his potential as 
a client or a citizen (his area of influence, whether he is under the influence, whether he is 
threat or proponent) can be created. When all this information is analyzed with the 
information of real persons, small groups, social activity communities, settlements, social, 
cultural, economic and political formations, a detailed analysis information can be obtained 
that you cannot even guess about yourself. It will not be difficult to predict what can be 
done considering that this analytical analysis can be realized in a real-time and interactive 
social, cultural, economic and political network logic within a whole population 
structure.(Karagülmez, 2018:267). 
Data mining, online behavioral advertising, targeted marketing and product development, 
R&D oriented, political communication to general socio-economic studies, from 
surveillance, control and archiving of the whole population to industrial espionage, offers 
use in a very comprehensive and unknown area. (Yılmaz, 2004:91-92). 
While this area has areas beyond the anticipated depth and that remain in the dark with 
innovations, legal regulations do not affect these parts in the current conditions. Either the 
public authorities of the states or the companies can easily transcend the constitutions of 
the laws, countries and states they are bound to, with the global, border-breaking, stateless 
and transnational structure created by internet technology. In another aspect, they also 
disable international human rights conventions. Partnership structure, privacy and privacy 
rights and personal data related to them are protected by the constitutions of the countries, 
private legal regulations and international conventions. However, the leaks, which have 
been on the agenda recently and caused indignation, show that almost all states, including 
the "democratic" countries, do not care much about this legal protection. While states 
neglect and violate legal regulations, they hide behind the ideological legitimacy of reasons 
such as terrorism, national and international security, child abuse, protection of copyright. 
Companies can escape from such legal regulations with the multinational activities that the 
network economy shows on a global scale; Sometimes, when they are subject to the 
regulations of regional network states such as the European Union, they usually go through 
an agreement or continue their implementation by paying whatever monetary payments 
require. Because the bigdata they are chasing is highly valued,and also there seems to be 
nothing to satisfy this need for information. (Özdilek, 2006:58). 
When it comes to the surveillance of the society, the listening, archiving and targeting of 
all people living in the public, even the states that seem to have adopted the most 
democratic principles can be seen how much they work underground. The leaks based on 
documents that started with WikiLeaks before 2010 and continued with the announcement 
of former CIA employee IT specialist Edward Snowden to the World show that they access 
the personal data of all the US citizens on the grounds that US National Security Agency 
says “We are watching terrorist organizations”, even further they access the personal data 
of all internet users worldwide, United Nations members, European Union region, allied or 
"enemy" country governments, regional-local or international-multinational non-
governmental organizations, activists, basically almost everyone, and they play with this 
data as they please. It also shows that the information revealed has been used by the NSA 
to monitor its citizens in many other states other than such actions. (http://europa.eu.int/ 
2014). 
Such leaks via the Internet have been met with great reactions in many countries of the 
world, especially in the European Union countries. However, although it has been proved 
by the aforementioned documents that we are listened to and monitored on telephone and 
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internet lines in our country, no response came from the authorities and the relevant 
institutions responsible for the issue in Turkey. It can be thought that the unresponsiveness 
and silence in such a situation corresponds to the cooperation that takes place at a certain 
level. In other words, “personal data mine” in Turkey, we can say that both government 
agencies and international companies, many states, including the USA, EU, China, Russia 
and India with high technological development, are under constant and social surveillance. 

8.TECHNICAL AND LEGAL STATUS OF THE ONLINE PRIVACY 
Located internet and social media users in Turkey, with regard to internet security and 
online privacy violations, selected in the sample in the five most popular social media 
platforms operating in Turkey who take an active Internet and social media users, aimed to 
reveal internet security and their thoughts on violations related to online privacy and 
awareness. Accordingly, six research questions were determined. Five of these research 
questions were accepted and one was rejected. Accordingly, there is a high level of 
awareness for internet users against online privacy and security violations; However, it has 
been shown that the tendency to abandon internet usage preferences against these 
violations is at low levels.(Aslanyürek, 2016: 80-106). 

8.1 Legal Framework for the Protection of Personal Data in Turkey 
The processing of data is done intensively on a daily basis by both public institutions and 
private sector corporate companies in our country. Associated with it, there is no legal 
regulation regarding the conditions of the protection and analysis of personal data being 
perceived as significant in Turkey. There is an important and large gap in legal and legal 
regulations in this field in Turkey. There is no private institution in our country that will 
audit and manage the processes regarding the processing of personal data in the digital 
environment, which is specifically and only authorized for these issues. (Kırlıdoğ, 
2018:66). 
In Article 20 of the Constitution of the Republic of Turkey, “Everyone has the right to 
request the protection of personal data relating to them”. This right; also includes 
informing a person about the personal data related to the person themselves, accessing 
these data, requesting their correction or deletion, and finding out whether they are used for 
their purposes. Personal data can only be processed in cases stipulated by law or with the 
express consent of the person. With the provision of  “Principles and procedures regarding 
the protection of personal data are regulated by law”. Although it has remained on a 
constitutional basis, the protection of personal data is included in our law in terms of basic 
principles and legal framework (http://ec.europa.eu/2018). 
In addition to this, stated in Article 135 of the Turkish Penal Code: "Any person who 
unlawfully records personal data is sentenced from six months to three years in prison”. 
Together with this provision in Article 136: "Any person who unlawfully delivers, spreads 
or seizes personal data to another person is sentenced to imprisonment from one to four 
years." except for the provision, also in the TCK entitled "Getting into the information 
system" in Article 243 and titled "Blocking, breaking, destroying or modifying the system" 
As contained in Article 244, on the basis of provisions regarding crimes against 
information systems, Legal framework for the protection of personal data and privacy 
protection in Turkey are applied and tried to be protected.(Tanılır, 2014:41). 
However, despite the efforts to protect it with all these laws and legal regulations, a very 
important issue is essentially overlooked. in Turkey used by government agencies or 
private sector data processing which has to do with the stages of the processes and their 
applications which is related to TR identity number, which should only consist of numbers 
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lined up side by side and should not have any privacy feature on their own, for now, it is 
accepted as private and confidential information in most places and acted according to this 
understanding.(Karslıoğlu, 2014:93). 

8.2.Online Behavioral Advertising: in Turkey legally Investigation of the example of 
Phorm 
In Turkey about Phorm company's activities known to be operating by partnering with 
TTNET through the gezinti.com service, a decision which has to do with actions regarding 
the violation of personal data have been made by the Informatics Telecommunication 
Authority has been made. Exclusion of all users who are members of the gezinti.com from 
this system and informing individuals in an understandable and detailed manner, when and 
how their personal data will be processed and by making a final decision regarding 
obtaining the explicit consent of subscribers and users to become members in the following 
processes and the methods by which this second process will be carried out have been 
shown. In this way, a decision which was the first example in Turkey in which digital 
surveillance and related violations on the internet which can be punished about TTNET 
was made. However, it has been understood that this decision regarding the imposition of a 
1.5 million TL fine on TTNet was actually made with the aim of covering up the increased 
reactions and protests before the decision. PHORM's activities are still continuing in 
Turkey. (Cox ve Jeffrey, 2012: 11-12). 
About the amendment to the article called as Citizen Rights Directive with Directive 
2009/136 / EC, with the change made in the article 5/3 of Directive 2002/58 / EC. 
applications regarding the protection of personal information and respect for privacy and 
confidentiality rights of ORA (Online Behavioral Advertising) applications, how these 
applications can be realized within the EU has been discussed. Whether the provisions of 
legal regulations in Turkey or the provisions of the legislation in the common legal 
regulations of the EU should be examined, the requirement to obtain prior consent (opt-in) 
for the monitoring of the data of individuals has been firmly decided. The most detailed 
assessment on this issue is the text presented with the "Opinion on Online Behavioral 
Advertising" prepared by the Data Protection Working Group in Article 29, 22 June 2010 
and number 2/2010. Article 29 Working Group determines the relevant basic principles of 
the issue, the scope of the "informed consent" of the user, to be fully explained, to give a 
simple and simple exit right, the importance of anonymization of the collected data, to 
completely prevent the anonymized data from being identified with the user again, to limit 
the collected data for collection purposes only, to create privacy and privacy based designs, 
and emphasizes the importance of protecting data containing sensitive content and 
protecting children from the whole. (Aslanyürek, 2015: 61-62).  

RESULT 
With the development of computer and internet technologies and the widespread use of the 
internet day by day; by adding a new one to the facilities provided by the internet every 
day, and its higher rates of use has brought about the emergence of a very intense and fast 
information flow in the online environment today. Public authorities who want to control 
this flow of information using surveillance technologies to serve multiple purposes, with 
the activities of advertising and communication agencies and hackers, cause violations of 
some basic privacy and confidentiality issues in terms of internet and information security 
and online privacy. One of the biggest known events on this subject is the confessions of 
an employee named Edward Snowden about the American Security Agency (NSA), which 
broke out in June 2013 and these confessions have been the biggest indicator of the extent 
to which surveillance and archiving technologies are used by state institutions and that the 
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violations experienced as a result of such practices and studies have reached a different 
level. On the other hand, online behavioral advertising activities carried out by companies 
such as Google, Facebook, Yahoo, Amazon and E-bay that carry out many major 
technology and sales-oriented activities on the internet are another important aspect of 
privacy violations. Hundreds of thousands of internet users are victimized every day due to 
the activities of hackers, which are another issue that violate security and privacy through 
the Internet, for abuse. In this way, it is seen that the internet and social media have started 
to become problematic environments with increasing security problems and applications 
away from the understanding of privacy.(Karaarslan ve Eren, 2018:44-46). 
In recent years, beyond the applications related to the tracking and archiving of habits 
related to usage, especially as a result of listening activities that can be carried out from 
mobile devices that can be connected to the internet at any time, even if they are off line, 
sms messages, e-mail advertisements or advertisements displayed on the web browser 
reveal the strongest signs that they are not accidental applications. 
In a fully computerized society, privacy and confidentiality can be seriously endangered. 
Only privacy and confidentiality cannot be effectively protected by security law or 
regulations. The uncontrolled processing of information obtained by online web 
monitoring methods can lead to violations of some basic privacy and privacy rights and 
security vulnerabilities that will cause important problems. By accessing the profile 
information of the users, it becomes possible to store some basic data archives that have no 
legal and legal basis and to be used for a number of malicious purposes, especially filing. 
In order to prevent such situations or to protect internet users, it is possible to protect their 
privacy and security to a certain level by using some programs. While it is not enough for 
the user to take personal precautions, the necessity of increasing the widespread services of 
software and services that bring privacy to the fore and can provide privacy comes to the 
fore. In particular, service providers providing services over the internet should be made an 
important criterion in terms of privacy and confidentiality requirements and infrastructure, 
and privacy, a development for information systems and service quality. 
In her latest book, "Brave New World," Aldous Huxley described a society in which the 
technologies we built for freedom eventually come back to keep us under pressure and 
watch over the all-seeing eye. As Acquisti put it, "Independence and freedom are possible 
even though the price to be paid is excessive. So I believe one of today's decisive fights 
will be for control over personal information, whether big data will be a force for freedom 
rather than a power that secretly manipulates us. (Karaarslan, 2018:63). 
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ÖZET 
Tarihsel bir kronolojiye bağlı olarak Platon’un “güzel nedir” sorusuyla başlayan ve 
güzellik olgusunu, ideal, düalist ve modern kavramlarla beraber incelendiğim çalışmada, 
güzellik; önceleri oran, uyum ve ölçü gibi maddeci kuramlara ek olarak, idealistlerin 
savunduğu “anlam”a dayanan manevi değerlerle birlikte açıklanmıştır. Ortaçağ’da Tanrı ile 
bütünleşen “yüce” güzellik anlayışı ve bedensel hazların yadsındığı düalist yaklaşım, 
Rönesans döneminde red edilerek, dünyevi güzellik idealine geri dönülmüş; “modern” 
güzellik anlayışının görüldüğü dönemde ise ahlaksal değerlere uymayan edinimlerin 
güzellikle donanabileceği tartışmaları sonucu etiğin reddi ile birlikte estetiğin yıkımı 
sorunu görülmüştür (Ziss, 2009:154-166). 
Türkiye’de muhafazakâr ideoloji son yıllarda yükselişe geçmiştir. Bunun sonucunda 
muhafazakâr yaşam biçimleri kamusal hayatta görünür olmaya başlamıştır. Ancak bu, 
geleneksel bir yaşam biçimi değildir. Muhafazakârlığın ekonomik ve siyasal olarak 
yükselişe geçmesi, gündelik yaşam pratiğinde de karşılığını bulmuştur. Bu pratiğin modern 
ve postmodern yaşam biçimleriyle örtüştüğü gözlemlenebilmektedir. 
Egemen sınıfın beğenileri ya da moda olan güzellik idealleri, ona sahip olan kadınların 
kültürel sermayesini ve dolayısıyla belirli bir sınıfa özgü habitusunu ortaya koyar. Bir 
anlamda kadınlar; prestij, başarı ya da güç elde etmek için kültürel sermayelerini 
kullanarak alan değiştirmeye çalışırlar. Çoğunlukla kültürel ya da ekonomik alanlarda 
iktidar elde etmek için mücadele eden, ekonomik yetersizlikler yüzünden modelliği seçen 
genç kadınlarda olduğu gibi. İçlerinden bazıları ender olarak alan değiştirebilmekte, çeşitli 
alanlardaki becerileriyle ünlü kimliği edinebilenler, ekonomik sermaye sahibi 
olabilmektedirler. Bu durum bazı genç kadınlar tarafından modelliğin neden cazip bir 
meslek olarak görüldüğünü açıklamaktadır. Kaldı ki güzellik, kadınların iktidar, statü ve 
güç için mücadele/mübadele araçlarından biri olarak değerlendirildiğinde, güzellik 
endüstrisinin büyüyen seyrini ve kozmetik/estetik cerrahinin her geçen yıl yükselen kârını 
anlaşılır kılmaktadır. Tam da bu noktada liberal kapitalist sistemde “egemen söylem”in 
ideolojiden farklı olarak daha kolay içselleştirildiğini, kişinin kendisine dışarıdan 
bakmasının mümkün olmadığı bir öznelleşme sürecinin yaşandığını hatırlamak 
gerekiyor(Güzel Kültürel Bağlamda Kadın ve Güzellik, İstanbul 2016). 
Anahtar Kelimeler: Güzellik, Reklamda Güzellik, Teesettür Giyim, Tesettür Giyimde 
Temsili Göstergeler 

 
ABSTRACT 
In this study, which started with Plato's question of "what is beautiful" depending on a 
historical chronology and examined the beauty phenomenon together with ideal, dualist 
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and modern concepts, beauty; in addition to materialist theories such as proportion, 
harmony and measure, it was explained together with spiritual values based on "meaning" 
defended by idealists. The "supreme" understanding of beauty that was integrated with 
God in the Middle Ages and the dualist approach in which bodily pleasures were denied 
was rejected in the Renaissance period, and the ideal of earthly beauty was returned; In the 
period when the "modern" understanding of beauty was seen, as a result of the discussions 
that achievements that do not comply with moral values can be equipped with beauty, the 
problem of the destruction of aesthetics was seen with the rejection of ethics. (Ziss, 
2009:154-166). 
Conservative ideology in Turkey has been on the rise in recent years. As a result, 
conservative lifestyles have become visible in public life. However, this is not a traditional 
way of life. The rise of conservatism economically and politically has also found its 
counterpart in daily life practice. It can be observed that this practice coincides with 
modern and postmodern life styles. 
The tastes, or fashionable ideals of beauty, of the ruling class reveal the cultural capital of 
the women who own it and thus the habitus of a particular class. In a sense, women try to 
change space by using their cultural capital to gain prestige, success or power. As is often 
the case with young women struggling to gain power in cultural or economic fields, 
choosing modeling because of economic inadequacy. Some of them rarely change fields, 
those who can acquire a famous identity with their skills in various fields can acquire 
economic capital. This explains why modeling is seen as an attractive profession by some 
young women. Moreover, when beauty is considered as one of the means of struggle / 
exchange for power, status and power of women, it makes understandable the growing 
course of the beauty industry and the increasing profit of cosmetic / aesthetic surgery every 
year. At this point, it is necessary to remember that in the liberal capitalist system, the 
"dominant discourse" is more easily internalized than ideology, and there is a process of 
subjectivation in which one cannot look at herself from the outside.( Women and Beauty in 
a Beautiful Cultural Context, Istanbul 2016). 
Keywords: Beauty, Beauty in Advertising, Clothing, Representative Indicators in Hijab 
Clothing 
 

GİRİŞ 
Güzellik kıskacında tüketim nesnesine dönüşen kadın sorununda, Foucault’nun da yaptığı 
gibi söylem analizi, iktidarın kadın kimliği üzerindeki politikalarını incelemeye olanak 
tanımaktadır. Tam da burada “bir iktidar alanı olarak”6 da düşünülebilen elit kavramı ile 
kadına ekonomik ya da sosyal bir sermaye sağlayan ya da (içinde bulunduğum çevrede) bir 
mübadele aracı olarak görülen güzellik kavramının ortak bir vurguda birleştiğini 
düşünüyorum. Kaldı ki elit kavramı tıpkı güzellik kavramı gibi dinamiktir; farklı 
dönemlere göre farklı meşruluklar göstermektedir. Bu bağlamda elit teorisine dayanarak 
tanımlanan ve ister muhafazakâr, isterse laikleri temsil eden kesimden elit gruplarda, 
tüketime dayalı güzellik hiyerarşisinin etkilerini görmek mümkündür. Çünkü çağdaş 
Türkiye’de laikler ve muhafazakârlar aynı tüketici kapitalist pazarda yer almakta, iki kesim 
arasındaki politik kimlikler, dünya çapındaki serbest pazarın mal ve ürünleri bağlamında 
birleşmektedir (Navaro-Yashin, 2002:113). 
Güzellik kavramının kökenlerinin sorgulanmasıyla başlanan araştırmada, güzellik ve kadın 
ilişkisi, Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarından tüketim çağına değin tarihsel bir 
kronoloji içinde ele alınmıştır. Çalışmada, Cumhuriyet ile gelen değişimlere 
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odaklanılmasının nedeni, 1939 yılında sosyal bilimlerde yükselişe geçen “elit” kavramının 
Türkiye’de bu dönemde kuramsallaşmış olmasıdır. Cumhuriyet döneminde kadın 
kimliğinin nasıl bir seyir izlediği ve kapitalist ve ataerkil ideolojilerin güzellik 
endüstrisiyle işbirliğinin bu sürece etkisi incelenmiş, toplumsal cinsiyet konusunda da 
feminist teorilerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda alan çalışmasının görüşme sorularından 
ilki kadının toplumsal konumuyla başlamakta, bunda da güzellik hiyerarşisinin etkisi ve bir 
tüketim nesnesine dönüşen kadın sorunuyla ilişkisi irdelenmektedir(Güzel E, Kültürel 
Bağlamda Kadın ve Güzellik, İstanbul 2013). 
Toplumlarda değişen, gelişen, kendi içinde farklılaşan kültür varlığının etkisi altında 
güzellik, ilk olarak Antik dönemde ideal bir forma sokularak tanımlanmıştır. İnsanı güzelin 
ölçüsü ve ölçütü sayma fikri, antik Yunan sanatıyla başlar; çünkü bu sanat, oranlarını ve 
boyutunu insandan almıştır (Ziss, 2009:156). Güzellik anlayışı her çağa ve toplumların 
kültürel örüntüsüne bağlı olarak değişmesine karşın; sayısal oran ve simetriye dayalı 
güzellik idealleri Ortaçağ’da da yinelenmiş, Rönesans’ta en üst düzeye ulaşmıştır. Ancak 
endüstrileşme, kapitalist ekonomik sistem ve tüketim kültürünün dayatmasıyla güzellik 
ideallerine yaklaşma istemi sonucunda kadın bedeni, üzerinde yatırım yapılan ticari bir 
nesneye (ürüne) dönüşmüştür. Günümüzde güzellik endüstrisi ve medyanın daha iyi yaşam 
vaadiyle başlattığı güzellik yarışına düşen orta ve üst sosyo-ekonomik sınıfa mensup kentli 
kadınlar, farkında olmadan kendilerini tüketmektedirler. Reklamlar, paparazzi programları, 
bulvar gazeteleri, müzik videoları, Talk Show’lar gibi kitle iletişim alanlarının hemen 
hemen her türünde dolaşıma sokulan “kadın bedeni” tüketime sunulur ve tüketilir hale 
gelmiştir (Gencel-Bek & Binark, 2000:12). 
Genellikle endüstrileşen, fakat muhafazakâr değerleri korunaklı toplumlarda bilinçaltına 
itilen cinsellik, kadınlık ve güzellikle ilgili değer yargıları kadınlar üzerinde baskı(lar) 
yaratabilmektedir. Bu gergin ortam içinde güzellik ihtiyacında olan orta ve üst sınıfa 
mensup kadınlar -değişen güzellik anlayışları, semboller, ikonografik temsiller, uzman 
önerileri ve kozmetik mucizeler gibi etkilerle- görünüşe odaklı bir dünyada 
yaşamaktadırlar. Kadınların kozmetik ürünlerden estetik operasyonlara varıncaya kadar 
tam anlamıyla bir tatminle sonuçlanamayan güzelleşme çabalarının altında, özvarlıklarını 
tamamlama arzusunun yattığı düşünülmektedir (İnceoğlu & Kar, 2010:66). Hiyerarşik 
sıralamada “en güzel” olma telaşı ve hemcinsleriyle rekabet içinde sürekli görünüşünü 
değiştirmeye çalışan bu kadınların bir yandan özgüven ve öz değer eksikliği duyduğu iddia 
edilirken, diğer taraftan yükselen güzellik endüstrisinin kazanç kapısı (müşterisi) haline 
geldikleri öne sürülmektedir(Arsan, Ünalan & Türkoğlu, 2009:387). 

1. GÜZELLİK KAVRAMI 
Güzellik, bir canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın algısal bir haz 
duyumsatan; hoşnutluk veren hususiyetidir. Güzellik, estetiğin, toplumbilimin, toplumsal 
ruhbiliminin ve kültürün bir parçası olarak incelenir ve kültürel yapılanmada son derece 
ticarileşmiştir. Gözle görülen nesneler (güzel bir yüz, güzel bir bina gibi), kulakla işitilen 
bir müzik, dil ile tadılan bir yemek, koklanan bir çiçeğin kokusu gibi beş duyu ile 
algılananlar yanında güzel ahlak gibi soyut kavramlar da güzellikle ilgilidir(Lalo, Charles; 
Estetik, Hece Yayınları, Ankara, 2004.). 
Felsefedeki estetik yaklaşımda ruhbilimsel güzellik tanımı tarihte felsefenin incelediği bir 
konu ve felsefenin temel dallarından bir oldu. Değişik çağlarda filozoflar güzelliğe farklı 
tanımlar getirdiler. Eski Yunan filozoflarından Plotinusgüzelliğin ilahi aklın eşya 
alemindeki ışıltısı olarak tanımladı. 19. yüzyılda Alman filozof Hegel'e göre güzellik, 
tabiatın kendisinin bütünündeki Mutlak Ruhun görüntüsüydü. Kant güzelliğin 
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subjektifliğini vurguladı, ancak onun sadece duyumsama ile ilgili değil kişinin güzel ve 
çirkin ile ilgili yargılarının sonucu olduğunu ortaya koydu.  
Güzel olanın bakılana değil bakana göre belirlendiğini, öznel olduğunu yaklaşıma karşılık; 
bir başka yaklaşım, güzelliğin tanımını, bakana değil bakılana özgü olan ve simetri, oran 
gibi tartışılmaz matematik formüllere bağlanmış bir kurallar dizgesi olduğunu savunan, 
fenomenik güzellik tanımıyla açıklar. Toplumların beğenileri kültürlere ve zamana göre 
değişim gösterdiğinden mutlak ve ideal güzellikten bahsedilebilmenin mümkün olmadığı 
öznel güzellik tanımını destekleyen örneklerdir(Hançerlioğlu, Orhan; Felsefe Sözlüğü, 
Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989.). 

1.1. Güzel ve Güzellik 
Güzelliğin varlık alanı ile bakışın bununla ilişkisi sorunu, estetik kuramların önemle 
üzerinde durdukları temel meselelerden biridir. Güzellik ve Doğruluk, Güzellik ve İyi, 
Güzellik ve Yücelik güzel ile ilişkili olarak değerlendirilen öteki konu başlıklarının 
bazılarıdır. Güzel, güzel olan, ve güzellik gibi kavramlar üzerine Platon'dan beri süregelen 
birtakım tartışma ve değerlendirmeler söz konusu olmakla birlikte, felsefe-içinde güzellik 
kuramı gibi çok geliştirilmiş bir alan yoktur. Platon, güzelliğin mutlak olduğunu ideal bir 
güzelliğin var olması gerektiğini açıklar(Ulaş, Sarp, Erk; Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat 
Yayınları, Ankara, 2002.).  
Güzellik, güzel kadın duyumunun ideal formudur. Buna göre, güzellik, duyumların 
ötesinde var olan ve tek tek güzellik duyumlarını şekillendiren bir idea'dır. Plotinus'a göre 
güzellik, ilahi akıl'ın dünyadaki yansımasıdır. Aristoteles, "güzel olan, salt kendisi için 
arzulanabilir olandır" demektedir. Ayrıca ona göre, güzellik matematiksel bir orantı gibi 
ele alınır. Güzel olan kavranabilir olmalıdır ve bu da oran ve ölçü ile ilgilidir(Farago, 
France; Sanat, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2006.). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resim1:Mona Lisa Portresi: Leonardo Da Vinci 
Güzelliğin varlık alanı ile bakışın bununla ilişkisi sorunu, estetik kuramların önemle 
üzerinde durdukları temel meselelerden biridir. Güzellik ve Doğruluk, Güzellik ve İyi, 
Güzellik ve Yücelik güzel ile ilişkili olarak değerlendirilen öteki konu başlıklarının 
bazılarıdır. Güzel, güzel olan ve güzellik gibi kavramlar üzerine Platon'dan beri süregelen 
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birtakım tartışma ve değerlendirmeler söz konusu olmakla birlikte, felsefe-içinde güzellik 
kuramı gibi çok geliştirilmiş bir alan yoktur. Platon, güzelliğin mutlak olduğunu ideal bir 
güzelliğin var olması gerektiğini açıklar(Mustafa Ergün, Sanat Felsefesi (Estetik), 2008, 
s.7.).  
Güzellik, güzel kadın duyumunun ideal formudur. Buna göre, güzellik, duyumların 
ötesinde varolan ve tek tek güzellik duyumlarını şekillendiren bir idea'dır. Plotinus'a göre 
güzellik, ilahi akıl'ın dünyadaki yansımasıdır. Aristoteles, "güzel olan, salt kendisi için 
arzulanabilir olandır" demektedir. Ayrıca ona göre, güzellik matematiksel bir orantı gibi 
ele alınır. Güzel olan kavranabilir olmalıdır ve bu da oran ve ölçü ile ilgilidir(İsmail 
Tunalı, Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2008, s.188.). 
 
 
                                           
 
 
 
 

 
 
 
 

Resim2: Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu tablosu 
Güzelliğin batı teorisindeki en erken tanımı Socrates (Sokrat) öncesi dönemden İyonyalı 
Pythagoras (Pisagor) gibi düşünürlerin çalışmalarında yer bulur. Pisagor'cu okul, 
matematik ve güzellik arasında güçlü bir bağ olduğunu keşfetmişti. Bilhassa, nesnelerin 
altın oran'a göre oranlandığında daha çekici göründüğünü kaydettiler. Antik Batı Anadolu 
ve Atina mimarisi, bu simetri ve oran görüşüne dayanmaktaydı. Modern araştırmacılar 
altın orana göre ölçülendirilmiş ve simetrik olan insan yüzlerinin olmayanlarınkinden daha 
çekici olduğunu belirtirler(Edman, Irwin; Sanat ve İnsan, MEB Yayınları, İstanbul, 1998). 
Simetri de güzellikte çok önemlidir çünkü kalıtsal veya edinilmiş bir kusurun olmamasına 
işaret eder. Biçem ve modanın çok geniş ölçüde farklılık göstermesine rağmen, kültürler 
arası araştırmalar, insanların güzelliği algılamalarında çeşitli ortak noktalar bulmuştur. 
Örneğin, büyük gözler ve açık ten rengi bütün kültürlerde güzel bulunmuştur. Bebek 
özellikleri bütün kültürlerde tabiatından gelen bir çekiciliktedir ve gençlik, güzellik ile 
ilişkilidir. Güzel yüz tercihinin insanların bebeklik devirlerinden edinilmiş bir duyum 
olduğu ve değişik cinsiyet ve kültürlerde benzer çekicilik taşıdığı görüşü mevcuttur. Batı 
uygarlığında erkek güzelliği standardı için Yunan ve Roma sanatçıları temeller koyarlar. 
Bu tanım hala erkeklerde yakışıklılık ve etkileyici iyi görünme tasviri olarak kabul görür. 
Günümüzde her ne kadar güzel kelimesi üzerinden bir güzellik literatürü geliştiriliyorsa da, 
doğu kültüründe bir güzellik alanı olarak bediîyat, güzel kavramından daha yoğun bir 
içeriğe sahiptir. Bediîyat; bir sanat görünüşünden ve aynı ölçülerle, tıpkı eşyaya has bir 
teknik gibi mütalaa edildiği nispette tabiat güzelliğini tetkik mevzu yapar. Bediîyatın 
doğrudan doğruya hakiki mevzusu, müspet ya da menfi sanat kıymetleri, teknik, çirkinlik 
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veya güzelliktir. Geniş manasında sanat, insan tarafından tabii malzemenin istihaleye 
uğratılmasıdır. Bacon, bu hususta “tabiata ilave edilmiş insan” diyordu. Bununla mihaniki, 
sınaî ve tatbiki sanatlara, doktorun veya mühendisin sanatını kastediyor ki, onlar zanaattan 
sanata geçerek hissedilmez bir tarzda edebiyat, plastik sanatlar, musiki ve bunların 
imtizaçları gibi tam manasıyla güzel sanatlara inkılap ederler(Ulaş, Sarp, Erk; Felsefe 
Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2002.). 
Güzel ve güzellik, temelini insanda bulur. İnsan için herhangi bir nesneyi ya da durumu 
güzel kılan onun nesneye ya da duruma vermiş olduğu değerdir. Bu bağlamda insan için 
güzel ve güzellik kavramı hoş, iyi, faydalı ve doğru kavramlarıyla bir arada 
düşünülmelidir. Çünkü insan için hoş, iyi, doğru veya faydalı olmayan güzel olmaz. 
Bundan hareketle denilebilir ki ‘güzelin objektif kriterleri var mıdır?’ sorusuna en azından 
güzelin insanlar açısından ortak değerleri olduğu cevabını verebiliriz. Örneğin gül güzel bir 
çiçektir. Anneler değerli, iyi, faydalı hoş insanlardır. gibi yargılar güzelliğin bu yönlerinin 
tüm insanlarda ortak duygular uyandırdığını söyleyebiliriz(Farago, France; Sanat, Doğu 
Batı Yayınları, Ankara, 2006.). 
Kendisine bakanda haz ile beğeni duyumları uyandıran nesnelerin en belirleyici niteliğini 
ya da yetisini anlatan estetiğin temel kavramı. Gönül okşamak, iç gıcıklamak, büyülemek, 
yaşama sevinci uyandırmak türünden hep olumlu duygulanımlar doğuran şeylerin ya da 
sanat yapıtlarının en belirleyici niteliği. İnsan, duygularının önüne konan şeylerin biçimine, 
yüzeyine ve kütlesine göre davranır. Eşyanın biçim, yüzey ve kütlesinin belli ölçülere göre 
düzenlenmesi hoşumuza gider. Böyle bir düzenin eksikliği ise ilgisizlik ve hatta büyük bir 
sıkıntı ve tiksinti verir. Güzellik duygusu, hoşa giden bağlantılar duygusudur. Çirkinlik 
duygusu da bunun tersidir." Güzellik kavramını belirsiz, ya da çok defa aldatıcı belirtiler 
gösteren ve Tarih boyunca durmadan değişen bir olay olarak kabul etmek, doğru bir 
düşünce tarzı gibi görünmektedir. Güzellik, estetik ilminin ele aldığı bir kavram olarak, 
çağlara ve düşünürlere göre değişik anlamlar kazanmıştır(Hançerlioğlu, Orhan; Felsefe 
Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989.). 
Estetik değerlendirmenin en önemli terimi olarak görülen “GÜZEL” ya da “GÜZELLİK” 
üzerine felsefe tarihi boyunca verilen yargıların, temelde nesnel mi yoksa öznel mi 
oldukları konusu hep tartışma konusu olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan önemli 
anlayışlardan gerçekçilik, güzel üzerine verilen yargıların nesnelere bakanlar ile ilgili 
olmaktan çok, bakanları doğrudan etkileme gücü taşıyan nesnelerin kendilerinde bulunan 
nesnel özellikler ya da yetiler ile ilgili olduklarını ileri sürmektedir. Öte yanda Plâtoncular, 
güzelin ideal duyular üstü bir form olarak var olduğunu savunurken, XIX. Yüzyıl 
kuramcıları bunu “yan duyusal” form olarak alırlar. Kant’ın aşkınsal felsefesi ise, güzel 
deneyimini bilmenin en temel gerekleri olarak gördüğü “öznel evrensellik” ile “öznel 
zorunluluk” kavramlarının güzelin kendisinden çok güzel deneyiminin her durumdaki 
önceliği olduğunu savunarak, güzel felsefelerinin üzerinde açıkça bir kırılma meydana 
getirmiştir. Buna karşılık Kuşkuculuk, öteki bütün konularda olduğu gibi güzel konusunda 
da insanın kayıtsız şartsız önceliğine parmak basarak, nesnelere yüklenen güzel özelliğinin 
yalnızca bakan kişinin öznel estetik hazzından kaynaklanan bir düşünümün sonucu 
olduğunu, dolayısıyla nesnel bir karşılığı bulunmadığını düşünmektedir(Mustafa Ergün, 
Sanat Felsefesi (Estetik), 2008, s.7.). 
Güzelin tam olarak niteliğini kavramaya yönelik olarak açıklığa kavuşturulmaya çalışılan 
konuların başında güzelin gerçek anlamda var olup var olmadığı sorusu gelmektedir. 
Gündelik dilde yerleşik bir deyiş haline gelmiş bulunan “güzel bakanın gözündedir” 
tümcesi alındığında, güzelin herhangi bir nesnenin kendinden taşıdığı bir özellik 
olmadığını, dolayısıyla nesnelerin kendilerinin estetik bakımdan değerlendirilmeyi 
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bekleyen birtakım özellikler taşımadıklarını dile getirmektedir(Mustafa Ergün, Sanat 
Felsefesi(Estetik), 2008, s.4.). 
Güzelin nesnel anlamda bir gerçekliği bulunmadığını yani hep bakanın öznelliğinden 
kaynaklandığını ileri süren bu görüş estetik öznelcilik ya da estetik yoksayıcılık adıyla 
anılmaktadır. Nitekim güzelin varlığına yönelik bu görüş, estetik araştırmayı çok büyük 
oranda toplumsal ya da ruhbilimsel yönelimli bir araştırma olarak görmekten yanadır. 
Güzelin her durumda nesnelerin kendilerinden taşıdıkları özellikler olduğunu, bu 
özelliklerin de o nesnelerin tekliğiyle ya da biricikliğiyle birlikte değerlendirilmesi 
gerektiğini savunan yaklaşım ise estetik nesnelcilik ya da estetik gerçekçilik diye 
adlandırılmaktadır. 

2. SANAT FELSEFESİ VE GÜZELLİK KAVRAMI 
Güzel denilen değer, bir nesneye yüklenilen, bir nesne tarafından taşınan değerdir. Bir 
canlı, bitki ya da sanat yapıtına güzel denir. Güzel, dönemsel ve yerel olarak değişkenlik 
göstermiş bir kavramdır. Bunun en başat örneğini Volteire kendi Felsefe Sözlüğünde dile 
getirir: ‘Bir kara kurbağasına güzelliğin, gerçek güzelliğin, tokalon’un ne olduğunu sorun. 
Size kahverengi sırtını ve sarı karnını, geniş düz boğazını ve küçükbaşından pörtlemiş iki 
yuvarlak gözleriyle güzelliğin dişisinden oluştuğunu söyleyecektir. Gineli bir zenciye 
sorun: onun için güzellik siyah yağlı bir cilt, içe gömük gözler ve düz bir burundur.  
Şeytana sorun: Size güzelliğin bir çift boynuz, dört pençe ve bir kuyruk olduğunu 
söyleyecektir(http://www.yenimakale.com/guzel-ve guzellik.html#ixzz473igfB8j). 
Tarih içerisinde sanatçılar ve sanat kuramcıları güzel’i açıklamak yolunda çeşitli yargılarda 
bulunmuşlardır. Güzel’i felsefe obje’si olarak ele alan ve onu sistematik bir biçimde 
geliştiren ise Platon‘dur. Platon ilk olarak güzel ve iyi arasında özce uygunluk bulur. 
‘Güzel ve iyi aynıdır.’ der. Daha sonra güzelin varlıklarda ve olaylarda değil, onlara 
yansıyan idealar aleminde, tanrı katında olduğunu söyler. İlerleyen yaşlarında ise idealar 
dünyasından sıyrılarak güzel kavramının matematiksel temellere dayandıranların başında 
gelir(Hançerlioğlu, Orhan; Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989.).  
Aristotales de güzelliği Yunanların her gün kullandıkları anlamda kullanır, estetiğin 
konusu olarak görmez. Ona göre güzel, her şeyden önce canlı ve doğal olmalıdır. Doğa 
biçimleriyle sanat biçimleri arasında karşılaştırmaya girmez. Hocası Platon gibi güzeli 
matematiksel temellerde değerlendirir. Bununla beraber Aristotales‘ in farklı bir düşüncesi 
olarak; büyük ve çok küçük olanın güzel olarak nitelendirilemeyeceğidir. Grek felsefesine 
de uyan bu düşünce, kavranamayanın güzelliğini yitirdiğinden bahseder. Bunun için daha 
sonra ‘yüce’ kavramı ortaya çıkmıştır(Immenuel Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi, İstanbul: 
İdeal Yayınevi, 2006, s.45.). 
Plotinos, Platon ve Aristotales‘ in etkisinde estetik görüş belirtir. Plotinos‘ a göre ‘Güzel, 
görmenin bütün alanında, işitmenin alanında, kelimelerin birbirine katılmasında ve bütün 
müzikte vardır. Belli şeyler özlerinden ötürü güzel olmayıp, pay alma nedeni ile 
güzeldirler, bedenler gibi, diğer bazı şeyler kendi başına güzeldirler, erdemin özü 
gereğince güzel olması gibi.’ der(Güzel, Ebru. (2013). Kültürel Bağlamda Kadın ve 
Güzellik,s:17). 

2.1.  Aristoteles’in Güzellik Anlayışı 
Aristoteles, "metafizik" ve "poetika" isimli eserlerinde, sistematik bir şekilde ele 
alınmamış olsa da, "güzel" hakkında bazı düşünceler ve tanımlar ortaya atmıştır. Bu 
düşünceler ve tanımlar, Platon'un yaşlılık dönemi güzellik anlayışı ile yakın ilgi 
içerisindedir. Kısacası, Aristoteles güzeli matematik olarak belirlemeye çalışır. Ona göre 
güzellik matematik olarak belirlenebilir(Art as Experience, New York, 1934, p. 129).  
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"Şüphesiz matematik bilimler güzel ve iyiden söz açarlar ve onları ortaya koyarlar. Ancak, 
eğer bunu, onların isimlerini anmadan yapıyor, fakat onların görevlerini ve orantılarını 
gösteriyorlarsa, bu durum karşısında, onların bunlardan söz açmadığı anlamı çıkmaz. 
Güzelliğin temel formları düzendir, sınırlılıktır; yani çoğu matematik disiplinler tarafından 
kanıtlanan şeyler(Soch., cl. 5, Moscova, 1966, p. 188) Beğeniler, zevk yargıları bilişsel 
değildir. (ibid., p. 210)."  
Aristoteles'in ortaya koyduğu güzel tanımları içerisinde ilgi çekici bir başka nokta da 
güzeli belli bir büyüklük ile ilgi içerisinde ele almasıdır. O çok büyük ve çok küçük 
şeylerin, yani kavrama gücümüzün dışında kalan şeylerin güzel olamayacağını söyler ve 
bunları "estetik dışı" diye reddeder. 
"...güzel, düzene ve büyüklüğe dayanır. Bundan ötürü, ne çok küçük bir şey güzel olabilir, 
zira kavrayışımız algılanamayacak kadar küçük olanın sınırlarında dağılır; ne de çok büyük 
bir şey güzel olabilir, çünkü o bir defada kavranamaz ve bakanda birliği ve büyüklüğü 
yiter."  
Aristoteles'in güzeli açıklarken kavrama gücümüzün dışında kalan şeyleri estetik dışı diye 
reddetmesi, yaşadığı dönemdeki Grek ruhunun onun felsefesindeki yansımasıdır. Antik 
düşüncede bir şeyin güzel olması için, kavranabilir olması gerek idi. Aristoteles'in kavrama 
gücümüzün dışında kaldığı için estetik dışı saydığı şeyler, 18. yüzyılda Kant tarafından 
başka bir estetik kategori olan "yüce" kavramı altında incelenecektir. Aristoteles'in 
yaşadığı dönem ise güzel dışındaki bir estetik kategori için hazır değildi(Yıldırım,Ö, Sanat 
Felsefesi, 2016).  

2.2. Platon’un Güzellik Anlayışı 
Platonun güzellik anlayışı, daha önce yazdığımız varlık felsefesindeki gibi idealer 
dünyası(metafizik)e dayanır. Bu idealler dünyasının güzellik anlayışı platona göre kopya 
yani taklit olmamalıdır. Her şey ve herkes için mutlak tanımı olmalıdır. Bu anlayışın belirli 
evrelere ayıran platon “ gençlik evresi” bu evreye hocası Sokrates’in etkisi olduğu için 
Sokratik dönemde denilmektedir. Bu dönemde plato güzeli mutlak ve rölatif güzel olarak 
ayırmıştır. Rölatif güzelin herkeste farklı olduğunu kişiden kişiye bir farklılık yaratığını 
söylemiştir. Yani güzel kavramı insanların duygularına göre değişebiliyor. Bize güzel 
görünen bir şey başkasına güzel görünmeyebilir. Bunun yanı sıra mutlak güzel kavramında 
ise herkes için güzel olan şeyin imkânından bahsetmiştir. Kopya olmayan duyular 
dünyasını içinde barındıran güzellik anlayışı tanımlamaya çalışmıştır. Bu tanımlamaya 
Sokrates bu evrede tam olarak ulaşamamıştır(Xenophon, Memorabilia, III, 8, 5).  
Bu evrelerin ikincisi olan “olgunluk döneminde” daha önce ulaşamadığı mutlak güzele 
ulaşmıştır. Platona göre mutlak güzellik ulaşmak ölümsüz olmakla mümkündür. Bu 
ölümsüzlük inşan yaşamının evrelerinde en son basamakta yer alır. İlk basamak olarak 
inşalar önce kendilerini severler, daha sonra farklı bedendeki insanlarla tanışması onda 
başkalarına sevgisini ortaya koyar. Üçüncü basamakta farklı bedendeki sevgiden uzaklaşıp 
ruh güzelliğine yönelme vardır. Bu basamaktan sonra çok az insan geçtiği bilim güzelliği 
vardır. Bu basamağa dediğimiz gibi her insan ulaşamaz. Edison Leonardo Davinci, 
Picasso, Einstein gibi insanlar ulaşmıştır. Bu insanlar bilim sanat alanındaki hizmetleriyle 
ölümsüzlüğe ulaşmıştır. Buradaki ölümsüzlük beden kastedilmektedir. Bu kişilerin isimleri 
hep yaşayacaklardır. Kaç yıl geçse de bu insanların isimleri hep olacaktır. İşte platon bu 
basamağa ulaşmış kişilerin mutlak güzele ulaştığını savunmuştur. Aynı zamanda mutlak 
güzelliğinde tanrısal güzellik olduğunu söylemiştir(B. Hippias, 287E). 
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2.3.  Kant’ın Güzellik Anlayışı 
Modern estetiğin kurucusu kabul edilen Kant ise güzel kavramını hoş, iyi, doğru 
kavramlarından ayırarak yüce, yararlı ve çirkin’den bahseder. Kant ’ Bir şeye iyi demek 
için, her zaman o şeyin ne olduğunu bilmemiz, yani o şey hakkında bir kavrama sahip 
olmamız gerekir. Ama, bir şeye güzel demek için böyle bir gerekseme yoktur. Çiçekler, 
gelişigüzel çizilmiş çizgiler…bize hiçbir şey ifade etmezler, hiçbir belli kavrama bağlı 
değildirler, ama yine de hoşa giderler‘ der(Soch., cl. 5, Moscova, 1966, p. 188). 
Böylece güzel kavramını salt estetik bir değer olarak belirler. Bununla beraber Kant‘ ın 
yüce temellendirmesi estetik bilimi açısından önem teşkil eder. Kant sonrası felsefede 
filozoflar, ‘yüce’ kavramını, Kant‘ ın ‘yüce’ temellendirmesine koşut ya da karşıt olarak 
incelemişlerdir. Kant’a göre güzel, sınırlı(Aristotales‘in ifadesiyle belirli bir büyüklük) ve 
belirli bir nesne iken, sınırsız ve insan algılarını zorlayıcı nitelikler taşıyan nesneler 
yüce’dir. Örneğin: Mona Lisa tablosu bir çevçeve içinde yer almasından, ebatlarından, 
kavranılabilirliği açısından güzel, La Sagrada Famillia Katedrali büyüklüğü, insan algısını 
zorlayıcılığı bakımından yücedir. Ayrıca Kant doğa güzeli ile sanat yapıtının güzelliğini 
birbirinden ayırır. ‘ Bir doğa güzelliği güzel bir şeydir, sanat güzelliği ise bir şey hakkında 
güzel bir tasavvurdur.‘ der(ibid., p. 115). 
Böylece Aristotales‘ in ‘ Realitede hoşlanmayarak baktığımız bir obje, özellikle 
tamamlanmış bir resim haline gelince, ona bu kez hoşlanarak bakarız, örneğin tiksinti 
uyandıran hayvanların ve cesetlerin resimlerinde olduğu gibi.’ düşüncesiyle bütünlük 
oluşturur. Hegel, B. Croce, Lukacs gibi düşünürler de Kant gibi doğa güzelliği ve sanat 
güzelliğinin ayrılığı üzerinde durur(Art as Experience, New York, 1934, p. 129). 
Yine nesnelerin kavramları ile olan ilgileri yönünden, onların yetkinliğinden de söz edilir. 
Yetkinlik, bir bireyin cins kavramına uygunluğunu dile getirir. Bir nesne özüne ne kadar 
uygunsa o derece yetkindir. Kuyruklu bir insan, kulaksız bir tavşan özünden sapmış 
olacağından çirkin olarak nitelendirilir ve yetkin değildir. Tip kuralı yönünden özüyle 
ilişkili olan nesne yetkin ve güzel olarak adlandırılır. Fakat Kant buna karşı gelerek ‘fayda’ 
dan söz eder.’ Bir şey yarar sağlıyorsa, güzeldir.’ der(Gillian Rhodes, (2006). The 
evolutionary psychology of facial beauty. Annual Review of Psychology, 57, 199-226.). 
Tüm bu görüşlerin doğrultusunda güzel’in bazı filozoflar için içerikte, bazıları için formda, 
biçimde ortaya çıktığı vurgusu görülür. Bu bağlamda güzelin belirlenmesi dışsal-biçimsel 
nitelikler ve içsel-içeriksel nitelikler olarak iki alt başlıkta incelenebilir. Güzelliğin dışsal-
biçimsel nitelikleri orantı-simetri, düzen ve harmoni, çoklukta birlik ve ekonomi ilkesi gibi 
temel bazı kavramlarla ifade edilebilir. Güzel’in matematik olarak belirlenmesi düşüncesi 
Grek felsefesine, estetiğine kadar geriye giden eski bir düşüncedir (Devendra, Singh 
(1995). 

3. REKLAMDA GÜZELLİK KAVRAMININ ELE ALINIŞI 
Reklamlarda kullanılan çeşitli görsel ve sözel simgeler, kullanılan mekan, karakterler vb. 
unsurları algılayan reklam izleyicisi söz konusu reklamı beyninde anlamlandırmaya başlar. 
Reklamda sunulan hayat tarzını kendi yaşam biçimiyle karşılaştırır. Reklamdaki 
karakterlerle kendini özdeşleştirip, reklamda sunulan yeni bir değer, yeni bir yaşam biçimi, 
yeni bir anne, baba, eş modeli varsa bunu değerlendirip anlamlandırmaya çalışır. Örneğin, 
Nivea Şampuan reklamını izleyen bir annenin, çocuğuyla yakından ilgilenen, ona banyo 
yaptıran baba karakterini kendi eşiyle karşılaştırması eşinden baba olarak beklentilerini 
değiştirebilir((Elden M, Aile İletişimi-Reklam Mesajları Etkileşimi,2015 Ege Üniversitesi).  
Reklamlar, sundukları karakter özellikleri, ailedeki rol modelleri ve geleneksel ya da 
modern aile tiplemeleriyle izleyicilere özenilen yaşam tarzları ve modeller önerirler. 
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Yemek yapan eş, çocuğuna banyo yaptıran baba ya da çalışan modern ve bakımlı anne, eş, 
kadın tiplemeleri, zamanla reklamlardan çıkıp gerçek hayatın içinde uygulanan yaşam 
tarzları haline gelmektedirler. Böylece reklam, bilinçli olarak amaçlansın ya da 
amaçlanmasın insanlara yeni yaşam biçimleri sunmuş olmaktadır. Günümüzde, televizyon 
reklamları, moda dergileri, ideolojik akımların sloganları, bireyin yaşamında annesinin, 
babasının, aile ve okul çevresinin etkisinden daha büyük bir güce kavuşma eğilimindedir 
(Cüceloğlu, 1996:233). 
Günümüzde tüketim ekonomik olduğu kadar aynı zamanda toplumsal, psikolojik ve 
kültürel bir olgu olarak tüm toplum bilimlerinin ve aynı zamanda pazarlama iletişiminin 
odak konularından biri haline gelmiştir. Bu anlamda kitlesel bir iletişim biçimi ve 
pazarlama iletişiminin bir elemanı olarak reklamcılık da kültürün yansımaları ile doğrudan 
ilişkilidir. Bu noktadan bakıldığında reklamcılık bir takım kültürel motifleri ve gündelik 
hayatın çeşitli biçimlerini tüketim ürünleri ve markalarla ilişkilendirerek yansıtır (Uztuğ, 
2003:182). 
Reklamcılar, bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve değer katma fonksiyonlarıyla reklamı 
yapılan mal ya da hizmetin satışını yapmak, bilinirliğini arttırmak, hedef tüketiciyi 
ürünlerden haberdar etmek gibi amaçların yanı sıra, reklam içeriğinde toplumsal ve 
kültürel değerleri de yansıtmaktadırlar. Reklamlarda karakterize edilen aile tipleri, aile 
içindeki rol dağılımları, aile bireylerinin birbirleriyle kurdukları iletişim ve davranış 
tarzları birer model olarak reklam izleyicisi tarafından algılanmaktadır(Elden M, Aile 
İletişimi-Reklam Mesajları Etkileşimi,2015 Ege Üniversitesi). 
Sosyologlar sosyal yaşamın, sahneleri, maskeleri ve oyuncularıyla tiyatro sahnesinde rol 
yapmaya benzediğini ifade etmektedirler. Genel olarak rol kavramı, insanların belli 
toplumsal durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen normlar dizisidir. 
Toplumsal cinsiyet rolü (gender role) ise, kadın ve erkeklerden beklenen davranış 
normlarıdır. Yani kişinin kendi cinsiyetine uygun eylemleri gerçekleştirmesidir (Özdin, 
2003:51). Kadın ve erkekten beklenen roller de bir oranda kitle iletişim araçları tarafından 
belirlenmekte, sergilenmekte ve kişilere benimsetilmektedir. Bu bağlamda televizyon 
reklamları kadın ve erkeklere toplumsal yapı içinde nasıl davranmaları gerektiği 
konusunda varolan ya da toplum için yeni olan rol kalıplarını yansıtarak 
sunmaktadırlar(Elden M, Aile İletişimi-Reklam Mesajları Etkileşimi,2015 Ege 
Üniversitesi). 

3.1. Mesaj ve İçerik İtibariyle Güzel Reklam  Örnekleri 
 Fiat Albea reklamı: Reklam, erkeklerin satın alma güdü ve davranışları 
doğrultusunda hazırlanmış bir reklamdır. Reklam boyunca Fiat Albea’yı seyrederken ona 
dokunurken güven, konfor gibi kavramların farkına varan ve yaşadığı bazı anlarla bu 
kavramları birleştirerek hazza ulaşan bir erkek sunumu görünmektedir. Fiat Albea’yı satın 
alması beklenen hedef kitle de erkeğin fiziksel görünümü ile desteklenmektedir. Otuzlu 
yaşlarında enerjik, dinamik, genç çizgileri olan bu kişinin takım elbise giymesinden iş 
adamı olduğu anlaşılmaktadır. Çoğu erkek arabasını bir kadın yerine koyduğu ya da bu 
anlamda bir değer verdiği için, arabanın deri koltuklarının gösterildiği sahneden erkeğin 
sevgilisi ve/veya eşi ile kumsalda yürüdüğü bir başka sahneye geçiş yapılmaktadır. Sonuç 
olarak otomobil satın almada son karar verenin ve bu kararı yönlendirenin erkek 
olduğundan hareket eden reklamcılar, bu reklamda da erkek ve otomobil arasında 
doğrudan bir ilişki kurma yoluna gitmişlerdir. 
 MasterCard reklamı: baba, daha birkaç aylık olduğu belli olan bebeğini giydirip 
bebek arabasıyla gezmeye çıkaran, onun sadece maddi yönden giderilmesi gereken 
ihtiyaçlarıyla değil aynı zamanda bizim toplumuzda daha çok anneyle özdeşleştirilen 
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bebeğinin bakımıyla da ilgilenen bir baba portresinde sunulmaktadır. Ancak burada da 
dikkat çeken nokta, reklamda bebeğin kıyafet, bebek arabası gibi ihtiyaçlarının maddi 
değerleri dile getirilirken baba figürünün reklamda kullanılmasıyla, bizim toplumumuz 
açısından ailesinin maddi ihtiyaçlarını gideren kişi olarak sunumunu görmek de 
mümkündür. Yine bir başka baba-kız ilişkisinin sunulduğu Can Leydi Ped reklamında 
annesi ölmüş olan kızına hijyenik ped öneren ve ona bu döneminde yardımcı olan bir baba 
figürü sunulmaktadır. 
 Ülker Bizim Yağ  reklamı: “Bizim Gelin Bizim Mutfak” yazısı ile başlayan Ülker 
Bizim Yağ reklamında eşinin babasının da yiyebileceği sağlıklı yemeği yapan bir gelin 
olarak gösterilmekte ve reklamda sağlıklı ve leziz yemek yapması beklenilen kişi kadın 
olarak gösterilmektedir. 
  Dr Oétker Puding reklamı: Bahçede oynayan çocuğu için sağlıklı ve lezzetli bir 
tatlı pişiren kişi olarak anne sunulmaktadır. Klasik anlamda koruyucu, sevecen, her zaman 
çocuğunun yanında olan annenin reklamlarda sunumuna güzel bir başka örnektir. 
 Yapı Kredi Akıllı Adım Emeklilik Sigortası reklamı: okul yıllarından, evlilik 
çağına, anne oluşuna kadar kızının hayatının her anında, kızına destek olan, onu koruyan, 
yardım eden anne figürü “çünkü anneler hep ayakta kalır” sloganı ile gösterilmektedir. 
 Petit Danone reklamı: Çocuğunun sağlıklı gelişimi ve iyi beslenmesi için 
çabalayan bilinçli anne modelini çizmektedir. Reklamdaki anne, diğer yaşıtlarına göre kısa 
boylu olduğu için eve üzgün dönen oğluna, ürünün çocukların gelişimi açısından faydasını 
bilen bilinçli bir anne olarak yardımcı olup hem oğlunun sağlıklı bir gelişim göstermesini 
sağlayan hem de onun mutlu olmasına yardımcı olan bir anne olarak sunulmaktadır. 
Televizyon reklamları çocuklara içinde bulundukları ve yaşadıkları kültürel değerleri ve bu 
değerlerde yaşanan değişimleri, tüketim kalıplarını ve aile içi ilişkiler ve rol dağılımları 
gibi unsurlarla ilgili aktarımları yapmakta ve çocuğun içinde bulunduğu toplum ve kültür 
yapısına bağlı olarak toplumsallaşmasında ona küçük ipuçları sunmaktadır.  

4. TESETTÜR GİYİM 
Tesettür yeni anlamıyla kentsel ve modern bir olgudur; bir yandan dinin kadına koyduğu 
kuralların, namusa ilişkin kodların, kadın-erkek arasındaki sınırların, diğer yandan şıklık 
unsurunun, farklılık ve bireysellik talebinin, okumuş olmanın ve kentli yaşam tarzının bir 
simgesidir. Bu özellikleriyle tesettür İslamcı kimliğin kültürel ve siyasal bir simgesi olduğu 
gibi İslamcı ticari ve ekonomik piyasanın da tüketim nesnesi haline gelmiştir.  
Tesettürün ticari bir nesne olarak yükselişinin altında, yukarıda da değinildiği gibi, 
Türkiye’nin piyasa ekonomisine eklemlenmesinin ve İslami bir burjuvazinin ortaya 
çıkmasının birlikteliği yatmaktadır. Tesettürün bu yeni anlamıyla ilgisi olmayan birinci 
nesil tesettür siyasal İslam’la sıkı bağları olan modellerdir. Sade, süssüz ve basit desenli 
modeller kadına ilişkin sert, bağlayıcı ve bütünsel bir iffet/edep anlayışını ifade eder. 
Hâlbuki ikinci nesil tesettür, “pazarlama tekniklerinin ön plana çıktığı, kullanıcının 
maneviyatına yoğunlaşmaktansa daha çok taleplerine önem veren daha profesyonel bir 
mantığın ürünleridir.” (Haenni 2014, 40). 
1980’li yılların başlarında İslamcı hareket, Türkiye’nin büyük üniversitelerinde okuma 
hakkı kazanan ama başörtüsü yasağı nedeniyle bu haktan mahrum kalan genç kızların 
protestolarında görünürlük kazanmıştır. Tıpkı Kemalist modernleşme projesinde olduğu 
gibi İslamcı hareket içinde de kadınlar kamusal alanda hareketin görünen yüzü, aktörleri 
olmuşlardır. Aslında kadınların başörtüleriyle kamusal alanlarda var olma talebiyle siyasi 
aktörlüğü Türkiye’de hem modernizme hem de geleneksel İslam anlayışına bir meydan 
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okuma olmuştur. Çünkü her ikisi de başörtülü kadınları ev içi mekânlara ve aile içi rollere 
hapsetmesi noktasında paralellik göstermektedir. Dini kimliğin bir simgesi olarak örtünme, 
İslamcı kadınların modern toplumsal sistem içinde kimlikleriyle itibarlı bir yer edinme 
taleplerinin ve çabalarının sonucu olarak değişen anlam ve işleve sahip olmuştur.  
Bu süreçte kırsallık, geri kalmışlık ve eğitimsizlik ile bağlantılandırılan başörtüsü yerine 
kentli, modern ve eğitimli kadınların özelliği olarak tesettür ortaya çıkmıştır. Yeni bir 
örtünme biçimi olarak tesettürün “yüksek dinsel ahlakın ve kimliğin öğesi olma” 
(İlyasoğlu 1994, 107) yönünde bir anlam kazanarak hem laik/çağdaş kadın hem de 
geleneksel başörtülü kadın karşısında bir ‘itibar’ simgesi haline getirilmesi amaçlanmıştır. 
Bunun yanı sıra tesettür Müslüman bireyselliği geliştirmenin güçlü bir aracı olarak 
kullanılmıştır(Köse 2011, 843). 

4.1.  Moda ve Tesettür 
Tesettür ve moda kavramlarının yan yana gelmesi ilk kez 1995’te Tekbir Giyim tarafından 
yapılan tesettür defilesiyle başlar. 1980’li yıllarda özellikle kadın dergilerine verilen 
manto, pardösü ve başörtüsü reklamlarında el ile çizilmiş illüstrasyonlardan, 1990’lı 
yıllarda yüzleri makyajlı ama vücut dili ile mazbut bir görüntü sergileyen Tekbir Giyim’in 
ilk tesettür kataloglarına, oradan da yine aynı firmanın 2000’li yılların başındaki, makyajlı 
ve vücut dilini öne çıkararak “ben buradayım”ı vurgulayan fotoğraflarla bezenmiş 
kataloglarına doğru bir değişim yaşanmıştır (Barbarasoğlu 2006, 126-129). Tekbir gibi 
tesettür ile modayı birleştiren büyük firmalar sadece giyim satmadılar, o giyim aracılığıyla 
tesettürlü bir kadının nasıl görünmesi gerektiğine dair bir imaj ve kimlik de sattılar.  
Tekbir Giyim’in ortaklarından Mustafa Karaduman, kadınların tesettürden güzel 
görünmediği için sakındıklarını, hâlbuki hem İslam’a uyup hem de modaya uygun ve güzel 
görünebileceklerini kanıtladıklarını söylemiştir. Amaçlarının sadece Türkiye’de modayı 
etkilemek değil, dünya modasına damga vurarak tesettürü bütün dünyaya yaymak 
olduğunu belirtmiştir (Navaro-Yaşın 2012, 243). 
Tekbir Giyim’in ortaklarından Mustafa Karaduman’ın tesettür giyimi özenilecek bir giyim 
olarak dünyaya yayma amacının benzer örneklerini Aysha’daki birçok yazıda görebiliriz. 
Örneğin, Müslüman-Arap bir tesettür giyim tasarımcısı, Türkiye’den bir tesettür giyim 
firması ile ortak çalıştıklarını ve amaçlarının “dünya kriterlerinin arkasında kalmadan 
İslami giyimin yaygınlaştırılması” olduğunu söylüyor ve ekliyor: “kentli, modern ama 
özüne uyumlu bir çizgi”. Son zamanlarda bir proje üzerinde çalıştığından bahsediyor:  
“Dünyada yepyeni bir İslami moda doğacaktır. Bu benzeri olmayan bir projedir. Bu proje 
ile moda ile İslami giyim birleşerek, küresel bir alana bizim imzamızla yayılacaktır.” Sonra 
sahabe kıyafetlerinden bahsediyor. Birbirlerinden, farklı, rengârenk ve stilde yoruma açık 
olduklarını, fakat sadece ölçüde yoruma açık olmadıklarını belirtiyor (Aysha, Kasım 
2013).  
Günümüzde İslami giyimin kentli ve modern görünmek, ayrıca bütün dünyaya yayılmak 
amacıyla birlikte özüne uyumlu olmak amacının vurgulanmasını iyi değerlendirmek 
gerekir. Özcülük veya otantiklik iddiasını Tekbir Giyim’de de görebiliriz. Navaro-Yaşın’a 
(2012, 252) göre, Tekbir defilelerinde maneviyata hitap eden, ona güç ve meşruiyet 
kazandıran “Osmanlı geçmişinin ve İslam gerçeğinin” temsilcisi olma iddiasıydı. 
Ortadoğulu tasarımcının kriterlerini “özüne uygun” veya “yoruma açık olmayan ölçü” ye 
sahip diye belirlediği İslami giyim, bir yandan İslam’ın ilk dönemlerinin izlerini taşıyıp, 
kadın bedeni için Kuran’ın belirlediği yerlerin kapanmasına uygun olarak tasarımlanarak 
özcü veya otantik bir görünüm sergileyecek, bir yandan da kentli ve modern görünümüyle 
dünyaya yayılıp küresel bir moda haline gelecek. 
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Zenginleşen muhafazakâr sınıflar artık başka bir dünyanın diline ve toplumsal kabullerine 
dâhil olmaya başlıyorlardı. “İslamcılar kapitalist ekonomi döngüsüne, üstelik onun üst 
tabakalarına katıldıkça zenginleşiyor, zenginleştikçe toplum hayatında ‘onlar’la aşık 
atmaya kalkışıyor, buna kalkıştıkça ‘onlar’a benziyor(lardı)” (Kıvanç, 1997:54). 
Piyasanın rekabet ortamına adapte olan ve aynı zamanda muhafazakâr değerlerle bezenmiş 
bu yeni muhafazakârların sosyal konumlanışları değişirken, bu dönüşümün tek taraflı 
olarak yaşanmadığını da söylemek gerekmektedir. Aynı zamanda onlar da benimsedikleri 
değerleri öncelikle iş yaşantısı içerisinde ve daha sonra sosyo-kültürel düzeyde 
sentezlemeye giriştiler. 
Muhafazakâr girişimcilerin oluşturduğu şirketler kendi pazarlarını, ait oldukları değerler 
dünyasından devşirerek oluşturdular. Dolayısıyla muhafazakâr tüketimcilik ideolojisini 
yine bu değerlere uygun bir meta üretimi ile harekete geçirmiş oluyorlardı. Muhafazakâr 
girişimciler “… enerjilerini tüketim alanını ele geçirmiş olan haram ya da Batılı ürünler 
karşısında dışlandığını hissedenler için alternatif bir pazar yaratmaya yönlendirmişlerdi” 
(Yaşın, 2005:232). Üretim süreçlerinde yer alan her kesimin kendi değerleriyle ürettiği bir 
kültürel ortamı da yaratması olasıdır. Muhafazakâr girişimcilerin gerçekleştirdiği de 
buydu. Böylece tüketim kalıplarını belirleyen, organize eden ve bütünleştiren bir üretim ve 
buna ait bir tüketim kalıbı şekillenmiş oluyordu (Yaşın,2005:231): 
Farklı kıyafetler giyiyor, sadece belli tip yiyecekler tüketiyor, belli dükkânlardan alışveriş 
ediyor, kendilerine özgü şirketler kuruyorlardı. İslamcı hareketin popülerliğinin ve 
gücünün yükselişe geçmesi, ‘İslami ürünler’ uzmanlaşmış şirketlerin ortaya çıkmasından 
ve inananlar için pazar ağlarının oluşmasından ayrı değerlendirilemez. ‘Yitirilen İslami 
geçmiş’ olarak yansıttıkları yeni tüketim ürünlerini benimseyen İslamcılar, kendilerini bir 
‘kimlik sahibi’ olarak tanımlamaya başladılar. 
Neticede modern kapitalist yaşam biçiminin sunduğu renkli ve geçişken hayatına adapte 
olmakta beis görmeyen muhafazakârlar dünyevi hazların farkına varmışlardır. 
Muhafazakârlar helal- haram çizgisinde kâr’a, israftan moda ve tüketim pratiklerine kadar 
bu dünyaya ait tüm pratikleri tatbik edebilmektedirler. “… Müslüman, modern dünyanın 
ve hayat biçiminin –kapitalizmin, tüketim toplumunun– belirgin işleve sahip üç önemli ve 
büyülü kavramını keşfeder: Moda, marka ve kâr” (Arslan, 1997:33).  
Keşfedilen dünyevi hazlar ile muhafazakârlar modern kapitalist toplum eleştirisinden 
uzaklaşmakla kalmamış, aynı zamanda var olan sistemin birer üreticisi ve tüketicisi 
konumuna gelmişlerdir. Bu sistem içerisinde muhafazakârlar, gündelik yaşam pratiklerini 
öncelikle zenginleşmiş üst muhafazakâr sınıfın (İslami sosyete) pratikleriyle öğrenmiş, 
daha sonra bunu diğer orta ve alt sınıflarca da paylaşmıştır. Günümüz gündelik yaşamında 
muhafazakârlar da estetize etme süreçleri ile görünürlük kazanmaya başlamıştır. İlk estetik 
çaba ise kadınlardan gelecektir. 

4.2. Muhafazakâr Moda ve Kadın: Tesettürlü Güzellik 
Tüketim mekanizmasının en görünür alanlarından biri olan moda, günümüz 
muhafazakârları için de önemli bir noktadadır. Modanın takibi muhafazakâr yaşam 
biçimlerinde özellikle giyinme (örtünme) pratiklerinde karşımıza çıkmaktadır. Örtünme 
geleneksel dünyanın yaşam kalıplarına katılmayı içerirken moda, çağa ayak uydurmayı 
ifade etmektedir. Ancak günümüz muhafazakârlığında bunların ikisi de bir arada 
yaşanabilmektedir. 
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Moda ile örtünmenin bir araya gelişi, örtünme hakkında zihinsel bir kırılmaya da işaret 
eder. Bilinçli olarak örtünmeyi talep etmekle geleneksel örtünme pratikleri arasında önemli 
bir fark vardır. “İslamcı entelektüel söylem (ve bu söyleme ilişkin akademik söylem) 
‘kültürel siyaset’i temsil eden ‘şuurlu’ örtünme ile günlük güdülerin bulaştığı sıradan 
örtünme arasındaki ayrımı daha da destekler niteliktedir. ‘Gelenek’ ya da ataerkil otorite 
icabı örtünme ‘şuurlu’ İslamcı pratikle aynı şey değildir” (White, 2007:352-353).  
Örtünmenin bilinçli bir talep olarak ortaya konması (modern siyasi bir talep), örtünmenin 
estetize edilmesi için de bir zihinsel yatkınlık oluşturur. Örtünmenin şuurlu olarak tercihi 
örtünün veya örtünmeye aracı olan nesnenin ‘doğal’ kabulünden (geleneksel) ayrı bir 
simgeleşmeyi de içermektedir. Bilinçli örtünme modern siyasal bir taleptir. Örtünmenin 
estetize edilmesi de bilinçli bir siyasal tercih geliştiren muhafazakâr bireylerin kendi 
yaşamlarını biçimlendirmek, ona sahip olmak ve onu daha yaşanır kılabilmek için 
gerçekleştirdikleri modern bir eylemdir. Örtünmenin estetize edilmesi örtünmenin 
geleneksel toplumsal işleviyle de bir zıtlık oluşturur. Örtünme, kadının veya belirli 
ölçülerde erkeğin bedeninin karşı cinsten saklanmasını içerir ama White'ın da vurguladığı 
gibi daha genel düzeyde (White, 2007:353). 
Böylece örtünmenin şehirli modern yaşama katılma ayrıcalığına sahip muhafazakâr 
sınıfları ile geleneksel yaşam biçimine sahip yoksul, taşralı sınıflar arasında bir köprü 
kurduğu izlenimi uyandırdığına inanılır. Ama örtünmenin estetize edilmesi veya 
modalaşması, toplumsal bir uzlaşım göstergesi olmaktan çok, farklılaşmayı örten bir nesne 
üzerinden nüans oluşturarak ayrıksılığı vurgulama işlevi görür. Nitekim “bireysel düzeyde 
moda, sosyal bağlılığın yanı sıra bireysel farklılığı da sunmaktadır” (Miles, 1998:91).  
Muhafazakâr örtünme modasında ayrıksılık yaratma işlevini süslenme veya estetize etme 
biçimleri ile dâhil olunan modern yaşam üslubu üstlenmiştir. “… süslenme, bir yandan 
kişiyi başkaları tarafından da paylaşılan bir biçimin içine sokarken, diğer yandan ayırır, 
mesafe yaratır. Modern tesettür süslenmesi de bu ‘ara alan’da yer alır: ‘Hem modern hem 
Müslüman’dır” (Göle, 2009:164).  
Modernlik ölçütü olarak süs veya küçük estetik dokunuşlar; kentli, şehirli, eğitimli veya 
varlıklı olma göstergelerine dönüşerek, içinden geldiği varsayılan geleneksellikten 
ayrışmış olmayı, geçmişteki benzerleri gibi yaşamamayı temsil eder. Ancak moda 
aracılığıyla kurulan farklılık aynı zamanda belli bir kollektiviteye dâhil olmak anlamına 
gelmektedir. Nitekim, “… kitlesel moda gerçekten her şeyi ele geçirdiğinde, o, sadece sınıf 
ve statüyü (elbette ki cinsiyeti de) değil, ayrıca kendini özenli bir şekilde tanımlamayı ve 
grup bağlılıklarını – bireysel ve kolektif kimlikleri de betimlemek için kullanılıyordu” 
(Wilson, 1994:211). Bu bakımdan, örtünme, giyim, aksesuar ve süs gibi alanlarda modayı 
takip etmek, muhafazakârlar açısından ayrışma, dâhil olma gibi farklılıkları bir arada 
yaşamaya işaret eden modern yaşam pratiklerine katılmak anlamına geliyordu. 
Modern gündelik yaşam içerisinde moda ve tüketim kültürü çoğunlukla kadın üzerinden 
yayılma olanağı bulur. Lefebvre (1998:78) modern gündelik yaşamda tüketim kültürü 
açısından kadının ayrıcalıklı konumunu şu şekilde aktarmaktadır: Gündelik hayatın ağırlığı 
kadınların üzerindedir. Kadınlar gündelilik içinde hem öznedirler, hem de gündelik hayatın 
kurbanlarıdırlar, dolayısıyla nesnedirler, ikamedirler (güzellik, dişilik, moda vs.); üstelik, 
ikamelerin çoğalmaları kadınların aleyhinedir. Kadın aynı zamanda hem alıcı hem de 
tüketicidir; hem metadır, hem de metanın simgesidir (reklamlardaki çıplak beden ve 
gülümsemedir). 
Modern gündelik yaşam içerisinde muhafazakâr kadın imgesinin geçerliliği de bu kriterler 
tarafından belirlenir; o da hem özne, hem nesne (meta ve metanın simgesi) olmak 
durumundadır. İlk olarak muhafazakâr kadının özneleşmesi onun kamusal görünürlüğünü 
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ve aktivitesini kazanmasıyla ilgilidir. Ancak İslami gelenekte kadın örtünmenin de ortaya 
koyduğu şekilde gizlilikle ve mahremiyetle tanımlanır. Nilüfer Göle (2010:76) "İslam 
kültürü mahrem alanın kadının görünmezliği ile sınırlanması kadar, mahrem alana ait 
konuların ‘dile getirilmemesi’, ‘giz’ üzerine kuruludur; ‘söylenmeyenler’ toplumudur" 
diyerek muhafazakâr kadının “antiliberal” olduğunu vurgular. Dolayısıyla kamusal 
bağlamda kadının bir özne olarak ortaya çıkması söz konusu anti-liberal geleneğin 
değişmesine bağlıdır. Bu değişim muhafazakâr kadının kendini siyasal bir özne olarak 
tanımlamasıyla başlar(Arslan, 1997:33). 
Dolayısıyla bedenin özgürleşmesi onun sadece çıplaklaştırılması değildir, onun çeşitli 
nesneler ve hizmetler aracılığıyla kültürleştirilmesidir. Muhafazakâr kadın imgesinde 
giyim ve moda, aynı zamanda onun metalaşmış örtünme araçları aracılığı ile görünürlük 
kazanması, özgürleşmesi anlamına gelmektedir (İnsanbil Derg 1(2):62-80, 2012).  
Bu özgürlüğe meta-gösteren olarak sağlıklılığı, genç ve zayıf görünmeyi de eklemek 
mümkündür. Muhafazakâr kadın, kendi giyim kalıplarına ait modalarla, yaşam tarzlarının 
İslami geleneksel imgelerle düzenlenmiş biçimlerine dâhil olur ve örtülü beden de bu 
şekilde metalar dünyasına girer. Artık örtü ve gizlenme örtülü olmayan bir dünyanın 
kalıpları içerisinde anlam kazanır. Tesettür modaları takip edilir, giyinme ve örtünme 
pratikleri renklenir, yeni modalar yaratılır, aksesuarlar önem kazanır. Modayı takip etme 
arzusu muhafazakâr kadınlar için kimi tavsiyelerle gerçekleşmektedir.  
Örneğin Âlâ Dergisi’nde yapılan bir söyleşide tesettür ve moda arasındaki ilişki şu şekilde 
açıklanmaktadır (Ekiz, 2011:120); 
Muhafazakâr kadının özneleşmesi onun aynı zamanda eğitim almış modern kadın 
tipolojisine yakınlaşmasına da işaret etmektedir. Eğitimli muhafazakâr kadın henüz 
öğrenim aşamasında içinden geldiği toplumsal bağlamdan farklılaşmaktadır. “Örtünen 
öğrenciler, İslam’ı geleneksel biçimiyle yaşayan, mütevazı Anadolu ailelerinden gelmekle 
beraber, kendileri İslam’ın geleneksel yorumlarını reddederek, gerek İslam’ı yaşayış 
biçimleriyle, gerek eriştikleri yüksek eğitim düzeyleriyle ailelerinden ayrılmaktadırlar” 
(Göle, 2010:121). Eğitimli muhafazakâr kadın, giyim tarzından davranış kalıplarına kadar 
geleneksel muhafazakâr kadından ayrışmaktadır. O artık modern davranış kalıplarının yanı 
sıra estetize edilen bir yaşam biçimi algısına da yaklaşabilmektedir.  
Göle'ye (2002:110) göre; Tercih ettikleri İslami şartlara uygun kıyafetleri de kadınların 
geleneksel giyimlerinden stil, renk ve kumaş açısından çok farklıdır. Eğitimli İslamcı 
kadınlar hem görünümleri açısından –geniş omuz stilize kumaşlar içinde ve enerjik dış 
görünümleriyle- otobüse binip üniversiteye giderek- geleneksel Müslüman kadından 
ziyade, laik ve iddialı modern kadını hatırlatmaktadır. 

4.3. Tesettür Modası ve Yaygın İmgesel Nesneleri 
Son günlerde özellikle bu iki kavram karşı karşıya getirilmek isteniyor. ‘tesettür modası 
olmaz’ deniyor, evet olmaz; çünkü tesettür bir moda akımı değildir, bunu bizden daha iyi 
kimse bilemez. Ama örtülü her bayanın bir moda anlayışı vardır, bunun doğal olduğunu 
kabul etmemiz ve iki kavramı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Sezonun renklerini, 
çizgisini, detaylarını takip eden bayanlar varsa; bundan daha doğal ne olabilir ki! Ben 
sokağa çıktığım zaman, şık ve bakımlı örtülü bayanları gördükçe mutlu oluyorum. 
Uzman görüşleriyle de desteklenen moda-tesettür ilişkisi reklamlarda da görünür olmaya 
başlar. Bunlar hem moda hakkında izlekleri oluştururken hem de muhafazakâr kadının 
modern tüketim kalıpları içerisinde yeniden üretilmesini sağlar. Âlâ Dergisi de 
sayfalarında sıklıkla bu tür reklamlara yer vermektedir. 
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  Resim 1      Resim 2 
Âlâ Dergisi’nden alınan Resim 1’deki reklamda (Mayıs 2012:19), genel anlamda reklamın 
içsel mantığının temel bir niteliğinin işleve sokulmuş olduğu görülmektedir. Buna göre, 
“reklamlar anlam sistemleri arasında sürekli tercüme yaparlar ve dolayısıyla yaşamımızın 
farklı alanlarına ait değerlerin birbirinin yerine geçebilir hale getirildiği geniş bir meta-
sistemi meydana getirirler” (Williamson, 2000:25). Tesettürlü kadın imgesinin ön plana 
yerleştiği buradaki reklamda da kadına yüklenen imaj ve anlam, meta-sistem içerisinde 
yerleşikleşmiş bulunan başka bir gösteren aracılığıyla kazandırılmıştır. Kadın ve onun 
giydiği kıyafet modern kent yaşamının bir parçasıdır, arka fonda kullanılan kentin modern 
yüzünün görüntüsü kıyafet ve kadına da yansıtılmıştır. Meta/şey olarak kıyafet, modern 
şehrin kendi başına taşıyıcısı olmuştur. Bu durum, reklamın göstergesel mantığına da 
uygundur. Çünkü “şeylerle göstergeleri kaynaştırmaya çalışmak reklamların ‘imgesel’ 
işlevinin parçasıdır, öyle ki bu göstergeler şeyler olurlar” (Williamson, 2000:73).  
Artık modern tesettür (şey) modern kent göstergesinin kendisidir. Böylece tanıtımı yapılan 
meta (kıyafet) kadar örtünmenin kendisine yüklenen anlam da yeniden ama farklı türde 
üretilmiş olmaktadır. Artık örtünmek kentli olmakla karşıtlık oluşturmamaktadır. Âlâ 
Dergisi’nden Resim 2’deki (Nisan 2012:23) "Alvina" adlı markaya ait reklam imgesinde 
de benzer göstergesel ilişkilerin kurulduğunu gözlemlemek mümkündür. Burada modernlik 
imgesinin taşıyıcısı olarak kullanılan ev ve mobilyalar, kadın imgesi ve onun yaşam biçimi 
hakkında bir yansıtma işlevi görmektedir. Tesettüre uygun giyinen modern bir kadın 
imgesi reklamın bütünlüklü fonuyla tamamlanmıştır. Oluşturulan bu kapalı devre yine de 
özgürlüğü içermelidir. Bu işlevi de fondaki beyaz renk sağlar. Beyaz, sınırsızlığı ve aynı 
zamanda saflığı temsil eder, böylece hem özgür, hem modern hem de saf/temiz kalmak 
mümkündür (İnsan&Bilim Dergi 1(2):62-80, 2012). 
Özgürce ama temiz kalarak kendi kimliğini inşa etme süreci, muhafazakâr kadına özgüven 
kazandırmıştır. Muhafazakâr kadın özgürleşmiş (tüketme özgürlüğü) ve güvenin gerekliliği 
olan kendi kimliğini oluşturma bilgisine kavuşmuştur (tüketici bilinci). Muhafazakâr kadın 
için kendini oluşturmak, markaları takip etmekle, alışveriş mekânlarını ziyaret etmekle 
gerçekleştirilir. Üstelik alışveriş kendilik bilincinin gelişmesini sağlayacak şekilde ruhu 
rahatlatmakta, tazelemekte ve yenilemektedir; alışveriş yeniden öz yaratımın koşullarından 
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biri olarak algılanmaktadır. Örneğin muhafazakâr bir işkadını alışverişi şu şekilde 
tanımlamaktadır (Ceylan, 2012:112): 
“Alışverişe özellikle zaman ayırırım. Sadece alışveriş için yurtdışına çıktığım bile oluyor. 
Bana terapi gibi oluyor bu. İnsan kendini tazelemez ve sıfırlamazsa ertesi gün kaldığı 
yerden devam edemiyor, bu konuda yeni şeyler benim ruhumu da yeniliyor. Sadece 
alışveriş yapmış olmak için para harcamam ama. Hatta eğer benim tarzımı yansıtmazsa, 
üzerimde taşımaktan keyif alamayacaksam, etiketi ne olursa olsun, hediye bile olsa ben o 
ürünü kullanmam. Kendimce bir çizgim var ve bunun dışına çıkmam.” 
Alışveriş kültürü muhafazakâr kadına bir tür canlılık kazandırmış gibidir. Canlılık, 
yenilenme, kendi çizgini yaratma edimi, muhafazakâr kadının özgürlük göstergesi olarak 
okunabilir. Ancak burada ruhun terapiye sokulması muhafazakâr bir çelişkiye de tabidir. 
Özgürlük de belirli bir yere kadar mümkündür. Âlâ Dergisi’nde yer alan bir başka gündelik 
yaşam haberi bu çelişkiyi yansıtır niteliktedir (Mayıs 2012:114). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
        
 
 

Resim3 
“Alışverişteyiz” diye başlayan ve "Alışveriş başlasın" ifadesiyle son bulan haber spotunda 
“sizin gibi hızlı, sürprizlerle dolu geçen bir ilkbaharın” geldiği belirtilmektedir. Haber 
öncelikle okura (siz’e) seslenerek onun kendi hakkında gerçekleşmesi beklenen bir 
kurguya yerleşmesini sağlamaktadır. Bu kurgu içinde seslenilen biz (okur), ilkbahar gibi 
hızlı ve sürprizlerle doluyuzdur. Ziyaret edilen alışveriş mekânı ise kendini yenilemek 
isteyenlerin mekânı olarak tanımlanmaktadır(Hoş geldin bahar-RABİNA. (2012) Âlâ 
Dergisi 10: 19.).  
Böylece mekâna yüklenen anlam ile oraya gitmeyi talep etmenin yenilenmekle ilgili bir 
eşdeğerliliği bulunmaktadır. Haber spotunda ayrıca ‘kent dinamiğine uyum sağlayan renkli 
ve canlı koleksiyonuyla’ alışveriş mekânının, ‘ruhunu özgür bırakan klişelerden uzak 
duran kadının tarzını yansıttığı’ da ifade edilmektedir. Böylece ruhun özgürlüğü klişe 
olarak olumsuzlanırken, onunla geniş söylem yelpazesi içerisinde uyumlu olduğu kabul 
gören renklilik ve canlılık arasında bir karşıtlık tesis edilmiş olmaktadır(Âlâ istirahat. 
(2011) Âlâ Dergisi 11: 86-87.). 

PROCEEDINGS BOOK 145 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

Ruhun özgürce savrulması fikri, muhafazakâr perspektifte kabul görmez ancak canlılık, 
renklilik taşıyan tesettürlü kadın imgesi, ruhunu özgürleştirmeden de göklere yükselebilir. 
Âlâ Dergisi’nde yer alan bir reklam imgesi Resim 4  de tesettürlü kadının ruhani niteliğine 
vurgu yapar ve “saç pırıltılarını etrafa…” ifadesiyle giyim markasının tanıtımını 
gerçekleştirir (Nisan 2012:33) 

 

             Resim4     Resim5 
Kadın bedeninin melek imgesi ile örtüştürülmesi kadının saflığını, güzelliğini ve kendine 
güvenini temsil eder. Reklam imgesinde tesettürlü kadının melekleştirilmesi de ruhsal 
temizlenme, özgüven gibi çağrışımların kendisine yüklendiğini işaret etmesinin yanı sıra 
kadın bedeninin melek aracılığıyla bir gösteri nesnesi olarak sunulduğu kültürel evrene 
onun da dahil olduğunu göstermektedir. Batı imgeleminde meleğin çıplaklığı saflığı, 
estetiği temsil eder, kültürel bir ikon olarak melek günümüzde ise seksilik çağrışımıyla 
yüklüdür.  
Resim5’deki kadın imgesi buna örnektir (http://marketingchannel.blogspot.com,) 
(2011).Burada kadın bedeninin fetişleştirilmesi, meleğin ilahi bir ikon olarak kurgulandığı 
gelenek devralınarak sürdürülmüştür. Muhafazakâr kadın imgesinin ikonlaştırılması ise 
modaya uygun kıyafet aracılığıyla gerçekleşir(Âlâ istirahat. (2011) Âlâ Dergisi 11: 86-87.). 
Neticede tüketim kültürü muhafazakâr kadının kendini aktif olarak var ettiği, özneleştiği 
ama daha önce belirttiğimiz gibi hem özne hem de bir gösterinin imgesi olarak metalaştığı 
yani nesneleştiği bir anlam dünyası yaratmış olmaktadır. Muhafazakâr kadının kamusal 
görünürlüğü ile onun bir özne olarak konumlanışı, yeni toplumsal yaşam biçimleri 
içerisinde belirleyici bir niteliğe sahip olan tüketim kültürüne adapte olmasıyla 
sonuçlanmıştır(Çaysever. (2011) Âlâ Dergisi 4: 12.).  
Muhafazakâr kadın bedeni artık tüm örtü, giyim ve kuşamıyla gösterinin ortasındadır. 
Ancak bu gösterinin gerçekleştiği tek yer kadın bedeni değildir. Artık yaşanan mekânlar, 
dinlenilen, soluk alınan yerler, okunan kitaplar, dergiler, izlenen filmler, yemek yenilen 
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restoranlar veya takip edilen teknolojik gelişmeler de bu gösterinin içerisine dâhildir. 
Ancak gösteri öncelikle kentte ve onunla bağlantılı olan sahneleşmiş yaşam mekânlarında 
gerçekleşmektedir.  
Kentin, konutun ve daha genel düzlemde mekânın örgütlenişi de tıpkı modada olduğu gibi 
trendlere bağlıdır. Mekânın yeni örgütlenişi modalaşmış yeni türde yaşam mekânları ortaya 
çıkarmıştır. Bu mekânlar, ayrıcalıklı bir yaşam biçimini çağrıştırdıkları ölçüde sınıfsal 
farklılıklara işaret etmekte veya bunları yeniden üretmektedirler (Yücebaş,S, 2012, 
Türkiye’de Muhafazakârlığın Gündelik Yaşam Estetiği, Gaziantep Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, Gaziantep). 
Ala dergisinin kapağının içeriğini incelediğimizde tıpkı diğer kadın dergilerinde olduğu 
gibi zayıf, bakımlı, makyajlı, takılarla donatılmış, renk bütünlüğü olan genç ve güzel 
kadının temsil edilmekte olduğunu görmekteyiz. Kapakta ağırlıklı olarak, Türkiye’de ve 
yurt dışındaki modayla ilgili haberler bulunmaktadır (bkz Resim 6). 
                                                        

Resim6 
Dergi kapaklarında bulunan kadın temsilleri detaylı incelendiğinde temsil edilen başörtülü- 
kapalı kadın olmakla birlikte kadının modern bir görünümde yansıdığını görmekteyiz. 
Kapaktaki temsillerde kadının başörtüsü belirgin değildir, başörtüsü şapka, kapişon gibi 
aksesuarlarla kamufledir, kadın hem kapalı hem modern bir görünüme sahip gibidir (bkz 
Resim 7-8). 
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   Resim7     Resim8 
4.4. Türkiye’de Tesettür Defileleri - Tesettürlü Güzelliğin Temsili ve Markaları 
Türkiye'de 1990'lara rastlayan tesettür modası ilk kez Tekbir markasıyla ortaya çıktı. O 
yıllarda tesettür giyim üretimi yapan çok az sayıda tekstil şirketi bulunuyordu. Bunun 
boşluğundan yararlanan Karaduman ailesi bu giyim markasıyla tesettür modasını kurmuş 
oldu(Çaha 2004, 477).  
Giyim markası İslami inanış çerçevesinde giysi modelleri üretiyor ve pazarlıyordu. Hatta 
bunun için dönemin önde gelen din hocalarına bile danıştıklarını, fetva aldıklarını 
söylüyorlar. İlk tesettür defilesi ise 1992'de düzenlendi. Defile Türkiye ve dünyada bir 
ilkti. Beyazıt'taki President Otel'de düzenlendi. Bu defileye tanınmış mankenler katıldı(Fe 
Dergi 7, no. 1 (2015), 146-158.). 
David Chaney Yaşam Tarzı adlı kitabında, modaya uygun biçimlerin uyumculuğu olduğu 
kadar muhalif bir tutumu da ifade ettiğini gözden kaçırmamak gerektiğini söyler (1999, 
145). Acaba zengin Müslüman ülkelerde ve Avrupa’daki Müslümanlar arasında 
yayılmakta olan İslami giyim modasını böyle değerlendirmek mümkün müdür? Yani 
İslami giyim modası kapitalist tüketim sistemine entegre olarak mı muhalif olmayı ifade 
eder? Bu makalede incelediğim İslami bir moda dergisi olan Aysha’da (Mayıs 2014), 
FERACEM adlı firmanın (İslami bir dış giyim olan feracenin üreticisi) CEO’su ile yapılan 
röportajda belki de bu soruların cevabını bulabiliriz. “Peki neden Ferace son 10 yılda hem 
Türkiye hem de dünyada yükselişe geçti?” sorusuna şöyle cevap veriyor: “11 Eylül 
saldırılarından sonra, tüm dünyada mütedeyyin kesime yapılan baskılara bir başkaldırı 
demek mümkün(URL: http://cins.ankara.edu.tr/13_12.pdf). 
 Son dönemde Türkiye, Malezya gibi Müslüman ülkelerdeki ekonomik gelişmeye 
paralel olarak, mütedeyyin kesime kazandırılan özgüven ve Müslüman kadınların daha 
modern ve rahat kıyafetler tercihi sıralanabilir…” Burada “başkaldırı”, “ekonomik 
gelişme”, “özgüven” ve “modern” kelimelerinin aynı söylemde bir araya gelişi tesadüfi 
değildir. Aynı zamanda bu ifade Türkiye’de İslami moda dergilerinin ortaya çıkışını 
hazırlayan tarihsel sürece atıfta bulunmaktadır(İlknur Meşe, “İslami bir moda dergisi 
örneğinde moda ve tesettür: Ne türden bir birliktelik?” Fe Dergi 7, no. 1 (2015), 146-158.). 

4.4.1. Tesettür Modasının Yaygın Markaları 
Moda ve tesettür gruplarına baktığımızda hem uluslar arası, hem de ulusal markalar göze 
çarpmaktadır. Uluslar arası markalara örnek verecek olursak, channel, moshino v.s. ulusal 
markalara baktığımızda ise İslami moda markaları olan; Hijab Chic,Yeşil Topuklar, Aker 
ve Kayra Kelbekler v.s gibi markaların ön planda olduğu görülmektedir. Bu grupta baskın 
olarak ulusal markalar sergilenmektedir(Abaza, Mona. “Shifting Landscapes of Fashion in 
Contemporary Egypt” Fashion Theory 11, no. 2/3 (2007): 281-298).  
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Günlük modanın yanında öne çıkan kıyafetlere baktığımızda gelinlik, kına, nişan 
kıyafetlerinin temsil edildiğini görmekteyiz. Güzellik ve kişisel bakım grubuna 
baktığımızda ise gelin makyajı, badem yağı, doğal gül suyu ve yağ ürünlerinin, dolayısıyla 
bitkisel ürünlerin daha çok tercih edildiğini görmekteyiz. Dini bilgiler ve Tesadüf değil, 
tevafuk gruplarına baktığımızda ise peygamberlerin sözlerinden alıntılar bulunduğunu, 
özellikle Cuma günleri fotoğraf ve karikatür eşliğinde dini mesajlarının verildiğini 
görmekteyiz. Kadın ve yaşam grubunda ise domestik öğelerinin ön plana çıktığını 
görüyoruz. Evlilik grubunda ise daha çok düğün fotoğrafçılarının reklamları göze 
çarpmaktadır. Tatil ve gezi grubunda ise tesettür otelleri ile ilgili tavsiyelerde 
bulunulmaktadır. Aile grubunda evlilik kurumu yüceltilmekte ve üyelerinin aile 
fotoğrafları paylaşılmaktadır. Sinema grubuna baktığımızda ise yeni gösterime giren İslami 
içerikli bir film olan ‘Selam’ veya Müslüman oyuncu kadrosunun öne çıktığı filmlerin 
tartışıldığı görülmektedir(Middle East Women’s Studies 6, no. 3 (Special Issue: Marketing 
Muslim Women) (2010): 91-117.). 
İslami giysilerin satıldığı mağazaların şehirlerin ünlü mağazalarının sıralandığı 
caddelerinde veya büyük alışveriş merkezlerinde bulunması, defilelerin lüks otellerde 
yapılması, küresel yayılma hırsı, özcülük, otantiklik veya İslami ölçütlere uygun olma gibi 
söylemlerle birlikte yürümektedir. Üstelik Aysha dergisinde, kıyafetlerin altında 
mankenlerin vücutlarının fark ediliyor olması, mankenlerin bol makyajlı yüzleri ve 
davetkâr pozları İslami kıyafetlerin temsilindeki sorunları gösteriyor. Türbanın, İslamcı 
hareket ve İslami burjuvazi tarafından kültürel ve siyasal bir simge olarak inşası metalaşma 
sürecinin başlangıcı olarak görülebilir. Bu metalaşma süreci tesettür giyimin ekonomik bir 
değer olarak piyasaya sunulması ve geniş kitlelere yayılması ile devam etmiştir. Dinselin 
ve dinsel ürünlerin metalaşması sadece tesettürde değil, İslami popüler kültürün ortaya 
çıkmasında da gözlenebilir. “İslami popüler kültür, her popüler kültür gibi, değişime açık, 
istikrarsız ve akışkan bir şeydir.” (Saktanber 2012, 268).  
Fakat kendine geniş bir izleyici kitlesi oluşturduğu kesindir. Türkiye’de kadın programları 
gibi, sabah saatlerinde kadınlardan oluşan bir seyirci kitlesine hitap eden ilahiyatçı 
profesörlerin günlük konulara İslami yorumlar getiren programları, ilahilerin pop müzik 
tarzında söylenmesi, Ramazan aylarında alışveriş merkezlerinde Ramazan şenliklerinin 
yapılması veya benim Nevşehir “Forum” adlı alışveriş merkezinde şahit olduğum gibi 
semazenlerin ney eşliğinde dönmesi (üstelik arkada bulunan bir mağazanın iç giyim 
mağazası olması, temsil eden, temsil edilen ve mekân ilişkisindeki çelişkileri ortaya 
koymaktadır.) vb birçok şey İslami popüler kültürü oluşturmaktadır. 

TESETTÜR GİYİM REKLAMLARI VE GÜZELLİĞİN TEMSİLİ 
Türkiye’de bugün için daha ön planda bir olgu olan ve İslami elitlerin yakından takip ettiği 
tesettür modası, onu temsil eden stil ikonları, dergiler ve internet siteleri ile yayılmaktadır. 
Gazetelerde Cumhurbaşkanı eşi Hayrünnisa Gül’ün stili tartışılmakta, İslami sosyetenin 
tesettür modasına “Yeşil Topluklar” internet sitesinden ulaşılabilmekte ve Âlâ (Resim9) ve 
Hesna (Resim10) gibi tesettür ve güzellik temalı dergiler yüksek tirajlı satış yapmaktadır. 
İslam camiasında tartışmalara yol açan bu yeni anlayış, lüks markaların türban, çanta ya da 
ayakkabı gibi aksesuarlarını kullanan, açık renk oje süren, makyaj yapan ve kadın 
kuaförlere saçlarının rengini değiştiren kadınlarda belirgin olarak görülebilmektedir. Bir 
sonraki sayfadaki fotoğraflarda (Resim11) görüldüğü üzere güzellik ve moda söz konusu 
olduğunda laik ya da muhafazakâr olmanın bir fark yaratmadığı günümüzde, tüketimin her 
kesime yayıldığını söylemek mümkündür(ŞAHİNGERİ, Nisa Aydın (2006). Modernizm 
ve İslamiyet’in Kadın Anlayışlarının Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya). 
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Resim9: Kapak, Âlâ Güzel Yaşam Tarzı Dergisi 2011 Ekim. Resim10: Eşarp Bağlama 
Trendleri” Kapak, Hesna Dergisi, 2011 Temmuz. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Resim11 
Resim11: Âlâ Dergisi sayfaları ve bağımsız bir blog. Birinci fotoğrafta özel günlerin 
tesettürlü fotoğrafçısı Ayşe Merve Dağlı’nın Âlâ Dergisi’nde yayınlanan bir fotoğrafı 
bulunmaktadır. “Âlâ Müsabaka” başlıklı ikinci fotoğrafta derginin giyim stillerini 
ödüllendirdiği gençler görülmektedir. Son fotoğraf ise içinde tesettür modası ve makyaj 
uygulamalarının bulunduğu “Bir Dilden, Her Telden” isimli blogtan alınmıştır (Erişim: 
http://edbdesigns-tr.blogspot.com/2010/09/enine-cizgililer-o-kadar-da-kotu-degil.html, 
2010). 
Barış Kılıçbay ve Mutlu Binark “Tüketim Kültürü, İslam ve Yaşam Stili Politikaları” 
(Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle - 2010) çalışmalarında, örtünme 
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pratiğini tüketim kültürü içinde bir dini pratik eklemlenmesi olarak, Türkiye’de 
1990’lardan bu yana artan “örtünme modası”nı ise bu eklemlenme sürecinin bir parçası 
olarak görürler. Örtünme pratiği tüketim, mal, memnuniyet kalıplarından ayrı tutulamaz bir 
şekilde, pazar ekonomisinin yerel ve küresel trendleri tarafından da canlandırılarak 
ilerlemektedir.  
Bu trendlerin takip edilmesi yoluyla Türkiye’deki giyim firmalarının bazıları çeşitli 
örtünme model ve tarzlarını, bilerek ve isteyerek İslami ilkelere göre giyinme tercihi 
yapmış olan kentli, orta ve yüksek sınıflara dâhil olan kadınlara sunarlar (Kılıçbay & 
Binark, 2010:498-499). Bu bağlamda İslamcı kadın dergilerine bir geçiş yapılırsa Kılıçbay 
ve Binark, bu dergilerde moda ve kadın arasındaki ilişkinin önemli ve sorunlu bir noktaya 
işaret ettiğini belirtirler. Bu nokta, modern kapitalist yaşam tarzı ile İslami ilkelere uygun 
yaşam tarzı arasındaki çelişkidir(GÖLE, Nilüfer (1991). Modern Mahrem Medeniyet ve 
Örtünme, İstanbul: Metis Yayınları.).  
Dergilerde yayınlanan yazıların, reklamların örtünme modasının ürünlerini sunduğuna ve 
moda fenomeninin entelektüel ve İslami bir bakış açısıyla tartışıldığına değinirler. Onlara 
göre bu tartışmaları içeren yazılar genellikle politik İslami söylem, İslami feminizm, sivil 
toplum gibi konular üzerine tartışmalar yürüten İslâmcı entelektüellerdir (Kılıçbay & 
Binark, 2010:501). 
Edip Asaf Bekaroğlu “Tesettür Giyim Reklamları Muhafazakâr Bir Dönüşümün Hikâyesi” 
(2008) başlıklı makalesinde seküler sembollerle inşa edilen Cumhuriyet’in kamusal alan 
(moderleşme) projesinin muhafazakâr/dindar kesim tarafından direnişle karşılandığını 
ifade etmektedir. Diğer yandan bu kesimin farklı bir tarzda da olsa modernleşerek 
Cumhuriyet’in temellerini sağlamlaştırdığını iddia etmekte, görüşünü başörtüsü 
reklamlarını analiz ederek açıklamaktadır. Modanın ve reklamların, kendilerine ait dili ve 
mantığı empoze etme işlevinden hareketle, tesettür reklamların ne tür bir Müslüman kadın 
inşa ettiğini araştırmıştır. Bekaroğlu, “Müslüman hanım”dan, kapitalist toplumun 
aktörlerine geçişte İslam’ın değişmez ilkeleri ile moda ve modernitenin arasında gerilimler 
ve ikiliklerin yaşandığına, en büyük ikiliğin “örtünme” ve “giyinme” şeklinde olduğuna 
değinmektedir. Yazara göre başörtüsü reklamlarında dini vecibe olarak sunulan 
“örtünme”ye karşılık, “giyinme” estetik ve çekici olmanın kalıplarını açmış ve örtünmenin 
içeriğinde bazı dönüşümler meydana getirmiştir. Bunun yanında Bekaroğlu, başörtüsü 
reklamları aracılığıyla elitist beğenilerin de gözlenebileceğini dile getirmektedir. 
Özellikle 1990’ların ortalarından itibaren bu kesimin yaşam alanlarının parçalandığı, statü 
gruplarının ayrıştığı, sınıfsal farklılıkların yaşandığı, elitist zevklerin oluştuğu bu 
reklamlardan da anlaşılmaktadır. Türkiye’de itibarın temel kaynağı olan sembolik 
araçlardan; yani Batılı görünümden ve yaşam tarzından yoksun olan dindar kesim kendi 
yaşam alanlarında etkili olan sembolik araçları üretmekten geri kalmamıştır. Bu süreçte 
başörtüsü markaları ve bağlama şekli statünün sembolü olmuştur. Bugün kimi çevreler 
tarafından iddia edildiği gibi başörtüsünün siyasal bir sembol olduğundan ziyade bu 
analizin bize söylediği şey değişik şekillerde bağlanan farklı markalarda ipek eşarpların 
ancak muhafazakâr kesimin modernleşmesinin ve kendi içerindeki statü farklılaşmasının 
sembolü olduğudur (Bekaroğlu, 2008:11).  
Kadın giysilerinin kimlikler üzerinden yürütülen pazar savaşında önemli bir sembolik yeri 
olduğunu dile getiren Navaro-Yashin, laikler ve muhafazakârlar arasındaki politik 
kültürün, küreselleşmeden etkilenen tüketim piyasası şeklinde geliştiğini yorumlamaktadır. 
Türkiye’de 1980 ve 1990’larda İslamcı hareketin yükselmesinin kadınlar için türban, 
pardösü, başörtüsü gibi yeni bir pazarın oluşmasını sağladığını belirtir. Bu görüşünü tıpkı 
Bekaroğlu gibi taşlanmış ipekten yapılan İslami kadın giysileriyle örneklendirir. İslamcı 
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kadın öğrenciler arasında moda olan bu tarz pardösülerin hiç ucuz olmadığını vurgulayarak 
bu kesimin geleneksellik algısına bir gönderme yapar (Navaro-Yashin, 2002:79-82). 
İslami moda ve güzellik konusunda Bekaroğlu, yine tesettür reklamları aracılığıyla bir 
atıfta bulunmaktadır. Bu bağlamda devletçi elitlerin belirlediği güzellik anlayışında 
muhafazakâr kesimin dışarda bırakıldığına, üstelik olumsuz bir imajla yaftalanmış 
olduklarına değinir. 1990’lı yıllardaki reklam metinlerinde örtünme ile güzelliği 
bağdaştıran vurguya dikkat çekmektedir.  
Devlet elitleri tarafından sunulan tepeden inmeci dönüşümler sürecinde Türkiye’nin dindar 
insanları çirkin, köylü, gerici, yobaz olmakla nitelendirilmiş, dışlanmış ve marjinalize 
edilmişlerdir. Başörtüsü, bilinçli veya bilinçsizce, Müslümanlar üzerindeki bu hegemonik 
söyleme meydan okumanın sembollerinden biri olmuştur. Dolayısıyla, “beyaz Türkler” 
tarafından hep negatif imalarla anılan örtünmenin güzel olabileceği fikri 1990’lı yılların ilk 
dönemindeki tesettür giyim reklamlarındaki ana temalardan biridir. “Örtülü ve zarif olmak 
istiyorsanız”.  
Burada örtünmeyi çirkin gösteren tüm imalara karşı örtülü olmak ile zarif/şık olmayı 
ısrarla bağdaştıran bir çaba söz konusudur. Ancak ilk bakışta gözden kaçabilecek ikinci ve 
daha önemli bir konu vardır: bu reklam ancak belli bir örtünme tarzının güzel ve şık 
olabileceğini işaret etmektedir. O da yukarıda sözü edilen, Özal hükümetinin çizdiği 
“modern örtünme” sınırlarına girebilen türbandır (Bekaroğlu, 2008:5-6). 

6. TESETTÜR GİYİM REKLAM AFİŞLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL 
ANALİZLERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Resim12: Âlâ Dergisi, 127. sayfada yer alan tam sayfa reklam. 
etesettür.com adlı alışveriş sitesinin reklamının sloganı “Şık Olmak Senin de Hakkın!”. 
Slogan şıklığın belli bir gruba ya da zümreye ait olmadığını, isteyen herkesin şık 
olabileceğine gönderme yaparken, cümlenin sonunda kullanılan ünlem işareti de dikkat 
çekicidir. Tesettürlü hanımların da şık olabileceği fikri reklamda baskın şekilde 
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verilmektedir. Âlâ Dergisi’nin okuyucu profiline uygun olarak görselde moda ve 
muhafazakârlık kavramları bir araya getirilmiştir. Kullanılan manken kadınsı ve estetik bir 
poz eşliğinde geleneksele, dine ait olanı yani başörtüsünü yeni bir şekilde, alışılmışın 
dışında biraz abartılı şekilde sunmaktadır (Dağtaş, Banu (2003). Reklamı Okumak. 
Ankara: Ütopya.).  
Reklam metninde, model dışında görsel olarak oldukça büyük ebatlarda bir elbise askısı 
göze çarpmakta ve slogan bu askıya asılmış şekilde görülmektedir. Reklamda kullanılan 
“en seçkin tasarımcılar, en uygun fiyatlarla seni bekliyor!” metni ise sadece bir tıkla 
alışverişin ne kadar kolay ve zaman kaybetmeden yapılabileceğini vurgularken, askı 
görselinin neredeyse model kadar büyük boyutlarda kullanılması, kıyafetin kadınlar için ne 
denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, dünyaca ünlü sekiz tekstil firmasının da 
isimlerinin reklamda yer alması pazarın genişliğini göstermekle birlikte, tesettür 
modasında yerelliğin dışına çıkıldığını da göstermektedir. Kapitalizmin, kendini muhafaza 
etmek deyişi üzerine kurulan bu ideolojiye bile ne denli etki ettiği bu reklamda 
görülmektedir. Bir bakıma, Âlâ Dergisi’ndeki reklamların tümü bu bakışla yorumlanabilir 
(Dağtaş, Banu (2003). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim13: Âlâ Dergisi’nin iç kapağında  3 ve 4.sf. yer alan iki sayfayı kaplayan reklam. 
Derginin iç kapağında yer alan Vakko Eşarp reklamı slogansız ve bir kadın model 
kullanılarak tasarlanmış. Eşarp, bu reklamda aksesuar ürünü olarak gösterilmekte, görselde 
kadının omuzlarında salınan eşarp üzerinde Vakko’nun logosunun basılı olduğu 
görülmektedir. Ürün tanıtımından çok, marka imajı yaratılmak istenen reklamda, modelin 
duruşu hırslı, kendine güvenen bir kadın imgesi olarak okunabilir. Buradan hareketle 
Vakko markası modelin görünüşündeki kararlı ve güçlü duruşu kendi marka değeriyle 
bağdaştırma stratejisi ile örmüş olabilir (Dağtaş, Banu (2003). Reklamı Okumak. Ankara: 
Ütopya.).  
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Resim14: Âlâ Dergisi’nin iç sayfalarından bir  reklam. 
Derginin hemen arka sayfasındaki görselde ise Sarar markasına ait bir reklam 
görülmektedir ve bu reklamda eşarp, modelin başında modern bir bağlama biçimiyle 
sunulmaktadır. İki eşarp reklamında da modeller ileriye bakan, kendinden emin ve kararlı 
duruşlarıyla boy göstermektedir; eşarbın omuzlarda ve ya başta kullanılması bu duruşu 
değiştirmemektedir (Dağtaş, Banu (2003). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya.). 

SONUÇ VE TARTIŞMALAR 
İslami moda ya da tesettür dergilerinde sunulan/reklam edilen ürünler –binlerce avroluk 
takılar, pahalı ve haute couture kıyafetler- örtünmek için değil “sergilenmek” içindir. Bu 
nedenle kadın bedeninin ve zihin dünyasının görünürlüğe hazırlanması gerekir. Nasıl 
algılanacağı, nasıl görüleceği, beğenilip beğenilmeyeceği önemlidir. Bu bakış açısı, özel 
alan-kamusal alan ayrımının giderek nasıl karmaşıklaştığını göstermesi bakımından 
anlamlıdır. Kamusal alan kavramı, siyaset literatüründe devlete ait olanı, kadın 
araştırmaları bağlamında ise evsel alanının dışında kalan alanları –özellikle de 
çalışma/üretim faaliyeti içinde olma anlamında- ifade ediyordu (Aktaş, Cihan (2006) 
Tanzimat’tan 12 Mart’a Kılık Kıyafet ve İktidar, İstanbul: Kapı Yayınları.).  
Bugünse, tam da Veblen’in vurguladığı anlamda, eşinin servetini/statüsünü/sınıfını 
göstermek üzere giyinmesi ve bunu kamusal alanda sergilemesi beklenen bir Müslüman 
kadın imgesi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada Veblen’in kadının tarih boyunca kendi adına 
davranan bir varlık olamadığı tespitine gönderme yapmak gerekir. Ona göre kadın 
kocasının statüsünün gösterenidir. Dolayısıyla, bedensel iş yapmasına izin vermeyecek 
kıyafetleri giymesi ölçüsünde, efendisinin statüsünü o denli başarıyla göstermiş olacaktır. 
Özetle, İslami moda dergilerinin oluşturmaya çalıştığı kadın imajı, aktif bir siyasi ve 
toplumsal özneye, kendi yapıp ettikleriyle sosyal alanda var olan ve onu dönüştüren etken 
bir varlığa değil, kocasının statüsünün göstereni olan, özgürlükten yoksun, edilgen bir 
varlığa gönderme yapmaktadır. Bu tüketim kalıpları, kapalı-kapılı yerleşimlerdeki, prestij 
konut alanlarındaki, kısacası kentlilerin “öteki” ile temasını engelleyen yerleşim modelleri 
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içindeki steril yaşam tarzlarının parçasıdır (Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık (1995) Moda 
ve Zihniyet, İstanbul: İz Yayıncılık.).  
Bu mekânsal kapanma da, tıpkı giysiyle çizilen sınırlar gibi sınırlar çizmekte; yaşam 
alanlarını tek-sınıflı, tek-kültürlü ve tek-dinli hale getirmektedir. Bu mekân anlayışları ve 
tüketim kalıpları üzerinden Müslümanlar, kendilerini güvenli hissettikleri özel alanlarında, 
mahremiyeti yeniden üretmeye çalışırken modernitenin kamusalını ve sınıflı kapitalist 
toplum modellerini meşrulaştırarak içselleştirmekte ve yeniden-üretmektedirler (İlyasoğlu, 
Aynur (1994) Örtülü Kimlik: İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Ögeleri, İstanbul: Metis 
Yayınları.). 
İslami kadın giyimi üretici ve tasarımcıları tesettürü modaya uydurmadıklarını modayı 
tesettüre uydurmaya çalıştıklarını söyleyerek, tesettürü “şekillendiren” olarak bu ilişkide 
birincil kılmışlardır. Fakat gelinen noktada ikisi de birbirini şekillendirmektedir. Bütün 
çelişkili anlam, işlev ve sunumlarıyla İslami moda dergileri başörtülü kadınları daha güzel 
ve şık olarak modern yaşam içinde bulunmaya motive etmektedir. Hatta İslamcı kadın 
yazarlar da dengeyi korumak şartıyla kadının güzel görünme isteğini modern dünyaya ait 
bir istek olarak görüp onaylamaktadırlar. Eleştiriler daha uzun zaman İslami kesimin 
gündeminde kalacak gibi görünmektedir. Sonuç olarak, modaya uygun bir tesettür giyim 
dindar kadınları Müslüman topluluğunun üyesi olmaktan çıkarmaz, fakat hangi Müslüman 
topluluğunun, yani cemaatinin veya mezhebin üyesi oldukları hakkındaki sınırları 
belirsizleştirir. Aynı zamanda yeni bir tesettür giyim cemaatinin sınırlarını oluşturur(İlknur 
Meşe, “İslami bir moda dergisi örneğinde moda ve tesettür: Ne türden bir birliktelik?” Fe 
Dergi 7, no. 1 (2015), 146-158.).  
Bu kişiler hem Müslüman topluluğunun üyesidirler hem de bu topluluk içinde pahalı son 
moda tesettür giyimleriyle yeni bir topluluğun üyesidirler. Diğer İslami cemaatlerden 
görünümleri nedeniyle ayrışarak kendi bütünlerini oluşturmuşlardır. Burada tek bir 
aidiyetin olmadığını görürüz. Yani belli bir dini mezhebin üyesi değiller, ya da artık 
sembollerde bunu görmek zorlaştı, ama başka aidiyetler söz konusu olmuştur. En çok da 
modern dünyaya aitler. 
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ÖZET 

Halkla ilişkilerin etkin araçları içinde yer alan kurumsal web siteleri belediyeler için de 
önem taşımaktadır. Kamuya gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, hizmetlerin tanıtıldığı, 
kurumun faaliyetlerinin yansıtıldığı ve hatta son gelinen süreçte e-hizmetlerin sağlandığı 
önemli bir araç olarak web siteleri dijitalleşen dünyada önemini her geçen gün 
artırmaktadır. Eş zamanlı olarak yaygınlaşan sosyal medya uygulamaları belediyelerin 
kullanmaya başladığı yeni iletişim ortamları olarak değerlendirilmekte ve web siteleri 
üzerinden tanıtımı kamuya yapılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yer alan 81 şehir 
belediyesinin web siteleri üzerinden sosyal medya hesaplarına yer verip vermediği, bu 
hesaplara sayfalarından yönlendirme yapıp yapmadıkları, hangi sosyal medya hesaplarını 
kullandıklarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi içerik analizi, 
örneklemi 81 şehir belediyesi web sitesidir. Yapılan analiz sonucunda belediyelerin 
%92,59’unun web sitesi ana sayfasında sosyal medya uygulaması ikonu yer aldığı, 
bunların %86,42’sinin link verilerek sosyal medya hesaplarına aktif olarak bağlandığı kayıt 
altına alınmıştır. Belediyelerin %67,90’ının Instagram, %83,95’inin Facebook, 
%86,42’sinin Twitter, %54,32’sinin Whatsapp %6.17’sinin Telegram kullanıcısı olduğu 
kaydedilmiştir. Ayrıca Pinterest, Tiktok ve Flickr uygulamalarını da aktif olarak kullanan 
belediyeler olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan sosyal medya hesaplarından hiç birini 
kullanmayan belediyelerin ise %3 oran ile genel içinde yer aldığı görülmüştür. Bu 
noktalardan hareketle Türkiye’de yer alan şehir belediyelerinin aktif olarak sosyal medya 
kullanıcısı olduğu ve resmi web siteleri üzerinden link vererek kamuyu sosyal medya 
hesaplarına yönlendirdiğini söylemek yerinde olacaktır.  

Anahtar Sözcük: Dijital İletişim, Web Sitesi, Sosyal Medya. 

 

ABSTRACT 

Corporate websites, which are among the effective tools of public relations, are also 
important for municipalities. As an important tool where the necessary information is 
provided to the public, the services are introduced, the activities of the institution are 
reflected and even e-services are provided in the last period, websites are increasing their 
importance in the digitalizing world day by day. Simultaneously widespread social media 
applications are considered as new communication environments that municipalities have 
started to use and are promoted to the public through websites. In this study, whether the 
place where the social media accounts through the web sites of municipalities located in 81 
cities in Turkey, whether they redirect the page to these accounts, which are intended to 
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demonstrate that they use social media accounts. The method of the research is content 
analysis, its sample is 81 city municipality websites. As a result of the analysis, it was 
recorded that 92.59% of the municipalities had a social media application icon on the 
website home page, and 86.42% of them were actively linked to social media accounts by 
linking. It was noted that 67.90% of the municipalities were Instagram users, 83.95% 
Facebook, 86.42% Twitter, 54.32% Whatsapp 6.17% Telegram users. In addition, it has 
been determined that there are municipalities that use Pinterest, Tiktok and Flickr 
applications actively. On the other hand, it has been observed that municipalities that do 
not use any of their social media accounts are among the general ones with a rate of 3%. 
Moving from this point that the city is located in the municipalities in Turkey active social 
media users and giving out the link to the official website of the public would be fair to say 
that it leads to social media accounts. 

Key Words: Digital Communication, Website, Social Media. 
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Mart 2019 tarihinden itibaren etkisini tüm dünya üzerinde 
göstermeye başlayan Covid-19 salgınına karşı dünya genelinde aşılamanın yapılmaya 
başladığı dönemde, pandemide uluslararası çalışmaları ile öne çıkan Dünya Sağlık Örgütü 
ve vaka sayılarının en çok görüldüğü ülkelerdeki sağlık bakanlıklarının faaliyetlerini dijital 
iletişim perspektifi üzerinden incelemektir. Yaşanılan salgın döneminde dijital platformlar, 
insanlar arası fiziksel etkileşimi en aza indirmesi ve zaman ve mekândan bağımsız iletişim 
ortamları yaratması ile hiç olmadığı kadar önem kazanmış ve kullanılmıştır. Hükümetler de 
anlık, aracısız etkileşim imkânı sunan dijital platformlara yönelmiş ve politikalarını 
kamuya ulaştırmada bilgi akışını bu platformlar üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, 
Dünya Sağlık Örgütünün ve açıklanan rakamlara göre pandemi nedeniyle en çok vaka 
sayısının görüldüğü ilk iki ülke olan Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’ın sağlık 
bakanlıklarının bir sosyal paylaşım platformu olan Twitter’daki kurumsal Twitter 
hesaplarındaki paylaşımları karşılaştırmalı olarak metin madenciliği yöntemleri 
kullanılarak incelenecektir. Metin madenciliği, belgelerdeki ve veritabanlarındaki 
yapılandırılmamış metni, analize uygun hale getirmek, bir diğer deyişle yapılandırılmış 
verilere dönüştürmek için doğal dil işleme (NLP) kullanan bir yapay zekâ (AI) 
teknolojisidir. Veri toplamada veri bilimi için ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım 
programı olan RStudio programlama dili kullanılacaktır.  Çalışmada ilk olarak 
paylaşımlardaki en sık kullanılan kelimeler bulunacak ve ardından paylaşımlara duygu 
analizi yapılarak ifadelerde geçen duygular incelenecektir.  Duygu analizi dijital 
platformlarda sözle ifade edilen tutum, fikir ve duyguların anlaşılmasını sağlamak için 
kullanılan bir dizi kelimenin arkasındaki duygusal tonu belirleme sürecidir.  Elde edilen 
bulgularla, toplum yararına çalışmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü ve bir kamu kuruluşu 
olan sağlık bakanlıklarının dijital iletişim faaliyetlerinde kullandıkları dil sistematik olarak 
tanımlanacak ve karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Dijital İletişim, Metin Madenciliği, Duygu 
Analizi 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine the activities of the World Health Organization, 
which stands out with its international studies in the pandemic, and health ministries in 
countries with the highest number of cases are seen, from the perspective of digital 
communication, during the period when the vaccination against the Covid-19 epidemic, 
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which started to show its effect all over the world since March 2019.  In the epidemic 
period, digital platforms have gained importance and been used more than ever by 
minimizing physical interaction between people and creating communication environments 
independent of time and place. Governments have also turned to digital platforms that offer 
instant, unmediated interaction opportunities and have realized the flow of information 
through these platforms in delivering their policies to the public. In this context, the shares 
of the World Health Organization and the first two countries with the highest number of 
cases due to the pandemic, the United States and India's ministries of health, on Twitter, 
which is a social sharing platform, will be comparatively analyzed using text mining 
methods. Text mining is an artificial intelligence (AI) technology that uses natural 
language processing (NLP) to make unstructured text in documents and databases suitable 
for analysis, in other words, into structured data. RStudio programming language, which is 
a free and open source software program for data science, will be used in data collection. 
In the study, firstly, the most frequently used words in the posts will be found, and then the 
emotions in the statements will be examined by making an analysis of the posts. Sntiment 
analysis is the process of determining the emotional tone behind a series of words used to 
ensure understanding of attitudes, ideas and emotions expressed verbally on digital 
platforms. With the findings obtained, the language used in digital communication 
activities of the World Health Organization and the ministries of health, which is a public 
institution, will be systematically defined and analyzed comparatively. 
Key Words: Covid-19 Pandemic, Digital Communication, Text Mining, Sentiment 
Analysis 
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ÖZET 
Başlangıcı telgraf teknolojisine dayanan radyo, işitsel öğelerin uzaydan alınabilmesine olanak 
veren bir buluştur. 1920’li yılların gözde iletişim aracı olan radyo kitlelerin en önemli bilgi, 
haber ve eğlence kaynağı olarak ifade edilirken teknolojik gelişmeler zaman içerisinde 
radyonun konumunu sarsmıştır. Özellikle televizyonun icadı kitlelerin yönünü değiştirmiştir. 
Kitlelerin televizyon mecrasına yönelmesi ile beraber radyo kanalları yitirdikleri popülerliği 
kazanmanın yollarını aramışlardır. Yayın stratejilerinin geliştirilmesi, daha fazla kanaldan 
dinleyici kitlesine ulaşılmasını sağlayan teknolojik gelişmelerin olması radyonun yeniden 
popülerliğini kazanmasına fırsat vermiştir ve radyo yayıncılığının analog yayıncılıktan dijital 
yayıncılığa geçişi, kanal sayısının artması ve içeriğin çeşitlenmesi ile radyo dinleme 
eğilimlerine ilişkin bilimsel çalışmalara da ilgiyi arttırmıştır.  
Yukarıda ifade edilmeye çalışılan çerçevede yapılandırılan bu çalışmanın amacı; Eskişehir 
Teknik Üniversitesi iç paydaşlarının (öğrenci, akademik ve idari personel) radyo dinleme 
eğilimlerini, radyo dinlemek için ayırdıkları süreyi, dinleme araçlarını, radyo dinleme 
odakları ile radyo dinleme eylemi ve ortam tercihlerini ortaya koymaktır. Araştırma veri 
toplama sürecinde Eskişehir Teknik Üniversitesi iç paydaşlarından oluşan 13700 kişilik 
evrene kurumsal e-posta aracılığıyla anket soru formu gönderilmiştir. Evren içerisinde 
yanıtları alınan kişi sayısı 766 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan ilk analizlerde Eskişehir Teknik 
Üniversitesi iç paydaş kategori dağılımlarının toplanan veri dağılımı ile eş oranda olduğu 
görüldüğünden elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Gönderilen anket formu katılımcı 
onayından sonra demografik verilerin ve dinleme eğilimlerin toplandığı bölüm olmak üzere 
iki temel kategorideki toplam 11 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan sorular ve 
ölçek RTÜK'ün Aralık, 2020 yılında gerçekleştirdiği "Radyo Dinleme Eğilimleri 
Araştırması’ndan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular 
radyo dinleme sürelerinin hafta içi ve hafta sonu günlerinde çok fazla farklılaşmadığını, 0-1 
saat arası dinlemenin daha fazla tercih edildiğini göstermektedir. Radyo programı dinleme 
sürelerine bakıldığında ise radyo programına yönelik olarak dinlemenin 15-30 dakika arası 
dinlemelerde yoğunlaştığı %34,3 oranıyla görülmüştür. Araç radyosu kullanımı %46 oranıyla 
en fazla tercih edilen radyo dinleme aracı olarak ortaya çıkmıştır. Radyo dinleme ortamına 
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yönelik elde edilen bulgular, %61,1 oranıyla seyahat esnasında dinlemenin gerçekleştiğini 
göstermektedir. Radyo dinleme odağına yönelik elde edilen bulgular ise tam odaklanarak 
radyo dinlemenin %7,4 oranıyla oldukça düşük olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Radyo, radyo dinleme eğilimleri  
 

ABSTRACT 
Radio, which was based on telegraph technology, is an invention that allows auditory items to 
be received from space. While radio, which was the favorite communication tool of the 
1920s, was expressed as the most important source of information, news and entertainment 
for the masses, technological developments have unsettled the position of radio over time. 
Especially the invention of television has changed the tendency of the masses. With the 
tendency of the masses to the television channel, radio channels have begun to seek for 
gaining the popularity they lost. The development of broadcasting strategies and technological 
developments that enable more channels to reach the audience have given the radio the 
opportunity to regain popularity and the transition of radio broadcasting from analog 
broadcasting to digital broadcasting and the increase in the number of channels and the 
diversification of content and the scientific studies on radio listening tendencies have also 
increased the interest. In scope of this study, it is aimed to reveal the radio listening 
tendencies of Eskişehir Technical University’s internal stakeholders (students, academic and 
administrative staff), the time they allocate to listen to the radio, the listening tools, the radio 
listening focus and the radio listening action and environment preferences. During the 
research data collection process, a questionnaire form was sent via corporate e-mail to 13700 
people consisting of Eskisehir Technical University’s internal stakeholders (academic and 
administrative staff, students). The number of people whose answers were received in the 
universe was 766.  
Since in the first analysis, it was seen that the internal stakeholder category distributions of 
Eskişehir Technical University were equal to the collected data distribution, the obtained data 
was analyzed. The questionnaire form sent consists of 11 questions in two main categories, 
the section where demographic data and listening tendencies are collected after participant 
approval. The questions and scale used in the research were prepared based on the "Radio 
Listening Tendencies Research" carried out by RTÜK in December, 2020. The findings 
obtained as a result of the research show that the time of listening to radio does not differ 
much on weekdays and weekends, and listening for 0-1 hours is more preferred. Considering 
the time of listening to the radio program, it was found that listening to the radio program was 
concentrated on listening for 15-30 minutes with a rate of 34.3%. The use of car radio has 
emerged as the most preferred radio listening tool with a ratio of 46%. The findings obtained 
regarding the radio listening environment show that listening takes place during travel with a 
rate of 61.1%. Findings regarding the focus of listening to radio, on the other hand, show that 
listening to radio is quite low with 7.4% by focusing fully.  
Keywords: Radio, radio listening tendencies 

 
1. GİRİŞ  
Başlangıcı telgraf teknoloj�s�ne dayanan radyo, �ş�tsel öğeler�n uzaydan alınab�lmes�ne olanak 
veren b�r buluştur. 1920’ler�n gözde �let�ş�m aracı olan radyo o yıllarda k�tleler�n en öneml� 
b�lg�, haber ve eğlence kaynağı ve en güven�l�r ortamı olarak görülmekted�r.  Teknoloj�k 
gel�şmeler zaman �çer�s�nde radyonun konumunu sarsmıştır. Özell�kle telev�zyonun �cadı 
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k�tleler�n yönünü değ�şt�rm�şt�r. K�tleler�n telev�zyon mecrasına yönelmes� �le beraber radyo 
kanalları y�t�rd�kler� popülerl�ğ� kazanmanın yollarını aramışlardır. Yayın stratej�ler�n�n 
gel�şt�r�lmes�, daha fazla kanaldan d�nley�c� k�tles�ne ulaşılmasını sağlayan teknoloj�k 
gel�şmeler�n olması radyonun yen�den popülerl�ğ�n� kazanmasına fırsat verm�şt�r. Bertolt 
Brecht (1980), muc�zev� b�r k�tle �let�ş�m aracı olarak konumlandırdığı radyonun demokrat�k 
katılımı sağlayacak ve toplum yararına �let�ş�m eylem�n� gerçekleşt�recek b�r güce sah�p 
olduğunu da düşünmüştür. Brecht, d�nley�c�n�n de radyoda akt�f konuma geçeb�leceğ�n�, 
radyodan ses�n� ve düşünceler�n� duyurab�leceğ�n� �fade etm�şt�r. 
Brecht’�n radyonun �lk yıllarını göz önüne alarak �fade ett�ğ� ön görüsü zaman �çer�s�nde 
teknoloj�k gel�şmeler�n sağladığı olanaklarla gerçekleşm�şt�r. Radyo yayıncılığının 
ucuzlaması, teknoloj�n�n gel�şmes� ve yasal düzenlemelerle b�rl�kte yayın kanallarının sayısı 
artmış ve çeş�tlenm�şt�r.  
Araştırma radyonun dijital çağda teknolojik yakınsama ve ağ teknolojisi ile birlikte zaman ve 
uzamdan bağımsız erişim olanağı ile bireylerin radyo dinleme eğilimleri, radyo dinlemek için 
ayırdıkları süre, dinleme araçları, radyo dinleme odakları ile radyo dinleme eylemi ve ortam 
tercihlerinin belirlenmesini hedeflemiştir. Bu amaçla tarihsel süreçte radyonun dijitalleşme 
süreci ve radyo dinleme eğilimleri detaylandırılmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise 
Eskişehir Teknik Üniversitesi iç paydaşlarının radyo dinleme eğilimlerini ortaya koymak için 
13700 kişilik evrene kurumsal e-posta aracılığıyla anket soru formu gönderilmiştir. Evren 
içerisinde cevapları alınan kişi sayısı 766 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan ilk analizlerde 
Eskişehir Teknik Üniversitesi iç paydaş kategori dağılımlarının toplanan veri dağılımı ile eş 
oranda olduğu görüldüğünden elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Eskişehir Teknik 
Üniversitesi iç paydaşlarının radyo dinlemek için ayırdıkları süre, dinleme için tercih ettikleri 
araç/ araçlar, radyo dinleme odakları, dinleme eylemi ve ortam tercihleri ortaya koyulmuştur.  
Çalışmanın verilerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda; teknolojik yakınsama ile hibrit 
teknolojiler gündelik yaşamımızda var olsa bile araç tercihinde öncelik hala medya aracının 
temel fonksiyonu göze alınarak gerçekleştiği ve radyonun azalan önemine karşın dinleme için 
tercih edilen araç/ araçlar, radyo dinleme odakları, dinleme eylemi ve ortam değişkenleri 
çerçevesinde değerlendirildiğinde kitle iletişim araçları içinde önemini koruduğu 
görülmektedir.  

2. DİJİTAL ÇAĞDA RADYONUN DEĞİŞEN YÜZÜ 
İletişim teknolojilerinde yaşanan gel�şmeler radyo yayıncılığı açısından değerlend�r�ld�ğ�nde 
radyo kanal sayısının hızla artmasına, yayıncılığın ucuzlamasına ve kolaylaşmasına, �nternet 
teknoloj�s�n�n gel�şmes�ne, d�leyen herkes�n yayın yapmasına olanak tanımıştır. Analog 
yayıncılıktan d�j�tal yayıncılığa geç�ş, kanal sayısının arttığı, �çer�ğ�n çeş�tlend�ğ� en öneml� 
teknoloj�k gel�şmelerdend�r. D�j�tal yayınların başladığı �lk yıllar sab�t radyo alıcıları �le 
yayınların alınması mümkünken teknoloj�k yakınsama ve ağ teknoloj�s� �le b�rl�kte her yerde 
her zaman �çer�ğe ulaşmanın yolu açılmıştır (İsp�r,2013a).  
Ağ akış teknoloj�s� �le radyoculuğun �k� öneml� boyutu vardır. B�r�nc�s� herkes yayıncı 
olabilir; ikincisi ise geleneksel yayın yapan radyo istasyonları ağ üzer�nden zaman ve uzam 
bağımsız yayın yapab�l�r(Mendun�,2007). Ağ yayıncılığında �ş�tsel ver� dosyalarını 
d�nlemen�n �k� yöntem� �se; akış(stream�ng) ve yükleme (download�ng)d�r (W�lk�nson,2006). 
Featherly, (2002), akış teknoloj�s�n�, �çer�ğ�n �nternet üzer�nden d�j�tal ses alıcı c�hazına 
ulaşmadan önce b�le çalmanın başladığı çevr�m �ç� ses dosyalarının �let�lme metodu olarak 
açıklamaktadır. Yükleme �se b�r ses dosyasının ağ üzer�nden alınarak d�j�tal ses oynatıcının 
hafızasına yükleme yapılarak çalma eylem�n�n gerçekleşmes�ne olanak veren yöntemd�r. Ağ 
üzer�nde radyo yayınlarında akış teknoloj�s� kullanılmakta ve böylel�kle d�nley�c�n�n d�j�tal 
alıcı cihazının hafızasında yer kaplamamaktadır.  
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İnternet üzer�nden radyo yayıncılığı �le yayınların �let�m� ve tüket�lmes�nde, esnek yapıların 
ortaya çıkması program üret�m ve tüket�m b�ç�mler�n�n de değ�şmes�ne yol açmıştır (Baker, 
2011: 122). İnternet radyosu, d�j�tal radyo, podcast radyo, web radyo g�b� farklı tanımlamalar 
özünde ağ akış teknoloj�s�n� barındırmaktadır. Ancak sunulan h�zmetler ve yayıncılık d�kkate 
alındığında ağ yayıncılığını �k� temel kategor�de sınıflandırab�l�r�z; b�r�nc�s� alışılagelen 
geleneksel karasal yayınları gerçekleştiren radyo istasyonlarının aynı zamanda �nternet 
üzer�nden de yayınlarını gerçekleşt�rmeler�, �k�nc�s� �se sadece �nternet üzer�nden yayın yapan 
radyo kanallarıdır. Geleneksel karasal yayın yapan radyo �stasyonlarının �nternet üzer�nden 
d�nley�c�lere ulaşma yöntem� �ç�n üç farklı tanımlama yapılmaktadır (Özel,2014);  

• Eş zamanlı radyo (S�mulcast�ng),  

• Çevrim içi radyo (Online radio- radio online),  

• İnternet radyosu.  
Baker, (2009); Stockment, (2009); Baker, (2011); Baltz�s ve Barbout�s, (2013); Pr�estman, 
(2013) sadece ağ teknoloj�s� üzer�nden yayın yapan radyo �stasyonları �ç�n de farklı 
adlandırmalar yapıldığını bel�rtm�şlerd�r (Aktaran Özel, 2014). Bunlar;  

• Net-Radyo (Netradio) 

• WEB-Radyo (Web radio) 

• Sadece Net Radyo (Net Only Radio) 

• Radyo Akışı (Stream�ng Rad�o) 

• E-radyo (E-radio) 

• İnternet üzer�nden yayıncılık (WEB Cast�ng) 
Dünya genel�ne bakıldığında hang� yayın türü olursa olsun radyo yayıncılığında gel�nen nokta 
radyonun gücünün kullanılmadığıdır. Her �k� yayın türünde de ağırlıklı olarak tek yönlü 
�let�ş�m akışının olduğu ve çalma l�stes�n�n d�nley�c� k�tles�ne ulaştırıldığıdır. D�nley�c�n�n 
akt�f olmadığı, yayına katılmadığı ve müz�k akışını d�nled�ğ� b�r radyo yayın anlayışı 
günümüzde hak�md�r. Geleneksel radyo yayın teknoloj�s�nde etk�leş�m� sağlamak destek 
teknoloj� �le kısıtlı b�r şek�lde mümkün olsa da, ağ akış yayıncılığında etk�leş�m� sağlamak 
hatta dinleyici kitles�n�n beklent�s�ne göre alternat�f yayın akışı oluşturmak mümkündür. 
İnternete dayalı radyo yayıncılığı, d�nley�c�n�n radyo �çer�ğ�ne odaklanarak sadece duyan 
değ�l gerçek d�nley�c� olmasına olanak tanır. Aynı zamanda d�nley�c�n�n beklent� ve 
gereks�n�mler� doğrultusunda yayın �çer�ğ�n� yönlend�reb�lmes�ne fırsat ver�r. Ağ akış 
teknoloj�s� �le radyo yayıncılığında d�nley�c�ler �ç�n podcastler�n oluşturulması ve sonrasında 
d�led�ğ� akışı tekrar d�nlemes� mümkündür (İsp�r,2013b). 
D�nley�c� k�tles� prof�l�n�n daha net tanımlanab�ld�ğ�, yayın sınırlarının aşılab�ld�ğ�, mob�l 
c�hazlarla uzam bağımsızlığının sağlanab�ld�ğ�, �ş�tsel ver�n�n görsel ver�yle 
zeng�nleşt�r�leb�ld�ğ�, d�nley�c�ye er�şme sınırlarının aşıldığı, d�nley�c�yle doğrudan etk�leş�m 
kurulab�ld�ğ�, eş zamansız yayınların olanaklı olduğu, yayın arş�v�n�n olduğu, �çer�ğ�n 
çeş�tleneb�ld�ğ�, d�nley�c�n�n �çer�ğ� özelleşt�reb�ld�ğ� öneml� avantajlar �nternet üzer�nden 
yapılan yayınlar �le mümkün olmuştur. Ağ üzer�nden akış teknoloj�s� �le yapılan yayınların 
her �k� türünde de d�j�talleşmeyle b�rl�kte �nternet�n de radyo yayıncılığına get�rd�ğ� 5 temel 
güç görüleb�lmekted�r (Baker, 2009: 2): 

• Teknolojik yakınsama ile birlikte ses ve görüntünün bütünleşt�ğ� b�r platformdur, 

• Etk�leş�ml�d�r, 
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• Küresel b�r araçtır, 

• Her an d�nlenen �çer�ğe er�ş�m sağlanab�l�r, 

• B�rb�r�ne bağlı ağlardak� sanal çevr�m �ç� topluluk ağıdır. 
Radyonun bu yen� b�ç�m�, kullanıcılar �le radyo �çer�ğ� arasındak� �l�şk� �ç�n özgün b�r boyut 
sağlamaktadır (Fr�ere, 2008: 97). D�nleme tekn�kler� �le �lg�l� olarak kullanıcılar, körü körüne 
d�nlemek yer�ne kend� �ht�yaçlarına göre fonks�yonları özelleşt�reb�l�r hale gelm�şlerd�r. Web 
s�tes� sadece program ve �stasyon hakkında b�lg� almak �ç�n değ�l aynı zamanda hava, traf�k 
ve �stasyonun ses h�zmet�ne paralel d�ğer prat�k b�lg�ler� de kullanıcı b�lg�s�ne sunab�l�r (Nyre 
ve Ala-Foss�, 2008). Bununla b�rl�kte, radyo kuruluşları �le d�nley�c�ler� arasındak� d�yalog 
artarken, program stratej�ler�, d�j�tal araçlar �le zeng�nleşm�şt�r. 
Yen� nes�l radyo yayıncılığı olarak tanımlayab�leceğ�m�z ağ akış teknoloj�s� �le 
k�ş�selleşt�r�lm�ş �çer�kler�n gel�şt�r�lmes�, d�nley�c� k�tles�n� gen�şletmek ve d�nley�c� �le 
etk�leş�m� artırmak adına radyoların stratej�ler�n� zeng�nleşt�reb�lecekler� fırsatları 
sunmaktadır. Gün �çer�s�nde b�reyler�n farklılaşan radyo d�nleme zamanları ve b�reyler�n 
radyo d�nleme eğ�l�mler�  gözet�lerek yayın akış planlamasının yapılması mesaj �çer�ğ�n�n 
doğru k�tleye aktarılmasında ve radyo d�nley�c�n�n bağlanmasında öneml� b�r etken olarak 
gözükmekted�r. Radyoyu tekrar popüler hale get�rme çabaları �çer�s�nde yayın akışını 
dilimleme ve hedef k�tleye bölme düşünces� de formatların doğuşunda etk�l� faktörlerden b�r� 
olmuştur. 
Radyoda djital çağda artan radyo kanal ve yayın çeşitliliği içerisinde farklı demografik 
özellikler ekseninde dinleyicilerin radyo kullanımları ve dinleme eğilimler�n� bel�rlenmes� 
profesyonel ve c�dd� b�r çalışma gerekt�r�rken bunun �ç�n d�nley�c� radyo d�nleme eğ�l�mler�, 
radyo dinlemek için ayırdıkları süre, dinleme araçları, radyo dinleme odakları ile radyo 
dinleme eylemi ve ortam tercihlerinin belirlenmesi gerekmektedir.  
D�j�tal �let�ş�m teknoloj�ler�n�n gündel�k yaşamda hâk�m�yet�n� g�derek artırdığı günümüzde 
yen� çağın yen� kuşağının radyo d�nleme alışkanlıklarını ortaya koyan çalışmalar 
�ncelend�ğ�nde radyoda b�r�nc�l tüket�m �çer�ğ�n�n müz�k olduğu, radyo d�nleme süreler�n�n 
günlük hafta �ç� 2-4 saat hafta sonları 1-2 saat aralığında gerçekleşt�ğ�, radyonun daha çok 
seyahatler sırasında terc�h ed�ld�ğ� ancak gün bölümler�ne göre gece saatler�n�n d�nlemek �ç�n 
daha çok terc�h ed�ld�ğ� sonuçları d�kkat çekmekted�r (Özel, 2015; 315).  Radyo d�nleme 
eğilimleri üzerine yapılan farklı bir çalışma sonuçları ise hafta sonları radyo dinleme oranı 
düşerken, hafta içi radyo dinleme sürelerinin arttığını göstermektedir. Radyo dinleme 
odaklarının eğlenme ve rahatlama olarak bel�rlend�ğ� araştırma sonuçlarına göre key�fl�, 
eğlend�r�c� ve rahatlatıcı olduğunun ortaya koyulduğu yaş düzey� arttıkça hafta �ç� radyo 
d�nleme süreler�nde de artış görülmüştür. Öztürk (2018) tarafından yapılan araştırmanın 
sonuçlarında dikkat çeken bir başka nokta ise yaş düzeyi azaldıkça radyo dinleme araçlarına 
ilişkin bulgulardır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki radyo dinleme araçları ile yaş ve 
eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır ( Öztürk, 2018; 85-86).  

3.  ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
Bu araştırma kapsamında, dijital çağda artan radyo kanal ve yayın çeşitliliği içerisinde farklı 
demografik özellikler ekseninde dinleyicilerin radyo kullanımları ve dinleme eğilimleri 
betimlenmeye çalışılmıştır. Bu ana amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:    
1. Radyo dinleme için ayrılan süre ne kadardır? 
2. Radyo dinleme için tercih edilen araç nedir? 
3. Dinleyicilerin radyo dinleme odağı nedir? 
4. Radyo dinleme eylemi ve ortam tercihi nedir?  
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Araştırma kapsamı dahilinde tanımlanan sorulara cevap verebilmek için online anket yöntemi 
kullanılmıştır. Eskişehir Teknik Üniversitesi iç paydaşlarından (akademik ve idari personel, 
öğrenciler) oluşan 13700 kişilik evrene kurumsal e-posta aracılığıyla anket soru formu 
gönderilmiştir. İlk aşamada 483 kişiye erişim sağlanarak anket sorularına cevaplar alınmıştır. 
İkinci bir hatırlatma maili ile evren içerisinde cevapları alınan kişi sayısı 766 olmuştur. 
Yapılan ilk analizlerde Eskişehir Teknik Üniversitesi iç paydaş kategori dağılımlarının 
toplanan veri dağılımı ile eş oranda olduğu görüldüğünden elde edilen verilerin analizi 
yapılmıştır. Gönderilen anket formu katılımcı onayından sonra demografik verilerin ve 
dinleme eğilimlerin toplandığı bölüm olmak üzere iki temel kategorideki toplam 11 sorudan 
oluşmaktadır. Araştırma kapsamında, katılımcıların anket sorularına vermiş olduğu cevapların 
dağılımını incelemek için yüzde-frekans analizi uygulanmıştır. Analiz sürecinde birbirinden 
bağımsız sorular kendi içlerinde değerlendirilmiş, cevap verilmeyen anket soruları 
değerlendirme kapsamına alınmamıştır. Analiz sürecinde, az sayıda katılımcının bulunduğu 
bazı gruplar bir üst veya bir alt grup ile birleştirilerek analize dâhil edilmiştir.  Veri toplama 
aracının güven aralığı %95 olarak belirlenmiştir. SPSS 24.0 istatistik paket programı 
kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

4.  BULGULAR VE YORUM  
Bu bölümde araştırmaya katılan radyo dinleyicilerinin radyo dinleme eğilimleri ile ilgili 
araştırma bulguları yer almaktadır. Araştırmada öncelikle dinleyicilerin demografik özellikleri 
verilmiş, daha sonra katılımcıların radyo kullanımlarına ve dinleme eğilimlerine yönelik 
frekans analizleri sunulmuştur. 
Araştırma kapsamında katılımcıların demografik özelliklerine yönelik elde edilen temel 
bulgular Tablo1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

  f % 

Cinsiyet 
Kadın 356 46,5 

Erkek 410 53,5 

Konum 

Akademisyen 124 16,2 

İşçi 36 4,7 
Memur 21 2,7 
Öğrenci 585 76,4 

Yaş 

18-25 539 70,4 
26-40 130 17,0 
41-55 84 11,0 

56 ve üstü 13 1,7 

Eğitim 
Durumu 

Ortaöğretim 11 1,4 
Önlisans 246 32,1 

Lisans 349 45,6 
Yüksek Lisans 37 4,8 

Doktora 123 16,1 

 Toplam 766 100 
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Elde edilen betimleyici ilk bulgulara göre katılımcıların demografik özellik dağılımlarının 
evrenin dağılım endeksiyle eş oranlı olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre dağılımda 
katılımcıların yaklaşık %54’ü erkek, %46’lık kısmı kadındır. Eskişehir Teknik 
Üniversitesindeki konumuna ilişkin yapılan frekans analizi sonuçlarında katılımcıların büyük 
bir kısmının öğrencilerden oluştuğu (%76) görülmektedir. Bunu %16’lık oranla akademik 
personel takip etmektedir. Yaşa göre yapılan analizler ise 18-25 yaş kategorisinde yer alan 
gençlerin oranının oldukça yüksek olduğunu (%70) ortaya koymaktadır. Bunu yine %16’lık 
oranla 26-40 yaş kategorisi takip etmektedir. Katılımcıların dijital çağa uyumlaşan teknoloji 
yatkınlığı yüksek bireylerden oluştuğu söylenebilir.  Katılımcıların eğitim düzeyine 
bakıldığında önlisans ve üstü eğitim sürecinde olanlar ve mezunların oranının toplamda 
%88,6 olduğu görülmektedir. Akademisyen ve öğrenci oranının yüksekliği göz önüne 
alındığında eğitim oranın yüksek olması olası bir öngörüdür.  
Tablo 2 ve Tablo 3’te katılımcıların hafta içi ve hafta sonu günlerinde radyo dinleme 
sürelerine yönelik betimleyici analiz sonuçları verilmektedir.  

Tablo 2. Hafta İçi Günde Ortalama Radyo Dinleme Süresi 

 f % 
0-1 saat 316 41,3 

1-2 saat 134 17,5 

2-4 saat 58 7,6 

4 saatten fazla 35 4,6 

Hiç Dinlemiyorum 223 29,1 

Toplam 766 100,0 

Tablo 3. Hafta Sonu Günde Ortalama Radyo Dinleme Süresi 

 f % 

0-1 saat 307 40,1 

1-2 saat 127 16,6 

2-4 saat 51 6,7 

4 saatten fazla 28 3,7 

Hiç Dinlemiyorum 253 33,0 

Toplam 766 100,0 

Tablo 2 ve Tablo 3’teki bulgulara göre katılımcıların hafta içi ve hafta sonu radyo dinleme 
sürelerine yönelik analiz sonuçları ise 0-1 saat dinleme sürelerinin ağırlıklı olarak 
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Tablo 2 ve Tablo 3’teki bulgular 0-1 saat arası dinlemenin 
hafta içi günlerinde %41,3 oranında gerçekleştiğini gösterirken, %40,1 oranında ise hafta 
sonu günlerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki zaman sürecinde hiç dinlemiyorum 
diyenlerin oranı da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Hafta içi hiç dinlemeyenlerin oranı 
%29,1 olarak bulunurken hafta sonlarında bu oranın %33 oranına yükseldiği görülmektedir. 
Bu doğrultuda artan radyo kanal sayısı ve yayın çeşitliliğine rağmen radyo yayınlarını 
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dinleme süresinin 1 saatin altında olduğu ve radyo içeriği tüketiminin çok az tercih edildiği 
hiç dinlemediğini belirtenler de düşünüldüğünde söylenebilir. Radyo dinleme eğiliminin 
düşük olduğu ve radyo dinleme için harcanan zamanın fazla olmadığı elde edilen 
bulgulardandır. 
Genel radyo kullanım analizleri dışında radyoda yayınlanan bir programa ilişkin kullanım 
eğilimine yönelik bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre bir radyo 
programını ortalama dinleme süresinde 15-30 dk. tüketimin %34,3 oranında en fazla tercih 
edildiği, 45 dakika ve 1 saatten fazla tüketimin ise eşit ve en az düzeyde  %8,9 oranında 
gerçekleştiği görülmektedir. Hafta içi ve hafta sonu günleri tükettim bulguları da göz önüne 
alındığında katılımcıların radyo kanalı veya bir programa yönelik olarak da düşük düzeyde 
ayırma eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 4. Radyo Programının Ortalama Dinlenme Süresi 

 f % 

0-15 dakika 203 29,1 

15-30 dakika 239 34,3 

30-45 dakika 131 18,8 

45-60 dakika 62 8,9 

1 saatten fazla 62 8,9 

Toplam 697 100,0 

Radyo dinleme aracı tercihine yönelik bulgular ise Tablo 5’de verilmektedir. Bu doğrultuda 
drive time radyo dinleme eğiliminin en fazla tercih edildiği elde edilen bulgular arasındadır. 
Araç radyosu %46 oranında radyonun en fazla dinlendiği aracı tanımlarken, bunu %26 
oranında mobil cihazlar takip etmektedir. Teknolojik yakınsamanın tüm cihazlarda aktif 
olduğu bir çağı yaşadığımız halde dijital televizyon platformlarının radyo kanallarını 
dinlemek amacıyla kullanılma oranı %2 ile en az tercih edilen araç olmuştur. Bu doğrultuda 
teknolojik yakınsama ile hibrit teknolojiler gündelik yaşamımızda var olsa bile araç tercihinde 
öncelik hala medya aracının temel fonksiyonu göze alınarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 
Radyo dinleme eğilimi doğrultusunda elde edilen bulgular bunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 5. Radyo Dinleme Aracı 

 f % 
Radyo Çalar 54 8 

Araç Radyosu  330 46 

Bilgisayar (İnternet) 136 19 

Mobil Cihazlar 187 26 

Dijital Televizyon 
 

13 2 

Toplam 720 100 
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Katılımcıların radyo dinleme ortamına yönelik olarak tercihlerini ortaya koyan araştırma 
bulguları Tablo 6’da yer almaktadır. Bu doğrultuda radyo dinleme aracı bulgularına eş değer 
olduğu görülmektedir. Dijital yaşamın mobil yaşamına uygun olarak seyahat esnasında radyo 
dinleme ortamının ağırlıklı olarak tercih edildiği %61,1 oranıyla görülmektedir. Katılımcılar 
arabada veya toplu taşıma araçlarında bir yere giderken radyo içeriğini tüketme eğilimi 
gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Araştırmanın Eskişehir özelinde yapıldığı 
düşünüldüğünde seyahat esnasında gerçekleşen ve 15 dk olarak gösterilen radyo dinleme 
süresi kent içi ulaşım süresinde radyo dinlemenin tercih edildiğini tanımlamaktadır.  Bunu 2. 
sırada yer alan %32,2 oranındaki evde yurtta cevabı izlemektedir. Mobil yaşamın aksine stabil 
bir durumda da radyo dinleme eğiliminin de gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo 6. Radyo Dinleme Ortamı 

 f % 
Evde, yurtta 227 32,2 

İş yerinde, okulda 42 6,0 

Arabada, toplu taşımada 430 61,1 

Cafe-restoran gibi 
 

5 0,7 

Toplam 704 100,0 
Radyo dinlerken gerçekleştirilen eyleme yönelik analiz sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. 
Bulgular dinlenirken radyo dinlemenin en fazla (%34) tercih edildiğini ortaya koymaktadır.  
Bunu yine mobil yaşam uyumuyla ilişkilendirebileceğimiz gezerken cevabını verenler %29,2 
ile takip ederken çalışırken radyo dinleme eğilimini gerçekleştirenlerin oranı da %26,4 tür.  

Tablo 7. Radyo Dinleme Eylemi 

 f % 
Çalışırken 169 26,4 

Dinlenirken 219 34,2 

Eğlenirken 26 4,1 

Spor yaparken 40 6,2 

Gezerken 187 29,2 

Toplam 641 100,0 
Katılımcıların radyo dinleme eylemini gerçekleştirirken içeriğe odaklanma düzeyine yönelik 
elde edilen bulgular ise Tablo 8’de yer almaktadır. Bu doğrultuda işitsel medya aracının 
niteliğini de düşündüğümüzde ağırlıklı olarak gerçekleştirilen eylemin az veya yarı 
odaklanma düzeyinde yoğunlaştığını göstermektedir. Tam odaklanmayı gerçekleştiren 
dinleyicilerin oranının %7,4 olduğu Tablo 8’de görülmektedir. Bir işi yaparken dinleme veya 
duyma boyutunda gerçekleştirilen radyo dinleme odak düzeyinin Tablo 7 ve Tablo 6’daki 
eylemsel ve araç bulgularına bakıldığında örtüştüğü görülmektedir. 
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Tablo 8. Radyo Dinleme Odağı 

 f % 
Tamamıyla yayına odaklanarak dinlerim 52 7,4 

Başka bir işe odaklanmışken yayına da 
 

321 45,5 
Başka bir işle uğraşırken yayını duyarım 333 47,2 

Toplam 706 100,0 
5. SONUÇ 
B�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n günlük yaşantımızdak� etk�nl�ğ�n� g�derek artarken 
yakınsama kültürü̈ �le b�rl�kte ortadan kalkan sınırlar ve çoklu medya oluşumları medya 
tüketicilerine daha farklı ve çeşitli deneyimler sunmaktadır. Bu deneyimler kültürel üretim 
biçimlerinde büyük dönüşümlere neden olurken tüketim biçimlerini de derinden etkilemiştir. 
Özellikle mobil cihazlardaki sayısal artış her ne kadar yeni bir iletim yönetim gibi görünse de 
temelde dinleyiciler tarafından radyo yayınlarının yorumlanması ve radyo yayınlarının 
etkilerini de derinden etkilemiştir. Dijital çağın yeni radyo dinleyicisi artan çeşitlilik 
karşısında zaman ve uzamdan bağımsız yeniçağın insanıdır.  
Bu çerçevede dijital çağda radyo dinleyicilerinin radyo kullanımlarının ve dinleme 
eğilimlerinin ortaya konulmaya çalışıldığı araştırma bulguları incelendiğinde hafta içi radyo 
dinleme eğiliminin %41,3 oranında gerçekleştiğini gösterirken, %40,1 oranında ise hafta sonu 
günlerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki zaman sürecinde hiç dinlemiyorum 
diyenlerin  oranı da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Hafta içi hiç dinlemeyenlerin 
oranı %29,1 olarak bulunurken hafta sonlarında bu oranın %33 oranına yükseldiği 
görülmektedir. Bu doğrultuda artan radyo kanal sayısı ve yayın çeşitliliğine rağmen radyo 
yayınlarını dinleme süresinin 1 saatin altında olduğu ve radyo içeriği tüketiminin çok az tercih 
edildiği söylenebilir. Radyo dinleme eğiliminin düşük olduğu ve radyo dinleme için harcanan 
zamanın fazla olmadığı elde edilen bulgulardandır. Radyo dinleyicilerinin radyo kanalı veya 
radyo programına yönelik olarak da düşük düzeyde ayırma eğilimi gösterdiği görülmektedir. 
Radyo dinleme eğilimi ve radyo dinleme araçları arasındaki ilişki incelendiğinde araç 
radyoları %46 oranında radyonun en fazla dinlendiği aracı tanımlarken, bunu %26 oranında 
mobil cihazlar takip etmektedir. Bu doğrultuda drive time radyo dinleme eğiliminin en fazla 
tercih edildiği elde edilen bulgular arasındadır. Seyahat esnasında radyo dinleme ortamının 
ağırlıklı olarak tercih edildiği %61,1 oranıyla dikkat çekmektedir. Katılımcılar arabada veya 
toplu taşıma araçlarında bir yere giderken radyo içeriğini tüketme eğilimi gösterdiklerini 
ortaya koymaktadır. Seyahat ederken radyo dinleme eğilimini ikinci sırada %32,2 oranı ile 
evde/ yurtta cevabı izlemektedir. Dijital çağ ve mobil yaşamın aksine dinleyicilerin stabil bir 
durumda da radyo dinledikleri görülmektedir. Radyo dinleme eğilimleri ve radyo dinleme 
sırasında gerçekleştirilen eylemler değerlendirildiğinde katılımcıların %34 oranı ile 
dinlenirken radyo dinlemeyi tercih ettikleri görülmektedir. Bu oranı %29,2 ile gezerken ve 
%26,4 ile çalışırken oranları takip etmektedir. Bu çerçevede katılımcıların radyo dinleme 
eylemini gerçekleştirirken içeriğe odaklanma düzeyleri incelendiğinde ağırlıklı olarak 
gerçekleştirilen eylemin az veya yarı odaklanma düzeyinde yoğunlaştığını göstermektedir. 
Tam odaklanmayı gerçekleştiren dinleyicilerin oranının %7,4’dir.  
Yapılan araştırma bulguları değerlendirildiğinde dijital çağın yeni radyo tüketicisi mobil 
araçlardan, dinlenirken, gezerken, çalışırken ve tam odaklanmadan radyo dinleyen ve radyo 
tüketim süreleri 15-30 dakika arasında değişen özellikler göstermektedir. Bu çerçevede 
radyonun dijital çağda keskin bir değişim süreci geçirdiğini söylemek mümkündür. Radyo 

PROCEEDINGS BOOK 171 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

dinleyicisinin yeni eğilimleri çerçevesinde radyo içerik üretim stratejilerinin yeniden ele 
alınması zorunluluk olarak görülmektedir.  
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ÖZET 
Sivil toplum kuruluşları incelendiğinde farklı alanlarda toplumsal faydanın temele alınarak 
faaliyetler gerçekleştirdiği görülmektedir. Özellikle sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdiği 
alanlar dahilinde kimi durumlarda toplumsal gelişmenin sağlanması kimi durumlarda da bir 
farkındalığın oluşması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  
Toplumsal faydanın ön planda tutulduğu sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük ön plana 
çıkmaktadır. Bu doğrultuda gönüllü bir şekilde sivil toplum kuruluşlarında yer alan bireyler 
sivil toplum örgütlerinin gelişmesinde ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Bu nedenle ise toplumsal güvenin sağlanması, gönüllü konumundaki toplumun 
desteğinin alınması açısından önemlidir.  
Çalışma kapsamında sivil toplum kuruluşları ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat 
görüşmesi gerçekleştirilmiş. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat 
görüşmesi ile birlikte toplumsal güvenin inşasında sivil toplum kuruluşlarının bir incelemesi 
yapılmıştır.  Sivil toplum kuruluşlarının kendilerine karşı toplumsal güvenin sağlanmasında 
hangi iletişim faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve bu konununum öneminin ne derecede bilindiği 
ölçülmüştür. Çalışma sonucunda sivil toplum kuruluşlarının toplumsal güvenin öneminin 
farkında olduğu ve bu konuda kayda değer çalışmaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Katılımcılar tarafından, şeffaflık ilkesi vurgulanmış ve sivil toplum kuruluşlarına karşı 
güvenin oluşmasında önemli bir etken olarak ön plana çıkarılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: sivil toplum, sivil toplum örgütü, güven, gönüllülük. 

ABSTRACT 
When non-governmental organizations are examined, it is seen that they carry out activities 
based on social benefit in different fields. Non-governmental organizations continue their 
activities in order to provide social development in some cases and to raise awareness in some 
cases.  
Volunteering comes to the fore in non-governmental organizations where social benefit is 
prioritized. In this respect, individuals who voluntarily participate in non- governmental 
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organizations have an important place in the development of non- governmental organizations 
and their activities. For this reason, ensuring social trust is important in getting the support of 
the volunteer society.  
Within the scope of the study, semi-structured in-depth interviews were conducted with 
various non-governmental organizations. With the semi-structured in-depth interview 
interview, non-governmental organizations were examined in building social trust. With the 
semi-structured in-depth interview interview, non-governmental organizations were examined 
in building social trust. Communication activities carried out by non- governmental 
organizations in establishing social trust and to what extent the importance of this issue is 
known was measured. As a result of the study, it was concluded that non- governmental 
organizations are aware of the importance of social trust and that they have significant studies 
on this subject. The principle of transparency was emphasized by the participants, and it was 
highlighted as an important factor in building trust in non- governmental organizations. 
Keywords: civil society, non-governmental organization, trust, volunteering. 

 
GİRİŞ 
Sivil toplum kuruluşları çevreden kültüre, eğitimden sağlık alanına kadar toplumsal hayatın 
birçok kesiminde yer almakta ve toplumsal faydayı temel almaktadır. Bu doğrultuda sivil 
toplum kuruluşları tarihsel gelişimleri içerisinde özellikle toplumsal destek ve sosyal 
hizmetler anlamında önemli rolleri üstlendiği görülmektedir. Özellikle devletin ulaşmakta 
yetersiz kaldığı yerlerde ve toplumu daha iyi bir yere getirme konusunda sivil toplum 
kuruluşları önemli bir konumdadır. 
Sivil toplum kuruluşları incelendiğinde temelinde bir kâr amacının güdülmediği ve toplumsal 
amaçlarla gerçekleştirdiği faaliyetlerini yine toplumdan alacağı desteklerle sürdürdüğü 
görülmektedir. Bu bağlamda incelendiğinde, sivil toplum kuruluşlarına karşı bir güvensizlik 
durumunun olup olmadığı, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal güveni sağlamada hangi 
iletişim faaliyetlerinden faydalandığı veya güven unsurunun öneminin farkında olup 
olmadığının tespiti önemlidir. Bu doğrultuda çalışma iki başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; 
toplumsal güvenin ölçülmesi ve sivil toplum kuruluşlarının, kendi kurumlarına karşı güveni 
oluşturmada neler yaptığının tespiti. Bu doğrultuda, toplumsal güvenin ölçülmesi amacıyla bir 
anket yöntemi uygulanmış ve bu çalışmanın sonuçları makale olarak paylaşılmıştır. Yapılan 
bu araştırmada sadece sivil toplum kuruluşlarına karşı toplumsal güven ölçülmüştür (Özgen 
vd. 2020: 101). Bu çalışmadan elde edilen veriler sonrasında ise sivil toplum kuruluşlarının 
toplumsal güveni sağlamada neler yaptığının tespiti genele örnek olması açısından önem 
kazanmıştır. Bu doğrultuda, bu sefer sivil toplum kuruluşlarının kendisi ele alınmış ve sivil 
toplum kuruluşlarındaki yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Yayınlanan ilk makalenin devamında yapılan bu çalışmada, sadece sivil toplum kuruluşları 
ele alınmış ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal güven konusundaki farkındalıklarına 
bakılmış ve toplumsal güveni oluşturma anlamında neler yaptığının tespiti yapılmıştır. 
Çalışmanın ilk bölümünde sivil toplum ve güven kavramlarına ve ilgili literatüre 
değinilmiştir. Daha sonrasında ise sivil toplum kuruluşları ile yapılan mülakat verilerine yer 
verilmiştir. Araştırmanın son kısmında ise elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma 
sonuçları paylaşılmıştır. 

SİVİL TOPLUM KAVRAMI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
Sivil toplum kavramı incelendiğinde şu an ki durumu içerisinde her ne kadar özerk bir yapısı 
olsa da daha eski dönemlerde devletten ayrı olmayan bir şekilde ele alınmaktaydı. Keane’den 
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akt. Tamer’e göre (2011: 91-92), 18. Yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte devlet ile sivil 
toplum arasında çok fazla b�r ayrımda söz ed�lememekteyd�. S�v�l toplum �le devlet� b�r gören 
gören bu anlayışı Ar�sto’ya kadar götürmek mümkündür. 
Avrupa’da 18. yüzyıldan sonra Aydınlanma felsefesi ve burjuvazinin ortaya çıkmasıyla 
birlikte sivil toplum, birey ve toplulukların hak ve özgürlük alanı olarak kabul edilerek 
devletten ayrışmaya başlamıştır. Günümüzde ise sivil toplum kavramı özgürlük ve demokrasi 
taleplerinin bir aracı olarak görülmektedir (Aslan, 2010:188). Bugün ise sivil toplum, devletin 
müdahalesinin çok fazla olmadığı; çeşitliliğin ve çoğulculuğun esas alındığı; farklı alanlarda 
gönüllülük esası ile oluşan özerk bir alanı ifade etmektedir (Kamiloğlu, 2020:30). Ayrıca sivil 
toplum, insanların doğal yaşamına ve insan doğası gereği bireysel çıkarların korunduğu veya 
kaybedilme korkusundan dolayı diğer inşalar ile mücadele alanını oluşturmaktadır. Doğa 
durumuna benzetilen sivil toplum kavramı toplumsal hayatın düzeni, kaosun önlenmesi ve 
bireysel çıkarların korunması için siyasal güce ihtiyaç duyulmaktadır. Hobbes’a göre 
karmaşık düzeni veya kaos ortamını önlemek için mevcut bulunmalıdır. Yani Hobbes’in sivil 
toplum kavramıyla açıkladığı ifade devletli toplumdur (Akay,2012:17). Locke’a göre ise, bir 
toplumsal sözleşme kuramcısı olarak sivil topluma/devlete geçilmeden önce yine Hobbes gibi 
bir doğa durumundan bahsetmektedir. İnsanlar, doğa durumundaki karışıklığı gidermek için 
aralarında sözleşme yapıldıktan sonra doğuştan kazanılan  eşitlik, adalet ve özgürlük gibi 
hakların korunması için belirli koşullar çerçevesinde devlete aktarıldığını belirtmektedir. 
Toplumun doğa durumundaki hakları, sivil toplumda meşru yasalar ile korunması 
gerekmektedir (Doğan, Çakır, 2018:580). Toplumsal Sözleşmeyle meşru olarak kurulan sivil 
toplum, insanlar arasındaki eşitsizliği “politik eşitlik” ya da “yasalar karşısında eşitlik” 
şeklinde dönüştürmektedir (Işık, 2017:87). 
Sivil toplum kavramı ele alındığında özellikle iki konunun ön plana çıktığı görülmektedir. 
Bunlar; devletin dışında olma ve kendi içerisinde demokrat�k b�r yapının olmasıdır (AB 
Uyum Sürec� ve STK’lar, 2004: 147). Bu doğrultuda, s�v�l toplumun devlet�n resm� yapısının 
�çer�s�nde yer almaması ve kend� �çer�s�nde de çok sayıda, demokrat�k değerler� özümsem�ş 
örgütlenmeler� barındırmasını vurgulayan bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır (Yıldırım, 
2003: 226). Sivil toplum ile ilgili bir başka tanıma bakılacak olursa, gönüllü bir şekilde kendi 
kendini üreten, (büyük ölçüde) kendi kendini destekleyen, devletten bağımsız ve bir yasal 
düzen veya bir dizi ortak kural ile bağlı olan organize sosyal yaşam alanı olarak 
düşünülmektedir (Diamond, 1994:5).  
Özellikle tüm bu kavramlar değerlendirildiğinde gönüllük esasının temel alınmasının ve sivil 
toplumun devletten bağımsız bir özerk yapısının bulunduğunun altı birçok tanımda 
çizilmektedir.  
Sivil toplum kuruluşları ise, yerel derneklerden profesyonel kuruluşlara kadar farklı 
gruplardan oluşmaktadır. Bu tür kuruluşları adlandırma konusunda literatürde farklı 
kavramlar kullanılmaktadır. Kullanılan  kavramlar arasında en belirgin olarak şu şekildedir: 
“Kâr gütmeyen kuruluşlar” (non–profit organizations), “kâr gütmeyen sektör” (non–profit 
sector), “gönüllü kuruluşlar” (voluntary organizations), “kâr için olmayan kuruluşlar” (not–
for–profit organizations), “sivil toplum kuruluşları” (civil society organizations), “hükümet–
dışı kuruluşlar” (non– governmental organizations – NGO), “üçüncü sektör” (third sector), 
“bağımsız sektör” (independent sector), “hayırsever yardım kuruluşları” (charitable 
organizations), “vergiden muaf kuruluşlar” (tax–exempt organizations), “sosyal hareketler” 
(social movements) vb. kavramlardır (Uslu, 1999:24’den aktaran: Özdemir, 2004:133). Sivil 
toplum kuruluşları pek çok farklı alanda faaliyet göstermektedir. Herhangi bir sorunu dile 
getirmek, toplumun çıkarlarını korumak ve en önemlisi yurttaşlık kültürünün, birlik beraberlik 
anlayışının kazanılmasında rol oynayan kuruluşlardır. 
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜVEN İNŞASI VE İLETİŞİM 
Güven kavramı, uzun vadeli tüm ilişki biçimleri için önem taşımakla beraber bireyler, gruplar 
ve kurumlar arasında şeffaf iletişimi oluşturarak, tartışmalara yönelik çözüm odaklılığı 
beraberinde getirmektedir. Grup ve kurumların amaçlarını, karşılıklı iş birliği çerçevesinde 
sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Pelenk Özel, 2011:1). 
Güven karamı, yalnızca kar amacına hizmet eden kurum ve kuruluşlar için değil, gönüllülük 
esasına dayanan toplumu daha iyi seviyelere taşımayı amaçlayan sivil toplum kuruluşları için 
de önem taşımaktadır.  
Günümüzde artık gönüllü kuruluşlar da birbirleriyle rekabet etmektedir. Dolayısıyla sivil 
toplum kuruluşlarının faaliyetlerini duyurma, gönüllülere ulaşma, maddi ve manevi yardımlar, 
diğer kuruluşlar ile işbirliği, kaynaklara ulaşma gibi birtakım etkinliklerini etkileyecek olan 
alanlar sivil toplum kuruluşlarının sayılarının çoğalmasıyla günden güne rekabet unsurunu 
beraberinde getirmiştir (Çabuk, 2017: 234). Sayıları giderek artan sivil toplum kuruluşlarının 
toplumun onayını kazanması da zorlaşabilmektedir. Çünkü, toplumun iyi niyetini suistimal 
eden, aslında sivil toplum kuruluşu bünyesinde bulunmayan kişi veya grupların kendi 
çıkarları doğrultusunda sivil toplum kuruluşu adına hareket etmesi toplumsal güveni 
sarsmakta ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik önyargılar oluşturmaktadır. Toplum, sivil 
toplum kuruluşlarının toplum yararına hizmet ettiğini anlayıp, her ne kadar şahsi çıkardan 
ziyade toplumsal çıkar hissederse ancak o durumda güven unsuru oluşabilmektedir. 
Sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinin önemli amaçları 
arasında, kuruluş, bağışçı, hedef kitle arasında iyi ilişkilerin oluşturulması bulunmaktadır 
(Boztepe, 2014:164). Sivil toplum kuruluşları toplumsal tepki refleksi oluşturma süreci 
açısından önem taşımakla birlikte, toplum nezdinde güvenilir bir kaynak olması için bilinç 
oluşturma, katılımcılık sağlama güven inşa etmek için geleneksel ve yeni medya 
platformlarını kullanarak toplumsal bilgi açığını kapatarak iyi ilişki oluşturabilmektedir 
(Dondurucu, 2019:134). Putnam’a göre (1995, 2000) sivil toplum kuruluşlarına katılım ile 
ortaya çıkan sosyal sermaye, bireylerin ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmesini 
sağlayarak karşılıklı faydayı sağlayarak demokratik bir sistemi desteklemektedir (Şahin, 
Akboğa, 2019:409). Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini uygularken, şeffaf, adil, sorumlu 
ve hesap verilebilir bir kurumsal yönetimi benimsemesi gerekmektedir (Tosun, 2019:11). Bu 
durumda sivil toplum kuruluşlarının toplumla ilişkilerini güçlendirerek daha fazla üye, 
gönüllü, bağışçı ve destekçi kazanabilmek için itibarlarını güçlendirmeleri gerekmektedir 
(Çabuk, 2017:235).Sivil toplum kuruluşlarının güveni inşa edip sürdürmeleri için, toplumu 
ilgilendiren problemlere duyarlı olmalı, kar amacı gütmemeli, gönüllülük esasına dayanmalı, 
dayanışma anlayışı olmalı kısacası itibarını zedeleyici hiçbir uygulaması bulunmamalıdır. 
Aynı zamanda toplumu oluşturan bireylerin ise, var olan herhangi bir problem karşısında 
duyarlı olmaları, sorgulamalı, önyargılı olmamalıdırlar. Toplumun ileri seviyelere 
taşınabilmesi ancak işbirlikçi anlayış ile gerçekleşmektedir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 
Sivil toplum kuruluşları faaliyetleri toplumsal fayda temelinde gönüllük esasına 
dayanmaktadır. Bu doğrultuda faaliyetlere gönüllü bir şekilde katılım gösteren bireylerin ilgili 
STK’ya karşı bir güveninin oluşması önemlidir.  
Çalışma kapsamında, toplumsal güvenin oluşmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünün 
incelenmesi yapılmıştır. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşlarının, kendi kuruluşlarına karşı 
toplumsal güveni sağlamada hangi iletişim faaliyetlerinden faydalandığı ve güven unsurunun 
ne derecede önemsendiğinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 
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ARAŞTIRMA SORUNSALLARI 
Sunulan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın aşağıda yer alan sorulara yanıt 
vermesi beklenmektedir: 
1. Sivil toplum örgütleri güvene yönelik iletişim faaliyetlerine ne kadar önem 
vermektedir? 
2. Sivil toplum kuruluşları kamuoyuna yönelik oluşturdukları çalışmalarda halkla 
ilişkiler faaliyetlerinde hangi araçlardan faydalanmaktadır? 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
Sivil toplum kuruluşları, eğitim, sağlık ve çevre gibi birçok alanda varlığını sürdürmekte ve 
temas halinde olduğu farklı hedef kitle grupları bulunmaktadır. Çalışma kapsamında sivil 
toplum kuruluşlarının temas halinde olduğu hedef kitlelerle geliştirdiği ilişkilerin ortaya 
koyulması çalışmanın önemine işaret etmektedir. Bu doğrultuda Sivil toplum kuruluşlarının 
toplumun güvenini kazanabilmek ve halkın onayını alabilmek için iletişim faaliyetlerine 
yeterli ölçüde önem verip vermediği konusunda önemli bilgiler elde edilecektir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
STK’ların güven inşasında yaptığı çalışmaları tespit etmek amacıyla nitel bir araştırma 
yöntemi olan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi de kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan soruların yanıtlarını bulabilmek amacıyla her bir sivil toplum 
kuruluşundan (eğitim, sağlık, çevre) uzman 1 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.  
Görüşme formu, yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 

SINIRLILIKLAR 
Araştırma sadece İstanbul ilindeki şubeler ile sınırlandırılmıştır. Çevre, sağlık ve eğitim 
olmak üzere üç alandaki sivil toplum kuruluşları ele alınmaktadır.  

EVREN VE ÖRNEKLEM 
Çalışmanın sınırlılığı kapsamında eğitim, sağlık ve çevre alanlarında faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşları evren olarak belirlenmiş ve örneklem seçiminde ilgili alanlarda faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının şube sayısı dikkate alınmıştır.  
Bu doğrultuda eğitim, sağlık ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından 
en çok şubesi olan sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçilmiş ve bu sıralamada görüşmeyi 
kabul eden sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 
EĞİTİM, SAĞLIK VE ÇEVRE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA YAPILAN 
GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BULGULAR:   
Araştırmanın amacına uygun olarak sivil toplum kuruluşlarının kamuoyunun güvenini 
kazanabilmek adına eğitim (STK3 olarak tanımlanmıştır), sağlık (STK1 olarak 
tanımlanmıştır) ve çevre (STK2 olarak tanımlanmıştır) sivil toplum kuruluşlarından 
uzmanlarla görüşme yaparak görüşlerinin tespit edilmesine yönelik sekiz soru yönetilmiştir. 
Yapılan görüşmelerin sonunda yöneticilerin görüşlerini ölçen dört adet tema belirlenmiştir. 
Söz konusu temalar: gönüllülük esasına dayanmak, şeffaf olmak, hesap verilebilirlik anlayışı, 
sürdürülebilir olmak şeklindedir. 
Sivil toplum kuruluşlarına ilk olarak güven kavramının onlar için ne anlama geldiği sorusu 
yöneltilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen verilerin analizi sonucunda alt temalar; doğru bilgi 
(2) topluma katkı (2) olarak belirlenmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri şu şekildedir: 

PROCEEDINGS BOOK 177 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

STK1:  ‘’Bir STK için güven yaptıklarınızın teminatı ve doğru bilgilendirme, zamanla 
insanların tekrar size ne sağladığıyla, geri dönüşümlerden oluşur. İkili ilişkide de kurumlarda 
da zamanla oluşan insanların beklentilerine göre soyut veya somut oluşan karşılıklı katkı, 
paylaşımdır.’’ 
STK2: ‘’Vakıf çalışmalarında güvenilir ve şeffaflık çok önemli ilkelerdir. Vakıf senedinde de 
yazan ana faaliyet alanlarıyla ilgili yapılan tüm çalışmaların ve sonuçların duyurulmasında 
kamuoyunu güven ilkesi çerçevesinde bilgilendirmek, süreçleri şeffaf yönetmek, gönüllü 
teşkilatında da güven prensibiyle projeler tasarlayıp topluma katkıda bulunmak vazgeçilmez 
değerlerdir. ‘’ 
STK3: ’’ Güven; özü-sözü bir olmak, tutum ve davranışlarda çelişmemek, söylemler ile 
eylemlerin tutarlı olması, sözünün ve savunduğu değerlerin arkasında olmaktır.’’ 
Bir sivil toplum kuruluşunda güven kavramının ne anlama geldiği sorusu sorulduğunda ise 
elde edilen alt temalar,  şeffaflık (2) ilkelere uygun şekilde faaliyet göstermek (3) olarak 
belirlenmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri şu şekildedir: 
STK1: ’’ Zamanla oluşur. STK’nın iç dinamiği önemli. 3 temel ayak önemli bağışçılar 
hastalar ve gönüllüler. Bunları bir arada tutan paylaşımlar. İnsanlara ne sunuyorsanız somut 
olarak bunu belirtmelisiniz. Vaat edilen şey ile somut yansıyan şey aynı olmalı. Vizyon misyon 
kuralları STK’yı var eden faktörleri net belirmek önemlidir. Talep edilen şeyi sağlamak somut 
olarak tutarlılık anlamına gelmektedir. Bu faaliyetler insanın kalbine dokunan bir durum. 
Hassas bazı konular vardır. Örneğin; çocuk, hastalık gibi. Bu yüzden duygular kullanılabilir. 
İnsanlar da dayanamayıp gerçekten bize bağlı olmayan kişilerin ticari amaçlı faaliyetlerine 
destek oluyorlar. Mesela bizim temsilcimiz gibi yollarda ürün satan kişilere inanmayın bize 
ait olmayabilir. Bu da bize olan güveni sarsmaktadır. Bunu aşmak için kapı kapı dolaşıyoruz ( 
satış anlamında değil) kendimizi ve şubemizi yansıtmak için karşılık beklemeden elden teslim 
ederek kendimizi tanıtıyoruz. Dolandırıcılığa dikkat çeken afişlerimiz var bire bir temasla 
bunu hallediyoruz. Satış amaçlı herhangi bir şey satılıyorsa eğer direk bize şikayet etmeleri 
gerekiyor. Her ay belli bölgeler seçip bilgilendirmeler yapıyoruz.’’ 
STK2: ‘’ Bize göre güven, ilkeler çerçevesinde bilgilendirmek, süreçleri şeffaf yönetmek, 
gönüllü teşkilatında da güven prensibiyle projeler tasarlayıp topluma katkıda bulunmak 
vazgeçilmez değerlerdir.’’ 
STK3:’’ STK’ların ilkelerinde belirtilen amaç doğrultusunda faaliyet göstermeleri, bu 
faaliyetlerini toplum önünde ve şeffaf bir şekilde yürütmeleri, hesap verebilir olmalarıdır.’’ 
Bir sivil toplum kuruluşunda güven faktörünün önemli olup olmadığı sorusu sorulduğunda ise 
elde edilen alt temalar,  sürdürülebilir olmak (3) hesap verilebilirlik (2) olarak belirlenmiştir. 
Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri şu şekildedir: 
STK1: ‘’Bir STK’nın var oluşu için önemli. Özellikle ülkemizde çok önemlidir. Bugün ak olan 
yarın kara olabiliyor. Kamu yararına çalışıyorsanız sadece kamudan alabilirsiniz. Özelin 
şahsın tekeline girerseniz o güven oluşmaz. Biz bunun gerisindeyiz. Hiçbir özel veya devlete 
bağlılığımız bulunmamaktadır. Hizmet almak isteyen tarafa hizmet eden tarafız o yüzden 
hesap verilebilirlik, şeffaflık, kanıt bunlar bizim için önemli kavramlardır. Kar amacı yoksa, 
bu şekilde hizmet veriyorsanız güven sağlarsınız çünkü  güven duygusu kaybolursa STK’nın 
varlığı tehlikeye girer. Değeri işlevselliğini kaybedebilir. Küçük ev şeklinde kumbaralarımız 
var. Bunları kontrol ederken 1 tl bile veriliyorsa örneğin; bir yaşlı teyzemiz 1 tl atarken ‘’ 
Gerçekten yerine gidiyor değil mi?’’ diye sormuştu. Biz o 1 tl’nin bile hesabını vermek 
zorundayız. O kumbaradan çıkan para yardım için. Faaliyet raporumuzda tüm her şeyi 
yayınlıyoruz. ‘’ 
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STK2:‘’Güven, STK çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak, hesap verebilir olmak için 
en önemli kriterlerden biri olduğu için çok büyük önem taşır. Gönüllülerimizin ve 
bağışçılarımızın destekleriyle tüm çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz için güven 
oluşturmayan ve bunu sürdürmeyen bir yapının faaliyetlerine devam etmesi mümkün 
olmayacaktır.’’ 
STK3: ‘’ Çok önemlidir. Çünkü, sürdürülebilir olmaları toplumun bireylerin o STK’ya 
duydukları güvenle doğrudan bağlantılıdır.’’ 
Bir sivil toplum kuruluşunda güven unsuru ne gibi özelliklere bağlıdır sorusu sorulduğunda 
ise elde edilen alt temalar  hesap verilebilirlik (2) amaç doğrultusunda eylem göstermek (3) 
değer vermek (2) olarak belirlenmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri şu şekildedir: 
STK1: ‘’ Aslında bir çok faktör olabilir. Ama en önemlisi STK nın yola çıkış amacı. Önce 
neden yola çıktığınızı açıklamanız lazım. Neden bu işe kalkışmışlar gibi sorgulanıyorsunuz. 
Yola çıkış amacı, çalışan kişilerin kuruma inancı önemli iyi çalışan seçilmelidir. Kuruma 
inanan kişi savunabilir, üretken olabilir. Ekip STK ‘ yı iyi yansıtmalıdır. Ailelere göre 
yardımlarımız değişmektedir. Şöyle ki, her ailedeki tanı aynı değil, her ailenin sosyoekonomik 
durumu aynı değil. Bu faktörlere göre dengeyi sağlamaktayız. Ailelerin beklentisine göre 
destek vermekteyiz. Bir diğer önemli nokta ise, hizmet verilen alan ve kesim ile bağ 
oluşturmak. Biz onlar için ‘’Ailemiz’’ deriz biz hep. Bu öyle bir döngü ki; bizim her ilde 
ofisimiz yok. Her ofis bulunduğu bölge ile ilgilenir. Her ilde komite ailelerimiz var, bu 
hastalığı atlatmış artık orda aldığı desteği, atlattığı durumu anlatan diğer ailelerle birebir 
temas kuran kişiler bulunmaktadır. Bu gibi kişiler bizle çalışırken güven faktörü önemlidir. 
Çünkü hastayken destek verdiğimiz için ve aynı şekilde o kişilerin de diğer ailelere bunu 
anlatmak için yanımızda bulunması başlı başına bir güvenden kaynaklanmaktadır. İnsanlar 
yaşamadan empati kuramamaktadır. Bu hastalığa tanık olan kişiler çok daha fazla diğer 
kişilere göre empati kurabilmektedirler.’’ 
STK2: ‘’STK’nın kendi belirlediği amaç ve değerler çerçevesinde hareket etmesi ve vakıf 
senedinde de belirtilmiş alanlarda katkı sağlaması oldukça önemlidir. Ayrıca hesap 
verilebilir, siyaset üstü,  sürekli gelişim ve sürdürülebilir tutumlar sergilemek de güven 
duygusunu pekiştiren diğer unsurlardır’’ 
STK3: ‘’ 1. Tüzük amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi, 2. Stratejik hedeflerini 
toplumla paylaşması ve bu doğrultuda çalışmalar yapması, 3. Şeffaflık. 4. Hesap verebilirlik, 
5. Toplumsal değerlere önem vermesi’’ 
Bir sivil toplum kuruluşunda güvenini olumlu etkileyen faktörlerin ne olduğu sorusu 
sorulduğunda ise elde edilen alt temalar değer vermek (2) şeffaflık (2) olarak belirlenmiştir. 
Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri şu şekildedir: 
STK1: ‘’ Güvenin temeliyle karşılıklı ilerler. Aldığınız geri bildirim önemli. Proje yürütürken 
ulaştığı hedef, sağlanan katkılar , çevresindekileri etkilemesi örnek teşkil etmesi, o 
yansımaları var edebilmek önemlidir. Hep düşünülür ki gönüllülük karşılık beklenmeden 
yapılır. Fakat tam tersi olarak insanlar bir karşılık doyum istiyor. Değer verilsin dokunulsun 
istiyor ve böylece güvenip katılabiliyor ve daha fazla kişiye dokunulabiliyor. Etkileşim 
oluşuyor. Böylece büyüyor sürekli. Güven kazanılınca geri bildirim geliyor.’’ 
STK2: ‘’Çalışmalarını açık ve şeffaf şekilde yürütmek, gönüllülerinin sesine kulak vermek ve 
maddi kaygılar gütmeden amaca yönelik hareket etmek.’’ 
STK3: ‘’ Bir önceki soruda belirtilen 5 hususun yerine getirilmesi.’’ 
Bir sivil toplum kuruluşunda güvenini olumsuz etkileyen faktörlerin ne olduğu sorusu 
sorulduğunda ise elde edilen alt temalar  ticari beklenti (1) amaçlara aykırı davranmak (2) 
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şeffaflık ilkesine aykırılık (2) olarak belirlenmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri şu 
şekildedir: 
STK1: ‘’Taklitler aslını yaşatır. Bizi taklit eden bir çok kişi var. Proje teklifi alıyoruz mesela, 
bir kitap basmak istiyor gelirinin bir kısmını bağışlamak istiyor vb gibi bunlara onay 
vermiyoruz. Bunlara rastlarsanız inanmayın biz böyle durumlara aracı olmuyoruz. En önemli 
kırmızı çizgimiz budur. Ticari duruma dönüşmeye onay vermiyoruz. Gelir tamamen STK’ya 
bağışlanırsa sosyal sorumluluktur. Ticari kaygıya dahil olmak değil. Ticari kaygı STK’ya 
olan güveni yok eder. Örneğin, bir konserdeki şarkıcı daha çok dinlensin diye logoda yer 
almıyoruz. Reklamlara dahil olmuyoruz. Ticari kaygısı olan kişilerle değil kırmızı çizgilere 
uygun şekilde ilerliyoruz.’’ 
STK2: ‘’Amaçlarına aykırı tutum sergilemek. Sürdürülebilir olmayan ve sonuçlarını 
ölçümleyip katkısını ortaya koyamadığı çalışmalar yapmak. Şeffaflık ilkesine aykırı 
davranmak. ‘’ 
STK3: ‘’ Bir önceki soruda belirtilen 5 hususun yerine getirilmemesi.’’ 
Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar toplum açısından bir güvene sahip olmak için neler 
yapmalılar sorusu sorulduğunda ise elde edilen alt temalar  denetim raporunu toplum ile 
paylaşmak (2)  samimi olmak (2) şeffaf olmak (2) olarak belirlenmiştir. Sivil toplum 
kuruluşlarının görüşleri şu şekildedir: 
STK1: ‘’ Kendi iç yapımızın işleyişine bakarsak aynı diğerleriyle aynı yapıyoruz ama ne 
kadar doğru kamuoyunun taktiridir. Hastaları ne kadar besleyebiliyorsanız ne kadar 
samimiyet oluşturabiliyoruz bunun yapmak için somut olarak sunmak lazım. STK lar 
denetlenmektedir. Temeli sağlam olan STK yaptığı işi amacına ulaştıran kaç tane STK vardır 
bunu anlama için kamuoyundan geri bildirim geliyor zaten. Bilgi artık ulaşılabilir 
dönemdedir o yüzden tek inanç elinizde olmalıdır.’’ 
STK2: Çalışmanın içerikleri ve söylemlerde aynı tutum hakim olmalıdır. Uygulamalar açık, 
şeffaf olmalıdır. Projelerin uzun soluklu, sürdürülebilir, topluma katkısı açık olmalı; sonuçlar 
net bir şekilde ortaya konmalıdır.  
STK3: ‘’ Şeffaf olmalılar, samimi olmalılar ve bu samimiyet duygusunu topluma 
yansıtabilmeliler, bağımsız ve toplum tarafından güven duyulan bir denetim kuruluşu 
tarafından denetlenmeli ve bu denetim raporunun paylaşılabilecek sonuçlarını toplumla 
paylaşmalılar.’’ 
Bir sivil toplum kuruluşu olarak kendinizi tanıtırken hangi mecralardan yararlanmaktasınız 
sorusu sorulduğunda ise elde edilen alt temalar,  birebir temas (1) sosyal medya (3) televizyon 
(2) basılı mecra (3) olarak belirlenmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri şu şekildedir: 
STK1: ‘’ Çoğu mecrayı kullanıyoruz. En sık basılı dokümanlardır. Onları saha da 
dağıtıyoruz. En sık kamuoyu çalışması yapıyoruz. Farkındalık yaratmak, doğru bilinen 
yanlışları değiştirmeye çalışıyoruz. Basılı mecralara önem veriyoruz, sosyal medyayı da 
kullanıyoruz. Çok da göz önünde olmamak lazım dengeyi iyi kurmak önemlidir. Birebir temas 
ile her alandan ulaşmaya çalışıyoruz. Hizmet alanımız herkes. Sağlıklı bireye de ulaşmak 
amacımız onlara da farkındalık yaratabilmek çok önemlidir.’’ 
STK2: Sosyal medya kanallarımız, çalışmalarımızı gönüllülerimize iletirken sıklıkla 
kullandığımız kanallardandır. Ayrıca belli çalışmalarda basın bülteni yayınlayabiliyoruz. 
Televizyonlarda kamu spotlarımız yer buluyor. Markalarla yaptığımız uzun iş birliklerini 
takiben zaman zaman televizyon, açık hava gibi farklı mecralarda da olabiliyoruz. Basınla 
radyolar dahil özel haber çalışmaları da yapılıyor. 
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STK3: ‘’ Sosyal medya, basılı mecra, televizyon, hizmet ettiğimiz toplum kesimleri, 
paydaşlarımız, üyelerimiz, gençlerimiz, gönüllülerimiz.’’ 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çalışma kapsamında eğitim, sağlık, çevre sivil toplum kuruluşları ile yarı yapılandırılmış 
görüşme yapılarak güven kavramı, sivil toplum kuruluşuna olan güven, bu güveni sağlamanın 
önemi, güven unsurları, güveni olumlu ve olumsuz etkileyebilecek durumlar ve toplum ile 
paydaş ilişkilerinde kullanmış oldukları iletişim kanallarına yönelik birtakım bilgiler elde 
edilmiştir.  Araştırmanın amacına uygun olarak sivil toplum kuruluşlarının kamuoyunun 
güvenini kazanabilmek adına, sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşu STK1 olarak,  çevre 
alanındaki sivil toplum kuruluşu STK2 olarak ve eğitim alanındaki sivil toplum kuruluşu 
STK3 olarak tanımlanmıştır. Yapılan görüşmelerin sonunda yöneticilerin görüşlerini ölçen 
dört adet tema belirlenmiştir. Söz konusu temalar: gönüllülük esasına dayanmak, şeffaf 
olmak, hesap verilebilirlik anlayışı, sürdürülebilir olmak şeklindedir. 
Sivil toplum kuruluşlarından alınan cevaplara göre genel olarak baskı ve zorlama olmaksızın 
gönüllülük esasına dayalı katılımın söz konusu olduğu, toplum çıkarları doğrultusunda 
hareket edildiği, yapılan her uygulamanın mutlaka topluma açıklanması gerektiği, sivil 
toplum kuruluşları tarafından her uygulama sonucu olumlu ya da olumsuz sorumlulukların 
üstlenilmesi gerektiği, uzun vadeli iyi ilişkilerin gerçekleştirilmesi temel unsurları 
oluşturmaktadır. Sivil toplum kurulularından alınan yanıtlara göre, topluma dokunabilmek biz 
duygusunu oluşturabilmek önem taşımaktadır. Yardıma ihtiyacı olan kimseler sadece maddi 
olarak bir beklenti içinde olmamakla beraber duygularına dokunulsun ister, bu yüzden de 
manevi destek de önem taşımaktadır. Dolayısıyla toplumdaki bireylerin beklentileri çeşitlilik 
göstermekle beraber karşılıklı paylaşımlar ve değer unsuru ön plana çıkmaktadır. Diğer alınan 
cevaplara göre bir önemli konu ise sivil toplum kuruluşlarının vaatleri ile uygulamaları 
arasındaki uyumdur. Bu uyum toplumsal güvenin oluşmasında önemli bir unsuru 
oluşturmaktadır. Ayrıca alınan yanıtlara göre güven kavramı soyut olmakla beraber alınan 
geri bildirimler ile somutlaşabilmektedir. Somut veriler doğrultusunda ise sivil toplum 
kuruluşları toplum yansımalarını görebilmekte ve eksikliklerini giderebilmektedirler. 
Cevaplar doğrultusunda bir diğer konu ise samimiyet ve güven ilişkisidir. Sivil toplum 
kuruluşları samimi şekilde hareket ederse, hassas davranırsa bir o kadar toplum tarafından iyi 
niyet anlaşılmaktadır. Güven kazanılınca ise ilişkiler daha da çoğalmakta olup etkileşim de o 
kadar artmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarından alınan yanıtlara göre diğer bir önemli konu 
ise sivil toplum kuruluşlarının toplum güvenini sağlarken bir de doğru bilinen yanlışları 
değiştirmek, önyargıları kırabilmek için de çalıştıklarıdır. Sivil toplum kuruluşu bünyesinde 
olmayarak sivil toplum kuruluşu adını kullanarak faaliyetlerde bulunan kişiler de dolayısıyla 
sivil toplum kuruluşlarına olan güveni azaltmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının isimleri 
kullanılarak ticari amaçlar doğrultusunda faaliyetler gösterildiği bunların gerçek kuruluşlarla 
hiçbir bağlantısının olmadığı ve bu yüzden sorgulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Sivil 
toplum kuruluşları için güven kavramını varlıklarını devam ettirebilmeleri için önemli 
olmaktadır. Dolayısıyla topluma fayda uğruna çalışan tüm paydaşlar ortak eylem ve söyleme 
sahip olmaktadır. Son olarak ise, sivil toplum kuruluşları kendi çalışmalarını duyurmak için 
genellikle sosyal medyayı tercih etmekte fakat geleneksel mecraları ve yüz yüze görüşmeyi de 
tercih etmektedir. Sonuç olarak, bir sivil toplum kuruluşunun samimi duruşunun oluşu, belirli 
kurallarının oluşu ve ticari amaçlardan uzak oluşu güven faktörünü oluşturabilmektedir. 
 Çalışma sadece eğitim sağlık ve çevre olmak üzere üç sivil toplum kuruluşu üzerinden 
yapılmakta ve İstanbul ilini kapsamaktadır. Gelecek çalışmalarda diğer konulara yönelik de 
sivil toplum kuruluşu tercih edilebilir ve farklı şehirler tercih edilebilir. 
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ÖZET 
Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilmiş bütününe alfabe denir. Alfabe, dilin ses sistemi 
olmadığından o dilin kendisi değildir. Doğal olarak her dilin kendi ses sitemini karşılayan 
işaretlerden oluşmuş bir alfabeye ihtiyacı vardır. Türkler tarih boyunca on yedi farklı alfabe 
kullanmış, eserler ortaya koymuşlardır. Bu alfabelerden biri olan Arap alfabesiyle Türkçenin 
yazımındaki güçlüklere ilk kez Tanzimat Devrinde dile getirilmiş; Meşrutiyet döneminde de 
harflerin ıslahı dile getirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, 9 Ağustos 1928’de halka yaptığı bir 
konuşmasında alfabe değişikliğini dile getirmiştir. Bu çalışmanın amacı Harf İnkılabı 
öncesinde alfabe değişikliğinin basında ne şekilde yer bulduğunu incelemektir. Ayrıca harf 
değişikliği konusunda Milliyet ve İkdam gazetelerinin kamuoyunun “farkına varma” ve 
“haberdar olma” aşamasındaki yerini belirleyerek harf değişikliğinin nedenlerini ortaya 
koymaktır. Çalışmada 9 Ağustos 1928 tarihinin alınmasının sebebi Atatürk’ün bu tarihte 
halka yaptığı konuşmasında harf değişikliği yapılacağının sinyalini vermesidir. Atatürk’ün bu 
konuşmasının ardından gazetelerin 1 Kasım 1928’deki Harf İnkılabı öncesinde Latin 
alfabesiyle yazı çalışmaları yapıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca yeni alfabenin nasıl yazılacağı 
ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. İncelenen dönemde dikkat çeken noktalardan biri henüz 
inkılap yapılmadan önce tabelaların değişmesi ve halkın yeni alfabeye ilgi duymasıdır. Bu 
durumda gazeteler yoluyla ilkin kitlelerin farkında olması sağlamış; kitleler harf inkılabının 
içeriği ve sebepleri hakkında haberdar edilmiş; alfabenin verilmesiyle halkın tutum 
geliştirmesi konusunda yardımcı olunmuş ve davranış değişikliğini meydana getirmiştir. 
Ayrıca incelenen gazetelerde harf inkılabının sebepleri ortaya konmuştur. Milliyet, Türkiye’de 
okuma yazma oranın düşük olması en önemli sebeplerden biri olarak göstermiştir. Nitekim 
eğer halkın %90’ın okuryazar olsaydı harfleri değil tek bir harfin bile değiştirilmeye 
çalışılmayacağını ortaya koymuştur. Yine Milliyette, yeni alfabeye geçişle birlikte Türk 
dilinin ve Türk telaffuzunun karmaşadan kurtulacağını, okuyup yazmanın sadece bir sınıfa ait 
olan imtiyaz olmaktan çıkarak halkın malı olacağı vurgulanmıştır. İkdam, yeni Türk 
harfleriyle nasıl söylüyorsak öyle yazacağımızı, nasıl yazıyorsak öyle okuyacağımız 
belirtmiştir. Aynı gazete, Arap harflerinin Türk seslerini ifade etmediği noktası üzerinde 
durmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Harf İnkılabı, Milliyet, İkdam   
 

ABSTRACT 
The alphabet refers to the whole of letters in a language arranged in a certain order. Since the 
alphabet is not the sound system of language, it is not to language itself. Naturally, every 
language needs an alphabet made up of signs that meet its own sound system. Troughout 
history, Turks have used seventeen different alphabets, were first mentioned in the Tanzimat 
Period; during the Constitutional Monarchy, the improvement of the alphabet was mentioned. 
Mustafa Kemal Atatürk, in a speech he gave to the public on August 9, 1928, expressed the 
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alphabet change. The aim of this study is to examine how the alphabet change took place in 
the press before the alphabet revoulation. In addition, to determine the place of Milliyet and 
Ikdam newspapers in the “awareness” and “awareness” phase of the alphabet change and to 
reveal the reason for the alphabet change. The reason for taking the date of 9 August 1928 in 
the study is that Atatürk signaled that alphabet would be changed in his speech to the public 
on this date. After this speech by Atatürk, it was observed that newspaper were written in 
Latin alphabet before the Alphabet Revolution on November 1, 1928. In addition, studies on 
how to write the new alphabet are included. One of striking points in the period under 
examinationwas the signs were changed before the revolution was made and the public 
became interest in the new alphabet. In this case, it enabled the masses to be aware though 
newspaper at first; the masses were informed about the content and reason of the Alphabet 
Revolution; the presentation of the alphabet helped the people to develop their attitudes and 
caused a change of behavior. In addition, the reasons for the letter revolution were revealed in 
the examined newspaper. Milliyet, reading is lwer than writing rate in Turkey has been cited 
as one of most important reasons. As a matter of fact, if 90% of the people were literate, it 
was revealed that not even a single letter would be tried to be change, not the letters. Again in 
Milliyet, it was emphasized that with the transition to the new alphabet, the Turkish language 
and Turkish pronunciation will get rid of the confusion and that reading and writing will no 
longer be a privilige belonging to only one class, but will be the property of the public. Ikdam 
stated that we will write the way we say it with new Turkish alphabet, and read it as we write. 
The same newspaper emphasized the point that Arabic alphabet do not refer to Turkish 
sounds.     
Key Words: Alphabet Revolution, Milliyet, Ikdam    
 

GİRİŞ 
Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşime ses denir. Ses, dilin işlevli en 
küçük birimidir. Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır. Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya 
dizilmiş bütününe alfabe denir (https://www.tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/ses-harf-ve-
alfabe/, Erişim 20.01.2021). Alfabe, dilin ses sistemi olmadığından o dilin kendisi değildir. 
Doğal olarak her dilin kendi ses sitemini karşılayan işaretlerden oluşmuş bir alfabeye ihtiyacı 
vardır. Çünkü bir dilin ürünlerini maddileştirme aracı olarak alfabe kullanılır. Türkler tarih 
boyunca on yedi farklı alfabe kullanmış, eserler ortaya koymuşlardır (İlhan, 2015).  Bu 
alfabelerden biri olan Arap alfabesiyle Türkçenin yazımındaki güçlüklere ilk kez Tanzimat 
Devrinde dile getirilmiştir. Osmanlı aydınlarından Ahmed Cevdet Paşa, Kavâid-i Osmaniye 
adlı eserinde Arap alfabesinde karşılığı bulunmayan Türkçe seslerin temsil edilmesi 
gerektiğini yazmıştır. Özellikle Meşrutiyet dönemlerinde alfabeyle ilgili tartışmalar yaşanmış 
fakat Osmanlı aydınının büyük bir kısmı alfabe değiştirmeye karşı çıkmakla beraber (Mert, 
2015) alfabenin ıslahı yönünde öneriler vermişlerdir. Örneğin Darülfünun Müdürü Tahsin 
Hoca, harflerin Latincede olduğu gibi soldan sağa doğru yazılmasını önerirken Münif Paşa, 
okuma ve yazmanın kolaylaşması için ya harekelerin arttırılmasını ya da sözcüklerdeki 
harflerin ayrı ayrı yazılmasını teklif etmiştir. Terakki gazetesinde 1869’da çıkan bir yazıda ise 
Latin alfabesinin alınmasının okuma-yazmadaki güçlüğü giderebileceği önerine yer 
verilmiştir (Turan, 2013).  Ancak bu öneriler gerçekleşmemiştir. Fakat savaşlarla birlikte 
okur-yazar oranın düşmesi kolay öğrenilebilen bir alfabe için hazırlıklar yapılmasına sebep 
olmuştur. 

1 Kasım 1928’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış nutkunda Mustafa Kemal 
yeni harflerin kabulü için gerekçeleri açıklamıştır. Bu konuşmasında “…Büyük Türk milleti 
cehaletten az emekle kısa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan, böyle bir vasıta 
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ile sıyrılabilir. Basit bir tecrübe, Latin esasından Türk harflerinin, Türk diline ne kadar uygun 
olduğunu, şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş, Türk evlatlarının ne kadar kolay okuyup 
yazdıklarını güneş gibi meydana çıkarmış…” (İnan, 2019) Yeni alfabe için kurulan komisyon, 
24 harflik Latin alfabesini olduğu gibi kabul etmeyerek Latincedeki bazı harfleri atmıştır. 
Bunlar yerine Türkçede olan “ç,ğ,ş” ünsüzleri ile “ı,i,ö,ü” ünlülerini eklemiştir (Turan, 2013).  
Yani bu alfabe konuşulan Türkçe’nin gerçek seslerini vermek için tasarlanmıştır (Zürkher, 
2014). Çalışmada basının incelenmesinin sebebi bilindiği üzere toplumsal yaşamda birey 
çevresinde yaşanan gelişmeleri öğrenme eğilimi içindedir. Dünyada ve yaşanılan toplumdaki 
gelişmeleri öğrenmenin kolay yolu kitle iletişim araçları kullanılmaktadır. Basın araçları 
sahipleri, bireylerin bilgilenme gereksinimlerini dikkate almalarının yanında toplumsal 
öncelikler neticesinde gündem olması gereken konular hakkında da bilgi vermeyi tercih 
ederler. Böylece kamuoyunun “farkına varma” ve “haberdar olma” aşamasında yani “bilişsel 
düzeyde” etkili olmaktadırlar. Medya kamuoyu oluşturmak istediğinde, önce “duygusal” 
sonra “davranışsal” düzeylere etki etmektedir. Bu düzeylerin ilki kitlelerin farkında olması 
sağlamak; ikincisi kitlelerin bilgi edinme/haberdar olmasını sağlamak; üçüncüsü tutum 
geliştirmesi konusunda yardımcı olmak; dördüncüsüyse davranış değişikliğini meydana 
getirmektir. (Geçer, 2017)  
Çalışmada 9 Ağustos 1928 tarihinin alınmasının sebebi Atatürk’ün bu tarihte halka yaptığı 
konuşmasında harf değişikliği yapılacağının sinyalini vermesidir.  Bu çalışmanın amacı Harf 
İnkılabı öncesinde alfabe değişikliğinin basında ne şekilde yer bulduğunu incelemektir. 
Ayrıca harf değişikliği konusunda Milliyet ve İkdam gazetelerinin kamuoyunun “farkına 
varma” ve “haberdar olma” aşamasındaki yerini belirleyerek harf değişikliğinin nedenlerini 
ortaya koymaktır.  

MİLLİYET VE İKDAM GAZETELERİNDE HARF İNKILABI ÖNCESİNDE LATİN 
ALFABESİ KULLANIMI 
1 Kasım 1928’de Harf İnkılabının kabul edilmesinden önce 20 Mayıs 1928’de milletlerarası 
rakamların kabul edilmiştir. Rakamların yazım şeklinin değiştirilmesinin ardından Atatürk, 
yeni bir alfabe hazırlanması için komisyon kurdurmuştur (Ertan, 2012).  Nitekim Atatürk, 9 
Ağustos 1928’de ilk kez “Arap alfabesinin” yerine “Latin alfabesine dayanan Türk 
harflerinin” alacağı duyurusunu yapmıştır (Zürcher, 2014). Ancak incelenen Milliyet 
gazetesinde,  3 Ağustos 1928’de baş sayfada oldukça küçük bir sütunda ilk kez Latin alfabesi 
kullanılmıştır. Latin alfabesinin kullanıldığı kısımda “Gazi geçenlerde, yeni harflerin kabul ve 
tatbikinden bahsedilirken etrafında bulunanlara şöyle dedi: Büyük Taarruza karar verdiğim 
zaman İsmet Paşa’ya: “Göreceksin neler olacak.” demiştim. Şimdi size söylüyorum: 
Göreceksiniz neler olacak.” Latin alfabesiyle verilen bu kısmın ardından Arap alfabesiyle şu 
ibareye yer verilmiştir: “Karilerimize: Bu fıkraları Arap harfleriyle dizmeyeceğiz. Okumak 
arzu edenler iç sayfalarımızdaki alfabe cetveline müracaat etsinler. Gazeteci 
arkadaşlarımıza: Bu fıkraların Arap harfleriyle istinsah edilmemesini rica ederiz.” İkinci 
sayfada Latin alfabesi ve Arap alfabesinin harfleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir (Milliyet, 
1928a). Falih Rıfkı’nın Latin alfabesiyle yazdığı yazısında (Milliyet, 1928a) 

 “Bir gün Başvekil İsmet Paşa bana dedi ki: İttihatcıları inkhilabcılığı ile bizim 
inkhilabcılığımız arasındaki farkı şu iki misal ne eyi gösterir: Onların aklından da 
şapka fikri geçti; kabalak diye garib bir şey icad ettiler ve yavaş yavaş, fakat elli 
senede bunun şapkaya istihale edeceğini zannettiler. Hurufatı ise bir ğünde 
değişdirmeğe teşebbüs ettiler. Biz şapkayı bir ğünde kabul ettik, yeni hurufat 
içinse intikal devresi kabul ediyoruz. Başvekilin sözü manalıdır. Bu fark cesaretle 
cesaretsizliğin, ilimle cehaletin farkıdır.” 
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        6 Ağustos tarihli Milliyet gazetesinde 3 Ağustostan itibaren verilen Latin alfabeli 
yazılardan farklı olarak daha uzun bir makaleye yer verilmiştir. Yazının devamında Arap 
alfabesiyle yapılan denemelerin sebebi okuyucuya şu şekilde açıklanmıştır (Milliyet, 1928b) 

“Yeni Harflerle Türkçe Uzamıyor! Şimdiye kadar yeni harflerle Türkçenin 
uzayacağı iddia ediliyor, ispat olarak da bir cümle evvela Arap harfleri, sonra 
yeni harflerle yazılıyordu. Arap harfleri harf değil bir takım işaretlerdir. Aynı 
kelime Çince yazılsa bir kelime ile ifade edilebilir, mukayese başka türlü 
yapılmalıydı. Yeni harflerle yazılan Türkçe cümlenin havi olduğu fikri Fransızca 
veya Almancaya tercüme ederek yahut Fransızca ya da Almancayı Türkçeye 
tercüme edip yeni harflerle yazarak ölçmek lazımdır. İşte biz bunu yaptık. 
Fıkralarımızı hem Fransızca “Milliyet” gazetesine hem Türkçe hem de tercüme 
olarak koyduk. “Gazi ve Harfler” fıkrası yeni harflerle Türkçe olarak yedi satırı 
bir kelime aştı...” 

13 Ağustosta komisyonun düzenlediği imla kılavuzu yayınlanmıştır. 16 Ağustos nüshasında 
sadece fıkra değil aynı zamanda diğer sayfalarda da Latin alfabesiyle birer satırlık veya 
cümlelik yazılara yer verilmiştir.18 Ağustosta Falih Rıfkı, harf değişimi ile ilgili olarak bir 
İngiliz gazeteciyle aralarında geçen konuşmaya yer vermiştir. Milliyet gazetesinin matbaasına 
gelen İngiliz gazeteci “Biz Londra’da harfler meselesini yanlış telakki ediyormuşuz, siz bir 
ihtilal yapmıyorsunuz. Çünkü nüfusun yalnızca onda biri okuma yazma biliyor. Siz sadece çok 
büyük, çok mühim bir talim-terbiye davasını hallediyormuşsunuz.” Falih Rıfkı yazının 
devamında “Hakhikat, eğer Türkiye ahalisinin yüzde doksanı okuma yazma bilmiş olsaydı, 
harfleri değil, bir tek harfin şeklini bile değişdirmeğe çalışmak, ihtilal gibi bir şey olurdu. 
(Falih Rıfkı, 1928b)”    
19 Ağustosta okuyuculara okullarda yeni harflerle eğitimin başlayacağı duyurulmuştur. Bu 
yazının başlığı Latin alfabesiyle verilirken içeriği Arap alfabesiyle yazılmıştır. 20 Ağustos 
itibariyle Matbuat Cemiyeti ve Divan-ı Muhasebat memurlarının yeni yazıyı öğrenmeye 
başladıkları haberine yer verilmiştir. Bu yazının başlığı Latin harfiyle içeriği ise Arap 
harfleriyle verilmiştir. Haberin içeriğinde yeni alfabenin her yerde alaka uyandırdığı, 
vatandaşların yeni alfabeyi öğrenmek için hararetli bir şevkle çalışmaların başladığını 
yazmıştır. Kamu ve özel müesseselerin yeni harfleri öğretmek için faaliyete geçtiklerine de 
yer verilmiştir  (Milliyet, 1928)      
27 Ağustosta gazetenin ikinci sayfasında Atatürk’ün Tekirdağ gezisini anlatan makalenin 
tamamı Latin alfabesiyle yazılmıştır. Yeni alfabeye geçişle birlikte Türk dilinin ve Türk 
telaffuzunun karmaşadan kurtulacağını, okuyup yazmanın sadece bir sınıfa ait olan imtiyaz 
olmaktan çıkarak halkın malı olacağı vurgulanmıştır (Ruşen Eşref, 1928).  Tekirdağ gezisinin 
ardından 29 Ağustosta Bursa’ya 2 Eylülde ise Çanakkale’ye giden Atatürk, buralarda halka 
yeni alfabeyi tanıtmıştır.  
1 Eylülde öğretmenlere kurslar açılmış; ayrıca tramvay vagonlarındaki levhalar yeni harflerle 
değiştirilmiştir (Milliyet, 1928d). Halkın okuma yazmayı öğrenmesini sağlamak amacıyla 
Halk Fırkası Ocaklarının hepsi birden ders vermeye başlamıştır. İstanbul’da bir hafta içinde 
elliye yakın kurs açılması planlanmıştır (Milliyet, 1928). 5 Eylülden itibaren gazete, ikinci 
sayfasında yeni harflerin yazılışı vermiş; yazıyı öğrenmek için kalem ya da kurşun kalemler 
noktalı olarak verilen harflerin üzerinden geçilmesinin yeterli olduğu belirtmiştir (Milliyet, 
1928f) 
Yeni yazıyı öğrenenlerin, yazmakta hızlı oldukları halde okumanın aynı hızda olmamasından 
yana şikayetlerini dile getirmeleri üzerine gazetede hızlı okuma yapabilmek için alınması 
gereken tedbirleri Latin alfabesiyle yazmıştır. Yazıya göre, yeni harflerle okumaktan ziyade 
sürekli yazma alıştırmalarının yapılması okuma hızını yavaşlatmaktadır. Çünkü yeni harfler 
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öğrenilmiş olsa bile gazete ve dergilerde Arap alfabesiyle yazılan yazıları okumak tercih 
edilmiştir. Mümkün olan en hızlı şekilde gazetelerin ve dergilerin tamamen yeni yazıya 
geçmeleri halinde bu sorunun çözüleceği belirtilmiştir. Böyle bir tedbir alınması halinde 
herkesin ilk başta heceleyerek okuyacağını fakat zamanla alışılacağı üzerinde durulmuştur 
(Milliyet, 1928g)  
İsmet Paşa, Malatya gezisi sırasında halka verdiği nutkunda okuma yazma bilmeyen 
topluluklar arasından çıkmak için Latin esasından alınmış yeni harflere geçilmesine karar 
verildiğini söylemiştir (Hasan Cemil, 1928). Atatürk çıktığı bir yurt gezisinde Anadolu’da 
yediden yetmişe herkesin yeni harfleri öğrenmeye çalıştığını söylemiştir (Milliyet, 1928ğ). 
Milliyet gazetesi, 20 Eylül itibariyle ilk sayfada birden fazla haberi Latin alfabesiyle vermeye 
başlamıştır. 30 Eylüldeyse ilk sayfanın tamamı Latin alfabesiyle basılmış olsa da 1 Ekimde 
yeniden Arap alfabesine dönülmüştür. 17 Ekimde ilk sayfanın tamamı Latin alfabesi olduğu 
gibi ikinci sayfada da Latin alfabesiyle yazılmış haberlere yer verilmiştir. 20 Ekimde 
İstanbul’daki mağaza ve dükkânların Arap harfli tabelalarının değiştirilmeye başlandığı 
duyurulmuştur (Milliyet, 1928h)  
İkdam gazetesinin 3 Ağustos nüshasında Yeni Alfabemiz ve İmlamız başlıklı yazıda, yeni 
alfabenin matbaada dökülmek üzere olduğu yazılmıştır. Arap alfabesinde kullanılan harflerin 
Latin alfabesindeki karşılıkları verilmiştir (İkdam, 1928a). İkdam gazetesinde Latin harflerin 
kullanımı ilk kez 17 Ağustos nüshasının baş sayfasındaki karikatür kısmında olmuştur. 
Burada kullanılan cümle “Seni seviorum”dur. 20 Ağustos 1928 tarihine kadar Latin 
alfabesiyle yazı İkdam gazetesinde bulunmamaktadır. Ancak 20 Ağustos tarihli nüshasında 
Mustafa Kemal’in Gülhane Parkında 9 Ağustosta yaptığı konuşma ilk sayfanın üst köşesinde 
verilmiştir (İkdam, 1928b). “Vatanda,slar yeni türk alfabesini çabuk öyreniniz bu harfleri 
bütün millete, köylüye, çobana, hamala, sandalciya öyretiniz bunu vatanperverlik ve 
milletperverlik vazifesi biliniz.”  Bu cümlenin akabinde bir sütunda Yusuf Ziya imzasıyla, 
Latin alfabesiyle bir fıkraya yer verilmiştir. Bu yazıda yeni Türk harfleriyle nasıl söylüyorsak 
öyle yazacağımızı, nasıl yazıyorsak öyle okuyacağımız belirtilmiştir (Yusuf Ziya, 1928). Bir 
sonraki gün Celal Nuri (1928) tarafından Latin alfabesiyle yazılan yazıda şu ifadelerle Harf 
İnkılabına neden ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilmektedir. “Neden imlamız peri,san? Neden 
herkes istediği gibi yazı yaziyor? Neden Türk milleti irfanen ileri ghitmedi? Bütün bu 
suallerin cevabı su cümlede mündericdir: Arap sesleri türk seslerini ifade edemiyor. Dogru 
bir imlamız olmak için her konusanın fikrini ifade etmesi için irfan hayatına ghirmemiz için 
yeni alfabeyi kabuldan baska çare yokdu. İste büyük ve feyyaz bir inkılab” 
İkdam gazetesi Mustafa Kemal’in Tekirdağ gezisi haberini hem Arap alfabesiyle hem de 
Latin alfabesiyle okuyucularına sunmuştur (İkdam, 1928b). 
Mustafa Kemal’in yurt gezisi esnasında en çok dikkatini çeken hususun Sinop ve Samsun’da 
halkın sokaklardaki levhaları yeni harflerle yazmaları olmuştur. Ayrıca Sivas gibi ilim 
merkezlerine uzak olan bir şehirde ahalinin bütün levhaları yeni alfabeyle yazdıkları 
bildirilmiştir (İkdam, 1928c). İkdam gazetesi, İngiltere’de yayınlanan Manchester Guardin 
gazetesinde çıkan yazıya yer vermiştir (İkdam, 1928d):  

“Mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda Türk alfabesinin öğrenilmesi, okyub 
yazılması için bütün Türkiye adeta seferberlik halindedir. Vilayet idareleri, 
hükümet daireleri, bankalar ve ticaret müesseselerinin hepsi memurları için 
kurslar açmakta ve yeni yazıyı okumak için evlerde tahalük var. Bu islahat, okur 
yazar nisbeti onu geçmeyen bir memleketin bütün efradını okuyup yazdıracak 
değilse de asri bir millet tarzında yeni bir hars getirecek. Türkçedeki arap ve 
acem kelime ve kaideleri son zamanda zaten azaldıydı ve türkçe kendi kendine 
daha basit ve milli olmak idi. Bugün kabul edilmekte olan latin yazısı bu halin 
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tabi ve mantıklı bir devamıdır. Sadada, ahenkte, sarfta ve nahivde türk lisanı, 
arapçanın ve acemcenin o kadar tesiri ve nüfusu altında idi ki, milli mahiyeti 
tamamen husufa uğruyordu…”   

İkdam ayrıca halk açısından bir fıkraya yer vermiştir. İstanbul’a yakın illerden birinin köyüne 
yeni alfabeyi öğretmek için bir muallim gider. Ancak eski bir çavuş büyük ölçüde yeni 
alfabeyi halka öğretmiştir. Muallim, yine de işini yapma arzundadır. Yanında getirdiği 
eşyaları halka gösterip onlardan tahtaya yazmalarını ister. Köylüler, muallimin gösterdiği 
nesnelerin adlarını tahtaya yazarlar. Yaşlıca bir adama muallim alfabeyi gösterir. O da tahtaya 
gözlük diye yazar. Herkes yanlış yazdın. O gözlük değil deyince yaşlı adam şu cevabı verir 
(İkdam, 1928e)  

“Evvel zamanın birinde, bizim gibi bir çiftçi kasabaya gidip bir gözlükçü 
dükkanına girer. Belki otuz kırk gözlül tecrübe eder. hiç biri uymaz. Pek sıkılan 
gözlükçü der ki: Sana bütün gözlüklerimi gösterdim; bundan gayrı gözlük yok. 
Köylü cevap verir: Ben bütün bu gözlükleri tecrübe ettim gazete okuyamadım. Sen 
okuma biliyor musun?/ Yooook./ O halde?/ Ben zannettim ki gözlüyü gözüne 
geçiren hemen okur.. Gözlükçü hiddetle: Öyle bir gözlük icad edilmedi. diye 
fıkrayı anlattıktan sonra yaşlı adam ilave eder. halbuki ey oğullar! Bu alfabeyi 
gözüne geçiren hemen okuyor. Onun için bu gözlüktür.”     

SONUÇ 
İncelenen gazetelerde harf inkılabı öncesinde kamuoyunun gerek inkılabın nedenleri 
konusunda gerekse yeni harflerin halk tarafından öğrenilmesi için çalışmalar yapıldığı 
gözlemlenmiştir. Milliyet gazetesi 9 Ağustosta Mustafa Kemal’in konuşmasını yapmasından 
evvel 3 Ağustostan itibaren Latin alfabesiyle kısa da olsa denemeler yaptığı görülmektedir.  6 
Ağustos tarihli Milliyet gazetesinde 3 Ağustostan itibaren verilen Latin alfabeli yazılardan 
farklı olarak daha uzun bir makaleye yer verilmiştir. Açıklamaya göre basında harflerle ilgili 
yer bulan tartışmalarda yer alan yazıda daha uzun yer kaplayacak ifadelerini denemektir. 
Çıkan sonuca göre Latin alfabesinin sanıldığının aksine çok fazla yer tutmadığı üzerinedir.  
İncelenen gazetelerde harf inkılabının niçin yapılacağı oldukça net bir biçimde ortaya 
konulmuştur. Milliyet gazetesinden Falih Rıfkı, Türkiye’de okuma yazma oranın düşük 
olması en önemli sebeplerden biri olarak göstermiştir. Nitekim eğer halkın %90’ın okur yazar  
olsaydı harfleri değil tek bir harfin bile değiştirilmeye çalışılmayacağını net bir biçimde 
ortaya koymuştur. Yine Milliyet gazetesinden Ruşen Eşref, yeni alfabeye geçişle birlikte Türk 
dilinin ve Türk telaffuzunun karmaşadan kurtulacağını, okuyup yazmanın sadece bir sınıfa ait 
olan imtiyaz olmaktan çıkarak halkın malı olacağı vurgulanmıştır. İkdam gazetesinde Yusuf 
Ziya, yeni Türk harfleriyle nasıl söylüyorsak öyle yazacağımızı, nasıl yazıyorsak öyle 
okuyacağımız belirtmiştir. Aynı gazetede yazan Celal Nuri de Arap harflerinin Türk seslerini 
ifade etmediği noktası üzerinde durmuştur. Gazetelerden alıntılanan paragraflarda yazım 
yanlışlarının ve ş harfinin olmamasının sebebi henüz imla kurallarının belirlenmemiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. 
Sonuç olarak 1 Kasım 1928’deki Harf İnkılabı öncesinde gazetelerde Latin alfabesiyle yazı 
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca yeni alfabenin nasıl yazılacağı ile ilgili çalışmalara yer 
verilmiştir. İncelenen dönemde dikkat çeken noktalardan biri henüz inkılap yapılmadan önce 
tabelaların değişmesi ve halkın yeni alfabeye ilgi duymasıdır. Bu durumda gazeteler yoluyla 
ilkin kitlelerin farkında olması sağlamış; kitleler harf inkılabının içeriği ve sebepleri hakkında 
haberdar edilmiş; alfabenin verilmesiyle halkın tutum geliştirmesi konusunda yardımcı 
olunmuş ve davranış değişikliğini meydana getirmiştir. 
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EXPLORING RESILIENCE, SOCIAL ADJUSTMENT AND INTERPERSONAL 
PROBLEMS AMONG RURAL AND URBAN PAKISTANI WOMEN STUDENTS 

Saleha Bibi, Shamsa Riaz, & Sundas Jamil 
Foundation University Rawalpindi Campus 

ABSTRACT 
Today, there are various problems around human societies. It is a challenge for humans to be 
mentally healthy. For rural students it is the biggest challenge to be good in mental health 
because they are far away from many basic facilities. Our study is an attempt to explore 
resilience, social adjustment and interpersonal problems. Aims of the study were to find out 
the differences in resilience, social adjustment and interpersonal social support among rural 
and urban students. Sample of 200 students was selected through purposive convenient 
sampling technique. Resilience was measured through 14 item resilience scale, for measuring 
social adjustment 21 items social adjustment scale was used and interpersonal problems were 
assessed by using 48 items interpersonal problems scale. Data was collected from cities and 
villages of Punjab. Data was statistically analysed using SPSS. Descriptive statistics and 
independent sample t-test was used to compute results.  Results of our study showed that rural 
students scored high on resilience and social adjustment and urban students scored high on 
interpersonal problems. So our study concludes that mental health of rural students is much 
batter than urban students. Our study further concludes that urban students used destructive 
strategies including submissiveness, avoidance neglect fullness and aggressiveness while 
dealing with interpersonal problems. Our study stands against stigma attached with rural 
students and provide an empirical evidence that wellbeing of rural students. Our study has 
clinical and community implications and is significantly adding in the knowledge of scientific 
community that tolerance and wellbeing of rural students is much more batter than urban 
students.  
Keywords: Resilience; Social Adjustment;  Interpersonal Problems 
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MATERNAL OCCUPATIONAL STATUS AND SOCIAL ADJUSTMENT AND 
RESILIENCE AMONG ADOLESCENTS 

Saleha bibi & Shamsa Riaz 
Foundation University Rawalpindi Campus 

ABSTRACT 
It is usually considered that children of working mothers suffer a lot while many researchers 
claimed that children of working mothers are more psychologically and physically sound. To 
explore the reality from contradictory research findings, present study was conducted. Aim of 
the study was to investigate the social adjustment and resilience among children of working 
mothers. Sample of 200 students was selected through purposive convenient sampling 
technique. Sample consisted of 100 adolescents whose mothers were working in any 
workplace and 100 adolescents whose mothers were housewives by there profession. Data 
was collected from Rawalpindi and Islamabad. Data was statistically analysed by using SPSS. 
Descriptive statistics and independent sample t-test was used to compute results. Findings of 
our study showed that children of working mothers are more socially adjusted and have high 
level of resilience as compared to children of non-working mothers. Furthermore, regression 
analysis was run to find out whether occupational status of working mothers predicts 
resilience and social adjustment among children, Stepwise Regression analysis confirmed 
mother occupational status as strong predictor of resilience and social adjustment among 
children. Our study has clinical and community implications. Our study is an empirical prove 
against stigma attached with children of working mothers that they are psychologically not as 
sound as children of non-working mothers are. 
Keywords: Social Adjustment; Resilience; Maternal Occupational Status.  
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Workshop:  
SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN: THEORETICAL EXPLANATION, 

ASSESSMENT AND INTERVENTIONS 
Saleha Bibi 

Clinical Psychologist, ABA Therapist & Researcher, Army Special Education Academy, 
Rawalpindi 

Prof. Dr. Aneela Maqsood 
Head of Department of Behavioural Sciences at Fatima Jinnah Women University, 

Rawalpindi 

ABSTRACT 
This workshop will be comprehensive description of sexual violence against women 
especially child sexual abuse. Child sexual abuse is any interaction between a child and an 
adult (or another child) in which the child is used for the sexual stimulation of the perpetrator 
or an observer. Sexual abuse can include both touching and non-touching behaviors. Non-
touching behaviors can include voyeurism (trying to look at a child’s naked body), 
exhibitionism, or exposing the child to pornography. Growing prevalence of child sexual 
abuse not only in entire world but also in Pakistan, lack of public knowledge about its causal 
factors and treatment interventions drew the attention of the author and is the rationale behind 
current documentation on Child sexual abuse. This workshop will have four major parts. Part 
one will start with the introduction of child abuse including child sexual abuse, its causal 
factors, physical and psychological symptoms of child sexual abuse and will end with the 
prevalence and consequences of Child sexual abuse internationally and in Pakistan. 
Consequences and effects of Child sexual abuse in adulthood will also be described in part 
one of this workshop, Part two of this workshop will deal with the theories of Child sexual 
abuse. Early and latest theories will be mentioned in this part along with their empirical 
support by latest researchers. Part three of this workshop will concern with the evaluation and 
assessment of children suffering from Child sexual abuse. Here in this part of the workshop, 
detailed description will be given regarding general assessment procedures to more specific 
assessment techniques. Third part will deal with psychological assessment, physical 
assessment and forensic assessment (DNA testing etc) using interview, case history and 
physical examination methods. Final and the last part of this workshop will deal with the 
treatment interventions of the Child sexual abuse. Treatment interventions for Child sexual 
abuse are divided into two groups, psychological interventions and pharmacological 
interventions. In this section treatment and recovery process will be described with their 
empirical support. In the end of the workshop, author will her personal comment on child 
sexual abuse on the basic of literature and her views as being mental health clinician and 
researcher. This workshop is enriched with empirical/scientific support of the content also 
highlights some challenges in assessment, evaluation and treatment as child sexual abuse is 
very sensitive topic.  
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İSLAMDA ƏLİLLİYƏ YANAŞMA 
APPROACH TO DISABILITY IN ISLAM 

Məmmədov Cahangir Şahmar oğlu 
Sosial iş ixtisası, Azərbaycan Universiteti 

Mammadov Jahangir Shahmar 
Specialty of social work, Azerbaijan University 

ÖZET 
İslam dini bəşər tarixində insanlar üçün göndərilmiş ən mükəmməl dindir. Bu dində insanların 
hamısı bərabər hüquq və şərtlər altında yaşayırlar. Bu dində əlillik bir imtahan və ya bir 
xeyirdir. Bəlkə Allah əlilliyi olan şəxslərlə sağlam insanları imtahan edir. O, bizim onlara 
qarşı vəzifələrimizi, məsuliyyətlərimizi yerinə yetirib yetirməməyimizi yoxlayır. Əlilliyi olan 
şəxslər üçün çətin bir həyatdan sonra cənnət həyatı vəd edilir. Bir toplum olaraq əlilliyi olan 
şəxslərə tolerantlıq, anlayış və şəfqətlə yanaşmaq lazımdır. Əlilliyi olan şəxslərə nifrət, 
laqeydlik, onları  alçaltmaq, aşağılamaq kimi mənfi münasibətlər insani və əxlaqi dəyərlərə 
zidd əməllərdəndir. 
İslam dini yaxşılığa insanlar arası fərq qoymamağa şövq edən dindir. Bərabərlik insanlar arası 
xeyirxahlıq hər zaman insan həyatı üçün önəm kəsb edən əsas mövzulardan olmuşdur. İnsanın 
başına gələn hər bir işdə özü üçün xeyirli olan nəticələri çıxarmalı, gələcək həyatında bu 
səhvləri etməməlidir. İnsan daim özünü pak saxlamalı və Allah-təalaya qarşı üsyan 
etməməlidir. Allah insanı dəyərli və üstün varlıq olaraq ən gözəl şəkildə yaratmışdır. Allaha 
qarşı yaxşılıq etmək istəyən bəndə savablarını artırmaq üçün öz ətrafındakılara yaxşılıq etmiş 
olsa, Allah qatında saleh əməl işləmiş insan olar. 
Anahtar kelimeler: İslam; əlillik; Quran, sünnə, ayələrdə və hədislərdə əlilliyə yanaşma; Hz. 
Peyğəmbərin həyat və təcrübələri 

 
ABSTRACT 
Islam is the most perfect religion sent down to mankind in human history. In this religion, all 
people live under equal rights and conditions. In this religion, disability is a test or a blessing. 
Maybe God is testing people with disabilities and healthy people. He checks whether we 
fulfill our duties and responsibilities towards them. Paradise is promised to people with 
disabilities after a difficult life. As a society, people with disabilities need to be treated with 
tolerance, understanding and compassion. Negative attitudes towards people with disabilities, 
such as hatred, indifference, humiliation and humiliation, are contrary to human and moral 
values. 
Islam is a religion that encourages people to make no distinction between good and evil. 
Equality and kindness between people have always been one of the most important issues in 
human life. He must draw conclusions that are good for him in everything that happens to 
him, and he must not make these mistakes in his future life. Man must always keep himself 
pure and not rebel against God Almighty. God created man in the most beautiful way as a 
valuable and superior being. If a servant who wants to do good to God does good to those 
around him in order to increase his reward, he will be a righteous person in the sight of God.
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Keywords: Islam; disability; approach to the disability in Quran, Sunnah,   hadiths and 
verses; the life and experiences of the Prophet 
 

1.GİRİŞ 
İslam dinində insanın mənəvi xüsusiyyətlərinin qorunması ilə bağlı bir çox hədis və ayələr 
mövcuddur və burada fiziki əlillik və ya fərqliliklə bağlı bir-birlərinə lağ etməməli olduqları 
da bəşər övladlarına çatdırılmışdır. İslam dini qüsuruna görə heç bir şəxsin alçaldılmasına və 
ya sosial mühitdən kənarlaşdırılmasına imkan yaratmamışdır. Allah insanı dəyərli və üstün 
varlıq olaraq ən gözəl şəkildə yaratmışdır.  
Quranda görmə, eşitmə, nitq, əqli əlillikləri və xəstəlikləri olan insanlardan bəhs olunur. 
Eşitmə, görmə, nitq və anlama qüsurları, o cümlədən xəstəliklərlə bağlı ayələrin əksəriyyəti 
məcazi məna daşıyır. Bu ayələrin sayı çox azdır. Sadə mənada, əlillik anadangəlmə və ya 
sonradan meydana gəlmiş əqli və ya fiziki fəaliyyətlərdə bir məhdudiyyət olaraq 
dəyərləndirilmişdir.  
Din insan həyatını tam əhatə edən yaşayış tərzidir. Düzgün dini yanaşmaya malik əlilliyi olan 
şəxsin çətinlik qarşısında qalmadan həyatdan daha çox gözləntiləri olacaq və həyatı anlamağa 
çalışmaq üçün çox faydalanacaqdır. Dünyadakı mövcud olan varlıqlar içərisində ən 
mükəmməl və ən şərəfli varlıqlardan biri insandır. Belə ki, Tanrı insanları irqi, fiziki 
quruluşu, rəngi, cinsiyyəti, qabiliyyəti və ya əlilliyi baxımından deyil, onların fərdi 
keyfiyyətləri, imanları, ibadətləri, saleh əməlləri, təqvaları, gözəl əxlaqları və doğruluqları ilə 
dəyərləndirir [5]. 
Statistik göstəricilərə görə, 1970-ci illərdə dünya əhalisinin təqribən 10 %-nin fiziki qüsura 
malik olduğu qeydə alınmışdırsa, 2010-cu ildə bu göstərici 15 %-ə yüksəlmişdir. Əlilliyin 
yalnız fərdin və ətrafının mübarizə aparmaq məcburiyyətində qaldığı bir sınaq olmadığını və 
bu mövzuda ictimai şüurun da vacib olduğunu əsas tutmaq lazımdır. İnsanın tək qalması və 
inanc böhranı zamanı mütəxəssis olmayanlardan dini və mənəvi yardım alması kimi amillər 
fərdin inkişafına təsir edən amillərdəndir. Digər tərəfdən insan ölümü və həyatı ilə bir sınaq 
vəziyyətindədir və o, bəzən xeyir-dualarla, bəzən isə bədbəxtliklərlə sınanacaq. Buna görə 
şəxsin özü yaşanan hər problemə görə məsul şəxs olmaya bilər. İlahi sınağın yanında 
valideynlərin və cəmiyyətin də səhlənkarlığı və qüsurları ola bilər. Lakin bu o demək deyildir 
ki, insan bu maneələri mümkün vasitələrlə həll etməməlidir. Mümkün şərait və fürsətlərlə 
insan övladı ona əmanət olunmuş canı qorumalı və sağlığı və ya qüsurları üçün daim şükr 
etməlidir [2]. 

2. QURANDA VƏ HƏDISLƏRDƏ ƏLILLIYƏ YANAŞMA  
Dində əlillik həqiqi və məcazi mənada qeyd olunmuşdur. Həqiqi mənada əlillik dedikdə, 
Quranda fiziki cəhətdən müxtəlif bədbəxtliklərə məruz qalan peyğəmbərlərdən bəhs edilmiş 
və onların necə səbrlə və mətanətlə Allah qarşısında mövqe sahibləri olması qeyd edilmişdir. 
Məcazi mənada əlillik isə dini anlamayıb ona qarşı kar, kor, lal olan kafirlərdən bəhs 
edilmişdir. Quranda görmə qüsuru barədə söz açılmış 28 ayə vardır. Bunların 18-də məcazi 
korluqdan, yəni Allaha iman gətirməməkdən, yəni qəlb gözünün korluğundan danışılır [1]. 
Nur surəsi 61 ci ayədə “kora, çolağa, xəstəyə (başqaları ilə bir yerdə oturub yemək yeməkdə) 
günah yoxdur. Bir yerdə, yaxud ayrı-ayrılıqda yaşayış şərtlərində heç bir günah yoxdur.” 
Bəqərə surəsinin 18-ci ayəsində “Onlar kar, lal və kordurlar (haqqı eşitməz, danışmaz və 
görməzlər). Buna görə də (öz pis adətlərindən, yaramaz əməllərindən) dönməzlər” qeyd 
edilmişdir. Həmçinin Ta-ha surəsinin 124-cü ayəsində belə qeyd edilmişdir: “Hər kim Mənim 
öyüd-nəsihətimdən (Qurandan) üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli 
əzaba düçar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!". Fəth surəsinin 17-
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ci ayəsində isə (Cihada getməməyə görə) “Kora günah gəlməz, topala-şilə günah gəlməz, bir 
də xəstəyə günah gəlməz. Kim Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, (Allah) onu (ağacları) 
altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kim (onlardan) üz döndərsə, (Allah) onu şiddətli 
bir əzaba düçar edər! Kim Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, (Allah) onu (ağacları) altından 
çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kim (onlardan) üz döndərsə, (Allah) onu şiddətli bir əzaba 
düçar edər! Allah-Taala möminlə kafiri müqayisə edərkən də korla görən, karla eşidən 
arasındakı fərqi misal çəkir: "Bu iki tayfanın (kafirlərin və möminlərin) vəziyyəti korla karın, 
görənlə eşidənin vəziyyəti kimidir. Onlar eyni ola bilərlərmi?! Məgər ibrət almırsınız?" 
(“Hud”, 24) [7]. 
Bununla yanaşı, səhih hədislərdə də bu haqda qeyd olunmuşdur. Əbu Hureyra (radiallahu 
anh) nəql edir: "Allah Rəsulu (s)  Hz. Peyğəmbərə dedi: “kim ki, sevdiyi ilə imtahan 
olunsaydı və mükafatını gözləyərək səbr etsəydi, Cənnətdən başqa bir mükafat ona bəxş 
olunmazdı.” Bu hədis səhih muslim Buxaridə qeyd olunub. Oradakı cümlə belədir: "Həzrət 
Ənəs (radiallahu anh) rəvayət edir: "Allah Rəsulunun (s) belə dediyini eşitdim: "Uca Allah 
buyurdu:Mən qulumu iki sevdiyi ilə sınayaram. O da onlar üçün səbir göstərsə mütləq yeri 
(və mükafat ümid edəcəkdir) cənnətdir.” [Burada iki sevilən dedikdə, gözlər nəzərdə tutulur]. 
Həqiqi mənada karlıq, Quranda bənzətmə məzmunlu bir ayədə bəhs olunur: “Eşitmə 
qabiliyyəti olan şəxslə eşitmə qabiliyyətini itirmiş şəxs eyni deyildir. Eşitmə qüsurlu insanlar 
səsləri eşitməsə də, qulaqları sağlam insan səsləri eşidir. Bu baxımdan  aralarında kəskin bir 
fərq vardır. Allahı inkar edib üsyan edənlərlə təvəkkül edib onun əmrlərinə tabe olan şəxlərin 
fərqləri görənlə görməyən eşidənlə eşitməyən  insanlar arasındakı fərqlər kimidir” [1].  

3. ƏLİLLİYİN SƏBƏBLƏRİ 
Anadangəlmə və sonradan əlil olmanın səbəbləri nədir? Qurani Kərimdən araşdırmalar 
zaman; insanların görmə, eşitmə, əqli, nitq və s. kimi qabilyyətlərinin itirilməsində iki əsas 
amilin olduğunu görürük [4]:  

1. İlahi iradə və imtahan; 
2. İnsanların laqeydliyi və səhvləri. 

Bəşər övladının malına və canına maddi və ya mənəvi az və ya çox hər hansı bir fəlakətin 
gəlməsi Allahın izni ilə baş verir. Allahın izni olmadıqca (heç kəsə) heç bir müsibət üz 
verməz. Kim Allaha iman gətirsə, (Allah) onun qəlbini haqqa doğru yönəldər. (O, dünyada 
baş verən hər şeyin Allahın əzəli hökmü və izni ilə olduğunu bilər). Allah hər şeyi (keçmişi, 
indini və gələcəyi) biləndir! ( əli imran 145) İnsanı üzən hər bir əzab bəladır.İnsanın başına 
gələn hər hansı bir bəla və ya müsibət ilahi bir imtahan ola bilər. Əlbəttə, Biz sizi bir az 
qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can (övlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ya 
Rəsulum! Belə imtahanlara) səbr edən şəxslərə müjdə ver!(“Bəqərə”, 155) Bunu bilmək və 
iman etmək lazımdır ki, kainatı və bütün məxluqatı yaradan, ruzi verən, idarə edən, qoruyan 
tək məbud Allahdır. Allah istədiyini zəngin, zəlil, gücsüz, səfil edə bilər. O, canlı varlıqların 
doğumundan can verəcəyi vaxtadək nələr edəcəyini, kainatda nələrin baş verəcəyini bilib 
bunları qulu və yer üzərindəki elçisi ilə bu ayələrdə bildirmişdir.   Bu sizin əlinizdən çıxana 
kədərlənməməyiniz və sizə də verilənə sevinib qürrələnməməyiniz üçündür. Allah özünü 
bəyənən, (özü ilə) fəxr edən heç bir kəsi sevməz!(“Hədid”, 23) [3]. Bu ayədə Allah açıq 
şəkildə insanların kədərlənməmələrini və bədbəxtliklərə qarşı fəryad etməmələrini istəyir. 
Belə ki, baş verənlərin hamısı Allahın izni və təqdiri ilə idi. "Niyə belə oldu?, niyə mənim 
başıma gəlir ancaq?" deyə narahat olmağın faydası yoxdur. İnsan "müsibətlər Allahın izni ilə 
oldu" deyərək səbrli və təmkinli olmalıdır. Səbirli olmaq bədbəxtliklər qarşısında tədbir 
görməmək, bəlalardan sonra lazım olanı etməmək demək deyil. Allahın çox mərhəmətli 
olduğunu və insanlara bir zərrə qədər də zülm etmədiyini bilirik. İnsanların davranışının 
mülkə və həyata zərər verən bədbəxtliklərin baş verməsində İlahi iradə, təqdir və sınağın 
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təzahürü üzərində hər hansı bir təsiri varmı? Qurana baxdığımızda bu suala "hə" deyə bilərik 
[6]. 

4.İNSANLARIN GÜNAH VƏ QÜSURLARI 
Uca Allah bir çox ayədə bədbəxtliklərin baş verməsində insanların da günahının olduğunu 
bildirir. “Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların (etdiyiniz 
əməllərin) ucbatındandır! (Bütün bunlara baxmayaraq) Allah (günahlarınızın) çoxunu əfv 
edər.(şura 30)  Bu, (Cənnətə daxil olmaq) nə sizin, nə də kitab əhlinin arzusu ilə deyildir. 
Pislik edən şəxs, onun cəzasını görəcək və o, Allahdan başqa özünə nə bir dost, nə də bir 
imdada yetən tapacaqdır!” (“Nisə”, 123) Bəli, dünyada hamı pis əməllərinə görə bədəninə 
əzab verən bir bəla ilə cəzalandırılır. Əbu Bəkr (Allah ondan razı olsun)  Hz. Peyğəmbərdən 
"Etdiyimiz hər şeyə görə cəzalandırılacayıqmı?" deyə soruşduqda  Hz.Peyğəmbər dedi: 
“Allah səni bağışlasın, ey Əbu Bəkr! Heç xəstələnməmisiniz? Heç əsəbləşməmisiniz? Sən 
əziyyət çəkmədin?” deyə soruşdu. Hz. Əbu Bəkrin “Bəli” deməsi ilə Hz.Peyğəmbər davam 
edərək “Bu sənin günahlarından dolayı Allah tərəfindən sənə göndərilmiş bir bəlalardır” deyə 
buyurdu [7]. 
   Ayələr və hədislər insanların yaşadıqları bədbəxtliklərin səbəblərini insanların öz 
günahlarından və pis əməllərindən dolayı olduğunu göstərir. Mömin insanlar da həmçinin 
ilahi, sosial, hüquqi qanun və qaydalara, şəxsi gigiyena və təmizliklərinə riayət etməsələr 
xəstələnə bilərlər. Diqqətsizliklərindən dolayı əlilliyi olan şəxsə də çevrilə bilərlər. Lakin bu o 
demək deyil ki, Allah bu bəlaları günah və ya xətaları üçün göndərir. İnsanın başına gələn hər 
bir bəla öz keçmiş əməllərindən bəhrələnərək gəlir. Heç də hər bəla ilahi cəza olaraq 
gəlməmiş insanların laqeydliyi üzündən bəzi problemlərlə qarşı-qarşıya qalmışdır [3]. 

5.ƏLİLLİYİ OLAN ŞƏXSLƏRLƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR 
İslam insanlararası münasibətlərə önəm verən dindir. Sağlam və əlilliyi olan şəxslər arasında 
fərq qoymur. Bununla yanaşı, köməyə, diqqətə və qayğıya ehtiyacı olan insanlarla daha çox 
diqqəti təşviq edir. İslam dininin ən çox dəyər verdiyi məfhumlardan biri də insan heysiyyatı 
və şəxsiyyətidir. Hər kəsin canı, malı, namusu kimi heysiyyatı və ehtiramı da İslamda 
qorunur. Bir şəxsi təhqir etmək, qəlbini qırmaq ən böyük günahlardan sayılır. Hətta hədislərdə 
möminin qəlbi Kəbəyə bərabər və ondan uca tutulur. Bəzi ariflər bu hədislərə əsaslanaraq, bir 
möminin qəlbini qırmağı Kəbəni dağıtmaqdan da daha ağır günah kimi dəyərləndirmişlər. 
İslam dini hətta fərdin özünün iştirakı olmadan onun haqqında danışılmasını da qəbul 
etməmiş və bunu “qeybət” adlandırmışdır. Qeybət edən şəxslərin isə yeri cəhənnəm olaraq 
göstərilmişdir. Hz. Peyğəmbərin hələ peyğəmbərlikdən öncə zəif, gücsüz, qüsurlu, acizlərin 
ehtiyac və çətinliklərinin öhdəsindən gəlməyə yardım etdiyi açıq şəkildə bir çox mənbələrdə 
qeyd edilmişdir. Xüsusilə, xəstə və əlilliyi olan insanlarla münasibətdə aşağıdakılara diqqət 
yetirməyin lazım olduğu qeyd olunmuşdur [1]: 

• Etibar və tərif etmək 

• Ziyarət etmək 

• Yardım etmək 

• Təhqirə və alçaldıcı sözlərə yol verməmək 

• Təhsilə yönləndirmək 

•  İş həyatına yardımçı olmaq 
Əlilliyi olan şəxlərə tərif edib xoş söz demək, qiymətləndirmək onların mənəviyyatlarının 
yaxşılaşdırılmasını təmin edəcəkdir. Hz.Peyğəmbərin həyatında da buna dəyər verdiyi 
görülməkdədir. Görmə əlilliyi olan bir şəxs məsciddə imamlıq edirdi. O, evi ilə imamlıq 
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etdiyi məscid arasında vadi olduğu üçün yağışlı havada məscidə getməkdə problem yaşayırdı. 
Hz Məhəmməd peyğəmbərin qəbuluna gedərək yaşadığı problemi qeyd etdi və evinə gəlib 
evində namaz qılmasını istədi ki, namazgah artıq onun evi olsun və yolda getməyə çətinlik 
çəkməsin. Hz.Peyğəmbər onun evinə getdi və namaz qılmaq üçün yer istədi namazı qıldı və 
evdə Ona ikram olunan yeməkdən dadaraq oranı tərk etdi.Bu hadisə Hz.Peyğəmbərin əlillərə 
göstərmiş olduğu qayğı və hərarətin göstəricisidir [4]. 
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin və xəstələrin ziyarəti dini imanla və əxlaqla əlaqəli bir 
vəzifədir. Hz.Peyğəmbərin “Acları yedizdirin, xəstələri ziyarət edin” buyuraraq xəstə, möhtac 
və əlilliyi olanlarla maraqlanmağın diqqət mərkəzində saxlanılmalı olduğunu qeyd etmişdir. 
Hədislərdə belə qeyd olunub: 
- Ya Adəm! Xəstə oldum, məni ziyarət etmədin. İnsan cavabı : 
- Ya Rəbbim! Sən aləmlərin Rəbbisən. Səni necə ziyarət edim?  
Allah-təala cavab verir: “Bilirsən ki, qulum xəstələndi və onu ziyarət etmədin. Əgər onu 
ziyarət etsəydin Məni yanında hiss edəcəkdin. Xəstə ziyarəti mömin şəxlərin və imanlı 
insanların mənəvi borcudur. Qüsurlu bir şəxsə yardım etmək Allaha sədəqə vermək qədər 
savab əməldir. Səhabələrdən biri hər gün Allah yolunda sədəqə verə bilmədiyi üçün özünü 
günahkar hiss edirdi. Lakin Hz.Peyğəmbər sədəqə verməyi mal-mülk ilə deyil, yardıma 
ehtiyacı olan bir şəxsə yardım etməklə və ya qüsurlu bir şəxsə mənəvi dəstəyin olunması da 
Allah qatında xeyir əməl və sədəqə olduğunu bildimişdir. Müsəlmanlar tək insan kimidir. 
Əgər gözündə problem olsa, buna görə bütün bədəni əziyyət çəkəcəkdir. Əgər əlinə bir hadisə 
üz versə, yenə də bütün bədəni əziyyət çəkəcəkdir. Müsəlmanlar da daim bir olmalı, bir-
birlərinə dəstək olmalıdırlar. Təhsil almaq dünyəvi və dini elmləri öyrənmək də dinin əsas 
tələblərindəndir. “Elm Çində olsa belə, onun arxasınca get” kəlamı da dində təhsilə elmə 
verilən dəyərin göstəricisidir. Əlilliyi olan şəxslərin təhsili və ya bir peşəyə yiyələnmələri də 
bu şəxslərin yaşadığı ailələrin üzərinə düşən tələblərdəndir. Əlil və qüsurlu uşaqların 
cəmiyyətdən və sosial mühitdən kənar tutması doğru bir davranış tərzi deyildir. İnsan övladı 
Allahdan gələnə razı olmalıdır. Dünyanın insanlar üçün bir imtahan olduğu və bu dünyadakı 
əməllərə görə mükafatlandırılmağımız və ya cəza almağımız uca Allahın imkanları daxilində 
olan əməllərdir. Allah bəlkə də bu sınaqla bəndəsini cənnətlə müjdələmişdir. Lakin bu o 
demək deyildir ki, yaxın qohumların evliliyi nəticəsində göz açmış uşaqlar və ya hamiləlik 
zamanı, doğum zamanı hər hansı bir etinadsızlıq Allahın insana verdiyi qismətdir. İnsan hər 
zaman ona əmanət olunmuş can və bədəni qorumalı və daim pak saxlamalıdır. Əlillərin 
sağlamlıq dərəcələrinə görə iş imkanları ilə təmin olunması da prioritet məsələlərdən 
olmuşdur. Hz.Peyğəmbərin dövründə fiziki qüsurlu şəxslərin işlə təmin olunmaları, 
müharibələrdə iştirak etmələri, məscidlərdə imamlıq etmələri bir çox mənbələrdə 
göstərilmişdir. [3] 
Beləliklə, İslam dini yaxşılığa insanlar arası fərq qoymamağa şövq edən dindir. Bərabərlik 
insanlar arası xeyirxahlıq hər zaman insan həyatı üçün önəm kəsb edən əsas mövzulardan 
olmuşdur. İnsanın başına gələn hər bir işdə özü üçün xeyirli olan nəticələri çıxarmalı, gələcək 
həyatında bu səhvləri etməməlidir. İnsan daim özünü pak saxlamalı və Allah-təalaya qarşı 
üsyan etməməlidir. Allaha qarşı yaxşılıq etmək istəyən bəndə savablarını artırmaq üçün öz 
ətrafındakılara yaxşılıq etmiş olsa, Allah qatında saleh əməl işləmiş insan olar.  
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ABSTRACT 
This study assesses the multi-variant risk inherent in road transportation in Kaduna State, Nigeria 
through a number of proxies. These factors are analyzed using the Pearson correlation. 
Stakeholders cutting across the car owners, bike men, heavy duty vehicles and law enforcement 
officers were identified by means of convenient sampling to which questionnaires were 
administered in order to assess and gather information about how the stakeholders perceived the 
proxied risks. The responses to the 23 questions which were developed based on the perception 
risk factors were analyzed statistically to ascertain their relationships in terms of correlation 
coefficients and R-squared values. The research attempted to identify the most dominant 
perceived risk factor responsible for accidents in the roads.    
Keywords:  Risk, Road Transportation, Risk Factors, Correlation Coefficients, R-Squared 
Values. 
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INTRODUCTION 
The most common means of transportation in Nigeria is by far the road means and unfortunately 
it is the means that records the highest number of casualties, fatalities injuries and accidents. An 
investigation into the number of road accidents that occurred in Nigeria for a period of five (5) 
years ranging from 2000-2006 showed that ninety eight thousand four hundred and ninety four 
(98,494) cases of road accidents were recorded of which twenty eight thousand three hundred 
and sixty six (28,366) were fatal and led to the death of forty seven thousand and ninety two 
(47,092) people (FRSC 2009). This data shows that Nigeria is at the forefront of countries with 
high number of casualties resulting from road crashes. 
The core objective of any rescue measure or intervention is to ameliorate the rate at which 
accidents occur most especially those involving road. This rescue measure or intervention has an 
objective of reducing the casualties through observing and assessing of accident data information 
as well as risk perception. It is no doubt to put that the states of the roads in the country is at the 
forefront responsible for the number of traffic crashes; but importantly the behavioral 
dispositions of the road users is a factor that also cannot be overemphasis; other contributors 
such as road signs meters cannot also be ruled out. It is pertinent to investigate the causes of       
in Nigeria wit reference to Kaduna state, this will enable informed intervention and create 
awareness directed to ameliorate or reduce the rate at which this accidents occurs. 
It is no doubt that human and material resources if annexed properly will lead to economic 
growth and development these resources by their very nature are scarce and are not evenly 
distributed across locations. Transportation plays a very fundamental role in distribution of these 
scarce resources. The transportation which is not an end in itself but a means to an end is also 
hunted by various challenges to which accident is the forefront. There is no doubt to put that 
accidents whether in form of road accidents or traffic crashes retards economic growth and 
development of a nation. 
This study aim to investigate and assess the roles play by risk perception and other risk related 
proxies perceived as fundamental causes of road accidents in Nigeria with Kaduna state as a 
reference point. It also attempts point out and analyse the perceived causes of road accidents and 
recommend possible ways of thwarting potential occurrences in the future. 
In this research the most dominant risk factors causing road accidents were identified and the 
association between them were determined. Previous literatures shows that level of income 
religious belongings and car insurance significantly influence risk perception of Nigerian car 
drivers based on the calculated Pearson correlation coefficients between them (Onafulujo et al., 
2011). Other literatures posited a significant association between the occurrence of risk 
perception such high speeding and substance abuse (Wang et al., 2011). 
This section introduces the aims and objectives of research part 1 provides a theoretical 
background of the study part 2 described the methodology for collecting the data for the research 
and part 4 detailed the analysis and discussion of the results. This paper concludes with a 
comprehensive recommendation and policy suggestion. 

1. THEORETICAL BACKGROUND 
Risk assessment is defined as the scientific process of identifying unwanted consequences (and 
their causes) and calculating their probabilities and magnitude (Benin, 2000). Risk tends to 
increase through lack of information or misinformation which could result into the amplification 
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of risk fears ultimately leading to ‘infodemics’ which is likely to have serious impacts as the risk 
themselves (World Economic Forum, 2006). Risks that may be associated with or cause road 
accidents are not limited to the following; driving when tired, substance abuse, bad weather 
conditions detectives steering and to mention them but a few. 
A significant cause of these accidents include speeding, drunk driving and carelessness 
(Olufikayo, 2014). It is important to note that about 101% of those who loses their lives in these 
accidents are inexperience drivers (Olufikayo, 2014). It is no gain saying that the accidents do 
not occur by themselves they are caused by factors. A factor is a proxy contributing to a result. 
Ultimately without this proxy or factor a result would not have occurred. 
When studying accident factors, it is observed that there is a clear association or correlation 
between conditions at the time and the events leading up. There are three fundamental factors 
responsible for road accidents namely; human factors, environmental factors and mechanical 
factors (Olufikayo, 2014). 
The methodology used to mitigate risk is dependent on the information available and the extent 
of uncertainty associated with the specific risk characteristics. Three (3) categories of strategies 
and methods were identified as means intervention namely; risk based management, precaution 
based management and discourse based management (Renn, 2000). The first is based on 
scientific assessment of probabilities and it is also known as risk management, the second case is 
dependent on high levels of uncertainly and extensive research, while the latter is associated with 
ignoring the damage since there is no immediate effect of the risk (Winke and Renn, 2002). It is 
based on this framework that many risk regulations are based under the umbrella of ALARP (As 
low as reasonably practicable). 
A very important instrument in mitigating risk is risk communication. Information regarding risk 
need to be communicated using various channels to creates awareness. Risk communication 
creates trust and confidence in risk decision making process it ensures that experts and law 
enforcement agencies discuss all ramifications of the risk and discuss same with the relevant 
stakeholders in a two way communication method (DETR, 2000). 
Risks by their very nature are unpredictable, this so is important that informed and recourse 
persons discuss strategies and methods needed to mitigate the potential risks. These resource 
persons are sometimes public officials who are expected to communicate their activities to the 
stakeholders not only to know the results of the discussion but also be briefed about the 
modalities followed to arrive at the result. There are often challenges associated with 
communicating risk information efficiently and effectively. These challenges ranges from, 
scientific data about the risk, spokes person involved in communicating the risk, the media outlet 
reporting the risk, and the public who evaluate and interpret the risk information (Vrouwenvelder 
et al, 2001). 
The difficulties involved in communicating the risk information is compounded by factors such 
as lack of coordination among responsible bodies different mandate; lack of clarity 
insubordination and a host of other factors which will eventually lead to loss of public trust. 
Public trust is lost if the communication process is untimely, unprofessional and fill of bias. 
Information regarding risk can be communicated using various modalities ranging from; media 
outlet peer reviewed journals, schools etc. however the most pervasive means of disseminating 
this risk information are the media outlet (Harrabin et al, 2003). 
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The rate at which vehicles speed is directly related to the quantum of accident reported and 
occurring at the roads. Different vehicles are required by law to keep to certain speed limits. In 
Nigeria the law states a maximum of 100km/hr for cars on any highways. 50km/hr is expected to 
be for taxes and buses moving in buildup areas like streets towns, school areas. Villages and 
cities. Heavy duty vehicles like trailers, tankers are expected to maintain a maximum speed of 
50km/hr on highways and 60km/hr on express ways. If in the case of bad weather conditions, the 
motorist are expected to regulate their speed in consistence with the occurring situation 
(Olufikayo, 2014). 
Speedy is a dangerous activity in which the driver is in the know of the potential risk associated 
with the behavior but intentionally ignore the consequences. Speed limits for various vehicles are 
express in table (1) below. 

2. METHODOLOGY 
The survey research design was adopted for this study. A total of 690 participants split across 4 
groups. Bikers (150), Car drivers (400), Trailers (83), law enforcement officers (57)). Structured 
questionnaires were used as the primary instrument for data collection. A total of 23 questions 
measuring different risk variables leading to road accidents were asked. To enrich understanding, 
a two-part approach was used to analyse the data collected from the field. Firstly, a descriptive 
analysis was performed on each of the variables across each of the groups to ascertain the most 
occurring risk factors using simple percentages performed in SPSS version 25 software.  
After this phase was completed, a total of 12 risk factors were found to have highest frequency of 
occurrence. The risk factors with > 60% frequency of occurrence on average across the four 
groups were selected. Each of the risk factors were further correlated against each other, using 
the spearman ranked correlation tool in SPSS across groups the four groups, to ascertain the pairs 
which had the highest significant correlation. Rs represents the Spearman ranked correlation 
coefficient in the correlation tables. 

3. PRESENTATION OF RESULTS 
Table 1 presents a summary of the responses that indicated the presence of the respective risk 
factors as a cause of road transportation accidents. Approximately 67% of the bike men 
participants and 100% of the trailer drivers reported that drinking and driving very often cause 
road accidents.  
100% of the law enforcement officers opined that it can always cause road accidents (Table 1). 
All the car drivers, trailer drivers and bikers indicated that taking meds and driving, bald tyres 
and burst tyres contributed to frequent road accidents respectively. All of the participants from 
the law enforcement group also identified other mechanical failure as a risk factor for frequent 
road accidents (Table 1).  
Overall, a total of 12 risk factors were picked based on the highest-ranking frequency by the 
study participants and were correlated against each other.  
The 12 risk factors with the highest frequency selected for the purpose of correlation are 
presented on Table 2. 
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Presentation of Results 
Table 1: Table of the highest occurring risk factors across each of the groups 

Statements  Bikers Car 
Drivers Trailers Law Enforcement 

officers 

Driving when tired 0% 100% 0% 87.70% 

Drinking and driving 6% 75% 100% 100% 

Following vehicle in front 
too closely 67% 50% 0% 35.10% 

Driving too fast 80% 75% 0% 100% 

Taking meds and driving 0% 100% 60% 100% 

Taking drugs and driving 100% 100% 60% 100% 

Poorly maintained roads 80% 50% 0% 0 

Using mobile phone and 
driving 80% 50% 0% 100% 

Using a hands-free and 
driving 100% 0% 0% 100% 

Traffic congestion 0% 0% 0% 0% 

Bad weather conditions 0% 0% 0% 0 

Poor brakes /brake failure 93% 75% 60% 100% 

Bald tyres 80% 75% 100% 100% 

Burst tyres 100% 100% 100% 100% 

Faulty light 0% 50% 0% 0 

Defective steering 93% 100% 100% 100% 

Using of seat belt 0% 0% 0% 0% 

Impatience of road users 93% 50% 0% 0% 

Children playing on the road 100% 75% 0% 0% 

Other mechanical failure 33% 50% 100% 100% 
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Defective horns 0% 0% 0% 87.70% 

Wind shields poor visibility 0% 0% 0% 87.70% 

Absence of rear view 100% 0% 0% 87.70% 

Source: Field survey 2021. 
Table 2: Risk factors selected for the correlation test 

S/N Risk factors 

1 Drinking and driving 

2 Following vehicle in front too closely 

3 Driving too fast 

4 Taking meds and driving 

5 Using mobile phone and driving 

6 Using a hands-free and driving 

7 Bald tyres 

8 Burst tyres 

9 Poor brakes /brake failure 

10 Other mechanical failure 

11 Taking drugs and driving 

12 Defective steering 

Correlation analysis 
Bikers group  
The results of the correlation test for the Bikers group as indicated in Table 3 indicated a 
statistically significant positive correlation between following vehicle too closely and use of 
mobile phones when driving, this also gave the highest strength of correlation (Rs=0.955; 
p<0.001).  Drinking and driving and driving too fast had the second highest correlation in this 
group at (Rs=0.832; p<0.001). Taking medications while driving, and presence of bad tyres 
(Rs=0.768; p<0.001) in the biker’s group (Table 3). 
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Car drivers’ group 
Most of the variables as seen from the table 4 had a significant perfect positive correlation with 
drinking and driving, and driving too fast each having the following statistic (Rs=1.000; 
p<0.000); Followed by following vehicle too closely which was positively correlated with using 
mobile phones while driving, other mechanical failures and drinking while driving (Rs=1.000; 
p<0.000) Table 4. 
There was no correlation for the trailer and law enforcement officers’ group. Reason being that 
all the participants had the same responses regarding the risk factors in the two groups thus, there 
was no monotonic relationship between the variables making the correlation undefined. 

S/N Risk factors Bikers 

Rs P-valuea 

1 Drinking and driving Following vehicle too closely 0.752 0.000 

2 Drinking and driving Driving too fast 0.832 0.000 

3 Drinking and driving Using mobile phones and driving 0.721 0.000 

4 Drinking and driving Other mechanical failure 0.713 0.000 

5 Driving too fast Using mobile phones and driving 0.786 0.000 

6 Driving too fast  Following vehicle too closely 0.832 0.000 

7 Following vehicle too closely Using mobile phones and driving 0.955 0.000 

8 Following vehicle too closely Other mechanical failure 0.849 0.000 

9 Taking meds and driving Bald tyres 0.768 0.000 

10 Taking meds and driving Other mechanical failure 0.855 0.000 

11 Using mobile phones and driving Other mechanical failure 0.849 0.000 
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Correlation Tables 
Table 3: Correlation between road accident risk factors in the bikers group 
 
Table4: Correlation between road accidents risk factors in the car drivers’ group 

S/N Risk factors Car 
drivers(N=400) 

Rs P-valuea 

1 Drinking and driving Following vehicle too closely 0.794 0.000 

2 Drinking and driving Driving too fast 1.000 0.000 

3 Drinking and driving Using mobile phones and driving 1.000 0.000 

4 Drinking and driving Taking drugs and driving 1.000 0.000 

5 Drinking and driving Using hands-free and driving 1.000 0.000 

6 Drinking and driving Poor brakes/brake failure 1.000 0.000 

7 Drinking and driving Bald tyres 1.000 0.000 

8 Driving too fast  Taking drugs and driving 1.000 0.000 

9 Driving too fast  Using mobile phone and driving 1.000 0.000 

10 Driving too fast  Using hands-free and driving 1.000 0.000 

11 Driving too fast  Poor brakes/ brake failure 1.000 0.000 

12 Driving too fast  Bald tyres 1.000 0.000 

13 Driving too fast  Following vehicle too closely 0.794 0.000 

14 Following vehicle too closely Using mobile phones and driving 0.794 0.000 

15 Following vehicle too closely Other mechanical failure 0.851 0.000 

16 Following vehicle too closely Taking drugs and driving 0.794 0.000 

17 Following vehicle too closely Using hands-free and driving 0.794 0.000 

18 Following vehicle too closely Poor brakes/ brake failure 0.794 0.000 
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19 Taking drugs and driving Bald tyres 1.000 0.000 

20 Taking drugs and driving Using mobile phones and driving 1.000 0.000 

21 Taking drugs and driving Poor brakes/ brake failure 1.000 0.000 

22 Taking drugs and driving Using hands-free and driving  1.000 0.000 

23 Using mobile phones and 
driving 

Using hands-free and driving  1.000 0.000 

24 Using mobile phones and 
driving 

Poor brakes/ brake failure 1.000 0.000 

25 Using mobile phones and 
driving 

Bald tyres 1.000 0.000 

26 Using hands-free and driving Poor brakes/ brake failure 1.000 0.000 

27 Using hands-free and driving Bald tyres 1.000 0.000 

28 Poor brakes/ brake failure Bald tyres 1.000 0.000 
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Appendix 

 

Statements  
 

DETAILED QUESTIONNARIE RESPONSES 
Bikers (N=150) Car drivers (N=400) Trailers(N=83) Law enforcement officers (N=57) 

NV(
%) 

R(%) S(%) O(%) V(%) A(%) NV(%) R(%) S(%) O(%) V(%) A(%) NV(
%) 

R(%) S(%) O(%) V(%) A(%) NV(
%) 

R(%) S(%) O(%) V(%) A(%) 

Drinking 
when tired 

30(2
0) 

100(66.
7) 

20(13.3) - - - - - - 400(100
) 

- - 83(10
0) 

- - - - - - - - -- 50(87.
7) 

7(12.3
) 

Drinking 
and driving 

- - - 30(20) 100(6
6.7) 

20(13.3) - - - - 100(25) 300(75) - - - - 83(100) - - - - - - 57(10
0) 

Following 
vehicle in 
front too 
closely 

- 30(20) 20(13.3) - 100(6
6.7) 

- 100(25) 50(12.
5) 

50(12.5) - 200(50) - - - 83(100) - - - - - - 20(35.
1) 

20(35.
1) 

17(29.
8) 

Driving too 
fast 

- - - 30(20) 120(8
0) 

- - - - 100(25) 300(75) - - 83(10
0) 

- - - - - - - - - 57(10
0) 

Taking 
meds and 
driving 

100(
66.7
) 

10(6.7) 40(26.7) - - - - - - - - 400(100
) 

- - - - 50(60.2) 33(39.8) - - - - - 57(10
0) 

Taking 
drugs and 
driving 

- - - - -- 150(100
) 

- - - - 100(25) 300(75)     50(60.2) 33(39.8) - - - - - 57(10
0) 

Poorly 
maintained 
road 

- 10(6.7) - 20(13.3) 120(8
0) 

- - 100(2
5) 

100(25) 200(50) - - 83(10
0) 

- - - - - - 40(70.
2) 

17(29.8) - -  

Using 
mobile 
phone and 
driving 

- - 20(13.3) 30(20) 100(6
6.7) 

- - 100(2
5) 

300(75) - - - 83(10
0) 

- - - - - - - - - - 57(10
0) 

Using a 
hands-free 
and driving 

- - - - - 150(100
) 

100(25) - 300(75) - - - 83(10
0) 

- - - - - - - - - - 57(10
0) 

Traffic 
congestion 

50(3
3.3) 

100(66.
7) 

- - - - 400(100
) 

- - - - - 83(10
0) 

- - - - - 57(10
0) 

     

Bad weather 
conditions 

150(
100) 

- - - - - - 400(1
00) 

- - - - 83(10
0) 

- - - - - 50(87,
7) 

7(12.3
) 

    

Poor 
brakes 
/brake 
failure 

- - - - 10(6.7
) 

140(93.
3) 

- - - - 100(25) 300(75) - - - - 50(60.2) 33(39.8)      57(10
0) 

Bald tyres     120(8
0) 

30(20) - - - - 100(25) 300(75) - - - - - 83(100)      57(10
0) 

Burst tyres - - - - - 150(100
) 

- - - - - 400(100
) 

- - - - - 83(100)      57(10
0) 

Faulty light 30(2
0) 

120(80) - - - - - - - 200(50) 100(25) 100(25) 83(10
0) 

- - - - - 50(87,
7) 

7(12.3
) 

    

Defective 
steering 

- - - - - 150(100
) 

- - - - - 400(100
) 

- - - - - 83(100)      57(10
0) 

Using of 
seat belt 

- - - -- - - 400(100
) 

- - - - - 83(10
0) 

- - - - - 50(87,
7) 

7(12.3
) 

    

Impatience 
of road 
users 

- - - - 140(9
3.3) 

10(6.7) - - - 200(50) 100(25) 100(25) 83(10
0) 

- - - - - 50(87,
7) 

7(12.3
) 

    

Children 
playing on 
the road 

- - - - - 150(100
) 

- - - - 300(75) 100(25) 83(10
0) 

- - - - -  20(35.
1) 

37(64.9)    

Other 
mechanical 
failure 

   50(33.3) 50(33.
3) 

50(33.3) - - - 200(50) 100(25) 100(25) - - - - 83(100) -     57(10
0) 

 

Defective 
horns 

150(
100) 

- - - - - 400(100
) 

- - - - - 83(10
0) 

- - - - -     50(87,
7) 

7(12.3
) 

Wind shield 
poor 
visibility 

- - - - - - 200(50) 200(5
0) 

- - - - 83(10
0) 

- - - - -     50(87,
7) 

7(12.3
) 

Absence of 
rear view 

- - - - - 150(100
) 

400(100
) 

- - - - - 83(10
0) 

- - - - -     50(87,
7) 

7(12.3
) 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA 
YANSIMASI  

REFLECTIONS OF COVID-19 PANDEMIC ON  ONLINE PURCHASE 
BEHAVIOUR 

Öğr. Gör. Yarkın ÇELİK 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
ORCID NO: 0000-0002-9615-7904 

ÖZET 
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, kişilerin hatta kuruluşların 
rutin hayatlarını sekteye uğratmıştır. Belirsiz bir durumun yaşandığı bu kaos ortamında 
milyarlarca insanın evlerine hapsolduğu ve nelerin daha önemli olduğu yeniden 
değerlendirilirken, yeni medya araçlarının etkisinin daha da önem kazandığının ileri 
sürüldüğü bilinmektedir. İnsanların dijital kanallar aracılığıyla COVID-19 pandemisi 
sırasında her zamankinden daha fazla etkileşim kurmaya başladıkları görülmektedir. Öyle ki 
virüsten nasıl korunacağından sağlık ürünlerine, gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar birçok 
konu için ya da sadece iletişim amaçlı olarak internet alt yapısı ile çalışan uygulamaları tercih 
etmişlerdir. İnternet kullanıcılarının bu süreçte çevrim içi alışverişi daha çok benimsediği ve 
e-ticaret sektörünün yükselişe geçtiğini belirten çalışmalar alanyazında yer almaktadır. 
Özellikle tüm hayatı görece olarak olumlu ve olumsuz etkileyen salgın sonrası tüketicilerin 
kimi ihtiyaçlarında değişimler yaşanmaya başlanmıştır.  Bu araştırmanın konusu COVID-19 
pandemisi sonrasında tüketicilerin çevrim içi satın alma davranışlarındaki öngörülen 
değişimlerdir. Çalışmanın amacı COVID-19 döneminde tüketicilerin çevrim içi satın alma 
davranışlarının incelenmesi ve alana yeni bir katkı sağlamaktır. Araştırmanın yöntemi ise 
nicel veri setlerinin yeniden incelenesi bakımında ikincil veri analizidir. Araştırmanın 
evrenini çevrim içi alışveriş yapan internet kullanıcıları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, hem 
küresel ölçekli hem de Türkiye bazında çevrim içi alışverişlerdir. Bu bakımdan araştırma e-
ticaret Bilgi Platformu ve Hootsuite ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın bulgularında çevrim 
içi kitlelerin değişen demografik özellikleri, e-ticaretin hızla artan önemi ve kategorileri, 
kullanıcıların bilgi edinme şeklindeki değişiklikler veri olarak ele alınmıştır. Araştırmanın 
sonucunda, COVID-19 pandemisinde tüketicilerin çevrim içi alışverişe daha fazla yöneldiği, 
seyahat ve konaklama kategorisinin bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği buna karşılık olarak 
diğer birçok alışveriş kategorisinde yükseliş görüldüğü tespit edilmiştir.     
Anahtar Kelimeler: Dijital Medya, Çevrim İçi Alışveriş, COVID-19 Pandemisi. 

 
ABSTRACT 
The COVID-19 pandemic, which greatly affected the world in 2020, has disrupted the daily 
lives of both individuals and organizations. In such a chaotic milieu in which millions of 
people have experienced lockdown and what really matters in human lives has been re-
evaluated, it is also claimed that the new media tools has become more prominent. It is 
observed that people interact with each other via digital means more than ever throughout the 
COVID-19 pandemic. Whether it is for solely communicative purposes, or for how to protect 
themselves from the virus and to search for health and food products, people have preferred 
online applications. In fact, there have been some studies which demonstrate that internet 
users adopt online shopping more than ever and the e-commerce sector is on the rise. It is 
observed that needs of consumers have changed with the pandemic. This study examines the 
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estimated changes in the online purchase behaviour of consumers after the COVID-19 
pandemic, and thus it aims to make an up-to-date contribution to the field. It is conducted 
through secondary data analysis. Internet users shopping online constitute its universe, and 
online purchases realized globally and in Turkey is the sample. In this regard, the research is 
limited to the data gathered from ETBİS and Hootsuite. The findings include the changing 
demographic features of online population, the rapidly increasing importance of e-commerce 
and its categories, and the changes in the way users acquire information. The study concludes 
that consumers engage in online shopping more in any category during the COVID-19 
pandemic, except for the travel and accommodation expenses which have decreased 
compared to the previous year. 
Key Words: Digital Media, Online Shopping, COVID-19 Pandemic.  
 

I. GİRİŞ 
Günümüzün bilgi çağı olmasıyla ve toplumun bilgiye ulaşmadaki araçlara hızlı uyum 
sağlamasıyla birlikte dijitalleşme kavramı hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmiştir. Hem kamu hem de özel sektörde dijitalleşmeye geçilmesi bulunduğumuz çağda 
interneti ve buna bağlı olarak dijital medya kullanımını artırmaktadır. Bu noktada kurumlar 
gerçekleştirmiş oldukları etkinlikleri dijital medya platformlarına taşımaya başlamışlardır. 
Dijital medya, geleneksel medyadan farklı bir disiplin olarak ele alınmaktadır. Bu anlamda 
iletişimin aktarılmasından uygulanmasına ve değerlendirilmesine kadar birçok farklılık 
içermektedir. Yeni medya araçlarının iletişim hızını artırması, çoklu ortama yapısı 
kazandırması, kullanıcılarını zamandan ve mekândan bağımsız kılması bakımından ticarete, 
kurumsal iletişime, pazarlamaya, eğitime ve birçok alana etkileri bulunmaktadır. 21. yüzyılda 
değişen ve gelişen dünya düzeni, farklı bir ifade ile yeni dünya düzensizliği, içerisinde 
rekabet kavramı, küreselleşme olgusuyla birlikte yeni alanlarda kendini gösterirken, 
işletmeler de mükemmel kurumsal iletişim modeline yoğun bir ilgi göstermektedir (Ilgın ve 
Ulupınar, 2020: 80). Dijital medya işletmelerin daha geniş kitlelere, daha ekonomik ve daha 
hızlı ulaşmalarını sağlamaktadır.  
Dijital medya, “Binary Digit” terimi ile ifade edilen ikilik sayı sisteminden oluşan en küçük 
parçaların veriye, enformasyona, bilgiye dönüşmesi ve irfanlığa kadar yükselerek gerçekliğin 
sanal bir yansımasını temsil eden bir ortamı temsil etmektedir. Törenli’ye göre, yeni medya, 
geleneksel medya araçlarından farklı olarak televizyon, internet, DVD, GPS, mobil sistemler 
ve benzeri sayısal teknolojilerin tümüne verilen genel bir kavramdır (Törenli, 2005: 88).  
Dijitallik kavramı bu çerçeveden ele alındığı zaman, verilerin ve bilgilerin sayısal yansıması 
ve dönüşümüdür.  Bu nedenle bilgi hiç olmadığı kadar değerli ve ona ulaşmak da bir o kadar 
kolay ve masrafsız hale gelmiştir. 
İnternet, çeşitli iletişim teknoloji ağlarında bulunan kullanıcıların, zaman ve mekân fark 
etmeksizin, birbirleriyle aynı ağ üzerindeymiş gibi iletişim kurmalarını sağlayan bir 
teknolojidir (Mısırlı, 2017: 185). İnternetin kısa bir sürede yaygınlaşması, onu hem bireylerin 
hem de kurumların en önemli aracı haline getirmiştir. İnternetin bu kadar yaygınlaşması 
beraberinde çevrim içi sunulan hizmet çeşitliliğinin de artmasına neden olmuştur. Çevrim içi 
hizmet, internet hizmeti sağlayan kurumlar aracılığıyla kullanıcılara işletme ürün ve 
hizmetleriyle ilgili bilgi, görsel araç ve gereçlerin sunulmasıdır (Güz vd, 2002: 190). İletişim 
teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler, ticareti sanal dünyaya taşıyarak zamandan ve göreceli 
olarak maliyetten tasarruf sağlamıştır.  
We Are Social 2020 verilerine göre dünya üzerinde yaşayan insan sayısı 7,83 milyardır. 
Toplam nüfusun %59,5’ine karşılık gelen 4,66 milyarı internet kullanıcısıdır. Aynı zamanda 
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toplam nüfusun %53,6’sına denk gelen 4,20 milyar kişi ise aktif olarak sosyal medya 
kullanıcısıdır (We Are Social 2021). Hayatın her alanına sirayet eden internet ve dijital medya 
araçları kurumların, işletmelerin ticaret faaliyetlerini hedef kitlelerine aktarmada önemli bir 
kanal haline gelmiştir.  

 
Şekil 1.1: İnternetin ve Web’in Gelişiminin Zaman Çizelgesi (Endres-Niggemeyer, 2013: 2) 

Dijital medyanın temelini oluşturan Web’in evreleri incelendiği zaman Web 1.0 ilk web 
yapısını oluşturduğu görülmektedir. HTML (Hyper Text Markup Language) yazılım dili 
içeren, düzenli olmayan aralıklarla güncellenen ve ilişkili dizilimi güçlü olmayan siteler, 
bilgileri kişi ve zaman hedefi gözetmeksizin sadece çevrim içi görünürlük elde etmek için 
yayınlanmaktadır (Aghaei akt: Kuş, 2016: 18). Web 1.0 salt okunur ve bilgi merkezli bir web 
teknolojisini ifade etmektedir. Statik bir yapısı olan Web 1.0 kısa bir süre içerisinde insan 
merkezli bir ağ teknolojisine dönüşerek hem okunabilir hem de yazılabilir duruma gelmiştir. 
Web 2.0, internet kullanıcılarının bilgiye ulaşmak dışında ayrıca bilgi üretip paylaşma 
ihtiyaçlarını kolayca giderebilecekleri web teknolojileri ve tasarım teknikleridir (Arslan, 
2015: 195). İnsan merkezli web teknolojisi Web 3.0 ile birlikte yerini anlamsal ağa ve makine 
merkezli web teknolojisine bırakarak iş birliği ağı oluşturmuştur. Semantic web olarak da 
adlandırılan Web 3.0, Google’da yapılan taramalarda “bunu mu demek istediniz” ibaresi, 
“bunlar da dikkatinizi çekebilir” gibi önerilen ifadeler bu sistemin en büyük göstergesidir 
(Kara, 2016: 3). Web 4.0 ise yapay zeka teknolojisiyle birlikte bulut teknolojisini, aracı 
merkezli ağ teknolojisini ifade etmektedir. 
Yeni medya, var olan mevcut medyayı, etkileşimli, kod çevrimli ve sayısal bir forma 
dönüştüren, bilgisayarlar aracılığıyla da bu dijital verilerin paylaşılmasına olanak sağlayan 
ortamlardır (Monovich, 2001: 19). Bu kapsamda dijital medya geleneksel ticareti 1 ve 0’lar 
aracılığıyla sanal ortama dönüştürmüştür. Çevrim içi ticaret etkileşimli, dinamik bir yapıda ve 
geniş kitlelere kolay ulaşılabilirlik özelliğine sahiptir.  
Dijital medya, bilgisayar teknolojisiyle geleneksel medyanın çok yönlü ve etkileşimli medya 
alternatifidir (Misci, 2006: 128). Bu durum genel ticaret ve çevrim içi ticaret ilişkisi için de 
geçerlidir. Yaşadığımız bu çağda küreselleşmenin etkisiyle hizmet ve ürünlerin çeşitliliğinin 
artması rekabetin sertleşmesi çevrim içi alışverişi de önemli kılmıştır. E-ticareti geleneksel 
ticaretten ayıran temel özellikler, hipermetinsel, hızlı, kolay ve görece ekonomik oluşudur. 
Bulunmaz’a göre, dijital medya, bilgisayar ve iletişim teknolojileriyle ortaya çıkan, 
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kullanıcıların diledikleri yer ve zamanda başkalarıyla etkileşim içerisine girdikleri sanal 
medya ortamlarıdır (2015: 23-27). Bu aynı zamanda dijital medyayı geleneksel medyadan 
ayıran en temel özelliktir.   
Çizelge 1.1: Yeni Medyayı Geleneksel Medyadan Ayıran Temel Özellikler 

 Geleneksel Medya Yeni Medya 

İletişim Tek Yönlü Çift Yönlü 

Kanal Sınırlı Sayıda Çok Sayıda 

Durum Pasif Aktif 

Kontrol Gönderen Alıcı 

Yapısı Merkeziyetçi Merkez Yok 

Zaman Eş Zamanlı Senkron veya Asenkron 

İçerik Durumu Sınırlı Sınırsız 

Çoklu Ortam  Yok Var 

Etkileşimli Özelliği Yok Var 

Ekonomik Özelliği Ekonomik Değil Ekonomik 

Mekân Bağımlı Bağımsız 

Kaynak: Çelik, 2018: 237 
Çizelge 1.1’de görüldüğü üzere yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran en temel özellikler 
iletişimin çift yönlü, mekânın bağımsız, içeriğin sınırsız, kontrol yapısının alıcıda, durumun 
aktif, zamanın asenkron veya senkron olmasıdır. Bu durum genel ticaret ve çevrim içi ticaret 
için de geçerlidir. Bu bağlamda çevrim içi ticaretin mekândan bağımsız, ürün ve hizmetlerin 
sınırsız, satıcıların çok sayıda olması tüketiciler için bir tercih sebebi oluşturmaktadır.  
Çevrim içi alışveriş, internet ağı aracılığıyla işletme etkinliğinin geliştirilmesidir. Bunun 
sonucunda işletmelere ve kurumlara karlılıklarını artırmak, pazar konumunu yükseltmek, 
müşteri hizmetlerini ve halkla ilişkilerini iyileştirmek, tedarik zincirlerini geliştirmek gibi 
faydalar sağlamaktadır (Marangoz Vd, 2012: 54).  Çevrim içi alışverişi geleneksel ticaretten 
ayıran en önemli göstergelerden birisi de Uzun Kuyruk Teoremidir. Bu teorem aynı zamanda 
Netflix ve Amazon gibi teknoloji sektörünün öncüleri tarafından da kullanılan ekonomik 
tabanlı bir teoremdir. Uzun Kuyruk Teoremi, pazardaki çeşitliliğin önünü açarak, farklı 
içeriklerin dijital medya araçlarında kendine daha fazla yer bulabileceğidir (Çevikel, 2011: 
282). Çevrim içi alışverişte de popüler ürünlere göre daha az satılan fakat toplam satış 
miktarları popüler ürünlerden fazla olan ürün ve hizmet satışları yer almaktadır. Bu nedenle 
hem tüketiciler hem de işletmeler çevrim içi alışverişe yönelmektedirler. Kurumların, 
işletmelerin ve müşterilerin e-ticarete yönelmesiyle üç adet e-ticaret türü oluşmaktadır. Bunlar 
da kendi aralarında kategorilere ayrılmaktadır. Bunlardan en yaygını işletmeden işletmeye 
(B2B), işletmeden müşteriye (B2C), müşteriden müşteriye (C2C) olan çevrim içi alışveriş 
türleridir. C2C çevrim içi alışveriş türüne sahibinden.com, B2C türüne trendyol.com, B2B 
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türüne ise tahtakaletoptanticaret.com örneği gösterilebilir. Gelişen iletişim teknolojileri 
küreselleşmenin de etkileriyle geleneksel ticareti e-ticarete dönüştürmüş ve etki alanına 
giderek genişletmiştir. İnternet kullanıcılarının sosyal ağlarda gezinmesi ve vakit harcaması 
gibi popüler çevrim içi etkinliklere bir yenisi daha eklenmiş dünya çapında perakende çevrim 
içi satışları her geçen yıl giderek katlanmıştır. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2014’te 
1,3 trilyon dolar olan e-ticaret hacmi 2019 yılında 3,5 trilyon dolara ulaşmıştır (eticaret.gov.tr, 
2021). Dijital medyanın kullanımının her geçen gün artması ve yaygınlaşması dünya 
genelinde çevrim içi alışverişe talebin artmasına neden olmuştur. Özetle dijital medya, 
geleneksel ticareti e-ticarete dönüştürerek, işletmelerde ve kurumlarda tedarik zincirinin 
geliştirilmesini, maliyetlerin düşürülmesini, kalitenin, hizmet ve ürün çeşitliliğinin artmasını 
sağlamıştır. Ayrıca çevrim içi alışveriş, müşterilerin ürün ve hizmetlere ulaşabilmesine 
kolaylık sağlamış, görsellerle ve açıklayıcı metinlerle desteklemiş, müşteri satıcı etkileşimini 
artırmış, müşteri hizmetlerini ve memnuniyetini en üst noktaya taşımıştır. 

II. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Bu araştırmanın konusu COVID-19 pandemisi sonrasında tüketicilerin çevrim içi satın alma 
davranışlarındaki öngörülen değişimlerdir. Çalışmanın amacı COVID-19 döneminde 
tüketicilerin çevrim içi satın alma davranışlarının incelenmesi ve alana yeni bir katkı 
sağlamaktır. Araştırmanın yöntemi ise nicel veri setlerinin yeniden incelenesi bakımından 
ikincil veri analizidir. Sosyal bilimlerde ikincil veri analizinin kullanımı artan bir araştırma 
yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızla gelişen bilgi teknolojileri ve veritabanları 
araştırmacıların kullanımına sunularak akademik ve bilimsel çalışmaları için katma değer 
oluşturmaktadır (Demirci ve Köseli, 2017). Özellikle 2020 yılında yaşanan olayların dijital 
alışverişe etkisini incelemek ve örneklem miktarını artırmak için için ikincil veri kullanımı 
kaçınılmazdır. 
Araştırmanın evrenini çevrim içi alışveriş yapan internet kullanıcıları oluşturmaktadır. 
Örneklemi ise, hem küresel ölçekli hem de Türkiye bazında çevrim içi alışverişlerdir. Bu 
bakımdan araştırma E-Ticaret Bilgi Platformu, We Are Social ve Hootsuite ile 
sınırlandırılmıştır. ETBİS (E-Ticaret Bilgi Platformu) Türkiye Cumhuriyeti Ticaret 
Bakanlığına bağlı, elektronik ortamda gerçekleştirilen mal ya da hizmetlere ilişkin internet 
üzerinden yapılan siparişlerin raporlarını hazırlayan e-ticaret bilgi ve sorgulama sistemidir 
(ETBİS, 2021). Hootsuite ise sosyal medya yönetim platformu olmakla beraber We Are 
Social, küresel ölçekte internet ve sosyal ağ kullanımına dair detaylı raporları sunan bir 
şirkettir. Araştırmanın zaman dilimi 2020 yılı ile sınırlıdır.  

III. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
Araştırmaya konu olan COVID-19 döneminde tüketicilerin çevrim içi satın alma 
davranışlarının incelenmesi bakımında ikincil veri kaynakları detaylandırılarak analiz edilmiş 
ve incelenmiştir. 
2020 yılı We Are Social ve Hootsuite verilerine göre, 15 yaşını doldurmuş her bir finansal 
üreticiye veya hizmete sahip olduğunu ya da bunları kullandığını bildiren nüfusun %68,5’inin 
bir finansal kuruluşla ilişkisi bulunmaktadır. Aynı şekilde %18,4’ünün kredi kartının 
bulunduğu, %4,4’ünün mobil ödeme hesabının olduğu ve %29’unun çevrim içi alışveriş 
yaptığı veya fatura ödediği tespit edilmiştir. Küresel ölçekte e-ticaret etkinliği genel 
incelemesinde 16-64 yaş arası İnternet kullanıcılarının %81,5’inin satın almak için çevrim içi 
bir ürün veya hizmet aradığı kayıt altına alınmıştır. Ayrıca %90,4’ünün herhangi bir cihazdan 
e-ticaret web sitesini ziyaret ettiği, %69,4’ünün telefon veya tabletlerinde çevrim içi alıveriş 
uygulamalarının bulunduğu, %76,8’inin herhangi bir cihazdan alışveriş yaptığı ve 
%55,4’ünün sadece mobil araçlardan çevrim içi alışveriş yaptığı belirlenmiştir. Türkiye’de ise 
çevrim içi alışverişi benimseyip herhangi bir cihazla alışveriş yapma oranı %75’tir. Türkiye e-
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ticaretin benimsenmesi ve kullanılması açıdan Avusturalya, Belçika, Fransa, Kanada, 
Danimarka ve İsveç gibi ülkeleri geride bırakmıştır. Türkiye’nin sadece mobil uygulama 
kullanarak çevrim içi alışveriş yapma oranı ise %54’tür. Bu çerçeveden bakıldığında ise 
İngiltere, ABD, İtalya, Hollanda, Almanya, Japonya gibi ülkeleri de geride bırakmıştır. Buna 
karşılık, Türkiye’de sadece bilgisayar üzerinden (masaüstü/dizüstü) yapılan çevrim içi 
alışverişin oranı ise %39’dur. Bu açıdan ise Türkiye diğer belirtilen ülkelerden daha az çevrim 
içi alışveriş oranına sahiptir. Ayrıca küresel internet kullanıcılarının masaüstü ya da dizüstü 
bilgisayarlar aracılığıyla yapmış oldukları alışverişin yaşa göre kategorize edilmesinde 16-24 
yaş arasının %55,4’ünün, 25-34 yaş arası kişilerin %63’ünün, 35-44 yaş arasının %69,5’inin, 
45-54 yaş arasının %82,1’inin ve son olarak 55-64 yaş arasının ise 95,1’inin çevrim içi 
alışveriş yaptığı gözlemlenmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ETBİS verilerine göre Türkiye 2020 yılı ilk altı 
ayında toplam 91,7 milyar TL e-ticaret hacmine ulaşmıştır. Bunun %91’i yurtiçi 
harcamalarına, %5’i yurtdışı harcamalarına ve %4’ü ise diğer ülkelerin Türkiye’den 
alımlarına aittir. Tüm bu veriler ışığında e-ticaret hacmi 2019 yılının ilk altı ayına göre %64 
artış göstermiştir. Türkiye’nin yurtiçi harcamaları artarken diğer ülkelerden alımı ve diğer 
ülkelere satımının azaldığı görülmüştür. Ödeme yöntemleri itibariyle e-ticaret hacmi 
incelendiği zaman, %63,3 kartlı işlemler, %32,7 havale/EFT ödemeleri ve %4 kapıda ödeme 
yönteminin tercih edildiği saptanmıştır.  

 
Şekil 3.1. Kategorilere Göre Küresel E-Ticaret Büyümesi (We Are Social, 2021) 

2020 yılı için e-ticaret pazarı incelendiğinde 3,47 milyar kişinin çevrim içi hizmet veya ürün 
satın aldığı, tüketim mallarının e-ticaret pazarındaki toplam değerinin 2,44 trilyon Dolar, 
yıllık büyümenin %25,7 oranında ve kişi başı ortalama yıllık harcama tutarının 703 Dolar 
olduğu belirlenmiştir. Bu oran Türkiye için ortalama 304 Dolar olarak belirlenmiştir. 2020 
yılında dünya genelinde tüketici e-ticaret kategorilerine harcanan toplam miktar ele alındığı 
zaman ilk sırada 665 milyar Dolar ile moda ve güzellik sektörünün yer aldığı kaydedilmiştir. 
Bunu sırasıyla 593 milyar Dolar ile turizm, 525 milyar Dolar ile oyuncak ve hobi sektörü, 501 
milyar Dolar ile elektronik ve fiziksel medya teknolojisi, 413 milyar Dolar ile gıda, 330 
milyar Dolar ile mobilya, 135 milyar Dolar ile video oyun sektörü ve son olarak 21 milyar 
Dolar ile dijital müzik sektörü takip etmektedir. 2020 yılında başlayan COVID-19 
pandemisinin çevrim içi tüketicilere, turizm sektöründe bir önceki yıla göre %51 oranında 
daha az harcama yaptırdığı belirlenmiştir. Bununla birlikte %41 ile gıda, %27 ile moda ve 
güzellik, %26 ile dijital müzik, %25 ile oyuncak ve hobi, %23 ile video oyun, %20 ile 
mobilya ve %18 ile teknolojik ürünlerde artış olduğu tespit edilmiştir.  
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Türkiye’de 2020 ilk altı ay verilerine göre sektör bazında ortalama sepet tutarlarının hava 
yollarında 907 TL, giyimde 214 TL, elektronikte 167 TL, turizmde 150 TL, çiçekte 89 TL, 
kitap ve dergide 76 TL ve yemekte 40 TL kadar oluğu belirlenmiştir. Bunların %26’sı taksitli, 
%74’ü peşin ödeme şeklinde gerçekleştirilmiştir. E-ticaret sipariş adetlerinin oranlarına 
bakıldığı zaman %52,3’lük bir artışın olduğu saptanmıştır. 2019 yılında 558,7 milyon adet 
sipariş gerçekleştirilirken 2020 yılında bu sayı 850,7 milyon adete çıkmıştır. Türkiye’de e-
ticaret hacminin aylara göre karılaştırılmasında ise Haziran ayı %93’lük artışla ilk sırada yer 
almıştır. Bunu sırasıyla %78 ile Şubat, %74 ile Ocak, %49 ile Mayıs, %41 ile Mart ve %37 ile 
Nisan ayları izlemiştir. 

 
Şekil 3.2. E-Ticaret Hacminin Aylar İtibariyle Karılaştırılması (ETBİS, 2021) 

2020 Türkiye e-ticaret ve genel ticaret seyri incelendiğinde Ocak 2020 tarihi itibariyle 
aralarında fark en fazla iken Haziran ayına gelindiğinde aralarındaki farkın en aza indiği tespit 
edilmiştir. COVID-19’un yansımalarını ülkemizde hissettiğimiz Mart 2020 tarihi itibariyle 
Türkiye’de genel ticaret hacmi düşmeye başlamıştır. E-Ticaret hacmi ise Mart 2020 tarihinde 
COVID-19’un etkisiyle gerilemiş fakat internet kullanıcılarının temassız alıverişi tercih 
etmeleriyle hızlı bir yükselişe geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat genişlemiştir. Ocak 
2019 yılınca Türkiye’nin e-ticaret hacmi 8,5 milyar TL iken bu rakam Haziran 2020’de 18,7 
milyar TL olmuştur. Bu çerçevede pandeminin genel ticaret oranlarını düşürdüğü ve e-ticaret 
hacmini genişlettiği belirlenmiştir. 
Türkiye’de COVID-19’un etkisiyle havayolları, seyahat, konaklama, eğlence ve araç kiralama 
sektörlerinde düşüş olduğu saptanmıştır. Havayolları sektöründe bir önceki yıla göre %42, 
seyahatte %51, konaklamada %42, eğlencede %24 ve son olarak araç kiralama sektöründe 
%10’luk bir gerileme kaydedilmiştir.  
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Şekil 3.3. E-Ticarette En Çok Artış Gösteren Sektör Karşılaştırması (ETBİS, 2021) 

Şekil 3’de COVID-19’un yılın ilk altı ayında en çok gıda, süpermarket ve yazılım sektörlerine 
olumlu anlamda etki ettiği görülmüştür. Beyaz eşya sektörü bir önceki yıla göre %90, eğitim 
%45, elektronik %58, ev bahçe, %95, gıda süpermarket, %434 ve yazılım sektörü %116 
oranında artmıştır.  
2019-2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarının karşılaştırılması incelendiği zaman COVID-
19’un etkilerinin hem tüketicilere hem de pazara yansıdığı oldukça belirgindir. Gıda ve 
süpermarket alışverişlerinde belirtilen üç ay için %420’lik bir artış olduğu görülmüş, 
kimyasallarda %169, beyaz eşyada %102 ve anne bebek ürünlerinde %86 oranında bir 
yükseliş kaydedilmiştir. Bununla birlikte konaklamada %80, seyahatte %76 ve hava 
yollarında %75 oranında bir gerileme gözlemlenmiştir. Bu oran yaklaşık beş milyar Türk 
Lirasıdır. Bu azalış rakamları yaklaşık altı aylık elektroniğe ayrıca ev, gıda ve yazılım 
sektörlerinin altı aylık e-ticaret hacmi rakamlarına karşılık gelmektedir. 
Küresel e-ticaret kategorilerinin yıllık artış miktarı incelendiği zaman 2017 yılı için en fazla 
artış gösteren sektör %20 ile gıda olurken bunu sırasıyla moda, oyun, hobi, turizm, dijital 
müzik, elektronik ve video oyun takip etmiştir. 2018 verilerinde ise en çok artışı %17 ile 
moda-güzellik sektörü yaparken bunu sırasıyla gıda, mobilya, oyun, elektronik, turizm, video 
oyun ve dijital müzik takip etmiştir. 2019 yılında en çok artış gösteren %19 ile mobilya 
sektörüdür. Bunu sırasıyla moda, elektronik, oyun-hobi, gıda, turizm, video oyun ve dijital 
müzik takip etmiştir. 2020 yılı verilerine göre ise en çok artış %41 ile gıda sektöründe 
yaşanmıştır. Bunu ise moda, dijital müzik, oyun-hobi, video oyun, mobilya ve elektronik 
takip etmiştir. Turizm sektörü ise çizelge 3.1’e göre daha önce hiç görülmemiş bir şekilde 
%51 oranında azalmıştır. Bu bağlamda COVID-19 pandemisi sürecinde tüketicilerin internet 
üzerinden en çok gıda sektörüne ilgi gösterdiği ve kısıtlamalar dolayısıyla da turizm sektörüne 
talebin azaldığı belirlenmiştir.  
Küresel ölçekte ve Türkiye bazında eksi değerde gerileyen sektör turizm olmuştur. Tüm 
dünyayı etkileyen sürecin doğal olarak Türkiye’yi de aynı şekilde etkilediği gözlemlenmiştir. 
Ayrıca hem küresel hem de Türkiye bazında en çok artışın yine gıda olduğu kayıt altına 
alınmıştır.  

PROCEEDINGS BOOK 218 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

 

Çizelge 3.1. Küresel E-Ticaret Kategorilerinin Yıllık Artış Miktarı 

 

Moda-
Güzellik Elektronik Gıda Mobilya 

Oyun-
Hobi Turizm 

Dijital 
Müzik 

Video 
Oyun 

2017-
2018 +18% +12% +20% +16% +17% +13% +13% +7% 

2018-
2019 +17% +11% +15% +15% +15% +11% +4,2% +6,3% 

2019-
2020 +18% +18% +13% +19% +16% +7,9% +4,8% +4,9% 

2020-
2021 +27% +18% +41% +20% +25% -51% +26% +23% 

 
Küresel ölçekte e-ticaret pazarında 2019 yılı içerisinde çevrim içi alışveriş yapan kişi sayısı 
3,76 milyardır. Tüketici ödemelerinin yıllık toplam tutarı ise 4,14 trilyon Dolar kadardır. Bir 
önceki yıla göre toplamda %15 oranında bir büyüme yaşanmıştır. Kişi başına ortalama yıllık 
harcama tutarının ise 1.102 Dolar olduğu saptanmıştır. 2020 yılı içerisinde ise çevrim içi 
alışveriş yapanların sayısı 3,47 milyar olduğu belirlenmiştir. Bu tüketicilerin yıllık toplam 
ödeme tutarları ise 4,93 trilyon Dolar hacmindedir. Yıllık büyüme oranları değişkenler 
dâhilinde %24 oranında ve kişi başı ortalama yıllık harcama tutarı ise 1.421 Dolar değerinde 
olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 3.2. E-Ticaret Pazarına Genel Bakış 

 

Online Alışveriş 
Yapan 

Kişi Sayısı 
Tüketici Ödemelerinin 
Yıllık Toplam Tutarı 

Yıllık 
Büyüme 
Oranı 

Kişi Başı Ortalama 
Yıllık Harcama 

Tutarı 

2019-
2020 3,76 Milyar 4,14 Trilyon Dolar +15% 1.102 Dolar 

2020-
2021 3,47 Milyar 4,93 Trilyon Dolar +24% 1.421 Dolar 

 
Küresel ölçekte 2020 yılı e-ticaret aylık trafik endeksi incelendiği zaman en yüksek trafik 
değeri Kasım ve Aralık aylarına ait olduğu ve en düşük trafiğin Ağustos ayına ait olduğu 
kayıt altına alınmıştır. Türkiye’de ilk altı aylık verilere göre en yüksek e-ticaret hacmi 
Haziran ayında yaşanırken en az e-ticaret hacminin ise Nisan ayında olduğu görülmüştür. Bu 
kapsamda Mart ve Nisan aylarında Türkiye’de COVID-19’un etkisinin ve internet 
kullanıcılarının çevrim içi alışverişte tutum ve davranışları üzerine yansımalarının 
hissedilmeye başlandığı söylenebilir. Küresel ölçekte süpermarket, moda, perakende ve lüks 
ürünler kategorisinde en yüksek e-ticaret işlem endeksinin Kasım ve Aralık ayına ait olduğu 
tespit edilmiştir. Turizmde ise COVID-19’un tüm dünyaya yayılmadan önceki Ocak ve Şubat 
aylarında en yüksek e-ticaret işlem hacmine sahip olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca turizm 
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sektöründeki en az e-ticaret işlem hacmi Nisan ve Mayıs aylarına aittir. Bu veriler ışığında 
tüm dünyada e-ticaret yansımasının Türkiye’de yaşanan etkileriyle örtüştüğü sonucuna 
ulaşılmıştır.  
Araştırmanın diğer bulgularından birisi de çevrim içi yemek siparişleridir. Küresel ölçekte 
yemek siparişi vermek için çevrim içi hizmetleri kullanan kişi sayısı 1,2 milyardır. Toplam 
alışveriş ortalama tutarı ise bir yıllık 136 milyar Dolar kadardır. Kişi başı yıllık ortalama 112 
Dolar tutarındadır. Aylık harcama tutarı ise yaklaşık 9,3 Dolar tutarındadır. Türkiye’de ise 
2020 yılı ilk altı ay e-ticaret verilerine göre ortalama yemek sepet tutarının 40 TL olduğu 
belirlenmiştir. Türkiye’de e-ticaret hacminin haftanın günlerine göre dağılımı hesaplandığında 
Pazartesi günü %17,1 ile ilk sırada yer alırken Pazar gününe kadar e-ticaret hacminin düşüş 
gösterdiği izlenmiştir. Türkiye’de il bazında kartlı işlemlerde e-ticaret hacminin genel ticarete 
oranı en yüksek illeri ise İstanbul, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale şeklinde 
belirlenmiştir. 

IV. SONUÇ 
İnternet kullanıcılarının %7, aktif sosyal medya kullanıcılarının ise %13 arttığı COVID-19 
pandemisi sürecinde sosyal ağ uygulamaları aracılığıyla canlı yayın yapmak daha da 
yaygınlaşmaya başlamıştır. E-ticaret endüstrisi markalar için pandemi sürecinde göreceli 
olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurmuş ve yeni satış stratejileri izlemelerine neden 
olmuştur. Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü insanları evlerinde 
kalmaya mecbur bırakmış ve bu durumda hem internet kullanıcılarının sayısını artırmış hem 
de aktif sosyal medya kullanım sürelerini çoğaltmıştır. İnternet kullanıcıları çevrim içi 
alışverişlerini yapmadan önce satın alacakları ürün veya hizmetler hakkında kullanıcı 
yorumlarına odaklanmaktadırlar. Bu nedenle de markaların e-ticaret sektörü için modern 
pazarlama anlayışının müşteri odaklılığına önem verdiği görülmüştür.  
Çevrim içi alışveriş aynı zamanda kullanıcılarına zaman geçirici bir aktivite ya da küresel 
sistemin ortaya çıkarttığı boş zamanları değerlendirme olarak da algılanmaktadır. Bu durum 
Youtube’da ya da Facebook’ta zaman geçirmeyle aynıdır. Bu anlamda sosyal medya çevrim 
içi alışverişin potansiyelini ve tüketicilerin sayısını artırmaktadır. 2020 yılında tüm dünyaya 
sirayet eden virüs fiziksel olarak erişilebilirliğe engel olsa da e-ticaretin kolay ve hızlı 
erişilebilirlik özelliği markaların e-ticarete yönelmesine ve önem vermesine neden olarak e-
ticaretin hacmini genişletmiştir. Bununla birlikte tüketiciler daha fazla dijital deneyimler 
kazanmış ve rekabetin artmasıyla hizmet kalitesinin artığı öngörülmüştür.  
Pandemi sürecinde internet kullanıcılarının %90’ının herhangi bir cihaz ile alışveriş sitelerini 
ziyaret ettiği belirlenmiştir. Yine internet kullanıcılarının %81’inin bir ürün almak amacıyla 
ürün ya da hizmet arattığı, %76,8’inin herhangi bir araç ile ürün veya hizmet satın aldığı 
saptanmıştır. Bu bağlamda, e-ticaretin sadece alışveriş amaçlı kullanılmadığı aynı zamanda 
eğlence, keşif gibi sebepler nedeniyle de kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Tüm yaş 
kategorilerinde kadınların erkeklere oranla herhangi bir cihazla alışveriş yapması ve 
benimsemesinin yüksek olduğu ve yine tüm yaş gruplarında sadece bir mobil cihaz üzerinden 
çevrim içi bir ürün satın alan kadın kullanıcıların erkeklerden fazla olduğu belirlenmiştir. 
Bununla birlikte 55-64 yaş grubunun ortalama %75’i herhangi bir cihaz üzerinden alışveriş 
yaparken sadece mobil cihazlarda bu oranın %36 olduğu gözlemlenmiştir.  
Türkiye’nin COVID-19 pandemisi sürecinde herhangi bir cihazla alışveriş yapma oranı %75, 
sadece mobil cihazlardan çevrim içi alışveriş yapma oranı %54,8, yalnızca masaüstü veya 
dizüstü bilgisayarlardan alışveriş yapma oranı ise %39 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, 
Türkiye için mobil uygulamaların ve araçların yaygın olarak kullanıldığı, çevrim içi 
alışverişlerde de bu tarz uygulamaların tüketicileri semantic web ile analiz ettiği satın alma 
davranışları üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle Web 3.0 ile internet 

PROCEEDINGS BOOK 220 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

kullanıcılarının bir yansımasıyla insan matrisleri oluşturulmaktadır. Akıllı yazılımlar ve 
algoritmalarla kişiselleştirilmiş reklam içerikleri hazırlanarak internet kullanıcılarının satın 
alma davranışları yönlendirilmektedir. Bu kapsamda Türkiye için e-ticaret alanında en etkili 
yöntemin mobil araçlar olduğu görülmüştür. Küresel ölçekte sadece mobil araçlarla alışveriş 
yapan en az yaş kategorisi 55-64 iken sadece masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla 
en fazla alışveriş yapan kategori de 55-64 yaş arası olmuştur. Bu durum, 16-24 yaş grubunda 
en aza inmiştir. Bu veri bizlere Baby Boomer kuşağının ve X kuşağının daha geleneksel 
internete bağlanma yöntemlerini gösterirken, Z ve Y kuşağının çevrim içi alışverişte 
bilgisayara göre daha fazla mobil cihazları tercih ettiğini göstermiştir. Sonuç olarak 
dijitalleşmenin kuşaklarla ilişkisi e-ticaret sektörüne de yansımıştır.  
2020 yılında dünya genelinde tüketicilerin e-ticarette kategorilere göre yıllık büyüme oranları 
analiz edildiğinde COVID-19’un hem Türkiye’de hem de dünyada yansımalarının görüldüğü 
bu yansımaların da görece olarak sektörleri olumlu veya olumsuz etkilediği sonucuna 
varılmıştır. Öyle ki küresel ölçekte gıda sektörü %41’lik artışla ilk sırada yer alırken, moda, 
dijital müzik sektörü, hobi ve video oyun sektörü hiç olmadığı kadar artış göstererek zirveyi 
zorlamıştır. Elektronik ve mobilya sektörlerindeki artışların normal seyrinde olduğu ve 
pandemiden etkilenmediği görülürken turizm sektörünün hem Türkiye’de hem de tüm 
dünyada oldukça kötü etkilendiği tüketicilerin turizm sektörüne olan işlem hacminin gıda, 
dijital oyun, müzik, hobi, moda gibi sektörlere aktarıldığı sonucuna varılmıştır.  
Küresel ölçekte dijital ödeme pazarında pandemi sürecinde bir önceki yıla göre çevrim içi 
alışveriş yapan kişi sayısının azaldığı görülmüştür. Buna karşılık, dijital ödeme tutarları ve 
kişi başı harcama tutarları artmıştır. Bu bağlamda pandeminin kişilerin ekonomisini olumsuz 
etkileyerek çevrim içi alışveriş imkânlarını kısıtladığı öngörülmüştür. Ayrıca mevcut çevrim 
içi alışveriş yapanların ise bir önceki yıla oranla daha çok harcama yaptığı sonucuna 
varılmıştır.  
Türkiye’de de COVID-19’un e-ticaret üzerindeki yansıması %64 oranında artış göstermiştir. 
Buradan hareketle kısıtlamaların ve sosyal mesafe kurallarının tüketiciler üzerindeki 
yansıması daha çok temassız ödeme yöntemlerinin tercih edilmesiyle gösterilebilir. 
Pandeminin ihracat ve ithalatı etkilemesi e-ticarete de yansımış ve diğer ülkelerin Türkiye’den 
alımı %7 Türkiye’nin diğer ülkelerden alımı %2 oranında azalmıştır. Buna karşılık 
kısıtlamaların etkisiyle yurtiçi e-ticaret hacmi genişlemiştir. COVID-19’un tüketiciler 
üzerindeki bir diğer yansıması ise e-ticaret siparişlerinde bir önceki yıla göre hiç olmadığı 
derecede %52’lik oranda bir artış görülmesidir. Kısıtlamaların etkisiyle, fiziksel alışverişten 
kaçınılmayla, ürünlere ulaşılabilirliğin zorluğuyla veya stokçuluk dürtüsüyle olsun COVID-
19 pandemisi insanları çevrim içi alışverişe yönelterek daha fazla tüketmelerini sağlamıştır. 
Türkiye’de 2020 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın tüm aylarına oranla yaklaşık iki kat e-
ticaret harcaması yapılması bunun bir sonucudur. Ayrıca küresel ölçekte çevrim içi alışveriş 
yapanların azalması fakat yıllık toplam tutarın artması tüketicilerin pandemi sürecinde daha 
fazla alışveriş yaptığının bir göstergesi olmuştur. Bu durum ayrıca pandemi sürecinde üretim 
ve tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin fiyatlara yansıması olarak da gösterilebilir.  
Türkiye’de hem sektörel bazda hem de e-ticaret hacminde küresel ölçekte yaşanan 
yansımaların etkileri gözlemlenmiştir. Tüketicilerin bir önceki yıla göre ilgi gösterdiği ve en 
çok artışın yaşandığı sektörler gıda, süpermarket, kimyasallar ve yazılım sektörü olarak 
belirlenmiştir. Bu durum kısıtlamaların etkisiyle evde kaldığımız günlerde işlerimize ve 
okullarımıza gidemediğimiz fakat yazılımlar aracılığıyla hem işlerimize hem de okulumuza 
devam ettiğimizin, özel ve resmi kurumların teknolojik alt yapılarını bu süreç doğrultusunda 
yenilediğinin ve geliştirdiğinin bir sonucudur. Gıda ve yazılım en çok artış gösteren sektör 
olsa da en çok Türk Lirası bazında harcamanın yapıldığı sektör sırasıyla beyaz eşya, giyim, 
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elektronik, ev bahçe, gıda, süpermarket ve yazılımdır. Bu bağlamda Türkiye’deki çevrim içi 
alışveriş yapanların evde kaldıkları pandemi günlerinde beyaz eşyalarını ve ev eşyalarını 
yeniledikleri sonucuna varılmıştır. COVID-19’un etkisiyle çevrim içi alışverişte azalış 
gösteren sektörler de olmuştur. Bunlardan en çok etkilenen sektör genel tanımıyla turizmdir. 
Seyahat sektörü bu anlamda %51 ile en çok etkilenen sektör olmuş ve bunu sırasıyla 
havayolları, konaklama, eğlence ve araç kiralama sektörleri takip etmiştir. Bu gerileme oranı 
yaklaşık beş milyar Türk Lirasıdır. Bu azalış rakamları pandeminin ilk altı aylık elektroniğine 
ayrıca ev, gıda ve yazılım sektörlerinin altı aylık e-ticaret hacmi rakamlarına karşılık 
gelmektedir. Bu durum COVID-19 pandemisinin doğal bir sonucu olarak görülmüştür. 
Araştırmanın bir diğer sonucu ise pandemide bir önceki yıla göre yoğun bir artış gösteren 
çevrim içi gıda siparişleridir. Küresel ölçekte yıllık 112 Dolar aylık ise 9,3 Dolar çevrim içi 
gıda alışverişi söz konusudur. Türkiye’de ise 2020 yılı ilk altı ay verilerine göre ortalama gıda 
sepet tutarının 40 TL olduğu belirlenmiş ve pandemide Türkiye’nin çevrim içi aylık sipariş 
miktarının 7,5 milyon olduğu öngörülmüştür. Türkiye’de ilk altı aylık verilere göre en yüksek 
e-ticaret hacmi Haziran ayında yaşanırken en az e-ticaret hacminin ise Nisan ayında olduğu 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarında Türkiye’de COVID-19’un etkisinin ve 
internet kullanıcılarının çevrim içi alışverişte tutum ve davranışları üzerine yansımaları 
hissedilmeye başlanmıştır. 
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, kişilerin hatta kuruluşların 
rutin hayatlarını sekteye uğratmıştır. Belirsiz bir durumun yaşandığı bu kaos ortamında 
milyarlarca insanın evlerine hapsolduğu ve nelerin daha önemli olduğu yeniden 
değerlendirilirken, yeni medya araçlarının etkisinin daha da önem kazandığının ileri 
sürüldüğü bilinmektedir. İnsanların dijital kanallar aracılığıyla COVID-19 pandemisi 
sırasında her zamankinden daha fazla etkileşim kurmaya başladıkları görülmektedir. Öyle ki 
virüsten nasıl korunacağından sağlık ürünlerine, gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar birçok 
konu için ya da sadece iletişim amaçlı olarak internet alt yapısı ile çalışan uygulamaları tercih 
etmişlerdir. İnternet kullanıcıları bu süreçte çevrim içi alışverişi daha çok benimsemiş ve e-
ticaret sektörü yükselişe geçmiştir. 
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ÖZET 
COVİD-19 enfeksiyonu tüm dünyada insanları etkileyen küresel çapta bir sağlık krizidir. 
Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni koronavirüsten 
kaynaklanan hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ(World Health Organization-WHO)  11 
Şubat 2020 tarihinde COVID-19 olarak tanımladı. Aynı kurum, virüsün hızla yayılması, 
yetkililerin bu konuda gerekli tedbirleri almaması ve konuya yeterince hassasiyet 
göstermediklerini gerekçe göstererek 12 Mart 2020’de COVID-19’u pandemik bir hastalık 
kategorisine almıştır. Halkın, COVİD-19 salgını gibi gerçek veya potansiyel bir sağlık risk 
tehdidiyle karşılaştığında, tedavi seçenekleri sınırlı olabilir, doğrudan müdahaleler zaman 
alabilir ve kaynaklarda az olabilir. Bu nedenle, tavsiye ve rehberlik etmek, genellikle bir riski 
yönetmede en önemli halk sağlığı aracıdır. Proaktif iletişim, halkı koruyucu davranışları 
benimsemeye teşvik eder, hastalık izlemini hızlandırır, kafa karışıklığını azaltır ve 
kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlar. Etkili bir yanıt için ise bunların tümü 
gereklidir. COVİD-19 gibi pandemiler geniş çaplı davranış değişiklikleri gerekli kılmakta ve 
kişilere önemli sorumluluklar getirmektedir. Salgın sürecinde hastalığın olumsuz etkilerini 
azaltmak, risk altındakilerin doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmasını sağlamak ve bireylere 
rehberlik etmek başta ülkelerin sağlık bakanlıkları olmak üzere tüm kurumlarına önemli işler 
düşmektedir. Salgınla mücadelede risk altındakilerle bağ kurulmasını sağlayan kitle iletişim 
araçlarının önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Pandemi gibi hızlı bilgi alışverişi 
gerektiren durumlarda infografiklerin kullanımı önem arz etmektedir. İnfografikler ise hızlı 
algılama ve hızlı davranış gerektiren konularda kaynak ve alıcıya büyük imkânlar 
sunmaktadır. İletilmek istenen bilgiler uzun metinler yerine grafikler vasıtasıyla aktarıldığı 
infografikler bilgilerin kolayca anlaşılmasını, kişilerle iletişim kurmayı, zorluk derecesi 
yüksek olan kavramların daha kolay anlaşılmasını ve tıbbi terimlerin anlaşılır hale gelmesinin 
mümkün kılar. 
Bu araştırmada Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dağıtılan COVID-19 
salgınıyla ilgili infografikler görsel tasarım, içerik ve yazında bulunan hedef kitle tercihleri 
varsayımlarına göre incelenmiş, salgınla mücadelede nasıl yararlanıldığı ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Risk İletişimi, Pandemi İletişimi, COVİD-19 Pandemisi, İnfografik 
 

ABSTRACT 
COVID-19 infection is a global health crisis that affects people all over the world. The 
disease caused by the new coronavirus that emerged in Wuhan, Hubei Province, China in 
December 2019, The World Health Organization-WHO identified it as COVID-19 on 
February 11, 2020. The same institution put COVID-19 in the category of pandemic disease 
on March 12, 2020, citing the rapid spread of the virus, the authorities' failure to take the 
necessary measures in this regard, and their lack of sensitivity to the issue. When the public 
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faces a real or potential health risk threat, such as the COVID-19 pandemic, treatment options 
may be limited, direct interventions can take time and resources may be scarce. Therefore, 
advice and guidance is often the most important public health tool in managing a risk. 
Proactive communication encourages the public to adopt protective behavior, speeds up 
disease monitoring, reduces confusion, and enables better use of resources. All of this is 
necessary for an effective response. Pandemics such as COVID-19 require wide-ranging 
behavioral changes and bring important responsibilities to individuals. During the epidemic 
process, it is important for all institutions, especially the Ministry of Health of the countries, 
to reduce the negative effects of the disease, to ensure that those at risk have access to 
accurate and reliable information and to guide individuals. The importance of mass media, 
which enables establishing links with those at risk in combating the epidemic, is increasingly 
understood. The use of infographics is important in situations that require rapid information 
exchange such as a pandemic. Infographics, on the other hand, offer great opportunities to the 
source and the buyer in subjects that require fast perception and rapid behavior. Infographics, 
in which the information desired to be conveyed through graphics instead of long texts, makes 
it possible to easily understand information, to communicate with people, to understand 
concepts with high difficulty and to make medical terms understandable. 
In this study, prepared by the Ministry of Health in Turkey and distributed infographic about 
the COVİD-19 outbreak visual design, examined according to their content and type in who 
the target audience preferences, assumptions, we have tried to show how in the fight against 
the epidemic is harnessed. 
Keywords: Risk Communication, Pandemic Communication, COVID-19 Pandemic, 
Infographic 
 

GİRİŞ 
Covid-19 koronovirüs ailesinden bir virüstür. İlk defa Aralık 2019’un sonunda Çin’in Hubei 
Eyaleti, Vuhan kentinde ortaya çıkan etyolojisi tespit edilemeyen pnömoni vakaları olarak 
belirlenmiştir. 7 Ocak 2020’de yeni tip koronavirüs (2019- nCoV) olarak tanımlanmıştır. 
Çin’de başlayan koronavirüs enfeksiyonu tüm dünyaya yayılmış ve ülkemizde ise ilk vaka 11 
Mart 2020’de tespit edilmiştir (Şenol ve Avcı, 2020: 345).Hastalığın İlk teşhisini takiben 2 
hafta içinde 1000 kişiye bulaşmış ve takip eden haftada ise vaka sayısı 4600’ü aşmıştır. İlk üç 
ayda 100 den fazla ülkeye yayılan virüs günümüzde 200’den fazla ülkeye ve bölgeye 
yayılarak salgın haline gelmiştir. Virüsün bu kadar hızlı yayılım göstermesi sonucunda, Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel bir salgın ilan etmesine yol açmıştır (Baygül 
Özpınar ve Aydın, 2020: 241). 
Salgın (Epidemi) en basit şekilde bir hastalığın beklenenden daha fazla sayıda görülmesi ve 
ya vaka sayısında anlamlı artışın belirlenmesi biçiminde tanımlanmaktadır. Pandemi ise 
Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren 
salgın hastalıklara verilen genel isimdir (Varol ve Tokuç, 2020: 581).Covid-19 salgını gibi 
salgın hastalıklar, ortaya çıkışları ve geniş alanlara yayılabilme özellikleri nedeniyle önemli 
halk sağlığı acilleri içerisinde görülmektedir. Salgın sırasında hangi risklerle karşı karşıya 
kalındığı ve hangi tedbirlerin alınabileceği ile ilgili çok ciddi bilgi gereksinimini de 
beraberinde getirmektedir. İşte bu durumda da risk iletişimi devreye girmektedir. Risk 
iletişimi hem risk öncesinde risk anında hem de risk sonrasında önemli rol almaktadır (Şenol 
ve Avcı, 2020: 345). 
Salgınlar, “etkilenen topluluğun veya toplumun kendi kaynaklarını kullanarak başa çıkma 
yeteneğini aşan yaygın insani, maddi, ekonomik veya çevresel kayıplara neden olan bir 
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topluluğun veya toplumun işleyişinin ciddi bir şekilde bozulması durumudur (Fraustino, et al., 
2012: 6).Salgınlara kısa sürede müdahale edilmesinin önemi, yayılım hızı ve etkilediği alanın 
genişliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle risk iletişimine büyük iş düşmektedir (Şenol ve 
Avcı, 2020: 341).COVID-19 salgını, etkili sağlık ve risk iletişiminin önündeki çeşitli engelleri 
ortaya çıkardı. Özellikle halk sağlığını etkileyen bir krizde risk iletişiminden en iyi sonuçları 
elde etmek için, teknik bilgiler derlenmeli ve farklı izleyiciler tarafından anlaşılması için 
dikkatle sunulmalıdır. Bunu etkili bir şekilde yapmak, kilit paydaşların tanımlanmasını, bu 
paydaşların kim olduğunun anlaşılmasını, konuyla ilgili rekabet eden fikirlerin belirlenmesini 
ve paydaşların bakış açıları dikkate alınarak stratejik olarak sunulmasını gerektirir (Paulik et 
al., 2020: 552-553). İşte bu süreçte, salgının olumsuz etkilerinin azaltılması,halka doğru ve 
güvenilir bilgilere ulaşılmasını sağlamak,bireylere rehperlik etmek üzere bütün kurumlara 
önemli görevler düşmektedir.Bu kurumların başında ise ülkelerin sağlık bakanlığı 
gelmektedir. Pandemi sırasındaki risk iletişiminin en büyük zorluğu, en iyi uygulamalarla 
ilgili bilginin en fazla ihtiyacı olan bireylere daha hızlı veya eşit şekilde nasıl aktarılacağıdır. 
Aslında geleneksel metin ağırlıklı içeriğin, mevcut statik web sitelerinin ve bilimsel 
yayınların yayılma hızının oldukça yavaş olduğu bilinen bir durumdur(Baygül Özpınar ve 
Aydın, 2020: 241). Günümüzün hızlı tempolu ortamında, mesajımızı gürültüden ayıran kısa 
ve ilgi çekici bir şekilde iletmek salgın zamanlarında oldukça etkili olmaktadır. Görsel hikaye 
anlatmanın gücü, verilerimizdeki hikayeleri nasıl bulacağımızı ve maksimum etki için bunları 
izleyicilerinizle görsel olarak nasıl iletişim kuracağımızı ve paylaşacağımızı öğretir (Lankow  
et al.,  2012).Yeni medya ve bilişim teknolojilerin hızlı gelişimiyle birlikte dijital mecrada 
giderek artan bilgi yoğunluğu insanların gereksinim duydukları bilgiye (kolay) ulaşımını 
zorlaştırırken, anlaşılır bilgiye erişimini de güçleştirmektedir. Kolay anlaşılır ve erişilir bilgi 
için infografik tasarımlar önemli bir vazife üstlenmektedir (Denli, 2016: 1475). 
Hastalık salgınlarıyla başa çıkmak için iletişim araçları ve yönergeleri mevcut olsa da, 
pandeminin kapsamı, hem mevcut araçların ve kavramların yararlılığını hem de 
sınırlamalarının anlaşıldığını gösteren zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmada ilk olarak 
risk iletişim süreciyle ilgili literatür bilgilerine yer verilmiş ve COVİD-19 salgını risk iletişimi 
açısından incelenmiştir. Daha sonraki bölümde ise görsel iletişimin önemine değinilerek, 
infografiklerin ilk kullanımı ve gelişim seyri anlatılmakta, bilgilerin uzun metinlerle 
aktarılmanın yerine grafikler ile iletildiği sunum biçiminin salgınlar gibi önemli felaket 
zamanlarında sağlayabileceği faydalar üzerinde durulmaktadır. Araştırmada ayrıca Türkiye’de 
Sağlık Bakanlığı’nın farklı kitlelere ve konulara yönelik hazırlayıp çeşitli platformlar 
üzerinden dağıttığı COVİD-19 temalı infografikler görsel dizayn, mana ve metinde bulunan 
seyirci beklentileri açısından araştırılarak, salgınla mücadelede nasıl kullanıldıkları 
incelenmiştir. 
 

1. RİSK İLETİŞİMİ VE PANDEMİ SÜRECİ 
Risk iletişiminin temel amacı, bireylere veya topluluklara bilinçli seçimler yapmalarına 
yardımcı olmak için yeterli bilgi sağlamaktır. Riskin sonuçları hakkında bilgi verilmeli ve 
böylelikle varsa hangi eylem veya eylemlerin yapılacağına karar vermede yardımcı olmalıdır. 
Sağlık hizmetlerinde risk iletişiminin temel amacı, halkın ve profesyonellerin bilinçli kararlar 
almasına yardımcı olmaktır (Adil, 2013: 364). Risk bir olayın meydana gelme olasılığıdır. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) risk iletişimini, “uzmanlar, topluluk liderleri, yetkililer ve risk 
altındaki kişiler arasında gerçek zamanlı bilgi, öneri ve fikir alışveriş süreci ve herhangi bir 
acil durum müdahalesinin ayrılmaz bir parçası” olarak tanımlamaktadır (WHO, 2017). Bir 
diğer ifadeyle risk iletişimi, iç iletişim ve dış iletişim olmak üzere iki unsurun birleşimidir. İç 
iletişim, risk değerlendiricilerinin ve yöneticilerin görev ve sorumlulukları hakkında ortak bir 
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anlayış geliştirdiği bir durumu ifade eder. Risk değerlendiricilerinin ve yöneticilerin, mevcut 
bilgilere dayanarak potansiyel etkiyi ve olası tüm sonuçları değerlendirmesini sağlar. Dış 
iletişim, paydaşların riskin olumsuz etkisi konusundaki farkındalığını ve risk yönetişim indeki 
rolleri ve farklı davranışların başlatılmasındaki rolleri hakkındaki farkındalıklarını artırır 
(Zhang  et al., 2020: 2). 
Heath (1994) "Risk iletişimini, uygun şekilde tolere edilebilir olup olmadıklarına 
bakılmaksızın risk unsurları ve risk sonuçları ile ilgilenir" diye öneriyor. Covello (1992) ise 
risk iletişimini, “bir riskin niteliği, büyüklüğü, önemi veya kontrolü hakkında ilgili taraflar 
arasında bilgi alışverişi '' olarak tanımlamaktadır(aktaran, Reynolds ve Seeger, 2005: 45). 
ABD Ulusal Araştırma Konseyi (NRC)ise risk iletişimini, “Bireyler, gruplar ve kurumlar 
arasında etkileşimli bir bilgi ve fikir alışverişi süreci” olarak tanımlamakta ve risk 
iletişiminin, risk türleri, seviyeleri ve riskleri yönetme yöntemleri hakkında tartışmaları 
içerdiğini belirtmektedir  (Öğüt ve Olkun, 2021: 253). Risk iletişimi, en genel haliyle, 
bireyler, gruplar ve kurumlar arasında çevresel, endüstriyel veya tarımsal süreçler, politikalar 
veya ürünlerden kaynaklanan sağlık riskleri hakkında bilgi alışverişini ifade eder (Infanti et 
al.,   2013: 5). 
Dünya Sağlık Örgütü, toplum için mümkün olan en az kesinti ile hızlı salgın kontrolü, halk 
sağlığı hedefini teşvik edecek kanıta dayalı, sahada test edilmiş iletişim rehberliğini 
oluşturmuş ve salgın sırasında iyi bir risk iletişimini beş ilke üzerine oluşturmuştur. Bu 
ilkeler; güven, şeffaflık, erken ilan, dinleme ve planlama olarak belirtilmiştir.  
Güven, salgın iletişiminin temel ilkesi olarak kabul edilmektedir.Diğer bir ifadeyle salgın 
iletişim prensipleri için anahtar rol oynamaktadır (WHO, 2008). Güven, kazanılması en zor 
olan ancak kaybedilmesi en kolay olanıdır.Şöyleki güven uzun zaman insanlara açık ve dürüst 
bilgi vererek kazanılırken;herhangi bir bilgi gizlendiği zamanda kolaylıkla  
kaybedilmektedir(Şenol ve Avcı, 2020: 342). Salgın zamanlarında halk sağlığını ilgilendiren 
tutum ve davranışların geliştirilmesi, pekiştirilmesi ve/veya davranış değişikliği 
oluşturulabilmesi için etkili iletişim bir gerekliliktir. İletişim çalışmalarının ortaya çıkardığı 
gibi; kaynağa duyulan güven ile davranış geliştirme arasındaki ilişki, belirsizliğin ve iletişim 
gereksiniminin arttığı kriz zamanlarında daha da önem kazanmaktadır (Balta Peltekoğlu ve 
Demir Askeroğlu, 2020: 3703). Risk iletişimi yalnızca bilenler (uzmanlar), sorumlular 
(yetkililer) ve etkilenenler arasında güvene dayalı bir iletişim olduğunda çalışır. Güven 
olmadan, insanların verilen tavsiyelere uyma olasılığı düşüktür. İnsanların inançlarını, 
endişelerini ve algılarını dinlemek ve anlamak, onlara gerçekleri ve tavsiyeleri sağlamak 
kadar önemlidir. Neyin bilindiğini dürüstçe açıklamak ve belirsiz olanı kabul etmek esastır. 
Tavsiye verenlerin güvenilirliği; şefkat ve empati ifadeleri; ve hedef kitleyle özdeşleşme risk 
iletişimini etkili kılan faktörlerdir (WHO, 2020). 
Şeffaflık, bir salgın sürecindeki iletişim açık ve şeffaflığı gerektirir. Salgın sırasında halk 
tehdit altında tedavi imkânları sınırlı olabilir ve müdahale etmekte zaman alabilir. Bu 
durumda açık ve şeffaf risk iletişimi önemli görev alır. Salgın zamanında mevcut bilgiler 
doğrultusunda ilk bilgi verilmeli, yeni bilgiler geldikçe tekrar bilgi verilmelidir. Şeffaflık aynı 
şekilde güven oluşturmada da önemli etkileri vardır(Şenol ve Avcı, 2020: 342).  
Erken İlan, gerçek veya potansiyel bir sağlık riskinin proaktif iletişimi, etkilenenleri uyarmak 
ve bulaşıcı bir hastalık tehdidini en aza indirmek için çok önemlidir. Erken duyurmak - eksik 
bilgilerle bile - söylentileri ve yanlış bilgileri önler. Yetkililer bilgiyi ne kadar uzun süre saklı 
tutarlarsa, bilgi nihayet ortaya çıktığında, özellikle de dışarıdan bir kaynak tarafından ifşa 
edilirse, o kadar korkutucu görünecektir(WHO, 2008). 
Dinleme, salgın sırasında salgından etkilenenleri dinlemek risk iletişiminin temel ilkelerinden 
biridir (Şenol ve Avcı, 2020: 342).  Halkın risk algılarını, görüşlerini ve endişelerini anlamak, 
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etkili iletişim ve desteklediği daha kapsamlı acil durum yönetimi işlevi için çok önemlidir 
(WHO, 2008). 
Planlama, bir salgın sırasında halkla iletişim, herhangi bir halk sağlığı otoritesi için muazzam 
bir zorluk teşkil eder ve bu nedenle, yukarıda açıklanan ilkelere uymak için önceden sağlam 
bir planlamayı gerektirir. Planlama önemli bir ilkedir, ancak daha da önemlisi eyleme 
dönüştürülmesidir (WHO, 2008). 
Koronavirüs salgını gibi bir krizde risk iletişimi için hedef kitleye net, kesin ve doğru bir 
şekilde iletişim kurmak çok önemlidir. Kriz zamanlarında insanlar birçok soruyla doludur - 
Ne, Kim, Neden, Nasıl? Bu süre zarfında, doğru araçla birleştirilen veriler, okuyucuların 
bazen görünmeyen kalıpları ve eğilimleri görmesini sağlayacaktır (Jacob, 2020: 118).  
Özetle, risk iletişimi, uzmanlar veya yetkililer ile hayatta kalmalarına, sağlıklarına veya 
ekonomik veya sosyal refahlarına yönelik bir tehdit (tehlike) ile karşı karşıya kalan kişiler 
arasında gerçek zamanlı bilgi, öneri ve fikir alışverişini ifade eder. Nihai amacı, risk altındaki 
herkesin bir hastalık salgını gibi tehdidin (tehlike) etkilerini hafifletmek ve koruyucu ve 
önleyici tedbirler almak için bilinçli kararlar alabilmesidir. Risk iletişimi, medya ve sosyal 
medya iletişiminden kitle iletişimine ve paydaş ve topluluk katılımına kadar birçok iletişim 
tekniğini kullanır. Paydaşların algılarının, endişelerinin ve inançlarının yanı sıra onların bilgi 
ve uygulamalarının anlaşılmasını gerektirir. Etkili risk iletişimi ayrıca erken dönemde tespit 
edilmeli ve ardından söylentileri, yanlış bilgileri ve diğer iletişim zorluklarını yönetmelidir 
(WHO, 2020). 

1.1. COVİD-19 Pandemi Sürecindeki İletişim 
İlk olarak Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde, nedeni o an için 
tespit edilemeyen zatürre vakaları bildirmiş ve 5 Ocak 2020 tarihinde ise, daha önce 
insanlarda görülmeyen yeni bir coronavirüs olarak tanımlanmıştır. Başlangıçta 2019-nCoV 
olarak belirtilen yeni hastalık, daha sonra Covid-19 olarak isimlendirilmiş ve Çin’de ortaya 
çıkışını takip eden ilk üç ay gibi kısa bir zamanda tüm dünya yayılmış ve birçok insanı etkisi 
altına almıştır (Budak ve Korkmaz, 2020: 66). Dünya Sağlık Örgütü ise virüsün dünya 
çapında hızla yayılmasının artması sonucunda COVID-19 salgınının küresel bir salgın 
olduğunu Mart 2020'de doğruladı ( Paulik et al., 2020: 552). 
Salgının ortaya çıkmasıyla beraber DSÖ bölgesel merkez,yerel merkez ve ülke düzeyinde 
olmak üzere üç düzeyide içine alacak şekilde yönetim destek ekibini oluşurmuştur. Salgınla 
ilişkili ilk sosyal medya mesajını 4 ocakta, 5 ocak 2020 tarihinde ise salgınla alakalı ilk teknik 
raporu düzenlemiştir10 Ocak 2020 de ise geçmiş dönemde ortaya çıkan SARS ve MERS gibi 
virüslere dayandırılarak, yeni virüsle ilgili ilk rehber yayınlandı. Yayınlanan bu rehberde; 
vakaların tespiti, test yöntemi ve yönetimi de içine alan konularda ülkelere tavsiye niteliğinde 
geniş kapsamlı bir teknik rehberlik paketi olarak sunulmuştur(Baygül Özpınar ve Aydın, 
2020: 241;  Budak ve Korkmaz, 2020: 66). 
DSÖ, risk iletişimi için en iyi uygulamalar hakkında küresel rehberlik sağlar ve risk iletişimi 
için doğru politika, strateji ve planlar oluşturarak, kilit personele eğitim sağlayarak, 
gazetecileri sağlıkla ilgili acil durumları nasıl rapor edecekleri konusunda eğiterek  ülkeleri 
kapasite geliştirmeleri için destekler. ulusal sistemleri test etmek için simülasyon çalışmaları 
yapar.Acil durumlarda, DSÖ, Ulusal ve yerel makamlarla el ele çalışmak üzere, etkilenen 
ülke ve bölgelere Acil Durum İletişim Ağı kurarak müdahale için uygulamalı destek sağlar 
(WHO, 2020). İşte bu noktada DSÖ’ü COVİD-19 vakalarıyla ilgili olarak sayfasında 
hastalıktan korunmanın yolları ve konuyla alakalı anlatılar, virüs hakkında sıkça sorulan 
sorular, vaka durumunu gösteren raporlar ve virüsle ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. 
Pandeminin ilan edilmesini takiben aralıklı olarak basın toplantıları yapılmış ve kayıtlar web 
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sitesinde yayınlanmıştır. Tüm bu çalışmalarla birlikte resmi sosyal medya hesaplarından, 
çeşitli fotoğraflar, virüsle ve alınacak tedbirlerle ilişkili videolar ve İnfografikler gibi görsel 
bilgilendirici ve etkilenenleri eğitmek amaçlı içeriklere de yer verilmiştir (Baygül Özpınar ve 
Aydın, 2020: 246). 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu ve günlük olarak güncellenen 
veri sayfasında belirtildiği üzere; Türkiye’deki ilk Covid-19 vakası, Avrupa’dan dönen bir 
kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de görüldüğü 
doğrulanmıştır.  İlk vakanın tespit edilmesini izleyen günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve covid-19 testi 
pozitif çıkan hastanın gözlem altında tutulduğunu ve temaslı olduğu kişilerle ilgili gerekli 
tedbirlerin alındığını bildirmiştir. İlk vakanın tespit edilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı hastalıkla ilgili ALO 184 danışma hattını oluşturmuş, virüsle ilgili güncel ve detaylı 
bilgilerin bulunduğu, https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ sitesini kurmuştur. Bakanlık ayrıca 
bu sitede covid-19’la alakalı detaylı bilgilerle beraber COVİD-19 hastalık rehberi, çeşitli 
sunumlar, eğitici kitapçıklar,  afişler ve broşürler, videolar ve değişik alanlarda reklamlara yer 
vermek gibi farklı şekillerde iletişim çalışmaları yapılmıştır. Pandeminin ilanını izleyen 
günlerde Sağlık Bakanı başlangıçta her gün daha sonralarında ise ihtiyaca ve gelişmelere göre 
canlı yayınlanan basın toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda günlük vakalarla ilgili istatistiki 
bilgilendirmeler yapılmış ve hastalıkla ilgili basın mensuplarının soruları cevaplandırılarak 
güncel veriler hakkında bilgi verilmiştir. Tüm bu çalışmaların yanında sağlık bakanın kendi 
sosyal medya hesabından hem de bakanlığın resmi sosyal medya hesabından günlük vaka 
durumuyla ilgili bilgiler, broşürler, videolar ve infografikler gibi görseller yayınlanmıştır. 
(Baygül Özpınar ve Aydın, 2020: 247; Budak ve Korkmaz, 2020: 72). 

2. GÖRSEL İLETİŞİMİN ÖNEMİ VE İNFOGRAFİKLER 
1983'te psikolog Howard Gardner, zihin çerçeveleri adlı kitabında, insanların birden çok zekâ 
türüne sahip olduklarını ve bu sebeple çeşitli yöntemler aracılığıyla öğrenebilecekleri teorisi 
olan çoklu zekâ kuramını ileri sürmüştür. Buna göre her insanın kabiliyet ve zekâsını kendine 
has kullanma şekilleri vardır. Yedi zekâ arasında, Gardner görsel-uzamsal zekâyı tanımladı. 
Gardner görsel-uzamsal zekâyı, dünyada değerli etkinlikleri gerçekleştirmek için temsilleri 
kullanma kapasitesi olarak tanımlar. Başka bir ifadeyle görsel uzamsal zekâyı durumları, 
insanları ve konuları tasarlayabilme ve sembol kullanma kabiliyeti olarak ifade etmiştir. 
Gardner'ın görsel-uzamsal zekâ versiyonu, görsel dünyayı doğru algılama, bu algıları sonraki 
deneyime göre değerlendirme ve değiştirme ve orijinal uyaranın fiziksel varlığı olmadan bile 
bir algının bileşenlerini yeniden oluşturma yeteneklerini içerir (Yarbrough, 2019: 2). 
İlk insanların mağara duvarlarına resimler çizmeleriyle başlayan görsel iletişim en genel bir 
tanımla bilgilerin görüntülere yüklenerek iletilmesidir. Evrensel bir dil oluşturmak amacıyla, 
simge, işaret gibi resimsel bir dil aracılığıyla etkileşim kurmayı sağlamaktır. Görsel iletişimde 
amaç, insanlara bilgi vermek, duyulara seslenmek, günlük hayatı kolaylaştırmak gibi 
avantajlarıyla birlikte bireye sunduğu bilgiler sayesinde de onun günlük hayatına önemli 
katkılar vermektedir (Denli, 2016: 1476). Bir diğer ifadeyle görselleştirme, “insanların görsel 
bilgiyi algıladığı, yorumladığı, kullandığı ve ilettiği mekanizmalar” olarak tanımlanmaktadır. 
İnfografik, verileri görselleştirmenin yeni bir yoludur. Görselleştirmenin temel amacı ise, 
grafiksel araçlar kullanarak bilgiyi daha net ve etkili bir şekilde iletmektir (Siricharoen, 2014: 
169). 

2.1.İnfografikler  
İnfografikler, hızla dikkat çekebildikleri, karmaşık kavramları basitleştirebildikleri ve 
karmaşık kavramların bileşenlerini birbirine bağlayabildikleri için yaygın olarak 
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kullanılmaktadır. Özellikle bir pandemik hastalık oluşturan salgın sırasında hayati bilgileri 
iletmek her zaman sorundur (Jacob, 2020:116). 
"Bir resim bin kelimeye bedeldir", deyiminde de ifade edildiği gibi, veriler görsel formlara 
kodlanırsa, insan beyni ilişkileri ve kalıpları daha iyi tanımlayabilir ve kavrayabilir. İnfografik 
"bilişi güçlendirmek için bilgisayar destekli, etkileşimli görsel veri temsillerinin 
kullanılması"; yine infografik zor bilgileri hızlı ve net bir şekilde açıklığa kavuşturmayı ve 
bütünleştirmeyi amaçlayan bilgi, veri veya bilginin grafiksel görsel temsili olarak 
tanımlanabilir. İnfografik, verileri görselleştirmenin yeni bir yoludur. İnfografik için başka bir 
kelime de bilgi görselleştirme veya veri görselleştirmedir(Siricharoen, 2014: 169). 
Veszelszki’ye (2014) göre infografikler devrim niteliğinde bir buluş değildir. Okulda sınıfın 
duvarında, sınıf çalışmasını veya belirli bilgilerin öğrenilmesini / hatırlanmasını 
kolaylaştırmak için resim ve metinleri birleştiren üretilmiş veya öğretmen yapımı posterler 
veya panolar birer infografik örnekleridir. Bununla birlikte, infografik tasarımlarında bu tür 
okul materyallerine bazı yeni özellikler eklenmektedir. infografikler bir yandan bu amaç için 
özel olarak tasarlanmış yazılımlar kullanılarak hızlı ve nispeten basit bir şekilde elektronik 
olarak hazırlanabilmektedir. Diğer yandan dijital teknoloji sayesinde başkalarıyla kolayca 
paylaşılabilirler. İnfografikler sadece diyagramlardan ibaret değildir (Veszelszki,  2014:100).  
  Infografikler, insanların verileri, bilgileri, deneyimleri veya olayları gösterecek şekilde 
görselleştirmek için kullanabilecekleri bir hikâye anlatma biçimi olarak tanımlanır. 
İnfografiklerin tanımlayıcı özelliklerinden biri, bir birey veya marka hakkında iç görüleri 
ortaya çıkarmak için oluşturulabilen ve seçilebilen görsel bir taktik olmalarıdır. Piktochart'a 
(2012)göre, dört tür infografik vardır(aktaran, Gallicano  et al., 2013) . 

Tipik: Başlık ve çeşitli noktalardan oluşur (bir çalışmanın özeti gibi). 
Tekil: Büyük tek bir grafik etrafına yerleştirilen bilgiden oluşur. 
Karşılaştırma: Karşılaştırılan öğelerin görselleştirilmesinden oluşur (rakip ürünler gibi). 
Süreç akışı: Bir şeyin sürecinin görselleştirilmesidir(örnek, kahvenin nasıl yapıldığı gibi). 
İnfografiklerde izleyicide etki oluşturması için kompozisyonel anlam çok önemlidir. 
Kavramsal ve görsel faktörlerin bir düzen içinde bir araya gelmeleriyle oluşan 
kompozisyonda en önemli ilke bütünlük arz etmesidir. Yani tüm faktörlerin uyum içinde 
olmasıdır (Baygül Özpınar ve Aydın, 2020: 250). G. Kress ve Theo van Leeuwen (2006), 
kompozisyon anlamının birbiriyle ilişkili üç ana bileşeni tanımlamaktadır: oluşum değeri ve 
yapısı, belirginlik ve çerçeveleme. Buna göre öğelerin bir kompozisyona yerleştirilmesi, 
tasarım alanın bilgi değeri ve yapısı için gereklidir. İzleyici, nesnelerin görüntü uzayının 
soluna veya sağına, ortasına veya kenar boşluğuna yada görüntü alanının üst veya alt kısmına 
yerleştirilmesini dikkate alarak kompozisyonu yorumlayacaktır.Böylelikle kaynakların 
düzenlenmesiyle ilgili üç ayrı boyuttan bahsedilmektedir: 
 
1.Dikey boyut (genel bilgiler en üstte, özel bilgiler altta bulunur), 
2.Yatay boyut (Solda mevcut bilgi ve sağda yeni bilgiler bulunacak), 
3.Merkez (merkezde en önemli bilgi ve resim alanının çevresinde daha az önemli bilgiler yer 
almalıdır). Kress ve Van Leeuwen'in (1996) izleyicilerin tercihleri hakkındaki varsayımlarını 
takiben, Jana Holsanova ve Kenneth Holmqvist (2006) görsel okuma davranışı hakkında 
birkaç genel varsayım çıkardılar (aktaran,Cmeciu  et al., 2016).Kendileri izleyicinin 
infografiklere bakarken takip ettikleri rotaya ilişkin 5 varsayım ileri sürmüştür. Buna göre 
(Baygül Özpınar ve Aydın, 2020: 250): 
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1. İzleyiciler infografiklerde yeni bilgilerin olmasını tercih eder ve bu bilgilerin dizaynın 
sağında olmasını bekler. 
2. İzleyiciler, infografiklerde en genel bilgileri en üstte tercih eder ve en özel bilgiyi tasarımın  
alt kısmında olmasını tercih ederler. 
3.İzleyiciler infografiğin ortasında en önemli bilgileri ve çevresinde ise nispeten önemsiz 
bilgilere bakarlar.  
4.İzleyiciler infografiklerde grafik unsurların dikkat çekici olmasını beklerler. 
5.İzleyiciler, çizgiler ve oklar gibi  çerçeveleme araçlarıyla  birbirine bağlı öğeleri takip eder 
(Cmeciu  et al., 2016: 56). 
İnfografikler aslında bilginin görsel temsilleridir. Hikâyeler anlatmak, fikirleri iletmek veya 
bir dizi farklı grafik aracılığıyla sorunları keşfetmek için kullanılırlar. İnfografikler, 
okuyucuların belirli bir konuyu veya meseleyi anlamasını artırmak için ana akım medyada 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle infografik, karmaşık bilgileri bir izleyiciye 
hızlı ve kolayca anlaşılabilecek bir şekilde  aktarmaya çalışan verilerin veya fikirlerin 
görselleştirilmesi olarak tanımlanır (Ferreira, 2014: 3). 
  Araştırmanın uygulama bölümünde bu varsayımlardan yararlanılarak Sağlık 
Bakanlığının Covid -19 salgınıyla ilgili hazırladığı infografiklerden örnekler incelenecektir. 

3. COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN 
İNFOGRAFİKLERİ 

Türkiye’de sağlık otoriteleri, salgından etkilenen hedef kitleyle etkileşim kurmak ve tıbbi 
konulardaki bilgileri iletmek için infografiklerden yararlanılmaktadır. İnfografiklerin doktor 
hasta iletişiminin kurulmasına önemli katkılarının yanı sıra sağlıkla alakalı bilgilerin halk 
tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamakta ve hastaların salgınla ya da hastalıkla ilgili soru 
sorma ve karar alma yetilerini geliştirmelerine önemli katkı sunmaktadır. İnfografikler salgın 
gibi halk sağlığı acillerinde salgınla ilgili mesaj iletmek için de yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Covid-19 salgınıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarında 
Şubat 2020 tarihinden itibaren iletiler paylaşmaya başlamış, daha sonraki süreçte ise 
pandemiyle mücadelede infografikleri etkin olarak kullanmıştır. Sağlık Bakanlığın sosyal 
medya hesaplarında ilk olarak koronovirüsün belirtilerinin anlatıldığı infografik 8 Şubatta 
paylaşmış ve daha sonraki süreçte ise infografiklerden sıklıkla faydalanıldığı görülmektedir 
(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/afis). Burada halka ve sağlık personeline ve sektör 
çalışanlarına yönelik olarak toplam 36 afiş, 9 tane broşür ve 14 tane Billboard arasında 
infografiklere de yer verildiği görülmektedir. Bu infografiklerin  14 tanesi Billboard-CLP’nin 
1 tanesi virüsten korunmak için elleri yıkamanın önemini,2 tanesi koronovirüse karşı 
gücümüz maske ve sosyal mesafenin önemini vurgulamak üzere diğer iki infografik ise 
koronovirüse karşı alacağımız tedbirlerin önemine dikkat çekmek için son infografik ise 
kurban bayramında’da kuralların değişmediğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Araştırmanın bundan sonraki bölümünde Sağlık Bakanlığı tarafından halka yönelik olarak 
hazırlanan infografikler önceki bölümde yer verilen Kress and Van Leeuwen 1996’da 
yayınladığı izleyici tercihleri varsayımları referans alınarak incelenmektedir. 
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Şekil 1: “Virüsten Korunmak Elimizde” İnfografiği 

Şekil 1’de“Virüsten Korunmak Elimizde” isimli tipik infografik; bir başlık ve başlığı 
destekleyici özellikte bir görsel ögeden oluşmaktadır. Kress and Van Leeuwen’in 
varsayımları ile uyumlu olarak yeni bilgiler içermektedir. Tasarımda en genel bilgi yani konu 
solda, sağda ise metin yerine grafikle anlatımı ve onun sağ alt bölümünde ise spesifik mesaja 
yer verildiği görülmektedir. Sağlık Bakanlığı logosu ise sağ alt köşede bulunmaktadır. Açık 
iletişim, düşüncenin açıklığı ve samimiyeti çağrıştıran turkuaz rengi ve gözümüzün en iyi 
algıladığı sıcak bir renk olan kırmızı; güç, tehlike, tutku, heyecan ve dışa dönüklüğü 
çağrıştırır. Dalga boyu yüksek bir renk olduğundan dikkat çekicidir. Ayrıca beyaz renk 
temizliği temsil ettiğinden tasarımın mesajıyla birebir ilişkilidir. İşte Renklerin bu 
özelliklerinden ve Sağlık Bakanlığının kendi logolarında kullandığı renkler olma özelliğinden 
dolayı kullanıldığı düşünülmektedir. 

 
Şekil 2: “Koronovirüs Tedbiri” İnfografiği 
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Şekil 2’de bulunan infografik COVİD-19 ile mücadelenin başladığı günlerde izleyici için 
koronovirüsten korunma tedbirlerine dikkati içermektedir. İzleyici tercihleri varsayımları ile 
uyum içinde, ağırlıklı ve spesifik bilgi tasarımın ortasında verilmekte, en önemli bilgiler ise 
infografiğin sol tarafında bulunmaktadır. Bu tasarımda bilgilerin detaylı metinler yerine 
grafikler ile aktarıldığı ve ilgi çekici grafik öğesi olarak ünlü kullanımına yer verildiği 
görülmektedir. Bir akış ya da bilgiler arasında bir ilişki göstermek için kullanılan çizgi, ok 
gibi çerçeveleme araçlarına yer verilmemiştir. Tasarımın en altına izleyicinin nispeten 
önemsiz bulabileceği, mesajın kaynağını gösteren Sağlık Bakanlığı logosu ile birlikte 
bakanlığın web sitesi bilgisi ve sosyal medya hesaplarına yönlendirme yapmak üzere ikon seti 
infografiğin sağ alt köşeye yerleştirilmiştir. 

 
Şekil 3: “  Kurallar Değişmedi” İnfografiği 

Şekil 3’te bulunan infografik COVİD-19 ile mücadelede bayram günlerinde izleyici için yeni 
olan bilgileri içermektedir. İzleyici tercihleri varsayımları ile uyum içinde, ağırlıklı bilgi 
tasarımın sağ tarafında verilmekte, en genel bilgi yani iletinin konusu ise infografiğin sol 
tarafına yerleştirilmiştir. İnfografik Kress and Van Leeuwen’in varsayımlarının birinci 
maddesiyle ile uyumlu olarak tasarımda yeni bilgilere yer verilmiş ve görsellerle mesaj 
güçlendirilerek sunulmuştur. Tasarımın en altına izleyicinin nispeten önemsiz bulabileceği, 
mesajın kaynağını gösteren Sağlık Bakanlığı logosu ile birlikte bakanlığın web sitesi bilgisi 
ve sosyal medya hesaplarına yönlendirme yapmak üzere ikon seti infografiğin sağ alt köşeye 
yerleştirilmiştir. 
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Şekil 4: “Koronovirüse Karşı Sosyal Mesafe  ” İnfografiği 

“Koronovirüse Karşı Sosyal Mesafe ” isimli infografik; Kress and Van Leeuwen’in 
varsayımları ile uyumlu olarak yeni bilgiler içermektedir. Tasarımda en genel bilgi yani konu 
en üsttedir, ortada ise daha spesifik bilgiler ve bu bilgileri destekleyen akılda kalıcılığı 
artıracak görseller bulunmaktadır. Burada ilgi çekici bir tasarım öğesinden söz edilebilir. 
Sağlık Bakanlığı logosu sol alt köşeye yerleştirilmiştir.  Bakanlığın web sitesi bilgisi ve sosyal 
medya hesaplarına yönlendirme yapmak üzere ikon seti ise infografiğin alt bölümün ortasında 
bulunmaktadır. İnfografikte önceki tasarımlardan farklı olarak sarı rengin dikkat çekmek ve 
görüne bilirliği artırmak için kullanıldığı görülmektedir.  

 
Şekil 5: “Koronovirüse Karşı Maske ve Sosyal Mesafe  ” İnfografiği 
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Şekil 5’te bulunan infografik Covid-19’la mücadelede başlangıçtan beri üzerinde durulan 
“Koronovirüse Karşı Maske ve Sosyal Mesafe” temalı İnfografikte; tasarımın içeriğiyle 
uyumlu iki tane görsele yer verilmiştir. Görsel, Kress and Van Leeuwen’in izleyici tercihleri 
varsayımlarının ilki ve izleyiciler infografiklerde en genel bilgiyi (yani konuyu) en üstte ve en 
spesifik bilgiyi tasarımın alt kısmında tercih ederler maddeleriyle uyum göstermekte ve yeni 
bilgiler içermektedir. Yine tasarımda dikkat çekici kırmızının yanında soft renklerin 
yumuşaklık, sakinlik ve güven veren özelliklerinden dolayı kullanıldığı görülmektedir. 
İnfografikte en genel bilgi yani tasarımın esas konusu en üstte durmaktadır. İnfografiğin en 
altına izleyicinin kısmen önemsiz bulabileceği, iletinin kaynağını gösteren Sağlık Bakanlığı 
logosuyla beraber bakanlığın web adresi ve sosyal medya hesaplarına yönlendirme yapmak 
üzere bir veri seti yerleştirilmiştir. 

4. SONUÇ 
Son yıllarda ortaya çıkan Covid-19 ile birlikte, Ebola benzeri bölgesel etkiyle sınırlı kalan 
epidemilerin dışında, ilk defa küresel düzeyde gelişmiş ülkeleri de içine alan ve tüm dünyayı 
etkileyen bir pandemiyle karşı karşıya kalınmıştır. Ortaya çıkışı ve bulaştırma hızının yüksek 
olması sebebiyle Covid-19 gibi salgınlarda etkilenen insanların salgınla baş edebilmesi için 
iyi bir risk iletişimi oldukça önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde tüm ülkelerin ve 
insanların yaşamsal faaliyetleri etkilenmekte hatta insanlar normal yaşamlarını kökten 
değişmek zorunda kalmaktadır. Ülkelerin salgınlara karşı hazırlıklı olması gerektiği gibi 
toplumlarında salgın durumlarında nasıl davranmaları gerektiği bu pandemiyle beraber bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. 
Özellikle, salgın sırasındaki panik ortamı, bireylere kolay erişebilir çareler bulmaya 
yöneltmiştir. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere ülkelerin Sağlık Bakanlıkları da 
salgınla ilgili alınacak tedbirlerle birlikte, toplumun doğru bilgilenmesi için afişler, broşürler 
ve billboardlar gibi grafikler hazırlayarak hastalıkla ilgili toplumların bilinç düzeyi 
yükseltilmeye çalışılmıştır.  
Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan infografiklerin bu araştırmada bahse konu alan 
izleyicilerin beklentilerini büyük oranda karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır.  İnfografikleri 
İzleyicilerin nesnelerin sol veya sağ, orta veya kenar boşluğunda veya görüntü alanının üst 
veya alt kısmındaki yerleşimini dikkate alarak kompozisyonu yorumlayacakları için tasarımda 
bu özelliklerin dikkate alınarak hazırlanması mevcut salgın ortamında hastalıkla mücadelede 
iletinin ve yeni gelişmelerin hızlı yayılmasını sağlayacak ve istenilen etkiyi kısa zamanda 
oluşturacaktır (Cmeciu, 2016). 
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ABSTRACT 
Communication is the most basic need of a human being as a social being. As a psychological 
and cultural being, human beings understand and interpret themselves and their environment 
through communication. Just like the personality, also the social membership of a person is 
formed by micro interactions and relationships with other people. The American sociologist 
Randall Collins, who examined the connection between micro interactions and 
macrostructures using a micro sociological approach, called this relationship interaction ritual 
chains. The most basic activity among the interaction situations that Collins reffers to is 
conversation. What is important in a conversation that has the quality of being a chain of 
interaction, is the degree to which the speakers can maintain the joint activity by focusing on 
the content rather than the content of the conversation. Such a conversation can be viewed as 
a ritual. The factors that make a conversation ritual successful are that the participants have a 
minimal degree of common cognitive reality and a common mood. These two factors are the 
basis of empathic communication. In this study conducted using document analysis, which is 
one of the qualitative data collection methods, the aim is to reveal that empathic 
communication can create a change and transformation in solving the conflicts encountered in 
interpersonal communication and social communication process. For this purpose, 
Rosenberg's Nonviolent / Compassionate Communication approach was examined as an 
empathic communication model, and it was revealed that the ritual micro-interactions 
between people who adopt this approach have the potential to create a compromise allowing 
change and transformation of the social structure in the context of Collins’ interaction ritual 
chains. 
Keywords: Interaction ritual, nonviolent communication. 

 
ÖZET 
Sosyal bir varlık olan insanın en temel ihtiyacı iletişim kurmaktır. İnsanın psikolojik ve 
kültürel bir varlık olarak kendisini ve çevresini anlaması ve anlamlandırması iletişim 
sayesinde gerçekleşmektedir. İnsanın benliği gibi toplumsal üyeliği de diğer insanlarla 
kurulan ilişkiler ve mikro etkileşimler sayesinde oluşmaktadır. Mikro etkileşimlerle makro 
yapılar arasındaki bağlantıyı mikro sosyolojik bir yaklaşımla inceleyen Amerikalı sosyolog 
Randall Collins bu ilişkiyi etkileşim ritüeli zincirleri olarak adlandırmıştır. Collins’in söz 
ettiği etkileşim durumları içerisinde en temel etkinlik karşılıklı konuşmadır. Bu anlamda 
yaşam bütünüyle bir etkileşim durumları zinciridir. Etkileşim zinciri olma niteliğine sahip bir 
konuşmada önemli olan, konuşmanın içeriğinden ziyade konuşanların içeriğe odaklanarak 
ortak etkinliği sürdürebilme dereceleridir. Böyle bir konuşmaya ritüel olarak bakılabilir. Bir 
konuşma ritüelini başarılı kılan etmenler, katılımcıların asgari düzeyde ortak bir bilişsel 
gerçekliğe ve ortak bir duygu durumuna sahip olmalarıdır. Empatik iletişim kurmanın 
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temelinde de bu iki etmen yer almaktadır. O halde, empatik iletişimin temel ögelerini 
gözeterek yapılan karşılıklı konuşmalar etkileşim ritüeli zincirlerinin bir halkası olarak 
toplumsal yapıda bir değişim ve dönüşüm yaratma potansiyeline sahiptir. Nitel veri toplama 
yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yoluyla yapılan bu çalışmada, empatik 
iletişimin, kişiler arası iletişimde ve toplumsal iletişim sürecinde karşılaşılan çatışmaları 
çözme yönünde bir değişim ve dönüşüm yaratabildiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 
amaçla Rosenberg’in Şiddetsiz / Şefkatli İletişim yaklaşımı empatik iletişim modeli olarak 
incelenmiş ve bu yaklaşımı benimseyerek kullanan kişiler arasında gerçekleşen ritüel nitelikli 
mikro etkileşimlerin Collins‘in etkileşim ritüeli zincirleri bağlamında toplumsal yapının 
değişimine ve dönüşümüne uzlaşmacı bir yol açma potansiyeli taşıdığı ortaya konmuştur. 
Anahtar kelimeler: Etkileşim ritüeli, şiddetsiz iletişim. 
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ABSTRACT 
The objective of this work is the study of the propagation of acoustic waves through a new 
system of resonators based on side branches with different terminations. We call this structure 
the Combination of Closed and Open-side Resonators. The resonators are branched one in 
front of the other on the same site. The determination of the dispersion relation, the 
transmission properties of the acoustic waves (at normal incidence) are the main objectives of 
this study. The boundary conditions must be the continuity of the acoustic pressure p and the 
continuity of the acoustic flow u at each junction. 
Finally, we focus on the existence of localized modes within the forbidden bands due to the 
presence of defective side branch inside the structure. By modifying its section and its length, 
the transmission of localized modes is examined. The analytical and simulation results are 
validated by those obtained by the transfer matrix method. 
Keywords: Acoustic waves, side branches, dispersion relation, the transmission, defective 
side branch. 
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ABSTRACT 
This study on “Evaluation of employees’ participation in managerial decision making for 
organizational performance in Flour Mill Nigeria Plc” is to determine the impact of employees’ 
participation in managerial decision making for organizational performance. The study seeks to 
identify the impact of consultative management and collective bargaining in managerial decision 
making for organizational performance in Flour Mills Nigeria Plc. The theoretical framework 
upon which this research was built upon is leader-member exchange theory as the theoretical 
framework which sees the employees’ participation in decision making as an essential 
component of the organization that both employees and employers must cooperate and work 
harmonious if there must be improved performance of the organization. The research used 
survey method using structured questionnaires which were administered to 116 staff of the Flour 
Mills Nigeria Plc, Kaduna State out of which 80 were validly returned upon which analysis were 
made. The data obtained were presented and analysed using both descriptive (tables) and 
inferential (regression) tools of statistics. The regression analysis shows p<0.05 level reveals that 
there is significant impact of consultative management and collective bargaining in managerial 
decision making for organizational performance. This study concludes that employees’ 
participation in managerial decision making improve organizational performance in 
organizations. The research therefore recommends that government the management of Flour 
Mills Nigeria Plc and other stakeholders should establish means and channels of communication 
and collaborations for effective participation of the employees in the organization through 
sharing ideas, circulars, internal memos and regular meetings. 

INTRODUCTION 
All stakeholders, employees, employers, clients, among others in any organization are important 
assets to the organizations (Samad & Shapour, 2017). However the relationships between 
management and subordinates are sometimes in crisis because both parties have their own 
interests. For example management needs maximum efficiency and effectiveness, while 
subordinates need higher wages and more benefits from their work. So, that management usually 
implements the management decision making pattern to achieve the efficiency and effectiveness. 
In the process to achieve organizational efficiency and effectiveness, management sometimes 
implement maximum capacity in participative management styles, where they get employees
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participation in all aspects of the organization (Parasuraman & Goodjik, 2018). Employee 
participation is creating an environment in which people have an impact on decisions and 
actions that affect their jobs. Rather, employee involvement as a management and leadership 
philosophy is about how people are most enabled to contribute to continuous improvement 
and the ongoing success of their work organization. Employees’ participation in decision 
making in the organization could be through consultative management, collective bargaining, 
formation of work committees, group discussion, briefing groups, joint consultation among 
others. 
Employees’ participation in management has attracted quite a number of researches in recent 
times, though its development can be viewed slow but increased employees demand for job 
satisfaction and the need for recognition of employees relevant in the structure of an 
organisation, the concept has become a major topic for first line growth. The desire for 
economic and industrial freedom that is believed to be attained when political democracy is 
achieved is a prompter to the growth of employee’s participation in organisations (Rathnakar, 
2016). It is also pertinent that workers of any organisation be given the free hand to take 
active and strategic role in decision making that affects the existence and growth of the 
organisation. This belief is borne out of the perception that the organisation is likened to a 
system or a state, and there is need to bring democracy into the organisation as the world has 
moved away from the dictatorial or totalitarian style of state control. 
Public organizations such as Flour Mills Nigeria Plc need to achieve high performance which 
is mainly through improved productivity in terms of quality and quantity. In this regard 
employees’ participation in managerial decision making which are based on consultative 
management, and collective bargaining needs to be considered by the management to 
guarantee the required performance. 

Objectives of the Study 
The central objective of the study is to determine the impact of employees’ participation in 
managerial decision making for organizational performance in Flour Mills Nigeria Plc. 
However, the specific objectives of the study are as follows: 

i. To investigate the effects of consultative management on the organizational 
performance of Flour Mills Nigeria Plc 

ii. To evaluate the extent to which collective bargaining between employers and 
employees has affected the organizational performance of Flour Mills Nigeria Plc 

Hypotheses of the Study 
The statements of hypotheses of the study are stated in null form as follow: 
H01: There is no significant effect of consultative management on the organizational 

performance of Flour Mills Nigeria Plc. 
H02: Collective bargaining between employers and employees has no significant effect on 

the organizational performance of Flour Mills Nigeria Plc. 

LITERATURE REVIEW 
Concept of Employees’ Participation 
Employee involvement in decision making, sometimes referred to as participative decision-
making (PDM) or employees’ involvement is concerned with shared decision making in the 
work situation (Mitchell, 2015). This means that employee participation in the planning 
process surrounding the potential innovations may facilitate opportunity recognition 
throughout the organisation (Kemelgor, 2016). The attitudes that organizational results come 
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from the top, that effective cultures are derived from the upper echelon, often tend to ignore 
the power and the contributions of those at lower levels (Woodworth, 2016). Employee 
involvement practice as defined by Lawler, Mohrman and Ledford (2015) is “Creating High 
Performance Organizations." According to the authors, employee involvement can be 
characterized by the use of sharing power, sharing information, rewards and knowledge.  
According to Price (2014) the involvement of employees in the organizational operations not 
only motives them but also enables them to contribute more effectively and efficiently. 
Further, Price (2014) explains that employee as a process involving participation, 
communication and decision-making leads to industrial democracy and employee motivation. 
Employees with high level of involvement could be described as one whose job is the center 
of his/her life. As such, many theorists have hypothesized that employees with high level of 
involvement will put forth substantial effort towards the achievement of organizational 
objectives and less likely to lead to turnover (Kemelgor, 2016). Lawler, Mohrman and 
Ledford (2015) provide what many writers describe as a consensus definition of employee 
involvement which explains practices including job rotation, quality circles, self-directed 
teams, and most implementations of total quality management.  

Concept of Decision Making  
Decision-making makes it possible to adopt the best course of action in carrying out a given 
task. It becomes necessary to find out the best way when there are different ways of 
performing a task and the action finally selected should produce the best results and should be 
acceptable to both the workers and management. Involving employees in organizations 
implies soliciting for their views during decision making. There are several views on what 
decision making imply. According to Lawler, Mohrman and Ledford (2015), decision making 
in its narrowest sense, is the process of choosing from among various alternatives. 
In the same vein Rathnakar (2016) defines decision making as a process by which several 
possibilities are considered and prioritized, resulting in clear choice of one option over others. 
Samad and Shapour, (2017) also defines decision making as the process of choosing among 
the available alternatives in order to solve a specific problem. The term decision making and 
problem solving are often confused and, need to be clarified. Problem solving is the process 
of determining the appropriate responses or actions necessary to alleviate a problem. Problem 
solving necessarily involves decision making since all problems can be attacked in numerous 
ways and the problem solver must decide which is best. On the other hand, all decisions do 
not involve problems (such as the person sorting fruits or vegetables). Wu and Lee, (2016) 
explain decision-making as the essence of management. Even though other organizational 
participants might take decisions, the decision-making capability of the manager will play a 
major role in the success of the organization.  

Concept of Consultative Management 
Manager’s prime responsibility is to get things done through people, however sound ones’ 
ideas or well reasoned ones’ decision are, they become effective only as they are transmitted 
to others and achieve action or re-action, consultative management is specifically needed to 
establish and distribute or spread widely the goals of an organization, develop and appraise 
members of the organizational and control performance. It is important for information to 
flow freely between management and labour. The purpose of consultative management in an 
organization is to effect change, to influence action towards the welfare of the organization. 
Consultative management is needed to establish and disseminate goals, develop plans for their 
achievements, organize human and other resources in the most effective and efficient way, 
select, develop and appraise members of the organization and control performance (Sharma 
and Kumar, 2018).  

PROCEEDINGS BOOK 242 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

In a consultative management, communication flows in various directions, downwards, 
upwards and crosswise. Traditionally downwards communication was emphasized but if 
communication flows only downwards, problems will develop, in fact one could argue that 
effective communication has to start with the subordinate and this means primarily upward 
communication, communication also flows horizontally, that is between people on the same 
or similar organizational levels and diagonally involving persons forms different levels who 
are not in direct reporting relationship with one another (Huang, 2017). Maintenance of 
effective communication rest squarely with the management, also labour should try as much 
as possible to communicative its position with management at all times. 

Concept of Collective Bargaining 
Chidi, (2015) posits that collective bargaining has contributed to the economic development 
of Nigeria through increased productivity and peaceful conflict resolutions in organizations. It 
is on similar note that Onah, (2018), opines that collective bargaining performs three 
functions targeted towards organizational performance; as a means of contracting for sale of 
labour (marketing concept); as a form of industrial government (governmental theory); and a 
method of management (industrial management concept). Onah, (2018) further explained that 
collective bargaining is a means of buying labour in the labour market with the use of 
employment contract, having rule making process that governs trade unions and management 
relationship especially in the areas of reaching decision on matters of interest to all social 
partners.    
While Anyim, Ikemuefuna and Ogunyomi (2016), on their part opined that in all industrial 
relations systems there are disagreements and disputes among various contending interests 
and collective bargaining democratic principles are required to resolve the disagreement and 
disputes as to have industrial harmony and peace that will increase the performance of the 
organization. Anyim, Ikemuefuna and Ogunyomi (2016), saw collective bargaining as the 
process of resolving industrial conflicts in every industrial relations system for the purpose of 
increased organizational performance. 

Concept of Organizational Performance 
Appah and Emeh (2015) state that organizational performance is the sum of accomplishment 
attained by all businesses/departments involved with an organizational goal during a 
determined period of time, with the goals either meant for a specific stage or on the overall 
extent. Organizational performance is a process that promotes the changes. The process of 
these changes can be considered as an instrument of improving the sales of any organization. 
Organizational performance is a main technology driven which can change the quality of 
working relationship among the workers. In many cases, staff are under-utilized and are 
capable, if given the opportunity, of taking on more responsibility for the work they do and of 
contributing further to the achievement of objectives. 
All business processes eventually revolve around the target of contributing to the success of 
the company in one way or another. While the term success describes the positive effective 
overall turnout of a company´s activities, the term financial and non-financial performance. 
Conceptually, organizational performance has been defined as the comparison of the value 
produced by a company with the value owners expected to receive from the company 
(Anyim, Ikemefuna & Ogunyomi 2017). 

Review of Related Empirical Studies 
Florence (2019) carried out a study on the relationship between employee’s participation in 
decision making process and job satisfaction among university academic staff. The objective 
of the study was to determine whether consulting employees in decision making affects their 
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satisfaction. The study used primary source of data by administering questionnaires to the 
academic staff, the data obtained were analysed using correlation analyses. The study 
discovered that there is a positively strong correlation between consultative management in 
decision-making and job satisfaction in relation to general working conditions; pay and 
promotion potential; use of skills and abilities; job design; and job feedback. The study 
therefore concludes that for any organization to survive, grow and compete, the employees of 
such organization must be involved at all stages in the decision making process. 
In a similar study by Omobude and Igbudu (2018), they investigated the influence of 
teachers’ participation in decision making process and its impact on their job performances. In 
the study, questionnaires which were administered to participating samples were retrieved and 
analysed using regression analysis. The study therefore found out that consulting teacher in 
decision making influence performance as teachers who are consulted in decision making 
performed better. The study concludes that the relationship between consultative management 
and performance varies on certain demographical factors and availed equal participatory 
opportunities in decision making. 
Akhaukwa (2018) conducted a study to establish the effect of collective bargaining process on 
industrial relations environment in public universities in Kenya. The study employed the use 
of primary data using questionnaire as the instrument of data collection which was analysed 
using linear regression analysis. The study found that academic staff felt that union and 
management did not cooperate well neither did they have mutual regard of each other nor 
were they willing to confer. Besides, management did not facilitate union’s operation and its 
attitude to the union was not favorable. The study therefore concludes that the industrial 
relations environment, that is, collective bargaining in the three public universities where the 
study was conducted was found to be poor which has affected the performance of the 
universities. The study further revealed that collective bargaining process had a significant 
effect on organizational performance in Kenya. Also, collective bargaining made a significant 
(and positive) contribution to industrial relations environment. 

All over the world as noted by Anyim, Chidi and Ogunyomi (2014) in their study on trade 
disputes and settlement mechanisms in Nigeria: A critical analysis seeks to measure the 
effects of collective bargaining on disputes and settlement in organizations. The study used 
secondary data obtained from journals and periodicals that were analysed using content 
analysis. The study questioned the effectiveness of collective bargaining in the Nigerian 
public sector. This is because, according to them, collective bargaining in the public sector in 
Nigeria merely modified bargaining relationship, the structure and scope of collective 
bargaining. The study concludes that government pays only lip-service to the use of collective 
bargaining machinery, because at all levels, they have continued to set aside the use of 
collective bargaining in favour of wage commissions in granting wage awards. Therefore, the 
use of fiat in the Nigeria Public sector is a mockery to collective bargaining machinery and 
hence not in line with the ILO Convention (2015). 

Theoretical Framework 
Leader-Member Exchange Theory 
The Leader-Member Exchange (LMX) theory suggests that leaders may develop different 
types of relations from different members of the same work group. The theory depicts 
superior - subordinate relations as existing in a continuum ranging from high to low quality. 
As such, subordinates should be asked to participate in decisions affecting the work units in 
situations where they experience the reciprocal trust characteristic of high-quality changes 
with their immediate supervisors (Armstrong, 2008).  
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Finally, this study uses leader-member exchange as a theoretical framework that underpins 
the study. This is because the leader-member exchange simply focused on a leadership style 
that inspires employees by empowering them to take decisions and actions that affect their 
existence of the organisation. The theory suggests that leaders, aside other human relations 
approach, also seek to empower employees to take decisions and actions that will enhance 
their growth and the performance of the organisation. 

METHODOLOGY 
The research study is a survey research study. Survey method is applicable to this research 
since it seeks to measure the effect of employees’ participation in managerial decision making 
on organizational performance. The population of this research consists of the staff in the 
Flour Mills Nigeria Plc. This comprises 116 personnel consisting of the staff in 
administration, finance and accounts, personnel, audits operations and field officers (Flour 
Mills Nigeria Plc monthly payroll, 2020). However, 80 respondents returned the questionnaire 
validly filled upon which the           analysis was carried out. 
The instrument of the data collection is a primary instrument which is questionnaire. The 
questions were structure and administered to the selected samples. Statistical analysis was 
carried out using linear regression model to find out whether the employees’ participation 
components available and used by the Flour Mills Nigeria Plc. in Kaduna State have resulted 
in increase organizational performance and the extent of their effects. The simple regression 
analysis of the ordinary least square (OLS) is the estimation technique that is being employed 
in this study in functional form, is expressed as: 

OP = f(CM, CB)  ………………………………………………………1 
In equation for, it is expressed as: 

OP = βo+ β1CM + β2CB + ε  ……………………………..………………. 2 
Where: OP = Organizational Performance CM = Consultative Mgt CB = Collective 

Bargaining βo = intercept, β1 and β2, = slopes for CM and CB. ε = error of 
estimate 

RESULTS AND DATA ANALYSIS 
The hypotheses for the study are tested using linear regression analysis. This was done using 
Statistical Package for Social Scientist (SPSS). 

Table 1: Model Analysis for Hypotheses 

Variables Coefficient Std. Error t stat 

Constant 0. 3661 2.271 9.832 

R 0.542   

R-squared 0.449   

Adj R-squared 0.309   

Sig (p-value): CM 0.004   

Sig (p-value): CB 0.000   
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Df 79   

Durbin-Watson 1.956   

f- stat 3.648   

Source: SPSS output (Research Survey, 2020) 
From table above, the value of R = 0.542 shows that there is an average (54.4%) relationship 
between employees’ participation in managerial decision making and organizational 
performance. Also R square = 0.449 indicates that 44.9% variability of organizational 
performance is due to employees’ participation in managerial decision making. The 
coefficient reveals that for every unit increase in employees’ participation in managerial 
decision making there is a corresponding 0.3661 unit increase in organizational performance.  
From the p-value of 0.004 (p < 0.05) means that the null hypothesis which states “There is no 
significant effect of consultative management on the organizational performance of Flour 
Mills Nigeria Plc” is therefore rejected. Also, the p-value which is 0.000 (p < 0.05) indicates 
that the null hypothesis which states “Collective bargaining between employers and 
employees has no significant effect on the organizational performance of Flour Mills Nigeria 
Plc.” is therefore rejected. 

SUMMARY AND DISCUSSION OF FINDINGS 
Firstly, the study reveals that there is a significant effect of consultative management on the 
organizational performance of Flour Mills Nigeria Plc. This is to say that consultative 
management affects organizational performance positively. This finding agrees with the 
findings of Florence (2019) who concludes that for any organization to survive, grow and 
compete, the employees of such organization must be involved at all stages in the decision 
making process. 
Secondly, the study reveals that collective bargaining between employers and employees has 
significant effect on the organizational performance of Flour Mills Nigeria Plc. This is an 
indication that collective bargaining provides a significant opportunity for the organizational 
performance in the organization. This findings partly agrees with Akhaukwa (2018) that 
posits that collective bargaining in the three public universities under review was found to be 
poor which has affected the performance of the universities. Therefore indicates that 
collective bargaining process had a significant effect on organizational performance and 
collective bargaining made a significant (and positive) contribution to industrial relations 
environment.                                                                                                                               

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
It is believed that the effectiveness and efficiency in performing these roles may inter-alia 
depend largely on employee involvement in decision making of the firms. However, the 
findings of the study reveal that on the average, the employee involvement in decision making 
of participating firms was low. This implies the possibility of managers of the firms not being 
critical about employee involvement in decision making, probably because of their practice of 
high power distance culture. In which case the employees are expected to be seen and not 
heard. 
The collective bargaining between employers and employees according to the study has 
significant effect on the organizational performance of Flour Mills Nigeria Plc. The findings 
of this study indicate a significant relationship between employee involvement in decision 
making and organizational performance. The results also reveal that organizations with high 
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employee involvement in decision making outperform firms with low employee involvement 
in decision making. 
In the course of the study on evaluation of employees’ participation in managerial decision 
making for organizational performance in Flour Mill Nigeria Plc, certain recommendations 
were given which are as follows: Firstly, the consultative management of the organization 
should be strengthened through joint meetings between the employees and the employers 
regularly in order to ensure shared ideas. Secondly, the collective bargaining between 
employers and employees of organization should be made completely from the point of 
recruitment, to the employees stay in the organization.  
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Appendix 
Questionnaire 
Questions related to the Hypotheses (Use these keys as guide to respond to the questions) 
Key: 1= strongly agree; 2= agree; 3= disagree; 4= strongly disagree 5= undecided 
II. Organizational Performance 

S/N Items on Dependent Variable (Organizational Performance) 1 2 3 4 5 

1. Productivity of Flour Mills Nigeria Plc has increased as a result of 
employees’ participation on managerial decision making 

     

2. Processes of productivity is more effective as a result of employees’ 
participation on managerial decision making 

     

III. Consultative Management 

S/N Items on Independent Variable (Consultative Management) 1 2 3 4 5 

3. There are consultative management style of authorities in Flour Mills 
Nigeria Plc 

     

4. There is an effective ways of consultation with employees during 
decision making in Flour Mills Nigeria Plc 

     

5 Employees’ interests are always considered with the employees by the 
management during decision making 

     

6 Employees are involved and participate in decision making process in 
Flour Mills Nigeria Plc 

     

7 Employees’ involvement in decision making has led to improved 
productivity for the organization 

     

IV. Collective Bargaining  

S/N Items on Independent Variable (Collective Bargaining) 1 2 3 4 5 

8. There is an existing collective bargaining system between employees 
and management in Flour Mills Nigeria Plc 

     

9. Collective bargaining processes in decision making processes are 
observed in Flour Mills Nigeria Plc 

     

10. Collective bargaining in decision making can affect the productivity 
of the employees in Flour Mills Nigeria Plc 

     

11. Collective bargaining in Flour Mills Nigeria Plc has led to improved 
productivity for  the organization 
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SPSS output for Hypotheses 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .542(a) .449 .309 2.271 

a  Predictors: (Constant), Consultative management collective bargaining 

ANOVA(b) 

Model   Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.748 1 21.108 3.648 .000(a) 

Residual 189.875 78 1.329     

Total 223.623 79       

a  Predictors: (Constant), Consultative management, collective bargaining 
b  Dependent Variable: organizational performance  

 Coefficients(a) 

Mod
el 

  Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta B Std. 
Error 

1 (Constant) 0. 3661 .113   9.832 .000 

Consultative 
management 

.345 .025 .337 5.902 0.004 

collective bargaining .214 .054 .208 3.985 .000 

a  Dependent Variable: organizational performance 
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COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SPOR KULÜPLERİNİN SAĞLIK İLETİŞİMİ 
ARACI OLARAK TWİTTER KULLANIMI 

THE USE OF TWITTER AS A HEALTH COMMUNICATION TOOL OF SPORTCLUBS 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS 
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, sağlık iletişimi bağlamında spor kulüplerinin sosyal medya 
kullanımlarının incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de en fazla takipçi sayısına 
sahip olan üç spor kulübü oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ülkemizde en fazla takipçi 
sayısına sahip olan üç spor kulübünün (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) Türkiye’de ilk 
Covid-19 vakasının görüldüğü gün itibariyle Twitter’deki bir aylık paylaşımları ve bu 
paylaşımların Covid-19 pandemisi ile ilgisi nitel-nicel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
Araştırma sonucunda Covid-19 pandemisi ile ilgili en fazla içerik paylaşan ve hashtag 
kullanan kulübün Beşiktaş olduğu belirlenmiştir. Diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan 
içerikleri en fazla paylaşan kulüp ise Fenerbahçe’dir. Üç kulüp arasında en fazla takipçi 
sayısına sahip olan Galatasaray, sağlık iletişimi ve Covid-19 pandemisi ile ilgili en az 
paylaşım yapan kulüp olmuştur.  Araştırma sonucunda en fazla içerik paylaşılan konu ise 
sosyal izolasyon konusu olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Twitter, Sağlık İletişimi, Spor, Covid-19  
 

ABSTARCT 
The purpose of this research is to examine the social media usage of sports clubs in the 
context of health communication. The sample having the greatest number of followers in 
Turkey are the three sports clubs. Within this research, in our country the most number of 
followers to having three sports club (Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray), a monthly shares 
and Covidien of these shares-19 interest in qualitative-quantitative content analysis of the 
pandemic in the first Covidien-19 case from the day that the interest on Twitter Turkey 
method was examined. As a result of the research, it was determined that the club that shares 
the most content about the Covid-19 pandemic and uses the hashtag is Beşiktaş. The club that 
shares the content created by other users the most is Fenerbahçe. Having the highest number 
of followers among the three clubs, Galatasaray has been the least sharing club regarding 
health communication and the Covid-19 pandemic. As a result of the research, the most 
shared content was the subject of social isolation. 

 
GİRİŞ 
Teknolojik gelişmeler ve bu teknolojilere ulaşımın kolaylığı sebebiyle sosyal medya bireyler 
tarafından yönetilebilmesi, daha fazla kişiye ulaşımı kolaylaştırması ve etkileşime izin veren 
yapısıyla günümüzde en önemli iletişim araçlarının başında gelmektedir. Sosyal medyanın 
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önem kazanması yalnızca bireyleri değil, kurum ve kuruluşları da sosyal medya üzerinden 
iletişim kurmaya teşvik etmektedir. 
Sağlık iletişimi kavramı bir disiplin olarak, ilk kez 1972 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde International Communication Association’da ortaya çıkmıştır (Rogers, 1994: 
208, akt: Şengün, 2016). Sağlık iletişimi, insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla bireyler arasında sağlık ile ilgili bilgi alışverişi yapılması ve etkileşim sağlaması 
sebebiyle önemli bir yapı taşıdır.  
Artan sosyal medya kullanımıyla birlikte, bireyler, kurum ve kuruluşlar sosyal medyayı sağlık 
iletişimi amacıyla da kullanmaya başlamıştır. Burada temel amaç sağlık konusunda bilinci 
artırmak, bireylerin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumdaki sağlık 
okuryazarlığını üst seviyeye çıkarmaktır. 
Sağlık iletişiminin sosyal medyada yaygınlaşmasıyla birlikte en fazla kullanılan sosyal medya 
mecraları olan Twitter, Instagram ve Facebook üzerinde de sağlık iletişimi çabaları artmaya 
başlamıştır. 2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsünün 
dünya genelinde dolaşımıyla birlikte pandemi haline dönüşmesi, virüse karşı bilinçlenme ve 
virüsten korunma noktasında sosyal medyayı en önemli iletişim aracı haline getirmiştir. 
Büyük kitleler tarafından takip edilen spor kulüpleri de dünya genelinde pandemi sürecinde 
takipçilerini bilgilendirmek amacıyla sık sık paylaşımlar yapmaktadır. 
Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde sağlık iletişimi kavramı, ikinci bölümünde 
sosyal medya ve Twitter, son bölümde ise ülkemizdeki en fazla takipçi sayısına sahip üç 
büyük olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin Türkiye’de 
ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten itibaren Twitter platformundan yayınladıkları bir 
aylık tweetlerin analizleri yer almaktadır. 
Çalışmada araştırma yöntemlerinden literatür tarama ve içerik analizi yöntemleri 
kullanılmıştır. İçerik analizinde kulüplerin paylaşımlarının Covid-19 pandemisi ile ilişkileri 
değerlendirilmiştir. 

1. SAĞLIK İLETİŞİMİ 
Sağlık, insanlığın başından beri farklı uygulama ve anlayışlarla var olmasına rağmen tüm 
zamanlarda insanlık için tartışmasız bir öneme sahip olmuştur. Günümüz dünyasındaki 
gelişmelerle birlikte sağlık alanının yeniden yorumlanması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte önemli bir güç aracı haline gelen medyanın sağlık 
alanındaki değişimlerde büyük ölçüde etkisi bulunmaktadır (Hülür, 2016).  
Sağlık iletişimi, bir iletişim alanıdır ve bu iletişim gerek hasta, gerek sağlıklı olsun, sağlıklı 
olmayı ve kalmayı amaçlayan bireylerin sağlık politikaları ve sağlıkla alakalı bilgilere 
ulaşması için gerçekleştirilmektedir. Sağlık iletişimi aracılığıyla bireyler, engele takılmadan 
doğrudan paylaşım yapabilmekte, sağlık durumlarıyla alakalı bilinç düzeyini ve farkındalığını 
olumlu yönde etkileyen iletişim kurabilmektedir.  
Sağlık iletişimi kavramı genel çerçevede ele alınırsa, bu kavram sağlık ile ilişkili kişi ya da 
grupların amaçlarına yönelik olarak sağlık merkezli faaliyetler yürütmesidir. Bunun yanı sıra 
sağlık iletişimi, tüm düzeylerde sağlığa ihtiyaç duyan bireylerin tüm medikal bilgileri kişi ve 
kurumlarla paylaşarak herhangi bir engele uğramadan kendi sağlıklarıyla ilgili farkındalık ve 
bilgi düzeylerini olumlu olarak etkileyen bir iletişim türü olarak görülmektedir (Okay, 2009). 
Sağlık iletişimi, sağlık kurumlarında (tıp merkezi, hastane, klinik vb.) doktordan hastaya, 
hemşireye, hasta bakıcıya, hasta yakınına kadar herkesin dahil olduğu ve herkesi ilgilendiren 
bir iletişim şeklidir (Mutlu, 2012). 
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Sağlık iletişiminde amaç, toplumun sağlık alanında bilinçlendirilmesi, yaşam standartlarının 
yükseltilmesi, hastalıklar meydana gelmeden önceki aşamalarda müdahale edilmesi, oluşan 
hastalıklarla başa çıkma çabaları ve yaşanan sürecin doğru olarak yürütülmesi gibi 
etkenlerden dolayı bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlara sahip olmaktadır (Hülür, 2016).  
İletişim araçlarındaki teknolojik ve dijital gelişmelerin sonucu olarak sağlık konusunda doğru 
bilgilere ulaşım giderek kolaylaşmaktadır. Bu, doğru bilginin alanında uzman ve yetkili kişiler 
tarafından bireylere, sağlığı iyi yönde teşvik edecek, geliştirecek ve sürdürecek şekilde 
yayılması gerektiğini ortaya koymaktadır (Şener & Samur, 2013). 
İçerisinde birçok amacı barındıran sağlık iletişiminin temel amacı bireylerin ve toplumların 
sağlık konusundaki davranışlarının istenilen yönde değişim ve gelişiminin sağlanması yoluyla 
sağlığın geliştirilmesidir. Sağlık iletişiminde, var olan sağlık sorunu hakkında kitlelerde 
farkındalık yaratılması iletişim stratejileri yoluyla sağlanmaktadır. Sağlıkla ilişkin sorunlarda 
iletişim araçları vasıtasıyla kişiler istenilen yöne doğru güdülenebilir, olumlu sağlık 
davranışına sahip olan kişilerin ise tutum ve bilgileri pekiştirilebilmektedir (Bulduklu & 
Koçak, 2010). 

2. SOSYAL MEDYA VE TWİTTER 
İnternet ve bilgisayar teknolojisinin çok yönlü olması ve dijital platformlara evrilmesi sonucu 
ortaya çıkan etkileşimli medya seçenekleri, yeni medya olarak tanımlanmaktadır (Misçi, 
2006). 
Yeni medya kavramı, içerisinde birçok "yenilik" barındırmaktadır. Yeni olarak 
adlandırılması, iletinin değil, ortamın paylaşılmasında meydana gelen yeniliklerden 
kaynaklanmaktadır. İletişim teknolojilerindeki yenilikler medya kavramını da "yenileştirmiş" 
ve en başta interaktif özelliği sebebiyle kullanıcıları "sosyal" hale getirmiştir (Öztürk, 2015). 
Web 2.0 dönemi ile birlikte bireyler içerik oluşturmaya, oluşturduğu içerikleri diğer bireyler 
ile paylaşmaya ve yorumlamaya başlamışlardır. Böylelikle uygulamalarda kişiler sadece 
tüketen değil aynı zamanda üreten olarak aktif bir rol almaya başlamıştır. Bu dönemle birlikte 
ortaya çıkan sosyal medya araçları (Facebook, Twitter, Google, Youtube, Instagram, Skype, 
Wikipedia) gibi birçok uygulama kullanılmaya başlamıştır (Güçdemir, 2017). 
Sosyal medya, “Web 2.0’ın teknik ve ideolojik temelleri üzerine kurulan ve kullanıcının 
oluşturduğu içeriğin yayılması ve değiştirilmesine olanak sağlayan web tabanlı bir grup 
uygulama” şeklinde kavramsallaştırılmaktadır (Kaplan & Haenlein, 2010). 
Sosyal medya, sanal topluluklar ve ağlar aracılığıyla bilgi, fikir, kariyer ilgisi ve diğer ifade 
biçimlerinin oluşturulmasını ve paylaşılmasını kolaylaştıran etkileşimli teknolojilerdir 
(H.Kietzmann ark., 2011). 
Günümüzün gelişen iletişim teknolojisi, teknolojik olanakları ve bu olanaklara ulaşımın 
geçmişe göre daha kolay olmasıyla birlikte kişi ve kurumların bilgi ve görüşlerini 
paylaşabilecekleri yeni bir ortam meydana getirmiştir. Sosyal medya olarak adlandırılan bu 
alan, hedef kitleyle iletişim kurma konusunda gerek maliyet, gerek hız bakımından büyük 
avantajlar sağlamaktadır. Sosyal medya, bireylerin gün içerisinde çevrimiçi ve mobil olarak 
herhangi bir sınır bulunmadan iletişim kurmasını sağlayan bir iletişim aracıdır (Kocabaş, 
2016).  
Yeni medyanın iletişim alanında ortaya çıkması klasik medyayı dijitalleştirmeye başlamıştır. 
Böylelikle bilgi paylaşımı hız kazanmıştır. 2000’li yılların başı itibariyle bir dijital medya 
ürünü olarak sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. İlk kullanılmaya başladığı zamanlarda 
iletişim amaçlı kullanılan sosyal medya zamanla kampanya, tanıtım, reklam ve haber aracı 
niteliği de taşımaya başlamıştır ( Kahara ark’dan., 2012: akt. Aladağ ve Yağbasan, 2013).  
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Bireyler sosyal medya aracılığıyla çeşitli içerikler üretebilmekte, günlük yaşantılarını, 
deneyimlerini paylaşabilmektedir. Sosyal medyanın sağlamış olduğu karşılıklı iletişim ve 
özgürlük olanağı bireyleri bu mecraya yönlendirmiştir. Bireyler, kısıtlı olan zamanlarını 
geleneksel medyada haber izlemek yerine daha çok sürekli olarak çevrimiçi kalabildikleri 
sosyal medya aracılığıyla haber edinme gereksinimlerini karşılama davranışı göstermeye 
başlamıştır.  
Günümüzün sosyal medya platformları arasında en önemlilerden biri Twitter’dir. 2006 yılında 
kurulan platformun diğerlerinden daha önemli olmasının bazı nedenleri vardır. 280 karakter 
sınırlamasıyla meydana getirilen ve “Tweet” adı verilen mesajların anlık olarak paylaşılması 
ve aynı konu ile ilgili atılmış olan tweetlerin “Gündem” başlığında toplanması Twitter 
platformunu öne çıkaran özellikleridir. Platfomda diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan 
içerikler retweet adı verilen yöntemle paylaşılabilmekte, hashtag adı altında etiket 
oluşturularak ortak bir gündem meydana getirilebilmektedir. 
Twitter, ayrıca kendini “Tam olarak şu anda dünyada olup bitenler ve insanların konuştukları 
konulardır” olarak tanımlamakta ve misyonunu da “Herkese fikir ve bilgiyi anında, hiçbir 
engel olmaksızın oluşturup paylaşma gücü vermek” şeklinde ifade etmektedir 
(www.twitter.com). 
Bireylerin yanı sıra her sektörden kurum ve kuruluşlar da Twitter platformunu sıklıkla tercih 
etmektedir. Twitter üzerinden kurulan iletişimle halkla ilişkiler, reklam gibi faaliyetlerini 
yürüten işletmeler aynı zamanda karşılıklı etkileşim sayesinde kullanıcılarından kolay ve hızlı 
bir şekilde geri dönüşler alabilmektedir. 
Dünyanın neredeyse tamamında olduğu gibi spor kulüpleri, ülkemizde de etkin bir şekilde 
sosyal medya araçlarını kullanmaktadır. Özellikle köklü birer geçmişe ve büyük taraftar 
kitlesine sahip olan üç spor kulübü (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) ülkemizde önemli 
sayıda taraftar kitlesine hitap etmektedir. Bu üç spor kulübünün Twitter platformunda toplam 
20 milyondan fazla takipçisi bulunmakta ve devamlı olarak takipçileri ile etkileşim 
sürdürülmektedir.    

3. ARAŞTIRMA 
3.1.  Araştırmanın Amacı ve Önemi 
2019 yılı sonu itibariyle Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda küresel bir 
pandemi haline gelen Covid-19 virüsü sosyal medyada en çok bahsedilen konulardan biri 
olmuş ve spor kulüpleri de takipçilerini virüse karşı bilinçlendirme ve virüsten korunma 
yolları ile ilgili çabalar içerisinde bulunmaya başlamıştır. Araştırmanın amacı Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin Twitter üzerinden yayınlamış oldukları 
içeriklerin sağlık iletişimi ve Covid-19 pandemisi ile ilişkilerini incelemektir. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki tüm spor kulüpleri oluşturmaktadır. Bu evren içinden 
Türkiye’de en fazla şampiyonluğa, taraftar sayısına ve sosyal medya takipçisine sahip olan 
Beşiktaş, Fenerbahçe ve  Galatasaray kulüpleri seçilmiştir. Çalışma içerisine diğer sosyal 
medya platformlarına göre etkileşimin fazla olması ve çok konuşulan konuların gündem 
başlığı altında yer alması nedeniyle sadece Twitter platforumu dahil edilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırma kapsamında Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 
itibaren üç spor kulübünün 11 Nisan 2020 tarihine kadar yapmış oldukları paylaşımlar nitel-
nicel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.  

3.4. Araştırmanın Bulguları 
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Araştırmanın bu bölümünde öncelikle kulüplerin takipçi sayıları, paylaşılan toplam içerik, 
retweet ve hashtag sayıları yer almaktadır. 

3.4.1. Takipçi Sayıları ve Paylaşılan İçerikler 
Tablo 1’de spor kulüplerinin takipçi sayıları ve paylaştığı içeriklerin toplamı yer almaktadır. 
Tablo 1: Spor Kulüplerinin Takipçi ve Toplam İçerik Sayıları 

 
Spor Kulübü 

Takipçi 
Sayısı 

Paylaşılan 
Toplam İçerik 

Toplam 
Retweet 
Sayısı 

Toplam 
Hashtag 
Sayısı 

Genel 
Toplam 

Beşiktaş 4.205.260 22 (%42,31) 1 (%6,67) 40 (%56,33) 63 (%45,65) 

Fenerbahçe 7.325.344 20 (%38,46) 9 (%60,0) 23 (%32,39) 52 (%37,68) 

Galatasaray 9.306.201 10 (%19,23) 5 (%33,3) 8 (%11,26) 23 (%16,67) 

Toplam 20.836.805 52 (%100) 15 (%100) 71 (%100) 138 (%100) 

Tablo 1’e göre en fazla takipçi sayısına sahip olan kulüp Galatasaray’dır. Toplam 20.836.805 
takipçinin 9.306.201’i Galatasaray’ı takip etmektedir. Ardından 7.325.344 takipçiyle 
Fenerbahçe ve 4.205.260 takipçiyle Beşiktaş yer almaktadır. Türkiye’de ilk Covid-19 
vakasının görüldüğü tarihten itibaren üç kulüp virüs ve sağlık iletişimi ile ilgili olarak 
toplamda 138 içerik paylaşmıştır. Bu içerikler arasında en çok paylaşım yapan kulüp 63 
içerikle (%45,65) Beşiktaş’tır. Toplam içeriğin yarısına yakının Beşiktaş tarafından 
paylaşılması dikkat çekicidir. Fenerbahçe kulübü toplamda 52 (37,68) içerik paylaşmış, 
Galatasaray ise 23 (%16,67) içerik ile en az paylaşım yapan kulüp olmuştur.   

3.4.2. Beşiktaş Jimnastik Kulübü İçerik Analizi 
Araştırmanın bu bölümünde Beşiktaş’ın Twitter profilinin belirtilen tarih aralığındaki genel 
görünümü ve paylaştığı içeriklerin nicel-nitel analizi yer almaktadır. Görsel 1’de Beşiktaş 
Twitter profilinin genel görünümü yer almaktadır. 
Görsel 1: Beşiktaş JK Twitter Profili Genel Görünümü

 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Twitter profilinin arka planında sosyal izolasyonu çağrıştıran 
“Evim Güzel Evim” yazılı görsel yer almaktadır. 
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Tablo 2’de Beşiktaş tarafından yapılan paylaşımların konuları ve sıklık sayıları yer 
almaktadır. 
Tablo 2: Beşiktaş Tarafından Yapılan Paylaşımların Konuları ve Sıklıkları 

Konu Paylaşım Sayısı Geçerli Yüze 

Covid-19 Bilgilendirmesi ve Önlemleri 2 %9,10 

Sosyal İzolasyon 16 %72,74 

Sağlık Çalışanlarına Destek 1 %4,54 

Sosyal Mesafe 1 %4,54 

Dünya Sağlık Günü Kutlaması 1 %4,54 

65 Yaş Üzeri Sokağa Çıkma Yasağı 1 %4,54 

Toplam  22 %100 

Tablo 2’ye göre Beşiktaş tarafından en fazla paylaşımı yapılan konu %72,74 (16) paylaşım ile 
sosyal izolasyondur. Beşiktaş’ın paylaşımlarının %9,10’u (2) ise Covid-19 ile ilgili 
bilgilendirme ve virüsten korunma konusundaki önemler ile ilgilidir. Sağlık çalışanlarına 
destek, sosyal mesafe, dünya sağlık günü ve 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağı 
konularında ise Beşiktaş tarafından 1’er (%4,54) paylaşım yapılmıştır. 
Tablo 3’te Beşiktaş tarafından yapılan retweetlerin konuları ve sıklıkları yer almaktadır. 
Tablo 3: Beşiktaş Tarafından Yapılan Retweetlerin Konuları ve Sıklıkları 

İçerik Sahibi Konu Retweet Sayısı Geçerli Yüzde 

Dr. Mehmet Kasapoğlu Sosyal İzolasyon 1 %100 

Toplam   1 %100 

Tablo 3’e göre Beşiktaş sadece Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından oluşturulan sosyal 
izolasyon konulu içeriği retweetlemiştir. 
Tablo 4’te Beşiktaş tarafından oluşturulan içeriklerde yer alan hashtagler ve kullanım 
sıklıkları yer almaktadır. 
Tablo 4: Beşiktaş Tarafından Oluşturulan İçeriklerde Yer Alan Hashtagler ve Kullanım 
Sıklıkları 

Hashtag Kullanım Sayısı Geçerli Yüzde 

#Covid19 1 %2,50 

#EvimGüzelEvim 18 %45,00 

#SağlıkçılarınıAlkışla 1 %2,50 

#SporaDevam 12 %30,00 
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#BirlikteBaşaracağız 1 %2,50 

#SocialDistancing 1 %2,50 

#EvdeKal 5 %12,50 

#7NisanDünyaSağlıkGünü 1 %2,50 

Toplam  40 %100 

Tablo 4’e göre Beşiktaş tarafından oluşturulan içeriklerde en fazla yer alan hashtag %45 (18) 
#EvimGüzelEvim’dir. Ardından Beşiktaş %30 (12) #SporaDevam ve %12,50 (5) #EvdeKal 
hashtaglerini kullanmıştır. Ayrıca #Covid19, #SağlıkçılarınıAlkışlar, #BirlikteBaşaracağız, 
#SocialDistancing ve #7NisanDünyaSağlıkGünü hashtagleri de %2,50 oranla 1’er defa 
Beşiktaş tarafından oluşturulan içeriklerde kullanılmıştır. 

3.4.3. Fenerbahçe Spor Kulübü İçerik Analizi 
Araştırmanın bu bölümünde Fenerbahçe’nin Twitter profilinin belirtilen tarih aralığındaki 
genel görünümü ve paylaştığı içeriklerin nicel-nitel analizi yer almaktadır. Görsel 2’de 
Fenerbahçe Twitter profilinin genel görünümü yer almaktadır. 
Görsel 2: Fenerbahçe SK Twitter Profili Genel Görünümü 

 
Fenerbahçe Spor Kulübü Twitter profilinin arka planında Covid-19 ile mücadelede alınacak 
önlemlerin yer aldığı ve sosyal izolasyonu çağrıştıran “#EVDEKAL” yazılı görsel yer 
almaktadır. Ayrıca kullanıcı adına da ev görseli ve #EvdeKal hashtagi yerleştirilmiştir. 
Tablo 5’te Fenerbahçe tarafından yapılan paylaşımların konuları ve sıklık sayıları yer 
almaktadır. 
Tablo 5: Fenerbahçe Tarafından Yapılan Paylaşımların Konuları ve Sıklıkları 

Konu Paylaşım Sayısı Geçerli Yüzde 

Covid-19 Bilgilendirmesi ve Önlemleri 4 %20,00 
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Sosyal İzolasyon 12 %60,00 

Sağlık Çalışanlarına Destek 1 %5,00 

Sosyal Mesafe 1 %5,00 

Sağlık Çalışanlarına Konaklama İmkanı 1 %5,00 

Dünya Sağlık Günü Kutlaması 1 %5,00 

Toplam  20 %100 

Tablo 5’e göre Fenerbahçe tarafından en fazla paylaşımı yapılan konu %60 (12) paylaşım ile 
sosyal izolasyondur. Fenerbahçe’nin paylaşımlarının %20’si (4) ise Covid-19 ile ilgili 
bilgilendirme ve virüsten korunma konusundaki önemler ile ilgilidir. Sağlık çalışanlarına 
destek, sosyal mesafe, Dünya Sağlık Günü ve sağlık çalışanlarına konaklama imkanı 
konularında ise Fenerbahçe tarafından 1’er (%5) paylaşım yapılmıştır. 
Tablo 6’da Fenerbahçe tarafından yapılan retweetlerin konuları ve sıklıkları yer almaktadır. 
Tablo 6: Fenerbahçe Tarafından Yapılan Retweetlerin Konuları ve Sıklıkları 

İçerik Sahibi Konu Retweet Sayısı Geçerli Yüzde 

Sağlık Bakanlığı El Hijyeni 1 %11,11 

Dr. Fahrettin Koca 14 Kural 1 %11,11 

FB TV Sosyal İzolasyon 1 %11,11 

FB Voleybol  Sosyal İzolasyon 1 %11,11 

Dr. Fahrettin Koca Covid-19 Bilgilendirmesi 1 %11,11 

Dr. Mehmet Kasapoğlu Sosyal İzolasyon 1 %11,11 

Evinde Kal Türkiye Sosyal İzolasyon 1 %11,11 

Avis Türkiye Sosyal İzolasyon 1 %11,11 

İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Yasağı 1 %11,11 

Toplam   9 %100 

Tablo 6’ya göre Fenerbahçe farklı kullanıcılar tarafından oluşturulan 9 içeriği retweetlemiştir. 
Bu retweetler arasında en fazla yer alan konu sosyal izolasyondur. Ayrıca Covid-19 
bilgilendirmesi ve virüs ile mücadelede uygulanacak 14 kural, el hijyeni ve sokağa çıkma 
yasağı konusunda da kullanıcıların oluşturdukları içerikler Fenerbahçe tarafından 
retweetlenmiştir.  
Tablo 7’de Fenerbahçe tarafından oluşturulan içeriklerde yer alan hashtagler ve kullanım 
sıklıkları yer almaktadır. 
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Tablo 7: Fenerbahçe Tarafından Oluşturulan İçeriklerde Yer Alan Hashtagler ve Kullanım 
Sıklıkları 

Hashtag Kullanım Sayısı Geçerli Yüzde 

#Corona 1 %4,35 

#EvdeKal 8 %34,78 

#SağlıkÇalışanlarınıAlkışla 1 %4,35 

#BirlikteBaşaracağız 9 %39,13 

#EvTribünOldu 4 %17,39 

Toplam  23 %100 

Tablo 7’ye göre Fenerbahçe tarafından oluşturulan içeriklerde en fazla yer alan hashtagler 
%39,13 (9) #BirlikteBaşaracağız ve %34,78 (8) #EvdeKal’dır. Ardından %17,39 (4) 
#EvTribünOldu, %4,35 (1) #Corona, %4,35 (1) #SağlıkÇalışanlarınıAlkışla hastagleri 
Fenerbahçe tarafından oluşturulan içeriklerde kullanılmıştır. 

3.4.4. Galatasaray Spor Kulübü İçerik Analizi 
Araştırmanın bu bölümünde Galatasaray’ın Twitter profilinin belirtilen tarih aralığındaki 
genel görünümü ve paylaştığı içeriklerin nicel-nitel analizi yer almaktadır. Görsel 3’te 
Galatasaray Twitter profilinin genel görünümü yer almaktadır. 

Görsel 3: Galatasaray SK Twitter Profili Genel Görünümü 

 
Galatasaray Spor Kulübü Twitter profilinin arka planında Covid-19 ile mücadelede 
uygulanacak 14 kuralın yazılı olduğu görsel yer almaktadır. 
Tablo 8’de Galatasaray tarafından yapılan paylaşımların konuları ve sıklık sayıları yer 
almaktadır. 
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Tablo 8: Galatasaray Tarafından Yapılan Paylaşımların Konuları ve Sıklıkları 

Konu Paylaşım Sayısı Geçerli Yüzde 

Covid-19 Bilgilendirmesi ve 
Önlemleri 

4 %40,00 

Sosyal İzolasyon 1 %10,00 

Sağlık Çalışanlarına Destek 3 %30,00 

Sosyal Mesafe 1 %10,00 

Dünya Sağlık Günü 1 %10,00 

Toplam  10 %100 

Tablo 8’e göre Galatasaray tarafından en fazla paylaşımı yapılan konu %40 (4) paylaşım ile 
Covid-19’a ilişkin bilgilendirme ve virüsten korunma konusundaki önemlerdir. Galatasaray’ın 
paylaşımlarının %30’u (3) ise sağlık çalışanlarına destek konusundadır. Sosyal izolasyon, 
sosyal mesafe ve Dünya Sağlık Günü konularında ise Galatasaray tarafından 1’er (%10) 
paylaşım yapılmıştır. 
Tablo 9’da Galatasaray tarafından yapılan retweetlerin konuları ve sıklıkları yer almaktadır. 
Tablo 9: Galatasaray Tarafından Yapılan Retweetlerin Konuları ve Sıklıkları 

İçerik Sahibi Konu Retweet Sayısı Geçerli Yüzde 

Ryan Donk Sosyal İzolasyon 2 %33,33 

Ömer Bayram Sosyal İzolasyon 1 %16,66 

İçişleri Bakanlığı Sosyal İzolasyon 1 %16,66 

Dr. Mehmet Kasapoğlu Sosyal İzolasyon 1 %16,66 

İçişleri Bakanlığı Evde Bez Maske Yapımı 1 %16,66 

Toplam   6 %100 

Tablo 9’ya göre Galatasaray farklı kullanıcılar tarafından oluşturulan 6 içeriği retweetlemiştir. 
Bu retweetler arasında en fazla yer alan konu sosyal izolasyondur. Ayrıca evde bez maske 
yapımı konulu içerik de Galatasaray tarafından retweetlenmiştir. 
Tablo 10’da Galatasaray tarafından oluşturulan içeriklerde yer alan hashtagler ve kullanım 
sıklıkları yer almaktadır. 
Tablo 10: Galatasaray Tarafından Oluşturulan İçeriklerde Yer Alan Hashtagler ve Kullanım 
Sıklıkları 

Hashtag Kullanım Sayısı Geçerli Yüzde 

#EvindeKal 2 %25,00 
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#BirlikteYeneceğiz 2 %25,00 

#BirlikteBaşaracağız 3 %37,50 

#DünyaSağlıkGünü 1 %12,50 

Toplam  8 %100 

Tablo 10’a göre Galatasaray tarafından oluşturulan içeriklerde en fazla yer alan hashtag 
%37,5 (3) #BirlikteBaşaracağız’dır. Ardından %25’er (2) oranla #EvindeKal ve 
#BirlikteYeneceğiz hashtagleri ve %12,50 (1) oranla #DünyaSağlıkGünü hashtagi 
Galatasaray tarafından oluşturulan içeriklerde kullanılmıştır. 

SONUÇ 
Gelişen teknoloji ile birlikte birçok alanda olduğu gibi sağlık alanı da gelişmeler kaydetmiştir. 
Günümüzde sosyal medya, en fazla kullanılan iletişim araçlarından biri olarak kabul edilmiş 
ve kitleler yoğunlukla sosyal medya üzerinden bilgi almaya ve haberleşmeye başlamıştır. 
Sosyal medya araçlarına ulaşımın kolaylığı ve hızlı bilgi akışı içinde bulunduğumuz toplumda 
sosyal medyayı geleneksel medyaya göre daha fazla öne çıkarmaya başlamıştır. 
Sosyal medya, sağlık iletişiminde de önemli bir rol oynamaktadır. Önemli bir sağlık olayı ya 
da sağlıkla ilgili bir risk durumunda sıklıkla sosyal medya üzerinden iletişim kurulmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanan Covid-19 pandemisiyle ilgili iletişim sürecinde 
sosyal medya, özellikle Twitter en önemli iletişim araçlarından biri olarak aktif rol 
almaktadır. Spor kulüpleri de geniş kitlelere hitap ettiği için Covid-19 pandemisi sürecinde 
takipçileriyle iletişim kurmakta, süreç ve virüsten korunma ile ilgili halkı bilgilendirmeye 
çalışmaktadır. 
Araştırmada bu kapsamda Türkiye’de en fazla takipçi sayısına sahip olan üç spor kulübünün 
(Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 
2020 tarihi itibariyle Twitter platformunda paylaştıkları bir aylık içeriklerin nitel ve nicel 
analizi yapılmıştır.  
Seçilen örneklem içerisinde yer alan üç kulübün toplam takipçi sayısı 20.836.805’tir. en fazla 
takipçi sayısına sahip olan kulüp Galatasaray’dır. Takipçi sayısında ikinci olarak Fenerbahçe 
ve son olarak Beşiktaş yer almaktadır. Üç spor kulübü tarafından araştırma kapsamında 
belirlenen süre içerisinde sağlık iletişimi ve Covid-19 pandemisi ile ilgili toplam 52 içerik, 15 
retweet ve 71 hashtag paylaşımı yapılarak toplamda 138 farklı içerik paylaşımı yapılmıştır. 
İncelenen üç spor kulübü de Twitter profillerinin arkaplanlarında Covid-19 virüsü ile ilgili 
görsellere yer vermiştir. Yapılan paylaşımlar incelendiğinde sağlık iletişimi üzerine en fazla 
paylaşım yapan kulüp 63 içerik ile Beşiktaş olurken, Fenerbahçe 52 içerik, Galatasaray ise 23 
içerik paylaşımı yapmıştır. Yapılan paylaşımlarda en fazla yer alan konu sosyal izolasyon 
olurken en fazla hashtag de yine sosyal izolasyon konusunda kullanılmıştır. 
Spor endüstrisinin gelişimi ve sporun gördüğü ilgi git gide artmaya devam etmektedir. 
Günümüzde kulüpler sivil toplum kuruluşu rolüne de bürünmekte, sosyal medyada geniş 
kitleler tarafından takip edilmesi dolayısıyla toplumla hızlı ve etkili iletişim kurabilme 
olanağına sahip olmuştur. İnsan hayatını birçok yönden olumsuz etkileyen Covid-19 
pandemisi sürecinde spor kulüpleri de sağlık iletişimine paylaşımlarında yer vermiş ve 
toplumu bilinçlendirmek için çaba göstermiştir. Günümüzde spor kulüplerinin etkileri, sadece 
kendi alanıyla sınırlı kalmayıp, sağlık iletişimi gibi birçok farklı alanda etkisini 
göstermektedir. 
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EFFECT OF NEW FORMS OF COMMUNICATION ON MARRIAGE: THE 
RELATION OF SOCIAL MEDIA USAGE AND DIVORCE 

YENİ İLETİŞİM BİÇİMLERİNİN EVLİLİK BİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ARTAN 
SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE BOŞANMA 

Assoc. Prof. Dr. Nebiye KONUK KANDEMİR 
İstanbul Sabahattin Zaim University 
ORCID NO: 0000-0002-2046-1133 

ABSTRACT 
Communication is at the core of all human relationships; It emerges as an element in the 
analysis of social events and phenomena. Healthy communication in small group 
relationships, friendships and relationships between spouses can be a factor that extends to a 
healthy individual and a healthy society. At this point, especially healthy communication 
should be underlined, and the negative effects of paradoxically increasing communication 
opportunities on human relations should be taken into consideration. In this regard, it is 
important to evaluate whether there is a relationship between increased use of technology and 
social media and marital union in the context of cultural changes. In studies, the factors that 
cause the breakdown of marital unity and divorce can be listed as lack of care by the spouses, 
incompatibility with the spouse's family, physical violence, infidelity, health problems, 
alcohol use and economic problems. However, mentioning social media as a reason for 
divorce (because it causes a decrease in communication within the family) is a remarkable 
and worth researching issue. Social media usage is increasing with the development of new 
communication tools. Virtual relationships carry individuals to a different communication 
dimension. Although virtual communication increases the communication of individuals, it 
can cause them to be lonely, and it also causes significant changes in family relationships. 
Couples who neglect their spouses and children (due to virtual communication) cause trust 
problems, which can lead to unwanted social consequences such as communication 
breakdowns and divorce. In this context, the use of social media as a reason for divorce has 
been discussed within the framework of the studies. 
Keywords: Communication, marriage, social media, divorce 
 

ÖZET  
İletişim tüm insan ilişkilerinin temelinde yer almakta, sosyal olay ve olguların 
çözümlenmesinde bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek küçük gruplar arasındaki, 
ilişkiler gerek arkadaşlık ve gerekse eşler arası ilişkilerde sağlıklı iletişim, sağlıklı bireye ve 
sağlıklı topluma kadar uzanan bir faktör olabilmektedir. Burada özellikle sağlıklı iletişimin 
altı çizilmeli, paradoksal biçimde artan iletişim olanaklarının insan ilişkilerine olan olumsuz 
etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan kültürel değişmeler bağlamında, artan 
teknoloji ve sosyal medya kullanımı ile evlilik birliği arasında bir ilişki olup olmadığını ele 
almak önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalarda evlilik birliğinin bozulmasına, boşanmalara 
yol açan nedenlere topluca bakıldığında eşin ilgisizliği, eşlerin aileleri ile geçimsizlik, fiziksel 
şiddet, aldatma, sağlık sorunları, alkol kullanımı, ekonomik sorunlar gibi faktörler karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda aile içi iletişimin azalmasına sebep olduğu için 
boşanma nedeni olarak sosyal medya kullanımının zikredilmeye başlanması dikkat çekici ve 
araştırılmaya değer bir konudur. Yeni iletişim araçlarının gelişimi ile sosyal medya kullanımı 
artmakta, sanal ilişkiler bireyleri farklı bir iletişim boyutuna taşımaktadır. Sanal iletişim, 
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bireylerin iletişimlerini arttırmakla beraber yalnızlaşmalarına neden olabilmekte aile içi 
ilişkiler üzerinde de önemli değişimlere neden olmaktadır. Sanal iletişim sebebiyle eşlerini ve 
çocuklarını ihmal eden çiftler, güven probleminin yaşanmasına neden olmakta, bu durum 
iletişim kopuklukları, boşanma gibi istenmeyen toplumsal sonuçlara yol açabilmektedir. Bu 
bağlamda çalışmada bir boşanma nedeni olarak sosyal medya kullanımı, yapılan çalışmalar 
çerçevesinde ele alınmıştır.  
Anahtar Kelimeler: İletişim, evlilik, sosyal medya, boşanma 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF INTER-FAMILY COMMUNICATION 
PATTERNS ON LONELINESS 

AİLE İÇİ İLETİŞİM KALIPLARININ YALNIZLIK DÜZEYİNE ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ

Selime TURHAN 
İstanbul Sabahattin Zaim University 
ORCID NO: 0000-0001-6904-2186 

ABSTRACT 
The family is the cornerstone of the society in which the needs of each individual are met and 
their development is ensured. The mutual cooperation and understanding of the individuals in 
the family structure is realized through the communication established within the family. As a 
result of this communication, there are different patterns of communication established within 
the family, as in different segments of the society. For this reason, there have been many 
studies on intra-family communication patterns recently. As a result of the researches, it has 
been determined that family communication patterns have an important role in the formation 
of the social reality of the family and the continuation of this identity, which is created for 
individuals in the family to establish relationships through communication, to create an 
identity specific to their families. Loneliness, on the other hand, makes life and adaptation 
difficult by reducing the trust of the individual in his environment and family. In this study, 
communication patterns within the family and their relationship with loneliness are discussed 
theoretically. 
Keywords: Family, communication, communication patterns within the family, loneliness. 

ÖZET 
Aile, içerisinde bulunan her bir bireyin ihtiyaçlarının giderildiği ve gelişimlerinin sağlandığı 
toplumun temel taşıdır. Aile yapısı içerisinde bulunan bireylerin karışlıklı yardımlaşma ve 
anlayışı aile içinde kurulan iletişim ile gerçekleşmektedir. Kurulan bu iletişimin sonucunda 
toplumun farklı kesimlerinde olduğu gibi, aile içerisinde de kurulan iletişimin farklı kalıpları 
bulunmaktadır. Bu sebeple son dönemlerde aile içi iletişim kalıpları üzerine birçok çalışma 
yapılmaya başlanmıştır. Aile iletişim kalıpları ailedeki bireylerin iletişim yolu ile ilişkilerini 
kurmalarına, ailelerine özgü bir kimlik oluşturmalarına oluşturulan bu kimliğin devam 
etmesine ve ailenin toplumsal gerçekliğinin oluşum aşamasında önemli bir role sahip olduğu 
yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Yalnızlık ise bireyin çevresi ve ailesine olan 
güveni azaltarak uyumu ve hayatı zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada aile içi iletişim kalıpları ile 
yalnızlık ile ilişkisi teorik açıdan ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Aile, iletişim, ailede iletişim kalıpları, yalnızlık 

GİRİŞ 
Aile yapısı içerisinde kurulan iletişim temel unsurdur ve aile toplumdaki yerini iletişim ile 
kurmaktadır. Bu sebeple son yıllarda aile içi iletişim kalıpları birçok farklı alan ve kültürlerde 
yapılan çalışmalarda kullanılan bir kavram olmuştur. Kişilik gelişiminde, ebeveyn-çocuk 
iletişiminde önemli rollerden biri olduğu gösterilmiştir. Aile içi iletişim kalıpları üzerinde 
çalışan bilim insanları, ailedeki bireylerin arasında iletişim yolu ile ilişki kurulmasının, aile 
kimliğinin oluşmasının, devam ettirilmesinin ve ailenin toplumun gerçekliği haline gelmesi 
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sürecinde kullanılan iletişim kalıplarının önemli bir rol üstlendiğini düşünmektedir (Chaffee 
ve Mcleod, 1972).  
İletişim kalıpları ile alakalı gerçekleştirilen araştırmalar, 1970’li yılların başlarında, bireylerin 
iletişimi ve benzeri alanlarda çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarının, odaklarını mesajlar 
ve kanallar yerine bilişsel süreçler üzerinde durmasıyla başlamıştır (Reeves, Chaffee ve Tims, 
1982). Wisconsin Üniversitesi  kitle iletişimi üzerine çalışmalar yapan Steven H. Chaffee ve 
Jack M. McLeod çocuklar ve ebeveynlerin dışsal bilgiyi özellikle kitle iletişim araçları 
aracılığı ile iletilen mesajları nasıl işlediğini, çocukların gelişim yıllarında iletişim çevresinin, 
toplumsal gerçeklik ile ilgili görüşlerini ve kavram öğrenimlerini ne gibi etkilediğini 
açıklamak için gerçekleştirdikleri araştırmalar bu konu hakkındaki öncü çalışmalar haline 
gelmiştir. Yapılan çalışmalar ilk olarak yüksek düzeyde sosyolojide aile ilişkilerini otokratik 
ve demokratik güç boyutları ile  kavramlaştıran araştırmalardan etkilenmiştir. Chaffee ve 
McLeod, gücün aile iletişimi alanında kendini göstermesi gerektiğini inanmış ve buna uygun 
olarak, aile uyumu, hiyerarşik veya eşitlikçi karar verme, çoğulcu hareket etme ve beklenen 
toplumsal sonuçlara ilişkin oluşan kaygının ölçülmesinin, ailedeki farklılıklarının ortaya 
çıkmasında etkili olan kriterler olarak değerlendirmiştir (Akt. Tims ve Masland, 1985:36). 
Chaffee ve McLeod, aile bireylerinin medya iletilerini, bu iletilere eş-yönelimde bulunarak ve 
iletiler ile ilgili birbirleri ile iletişime kurarak işlemelerinin sabit ve önceden bilinmesi 
mümkün sonuçlara sebep olduğunu kanıtlamışlardır. Ölçeğin kullanılmasıyla ulaşılan veriler 
ile araştırmacılar, aile bireylerinin mevcut durum ve ya nesneye ilişkin tutumlarını ortaya 
koyarken iki farklı anlaşma yolu uyguladıklarını göstermiştir. Bunlardan ilki, aile bireyleri 
ortamdaki bir nesne ile ilgili inançlarını algılanan özelliklerine dayanarak paylaşabilirler. Bu 
özellikler açıkça ortada değilse, aile bireyleri bu nesneye ilişkili karakteristik özelliklere ve 
sonuçlara ortaklaşa kararverebilirler. Yaşanılan bu süreç, nesneye odaklanmayı ve aile 
bireylerinin kavramsallaştırma biçimini odak gösterdiği için Chaffee ve McLeod (1972) bu 
süreci kavramsal yönelim olarak adlandırmıştır. İkinci olarak ise aile bireyleri bir aile 
üyesinin kendileri için  nesneyi tanımlamalarına izin vererek tutum nesnesi hakkında ortak 
kanıya varabilirler. Bu süreç, nesnenin kendine özgü nitelikleri yerine aile bireyleri arasındaki 
ilişkileri odaklandığından, Chaffee ve McLeod bu sürece sosyo-yönelim demiştir (Ritchie, 
1991: 552). 
Ailelerin bir kısmı kavram yönelimini sosyo-yönelimden daha çok tercih ederken bazı aileler 
tersini tercih etmektedir. Ayrıca bir kısım ailelerde iki stratejiden de genellikle faydalanırken, 
diğer aileler bu stratejileri bazen kullandıkları için ailelerin paylaşılan bir toplumsal 
gerçekliğe ulaşma ihtimalleri daha zayıftır (Ritche, 1991: 55). Chaffee ve McLeod (1972) 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalara dayanarak, Ritchie ve Fitzpatrick (1994) ailelerde 
uyum ve diyalog yönelimlerini, aile bireylerinin bilgi paylaşımında bulunma ve gizlemeye 
yönelik aile iletişim biçimini belirleyen temel boyutlar olarak kavramsallaştırmışlardır 
(Ritchie, 1991). 
Diyalog yönelimi, ailelerin, bütün aile bireylerinin çok farklı konular ile ilgili sınırı olmayan 
etkileşimde olmanın, yaşanılan çatışmalar ile yüzleşmenin ve aynı anda ebeveynlerin 
evliliklerinde açık bir şekilde paylaşımın ve özerkliğin teşvik edildiği bir ortam yaratma 
derecesi olarak tanımlamışlardır. Diğer önemli bir boyut olan uyum yönelimi, aile 
iletişiminde değer, tutum ve inançların karışımının vurgulama derecesini belirtir. Uyum 
yönelimi boyutunun en üstündeki aileler, geleneksel değerlere önem veren, otoriteye saygılı, 
inanç ve tutumların değişmezliğini vurgulayan etkileşimlerle karakterizedir. Aile içi 
etkileşimler sık sık uyuma,çatışmayı önlemeye ve aile bireylerinin birbirine bağlılığının 
üstünde durmaktadır (Fitzpatrick ve Ritchie, 1994: 296-297). 
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Ailelerin iletişimi ile ilgili bu iki boyutun gerçek aile iletişimi üzerindeki etkileri genel olarak 
birbiri ile bağlantılıdır. Aile iletişimi üzerinde ana etkilerinin olmasının yanında, bu iki boyut 
genel olarak birbirleriyle etkileşim içindedir. Dolayısı ile, aile iletişimi üzerinde bu iki 
boyutun 
ne derecede bir etkiye sahip olduğunu anlamak için sadece bir boyutu bilmek yeterli 
olmamaktadır. Diğer bir boyutlarında öğrenilmesi gerekmektedir. Çünkü aile iletişimi 
üzerinde doğrudan etkileri olmasının yanında, diyalog ve uyum yönelimi boyutları birbirleri 
ile etkileşim içinde olarak birbirlerinden farklı dört aile türü oluşturur (Şahin ve Aral, 2012). 
Fikir birliğine dayalı ailelerde ebeveynler çocukları ile ve çocuklarının ne söyledikleriyle 
ilgilidirler fakat aynı anda çocuklarının yerine karar vermeleri gerektiğini düşünürler. Çoğulcu 
ailelerdeki ebeveynler ise çocuklarının kontrolleri altında yaşamasına veya onların adına 
bütün kararları vermeye ihtiyaç duymazlar. Koruyucu ailelelerdeki ebeveynler, aileleri ve 
çocukları yerine karar vermeleri gerektiğini düşünürler ve çocuklarına düşüncelerini 
paylaşmaları konusunda çok az isteklidirler. Son olarak serbestiyetçi ailelerde bulunan 
ebeveynler ise tüm aile bireylerinin kendi kararlarını veremeleri gerektiğini düşünmekte olup 
çocuklarının  verdiği kararlara az ilgi göstermekte ve çocuklarla iletişim kurmak için 
isteksizdirler. Serbestiyetçi ailelerin bir çoğu hem eşleriyle hem de çocuklarıyla kopuktur. 
Aile bireyleri arasındaki duygusal katılım genel olarak düşük olduğu için aile üyeleri 
duygusal bağlantı kurmak için aile dışına yönelme eğilimi gösterebilirler (Ritchie ve 
Fitzpatrick, 1991). 
Aile içi iletişim çocuğun gelişim sürecinde en önemli noktalardan biri olmuştur. Ailenin 
çocuğu çocukluk döneminde veya ergenlik döneminde etkili bir şekilde dinlemesi ve ona 
karşı dürüst olması çocuğun/ergenin fikirlerini doğru bir yönde ifade etmesinde önemli 
olabilmektedir. Çocuğun benlik saygısının gelişmesi için çocuğun ailesi tarafından kendini 
ifade edebilen bir birey olarak görülmesi ve aile içerisinde kararlar alınırken çocuğada 
sorulması demokratik bir ortamın oluşturulması gerekmektedir. Bu sebeplerle yapılan 
çalışmalarda aile içi iletişim kalıplarının öneminin araştırılması amaçlanmaktadır (Şahin ve 
Aral, 2012). 

YALNIZLIK 
İnsan yaşamının en önemli ve her zaman ihityaç duyulan parçalarından biri sosyal ilişkilerdir. 
Fakat çoğu bireyin doyum kaynağı ilişkiler üretme yeteneğine sahip olamaması yalnızlık 
duygusunun daha fazla yaşanmasına sebep olmaktadır. Yalnızlık çoğunlukla "tek başına 
olma" gibi değerlendirilse bile benzer bir anlam taşımamaktadır. Birey tek başına olduğu 
vakitte yalnızlık duygusu hissetmesine rağmen kalabalık yerlerde, insanlarla beraber olduğu 
zamanda yoğun bir şekilde yalnızlık duygusu yaşayabilmektedir (Buchholoz ve Catton, 1999; 
Çakıl, 1998; Geçtan, 1988). 
Yalnızlık duygusunun gelişiminde sosyal ilgi ve beceri düzeylerinin yetersizliği, zamanın 
genelini tek başına geçirme, yapılan sosyal etkinliklere az katılım, yeni kurulan sosyal 
ilişkilere karşı isteksizlik ve arkadaş sayısının düşük olmasının etkisi olduğu belirtilmektedir 
(Çakıl, 1998; Asher, 1984; Yaparel, 1984; Russell, 1980). Gençlerde ve çocuklarda yalnızlık 
duygusunun sonucu olarak alkol bağımlılığı, uyumsuzluk, suça yönelme, depresyon, intihar, 
okul başarısında düşüş gibi kişisel ve sosyal uyumsuzluklara neden olduğu görülmektedir 
(Odacı, 1994).  

YALNIZLIKLA İLGİLİ YAPILMIŞ BAZI ARAŞTIRMALAR 
Türkiye’de yalnızlık kavramı ile ilgili en detaylı çalışma Demir (1990) tarafından yapılmıştır. 
Üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları şu şekildedir; erkek 
öğrencilerin kızlardan, okul başarısı düşük olanların yüksek olanlardan, tek başına vakit 
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geçirenlerin başkalarıyla geçirenlerden, aylık gelir düzeyinin sosyal etkinliklere yeterli 
görmeyenlerin görenlerden, sosyal destek almayanların alanlardan, yakın arkadaş sayısı düşük 
olanların yüksek olanlardan, sosyal ilişkiler kurmayanların kuranlardan, sosyal becerilerini 
yetersiz görenlerin yeterli görenlerden, sorunlarını biriyle paylaşamayanların paylaşanlardan, 
ailesi ve çevresiyle olan ilişkilerinden memnun olmayanların ilişkilerinden memnun 
olanlardan daha çok yalnızlık duygusunu hissettiklerini göstermiştir (Demir, 1990). 
Kozaklı (2006) ise üniversite öğrencilerinin farklı kaynaklardan algıladığı yalnızlık ve sosyal 
destek düzeyleri ile ilgili olan ilişkiyi incelemiştir. Yine Türkiye’de gerçekleştirilen çalışma 
sonucunda akadeniz üniversitesinden 348 öğrencinin  %54'ünün ortalamanın üstünde 
yalnızlık seviyesinde olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın sonucuna göre her 2 öğrenciden 1'i 
kendini yalnız hissetmektedir (Kozaklı, 2006). 
Yalnızlık duygusu ile gerçekleştirilen araştırmalara genel bakıldığında yalnızlığın çok farklı 
boyutlarının üzerinde durulduğu görülmektedir. Okul başarısı ile yalnızlık düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi baz alan araştırmalarda; yalnızlık duygusunun yükselmesiyle okul başarısı 
arasında negatif korelayon olduğu (Ayaroğlu, 2002; Demir ve Tarhan; 2001; Dost, 2007; 
Kızıldağ, 2009; Pancar, 2009; Tarhan, 1998; Yıldırım, 2000), aile ve dost desteğine sahip olan 
ergenlerin yalnızlık duygusunu daha az yaşadıkları (Duru; 2008; Arslantaş ve Ergin, 2011; 
Krause, 2008; Koşar, 1992; Berguno, Leroux, McAinsh, Shaikh, 2004), internette vakit 
geçirme, televizyon seyretme sıklığı yükseldikçe yalnızlık duygusunun arttığı 
gözlemlenmiştir (Skues, Williams, Wise, 2012; Ayaroğlu, 2002; Yücel, 2009; Çağır, 2010; 
Özben, 2014).  
Ebeveynlerin çocuğa yaklaşımları, onlara yönelik duygu ve davranışları çocukların duygusal 
gelişimini etkilemektedir (Demircioğlu, 2012; Yavuzer, 1998; Darling, Steinberg, 1993). 
Çeçen (2008) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, ebeveynlerini otoriter olarak 
algılayan çocukların yalnızlık duygularının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Henwood ve 
Solano (1994) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada çocuğun yalnızlık duygusu ile 
annenin yalnızlık duygusunun yüksek düzeyde pozitif korelasyon olduğu, çocuklarda 
yalnızlık duygusu ile aile içi iletişimin sağlıksız olmasıyla ilişkiler bulunduğunu göstermiştir 
(Henwood ve Solano, 1994). 

SONUÇ 
Yapılmış çalışmalardan elde edilen bulgulara göre yalnızlık duygusu yaşayan bireylerin aile 
sisteminin en önemli parçalarından olan anne-baba ve kardeşleri ile olumsuz iletişim biçimleri 
içerisinde olduğu görülür (Kulaksızoğlu, 2004).  Sonuç olarak, bu çalışmada üzerinde durulan 
bu konu ve kavramlar ile ilgili yapılan araştırmaların sayısının artması ile bireyler tarafından 
öğrenilmesi sonucunda Türkiye ve dünyada meydana gelebilecek aile içi iletişim çatışması ve 
yalnızlık problemlerinin daha kolay çözüme kavuşacağı ve ailede doğru iletişim biçimlerini 
geliştireceği varsayılmaktadır (Demircioğlu, 2012). 
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ABSTRACT 
Clear communication is both a crucial need and a strong desire on the part of every human 
being who famous Greek philosopher Aristotle named “a social animal”. As a natural part of 
their social nature, human beings are in constant communication with each other to serve their 
many different needs and wants. However, this does not hold true in some, if not most, cases 
when it comes to interpersonal communication, including student and lecturer interactions. 
That is, human interaction continues to suffer from ambiguity and/or obscurity, leading to 
ineffective communications, which might then result in nothing but unsatisfied needs.  
Linguist H. Paul Grice proposed an approach called the Cooperative Principle (CP) to help 
facilitate clear, effective communication. The CP, along with its four maxims, is intended to 
help gauge clarity and effectiveness of human interactions. With Grice’s CP and its four 
maxims in mind, the researcher designed this study to analyze English Language Teaching 
(ELT) students’ views regarding their own distance learning experiences during the Covid19 
pandemic.  
Descriptive in its nature, this case study involved 33 ELT students, including 15 males and 18 
females, volunteering to be interviewed. In the fall semester of 2020-2021 academic year, the 
researcher interviewed these interviewees one by one, asking ten specific pre-determined, 
open-ended questions all related to distance learning. Each interviewee was asked the same 
questions in the same order as part of a structured interview. Conducted via zoom, all the 
interviews were recorded for further detailed analysis to see if the interviewees’ responses 
violated any of Grice’s four CP-related maxims. 
As part of the study, the researcher analyzed a total of 330 mostly lengthy chunks of speech 
produced as contributions in the form of responses during the interviews. Upon a close 
scrutiny, the researcher spotted and categorized a sizable sum of maxim violations which 
were then converted into statistical data. The statistics revealed that the interviewees violated 
all the maxims, but the maxim of quality. The type of interaction and interactional context did 
not allow for the detection of any flouting of this maxim, which seems to be the hardest to 
detect any way. 
Of the four maxims, the maxim of manner was found to be the one that was mostly violated 
(75%). No violation of the quality maxim could be detected in interviewee responses. 
Average count of violations per response was rated at 1.8 for both male and female 
interviewees. The research findings suggest that both male and female interviewees, at least in 
this study, are able to conduct equally productive or unproductive communications, 
considering the overall maxim observances and/or non-observances. 
Key Words: Gricean Analysis, Cooperative Principle, violation, communication, distance 
learning. 
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ÖZET 
Açık iletişim, ünlü Yunan filozof Aristoteles'in “sosyal bir hayvan” olarak adlandırdığı her 
insan için hem hayati bir ihtiyaç hem de güçlü bir arzudur. Sosyal doğalarının doğal bir 
parçası olarak, insanlar pek çok farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için birbirleriyle 
sürekli iletişim halindedir. Ancak, öğrenci ve akademisyen etkileşimleri dahil kişilerarası 
iletişim söz konusu olduğunda, çoğu durumda değilse de bazı durumlarda, bu geçerli değildir. 
Yani, insan etkileşimi muğlaklık ve/veya belirsizlikten muzdarip olmaya devam etmekte, bu 
da etkisiz iletişime yol açmakta ve bu da karşılanmamış ihtiyaçlardan başka 
hiç bir şeye yol açmayabilmektedir. Dilbilimci H. Paul Grice, açık ve etkili iletişimi 
kolaylaştırmaya yardımcı olmak için İşbirliği İlkesi (CP) adlı bir yaklaşım önerdi. Dört ilke 
(nicelik, nitelik, ilişki ve tarz) ile birlikte, CP insan etkileşiminin açıklığını ve etkisini 
ölçmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Grice’in CP ve dört ilkeyi göz önünde bulunduran 
araştırmacı, bu çalışmayı İngilizce Öğretmenliği (ELT) öğrencilerinin Covid19 salgını 
sırasında kendi uzaktan eğitim deneyimleriyle ilgili görüşlerini analiz etmek için tasarladı.  
Doğası gereği betimleyici olan bu vaka çalışması, mülakata katılmaya gönüllü 15 erkek ve 18 
kadından oluşan 33 ELT öğrencisini içeriyordu. Araştırmacı, 2020-2021 güz dönemde, 
görüşülen bu kişilerle tek tek görüşerek, tamamı uzaktan eğitimle ilgili önceden belirlenmiş, 
açık uçlu on soru yöneltti. Görüşülen her kişiye, yapılandırılmış bir görüşmenin parçası olarak 
aynı sırayla aynı sorular sorulmuştur. Zoom üzerinden gerçekleştirilen tüm görüşmeler, 
görüşülen kişilerin yanıtlarının Grice’in CP ile ilgili dört kuralından herhangi birini ihlal edip 
etmediğini görmek amacıyla daha ayrıntılı analiz için kaydedildi. Araştırmacı, araştırmanın 
bir parçası olarak, görüşmeler sırasında yanıtlar şeklinde katkı olarak üretilen toplam 330 adet 
uzun konuşma öbeğini analiz etti. Yanıtların yakından incelenmesinden sonra araştırmacı, 
maksim ihlallerini tespit edip kategorize etti ve bunlar daha sonra istatistiksel verilere 
dönüştürüldü. İstatistikler, görüşmecilerin nitelik ilkesi hariç tüm ilkeleri ihlal ettiğini ortaya 
koydu. Etkileşim türü ve etkileşimsel bağlam, zaten tespit edilmesi en zor görünen bu ilkenin 
herhangi bir ihlalinin tespitine izin vermedi. Dört maksimden en çok ihlal edilenin tavır 
(açıklık) ilkesi olduğu görülmüştür (%75). Görüşülen kişilerin yanıtlarında kalite ilkesinin 
ihlali tespit edilememiştir. Yanıt başına ortalama ihlal sayısı hem erkek hem de kadın 
görüşmeciler için 1,8 olarak derecelendirilmiştir. Araştırma bulguları, genel ilke gözetimleri 
ve/veya ihlalleri göz önünde bulundurulduğunda, en azından bu çalışmadaki hem erkek hem 
de kadın görüşmecilerin eşit derecede verimli ya da verimsiz iletişim kurabildikleri anlamına 
gelecek şekilde yorumlanabilir. 
Anahtar Kelimeler: Grice-tarzı analiz, İşbirliği İlkesi, ihlal, iletişim, uzaktan eğitim. 
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EXAMINATION OF POST TRUTH INFORMATION IN SOCIAL MEDIA CONTENT BY 
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ÖZET 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, çok sayıda insan sosyal medya 
platformlarında hakikat olmadığı yönünde güçlü şüpheler barındıran bilgi paylaşımları ile 
karşılaşmaktadır. Buna rağmen bu bilgiler inandırıcılığı ve kabul edilebilirliği yüksek olmuş 
ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakiki bilgi olarak paylaşılmıştır. 2016 
yılında Oxford sözlüğünde tanımlanan “post truth” kavramı ise bu algının varlığını destekler 
niteliktedir. Post truth bilginin yoğun bir şekilde özellikle politikacılar tarafından kullanıldığı 
ve bilginin kabulünde neredeyse bilimsel bilgi  kadar kabul görme noktasında olduğu 
söylenebilir. Bu durumda post truth kavramınının, günümüzde, birçok nedene bağlı olarak, 
özellikle bilgiye ulaşımda, sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanımı ile, çok sık 
karşılaşılabilecek bir olgu halini aldığı da görülebilmektedir. Bu çalışmada post truth bilginin 
yayılımının yüksek olduğu varsayılan sosyal medya platformlarındaki Türkiye’de meydana 
gelen/gelebilecek depremlerle ilgili ön görüye dayanan paylaşımlar netnografi yöntemi ile 
incelenecektir. İnceleme sonucunda insanların post truth bilgiye karşı, hakikat olan bilgiye 
yönelik gösterdiği tepkinin benzerini gösterip göstermediği tespit edilecek ve buna duruma 
neden olabilecek zihinsel süreçler tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: post-truth, hakikat, sosyal medya, netnografi. 

ABSTRACT 
A large number of people are faced with information share on social media platforms which 
contain strong doubts that there is no truth with the development of information and 
communication technologies. However, this information has high credibility and acceptability 
and shared as genuine information by many social media users. The concept of "post truth", 
defined in the Oxford dictionary in 2016, supports the existence of this perception. It can be 
said that post truth information is used extensively, especially by politicians and it is almost as 
accepted as scientific knowledge in the acceptance of information. In this case, due to many 
reasons, it can be seen that the concept of post truth has become a phenomenon that can be 
encountered very often with the intensive use of social media, especially in access to 
information. In this study, shares will be examined by netnography method in social media 
platforms where post truth information dissemination is assumed to be high, based on the 
vision front about occuring/potential earthquakes in Turkey. As a result of the examination, it 
will be determined whether people show similar reactions to post-truth information towards 

PROCEEDINGS BOOK 273 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

truthful information and also the mental processes that may cause this situation will be 
discussed. 
Keywords: post-truth, truth, social media, netnography. 
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US CONGRESS RAID 
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ABSTRACT 
Perception of reality has changed because of the popularity of social media and the internet 
during the last two decades. In the post-truth era, the truth has become a tool to achieve a 
goal, not an aim itself. Philip Taylor defines propaganda as the process of persuasion and does 
not need facts to approve it. Another scholar, Alexander Dugin, assumed that truth is now a 
matter of faith and facts are out of the question. On that basis, we analyzed the Capitol riot on 
6th January in DC as an effort of a post-truth propaganda effort. The aim of the protest and 
sources of the deviant information which mostly came from political power holders examined 
for defining the structure in the study. The riot has an enormous effect on American 
democracy. However, the effects of the raid are also important for defining the borders of free 
speech on social media because the wave of the riot started on social media and was 
organized by the people on the network in the first place. Because of the nature of the riot, 
social media companies changed their attitude on post-truth and became more concerned. On 
the one hand, POTUS has banned sharing on social media and post-truth perception lost field 
on new media. On the other hand, the continuity of the new regulations is not clear now. In 
this study, tweets from politicians and key people’s examined, and traditional media news on 
issues analyzed with the method of content analysis. In that case, we try to predict the future 
of post-truth. 
Keywords: new media, social media, propaganda, post-truth  
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SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE MUTLULUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION 

AND HAPPINESS: GÜMÜŞHANE UNIVERSITY FACULTY OF COMMUNICATION 
CASE 

Dr. Öğr. Üyesi Ersin DİKER 
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0002-3973- 0639 

ÖZET 
Bu çalışmanın temel amacı sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır. Bu bağlamda, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğrenim gören 
öğrenciler (N= 304, %42,4 Kadın, %57,6 Erkek)  üzerinde amaçlı örneklem yöntemi ile 
uygulanan anketin verileri kullanılarak analizler yapılmıştır. Hazırlanan anket formu üç 
bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların sosyal medya bağımlılık 
düzeylerini tespit etmek için Ünal-Tutkun ve Deniz (2016) tarafından geliştirilen Sosyal 
Medya Bağımlılık Ölçeği (SMBÖ) ve anketin ikinci bölümünde katılımcıların mutluluk 
düzeylerini değerlendirebilmek için Doğan ve Çötok (2011) tarafından geçerlik ve 
güvenilirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu 
(OMÖ-K) kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde ise araştırmaya katılanların demografik 
özellikleri, sosyal medya kullanım tercihleri ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını 
belirlemek için kişisel bilgi formu yer almıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal 
dağılım göstermesinden dolayı, parametrik fark testleri olan t-testi, tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) kullanılmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk arasındaki ilişkiyi analiz 
etmek için de Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde sosyal medya 
bağımlılığı ile mutluluk arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Dahası 
katılımcıların, sosyal medya bağımlılık düzeyleri artış gösterdikçe mutluluk düzeylerinin de 
nispeten azaldığı söylenebilir. Öte yandan araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile sosyal 
medya bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı da bu çalışmada 
belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya bağımlılığı, mutluluk, üniversite öğrencileri. 

ABSTRACT 
The main purpose of this study is to reveal the relationship between social media addiction 
and happiness. In this context, analyses were conducted on the students (N = 304, 42.4% 
Female, 57.6% Male) of the Faculty of Communication of Gümüşhane University by using 
the data of the questionnaire applied with the purposeful sampling method. The questionnaire 
form prepared consists of three parts. The Social Media Addiction Scale (SMDS) developed 
by Ünal-Tutkun and Deniz (2016)  to determine the social media addiction levels of the 
participants in the first part of the questionnaire and the Oxford Happiness Questionnaire 
Short Form which has been adapted into Turkish by Doğan and Çötok (2011) to evaluate the 
happiness levels of the participants in the second part of the questionnaire have been used. In 
the third part of the questionnaire, a personal information form has been included to 
determine the demographic characteristics, social media usage preferences and social media 
usage habits of the participants. Due to the normal distribution of the data obtained in the 
study, the parametric difference tests t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) have 
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been used. Pearson Correlation Analysis was used to analyse the relationship between social 
media addiction and happiness. As a result of the research, a negative and significant 
relationship has been found between social media addiction and happiness. Moreover, it can 
be said that as the social media addiction levels of the participants increase, their happiness 
levels decrease relatively. On the other hand, it has been determined in this study that there 
has been no significant difference between the gender of the participants and their social 
media addiction levels. 
Keywords: Social media addiction, happiness, university students. 

 
GİRİŞ 
İnternetin hızlı bir şekilde hayatın tam merkezine yerleşmesi ile birlikte teknolojinin de 
süratle gelişmesi, insanların tamamının sosyal yaşantısını ve ilişkilerini yeniden 
şekillendirmiştir. Gün geçtikçe birbirinden farklı amaçlar için kullanılan sosyal medya 
ortamlarının bireyler tarafından kontrolsüz ve disiplinsiz bir şekilde kullanılmaya başlandığı 
görülmektedir. Bu şekilde aşırı ve bilinçsiz kullanım sonrası çeşitli problemlerin ortaya 
çıkacağı bilinmekle beraber bu problemlerden biri de sosyal medya bağımlığı olarak 
görülmektedir (Saptır, 2020: 27). 
Gün geçtikçe internet ve sosyal medya kullanıcılarının sayısında meydana gelen ciddi 
yükselme ve bu durumun toplum üzerinde oluşturduğu ve oluşturacağı etkiler sosyal 
bilimciler tarafından ele alınmaktadır. Bunun sonucu olarak internet ve sosyal medya 
kullanım alışkanlıklarıyla, kişilerin yaşam memnuniyetleri ve iyi hissetmeleri arasında nasıl 
bir ilişki olduğuna dair çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir (Sigeze, 2020: 138). 
Gerçekleştirilen bu araştırmalarda internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile 
bireylerin kendilerini nasıl hissettiklerine dair ilişkiler ortaya konulmaktadır (Pitman ve 
Reich, 2016; Koç, 2017; Balcı ve Demir, 2018; Worsley ve ark, 2018).  
Sosyal medyada zaman geçiren ve sosyal medyayla ilgili gerçekleştirilen araştırmalara katılan 
bireylerin çoğunluğu sosyal medya sayesinde sosyalleştiklerini, karşılıklı kurulan iletişimde 
olduğu gibi bu mecralarda da sosyalleşmenin mümkün olduğunu ve buna ek olarak sosyal 
medyada zaman geçirmenin iyi ve mutlu hissettirdiğini ve yararlı olduğunu belirtmektedir  
(Kıvanç, 2019: 99).  
Bu çalışmada sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk arasındaki ilişkiyi tespit etmek 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda amaçlı örneklem ile belirlenen üniversite 
öğrencilerine yönelik yüz yüze anket uygulanmıştır. Çalışmada, internet ve sosyal medya 
bağımlılığı kavramları ile beraber mutluluk kavramına açıklık getirilmiş ve sonrasında 
literatürdeki benzer çalışmalara değinilmiştir. Ardından, sosyal medya bağımlılığı ve 
mutluluk ilişkisini belirlemek için yapılan anketin bulgularına yer verilmiştir. 

1. İNTERNET VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 
Genellikle alkol, uyuşturucu ve tütün kullanımıyla ilişkilendirilen bağımlılık kavramı, 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte bireylerde görülen davranışsal bozukluk ve değişiklikler de 
bağımlılık olarak kabul edilmektedir (Cengizhan, 2005: 85). Böylece günümüzde aşırı,  
kontrolsüz internet ve sosyal medya kullanımı dijital bağımlılık olarak görülmektedir. 
Sosyal medya platformlarının ortaya çıkması ve kullanımının yaygınlaşmasından daha önce 
internet bağımlılığı kavramı üzerine yapılan çalışmaların varlığı (Young, 1996; Kandell, 
1998; Morahan-Martin, 1999; LaRose ve ark, 2003; Tsai ve Lin, 2003) dikkat çekmektedir. 
Aynı zamanda internet bağımlığı kavramı sosyal medya bağımlılığı çalışmaları için kaynak 
niteliği taşımaktadır. İlk olarak Young (1996) tarafından ileri sürülen ‘internet bağımlılığı’ 
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kavramı problemli sosyal medya kullanımının da temelini oluşturmaktadır. Kandel (1998: 12) 
internet bağımlığını; kişi oturum açtığı etkinlik türünden bağımsız olarak internete psikolojik 
bir şekilde bağımlı olması olarak tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra internet bağımlılığının 
belirtilerini ise, genellikle internet kullanımı ile ilgili artan bir meşguliyet ve internet 
kullanımı için harcanan zaman ve enerji olarak ifade etmektedir. Bu durumun kişinin günlük 
rutin yaşam pratiklerini ikincil plana atarak çevrimiçi sosyal etkileşme girebilmek için daha 
fazla kaynak (örneğin; zaman, para ve dikkat) ayırmasına neden olduğu ve bu durumun da 
zorlayıcı veya aşırı internet kullanımı ile yakından ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. 
Nitekim aşırı internet kullanımının bir bağımlılık türü olarak kabul edilmesinde ve 
tanımlanmasında belirti veya faktörlerin en önemlisi, kişinin internette fazla zaman geçirmesi 
olarak ifade edilmektedir (Günüç ve Kayri, 2010: 221). 1970’lerde yoğun olarak başlayıp 
1990’lardan sonra gelişmeye hızla devam eden internet kullanımı, çeşitli web siteleri ve 
sosyal ortamlarının yayılmasıyla beraber kullanıcı sayısında ve harcanan zamanda önemli 
ölçüde artış meydana getirmiştir. 2000’li yılların başından itibaren ise önem kazanan sosyal 
medyanın yaş fark etmeksizin her kesinden insanın dikkatini çektiği görülmektedir (Buluk 
ark., 2017: 220). 
Geliştirilen iletişim teknolojilerinden biri olan internet, yaşamı kolaylaştırdığı, zamanı 
tasarruflu kullanma fırsatı sunduğu, bilgiye ulaşmayı pratikleştirdiği ve daha hızlı hale 
getirdiği için hayatın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. İnternet yardımıyla 
gerçekleştirilen birçok iş için daha az maliyete ve daha az fiziksel güç harcamaya ihtiyaç 
duyulduğu fark edilmiştir. Bu bağlamda da bunu fark eden bireylerin internet kullanarak iş ve 
günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı tercih ettiği görülmektedir. İnternet kullanımının bireylere 
sağladığı bu fayda ve olumlu özelliklere ek olarak internette geçirilen aşırı zaman sonrası yeni 
bir bağımlılık türüyle karşılaşılmaktadır (Çiftçi, 2018: 418).  
Sosyal medya birbirinden farklı sosyal ağ siteleri yardımıyla kullanıcıların yoğun ilgisini 
üzerine çekmektedir. Bu ortamlar sunduğu biçim, iletişim ve içerik alt yapısı beraberinde her 
bireyin günlük yaşamının önemli ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Sunulan bu 
çeşitli iletişim şekilleri nedeniyle kullanıcıların çevrim içi olarak harcadığı zamanın arttığı ve 
internet kullanımının artması beraberinde de sosyal medya bağımlığının ortaya çıktığı 
görülmektedir. Gerçekleşen bu bağımlılığın sonucu olarak da bireyler yüz yüze iletişim ve 
etkileşimi askıya almakta tüm askıya aldığı bu eylemlerin yerini de sosyal medya aracılığıyla 
doldurmaktadır. Sosyal medya yardımıyla gerçekleştirilen bu iletişimlerin çoğunluğu resim, 
ses dosyaları, video ve kelimelerle sağlanmaktadır. Kullanıcılar, gün içinde yaşadıklarını, 
yaşadığı tecrübelerini, hikâyelerini ve anlık durumlarını yine sosyal medya yardımıyla başka 
kullanıcılarla paylaşmaktadır (Özgür Güler ve ark., 2019: 2). 
Sosyal medyanın kullanıcılar tarafından tercih edilen iletişim ağı olarak kullanılması ve bu 
durumun gelişmesiyle sosyal medya bağımlılığı kavramının kendini göstermeye başladığı 
bilinmektedir. Bireyler, sosyal medya yardımıyla kurdukları iletişim sonrası içinde 
bulundukları yaşamdan kopmakta ve tüm ilişkilerini çeşitli sosyal medya ortamları üzerinden 
kurmaktadır. Bu bağlamda sosyal medya kullanıcısı olmak ile bağımlısı olmak olarak 
nitelendirilmek arasında kolayca aşılabilen çok ince bir çizgi olduğu ifade edilmektedir (Balcı 
ve ark., 2019: 40). Başka bir ifadeyle, internete herkesin ulaşabilmesi, yaş fark etmeden 
herkes tarafından rahatlıkla kullanılması, meydana gelen her yenilik veya değişikliğin ilk 
olarak sosyal medyada duyurulması ve bu sosyal ortamlarla ilişkilendirilmesi kontrolsüz 
kullanımı artırarak bağımlılık durumunu ortaya çıkarmaktadır (Çınar ve Mutlu, 2019: 34). Bu 
bağımlılık durumu da sosyal medya bağımlılığı olarak tanımlanmaktadır. 
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2. MUTLULUK VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 
Mutluluk öznel bir konu olarak ifade edilmektedir. Herkes için aynı anlama gelmese de 
mutluluk, genel olarak refah veya yaşam doyumu olarak tanımlanmaktadır (Jongsuksomsakul, 
2015: 166). Her birey için farklı anlamlar barındıran mutluluk, tanımlanması ve tespit 
edilmesi açısından zor olarak ifade edilse bile, insanların sosyal medya ortamları üzerinden 
şekillendirdiği yaşamlarında mutluluk kavramı, beğenilmeyle eşdeğer tutulmaktadır. Kişi 
başkaları tarafından ne kadar fazla beğeni alırsa kendini o kadar mutlu hissetmekte bu sebeple 
de beğenmeme ve beğenilmeme gibi bir seçenek göz önüne dahi alınmamaktadır. Çünkü 
oluşturulan bu sanal dünya içinde herhangi bir olumsuzluğa yer verilmemektedir (Balcı ve 
Demir, 2018: 42). Farklı bir ifadeyle, çevrim içi ortamda iyileştirilmiş ruh hali sonrası elde 
edilen mutluluk ve iyilik halinin devamı amaçlanarak davranışsal bağımlılık 
gerçekleşmektedir (Abbasi ve Drouin, 2019: 203). 
İnternet ve sosyal medya bağımlılığının bireylerde bu olumsuz sonuçlara neden olmasının 
yanı sıra, internet ve sosyal medya bağımlılığının stresi azaltarak mutluluğu arttırdığını ve 
bunun beraberinde düşük seviyelerde de olsa yaşam doyumunu yükselttiğini belirten 
çalışmalar da bulunmaktadır. (Longstreet ve Brooks, 2017: 76). Çoğunlukla oyun oynamak, 
zaman geçirmek, başkalarıyla iletişim kurmak, haber almak gibi çeşitli amaçlar için sosyal 
medya kullanımı tercih edilmektedir. İnternet ve sosyal medyanın kullanıcıların hayatlarında 
bu kadar önemli bir yerde konumlanmasının ana sebeplerinden biri kişilerin bu sosyal medya 
ortamlarında psikolojik ihtiyaçlarını gidermesinden, daha mutlu ve iyi hissetmesinden 
kaynaklanmaktadır (Kılıç, 2020: 22). 
İlgili literatürde mutluluk düzeyi ile sosyal medya kullanımı ve bağımlılığı arasındaki ilişkiyi 
araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Bundan sonraki bölümde bu çalışmalardan bazılarına 
yer verilmiştir. 

3. SOSYAL MEDYA KULLANIMI, BAĞIMLILIĞI VE MUTLULUK DÜZEYİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 
Shaw ve Gant (2002), çalışmalarında internet kullanımının kullanıcıları olumlu yönde 
etkilediği hipotezini test etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla seçili katılımcılar anonim bir 
ortakla beş sohbet oturumuna katılmış ve katılımcılara üç farklı aralıkta yalnızlık, depresyon 
ve sosyal desteği ölçen çeşitli ölçekler uygulanmıştır. Gerçekleştirilen araştırma sonunda elde 
edilen bulgulara göre, internet ve çeşitli sosyal ağ ortamlarının kullanımı yalnızlığı ve 
depresyonu azaltarak bireyi iyi ve mutlu hissettirmektedir.  
Manago ve Vaughn (2015), çalışmalarında gençlerin ve yetişkinlerin sosyal ağlarda 
geçirdikleri zamana dikkat çekerek, bireylerin hayatında sosyal medyanın nasıl bir rolü 
olduğuna değinmektedir. Çalışma, çevremizdeki diğer insanlarla yakınlık geliştirmek için 
mutluluğa yardımcı olan sosyal ağlara daha fazla erişim gerçekleştiğini göstermektedir. 
Özellikle gençler içinde bulunulan olumsuz durum ve riskler karşısında anlık memnuniyetin, 
dostluğun, sosyalliğin artırılması ve geçici zevklerin tatmin edilmesi için sosyal medyayı 
tercih etmektedir. 
Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıkları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin 
incelendiği başka bir araştırmada ise (Kutlu ve ark, 2016) araştırmaya katılanların internet 
bağımlılık düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki olduğu, diğer bir 
ifade ile internet bağımlısı kullanıcıların daha mutsuz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu 
çalışmada cinsiyet ile internet bağımlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  
Pittman ve Reich (2016), sosyal medya kullanımının günden güne arttığına dikkat 
çekmektedir. Gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında sosyal medyanın yalnızlığı iyileştirme 

PROCEEDINGS BOOK 279 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

potansiyeline sahip olup olmadığını test etmek amacıyla karma tasarımlı bir anket 
kullanmışlardır. Elde edilen bulgular imaja dayalı sosyal medya kullanımının yalnızlığı 
azalttığını, yaşamdan alınan mutluluk ve doyumu artırabileceğini ortaya koymaktadır.  
Koç (2017) ise internetin bireylerin yaşamına getirdiği kolaylıklar ve sorunlara değinirken son 
yıllarda karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin problemli internet kullanımı ve bağımlılığı 
olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda araştırma, üniversite öğrencilerinin internet 
bağımlılığı ve iyi oluşları, mutlulukları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. 
Araştırmaya 17-33 yaşları arasındaki 293 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen 
analiz sonuçlarına göre hissedilen olumsuz duyguların internet bağımlılığına teşvik edici 
olduğu görülmektedir. Öğrenciler daha iyi hissetmek veya mutlu olmak için interneti, daha 
spesifik olarak da sosyal medyayı kullanmaktadır.  
Üniversite öğrencilerinin Facebook bağımlılıkları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
analiz eden başka bir araştırmada ise (Gürsel ve Taşkıran, 2018), öğrencilerin mutluluk 
düzeyleri ile Facebook bağımlılıkları arasında negatif, düşük ve istatistiksel olarak anlamsız 
bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu araştırmada korelasyon yorumlandığında öğrencilerin 
Facebook bağımlılığı arttığı zaman mutluluk düzeylerinin düşeceği söylenebilir. 
Worsley ve arkadaşları  (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, problemli ve sağlıksız 
sosyal medya kullanımının psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerine odaklanılmaktadır. Bu 
bağlamda 18-25 yaş arası toplam 915 genç üzerinde psikolojik iyi oluş ve sorunlu sosyal 
medya kullanımı ölçen çevrim içi anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre, problemli 
sosyal medya kullanımı ve psikolojik iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Ek olarak bireylerin, psikolojik iyi oluşlarını artırmak için sosyal medyayı 
kullandığı düşünülmektedir. 
Balcı ve Demir (2018) gerçekleştirdikleri çalışmada ise yaşamın vazgeçilmez bir parçası 
olarak tanımlanan sosyal medyanın bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını giderdiğine ve mutlu olmaya 
yardımcı olduğuna dikkat çekmektedir. Bu araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin 
sosyal medya ortamlarını kullanım alışkanlıkları ve mutluluk seviyeleri arasındaki ilişki 
incelenmektedir. Bu bağlamda 425 öğrenciyle yüz yüze görüşmeye dayalı anket çalışması 
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ankete katılan öğrencilerin sosyal medyayı yoğun 
şekilde kullandığı görülmekte olup sosyal medya ve mutluluk arasında pozitif anlamlı bir 
ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. 
40 yaş üstü kadınların Facebook kullanımı ile mutluluk düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak amacıyla yapılan bir çalışmada (Toprak ve ark, 2019) 202 katılımcı ile saha 
araştırması yapılmıştır. Bu araştırmaya göre 40 yaş üstü kadınların Facebook kullanım süresi 
arttıkça yaşam doyum düzeylerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE SORULARI 
Bu çalışmanın temel amacı sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır. Bu bağlamda 2019-2020 yılı Güz döneminde eğitim-öğretim gören Gümüşhane 
Üniversitesi İletişimi Fakültesi öğrencilerine yüz yüze anket uygulanmıştır. Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemi ise, amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenen 304 üniversite öğrencisidir. Araştırma 
öncesi, anket formundaki ifadelerin anlaşılırlığını belirlemek, açık olmayan ve anlaşılmayan 
ifadeleri tespit etmek için 50 katılımcıya bir ön test uygulanmıştır. Ön test sonrası açık 
olmayan ve anlaşılmayan ifadeler anket formunda düzeltilmiştir. Ön test sonrası son hali 
verilen anket formu yüz yüze olarak 23-25 Aralık 2019 Aralık tarihleri arasında 
uygulanmıştır.  
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Araştırmada elde edilen verilerin analizi için IBM SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Bu 
araştırmada elde edilen verilerin basıklık ve çarpıklık katsayılarının -1 ve +1 aralığında 
olduğu görülmüştür. Normal dağılım için basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1 ve +1 
aralığında olması beklenmektedir (Tabachnick ve  Fidell, 2007).  Araştırmada elde edilen 
verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildiği için verilerin analizinde parametrik testler 
uygulanmıştır.  
Araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi, kaç 
yıldır sosyal medya kullanıcı oldukları, sosyal medya kullanımındaki amaçları ve sıklıkla 
kullanılan sosyal medya platformlarını belirlemek için için betimsel istatistik analizleri 
(frekans ve  yüzde) yapılmıştır. Aynı zamanda ankete katılanların sosyal medya bağımlılık 
boyutları ve mutluluk düzeyi puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla Bağımsız Örneklem T-Testi kullanılmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ile 
mutluluk arasındaki ilişkinin düzeyi ve yönünü ortaya koymak amacıyla Korelasyon Analizi 
kullanılmıştır.  Sosyal medya bağımlılık seviyelerine göre mutluluk düzeyindeki farklılık olup 
olmadığı, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiştir Bu araştırmada aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır: 
A.S.1. Araştırmaya katılanların sosyal medya bağımlılık seviyeleri nasıldır? 
A.S.2. Araştırmaya katılanların sosyal medya bağımlılık boyutları nasıldır? 
A.S.3. Cinsiyete göre sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 
A.S.4. Sosyal medya bağımlılık seviyeleri ile mutluluk arasında anlamlı bir farklılık var 
mıdır? 
A.S.5. Sosyal medya bağımlılığı ile mutluluk arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
A.S.6. Sosyal medya bağımlılığı alt boyutları ile mutluluk arasında anlamlı bir ilişki var 
mıdır? 

4.1. Araştırmanın Sınırlılıkları  
Bu araştırma zamanı ele alış bakımından kesitsel bir araştırmadır. Araştırmada ele edilen 
veriler zaman ve maliyet açısından üç günlük bir zaman dilimi içerisinde toplanmıştır. Öte 
yandan araştırma sadece Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik 
gerçekleştirilmiştir. Bu sınırlılıklar dâhilinde araştırmada elde edilen sonuçların 
genellenebilirliği ve dışsal geçerliliği sınırlıdır. Ancak bu çalışma ileride sosyal medya 
bağımlılığı ve mutluluk arasındaki ilişkilere yönelik araştırma yapacak olan araştırmacılara 
kaynak niteliği taşıyabilir. 

4.2.Veri Toplama Araçları 
Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların sosyal medya 
bağımlılık düzeylerini belirlemek için Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeğine ait  (SMBÖ) 
ifadeler yer almaktadır. Veri toplama aracının ikinci bölümünde, Oxford Mutluluk Ölçeği 
Kısa Formu (OMÖ-K) kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde ise araştırmaya katılanların 
demografik özellikleri, sosyal medya kullanım tercihleri ve sosyal medya kullanım 
alışkanlıklarını belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu yer almaktadır. Anket formunda 
kullanılan ölçekler için yazarlardan e-posta yoluyla izinler alınmıştır. 
Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ): Araştırmaya katılanların sosyal medya bağımlılık 
düzeylerini belirlemek için Tutgun-Ünal ve Deniz (2016) tarafından geliştirilen ölçek 
kullanılmıştır. 41 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipindedir (1- Hiçbir zaman……….5- Her 
zaman). Bu ölçeğe göre; alınabilecek en düşük puan 41, en yüksek puan ise 205’tir. En 
yüksek puanın en düşük puandan çıkartılması sonucunda elde edilen aralık uzunluğu, ölçme 
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aracı 5’li derecelendirildiğinden dolayı 5’e bölünerek aralık katsayıları elde edilmektedir. 
Çizelge 1.’de araştırmaya katılanların sosyal medya bağımlılık seviyelerine ilişkin aralıklar 
gösterilmektedir. Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği dört boyuttan oluşmaktadır. Bu dört boyut; 
“meşguliyet”, “duygu durum düzenleme”, “tekrarlama” ve “çatışma”dır. “Meşguliyet” sosyal 
medyanın meşgul etmesini, “duygu durum düzenleme” boyutu sosyal medyanın kişinin 
duygularını etkilemesini, “tekrarlama” boyutu kişinin sosyal medya kullanımını kontrol altına 
alamamasını ve aynı dozda kullanımın tekrarlanmasını,  “çatışma” boyutu ise sosyal 
medyanın kişinin hayatında olumsuz sonuçlara yer açmasını ifade etmektedir.  Ayrıca, 
yazarlar bu ölçeğin iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach Alpha değerini ,967 olarak 
belirtmişlerdir (Tutgun-Ünal ve Deniz, 2016: 160) Bu araştırmada ise SMBÖ’nün Cronbach 
Alpha değeri ,950 olarak tespit edilmiştir. Buna göre ölçeğin yüksek derecede güvenilir 
olduğu söylenebilir. 

Çizelge 1. Sosyal Medya Bağımlılık Seviyesi 

Bağımlılık Seviyesi SMBÖ 
(Toplam) 

Meşguliyet Duygu Durum 
Düzenleme 

Tekrarlama Çatışma 

Bağımlılık Yok 41-73 12-21 5-8 5-8 19-33 

Az Bağımlı 74-106 22-31 9-12 9-12 34-38 

Orta Bağımlı 107-139 32-41 13-16 13-16 49-63 

Yüksek Bağımlı 140-172 42-51 17-20 17-20 64-78 

Çok Yüksek 
Bağımlı 

173-205 52-60 21-25 21-25 79-95 

Kaynak: Tutkun-Ünal ve Deniz, 2016: 161 

Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (OMÖ-K): Araştırmada katılımcıların mutluluk 
düzeylerini belirleyebilmek için Doğan ve Akıncı-Çötok (2011) tarafından Türkçeye 
uyarlanan, geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu 
(OMÖ-K) kullanılmıştır. 7 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipindedir (1- Hiç 
katılmıyorum………5- Tamamen katılıyorum). Ölçekteki 1. ve 7. maddeler ters 
kodlanmaktadır. Yazarlara göre bu ölçeğin iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach Alpha değeri 
,74 olarak tespit edilmiştir (Doğan ve Akıncı-Çötok, 2011: 185).  Bu araştırmada ise OMÖ-
K’nin Cronbach Alpha değeri ,70’tir. Bu sonuca göre ölçeğin güvenilir olduğu ifade 
edilebilir.  
Kişisel Bilgi Formu: Anketin bu bölümünde araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, sosyal 
medya kullanım tercihleri ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını belirlemek amacıyla 
sorular yer almaktadır. 

4.3. Araştırmanın Bulguları 
Çizelge 2’de 304 kişiden oluşan örneklemin demografik özelliklerine ait frekans ve yüzde 
dağılımına yer verilmiştir. 
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Çizelge 2. Demografik Özelliklere Göre Dağılım 

Demografik özellik Grup n % 

Cinsiyet 
Kadın 129 42,4 

Erkek 175 57,6 

Yaş 

18-19 yaş   48 15,8 

20-21 yaş 156 51,3 

21-22 yaş   52 17,1 

23 yaş ve üzeri   48 15,8 

Araştırmaya katılanların %57,6’sı erkek ve %42,4’ü kadındır. Araştırmaya katılanların 
%51,3’ü 21-21 yaş, %17,1’i 21-22 yaş, %15,8’i 18-19 yaş  aralığında ve %15,8’i 23 yaş ve 
üzeri öğrencilerdir.  Öğrencilerin yaş ortalaması ise 21,16’dır. 
Çizelge 3’te günlük sosyal medya kullanım süresine göre frekans ve yüzde dağılımına yer 
verilmiştir. 

Çizelge 3. Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresine Göre Dağılım 

Günlük sosyal medya kullanım süresi n % 

1 saatten az   27   8,9 

1-3 saat 130 42,8 

4-6 saat 108 35,5 

7-9 saat   25   8,2 

9 saatten fazla   14   4,6 

 

Katılımcıların %42,8’inin günlük sosyal medya kullanım süresi 1-3 saat, %35,5’inin 4-6 saat, 
%8,9’unun 1 saatten az ve  %8,2’sinin ise  7-9 saattir. 
Çizelge 4’te araştırmaya katılanların sosyal medya platformlarına sahip olma yıl sürelerinin 
frekans ve yüzde dağılımına yer verilmiştir. 

 Çizelge 4. Sosyal Medya Platformlarına Sahip Olma Süresine Göre Dağılım 

Yıl n % 

1 yıldan az   10   3,3 

1-3 yıl 41 13,5 

4-6 yıl 122 40,1 

7-9 yıl   80 26,3 

9 yıldan fazla   51 16,8 
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Araştırmaya katılanların %40,1’i 4-6 yıl, %26,3’ü 7-9 yıl, % 16,8’i 9 yıldan fazla, %13,5’i 1-
3 yıl ve %3,3’ü 1 yıldan az süredir sosyal medya platformlarını kullanmaktadırlar. 
Çizelge 5’te araştırmaya katılanların sosyal medya medyayı kullanma amaçlarının frekans ve 
yüzde dağılımına yer verilmiştir.  

Çizelge 5. Sosyal Medya Kullanma Amaçlarına Göre Dağılım 

Sosyal medya kullanma amacı (N=1582) f % 

Serbest zaman geçirme 240 15,2 

Arkadaşlarımla iletişime geçme 239 15,1 

Gündemi takip etme 239 15,1 

Bilgi sağlama 235 14,9 

Eğlence 234 14,8 

Fotoğraf, video, haber vb. paylaşmak 202 12,8 

Oyun oynama 105 6,6 

Yeni arkadaşlık kurma  78 4,9 

Diğer 10 0,6 

Katılımcıların sosyal medyayı kullanma amaçları sorusunda çoklu cevap seçeneği sunulmuş 
olup elde edilen 1582 cevaba göre en sık tercih edilen amaç sırasıyla serbest zaman geçirme 
(%15,2), arkadaşlarımla iletişime geçme (%15,1), gündemi takip etme (%15,1), bilgi sağlama 
(%14,9), eğlence (%14,8) ve fotoğraf, video, haber vb. paylaşmak (%12,8) olarak tespit 
edilmiştir. 
Çizelge 6’da araştırmaya katılanların sıklıkla kullandıkları sosyal medya platformlarının 
frekans ve yüzde dağılımına yer verilmiştir.  

Çizelge 6. Kullanılan Sosyal Medya Platformlarına Göre Dağılım 

Sosyal medya platformları 

 (N=1376) f % 

WhatsApp 288 20,9 

Instagram 287 20,9 

YouTube 277 20,1 

Twitter 182 13,2 

Facebook 145 10,5 

Snapchat 51 3,7 

Twitch 33 2,4 

LinkedIn 27 2,0 
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TikTok 24 1,7 

Pinterest 22 1,6 

Swarm 20 1,5 

Scorp 10 0,7 

Diğer 10 0,7 

Araştırmaya katılanların en sık kullandıkları sosyal medya platformları sırasıyla WhatsApp 
(%20,9), Instagram (%20,9), YouTube (%20,1), Twitter (%13,2) ve Facebook’dur (%10,5). 
Çizelge 7’de katılımcıların SMBÖ’ye göre bağımlılık boyutlarının ortalama ve standart sapma 
değerleri yer almaktadır.  

Çizelge 7. Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği ve Boyutları 

Alt Boyut ve Ölçek n Ort. SS 

Meşguliyet 304 36,27 10,08 

Duygu durum düzenleme 304 12,98 5,18 

Tekrarlama 304 11,32 5,00 

Çatışma 304 38,55 14,53 

Sosyal medya bağımlılığı 304 99,14 29,09 

 
Çizelge 7’de yer alan ortalamalara göre, araştırmaya katılanların sosyal medya bağımlılığı 
ölçeğinden elde edilen ortalama puanı  99,14 olarak tespit edilmiştir. Buna göre araştırmaya 
katılan öğrencilerin sosyal medyaya az bağımlı oldukları söylenebilir.  
Meşguliyet alt boyutunda alınan ortalama puan 36,27’dir. Buna göre araştırmaya katılanların 
meşguliyet durumlarından dolayı sosyal medyaya orta seviyede bağımlı oldukları ifade 
edilebilir. 
Duygu durum düzenleme alt boyutunda alınan ortalama puan 12,98’dir. Böylece 
katılımcıların duygu durum düzenleme boyutuna göre sosyal medyaya orta seviyede bağımlı 
oldukları söylenebilir. 
Tekrarlama alt boyutunda alınan ortalama puan 11,32’dir. Buna göre araştırmaya katılanların 
tekrarlama durumlarından dolayı sosyal medya az bağımlı oldukları ifade edilebilir.  
Son olarak çatışma alt boyutunda alınan ortalama puan ise 38,55’dir. Böylece çatışma 
boyutunda araştırma katılanların sosyal medyaya bağımlı olmadıkları söylenebilir. 
Çizelge 8’de cinsiyete göre, sosyal medya bağımlılık boyutları arasındaki farklılıkları tespit 
etmek için bağımsız gruplar t-testi” gerçekleştirilmiştir. 
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Çizelge 8. Cinsiyet Değişkenine Göre Sosyal Medya Bağımlılığı Alt Boyutlarına İlişkin t-
Testi Sonuçları 

 Alt Boyut ve Ölçek Cinsiyet N Ort. SS t p 

Meşguliyet 
Kadın 129 3,17 0,81 

2,69 0,007 
Erkek 175 2,91 0,84 

Duygu durum düzenleme 
Kadın 129 2,67 1,00 

1,12 0,263 
Erkek 175 2,53 1,06 

Tekrarlama 
Kadın 129 2,26 0,95 

0,02 0,979 
Erkek 175 2,26 1,03 

Çatışma 
Kadın 129 2,00 0,73 

-0,45 0,649 
Erkek 175 2,04 0,78 

Sosyal medya bağımlılığı 
Kadın 129 2,46 0,68 

0,90 0,368 
Erkek 175 2,38 0,72 

Çizelge 8. incelendiğinde meşguliyet (t=2,69; p<0,05) boyutunun puanları cinsiyete göre 
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kadın katılımcıların meşguliyet durumlarından 
dolayı erkek katılımcılara göre sosyal medyaya daha bağımlı oldukları söylenebilir.  
Duygu durum düzenleme (t=1,12; p>0,05), tekrarlama (t=0,02; p>0,05), çatışma (t=-0,45; 
p>0,05) alt boyutlar ile sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin (t=0,90; p>0,05) puanları cinsiyete 
göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
Çizelge 9’da araştırmaya katılanların sosyal medya bağımlılık seviyeleri ile mutluluk 
durumları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için Anova testi 
uygulanmıştır.  

Çizelge 9. Mutluluk ve Sosyal Medya Bağımlılık Seviyelerine Göre Karşılaştırılma 

Ölçek Bağımlılık Seviyeleri     n Ort.  SS F p 

Anlamlı 

Fark 

 

 

Mutluluk 

A-Bağımlılık yok 66 3,56 0,76  

 

3,67 

 

 

0,006 

 

B-Az bağımlı 125 3,30 0,70    A>C 

C-Orta bağımlı 83 3,15 0,58  

 D-Yüksek bağımlı 26 3,19 0,83    

 E-Çok yüksek bağımlı 4 2,89 0,47    

Çizelge 9’daki Anova testi sonuçlarına göre, sosyal medya bağımlılık seviyelerini 
ortalamaları katılımcıların mutluluk durumlarına göre anlamlı (p<0,05)  bir şekilde 
farklılaştığı tespit edilmiştir. Farklılığın hangi sosyal medya bağımlılığı seviyeleri arasında 
olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey post hoc testi sonuçlarına göre sosyal medyaya 
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bağımlı olmayan katılımcıların orta bağımlı olan katılımcılara göre ortalama puanları anlamlı 
düzeyde daha yüksektir. Böylece sosyal medyaya bağımlı olmayan öğrencilerin orta bağımlı 
öğrencilere göre mutluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 
 Çizelge 10’da katılımcıların sosyal medya bağımlığı ve alt boyutları ile mutluluk 
düzeyleri arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü tespit etmek için Pearson korelasyonu 
analizine yer verilmiştir. 

Çizelge 10. Sosyal Medya Bağımlılığı ve Mutluluk Arasındaki İlişki 

 Mutluluk Meşguliyet Duygu 
durum 

düzenleme 

Tekrarlama Çatışma Sosyal 
medya  

bağımlılığı 

Mutluluk r 1 -,088 -,137* -,087 -,239** -,189** 

,001 

304 
p  ,125 ,017 ,129 ,000 

N 304 304 304 304 304 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

* Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Çizelge 10’a göre sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk düzeyi arasında anlamlı (r=,-189; 
p=0,001) negatif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre araştırmaya 
katılanların sosyal medya bağımlık seviyeleri arttıkça düşük de olsa mutluluk düzeylerinin 
azaldığı söylenebilir. Öte yandan sosyal meyda bağımlılığı alt boyutlarından duygu durum 
düzenleme (r=,-137; p=0,017), çatışma (r=,-239; p=0,000) ve mutluluk düzeyi arasında 
negatif yönde düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Böylece sosyal medyanın 
katılımcıların duygu durum düzenleme ve çatışma boyutları bağlamında sosyal medyaya 
bağımlılıkları arttıkça mutluluk mutluluk düzeylerinin düşük de olsa azaldığı söylenebilir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesinden seçilen bir örneklem üzerinde yürütülen bu 
araştırmanın amacı, sosyal medya bağımlılığı ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkinin ortaya 
konulmasıdır. Bu bağlamda araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine 
bakıldığında yüzde 57,6’sı erkek, %42,4’ü kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması ise 21’dir. 
Katılımcıların çoğunun günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi 1-3 saat arası iken, 
sosyal medyayı en çok serbest zaman geçirme, arkadaşlarla iletişime geçme ve gündemi takip 
etme amaçlı kullanmaktadırlar. Araştırmaya katılanların en sık kullandıkları sosyal medya 
platformları ise sırasıyla WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter ve Facebook’tur.  
Araştırmada elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sosyal 
medya bağımlılığına ilişkin ortalamalarının düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Başka bir 
ifade ile katılımcıların sosyal medyaya az bağımlı oldukları söylenebilir. Literatürde bu bulgu 
ile benzeşen çalışmalara rastlamak mümkündür (Tutkun-Ünal ve Deniz: 2016; Balcı ve 
Baloğlu, 2018). 
Katılımcıların cinsiyetine göre sosyal medya bağımlılık düzeyi anlamlı farklılık 
göstermemektedir.  Tutkun-Ünal ve Deniz (2016), Kutlu ve ark, (2016),  Balcı ve Baloğlu 
(2018) ve Çömlekçi ve Başol’un (2019) araştırmalarında da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır.  
Sosyal medya bağımlılık alt boyutlarının cinsiyete göre karşılaştırması yapıldığında sadece 
meşguliyet boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu bu araştırmada tespit edilmiştir. Kadın 
katılımcıların meşguliyet durumlarından dolayı erkek katılımcılara göre sosyal medyaya daha 
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bağımlı oldukları söylenebilir. Diğer bir ifade ile kadınlar erkeklere göre sosyal medyada 
daha fazla meşgul olmaktadır. Bu sonuç Tutkun-Ünal ve Deniz’in (2016) çalışmasıyla 
benzerlik göstermektedir. 
Sosyal medya bağımlılık boyutları arasında araştırmaya katılanların puan ortalamalarına 
baktığımızda en çok puan verdiği boyut Çatışma; en az puan verilen boyut ise Tekrarlama’dır. 
Diğer bir ifade katılımcılar sosyal medyayı aşırı kullandıklarından dolayı hayatlarında 
olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadırlar.  Örneğin; sosyal medya bağımlılığından dolayı 
hobilerine, boş zaman ve dinlenme faaliyetlerine daha öz öncelik verdikleri, aile ve 
arkadaşlarını ihmal ettiklerini, okulla veya işle ilgili çalışmalarını ihmal ettiklerini ve fiziksel 
sorunlar yaşadıkları ve uyku düzenlerinin bozulabildiği söylenebilir. Elde edilen bu sonuçlar 
Balcı ve Baloğlu (2018)’in üniversite öğrencilerine yönelik yapmış oldukları çalışma ile 
benzerdir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal medya bağımlılık seviyelerinin ortalamaları mutluluk 
durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktır. Sosyal medyaya bağımlı olmayanların 
orta bağımlılara göre mutluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu araştırmada 
sosyal medya bağımlılığı ile mutluluk düzeyi arasında negatif yönde ve düşük düzeyde bir 
ilişki tespit edilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sosyal medya 
bağımlılık seviyeleri arttıkça mutluluk düzeylerinin azaldığı söylenebilir. Bu bulgu, Kutlu ve 
ark., (2016) ve Gürsel ve Taşkın’ın (2018) yapmış olduğu araştırmanın bulgularıyla da 
örtüşmektedir. 
Son olarak; sosyal medya bağımlılığı alt boyutları değerlendirildiğinde «duygu durum 
düzenleme ve çatışma» boyutları ile mutluluk düzeyi arasında da negatif ve düşük düzeyde 
bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile, öğrenciler kişisel problemlerini unutmak için 
sosyal medya kullandıklarında mutluluk düzeyleri azalabilmektedir. Öte yandan araştırmaya 
katılan öğrencilerin sosyal medya bağımlılığından dolayı hayatlarında olumsuz sonuçlarla 
karşılaşmaları onların düşük düzeyde de olsa mutsuz olabilecekleri bu araştırmada 
söylenebilir. 
Bu çalışma sosyal medya bağımlılığı ile mutluluk arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 
çalışmıştır.  Farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler veya farklı demografik özelliklere sahip 
(yaş, eğitim, meslek, gelir vb) örneklemler üzerinde yapılacak çalışmaların bulguları ile bu 
araştırmanın bulguları karşılaştırılabilir. Literatüre bu şekilde katkı sunulabilir. 
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Kiçikyaşlı məktəblilərin inkişafının psixoloji və pedaqoji problemlər kontekstində yaradıcı 
təxəyyülünün inkişafı problemi aktualdır. Psixi proses kimi təxəyyül təfəkkür və nitqlə 
birlikdə kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinin vacib elementindən biri hesab olunur (L.S. 
Vıqotski, A.N. Leontev, S.L. Rubinştein, Y.A.Samarin və s.). Belə ki, uşaqların əqli 
inkişafında təxəyyül və nitqin rolu son illər aparılan araşdırmalarda geniş yer tutur.  

Hər yaşa uyğun müəyyən fəaliyyətin, psixi prosesin əlverişli inkişaf dövrləri mövcuddur: hiss 
etmək üçün – körpəlik dövrü; nitq üçün – erkən uşaqlıq dövrü; qavramaq üçün – 
məktəbəqədər yaş dövrü; təfəkkür və təxəyyül üçün – kiçik məktəbli yaşı dövrü. Əgər uşaq 
həmin dövrün inkişaf xüsusiyyətinə uyğun müvafiq fəaliyyətlə kifayət qədər məşğul olmursa, 
bu zaman həmin dövr üçün aktivliyi zəruri olan psixi proseslərin gecikməsi baş verə bilər ki, 
bu da digər psixi halların və növbəti yaş mərhələsinə keçidin geçikməsinə, ləngiməsinə gətirib 
çıxaracaqdır. Ona görə də uşağın yaş xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq psixikanın inkişaf 
etdirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, kiçik məktəbli 
yaşı dövrü yaradıcı təxəyyülün inkişaf etdirilməsi üçün senzitiv dövr hesab edilir.  

Təxəyyülün formalaşmasında nitqin rolununa dair araşdırmalara psixoloqlarının (L.S. 
Vıqotski, S.L.Rubinştein, A.G.Ruzskaya) əsərlərində geniş yer verilmişdi. Bu əsərlərdə 
uşaqların yaradıcı təxəyyülünün inkişafının məhz nitqin mənimsənilməsi ilə birbaşa 
əlaqələndiyi qeyd olunur. Eyni zamanda, nitq inkişafının ləngiməsi və nitq pozuntuları uşağın 
əqli inkişafına böyük təsir göstərdiyi bildirilir. Belə ki, nitq və ya eşitmə pozuntusu olan, 
ünsiyyətdən məhrum uşaqların eyni zamanda təxəyyülü də cansız və qeyri-zəngin olur. 
Onlarda, həm anlama, həm də obrazlı təfəkkürün formalaşması çətinləşir, bu isə yaradıcı 
təxəyyülün inkişafının ləngiməsinə gətirib çıxarır.  
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The problem of development of the creative imagination of minor schoolchildren is urgent in 
the content of the psychological and pedagogical problems. The imagination is deemed one of 
the significant elements of training activity of minor schoolchildren along with the thought 
and speech (L.S. Vıgotski, A.N. Leontev, S.L. Rubinshtein, Y.A.Samarin and etc.). Thus, the 
role of imagination and speech in the mental development of the children takes much space. 
There are the suitable periods of development of certain activity psychical process proper to 
each age: in order to feel – the period of infancy; for speech – early childhood period; in order 
to perceive – period of pre-school age; for thought and imagination – period of minor 
schoolchild. In case if the child is not engaged sufficiently in suitable activity proper to the 
development features of that period, in this case the delay of psychical processes necessary for 
the activity of that period may happen that, it will lead to the delay of the next age stage 
passage. Therefore, it assumes importance to offer all necessary facilities for the development 
of the psychics proper to the age features of the child. Thus, the age of minor schoolchild is 
deemed the sensitive period for the development of the creative imagination of the psychics 
according to the age features.  
The researches on role of speech in the formation of the imagination have been provided 
extensive coverage in the works of the psychologists (L.S. Vıgotski, S.L.Rubinshtein, 
A.G.Ruzskaya). It is stated in these works that, the development of the creative imagination of 
the children is connected directly just with the speech mastery. As well as, it is stated that, the 
delay of the speech development and speech disorders affect greatly the mental development 
of the child. Thus, the imagination of the children with speech or hearing disorders become 
lifeless and deficient. The formation of both the comprehension and creative thinking become 
difficult for them, and it causes the delay of creative imagination development.  

Kiçikyaşlı məktəblilərdə yaradıcı təxəyyülün formalaşmasında nitqin rolu 
Təhsilin prioritet məsələlərindən biri gələcəyə yaradıcı şəxsiyyətlər yetişdirməkdir. Şübhəsiz 
ki, məsələnin həlli yaradıcı təxəyyülün inkişafının psixoloji mexanizmlərinin və 
qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə əsaslanmalıdır. Buna baxmayaraq, elmi ədəbiyyatın 
təhlili göstərir ki, bu gün yaradıcı təxəyyülün inkişafının nəzəri mexanizmləri barədə ümumi 
bir anlayış yoxdur. Digər çatızmazlıq kimi göstərilən məsələ isə yaradıcı təxəyyülün digər 
psixi proseslərlə əlaqə formasıdır. Bu problemlə bağlı üç yanaşma mövcuddur. 
Birinci yanaşmaya görə, yaradıcı təxəyyülün inkişafı digər psixi proseslərin inkişafından 
nisbətən asılı olmayan müstəqil psixi proses kimi qəbul olunur [5, 9]. Bu vəziyyətdə 
müəlliflər yaradıcı, orijinal bir məhsul yaratmaq yollarına diqqət yetirir, sadə və mürəkkəb 
nitq, daktil və eşitmə obrazları yaratmaq, zənginləşdirmək, dəyişdirmək üçün müxtəlif 
variantlar təklif edirlər [7, 8]. Bu yanaşmanın nümayəndələri çox vaxt yaradıcı təxəyyülün 
inkişafını digər psixi proseslərin inkişafı ilə əlaqələndirir, (məsələn: əyani-obrazlı təfəkkürün 
inkişafı) eyni zamanda hər iki prosesin oxşar xüsusiyyətlərini vurğulayırlar [6]. 
Təxəyyül və təfəkkür proseslərinin antoqonist xarakteri barədə digər bir yanaşmaya görə  
təxəyyülün orijinal obrazlar yaratmaq qabiliyyəti təfəkkürün inkişafına mane kimi görülür. Bu 
fikir həm D.Dyüi [4, s. 155], həm də yaradıcılıq proseslərinin müasir tədqiqatçıları tərəfindən 
dəstəklənir. Yaradıcı təxəyyülün və təfəkkürün bir-biri ilə ziddiyyətli olması bir neçə səbəblə 
şərtlənir. Birincisi, bu proseslər obrazlar yaratmaq üçün fərqli materiallara söykənir: təxəyyül 
qavrayış obrazlarına, təfəkkür isə gerçəkliyin verbal-nitq obrazlarına əsaslanır. İkincisi, 
təxəyyül obrazları xəyal xarakterinə malik və real problemlərin həllindən uzaqdır, təfəkkür  
isə daha real və praqmatikdir. O, insanın həyata daha yaxşı uyğunlaşmasına və bir qayda 
olaraq problemli vəziyyətlərin həllinə yönəlib.  
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Üçüncü yanaşma yaradıcı təxəyyülün inkişafını digər psixi proseslərlə əlaqələndirir. 
Beləliklə, L.M. Vekker yaradıcı təxəyyülü digər psixi prosesləri (idrak, hissi və iradi 
proseslər) ümumi psixi sistemə inteqrasiya etməyə imkan verən psixi proses kimi qəbul edir. 
Bu da öz növbəsində fəaliyyət müddətini səmərəli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. 
L.M. Vekkerə görə, təxəyyül qavrayış prosesində yaranan sinxron obrazları zaman 
ardıcıllığında birləşdirir ki, bu da fəaliyyətin effektiv tənzimlənməsi və həyata keçirilməsi 
üçün lazım olan vəziyyətin ehtimal proqnozunu verərək seçim etməyə zəmin yaradır [10]. Bu 
yanaşma təxəyyülün və digər psixi proseslərin avtonom və müstəqil olmadığını, genetik 
olaraq bir-birinin içərisində meydana gəldiyini və eyni psixoloji mexanizmlərdən istifadə 
etdiyinə dair düşünməyə əsas verir. Qeyd edilənlərdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, yaradıcı 
təxəyyülün formlaşmasında hər növ əqli fəaliyyətin böyük rolu vardır. Xüsusən təxəyyülün 
formalaşması və inkişafında nitqin əhəmiyyəti əvəzsizdir.  
Hər yaşa uyğun müəyyən fəaliyyətin, psixi prosesin əlverişli inkişaf dövrləri mövcuddur: hiss 
etmək üçün – körpəlik dövrü; nitq üçün – erkən uşaqlıq dövrü; qavramaq üçün – 
məktəbəqədər yaş dövrü; təfəkkür və təxəyyül üçün – kiçik məktəbli yaşı dövrü. Əgər uşaq 
həmin dövrün inkişaf xüsusiyyətinə uyğun müvafiq fəaliyyətlə kifayət qədər məşğul olmursa, 
bu zaman həmin dövr üçün aktivliyi zəruri olan psixi proseslərin gecikməsi baş verə bilər ki, 
bu da digər psixi halların və növbəti yaş mərhələsinə keçidin gecikməsinə, ləngiməsinə gətirib 
çıxaracaqdır. Ona görə də uşağın yaş xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq psixikanın inkişaf 
etdirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, kiçik məktəbli 
yaşı dövrü təxəyyülün inkişaf etdirilməsi üçün senzitiv dövr hesab edilir.  
L.S.Vıqotski nitqin mənimsənilməsini təxəyyülün inkişafında yeni bir mərhələ kimi qəbul 
edir. Uşağın nitqi onun praktik təcrübəsini ümumiləşdirməyə və cisimlər haqqında fikirlər 
yaratmağa yönəldildiyindən, onun formalaşma səviyyəsi birbaşa təxəyyül səviyyəsi ilə 
əlaqədardır. L.S.Vıqotski 'nin müşahidələrinə görə, nitq inkişafındakı gecikmələr həmişə 
uşağın təxəyyülünün inkişaf etməməsinə səbəb olur [2]. 
Nitq vasitəsi ilə uşaqda cisimlər haqqında fikirlər formalaşır. Eyni zamanda uşaq heç 
görmədiyi bir şeyi təsəvvür etmək, hər hansı bir cisim haqqında düşünmək və düşüncələrini 
dəyişdirmək qabiliyyətinə malik olur. Uşaq öz həqiqi qavrayışına uyğun olmayan şeyləri belə, 
sözlərlə ifadə edə bilir. Bu proses onu, təəssüratlarından çıxış edərək sözlərin köməyi ilə 
özünü ifadə etməyə imkan verir. Bu, təfəkkürlə yanaşı, təxəyyülün də ən vacib elementinin 
nitq olduğuna inanmağa əsas verir.  
Təxəyyül üçün həssas dövr kiçik məktəbli yaşı dövrüdür, çünki uşağın inkişafının bu 
mərhələsində öncə bərpaedici, sonra yaradıcı təxəyyülü aktivləşir. Kiçikyaşlı məktəblilərin 
oyun fəaliyyəti aktiv təxəyyül işi ilə xarakterizə olunur, lakin bu yaşda uşaqların diqqətini 
yaradıcı fəaliyyətlər də cəlb edir ki, bunları da təxəyyül olmadan edə bilməzlər. 
Təxəyyülün formalaşmasında nitqin rolununa dair araşdırmalara bir çox psixoloqlarının (L.S. 
Vıqotski, S.L.Rubinştein, A.G.Ruzskaya) əsərlərində geniş yer verilmişdi. Bu əsərlərdə 
uşaqların yaradıcı təxəyyülünün inkişafının məhz nitqin mənimsənilməsi ilə birbaşa 
əlaqələndiyi qeyd olunur. Eyni zamanda, nitq inkişafının ləngiməsi və nitq pozuntuları uşağın 
əqli inkişafına böyük təsir göstərdiyi bildirilir. Belə ki, nitq və ya eşitmə pozuntusu olan, 
ünsiyyətdən məhrum uşaqların eyni zamanda təxəyyülü də cansız və qeyri-zəngin olur. 
Onlarda, həm anlama, həm də obrazlı təfəkkürün formalaşması çətinləşir, bu isə yaradıcı 
təxəyyülün inkişafının ləngiməsinə gətirib çıxarır. Bəzi alimlər öz tədqiqatlarında  (S. P. 
Kondrashov, S. V. Dyakova, O. M. Dyachenko, V. P.Glukhov və başqaları) nitq ləngiməsi 
olan uşaqlarda təxəyyülün spesifik xüsusiyyətlərini vurğulayırlar: 
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• motivasiya səviyyəsinin azalması;

• idrak maraqlarının azalması;

• ətraf mühit haqqında az məlumatın olması;

• fəaliyyətlərində məqsədyönlü olmaması;

• təxəyyülündə hər hansı vəziyyəti yaratmaqda çətinlik;

• predmet obrazlarının təxəyyüldə qeyri-dəqiqliyi;

• vizual və verbal sahələr arasındakı əlaqələrin zəifliyi.
E.Bleyer və onun məktəbi “Niyə nitqin inkişafı təxəyyülün inkişafına üçün güclü təkandır?” 
sualına aydınlıq gətirmişdir. Nitq uşağı predmet barədə sadə (birbaşa) təəssüratlardan azad 
edir, uşağa görmədiyi bu və ya digər predmeti gözünün qarşısında canlandırmağa, onun 
haqqında düşünməyə imkan verir. Uşaq nitqin köməyi ilə bu təəssüratların hüdudlarından 
kənara çıxır. Eyni zamanda, real predmetlərin və ya müvafiq təsəvvürlərin dəqiq cizgiləri ilə 
üst-üstə düşməyən şeyləri də sözlə ifadə edə bilir. Bu, ona sözlərlə ifadə olunan təəssüratlar 
aləmində son dərəcə sərbəst davranmağa imkan verir.  
Nitq uşağı ani fəaliyyətlərdən uzaq tutur və onda obyektlə bağlı təsəvvürləri formalaşdıraraq 
müəyyən bir fəaliyyətə başlamadan əvvəl obyekt və ya ona uyğun daha əvvəl görmədiyi digər 
obyektləri təsəvvür etməyə, haqqında düşünməyə bilavasitə imkan verir. İnkişaf etməmiş nitq, 
söz ehtiyatının zənginləşməsinin qarşısını almaqla, təsvirlərin canlandırılmasını zəiflədir və 
xüsusilə yeni obrazların yaradılmasını ləngidir.  
Araşdırmaların nəticəsində məlum olmuşdur ki, normal nitq inkişafı olan uşaqların təxəyyülü 
aşağıdakılarla xarakterizə olunur:  

• maraqların davamlılığı;

• təxəyyülün sərbəstliyi;

• məhsuldarlıq, daxili fəaliyyət planı, refleksiya;

• fikirlərin məqsədyönlülüyü, davamlılığı;

• təxəyyül obrazlarının aydınlığı, dinamizmi və emosional rəngi;

• fikirlərin yaradıcı işlənməsi.
Kiçikyaşlı məktəblinin nitq qüsuru nə qədər mürəkkəbdirsə, yaradıcılıq nümayiş etdirmə 
qabiliyyəti bir o qədər məhdud olur. Həmçinin nitq inkişafı ləng olan kiçikyaşlı məktəblilərdə  
oyun fəaliyyətinin aşağı inkişaf səviyyəsində olduğu müşahidə olunur. Məsələn: oyunlar 
zamanı nitqin passivliyi, rollu oyunu təşkil edə bilməməsi, şifahi oyunlarda iştirakdan imtina. 
Bu uşaqlar təxəyyülündə vəziyyətin obrazını yaratmaqda çətinlik çəkirlər, hansı ki, bu 
obrazlar oyundakı davranışlara məna verir, fəaliyyətləri mövzu manipulyasiyasından oyun 
aktivliyi səviyyəsinə ötürür və oyundakı motivasiyanı artırır. Bu çətinliklərin kökündə ilk 
növbədə obraz sferası  dayanır: həyat təcrübəsində əldə edilmiş bilik və təsəvvürlərin 
ümumiləşdirilməməsi və dəyişdirilməməsi, təcrübədən alınan məlumatlarla müstəqil işləmə 
çətinliyi, fəaliyyətlərdə emosional çaların azlığı.  
Eyni zamanda bu uşaqlar, öz fikirlərini ifadə etməyi tələb edən yaradıcılıq tapşırıqlarında 
rollu nitqdən istifadə etməkdə də çətinlik çəkirlər. Bəziləri rollu oyunlarda yalnız bir yetkin 
insanın köməyi ilə, hər hansı bir obrazın xarakterik xüsusiyyətlərinin verbal təsvirindən sonra 
obrazları ifadə etmək vasitələrini tapa bilirlər. Həmçinin, uşaqlar təxəyyül obrazlarının  
görüntüsünü bütöv – mütəhərrik dəyişdirmə texnikasını yetərincə hakim deyillər. Nəticə 
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etibarilə, nitqi zəif inkişaf etmiş uşaqların təxəyyül xüsususiyyəti yaradıcı təxəyyülün 
formalaşmasını şərtləndirir.  
Beləliklə, nitq inkişafının ləngiməsi - normal intellekti və eşitmə qabiliyyəti olan uşaqlarda 
nitqin bütün aspektlərinin (səs, leksiko-qrammatik, semantik) pozulması nəticəsində yaranan 
müxtəlif mürəkkəb nitq pozuntularıdır. Nitq inkişafı zəif olan uşaqlar, idrak sferasında bir sıra 
psixoloji xüsusiyyətlərə və sapmalara malikdirlər ki, bu da kiçik məktəbli yaş dövründə olan 
uşaqların yaradıcı təxəyyülünün inkişaf səviyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Məhz 
buna görə nitq üzərində vaxtında aparılmış iş, yaradıcı təxəyyülün inkişafına təkan 
verəcəkdir. 
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İNNOVATİV TƏLİM TEXNOLOGİYALARINDAN İSTİFADƏ İMKANLARI 

MODERN INNOVATIVE IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING IN 
UNIVERSITIES OPPORTUNITIES TO USE LEARNING TECHNOLOGIES 

Abdullayeva Təranə Qeyis qızı 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Rəcəbova Şərqiyyə Rasim qızı 
Astara Pedaqoji Kolleci 

ÖZET 
Bu gün müəllim hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə bir çox interaktiv təlim 
metodlarından geniş istifadə olunur. Belə metodlara misal olaraq, problemli mühazirə, 
vizuallaşdırılmış mühazirə, blok mühazirələr, mətbuat konfransları və s. göstərə bilərik. 
Problemli mühazirə. Belə mühazirə metodunda real həyatın ziddiyyətləri nəzəri 
konsepsiyaları vasitəsi ilə modelləşdirilir. Bu mühazirənin məqsədi – tələbələrdə biliklərin 
müstəqil yolla mənimsənilməsi təsəvvürünü yaranır. Məsələn, “Biologiyanın tədrisinin müasir 
problemləri hansılardır və onların həlli yollarını necə görürsünüz?” mövzusu tələbələrə 
öncədən təqdim edilir. Belə mühazirələrdə tələbələr qarşısında problemli vəziyyət yaradılır və 
bu problemin yaranması tələbələri tapşırığı həll etməyə nail olmaq yollarını axtarmağa sövq 
edir və bununla da onların təfəkkürünü fəallaşdırır. 
Blok-mühazirələr. Yaxın zamana qədər belə dərslərin təşkili nəzəri əhəmiyyət daşıyırdı. 
Belə mühazirələrin təşkili hansı zərurətdən yaranır? Bir çox fənlərin proqramında “ortaq” 
mühazirənin tədrisi planlaşdırılır.  
Blok mühazirələrin təşkili fənn müəllimlərindən yüksək elmi-pedaqoji və metodiki bilik və 
vərdişlərə malik olmağı tələb edir. Blok-mühazirələrə misal olaraq, “sitologiyanın əsasları 
bəhsinin tədrisi” mövzusunu göstərə bilərik. Bu mövzunun tədrisində kimya və biologiya 
müəllimləri əməkdaşlıq edə bilərlər. 
“Mətbuat konfransları”. Bu tipli mühazirələrin mövzuları tələbələrin suallarına əsaslanır. 
Belə mühazirələr bir neçə müəllimin iştirakı ilə də keçirilə bilər. Belə dərslərdən öncə, 
tələbələr konkret mövzu ilə bağlı sualları müəyyənləşdirib müəllimə təqdim edirlər. Sonra isə 
müəllim bu suallara əsasən, öz mühazirəsini hazırlayır və konkret sualları cavablandırır. 
 

ABSTRACT 
Today, many interactive teaching methods are widely used to improve the quality of teacher 
training. Examples of such methods are problem lectures, visual lectures, block lectures, press 
conferences, etc. we can show. 
Problematic lecture. In such a lecture method, the contradictions of real life are modeled 
through theoretical concepts. The purpose of this lecture is to give students the idea of 
mastering knowledge independently. For example, "What are the current problems of 
teaching biology and how do you see solutions to them?" the subject is presented to the 
students in advance. Such lectures create a problematic situation for students, and the 
emergence of this problem motivates students to look for ways to solve the task, and thus 
activates their thinking. 
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Block lectures. Until recently, the organization of such classes was of theoretical importance. 
What is the need to organize such lectures? Many subjects are planned to teach "common" 
lectures. 
The organization of block lectures requires subject teachers to have high scientific, 
pedagogical and methodological knowledge and skills. An example of a block lecture is 
"Teaching the basics of cytology." Chemistry and biology teachers can collaborate in teaching 
this topic. 
"Press conferences". The topics of this type of lectures are based on students' questions. 
Such lectures can be held with the participation of several teachers. Before such lessons, 
students identify questions on a specific topic and present them to the teacher. Then the 
teacher prepares his lecture based on these questions and answers specific questions. 

 

GİRİŞ 
Təhsil insanlara öz əcdadlarından əsirlər boyu əldə etdiyi biliklərə bir neçə il ərzində 
yiyələnməyə imkan verən bir prosesdir. Hər bir mütərəqqi dövlət təhsil sisteminin başlıca 
vəzifəsi, dərin, hərtərəfli biliyə, bacarığa, praktik hazırlığa, yüksək milli və bəşəri 
mədəniyyətə, mütərəqqi dünya görüşünə malik olan şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. Azərbaycan 
dövləti müstəqillik qazandıqdan sonra təhsil sistemində XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq 
dünyada təhsilə yeni baxışlar meydana gətirməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, XIX əsri, 
ümumiyyətlə, təhsil əsri adlandırmışlar. Bu baxımdan Azərbaycanda “Fəal interaktiv təlimin 
Azərbaycanda tətbiqinə dair” milli siyasət hazırlanmışdır. Təhsil prosesində müasir təlim 
texnologiyalarının tətbiqində əsas məqsəd şəxsiyyətə yönəlmiş müasir təhsil sisteminin 
qurulmasına yardım etmək, təlim - tərbiyənin, demokratikləşməsinə zəmin yaratmaq , 
öyrədicilərin təlim nailiyyətlərini yüksəltmək, onlarda müasir dövrün tələblərinə uyğun zəruri 
bacarıq və keyfiyyətlər formalaşdırmaq, müəllimlərin təşəbbüskarlıq və yaradıcılığını 
artırmaq, müasir təlim mühiti yaratmaq, şagirdlərdə müstəqillik, təhsil və nəticə çıxarmaq 
vərdişlərini formalaşdırmaqdam ibarətdir. 
 Müasir dövrdə elmin müxtəlif sahələrində toplanmış bilik kütləsi elə sürətlə artır ki, ənənəvi 
təlim metodları əsasında bunları mənimsəmək əslində qeyri - mümkün işlərdir. Belə ki, 
müəllim yalnız hazır bilikləri şərh edərkən, tələbələr bunları passiv şəkildə mənimsəyirlər. 
Hazır biliklər isə təfəkkürü, yəni sərbəstlik, müstəqillik, təşəbbüskarlıq kimi keyfiyyətlərdən 
məhrum edir. Məhz belə bir vəziyyətdə müasir təlim texnologiyaları müəllimin böyük 
köməyinə gəlir. Hazırda yeni təlim texnologiyaları müvəffəqiyyətlə təhsil sistemində tətbiq 
edilir. Bunlara: Problemli təlim texnologiyası, İnteraktiv təlim texnologiyaları, İnkişafetdirici 
təlim texnologiyalari; Oyunlarla müşayiət olunan təlim texnologiyası; Blok sistemi ilə təşkil 
olunan modul təlim texnologiyası; İstinad konspekti və sınaqlarla aparılan təlim 
texnologiyası; Kollektiv təlim texnologiyası: Layihə metodu texnologiyası və s .  
Problemli mühazira. Belə mühazirə metodunda real həyatın ziddiyyətləri nəzəri 
konsepsiyaları vasitəsi ilə modelləşdirilir. Bu mühazirənin məqsədi - tələbələrdə biliklərin 
müstəqil yolla mənim sənilməsi təsəvvürü yaranır. Məsələn: “Biologiyanın tədrisinin müasir 
problemləri hansılardır və onların həlli yollarını necə görürsünüz?” mövzusu tələbələrə 
öncədən təqdim edilir. Belə mühazirələrdə tələbələr qarşısında problemli vəziyyət yaradılır və 
bu problemin yaranması tələbələri tapşırığı həll etməyə nail olmaq yollarını axtarmağa sövq 
edir və bununla da onların təfəkkürünü fəallaşdırır. Bu da öz növbəsində tələbələrdə idrak 
fəallığı yaradır, onları tədqiqat fəaliyyətinə həvəsləndirir: Problemin qoyuluşu təfəkkür 
fəallığı tələbələrin fəallığı Problemin həlli müxtəlif fərziyyə və baxışların nəzərdən 
keçirməsini və ən optimal üsulun tapılmasını tələb edir . Bu isə ən effektiv şəkildə məhz təlim 
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prosesinin digər iştirakçıları ilə fəal əmək daşlıq prosesində əldə oluna bilər. Problemli 
təlimin mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir. Tələbələr qarşısında problem qoyulur , 
düşündürücü məsələ qoyulur və öyrəncilər ( müəllimin bilavasitə iştirakı ilə və ya müstəqil 
şəkildə ) problemin həlli üsullarını və yollarını tədqiq edirlər . Onlar fərziyyələr qurur , onun 
doğruluğunu yoxla maq vasitələrini müzakirə edirlər , eksperimentlər , müşahidələr aparır , 
nəticələri təhlil edir , müzakirə edir , sübut edirlər. 
 Problemli təlim bir neçə mərhələləri özündə birləşdirir. 1.  
1. Ümumi problem vəziyyətinin dərk edilməsi, 
2. Onun təhlili , konkret problemin formalaşdırılması  
3. Problemin həlli  
4. Problemin həllinin doğruluğunun yoxlanılması 
 Hazırda təlimdə problemin 4 mərhələsi mövcuddur .  
1. Müəllim problemi özü qoyub , özü problemi fəal dinləmələri və müzakirəsi şəraitində 
həll edir .  
2. Müəllim problemi qoyur, öyrəncilər sərbəst şəkildə və ya onun rəhbərliyi altında onun 
həlli yollarını tapırlar. 
3. Öyrənci problem qoyur , müəllim onu problemi həll etməyə kömək edir. 
4. Öyrənci problemi özü qoyub , özü də onu həll edir. Burada problemi özü görməli , onu 
formalaşdırmaq həlli imkanlarını müəyyən edib, həll etməlidir. 
Problemi təlimin funksiyası hansılardır?   
1. Öyrəncilərin yaradıcı potensialı inkişaf etdirilir. 
2. Biliklərin fəaliyyət üsullarının yaradıcı mənimsənilməsi. 
3. Müasir elm metodlarına yaradıcı malik olmaq. 
Problemli təlimin ənənəvi təlimdən bəzi üstünlükləri vardır : 1 ) öyrənci, məntiqi, elmi, 
dialektik,  yaradıcı düşünməyi öyrənir, 2 ) tədris materialının daha çox sübutlu edir, 3 ) 
adətən, müsbət nəticələrinin sevinci öyrəncilərin öz düşüncə və bacarıqlarına inamı artırır, 
nəticədə öyrəncilərdə elmi biliklərə ciddi maraq formalaşır. 4 ) müəyyən olunmuşdur ki, 
həqiqətlərin müstəqil “kəşfləri” çox tez unudulmur, hətta unudulduqda belə, müstəqil əldə 
edilən biliklər çox tez bərpa olunur. İnteqrasiyalı təlim - müasir metodikanın yeniliklərindən 
biridir. Bu texnologiyadan sabit olanı tədris proqramlarına daxil olub,  ilk baxışdan 11 ilə 
uyuşmayan fənləri birləşdirə bilir. Belə fənlərdən biri Biologiyanın tədrisi metodikasıdır . Bu 
fənn fənlərarası əlaqə ilə zəngin olub öyrəncilərə elmin bir çox sahələri, incəsənətin, 
mədəniyyətin həmçinin gündəlik həyatın reallıqları haqqında bilikləri təqdim edir. Başqa 
sözlə, inteqrasiya-ayrılmış hissələrin bir tamda birləşməsi, fənlərin bir-birinə dərin nüfuz 
etməsi, bir tədris materialında bu və ya digər sahəda biliklərini ümumiləşdirilməsidir.  
İntegrasiyalı təlimin məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 1.Öyrəncilərdə Biologiyanın tədrisi 
prosesində müxtəlif fənlərin inteqrasiyası əsasında tənqidi, yaradıcı təfəkkürlərinin inkişaf 
etdirilməsidir. 2.Tədris prosesində bəzi əksikliklərin dəf edilməsi. 3. Dərslərdə öyrəncilərin 
dərketmə fəaliyyətlərinin fəallaşdırılması 
İntegrasiyalı təlimin prinsipləri bunlardır: 1.Biliklərin sintez edilməsi. Bu və ya digər mövzu 
üzrə öyrənilən sualların tam, sintez olunmuş, sistemli dərk edilməsi, təfəkkürün genişlənmə 
inkişafına kömək edir. 2.Öyrənmənin dərinləşdirilməsi. Öyrənilən mövzunun mahiyyətinə 
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daha dərindən nüfuz etmə, təfəkkürün dərinliyini, inkişafına imkan yaradır. Dərslərdə 
inteqrasiyanın üstünlüklərinə bunlar aiddir:  
1) adətən , tədris prosesində öyrənilən ayrı - ayrı hadisə, qanunauyğunluqlar vahid bir 
tamlıq təşkil etmir, bir hissənin müxtəlif fraqmentlərini xatırladır.  
2) inteqrasiya olunmuş dərslər öyrəncilərin potensial imkanlarını inkişaf etdirir, ətraf 
həqiqətlərin fəal idrakına sövq edir, səbəb - nəticə əlaqələrinin tapılmasına və dərk edilməsinə 
kömək edir, məntiqi təfəkkürün kommunikativ bacarıqların inkişafına səbəb olur, öyrəncilərlə 
müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, nəticə çıxarmaq bacarıqlarını formalaşdırır. 
3) inteqrasiya olunmuş dərslərin aparılma formaları ənənəvi deyil , maraqlıdır. 
-  müxtəlif iş növlərinin istifadə olunması öyrəncilərin diqqətini yüksək səviyyədə 
saxlayır, bu belə dərslərin inkişafetdirici effektivliyi barədə danışmağa imkan verir. 
-  onlar müxtəlif fəaliyyət növlərinə keçməklə əlaqədar olaraq, öyrəncilərin 
yorğunluğunu, gərginliyini aradan qaldırır, dərketmə marağını kəskin artırır, öyrəncilərin 
diqqətinin, təfəkkür yaddaşlarının, təfəkkürlərinin inkişafına xidmət edir. 
- inteqrasiya müəllimin yaradıcılığına , özünütəsdiqinə , özünümüdafiəsinə imkan verir , 
onun şagirdlərinin bacarıqlarının açılmasına imkan yaradır. 
 İnteqrasiya şagirdlərin müxtəlif fənlərdə müşahidələrini, müəyyən nəticələrini təsdiq edən və 
ya dərinləşdirən yeni faktların mənbəyidir. Beləliklə, problemli təlim metodu və inteqrasiya 
olunmuş dərslər öyrəncilərə onların yaşadıqları dünya, onları əhatə edən maddi və mənəvi 
materiyanın müxtəlif şəkilliyinin mövcudluğu barədə kifayət qədər geniş və parlaq təsəvvür 
yaradır .  
Təhsil prosesində müasir təlim texnologiyalarının tətbiqində əsas məqsəd şəxsiyyətə yönəlmiş 
müasir sisteminin qurulmasına yardım etmək, təlim - tərbiyənin , demokratikləşməsinə zəmin 
yaratmaq, öyrədiciləri təlim nailiyyətlərini yüksəltmək , onlarda müasir dövrün tələblərinə 
uyğun zəruri bacarıq və keyfiyyətlər formalaşdırmaq, müəllimlərin təşəbbüskarlıq və 
yaradıcılığını artırmaq, müasir təlim mühiti yaratmaq, şagirdlərdə müstəqillik , təhsil və nəticə 
çıxarmaq vərdişlərini formalaşdırmaqdan ibarətdir. 
 Müasir dövrdə elmin müxtəlif sahələrində toplanmış bilik kütləsi elə sürətlə artır ki, ənənəvi 
təlim metodları əsasında bunları mənimsəmək əslində qeyri - mümkün işlərdir. Belə ki, 
müəllim yalnız hazır bilikləri şərh edərkən, tələbələr bunları passiv şəkildə mənimsəyirlər. 
Hazır biliklər isə təfəkkürü, yəni sərbəstlik, müstəqillik, təşəbbüskarlıq kimi keyfiyyətlərdən 
məhrum edir. Məhz belə bir vəziyyətdə müasir təlim texnologiyaları müəllimin böyük 
köməyinə gəlir. Hazırda yeni təlim texnologiyaları müvəffəqiyyətlə təhsil sistemində tətbiq 
edilir. Müasir dövrdə pedaqoji texnologiya adı altında pedaqoji prosesdə müsbət nəticələrə 
gətirib çıxaran pedaqoji ideyalar kompleksi başa düşülür. Pedaqoji texnologiyaların əsas 
elementi onun mikrotexnologiyasındadır . Pedaqoji mikrotexnologiyalara aşağıdakılar aiddir : 
a) məqsədlər 
b)  diaqnostikalar ( ilkin , cari , yekun )  
c) təlim prosesində subyektlərin birgə fəaliyyəti ( müəllim - tələbə , tələbə - tələbə) 
d) təlimin təşkili və forma, metod və vasitələrin seçilməsi  
e) releksiyalar  
f) tədris olunan fənnin məzmunu  
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Qeyd etdiyimiz kimi, interaktiv təlim texnologiyası diferensial- inkişafetdirici təlimi sinifdə, 
öyrəncilərin müxtəlif tərkibini nəzərə almaqla həyata keçirilir.  
Problemli mühazirə. Belə mühazirə metodunda real həyatın ziddiyyətləri nəzərə 
konsepsiyaları vasitəsi ilə modelləşdirilir. Bu mühazirənin 1 məqsədi – tələbələrdə biliklərin 
müstəqil solla mənimsənilməsi təsəvvürü yaranır. Məsələn: “Biologiyanın tədrisinin müasir 
problemləri hansılardır və onların həlli yollarını necə görürsünüz?”  mövzusu tələbələrə 
öncədən təqdim edilir. Belə mühazirələrdə tələbələr qarşısında problemli vəziyyət yaradılır və 
bu problemin yaranması tələbələri tapşırığı həll etməyə nail olmaq yollarım axtarmağa sövq 
edir və bununla da onların təfəkkürünü fəallaşdırır. Bu da öz növbəsində tələbələrdə idrak 
fəallığı yaradır, onları tədqiqat fəaliyyətinə həvəsləndirir .  
Vizuallaşdırılmış mühazirə (əyaniləşdirilmiş). Mühazirənin əsas məzmunu əyani vasitələrlə 
(şəkil, qrafik, sxem və s.) təqdim olunur. Vizuallaşdırma məlumatın müxtəlif işarə 
sistemlərindən istifadə formalarından biridir. Məsələn, “Biologiyanın tədrisi metodları” 
mövzusunun tədrisi zamanı müəllim tədris metodlarının təsnifatın sxem və cədvəl şəklində 
göstərir və mövzu şərh edilir. Sxemlə verilən metod nümunələri əyani şəkildə göstərildiyi 
üçün mövzu dərindən mənimsənilir.  
Blok - mühazirələr. Yaxın zamana qədər belə dərslərin təşkili nəzəri əhəmiyyət daşıyırdı. 
Belə mühazirələrin təşkili hansı zərurətdən yaranır? Bir çox fənlərin proqramında “ortaq” 
mühazirələrin tədrisi planlaşdırırlır. Bir dərsdə müxtəlif fənn müəllimlərinin eyni mövzunu 
birgə tədris etmələri onlara işin təşkilində pedaqoji əmakdaşlıq etme imkanı verir və bu 
prosesdə özləri də “öyrənməyi” öyrənirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, belə mühazirələrin 
təşkilində müəllim - tələbə pedaqoji əməkdaşlığı yaranır. Blok dərsləri bir müəllim də apara 
bilər, ancaq onun əlaqə yaratdığı fənləri mükəmməl bilməsi vacibdir. Bu metod fənn 
müəllimini qabaqcıl təcrübəni öyrənməyə, əlavə ədəbiyyatla tanış olmağa sövq edir.  
Blok - mühazirələrin təşkili fənn müəllimlərindən yüksək elmi-pedaqoji-metodik bilik və 
vərdişlərə malik olmağı tələb edir. Blok- mühazirələrə misal olaraq, “sitologiyanın əsasları 
bəhsinin tədrisi” mövzusunu göstərə bilərik. Bu mövzunun tədrisində kimya və biologiya 
müəllimləri əməkdaşlıq edə bilərlər . Belə ki , kimya müəllimi əvvəlcə üzvi və qeyri-üzvi 
maddələrin (su, mineral duzlar, yağ, zülallar, karbohidratlar) quruluş xüsusiyyətlərini, 
hidroliz, oksidləşmə, termokimyəvi reaksiyalar barədə məlumat verir. Sonra isə biologiya 
müəllimi bu maddələrin canlı orqanizmdə əhəmiyyəti barədə məlumat verir . Blok - 
mühazirələr tipli dərslər öyrəncilərin keçilən mövzular barədə geniş və dərin bilik 
qazanmalarına kömək edir .  
“Mətbuat konfransları”. Bu tipli mühazirələrin mövzuları tələbələrin suallarına əsaslanır. Belə 
mühazirələr bir neçə müəllimin iştirakı ilə də keçirilə bilər. Belə dərslərdən öncə, tələbələr 
konkret mövzu ilə bağlı sualları müəyyənləşdirib müəllim təqdim edirlər. Sonra isə müəllim 
bu suallara əsasən öz mühazirəsini hazırlayır və konkret sualları cavablandırır.  
“Müşavirə”. Belə mühazirə mətbuat konfransına bənzəyir. “Müşavirəyə” pedaqoji metodlarla 
tanış olmayan hər hansı bir peşəkar insan dəvət olunur . Mühazirə şəklində keçirilən müşavirə 
" çıxış edənin peşəkar biliklərini mənimsəmək və dinləyicilərinin diqqətini cəlb etmək imkanı 
yaradır . Məsələn, “seleksiyanın müasir nailiyyətləri” mövzusunun tədrisi zamanı Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Genetika və Seleksiya İnstitutunun görkəmli alimləri mühazirəni 
aparmağa dəvət edilir . Bu tipli mühazirələr tələbələr tərəfindən maraqla qarşılanır və onları 
elmə həvəsləndirir.  
“Təhrik”. Mühazirə - təhrik “planlaşdırılmış səhvlər” zamanı müəllim məqsədli şəkildə səhv 
məlumat verir və tələbələrə məlumatın doğruluğunu sübut etməyi təklif edir. Bu tələbələrdə 
məlumatı canlı surətdə təhlil etmək, fərqləndirmək və qiymətləndirmək bacarığı formalaşdırır. 
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Məsələn, viruslar bəhsinin tədrisi zamanı müəllim auditoriya qarşısında belə bir sual qoyur: 
“Elmdə belə bir fikir mövcuddur ki , təkamül uydurulmuş fərziyyədir. Sizin fikriniz necədir? 
Bu suaa haqqında cavablarınızı əsaslandırın”  
Dialoq - mühazirə. Mühazirə tələbələrə verilən suallar əsasında keçirilir . Bu suallara tələbələr 
bilavasitə mühazirə zamani cavab verirlər. Müəllim bu tipli mühazirələrə qabaqcadan 
hazırlaşmalı, öncədən plan əsasında ardıcıl suallar hazırlamalı və bu suallar əsasında 
mühazirəni qurmalı və doğru cavabları əsaslandırmağı tələbələrə təklif etməlidir.  
Mühazirə - “oyun ” və modelləşdirmə. Belə mühazirədə oyun metodları istifadə olunur 
(“Beyin həmləsi, söz assosiasiyası və s). Maraqlı və əyləncəli olan bu metod digər fəal 
metodlarla müqayisədə əlavə imkanlar yaradır. Tələbə mövcud vəziyyəti bir növ başqa 
insanların gözü ilə görür. Nəticədə onların həyatına yeni gözlə baxmağa başlayırlar. Oyun 
prosesində uğurlu təlim həyata keçirilir. Öyrənci məlumatı qeyri - iradi qavrayır və yadda 
saxlayır. Burada təlimin başlıca faktoru - öyrənilən mövzu üzrə ünsiyyət çıxış edir. Məhz 
oyun prosesində tələbə səmimi olur . Baş verənlərə öz münasibətini bildirməyə çalışır. 
Öyrəncinin bu oyundan əldə etdiyi başlıca keyfiyyət emosional təəssüratdır. Emosional 
təəssürat isə dərsin mövzusunun qavranmasında əsas rol oynayır. 
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ÖZET 
Bir ürünü veya hizmeti potansiyel tüketiciler ile buluşturmak için sosyal medya fenomenleri 
veya mikro ünlüler olarak anılan kişiler tarafından paylaşılan sponsorlu veya sponsorsuz 
içerik, reklam verenlerin potansiyel tüketicilere ulaşmasına ve onları etkilemesine yardımcı 
olmak için popüler bir pazarlama iletişimi aracı haline gelmiştir. 
Nüfuz edenler, sosyal medya fenomeni ya da mikro ünlüler olarak anılan bu kişilere çok kısa 
bir süre önce blogger ya da vlogger da denmekteydi. Kişisel hesaplarında tecrübelerini, 
fikirlerini, eleştirilerini, ya da tavsiyelerini paylaşan bu kişilerin bazıları oldukça güvenilir ve 
gerçek bulunurken, bazıları ise düşük derecede  güvenilir, samimiyetsiz veya aldatıcı 
bulunmaktadır. Son dönemlerde yapılan çalışmalar sosyal medyada sponsorlu ya da 
sponsorsuz içerik üreten bu kişilerin algılanan gerçekliği ile tüketicilerde oluşan satın alma 
niyeti oluşturma üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada çocuk ürünleri  ve 
hizmetleri üzerine paylaşım yapan bir mikro ünlünün paylaşımları netnografi ile incelenerek 
kişinin paylaşım motivasyonları tespit edilmeye çalışılmıştır.  
Paylaşımlarında sevgi, paylaşım ve yardım etmek motivasyonları ön planda olan influencerlar  
takipçilerinin güveni ve sevgisini kazanırlarken, özellikle  para ve satış güdüleriyle birlikte 
imaj güdüleri ile hareket eden influencerların ise takipçilerin direnci ile karşılaşabilecekleri 
anlaşılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Paylaşım Motivasyonları, Gerçeklik, Influencer , Influencer Pazarlaması 
 

ABSTRACT 
Sponsored or non-sponsored content shared by social media influencers or micro-celebrities 
to promote a product or service with potential consumers has become a popular marketing 
communication tool to help marketing departments reach and influence potential consumers. 
Known as influencers, social media phenomena, or micro-celebrities, these individuals were 
also called bloggers or vloggers very recently. Some of these people who share their 
experiences, opinions, criticism, or advice in their personal accounts are found to be quite 
trustworthy and truthful, while others are lowly reliable, insincere or deceptive. Recent 
studies have focused on the perceived reality of these people who produce sponsored or non-
sponsored content on social media and the purchase intention of consumers In this context, in 
this study, the sharing of a micro celebrity who produces content on children's products and 
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services is examined with netnography and the sharing motives of the person is tried to be 
determined.  
It is understood that influencers whose motivations of love, sharing and helping in their 
sharing gain the trust and affection of their followers, while influencers who act with image 
motives, especially with money and sales motives, may encounter the resistance of the 
followers. 
 Keywors: Sharing Motivens, Authenticity, Influencer, Influencer Marketing  
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ABSTRACT 
The purpose of the present study was to analyze the psychological impact of COVID-19 on 
mental health professionals. The sample consisted of 5 individuals (4 females and 1 male) 
taken through Google form. Their age range was between 28-58 years old. Sample was 
selected through convenient sampling technique. Results were analyzed through thematic 
analysis. The interview guide consists of 13 questions and from which 2 questions are merged 
and final questions for coding will be 11because of similarity in answers of participants. 
Results found that in this study psychologist’s advice to follow all precautionary measures, 
doctor’s advice and all SOPs that made by Government for the betterment of general 
population. Mental health professionals gave them some helping tools like be thankful, 
improve mental health and don't be panic in this pandemic situation. As, most of the 
population is coming with anxiety and fear of this pandemic and in this situation 
psychologists needs to be providing psychological first aid and  helping in reducing fear of 
this pandemic by advising to let it go. 
In this qualitative research study the psychological  Impact of COVID -19 on mental health 
professionals ,in which results shows that most of the psychologists work from home due to 
this sudden outbreak of COVID-19 and they are enjoying their work from home and some 
were just dealing  urgent one .After taking interviews from Google form results shows that 
psychologists gave advice to general population that how to overcome the 
psychological  effects of this pandemic through precautionary measures and following doctors 
advice and SOPs made by government. In this they advice to work on improvement in mental 
health through let it go policy. 
Most of the children are happy due to staying at homes but some were feeling frustrated and 
anger due to online study load and for all this psychologists’ advice to give psycho education 
to them. Parents were careless and somehow tense due to children. They are going outside for 
work. 
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THE CONCEPT OF OBJECTIVE TIME IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY 
FƏLSƏFƏ TARİXİNDƏ  OBYEKTİV ZAMAN ANLAYIŞI 

Ilaha Haxverdiyeva 
Master Baku Eurasia University, Azerbaijan 

ABSTRACT 
Time is an objective category, and philosophy is primarily interested in the objective study of 
this category. Since time is difficult to comprehend, it has formed a special view in people's 
minds. In this sense, the mystery of the concept of time and the interest in its study dates back 
to ancient times. Despite the fact that a number of philosophers are interested in the concept 
of time as a philosophical category and give different definitions of time, the attitude to the 
concept of time as a philosophical category is still unequivocally resolved. It is known that the 
basic forms of every being are time and space. In this sense, the study of the concept of time 
is still relevant in modern linguistics. The article discusses the views of philosophers on the 
concept of time, its position in philosophy, and the concept of time is considered in a more 
modern context as a philosophical category. 
Keywords: objective time, philosophical time, concept, linguistic time 

 
XÜLASƏ 
Zaman obyektiv bir kateqoriyadır və fəlsəfə ilk növbədə bu kateqoriyanın obyektiv 
öyrənilməsində maraqlıdır. Zamanı anlamaq çətin olduğundan insanların şüurunda xüsusi bir 
baxış formalaşdırmışdır. Bu mənada zaman anlayışının sirri və onun öyrənilməsinə olan 
maraq qədim zamanlardan başlayır. Bir sıra filosofların fəlsəfi kateqoriya kimi zaman anlayışı 
ilə maraqlanmalarına və zamanın fərqli təriflərini verməsinə baxmayaraq, fəlsəfi kateqoriya 
kimi zaman anlayışına münasibət hələ də birmənalı şəkildə həll olunur. Məlumdur ki, hər 
varlığın əsas formaları zaman və məkandır. Bu mənada zaman anlayışının öyrənilməsi müasir 
dilçilikdə hələ də aktualdır. Məqalədə filosofların zaman anlayışı, fəlsəfədəki mövqeyi barədə 
fikirlərindən bəhs olunur və zaman anlayışı fəlsəfi bir kateqoriya kimi daha müasir bir 
kontekstdə nəzərdən keçirilir. 
Açar sözlər: obyektiv zaman, fəlsəfi zaman, anlayış, linqvistik zaman 
 

GİRİŞ 
Zaman anlayışı dilçiliklə yanaşı həm də fəlsəfi bir proeblemdir. Çünki zaman obyektiv bir 
kateqoriyadır və onun tədqiqi ilə ilk növbədə fəlsəfə maraqlanır. Fəlsəfi kateqoriya olaraq 
zamanla tarix boyu bir sıra filosoflar maraqlanmış və zamana müxtəlif təriflər vermişlər. 
İnsan özünü dərk etməyə başladığı gündən zaman problemi insanı narahat etməyə 
başlamışdır. Qədim dövrlərdə belə zamana dəqiq tərif verən olmadığından hələ də bu mövzu 
öz mistikliyini qoruyub saxlamışdır. Fəlsəfə sahəsində bir çox mütəfəkkirlər zamana ya fərdi 
yanaşmış, ya da başqa mütəfəkkirlərin düşüncələrinə yönəlmiş və ya zamanın bilinməzliyinə 
dair fikirlər söyləmişlər. 
Ensklopedik fəlsəfə lüğətində zamana belə tərif verilir: “Zaman [alm. Zeit; fr. Temps; ing. 
Time; lat. Tempus; yun. Khronos; ər. ٌايص – [fəlsəfə termini olaraq zaman olub, keçən, 
dəyişmə və müddətlilik forması. Ərəbcədən gəlmədir. Kök hərfləri zəmənə [ٍيص [dir. Zəmanə 
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sözü də buradan qaynaqlanır. Zəmanə sözü zaman sözünün qadın cinsindəki halıdır. Qayıdışı 
olmayan bir istiqamətdə bir-biri ardından getmə [5, s.215]. 
Zaman sürüb gedən doğru bir xətt olaraq düşünülə bilər. Obyektiv zaman ölçülə bilən, amma 
öz-özünə deyil, cisimlərin dəyişkənliyi ilə ölçülə bilər. Zaman anlayışının ən erkən nəzəri 
problemləşdirilməsi Antik dövrdə aparılır. Zaman paradoksu haqqında ilk fikirlər Elea 
Zenonuna aiddir. Bu mütəfəkkir qədim dövrlərdən zaman kosmosun həyatı ilə əlaqəli 
olduğunu düşünürdü.  
Görkəmli filosof Aristotel zamanın yalnız şüur içində olduğunu və ya əksinə, yalnız şüur 
xaricində olduğunu və müstəqil olduğunu söyləsə, daha aydın olar. Bu vaxt Aristotel nə birini, 
nə də digərini demir. Məlum olur ki, onun həm şüur məhsulu, həm də şüurdan asılı olaraq 
mövcud olan bir hərəkət mülkü var. Zaman nə reallıq, nə də potensialdır, lakin hər ikisinə 
aiddir. Aristotel onu hər hansı bir kateqoriyaya daxil edə bilmir. Onu aydın başa düşmək və 
onun haqqında dəqiq bir fikir söyləmək də uğursuzdur [7  . s.18]. 
Zaman haqqında fəlsəfi təlimlərdə, dəyər yönümlərinə uyğun olaraq, bu üç təzahürün fərqli 
çəkiləri var: məsələn, keçmiş və ya gələcək göz önünə gəlir, indiki isə kölgədə qalır. Bir çox 
filosoflar isə iddia edirlər ki, indiki zaman, ümumiyyətlə, mövcud deyidir.  
Zaman anlayışı hadisələrin müddəti və ardıcıllığını ifadə edir. Deyə bilərik ki, vaxt bütün 
başlanğıclardan və ya bütün dövrlərdən ibarətdir. Zaman anlayışı hadisələrin müddəti və 
ardıcıllığını ifadə edir və dəyişikliklə ayrılmaz şəkildə bağlıdır, onsuz, yəni proseslərsiz, vaxt 
yoxdur. Zaman tam olaraq baş verən proseslərdən asılıdır. Zaman keçmişin, bu günün, 
gələcəyin vəhdətidir və ilk növbədə müddəti, cariliyi və aydınlığı ilə xarakterizə olunur. 
Müddətlilik dedikdə o nəzərdə tutulur ki, vaxt ötür - bu, indinin mövcud olduğunu göstərir. 
"Keçmiş", "indiki", "gələcək" anlayışlarının mənası bununla tənzimlənir. 
Carilik dedikdə isə fəlsəfədə o nəzərdə tutulur ki, hazırkı proseslərdə dəyişikliklər baş verir, 
deməli zaman axır. Beləliklə, zamanın carilik prinsipi təsdiqlənir. 
Açıqlıq isə o deməkdir ki, zaman gələcəyə axır və hadisələr keçmişə dönür. Artıq gerçəkləşən 
və indiki hadisələrlə dolu keçmişdən fərqli olaraq, gələcək bunlarla dolmur və yaradılış üçün 
açıqdır. Zamanın bu xassəsinə isə açıqlıq deyilir [6]. 
Özündən sonra gələn filosofların böyük əksəriyyəti Aristotelin yaratdığı obyektiv zaman 
anlayışını qəbul etdilər. Digər tərəfdən, bu dövr ərzində obyektiv zaman anlayışına qarşı 
hazırlanmış zaman anlayışları da mövcud idi. Bunların içərisində ən önəmlisi Avqustinin 
“subyektiv zaman” anlayışıdır. Avqustin zamanın hərəkətə bağlı olduğunu rədd edərək, heç 
bir hərəkətin olmadığı bir vəziyyətdə belə, beynimizin zamanın varlığını qoruyacağını 
söyləmişdir. Fiziki hadisələr ilə heç bir şəkildə varlığı isbat edilə bilməyən zaman qavramı 
idrak etmə, xatırlama və gözlənti şəklində insan zehnində yer tutmaqdadır. Bu konsepsiyada 
Avqustinin fiziki zamanın gerçək olmadığını, gerçək olanın isə fiziki hadisələrin zehnimizdə 
qoyduğu təəssürat olan subyektiv zaman olduğu qənaətinə gəlmişdir. 
"Keçmişi və gələcəyi indiki zamana aid etmə Avqustinin fəlsəfəsində İlahi mütləqiyyətidir  . 
O , Tanrının əbədi, maddi dünya isə müvəqqəti və məhvə məhkum oldugu qənaətində idi ". 
[3.s 28 ]Avqustinə görə, keçmişin və gələcəyin həqiqi varlığı yoxdur, yalnız əbədi indiki 
mövcuddur. Ancaq keçmiş və gələcək dövrlər həqiqətən mövcuddur, buna görə Avqustin 
keçmişin və gələcəyin yalnız indiki kimi başa düşülə biləcəyini bəyan edir. Ondan insan 
yaddaşını düşünmək üçün yeni və qədim fəlsəfəyə xas olmayan - zamanın dərk edilməsi üçün 
ilk və ən əsas cəhd tapırıq.[1]. Yunan filosofları vaxtı kosmik həyatın prizmasından və hər 
şeydən əvvəl, göy cisimlərinin hərəkəti ilə əlaqəli hesab edirdilərsə, Avqustin zamanın insan 
ruhunun özünə məxsus olduğunu sübut edir.  Filosofun fikrincə, ümumiyyətlə, kosmos və 
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onun hərəkəti olmasaydı, ancaq ruh qalsaydı belə , deməli, vaxt olacaqdı.[8. səh 12 
].Avqustinə görə, zamanın mümkünlüyü üç fərqli münasibət ilə görə bilərik: gözləmə, istək, 
ümid - gələcəyə; diqqət, baxış -, bu günə; düşünülmüş düşüncə və yaddaş- keçmişə 
yönəlmişdir. [1] .  
Avqustinin nəzəriyyəsi ilə müqayisədə Kantın vaxt nəzəriyyəsi daha subyektivdir. Kant 
zaman problemini şüurla əlaqəli hesab edirdi Kant baxımından, vaxt yoxdur və ola da bilməz; 
yəni öz-özlüyündə vaxt yarana bilməz. Daha dəqiq vaxt hər şeydən əvvəl asılı bir şeydir və 
idrak fəaliyyətindən irəli gəlir. [8]. 
Zaman araşdırmasına Kantın yanaşması, şübhəsiz ki, fəlsəfədə yeni bir söz idi və zamanın 
öyrənilməsində yeni və çox maraqlı bir baxış bucağı, yeni bir araşdırma sahəsi açdı. Kantın 
bəzi fikirlərinin sonrakı inkişafını Heidegger irsində izləmək olar. M. Heidegger tərəfindən 
təklif olunan vaxt anlayışı çox mürəkkəbdir. Dilinin mürəkkəbliyi səbəbindən, düşüncələrinin 
gedişində çətinliklər yaranır. M. Heidegger "zaman anlayışının əsas rolunu" kəşf edir. O yazır 
ki, nəinki tarix, həm də təbiət “müvəqqətidir".  Bu konsepsiyada M. Heideggerin əsas 
müddəalarından biri, müvəqqəti anlayış - varlıq ilə əlaqələndirərək mahiyyətini anlamağı 
təklif etməsidir. Mənim fikrimcə, Heidegger zaman paradoksunu ən anlamlı şəkildə şərh edən 
mütəfəkkirdir. O, varlıq və zamanı bir bütöv kimi anlayır, varlıq olmadan zamanın absurd 
olduğunu vurğulayır.[4. səh 86-89].  
"Kant və Metafizika problemləri" (1929) əsərində M.Heydegger yenidən keçmişin, bu günün 
və gələcəyin insanın idrak qabiliyyəti ilə əlaqəsi probleminə qayıdır. Kantın fəlsəfəsinə çox 
özünəməxsus bir şərh verən M. Heidegger "zamanın üçqat birliyi" haqqında danışır.[4]. 
Fəlsəfədə zaman anlayışını təhlil edənlərdən biri olan Nyutonun "mütləq və nisbi zaman" 
qavramını irəli sürmüşdür. Mütləq və nisbi zamanın tərifinin qısaldılmış formulu belədir: 
"Mütləq (riyazi) vaxt xarici bir axışa heç bir əlaqəsi olmadan vahiddir. Nisbi (dünyəvi) vaxt, 
hisslər tərəfindən hər hansı bir hərəkət yolu ilə qavranılan bir müddətdir". [2]. 
Nyutonun nisbi vaxtı zamanla ölçülür, Mütləq vaxt isə abstraksiya istifadə edərək nisbi 
zamandan əldə edilən xüsusiyyətləri olan riyazi modeldir. Ümumiyyətlə zaman, məkan və 
hərəkət haqqında danışan Nyuton daim hisslərimizin dərk edildiyini və bununla da adi (nisbi) 
olduqlarını vurğulayır.[2]. 
20-ci əsrin əvvəllərində fransız filosofu A. Bergsonun təlimləri Avropada populyarlıq 
qazandı. Tanınmış fransız filosofu Henri Bergson, vaxtın ağıldan asılı olduğu fikrini 
dəstəkləyənlərdən biridir. Bergsona görə real vaxtı riyazi olaraq analiz etmək olmur. Vaxtı 
ölçmək üçün hər hansı bir fəaliyyət vaxtında fasilə və ya pozğunluq yaratmaq deməkdir. A. 
Bergson yazırdı: “Zaman intervalını  yalnız bizim üçün var  və qarşılıqlı təsirlə birgə  
mövcuddur şüur altimiza nüfuz edir , bizdən kənərda mövcud ola bilməz "  [9 .səh 22]. 
Bergson görə, yalnız intuisiya mümkündür: zamanın xüsusiyyətlərini dönməz bir insan 
həyatına daxil edilmiş ayrılmaz bir axın kimi mənimsəməyə, dəqiq bir müddət kimi başa 
düşməyə imkan verir. Bergson xüsusilə maraqlandı və o, itirilmiş vaxtı yenidən canlandırmaq 
və gələcəyi düşünmək üçün yaddaş kimi şüurun bu kimi mexanizmlərini dərindən araşdırdı. 
A. Bergson dövrünün başa düşülməsi dövrümüzün bütün fəlsəfi düşüncəsinə xeyli təsir 
göstərmişdir. 
Bu sənəddə zamanın əsas nəzəriyyələri nəzərdən keçirilir (Aristotel, Augustine, Kant, 
Heidegger, Bergson). Artıq qeyd edildiyi kimi, heç bir filosof düşüncələrində zaman anlayışı 
ətrafında getməmişdir. Buna görə də zaman nəzəriyyəsi haqqında çox uzun müddət danışmaq 
olar. 
Hesab olunan nəzəriyyələr, şübhəsiz ki, bəşəriyyətin zamanla bağlı düşüncəsini tam şəkildə 
göstərmir, lakin şübhəsiz ki, onun formalaşmasına və inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 
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ABSTRACT 
Guerrilla advertisements are defined as a low cost challenge to the leader, especially for 
brands with small market shares. These types of advertisements are unconventional practices 
the brand does to promote itself or its products. What stands out more than the budget in 
guerrilla advertising is to make a permanent place in the mind of the target group by using 
media creatively. The target group is faced with an application that evokes and tells about the 
brand at an unexpected time and place. Thus, the surprise effect of the application is 
combined with the creativity and attracts the attention of the mass. Brands need attention-
grabbing messages to be more noticeable than their competitors. Guerrilla applications can 
confront the target group as outdoor and indoor applications. Although guerrilla 
advertisements are short-term practices, they have become preferred for all brands as they 
increase creativity, talk about themselves by word of mouth, make positive associations and 
therefore have a good effect on sales. Guerrilla advertisements will continue to circulate on 
blogs, news and websites with their different and catchy features in addition to being fun, 
lively and creative. 
In the first part of this study, literature review is done on what guerrilla advertisements are 
and their applications and the subject is discussed with examples. In the second part, guerrilla 
advertisements are analyzed with the method of semiotic analysis. In the sample of the 
applications of guerrilla advertisements in the world, which messages are given is tried to 
reveal. 
Keywords: Guerilla advertising, advertising 
 

ÖZET 
Gerilla reklamlar, özellikle küçük pazar payına sahip markaların düşük maliyetle lidere 
meydan okuması olarak tanımlanmaktadır. Bu tür reklamlar, markanın kendisini veya 
ürünlerini tanıtmak için yaptığı alışılmadık uygulamalardır. Gerilla reklamcılıkta bütçeden 
daha çok ön plana çıkan, mecraları yaratıcı şekilde kullanarak hedef kitlenin aklında kalıcı bir 
yer etmektir.  Hedef kitle, ummadığı bir zamanda ve yerde markayı çağrıştıran ve anlatan bir 
uygulama ile karşılaşmaktadır. Böylece sürpriz etkisiyle uygulamanın yaratıcılığı birleşmekte 
ve kitlenin dikkatini çekmektedir. Markaların rakiplerinden fark edilir olabilmesi için dikkat 
çekici mesajlara ihtiyaçları vardır. Gerilla uygulamaları, outdoor ve indoor uygulamalar 
olarak hedef kitlenin karşısına çıkabilmektedir. Gerilla reklamlar, kısa süreli uygulamalar olsa 
da yaratıcılığı artırması, ağızdan ağıza dolaşarak kendinden bahsettirmesi, olumlu çağrışımlar 
yapması ve dolayısıyla satışlara iyi yönde etki etmesiyle tüm markalar için tercih edilir hale 
gelmiştir. Gerilla reklamlar, eğlenceli, hareketli ve yaratıcı olmalarına ilaveten farklı ve akılda 
kalıcı olma özellikleriyle, bloglarda, haberlerde, internet sitelerinde dolaşmaya devam edecek 
ve tercih edilirliğini artıracaktır.  
Bu çalışmanın ilk bölümünde gerilla reklamlarının ne olduğuyla birlikte uygulamalarına 
yönelik literatür taraması yapılmakta ve örneklerle konu ele alınmaktadır. İkinci kısımda ise 
gerilla reklamlar, göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmektedir. Gerilla reklamlarının 
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dünyadaki uygulamaları örnekleminde, hangi mesajların verildiği ortaya konulmaya 
çalışılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Gerilla reklamcılık, reklamcılık 
 

INTRODUCTION 
As the market share for brands grows, their marketing efforts are differentiated and their 
effectiveness is tried to be increased. Brands are in search of new to reduce costs and add 
value to products and services. Even in markets where there are no problems, developments in 
technology, economic conditions, competition conditions push brands to seek innovation. 
Many brands are faced with budget constraints. They work to maintain the existence of the 
brand and to gain maximum profit with minimum resources (Mira, Ghanbari and Ghanbari, 
2017: 49). Since guerrilla advertising is one of the inexpensive and effective methods for 
advertising and other promotional activities, these applications are increasingly preferred for 
both large and small brands. Guerrilla advertisements increase competition and reduce costs 
by making the consumer and the brand communicate each other (Yuniarto et al., 2020:691). 
Guerrilla advertising strategies are made to differentiate brands from competitors and to make 
it easier for products and services to reach potential consumers and take part in their minds. 
Guerrilla advertisements can yield high returns and profitability for a product or service, 
applications resonate with the target group and activate messages (Cinnamon, 2014:1). 
Brands using guerrilla ads can reach a wide group by spreading among people thanks to this 
application. 

Guerilla Ads 
In the market where competition is strong, brands are engaged in marketing activities 
according to their budgets in order to reach their consumers. Big brands have less difficulty in 
reaching their consumers, as they have larger budgets than small ones. For this reason, small 
brands are also turning to guerrilla marketing that does not require a lot of budget in order to 
compete with the large ones (Milak and Dobrinic, 20). Guerrilla ads must be innovative and 
provocative (Nufer, 2013:5). Guerrilla advertisements make it possible to reach traditional 
marketing goals in unconventional ways. It can transform a classical advertising medium into 
a guerrilla practice. Thus, traditional marketing methods get out of the ordinary thanks to 
guerrilla practice. It basically leaves a supportive and beneficial effect along with the 
communication combination. The success of guerrilla advertising comes from the fact that 
they attract the audience as well as the applications are unique and different. (Ali and 
Yazdanifard, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/). People who see guerrilla advertisements 
can behave differently, from smiles to laughter or to pausing and thinking to try to understand 
the ad. These smart, unusual, and often shocking practices make advertisement to be talked 
about and spread. In addition, it also provides taking photos in front of the application and 
sharing on social media accounts. 
Rosengren et al point out that communication mediums that use the media creatively to 
convey a message are increasingly becoming popular. Elevator panels, stairs and even waste 
bins are used. The thing to note here is that the creative medium chosen should be compatible 
with the message conveyed. When these conditions are met, the communication established 
has a positive effect on the advertising value and consumer perception (2015:20).  In guerrilla 
advertisements, where the application is made is an important issue. Unusual locations, 
repetition and becoming commonplace over time affect success. The difference begins to fade 
as viewers become familiar with any location (Luxton and Drummond, 2000:735). Guerrilla 
applications are applied in places such as in front of shopping malls, busiest centers of the 
cities, crowded intersections. For this reason, people who pass those places frequently may 
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remain indifferent to these familiar practices. These applications, which are too many and in 
the same place may seem ordinary and cause indifference. For this reason, the success of the 
next application requires increasing creativity with the right choice of space. 
Although guerrilla advertisements are important tools for brands to reach consumers, they are 
also used to convey social messages. They are preferred in non-commercial campaigns such 
as public health and environmental problems, as well (Cinnamon, 2014:1).   
Tam and Khuong point out the importance of stimulation of emotions in guerrilla 
advertisements. Consumers exposed to guerrilla advertising will show a change in behavior 
with the effect that appears after they pass the stage of understanding the advertisement. The 
emotions that the message evokes in the mind of the consumer persuade them to buy. With 
this point of view, ads that can cause this effect can achieve their goals. In their study on the 
effects of guerrilla practices, researchers evaluated guerrilla advertisements in terms of 
novelty, surprise, arousing emotion, level of interest, humor, aesthetics and message clarity 
(2015:196). Advertisers take guerrilla advertising into account not only as an event, but also 
because of its creative and purchasing effect. In addition, it attracts attention with a surprise 
effect when people come across them at an unexpected moment. It can offer profitable 
opportunities with traditional marketing, contributing to significant cost reduction (Diaa, 
2017:16).  
Another reason guerrilla advertising is used is the role it can play as an easily applicable part 
of an integrated marketing communications campaign. During the application, it 
communicates with the consumers and helps them in their decision-making. In terms of media 
planning, the location of the applications stands close to the point of purchase and offers the 
opportunity to communicate with potential consumers up to this point. In general, guerrilla 
advertisements contribute to brand image, whether at the point of purchase or elsewhere 
(Shankar and Horton, 1999:310). Guerrilla ads have three characteristics. The first is that it is 
unexpected. With the effect of surprise, it appears at a time and in a way that people do not 
expect. The second is that it is temporary, and the third is that it is located in an unusual place. 
(Hutter, 2015:34-35). 

Method 
In this study, it is aimed to examine the practices through guerrilla advertising examples made 
in the world. Guerrilla advertisements are attempting to determine what kind of practices they 
carry out in the open air and which environments they transform into a communication 
channel. For this purpose, three guerrilla practices selected through purposeful sampling 
among advertisements published on www.adsoftheworld.com were examined. The following 
questions were sought in the study: 
1. What kinds of guerrilla advertising examples are included in the application areas? 
2. Are the guerrilla advertisements compatible with the medium in which they are applied? 
3. What messages are given in advertisements? 

Findings and Interpretation 
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Image 1: Aventura Park Gerilla Advertising Application  

 
Source: adsoftheworld.com 
Bus stop guerrilla advertisement for Aventura Park entertainment center in Spain is seen. 
Roller coasters are the most sought source of entertainment in theme parks. The preference of 
roller coasters increases according to issues such as the length of the roller coasters, how 
many times it is inverted, how much it accelerates and how many meters it can rise. 

Analysis of the Ad in Terms of Technical Specifications 
Arrangement: A bus stop is displayed in the advertisement. In the rear window of the stop, 
there are people having fun on the roller coaster. The seats in the front of the roller coaster are 
left empty. Seats have been replaced with roller coaster seats and safety protection has been 
placed. The roller coaster seats in the rear evoke the continuation of the empty seats at the 
stop. The view of the people having fun continues to the top of the bus stop. It is understood 
from the green area at the back that these people are viewed as turned upside down. The fact 
that the roller coaster is an outdoor entertainment tool ensures that the advertisement is 
compatible with the bus stop. 
The natural colors of the roller coaster were used in the use of color in the advertisement. The 
rails are generally red and the seats are the opposite color with the safety lever. The blue sky 
color at the bottom means that the people on the roller coaster are turned upside down. 
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Indicator Indicative Indicated 

Behaviour Smile Happiness 

Object Roller coaster Fun, excitement, happiness, friendship, 
enjoyable time 

Object Armchair Participation, entertainment 

Colour Yellow Movement, vitality 

Contrast Table of Advertisement  

Young – Old Fun - Boring 

Ordinary – Different Participant - Reluctant 

Exciting – Dull Happy - Unhappy 

Togetherness – Solitude Moving - Stable 

Plain Meaning and Context Arrangement of Advertisement 
The advertisement invites people waiting at the bus stop to the entertainment in the image. 
People who come to the bus stop become a part of both entertainment and guerrilla 
advertising. With this application, it is expected that people who continue the fun will have 
happiness and smile on their faces. People wait for a vehicle at the bus stop and get bored 
while waiting. This practice has turned a boring outdoor medium into a guerrilla advertising 
practice and eliminated the monotony. It is also noteworthy that the advertisement of the 
theme park is made at the bus stop. It calls people by reminding them of the theme park while 
waiting for the bus. The bus stop is the right point for people who can go to the theme park 
rather than their destination. 

Image 2: Coloradans Against Auto Theft (CAAT) Guerilla Advertising Application 

 
Source: adsoftheworld.com 
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Coloradans Against Auto Theft is a community of insurance companies and law enforcement 
to help people keep themselves and their property safe Coloradans Against Auto Theft 
(CAAT) - Home | Facebook. 
Coloradans Against Auto Theft (CAAT) – Home Page | Facebook.  

Analysis of the Ad in Terms of Technical Specifications 
Arrangement: A car is seen in the middle of the city as the application area. The interesting 
thing about the car is that it appears to be covered in drug packs. On the window of the car, 
there is the text "Your stolen car is about to go to the drug dealer" and the logo of CAAT. 

Indicator Indicative Indicated 

Object Car Security, property, movement 

Object Drug package Crime, fear, danger 

Article Your stolen car is about to go to the 
drug dealer 

Warning, danger 

Logo CAAT logo Protection, support, trust, 
measure 

Object Dark car window Uncertainty, doubt 

Contrast Table of Advertisement  

Thief - Police Crime - Legal 

Dangerous - Safe Cautious - Imprudent 

Analysis of Advertising in Terms of Literal Meaning and Context 
97% of adult car thieves in America are accused of additional crimes. For this reason, a car 
that is stolen and involved in crime poses a danger to the owner of the vehicle 
(www.adsoftheworld.com). CAAT implemented a guerrilla advertising practice that caught 
people's attention in Denver downtown to help people lock their cars and set an example in 
society. The car used in the advertisement looks like a vehicle covered in different drug 
packages. 
Here, by writing "Your unlocked car is about to go to the drug dealer," it shows how far the 
incident can go. The aim is to get people to get in the habit of locking their cars before the bad 
consequences of a seemingly simple car theft. It is alarming for honest people to have their 
names mixed up in an unrelated crime. Advertising also warns people by adjusting the dose of 
fear. It is an application that gives a social message in terms of the remarkable nature of the 
advertisement and making people conscious. Placing it in a way that arouses curiosity and is 
visible to everyone, especially on the busy street, increases the effect of the advertisement.  
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Image 3: Audi Guerilla Advertising Application 

 
Source: adsoftheworld.com 

Analysis of the Ad in Terms of Technical Specifications 
Arrangement: This application is done on a pedestrian crossing. In the city, Audi's logo is 
placed on the pedestrian crossing. On the edge of the pedestrian crossing, the Pre Sense 
security system in Audi is written in English and Bulgarian. The address of the official Audi 
website is also provided as Bulgaria. 
Pedestrian crossings are a warning system consisting of white paint and straight lines on a 
black background. It is part of the traffic rules that pedestrians walk safely and cars have to 
give way to pedestrians. Hundreds or even thousands of people pass over the pedestrian 
crossings every day, depending on the crowd of the city. Cars must stop during this passing. 
Audi combines this rule with its own character. Audi presence city security system is a system 
prepared for drivers and pedestrians. It scans objects and creatures on the road and acts as a 
radar to prevent any crashes. With the camera system, the system warns the driver when it 
detects the danger and the car stops automatically when it approaches the object. Thanks to 
this feature, both pedestrian and driver are protected.  

Indicator Indicative Indicated 

Image Way Vehicle, traffic, risk 

Image Crosswalk Rule, pedestrian, security 

Image Audi logo Prestige, technology, 
innovation 

Artical PreSense security system Technology, protection, 
security 
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Contrast Table of Advertisement  

Pedestrian - driver Protection - unprotected 

Benefit - harm New - old 

Analysis of Advertising in Terms of Literal Meaning and Context 
Along with technological developments, automobile brands improve their R&D activities to 
reduce accidents and bring innovations. This application of Audi is aimed at the protection of 
the most vulnerable participant in traffic, the pedestrian. It is useful for the safety of both 
pedestrian and driver against fatal accidents and carelessness. This advertisement gives the 
impression that the system is being implemented by placing it on the pedestrian crossings that 
are most preferred by pedestrians. With these innovations, Audi shows that it attaches 
importance to pedestrians and drivers. It should be noted that every driver is also a pedestrian. 
With the placement of this advertisement on the crosswalk, the symbolic point of interaction 
between the pedestrian and the driver was found and the pedestrian crossing was turned into a 
communication channel. A message is given to the drivers by applying the application on the 
pedestrian crossings. Since this application is in front of the shopping mall on the busiest 
street in Sofia, drivers also use this pedestrian crossing (www.adsoftheworld.com).  

CONCLUSION 
Guerrilla ads are tactics in which a brand confronts its target group with unconventional 
practices to promote a product or service. Guerrilla ads, unlike traditional media, focus on 
smaller groups and localization, rather than a common group. Some of these cleverly prepared 
advertisements invite the consumer to the application and thus increase the memorability. 
Guerrilla advertisements can be seen in outdoor applications as well as in indoor applications. 
However, the guerrilla advertising practices examined in the study were applied outdoors. 
They have been prepared in a creativity that will attract the attention of the people around in 
the busiest centers of the city and make them think about the application. Another important 
point is that people who see the ads can be part of the app. Bus stop or pedestrian crossing 
applications gain meaning with the participation of passers-by. Application areas are seen as a 
communication channel. Bus stop, pedestrian crossing or car park indicates that the message 
and the channel are integrated. Guerrilla advertisements are deliberately placed in places that 
consumers do not expect. The guerrilla advertisements in the study were determined as bus 
stops, city center and pedestrian crossings. The issue that surprises the consumers is the 
perfect harmony of the product and the application, apart from being unexpected. The use of 
seats in the bus stop advertisement, the feeling that the product is being used at the pedestrian 
crossing, and the parking of the car increase the success of the applications. 
In this study, outdoor applications of guerrilla advertisements are discussed. In future studies, 
the effect of the position of guerrilla advertisements on buying behavior can be investigated. 
Thus, the contribution of the physical properties of the application to the success of the 
advertisement can be revealed. In addition, the recall and liking levels of the consumers can 
be measured by comparing indoor and outdoor applications. 
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THE USE OF EMOTIONAL ATTRACTIONS IN ADVERTISEMENTS 
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ABSTRACT 
Brands are experiencing the difficulty of staying in the mind of the target group and being 
noticed among thousands of messages every day. Ads can make strong emotions reach their 
masses and touch people's hearts within seconds. Emotional preferences can be the most 
important reason consumers use a brand. Some events can evoke similar feelings in every 
person in the world. Especially anger, happiness, hatred, fear, jealousy, surprise and sadness 
are among the strongest emotions. Using these powerful emotions, brands are not only 
convincing their consumers but manipulating them about how to think. Near the festival, 
advertisements for candy and chocolate emphasizes emotions like, strong family ties, love, 
happiness, loyalty, sense of belonging; Coca_Cola highlights the feelings of friendship, 
togetherness, happiness and being energetic. These brands evoke emotions that their target 
group care about, rather than talking about the rational characteristics of their products. As 
people react more to emotional message content, more research is being done on eye tracking 
and measuring the brain's response to visuals. 
This study was conducted to determine the emotional appeal used in ads with Covid-19 
content published around the world. In the study, 351 advertisements were evaluated in terms 
of attractiveness, production format and message strategy using content analysis method. 
Keywords: Emotional attraction, advertisements 
 

ÖZET 
Markalar, her geçen gün hedef kitlenin aklında kalmanın ve binlerce mesaj içerisinden fark 
edilir olmanın zorluğunu yaşamaktadırlar. Reklamlar, saniyeler içerisinde güçlü duyguların 
kitlelerine ulaşmasını ve insanların yüreklerine dokunmasını sağlayabilmektedir. Duygusal 
tercihler, tüketicilerin bir markayı kullanma sebeplerinden en önemlisi olabilmektedir. Bazı 
olaylar, dünyadaki her kişide benzer duyguları uyandırabilmektedir. Özellikle öfke, mutluluk, 
nefret, korku, kıskançlık, hayret ve üzüntü duygular içinde en güçlülerindendir. Markalar, bu 
güçlü duyguları kullanarak yalnızca tüketicilerini ikna etmemekte, nasıl düşünmeleri gerektiği 
hakkında onları manipüle etmektedir. Bayrama yakın dönemlerde şeker ve çikolata 
reklamları, güçlü aile bağları, sevgi, mutluluk, bağlılık, aidiyet duygularını; Coca_Cola 
arkadaşlık, beraberlik, mutluluk, enerjik olma duygularını ön plana çıkarmaktadır. Bu 
markalar, kendi ürünlerinin rasyonel özelliklerinden bahsetmek yerine, hedef kitlelerinin 
önem verdiği duyguları uyandırmaktadır. İnsanların duygusal mesaj içeriklerine daha fazla 
tepki vermeleriyle birlikte, göz izleme ve görsellere beynin tepkisini ölçme araştırmaları da 
daha fazla yapılmaktadır.  
Bu çalışma, dünyada yayınlanmış Covid-19 içerikli reklamlarda kullanılan duygusal 
çekiciliklerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 351 reklam içerik analizi 
yöntemiyle çekicilik türü, yapım formatı, mesaj stratejisi açısından değerlendirilmiştir.   
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USE OF CAR ADVERTISEMENTS IN DIGITAL CHANNELS 
DİJİTAL MECRALARDA OTOMOBİL REKLAMLARININ KULLANIMI 
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Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Konya 

ORCID NO: 0000-0002-6023-513 

ABSTRACT 
While automobile brands are constantly innovating their technologies, they also fight at the 
highest level of competition in order to be the most preferred in the market. In this fierce 
competition, the biggest support for their technologies is advertisements. In automobile 
selection, along with the rational benefit, the liking of the product and the emotional benefit it 
provides are also effective in the decision-making phase. Brands prepare advertising content 
with themes such as speed, safety, comfort, technology and prestige and make promises. The 
automobile industry, which is one of the high interest products, is one of the leading sectors in 
creating consumer interest and brand loyalty. In order to achieve this, it increases its 
advertising investments day by day and become a part of the change in the developing 
advertising industry. The automobile industry, being aware of the developments in the media 
choices of its consumers, has expanded its communication methods. Media selections are 
shifting from traditional media to digital media. In particular, the differences in content 
presentation of digital channels and the ease in elaborating the product are important reasons 
for consumers to prefer digital media before making a choice. Consumers do research before 
going to the dealer and mostly do this research on the internet. Some brands allow their 
consumers to see the configuration they want on their sites and allow them to design the car 
of their dreams as they wish. Thus, consumers can easily learn about the product and have the 
opportunity to see the car they dream of before purchasing. This study was carried out to 
reveal which product features of automobile brands are published in digital channels, which 
themes they use and what they promise. For this purpose, automobile advertisements 
published around the world were analyzed by descriptive analysis method. 
Keywords: Car advertisement, dijital advertising 

ÖZET 
Otomobil markaları, teknolojilerini sürekli yenilerken, bir yandan da pazarda en çok tercih 
edilen olabilmek için rekabetin en üst seviyesinde savaşmaktadırlar. Bu şiddetli rekabette, 
teknolojilerine en büyük destek reklamlar olmaktadır. Otomobil tercihinde, rasyonel faydayla 
birlikte ürünün beğenilmesi ve sağladığı duygusal fayda da karar verme aşamasında etkili 
olmaktadır. Markalar, hız, güvenlik, konfor, teknoloji, prestij gibi temalarla reklam içeriği 
hazırlamakta ve vaatlerde bulunmaktadırlar. Yüksek ilgilenim ürünlerinden olan otomobil 
endüstrisi, tüketici ilgisi ve marka sadakati yaratmada önde gelen sektörlerdendir. Bunu 
başarmak için reklam yatırımlarını her geçen gün artırmakta ve gelişen reklamcılık 
sektöründeki değişimin de bir parçası olmaktadırlar. Otomobil sektörü, tüketicilerinin medya 
seçimlerindeki gelişimin farkında olarak iletişim yöntemlerini genişletmişlerdir. Mecra 
seçimleri geleneksel medyadan dijital medyaya doğru kaymaktadır. Özellikle dijital 
mecraların içerik sunmadaki farklıkları ve ürünün detaylandırılmasındaki kolaylık, 
tüketicilerin seçim yapmadan önce dijital mecrayı tercih etmeleri için önemli sebeplerdendir. 
Tüketiciler, bayiye gitmeden önce araştırma yapmakta ve bu araştırmalarını büyük oranda 
internetten yapmaktadırlar. Bazı markalar sitelerinde, tüketicilerinin istedikleri 
konfigürasyonu görmelerini sağlamakta ve hayallerindeki otomobili arzuladıkları gibi dizayn 
etmelerine olanak vermektedirler. Böylece tüketiciler kolaylıkla ürün hakkında bilgi sahibi 
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olmakta ve hayal ettikleri arabayı satın almadan önce görme imkanına kavuşmaktadırlar. Bu 
çalışmada dijital mecralarda yayınlanan otomobil markalarının hangi ürün özelliklerini ön 
plana çıkardıklarını, hangi temaları kullandıklarını ve ne vaad ettiklerini ortaya koymak için 
yapılmıştır. Bu amaçla dünyada yayınlanan otomobil reklamları, betimsel analiz yöntemiyle 
incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Araba reklamları, dijital reklamcılık 
 

INTRODUCTION: 
The automobile industry is one of the sectors most open to technological development. There 
is a big race not only technologically but also in the market. Marketing and advertising 
strategies play an important role in this fierce competition. Consumers do not research the 
services of the sector until they need. At this point, communication tools and advertisements 
come into view. Brands benefit from the power of advertising at every stage from outdoor 
advertisements to Youtube videos to promote their products equipped with the latest 
technology and attract their attention. As every brand seeks, automobile brands want to create 
strong brands that provide consumer loyalty. Technical features vary very little in 
automobiles. For this reason, there is a need for differentiation between brands and therefore, 
brands include other themes besides security and technology (Hickman, 2020:224). 
Automobile advertisements attract the attention of the consumer and present the features they 
want in an automobile with the latest models. Features such as safety, driving pleasure, 
technology and design are points that will attract the attention of consumers. Automobile ads 
generally contain the message content that consumers want to see in an automobile at most. 

1. Automobile Ads 
Ads help shape attitudes and beliefs and even tell you what to buy. Especially automobile ads 
are among the advertisements that consumers encounter almost every day. Thus, automobile 
ads appear every day and gradually penetrate into the people’s attitudes and beliefs. Without 
realizing it, people can find themselves asking which automobile brand to buy and doing 
research on the newspaper or on the internet (Hickman, 2020: 223). Advertisements have a 
large share in the formation of automobile culture. Social, financial and, above all, emotional 
dimensions are effective in choosing an automobile. The automobile purchase decision is 
never about a simple rational economic choice. Rational dimensions are effective, but not 
enough alone. At the same time, aesthetic, emotional and sensory responses emerge (Sheller, 
2004: 221).  
As the ads attract the attention of consumers, the perception of price and quality also gains 
importance. More information about cost and benefit should be gained after the research of 
the consumers. Consumer behavior can show a band-wagon effect. This is why one consumer 
group reacts to current competitive strategies, while other consumers then follow this 
behavior. Due to this interdependence among consumers, there are changes in competition 
strategies (Cowling and Cubbin, 1971:382). Automotive users have begun to demand more 
features from manufacturers, with the need for basic features ranging from heated seats to 
digital displays as well as comfort and ease of use. For this reason, dealers and manufacturers 
focus on contextual ads to reach consumers. With the development of technology, 
environmentally friendly automobiles have also been offered to users and innovation values 
have increased (Wood, 2020). With the maturation of autonomous automobile technology, 
driverless automobile ads will cause the existing strategies to change (Liu and Wang, 
2017:95). Technological developments will inevitably make the change of advertisements.  
While consumers know Volvo as an automobile manufacturer that prioritizes safety, they 
remember Tesla with its high technology and innovation. For this reason, automobile 
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manufacturers develop advertising strategies to influence consumers' brand perceptions and 
trigger purchasing decisions (Choi, 2020:1411). Geroski and Murfin have observed that there 
is a high positive correlation between advertising share and automobile industry market share. 
This reveals the conclusion that advertising increases competition (1990:77). As the 
automotive industry continues to recover after the decrease in sales after the pandemic, it 
started to use digital advertising more to increase consumer demand. Youtube ads increased 
by 20% and Google search ads by more than 8% in a few weeks 
(http://www.prnewswire.com/news-releases/purecars, 29.01.2021). According to the 
automotive online advertising market forecast (2020-2025) report, the global automotive 
online advertising market created a value of $ 9,321.44 million in 2019 and is projected to 
grow by 16% in the 2020-2025 forecast period and reach $ 22.925.89 million by 2025 (Wood, 
2020).  

2. PREVIOUS STUDIES 
Watson et al. (2010) analyzed the message contents of automobile advertisements published 
in Canada. In the study, it is seen that unsafe and aggressive driving content in advertisements 
published in print media is less common than television advertisements. The researchers 
included 200 television and print advertisements in their studies and found that 25% of the 
advertisements mentioned security, according to their content analysis. While $ 550 million is 
spent annually in the automotive industry in Canada, they recommend the industry to make 
self-regulation or government regulation to reduce the display of unsafe driving in ads. 
Perez et al. concluded in their study that the CO2 emissions and fuel consumption information 
of the automobiles were tried to be hid in advertisements published in Spain in 2007, 2015 
and 2016. They state that energy labels are not provided and information on efficient driving 
use is lacking. Although information on emissions and consumption has improved over time 
in terms of size and location in advertisements, it is emphasized that such data are not seen 
much. In addition to not emphasizing the environmental consequences of the products in 
recent automobile advertisements, consumers are not warned to reduce environmental 
pollution. 
Esteve and Requena examined whether there was a long-term equilibrium relationship 
between advertising and sales in the UK automobile industry during the period 1971-2001. 
They investigated the determinants of structural breaks in the automobile market and the 
effects of the elasticities determined for each segment for the automobile industry. It is seen 
that there is an integration relationship between advertisements and the industry. A link is 
determined between the increase in sales and advertisements. Advertising is effective in 
increasing overall consumption. They have determined how effective advertisements are in 
increasing brand market share in the short term, while affecting the primary demand in the 
automobile segment (2006:123).  
Ferguson et al. (2003) introduce 22 categories in their content analysis on automobile 
advertisements on television. The most frequently used message content in automotive 
advertisements was sales incentives (54%). This is followed by automobile performance 50%, 
style 34% and comfort 29%. Security is included in 8% of ads. 
In his study, Redshaw analyzed 97 television advertisements broadcasted in Australia in 
2002-2003. He suggests that speed and power messages in automobile advertisements have a 
negative effect on driver behavior. By targeting young drivers, he researched how 
advertisements affect the social environment. As a result, it was determined that a single 
vehicle and its maneuvering skills were shown in 64% of the advertisements (2014:44).  
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3. METHOD  
This study is prepared to determine which themes are used in automobile advertisements. For 
this purpose, the themes determined in the study of Ferguson et al. “Content analysis of 
television advertising for automobiles and minivans: 1983–1998” have been developed and 
advertisements have been examined. Ferguson et al. have identified categories of events for 
automobile advertisements as performance, prestige, comfort, economy, quality, safety, 
technology, design, family, young user, driving pleasure, sales incentives, innovation, new 
technology, legacy, customer experience, customer satisfaction, benefit, escape, winner of the 
year, best seller, Social message theme has been added to these categories.  
The descriptive analysis method was used in the study. It is aimed to determine which themes 
stand out in digital advertisements of the automobile industry published on the 
website www.adsoftheworld.com. A total of 128 advertisements, selected with the sampling 
method according to the purpose of 2017, were examined and analyzed. Only automobile 
advertisements were included in the study, and side product advertisements of the sector were 
excluded from the study. The following questions were sought in the study. 
1. What are the themes used in automobile advertisements? 
2. Which themes are used the most in automobile advertisements? 

4. Findings and Interpretation 
Table 1. Distribution of Themes Used in Advertisements 

 N P 
Security 29 22,7 
Driving pleasure 24 18,8 

Technology 16 12,5 

Comfort 15 11,7 

Social message 11 8,6 

Prestige 9 7 

Standard 9 7 

Performance 4 3,1 

Quality 3 2,3 

Design 2 1,6 

Innovation 2 1,6 

Economy 1 ,8 

Family 1 ,8 

Event 1 ,8 

Total 128 100 

Table 1 shows the percentage distribution of the themes used in advertisements. Accordingly, 
it was seen that the mostly used themes were security 22.7%, driving pleasure 18.8% and 
technology 12.5%. As a result of the descriptive analysis, the themes used in automobile 
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advertisements are: Innovation, standard, technology, comfort, prestige, family-oriented, 
safety, driving pleasure, activities, social message, performance, design, economy. 
4.1. Innovation: In advertisements, innovations are emphasized in subjects such as a 
technological feature introduced to automobiles, a change in its design, change of existing 
functions or adding different ones. In the Audi advertisement, a change and innovation was 
presented with air suspensions that can be customized. With the Toyota smart key system, it 
shows that the doors will open when people approach without touching the key. 
4.2. Standard: The state of being standard in automobiles describes the inclusion of a feature 
or part in all vehicles. In the Audi advertisement, it is emphasized that the objects in front of 
the driver will look different from what they are during heavy rain and it draws attention to 
the importance of the rain sensor and explains that this feature is standard. In the Toyota 
advertisement, it points out that a crash is prevented by detecting objects that the driver 
cannot see with the pedestrian detection system and this is standard in all automobiles. 
4.3. Technology: Automotive sector is one of the sectors where technology spreads most 
rapidly. The sector has progressed to autonomous vehicles today with GPS, engine and latest 
software technologies. New generation vehicles can go beyond human imagination with 
security equipment, technical and design wonder applications thanks to technology. Toyota 
offers easy driving technology by ensuring that power is distributed evenly across the wheels 
in harsh winter conditions. Citroen highlights GPS technology in all three ads it publishes for 
the same campaign. Mitsubishi demonstrates that it has an electric motor even in 4x4 models 
for the Go Electric campaign. Volkswagen offers automatic distance control technology and 
security to its users. 
4.4. Comfort: In automobiles, comfort is divided into equipment and design features. The 
features that make the driver comfortable while driving are mentioned. It can include topics 
ranging from the seat distances of the vehicle for the comfort of the seat, sound insulation, air 
conditioning and music system. In the Toyota Rav4 advertisement, it is mentioned that thanks 
to the seat heating, the driver can get in the automobile without getting cold even on the 
coldest days and continue on his way in a pleasant and comfortable way. Volkswagen offers 
technology, safety and comfort together with its 360o vision system. In the Nissan 
advertisement, it is said that even the same family members may have different heat 
preferences, and the temperature of the air conditioner in the vehicle can be controlled at 
different points. 
4.5. Prestige: The word prestige is used synonymously with the word respectability. In 
advertisements, automobile users are shown in rich environments, well-dressed people, the 
use of artworks, luxury places, and jewelry increase the perception of prestige (Ferguson et al, 
2003: 827). Doge's Palace was used in the Lexus advertisement in St. Marko Square, one of 
the most important venues in Venice. Doge's Palace is one of the most known and visited 
places in Italy. The advertisement recommends visiting these places, which are some of the 
attractions of Venice, with Lexus. One of Lexus' top and luxury models, the LC, was used in 
the advertisement. 
4.6. Family Oriented: Family population is important in automobile advertisements that can 
be prepared for crowded or nuclear families. Stationary vehicles for extended families with 
many children ensure that expectations are met. Advertisements show parents and children to 
explain that the automobile is intended for the family. Large luggage and rear seats are 
preferred for strollers, especially in families with babies. Peugeot has prepared an advertising 
campaign that takes place in different periods and appeals to all generations with the slogan 
"Peugeot for Always". This ad shows a family and a vintage Peugeot, accompanied by 
nostalgic images. 
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4.7. Security: Automobile manufacturers increase security precautions with technology. 
Protective safety precautions should be kept at a high level in order to prevent accidents and 
to reduce losses in accidents. Although human-induced accidents are generally experienced, 
technology and accompanying safety practices aim at zero or minimal damage. In 
advertisements, security applications are included in the form of safety issues in seat belts, 
airbags, blind spot warning systems, braking and other systems. 
Volkswagen aims to prevent accidents for invisible objects and creatures with the parking 
sensor system. In the advertisement an elderly man walking around to take pictures in the 
forest and a bear standing behind him are included. The advertisement explains that many 
accidents can be avoided thanks to the parking sensor. It shows that people are closer to 
danger than they think and can escape from danger with the parking sensor using metaphor. 
Mazda points out that drivers do not maintain a safe distance, explaining the importance of 
this issue in preventing accidents. It promises that distance is maintained and accidents are 
prevented with advanced collision avoidance system. Cadillac warns drivers out of lane with 
the autopilot system. 
4.8. Driving Pleasure: The most important source of motivation for consumers to buy an 
automobile is considered as driving pleasure. In the global automotive demand survey 
conducted by Nielsen, it was determined that driving love triggered automobile sales. 
According to the survey, 84% of the global participants stated that, besides financial reasons, 
one of the most important factors in their purchases is driving pleasure. While the rational 
needs and expectations were 63%, being a status symbol was determined to be 62% 
(https://www.businesswire.com/news/home). Advertisements describe driving pleasure, 
adventure, excitement, pleasure and experience while driving. 
The Jeep ad shows a volcano erupting behind the automobile. The excitement desired to be 
given in Indiana Jones style adventure films is felt in the advertisement. It is said that the most 
difficult places to pass will be easily passed by the Jeep. The narrow bridge which is made of 
wood and gives the idea that it can be demolished at any time, the birds in the forest and the 
jeep traveling on the tropical island in the advertisement invites adventure lovers. In the 
Toyota Hybrid advertisement, it is shown that driving pleasure can also be in hybrid 
automobiles by saying not just driving, but more than driving. 
4.9. Events: Automobile brands can sponsor organizations very often. Due to their corporate 
goals and visions, they sponsor events, sports competitions and races. Jeep shows Rock's Roll 
Day sponsorship with the rock sign in its advertisement. The rock sign is a finger sign made 
by those who listen to heavy metal music and made an important part of metal culture by 
Ronnie James Dio. Using this sign, Jeep explains its contribution to the organization. 
4.10. Social Message: These are messages given in automobile advertisements to inform 
drivers about social issues, especially safety and safe driving. It is carried out with the aim of 
raising awareness and creating participation in the society. In advertisements, automobile 
brands give messages about preventing accidents and obeying traffic rules. Volkswagen 
draws attention to this issue in its advertisements because the widespread use of mobile 
phones while driving causes accidents. Emphasizing that even voice messaging while driving 
is dangerous, Volkswagen urges drivers to use the App-Connect feature. As in the 
Volkswagen advertisement, Renault wants its drivers not to talk on the phone or take selfies 
so that they can travel safely. Kia suggests not to drink while driving, explaining that alcohol 
blurs the mind in its ad. In the advertisement, the wall and the road image are depicted as 
intermingled. It is meant to be explained that an alcoholic person cannot distinguish this. By 
demonstrating that Lexus is an environmentally friendly brand, it raises awareness about 
whaling and nature pollution. 
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4.11. Performance: Speed, traction power, horsepower, handling, maneuverability, engine 
volume and efficiency of automobiles are related to performance. It expresses the efficiency 
and suitability degree of the automobile in various conditions. In the Volkswagen 
advertisement, the horsepower of the vehicle is mentioned and it is explained that although it 
is small, it is a powerful vehicle. 
4.12. Design: Interior and exterior design features in automobiles attract attention and become 
as important as the technological features of a vehicle. It is the design that distinguishes an 
automobile from the ordinary ones. Design comes into play, especially at the point of 
appealing to the emotions of consumers. Design must be handled in a wide range from 
fashion to textile, from industrial design to technical drawings and color harmony. 
Wolkwagen, in the Arteon advertisement, shows the automobile in the image of a museum 
accompanied by protective tapes with an attendant next to it. He says that the automobile is a 
work of art, saying it is a real piece of art. It presents the automobile as a new masterpiece and 
striking work. 
4.13. Economics: Economy in automobiles includes issues such as saving on gasoline, 
payment facilities, how many kilometers can be traveled with a tank of gasoline, and being 
able to fit anywhere in terms of parking. In the Volkswagen advertisement, it is shown that an 
automobile will be owned with small monthly payments by offering ease of payment. 

CONCLUSION 
Although the automobile industry is developing very rapidly, it needs advertising and 
marketing strategies to keep up with consumer behavior. While consumers have very different 
expectations from an automobile, today's brands have so many options to reach them. Before 
consumers visit a showroom, they do research and watch advertisements. At this point, the 
ads work not only to attract consumers to the dealer, but also to establish a close bond with 
them and to keep the message in their memory. A television or newspaper advertisement can 
direct the target group to the website and establish a connection with the content they see on 
these channels. In this way, automobile brands provide a strong interaction with their 
consumers. 
In the study, it was determined that the mostly used theme in automobile advertisements is 
security. Due to the high number of human-induced accidents, the automotive sector gives 
importance to safety and shows this in advertisements. In the study, it is seen that 22.7% of 
the analyzed advertisements are subject to security theme. In this respect, the study is similar 
to previous studies. Watson et al. Also determined that security is the mostly used theme by 
25% of the advertisements they examined. 
The second most striking theme in the study is driving pleasure with 18.8%. Although the ads 
provide information to consumers, as users, consumers want to try the automobile at the 
dealership. Although rational factors are influe in automobile choices, the final stage, test 
drive, is a powerful factor that changes consumers' minds. For this reason, especially driving 
pleasure is emphasized in advertisements. This finding coincides with the results of the global 
survey conducted by Nielsen. 
Within the scope of the limitations of the study, digital advertisements were examined and the 
themes mostly used were determined. In the following studies, a comparison can be made by 
examining the themes used in advertisements in other communication tools using descriptive 
analysis method. 
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Traces of ancient material and spiritual culture in the Karabakh region of Azerbaijan belong 
to the Azerbaijani-Turkish people 
1. Garabagh was in the area where lived human of Azikh and Taglar. It is historical-
geographical area which continues the history of transportation of the culture before Shell.   
2. Also archaeological monuments of Khocaly-Gadabay culture belong to last Bronze 
and Iron Age of  Garabagh form  a large group.  
3. Cultural and agricultural developing of the kins of the region, occurring surplus 
harvest in them was stimulating their exchange with Caucasian kins and city civilization of 
the Front Asia, development of mutual connections and intercourse.  
4. The second half of the II millennium - the beginning of the I millennium B.C. is the 
last Bronze Age of Caucasus and the beginning of the Iron Age.  
5. A number of archaeological materials prove that this period society possessed high 
level of development.  
6. It is possible to show Khocaly, Archazor, Akhmakhin burial mounds, Garabulag 
necropolis etc. in the row of more interesting burial monuments.  
7. Very giant Khocaly graveyard began to arise in the boundaries of II-I millennia B.C., 
and had reflected the basic characters of burial ceremonies of kins of the region.  
8. The bowls of molluse and agat beads with Adadnerari’s name on have been found in 
the graves of the same time. These beads dates back to the end of the XIV century – the 
beginning of the XIII century B.C. The relations with the countries of Front Asia had 
developed quickly at that time. 
9. The material cultural samples found out from monuments show that  in the 
geometrycal motive, polikhrom and monokhrom coloured plates decorated with animal and 
bird drawings belong to the Bronze Age have been produced there.  
10. These material cultural samples existing in Garabagh region allow to pursue historical 
development of processes.  
11. The discovery of similar material culture samples found during archeological 
excavations in Azerbaijan in Central Asia and the Far East, especially in Japan, shows that 
there are cultural and trade ties between these countries. 
 
Garabagh was in the area where lived human of Azikh and Taglar. It is historical-
geographical area which continues the history of transportation of the culture before Shell.   
As a result of the exploration of Azikh and Taglar’s monuments discovered in Garabagh show 
that all stages of Stone Age passed here. It is known that one of the most ancient paleolit 
camp of the world - Azikh cave is important in achieving the information about human 
generation, their mode of life. The materials discovered from the most ancient section of the 
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Azikh cave belong to initial period of history of society - to previous period Shell culture 
(France region). The material complex collected from Azikh camp is called “Guruchay 
culture” by investigators (1,2 mln. years before now – 700 thousant years before). The first 
things made by Azikh inhabitants consist of boring chopper and drilling tools. The materials 
of the most ancient period of Azikh has analogy with Olduvey culture (Eastern Africa).   
Many natural stalactic forms array the walls of the cave of magnificent Azikh that they have 
been used widely in Middle Age Azerbaijan architecture later on.  
The examples of Kur-Araz culture belong to the Bronze Age improved and spread in the 
wider territory in spite of the examples of material culture concerning to the Stone Age of 
Garabagh was primitive and  spread in the limited territory. The monuments of Kur-Araz 
culture surrounding wider territories in the Caucasian scale. The signs of  Kur-Araz culture 
coincide in South Caucasus, in the north-east of Iran, eastern Anatolia, Daghestan and so on. 
Meynatepe, Uzuntepe, Shortepe, Khachbulag, Khankendi and Garakopektepe monuments 
being rich with remainders of material culture are from this row. Also Gunashtepe, Khantepe, 
Shomulutepe, Uzarliktepe show that Garabagh region was one of the first hearth of the same 
culture.  Places kind of cities become stronger with castle walls and fortifications kind of 
siklop have been included to this culture. 
Remainders of barrier of grandiose defense constructed from river stones and other buildings 
have been found out in the 3 metres thickness from the cultural layer of Garakopaktapa 
(Fuzuli)- one of the most ancient monuments of Garabagh. Grey, black coloured patterned 
plates and monokrom coloured plates, headings of smell, beads, stone tools, little figures 
made from clay have been found in the monument.  
Also archaeological monuments of Khocaly-Gadabay culture belong to last Bronze and Iron 
Age of  Garabagh form  a large group. Monuments of this time maintain the existence of 
connections with South countries. A piece of agat beads with name of tsar Adadnerari on have 
been found in Khocaly.  
Garabagh became copper-mine in Bronze Age. Independent metallurgical industry had been 
put in order, handicraft had developed in this area connected with large use of its ore of 
Garabagh copper-mine districtand developing of the metal treatment. 
Labour productivity had considerably increased, tillage had developed thanks to the cattle-
breeding turned to one of basic wealths of the inhabitants of the Front Asiya-Transcaucasia 
from the end of the Bronze Age. The population had been increased in the result of this. It had 
made the kins to move fast and separated from their relative kins having life manner. Regions 
of foothill mountain and even high mountain had begun to use areas in the end of the Bronze 
Age, especially of the Middle Bronze Age as a pasture.  
The cattle-breeders kins which have gone out inside of general mass were turned to owners of 
the regions being rich with mine. Some of these districts, including Garabagh region had to 
turned to the centre of the work of mountain-mine and metal treatment in the future.  
 Cultural and agricultural developing of the kins of the region, occurring surplus harvest in 
them was stimulating their exchange with Caucasian kins and city civilization of the Front 
Asia, development of mutual connections and intercourse. All these were deepening civil and 
social differentiation.  
Material evidences of the great development in the Middle Bronze Age consist of a number of 
motley things which have developed on profession of metallurgy and pottery, growth of 
deportation of cattle-breeding of the horned cattle.  
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The second half of the II millennium - the beginning of the I millennium B.C. is the last 
Bronze Age of Caucasus and the beginning of the Iron Age. This time is characterized with 
bright development of the metallurgy in the region we are interested in. This metallurgy stand 
by the metallurgy of the centre of Ancient East. This is the period of disintegration of the 
primary community system and passing to early classes in the region we are interested in.  
 A number of archaeological materials prove that this period society possessed high level of 
development.  
Civil differentiation affirming with burial ceremonies from general mass of the graves of the 
community members of the heads and fighters proves the disintegration of primitive 
community. For instance, gold products, things made from mother-pearl and elephant bone, 
many bronze products and other things are met in burial mounds of Garabagh. A part of the 
things are brought.  
It is possible to show Khocaly, Archazor, Akhmakhin burial mounds, Garabulag necropolis 
etc. in the row of more interesting burial monuments.  
 Very giant Khocaly graveyard began to arise in the boundaries of II-I millennia B.C., and had 
reflected the basic characters of burial ceremonies of kins of the region.  
Intensive development of the productive forces had influenced to the relations of production. 
Burial monuments informing from disintegration of the community system, different changes, 
becoming complicated of the attitudes between and inside the kins prove  a great progress got 
in this area. These monuments give information about slaves, noblemen and the heads of the 
kins.  
 Glazed plates, cylinder shaped stamps, different gold products, beads, mother-pearl 
adornments, the bowls of molluse and agat beads with Adadnerari’s name on have been found 
in the graves of the same time. These beads dates back to the end of the XIV century – the 
beginning of the XIII century B.C. The relations with the countries of Front Asia had 
developed quickly at that time. 
The material cultural samples found out from monuments show that  in the geometrycal 
motive, polikhrom and monokhrom coloured plates decorated with animal and bird drawings 
belong to the Bronze Age have been produced there. The macority of coloured plates of 
Azerbaican being  example of beautiful art stand by the coloured plates found in Near East, 
especially Goytapa (Iranian), Tapahisar (Turkey). 
 The discovery of similar material culture samples found during archeological excavations in 
Azerbaijan in Central Asia and the Far East, especially in Japan, shows that there are cultural 
and trade ties between these countries. 
These material cultural samples existing in Garabagh region allow to pursue historical 
development of processes. This progress shows itself in structural and in form changing of 
human dwelling and in appearing of other more excellent material cultural samples showing 
the evolution of human life. 
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ABSTRACT 
Over the past decade, the concept of data warehousing has been widely accepted. The main 
reason for building data warehouses is to improve the quality of information in order to 
achieve specific business objectives such as competitive advantage or improved decision-
making. However, there is no for- mal method for deriving a multidimensional schema from 
heterogeneous data- bases that is recognized as a standard by the OMG and the professionals 
of the field. Which is why, in this paper, we present a model-driven approach (MDA) for the 
design of data warehouses. To apply the MDA approach to the Data ware- house construction 
process, we describe a multidimensional meta-model and specify a set of transformations 
from a UML meta-model which is mapped to a multidimensional meta-model. The 
transformation rules are programmed by the Query View Transformation (QVT) language. A 
case study illustrates our ap- proach. It demonstrates how it reinforces the components 
traceability and reusa- bility and how it globally improves the modeler’s efficiency. 
Furthermore, the use of the UML, as a technique to build data warehouses, is an important 
facili- tator which prepares our further work to automate this approach.  
Keywords—Data Warehouse, Meta model, Model Driven Architecture, Trans- formation, 
UML  

1 INTRODUCTION 
The decision-making systems are defined by information systems that can help companies in 
their decision making process. To support these decisions, it has become necessary to manage 
and analyze large amounts of data to obtain recent and relevant knowledge. In this sense, a 
new concept of database was created: Data warehouse. In the last decade, the data warehouse 
concept has experienced great acceptance. More than improving information quality, data 
warehouse also enhance decision making by providing a complete analysis of the 
organization, its business and needs. 
Data Warehouse (DW) systems provide a Multidimensional (MD) view of huge amounts of 
historical data from heterogeneous operational sources, thus supplying useful and sensitive 
information which allows decision makers to improve organizations' business processes [1]. 
However, building a DW is still a challenging and complex task because it consists of several 
interrelated components with different functions, different design pitfalls, and different 
technologies [2]. 
To overcome this problem, we decided to use the Model Driven Architecture (MDA) 
approach in building the DW which is developed by Object Management Group (OMG), 
supports evolving standards in application domains. MDA provides an open, vendor-neutral 
approach to the challenge of interoperability, building upon and leveraging the value of 
OMG's established modeling standards: Unified Modeling Language (UML); Meta-Object 
Facility (MOF) [3]. This framework separates the specification of system functionality in a 
Platform Independent Model (PIM) from the specification of the implementation of that 
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functionality on a specific technology in a Platform Specific Model (PSM). Furthermore, the 
system requirements are specified in a Computation Independent Model (CIM). MDA does 
not only allows the development of these models in a formal and integrated way by using a 
standard notation, but also the specification of model transformations in order to obtain the 
final software product [4]. The main benefit of MDA is that less time and effort are needed to 
develop the whole software system, thus improving productivity. Furthermore, MDA 
provides support for system evolution, integration, interoperability, portability, adaptability 
and reusability [5]-[7]. 
On the other hand, to help with the decision making process, and to measure data warehouse 
performances financially and non-financially, especially since the benefits of data warehouse 
are obscured and calculation of the return on investment (ROI) of data warehousing is in most 
cases infeasible [8], we opted for the use of the Balanced Scorecard (BS) Framework. At 
present balanced scorecards is being used as an organizational performance measuring tool 
which measures the company from four different perspectives to transform the strategy in to 
action in the critical divisions of a company [9]. 
Considering all this aspects, the present paper describes a model driven approach for the 
development of DWs based on MDA principles. We focused on the PIM to PIM 
transformation using an approach by modeling, we will automatically generate DW schema 
by using several UML profiles. The resulting PIM represent conceptual model of DW 
component, without any reference to a concrete target platform or a specific technology. We 
developed as well the transformation rules by using formal QVT transformations. This type of 
processing is used to enrich, filter or specialize model information without adding any 
information related to the platform. 
The present paper is structured as follows. Section 2 presents the most relevant related work. 
In section 3 we outline the Background knowledge. Sections 4 introduces our MDA approach 
for generating the MD modeling of the DW repository. A case study is presented in Section 5. 
Finally, section 6 concludes the work and offers further perspectives. 

2 RELATED WORK 
In this section, we present a brief overview of some approaches, proposed for the 
development of DW systems. 
In [8], the authors propose a Fact-Dimension model. It is a graphical conceptual model for 
DW. They also show how to derive a DWH schema from the data sources described by the 
entity-relationship diagram. 
A multidimensional conceptual Object-Oriented model for Data Warehousing is proposed in 
[9]. It was developed as an extension of the UML notation to represent the multi-dimensional 
data structure. The authors also present OLAP (OnLine Analytical Processing) tools, its 
structures, integrity constraints and query operation but they don’t show how to get the 
presented conceptual model. 
In [1], the authors are interested in secure XML data warehouses. They propose an approach 
for the model driven development of these DW in which the secure conceptual DW data 
model, the PIM, is transformed into a secure XML DW, as a PSM, by applying a set of 
transformation rules. 
In [4], the authors present an MDA approach for the development of the DW repository, and 
then, describe how to build the different MDA models for the DW repository by using an 
extension of UML and the Common Warehouse Meta model (CWM). They modeled the PIM 
by using their UML profile for the multidimensional modeling of DW. They derive then the 
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PSM taking into account the deployment platform. From this PSM, the necessary SQL code is 
derived to create data structures for the DW in a relational platform. 
In [10], a well-structured approach is proposed to formalize the development of the DW 
repository. Authors establish a set of multidimensional normal forms in order to obtain a 
conceptual model of the DW repository. A relational representation from the conceptual 
model is informally derived, but no formal transformations are defined to obtain the logical 
model. 

3 BACKGROUND KNOWLEDGE  
3.1.1 Model Driven Engineering 
In late 2000, OMG, a consortium of over 1,000 companies, first reviewed the document 
entitled "Model Driven Architecture" and decided to form an architecture team to produce a 
more formal statement of the MDA [3]. This approach focuses on developing the highest 
level of abstraction models and promotes the transformation approach from one model to 
another. 
MDA addresses the challenges of today's highly networked, constantly changing systems, 
providing an architecture that assures portability, cross-platform Interoperability, platform 
independence, domain specificity and productivity [3]. The key to the MDA approach is the 
importance of models in the software development process. In the MDA, the software 
development process is driven by the modeling activity of the software system. 
In the field of software engineering, the OMG with its MDA approach classifies four types of 
models that it advocates for the construction of software: Computation Independent Model 
(CIM), Platform Independent Model (PIM), Platform Specific Model (PSM) and Code; 
defined as follow:  

• CIM: The goal is to create a requirements model for the future application. Such a model 
must represent the application in its environment in order to define the services offered by the 
application and which other entities with which it interacts. 

• PIM: This model represents the system-specific business logic or the design model. It 
represents the functioning of entities and services. It must be durable and lasting over time. It 
describes the system, but does not show the details of its use on the platform. 

• PSM: MDA considers that the code of an application can be easily obtained from these 
models. The main difference between a code model and an analysis or design model is that 
the code model is linked to an execution platform. 
The reason for the above model organization is to develop models of the systems’ business 
logic independently from the platforms of execution, then to transform these models 
automatically to models dependent of the platforms. The complexity of the platforms does no 
longer appear in the business logic models but it’ is found in the transformation [11]. 
The required steps during the model-driven development with the UML approach can 
basically be divided into the following steps [12], at first building the CIM that acquires user 
requirements. Then, according to this CIM, a PIM is built. Next is, the transformation of the 
proposed PIM into one or more PSMs. This type of transition from CIM to PIM and PIM to 
PSM is called Model To Model (M2M) transformation. The final step is to transform the 
generated model respecting the PSM into the code of the chosen platform. This transition is 
called Model To Text (M2T) transformation. Fig. 1, shows how the transformations are done. 

PROCEEDINGS BOOK 332 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

 
Figure 1.  Model Driven Architecture levels 

The OMG, in the context of MDA, gives the following definition to the transformation of 
models "the process of converting a model into another model of the same system". In 
general, it can be said that a transformation definition consists of a collection of 
transformation rules, which are unambiguous specifications of how a model can be used to 
create another model. There are three approaches in MDA to perform these transformations:  

• Approach by programming: Consists in using object-oriented programming languages. The 
idea is to program a transformation of models in the same way that any computer application 
is programmed. 

• Approach by template: Consists in defining the canvas of the desired target models by 
declaring parameters. These parameters will be substituted by the information contained in 
the source models. The execution of a transformation involves taking a template and replacing 
its parameters with the values of a source model. 

• Approach by Modeling: Consists in applying the concepts of the engineering of the models 
to the transformations of the models themselves. The objective is to model the 
transformations of models and to make the transformation models perennial and productive 
and to express their independence vis-à-vis the execution platforms. 
Using the modeling approach is designed to have a sustainable and productive models’ 
transformation, independently of any execution platform. This is why the OMG has 
developed a standard for this transformation language which is the MOF 2.0 QVT [14], 
standing for Query View Transformation. 

3.2 Data Warehouses 
In the early 1990s, as a consequence of a competitive world, organizations realized that data 
analysis needs to be performed to support their decision making processes. Traditional 
transactional databases do not satisfy the requirements for data analysis because they are 
designed to support daily operations and ensure concurrent access. However, they do not 
include historical data and are not optimized to execute complex queries that involve large 
volumes of data. Therefore, data warehouses were proposed as a solution to overcome these 
problems and limitations [15]. A data warehouse provides an infrastructure that allows users 
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to get efficient and accurate responses to complex queries. Different systems and tools can be 
used to access and analyze data stored in data warehouses. 
A data warehouse is a subject-oriented, integrated, non-volatile, and time-variant collection of 
data in support of management’s decisions [16]: 

• Subject-oriented: The Data Warehouse is organized around major topics of the company 
such as: customer, sales, products… This organization necessarily affects the design and 
implementation of data in the Data Warehouse. 

• Integrated: Data is integrated from various operational and external systems. 

• Non-volatile: Data is accumulated from operational systems for a long period of time. 

• Time-variant: In a decision-making system it is important to keep the different values of a 
given data, allowing comparisons and monitoring of the evolution of values over time, the 
Data Warehouse keeps track of how its data evolved over time. 
Fig. 2, describes a typical architecture of a DW system, which consist of several tiers [17]:  

• The back-end tier is composed of extraction-transformation-loading (ETL) tools, used to 
feed data in from operational databases and other data sources, and a data staging area, which 
is an intermediate database. 

• The DW tier is composed of an enterprise data warehouse and/or several data marts, and a 
metadata repository. 

• The OLAP tier is an OLAP server that supports multidimensional data and operations. 

• The front-end tier contains client tools such as reporting tools and data-mining tools.  

 
Figure 2.  Typical data warehouse architecture 

a. BSC Strategy 
The creation of a strategic and balanced dashboard may be based upon various reference 
models. The most diffused and renowned model is the Balanced Scorecard (BSC). The basic 
concepts of the BSC were elaborated by Kaplan and Norton in [21]. After that, the concepts 
were developed in numerous publications between 1996 and 2008. Multinational companies 
with a multi-division organization are the main context of reference of Kaplan and Norton 
[22]. 
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The balanced scorecard suggests that we view the organization from four perspectives, and to 
develop metrics, collect data and analyze it relative to each of these perspectives [9]: 

• The Learning & Growth Perspective: It includes employee training and corporate 
cultural attitudes. It is becoming necessary for workers to be in a continuous learning mode. 
Kaplan and Norton said that learning is more than training, it also includes things like mentors 
and tutors within the organization. Moreover, technological tools may be included. 

• The Business Process Perspective: It refers to internal business processes. Metrics 
based on this perspective allow the managers to get answers to two questions: how well the 
business is running? And are the products and the services conform to customer 
requirements? 

• The Customer Perspective: Recent management philosophy has shown that customer 
focus and customer satisfaction has taken an increasingly important role in any business. If 
customers are not satisfied, they will eventually find other suppliers that will meet their needs. 
Thus, in developing metrics for satisfaction, customers should be rigorously analyzed in order 
to ensure high performance from this perspective. 

• The Financial Perspective: Even though managers try to provide timely and accurate 
funding data, the emphasis on financials leads to an unbalanced situation with regard to other 
perspectives. 

4 MDA FOR MD MODELING OF DW 
In this paper we proposed a meta model as a PIM to describe DW. Then, we chose to 
transform a UML model to PIM, with an approach by modeling using QVT. This type of 
transformation will allow us to automatically generate the multidimensional data warehouse 
schema from UML schema. We used UML in our approach, because it takes into account the 
structural and dynamic properties of the information system at a conceptual level. The class 
diagram of analysis is obtained from the data dictionary and functional dependencies. 
Obtaining the conceptual class diagram is based on scenarios of different use cases. 

4.1 The Modeling process 
PIM source meta model : The UML specification has the Kernel package which provides 
the core modeling concepts of the UML, our source Meta-model structures a simplified UML 
model based on a package containing the data types and classes. The classes contain structural 
features represented by attributes, and behavioral features represented by operations [13]. Fig. 
3, presents the source meta model.  
(BSC). The basic concepts of the BSC were elaborated by Kaplan and Norton in [21]. After 
that, the concepts were developed in numerous publications between 1996 and 2008. 
Multinational companies with a multi-division organization are the main context of reference 
of Kaplan and Norton [22]. 
The balanced scorecard suggests that we view the organization from four perspectives, and to 
develop metrics, collect data and analyze it relative to each of these perspectives [9]: 

• The Learning & Growth Perspective: It includes employee training and corporate 
cultural attitudes. It is becoming necessary for workers to be in a continuous learning mode. 
Kaplan and Norton said that learning is more than training, it also includes things like mentors 
and tutors within the organization. Moreover, technological tools may be included. 

• The Business Process Perspective: It refers to internal business processes. Metrics 
based on this perspective allow the managers to get answers to two questions: how well the 
business is running? And are the products and the services conform to customer 
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requirements? 

• The Customer Perspective: Recent management philosophy has shown that customer 
focus and customer satisfaction has taken an increasingly important role in any business. If 
customers are not satisfied, they will eventually find other suppliers that will meet their needs. 
Thus, in developing metrics for satisfaction, customers should be rigorously analyzed in order 
to ensure high performance from this perspective. 

• The Financial Perspective: Even though managers try to provide timely and accurate 
funding data, the emphasis on financials leads to an unbalanced situation with regard to other 
perspectives. 

5 MDA FOR MD MODELING OF DW 
In this paper we proposed a meta model as a PIM to describe DW. Then, we chose to 
transform a UML model to PIM, with an approach by modeling using QVT. This type of 
transformation will allow us to automatically generate the multidimensional data warehouse 
schema from UML schema. We used UML in our approach, because it takes into account the 
structural and dynamic properties of the information system at a conceptual level. The class 
diagram of analysis is obtained from the data dictionary and functional dependencies. 
Obtaining the conceptual class diagram is based on scenarios of different use cases. 

5.1 The Modeling process 
PIM source meta model: The UML specification has the Kernel package which provides the 
core modeling concepts of the UML, our source Meta-model structures a simplified UML 
model based on a package containing the data types and classes. The classes contain structural 
features represented by attributes, and behavioral features represented by operations [13]. Fig. 
3, presents the source meta model.  

 
Figure 3.  Simplified UML Meta-Model 
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• UmlPackage: is an abstract element of UML used to group together elements that are 
semantically related. This meta-class is connected to the meta-class Classifier. 

• Classifier: this is an abstract meta-class which describes set of instances having common 
features. This meta-class represents both the concept of class and the concept of data type. 

• Class: represents the concept of UML class. 

• DataType: represents the data type of UML. 

• Operation: expresses the concept of operations of a UML class. 

• Parameter: describes the order, type and direction of arguments that can be given when the 
operation is invoked. It explains the link between Parameter meta-class and Classifier meta-
class. 

• Property: expresses the concept of Property of a UML class. These properties are 
represented by the multiplicities and meta-attributes upper and lower. A UML class is 
composed of properties, which explains the link between the meta-class Property and meta-
class Class. These properties can be primitive type or class type. This explains the link 
between the meta-class and the Classifier meta-class Property. 
PIM target meta model : Based on the approach described in [18], and inspired by this UML 
profile for the data warehouse, the target meta-model that we have proposed for the 
transformation, is a simplified meta-model containing Facts and Dimensions. A Fact contains 
attributes related to dimensions. This meta model is an extension of the work done by the 
authors in [19]. Fig. 4, shows the Target Meta Model: 

 
Figure 4.  Simplified Meta-Model of multidimensional schema 
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• MDPackage: expresses the concept of the package, it contains Fact classes. 

• Fact: expresses the concept of Fact in a multidimensional schema. Each fact is contained in 
MDPackage, which explains the link between MDPackage and Fact. 

• FactAttribute: expresses the concept of attributes for the element Fact and Fact contains 
FactAttribute. 

• Dimension: expresses the concept of dimension in a multidimensional schema. 

• DimensionAttribute: expresses the concept of dimensions attributes. A dimension contains 
attributes, which explains the link between a Dimension Attribute and Dimension. 

• Base: is the basic concept in the multidimensional schema. A base represents the 
hierarchical level of classification. An association (represented by the ROLLS-UPTO 
stereotype) between the base class specifies the relationship between two hierarchical levels 
of classification. 

5.2 The transformation process 
Once the meta models developed, the next step is to specify the correspondences between the 
two meta models and automatically generate DW model from the UML model by using 
transformation rules written in QVT Operational Mappings. In this section we’ll explain some 
of the programmed transformation rules. 
A QVT transformation is in the form of a function with two parameters, the first corresponds 
to the source model, the second corresponds to the target model. The main function of our 
transformations is as follow: 
transformation umlToDwhTransfo(in src:UML, out dest:DWH); 
main() { 
 src.objectsOfType(UmlPackage) -> map umlPackToDWHPack(); 
} 
We consider that a simplified UML model consists of a package called UmlPackage. This 
package will be transformed into a multidimensional package called MDPackage, using the 
transformation rule defined as follows: 
mapping UML::UmlPackage::umlPackToDWHPack() : DWH::MDPackage { 
 result.name := self.name + "Dwh"; 
 result.fact += self.association[UML::AssociationClass] -> map associationClassToFact(); 
} 
The following code shows the transformation rule of a class association from a UML class 
diagram to a fact. The fact will carry the name of the association class, its attributes will be 
the properties of the association class: 
mapping AssociationClass::associationClassToFact() : Fact { 
result.name := self.name + "Fact"; 
 factattribute += self.assoproperty -> map propertyToFactAttribute(); 
} 
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6 CASE STUDY 
To validate the proposed approach, we took the demands concerning construction projects at 
the urban community of Oujda, Morocco as a case study. To that end, we instantiated the 
meta model defined earlier. Fig. 5 below presents a the input model: 

 
Figure 5.  The input model 

The input model include the four perspectives of the Balanced Score Card strategy: 

• Learning & growth perspective: Human Resource Class. 

• Business process perspective: Process Class. 

• Customer perspective: Citizen Class. 

• Financial perspective: Amount Property. 
 

 
Figure 6.  The tranformation result 
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7 CONCLUSION 
In this paper, we have introduced our MDA approach for the development of DWs. For 
constructing the system, we applied transformations from a UML PIM in order to 
automatically obtain an analogous DW PIM. Thanks to the use of MDA and QVT, we can 
generate from a simplified UML model instance, a simplified Multidimensional model in just 
two steps: first is the development of the source and target PIMs; and second is the 
development of the corresponding QVT transformations. 
The primary benefit of our approach is that the complex task of designing the whole DW is 
done in a systematic, well-structured, and standard way by using an MDA approach. 
Our future intentions include implementing our MDA approach for the development of DWs 
into specific platforms by creating the corresponding PSMs. And transforming each generated 
PSM into code. 
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KING BORIS III – EXECUTIONER OR SAVIOR OF THE JEWS IN THE 
TERRITORIES RULED OR ADMINISTERED BY THE BULGARIAN 

AUTHORITIES DURING WW2: HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL NOTES 
Andrey POPATANASOV 

Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Neurobiology, Sofia, Bulgaria 

ABSTRACT 
Almost eight decades passed since the tragic death of King Boris III and the suppression and 
persecution of the Jewish people in his monarchy and the territories administered by it. 
However even to date his role in the oppression, deportation, extermination or salvation of the 
Jewish population in the territories ruled or administered by the Bulgarian authorities during 
the second world war remains quite elusive and continues to be topic of hot debates. Here is 
presented brief analysis from historical and psychological perspective of what king Boris III 
did or not to these Jewish populations based on old and newly emerged information of this 
very dramatic era and events. Such analysis hopefully may increase our understanding and 
improve the communications of this topic which even today is often a source of tensions 
among the people in the affected nowadays countries. 
Key words: Holocaust, Shoah, King Boris III, Jews. 
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ABSTRACT  
Liquid metal is a real fluid, so, it has some viscosity, surface tension etc. physical property 
which resists the flow during mold filling. Indian sub-continent holds a very sophisticated 
Cast metal craft traditions from ancient age (especially Copper age). In this tradition, thin-
walled hollow products (thickness less than 2 mm) are produced. The technology behind the 
tradition discovered and vindicated by some experiment. The quality of the cast products of 
the visited site also was taken into account to understand the technology.  
Keywords: Liquid metal, Cast Metals, Indian sub-continent, mold filling. 
 

INTRODUCTION 
Industries have a high demand for Hollow Casting for Technical purpose as well as a 
financial benefit because the strength to weight ratio is high and material utilization is less. 
Indian sub-continent1 holds a very sophisticated Cast metal craft traditions2,3 from ancient age 
(especially Copper age4,5). The modern name of the technology is Investment Casting or Near 
Net Shape Technology. In this tradition thin-walled (thickness less than 2 mm) hollow 
products are produced. 
Liquid metal has some physical property like viscosity6,7, surface tension etc. which creates 
some resisting force like Friction, Pressure due to surface tension8 (Capillary Action) during 
flow. The flow of liquid metal experiences the resisting forces during mold filling, especially 
for thin-section casting.  
The technology behind the traditional casting in Villages of Bengal was found out and 
verified in the laboratory. Two centres were chosen such a way that helps to understand the 
technology. Based on the field visit the experiments were designed. The quality of the cast 
products of the visited site also was taken into account to understand the technology. 

FIELD VISIT: RURAL CAST METAL CRAFT- AN ANCIENT INVESTMENT 
CASTING TECHNOLOGY 
Two important centers were visited and comparative studies of the technology were done. 
The sites which were visited for understanding the technology are positioned as under:  

i. Dariapur, Guskara, Burdwan District, West Bengal (23°29′1″N 87°44′6″E) India. (Fig-
1.a), 

ii. Bikna Shilpa Danga, Bankura District, West Bengal (23°15.3”N 87°5.9”E), India. (Fig-
1.b) 
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Process of the Casting 
The materials used for wax pattern, clay core and clay mold were tabulated in table-1. Step of 
production of a cosmetics case and cap was shown in fig. 2 and the process details were given 
in Table 2. 

Comparative Study of the Rural Cast Metal Craft Technology 
Both the craft villages have their own tradition, but they modify and develop the system from 
experience to get better quality production. 

Difference in Furnace Construction and Firing System 
Different type of furnace was used in two places for a different purpose. The schematic 
diagrams and pictorial view of both the furnaces are shown in fig.-4 and 5 respectively. 
In Bikna, Bankura; permanent, a cylindrical closed furnace is used but in Dariapur, Guskara 
temporary open type furnace is used (Fig-3). Natural convection and electrical fan supply the 
air for burning in Bikna but in Guskara only Natural convection is the only way. In Bikna 
only good quality coal is used as Fuel, but in Guskara Coal is used with cow dung cake. The 
temperature inside the furnaces was measured using thermocouple and it was found that the 
furnace temperature at Bikna was much more than Guskara. So, it can be concluded that the 
liquid metal is more superheated as well as the mold temperature is so high in Bikna. 

Difference in Mold Making and Firing 
Making of Mold and Firing Method controls the quality of casting which is discussed. 
A hole is made on the clay crucible through which the Zinc vapour comes out and it helps the 
artisans to understand either the metal is melted or not. In Guskara a large hole (30 - 40 mm 
diameter) is made (Fig-4).  For the same purpose, in Bikna a 2-3 mm hole was present 
initially in the mold (Fig-5). In Bikna the hole is closed very fast using clay just after 
withdrawing from the furnace. Then the turning of the mold (which is actually pouring of 
liquid metal) is done. But in Guskara the hole is remained open. 

Type of Gating Used and The Quality of Casting 
Different types of gating system, which controls the liquid metal flow, are used in both 
Guskara and Bikna were shown in fig,- 6 and 7 respectively with some casting defect and 
good quality casting. Diameters of the Gate attached to the Castings at Bikna are 4mm to 
5mm but at Guskara Gate Diameters were generally 2 mm to 3 mm. For very small casting, it 
may differ. In Bikna the gates are always attached in the thicker section of the pattern, so that 
liquid metal flow is smoother. Multiple Gates are used for large size or complicated casting 
both places. The percentage of rejection is less and the surface quality of the product also 
better in Bikna compare to Guskara. The chemical analysis of cast metals and hardness in 
Vickers scale11 tabulated in table-3, also the Microstructures12 are shown in fig.-8. 

ACCELARATING EFFECTS BY HOT CLAY MOLD 
The red hot mold has two accelerating effects, which overcome all the constraint against 
liquid metal flow through a narrow mold:  

(i) Zero or Negligible Heat Loss from liquid Metal During Pouring,  
(ii) Create Suction pressure (-ve Gauge pressure) inside mold. 
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Zero or Negligible Heat Loss During Pouring 
The temperature of Red Hot Clay Mold is close to the melting point of non-ferrous metals 
(especially Brass and Bronze) used for casting. Therefore, heat loss from liquid metal is 
negligible, so casting defect due to solidification13 at pouring time is not a problem for the 
production of Thin-walled investment casting in the hot clay mold. 

Suction Pressure Inside Mold 
In hot clay mold, the density of the air inside the mold is less; therefore the air pressure inside 
the mold is always lesser than the atmospheric pressure. The gas pressure difference14 is 
calculated below, considering the air as an ideal gas. The percentage of change in numerical 
value due to negative gas pressure factor is very negligible but still, this factor plays a very 
significant role to initiate the entrance of liquid metal inside a very thin mold, comfortably.  
It can be compared with the factors, like High initial torque during the start of an IC engine or 
High No-Load current during the start of an Induction motor or limiting friction to move a 
static body. 

MATHEMATICAL FORMULATION OF GAS PRESSURE INSIDE HOT CLAY 
MOLD15: 
In hot clay mold, the density of the air inside the mold is less; therefore the air pressure inside 
the mold is always lesser than the atmospheric pressure. The gas pressure difference is 
calculated below, considering the air as an ideal gas. 
At ambient temperature=Ta, Pressure=Patm, Volume=Va, and Inside the hot mold at high 
temperature=Th,   Pressure inside hot mold = Ph, Volume= Vh, RC= Characteristics Gas 
Constant 

      

As , the above equations become,   

[ρh= Air density inside hot mold, ρh= Atmospheric Air density] 

The gas pressure difference: hagas PPP −=∆∴  

Now, Considering, Ambient Temperature: 300K and Mold Temperature: 1250K. 
At 300K temperature, the pressure of air is (considered as an ideal gas)16: 
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Table-1: Materials used for Core and Mold  

 Materials Components 

1.  Wax Pattern Sal Dammar resin (40%) + Bees wax (60%) 

2. Clay for 
Core 

Hollow Cast 
Model 

Fine Kaolinite + Sand 

Utensils Kaolinite + Rice husk + Cow Dung + Jute Cuttings + 
Sand 

3. Primary Clay Coating Very fine Kaolinite 

4. Secondary Clay Coating Kaolinite + Rice husk + Cow Dung + Jute Cuttings + 
Sand 

5. Sand Silica Sand (Medium/Fine) 

Table-2: Process Design of Investment Casting. 

 Stages Description 

1. Core  Making For hollow casting, clay cores are made. For Batch or Mass 
production, die is used. Different core clay mixture used for different 
purpose. 
The core is not used for solid castings. 

2.  Wax Pattern 
 

i. For hollow castings, wax sheets and thread are used over the core.  
ii. For solid casting, Patterns are made of wax without the core. 
A wax thread is attached to make a gate. 

3. Gating  A wax thread is attached to make a gate. 

4. Complete Mold Molds are built up around the pattern and assembled with the gating 
system containing a funnel. Then the whole system became dry. 

5. Mold Firing and 
melting 

The complete system is heated at a temperature of ~ 10000C for 
firing the mold and melting the metal. For direct pouring, process 
Metal is melted in a separate furnace. 

6. Metal Pouring Mold is inverted for melted Brass or bronze alloy to fill up the 
vacant mold cavity.  For large casting liquid metal is poured into the 
mold. 

7. Fettling and 
Finishing 

Mold is broken down to release the cast product which is ready after 
fettling and polishing. 
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(a) Dariapur, Guskara                            (b) Bikna, Bankura 

Fig. 1: Location of the craft village with the Main Gate (right) 

 
(a)                                      (b)                               (c)                                          (d) 

 
(e)     (f)   (g)          (h)        

Fig.2: Steps of cosmetic case and cap casting: (a, b) core, (c, d) Wax Pattern, (e) Covered 
clay mold,  (f) Fired mold- pouring of liquid metal, (g) Samples with Gating System, (h) 

finished casting product. 

   
Fig.-3: Permanent Furnace used in Bikna (left), Temporary Furnace used in Bikna, (Right) 
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    (a)                (b)    (c)             (d) 

Fig.-4: (a) Hole in the mold, (b) the mold, just after withdrawn from furnace,(c) closing the 
hole using clay before tilting the mold for pouring liquid metal in the mold, (d)All the molds 

are waiting for cooling 

 
                         (a)   (b)                                      (c)                                    (d) 
Fig.-5: (a) Crucible of mold Making, (b) A large passage made on crucible, (c) Pricking the 
hole after withdrawn and before tilting the mold for pouring liquid metal in the mold, (d) All 

the mold are resting for cooling 

Table-3: Chemical Analysis and Hardness of Brasses used for Casting 

 Chemical Analysis (%) Bulk Hardness  
(HV 5/10)  Cu Zn Pb Sn Fe Other  

Guskara 62.5 30.39 4.18 1.39 1.04 0.5 72.6 

Bikna 60.6 33.86 2.85 0.77 0.92 1 82.3 
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Cast Models With Gating 

System 

 
Few Casting Defects 

Fig.-6: Few Casting with Gating System and Defects at Dariapur- Guskara 
 

 
             (a)  (b)                          (c)        (d)                                             (e) 
Fig.-7:(a) (b) Simple Gating System, (c) Multiple Gating System, (e) (f) Some Good Quality 

Casting 

  
Bikna (100X)    Guskara (100X) 

Fig.-8: Microstructure of Cast Sample,(Etchant: FeCl3 in HCl)The structure shows 
the single α-Cu phase with inter dendritic region solute rich β-Cu phase. Pb is distributed. 
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EXPERIMENT TO DETERMINE THE SUCTION PRESSURE INSIDE HOT CLAY 
MOLD 
Two field experiments (fig.-9) were conducted to determine the gas pressure (suction 
pressure) inside a hot clay mold. Two hollow cylindrical clay mold was made with a steel 
tube inserted into the hollow cylinder to determine the inside pressure. A 5 mm through the 
hole was done on the wall of the one cylinder. Now, one cylinder was a Close System and 
another one was Open System. 
Both the cylinder was connected to an inclined single column manometer17. The pressure 
inside the mold was measured by water gauge. The maximum water gauge pressure was 
recorded during the experiment when both the clay mold was red hot (Temp. 1250K).  
The vacuum pressure created in both the mold was tabulated in Table-4. The Vacuum 
pressure created in a hot mold, not only eliminated the air resistance but also created a little 
suction pressure during filling of liquid metal in a hot clay mold.  

 
                                                 (a)                                                                               (b) 

 
                              (c)                                                               (d)                                 (e) 
Fig.- 10: Experiment to estimate the suction pressure inside clay during firing: (a) Schematic 
Diagram of Experimental Set Up, (b) Pictorial View of Experimental Set Up, Inset: Height of 
Water Column in Inclined Pipe, (c) Schematic diagram of Hollow Clay Cylinders- Without 
Hole (Left), With Hole (Right), (d) Pictorial View of Hollow Clay Cylinders- Without Hole 

(Left), With Hole (Right), (e) Sectional View of a Cylinder after Firing. 

Table-4.  Details of Pressure inside the Mold 

Mold Max. Water Height, mm Air pressure  (Vacuum), N 

With Hole 2.61 25.6 

Without Hole 17.02 166.96 
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DISCUSSION 
i. The calculation explains the presence of suction pressure inside the hot clay mold but the 

Experiment shows that suction pressure is more inside the clay mold without a hole- i.e., 
close system.  

ii. In Bikna, the hole present in the mold was closed before pouring of liquid metal, so better 
filling of mold was done due to high suction pressure. More unfilled sections in Castings 
due to misrun were found in Guskara rather than Bikna. 

iii. Thicker Gating was used in Bikna, so the flow rate of liquid metal was a high and better 
quality of casting found. Aspiration correction also maintained in a better way in Bikna. 

iv. Covered and insulated Furnace helps to produce more heat to the mold and metal. More 
heat means more fluidity of metal, more suction pressure inside the mold, more porosity 
in mold wall; which helps simultaneously produce good quality  
 

CONCLUSION 
The following conclusion can be drawn from the project 

i. The mathematical model and the experiment confirm that the hot mold plays a vital role to 
produce good quality products in Craft Metal Casting Process. The Fluidity of liquid metal 
has not changed during pouring and also the suction pressure sucks the liquid metal inside 
the mold. 

ii. The type of mold making, which increase the suction pressure inside the mold produced 
more defect free casting. Good quality furnace and fuel are important for better 
production. 

iii. Gating System also an important parameter to control the good quality cast products. 
Thicker gate produces less defect free cast products. 

iv. The filling time of thin walled investment castings in hot mold is also controlled by the 
suction pressure of hot mold cavity, as liquid metal flow experiences the resistive forces 
due to surface tension, viscosity, friction for this type of mold (S. Roy, 2020). 
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ABSTRACT 
The automotive industry has already implemented many advanced computer systems in an 
attempt to increase safety and comfort of drivers. In parallel with these advancements we see 
a big shift from mechanical systems to electrical systems and steer-by-wire (SBW) is another 
implementation that is very promising in terms of safety and functionality. This technology 
facilitates better control of the steering as it depends on the electronic control system. Then, 
SBW replaces traditional mechanical steering column connections with steering assist 
motors, electronic control units and sensors. These systems are particularly popular with 
electric vehicles. This talk surveys the main factor limiting the growth of the automotive 
SBW systems, discusses some research issues and challenges in this area, and proposes some 
advice to get people to adopt such new technologies. Also, we propose in this talk a new 
approach to ensure the robust stability of vehicles under the complicated condition of work 
and road based on an efficient controller: modeling, analysis, and design. 
Keywords: Automotive industry, Electrical systems, Steer-by-wire (SBW), Electronic 
control, Electric vehicles, Robust stability.
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ABSTRACT 
Active Queue Management (AQM) is a well known technique to improve routing performance 
under congested traffic conditions. It is often deployed to regulate queue sizes, thus aiming for 
constant transmission delay. The previous works consider the traffic homogeneous, i.e., they do 
not differentiate one TCP flow from another. However, data connections must be secured for 
some applications (for example, financial and e-banking transfers), while others perform better 
under less varying delays (like VoIP), and some have not special specifications (like regular e-
mail traffic). Then, this talk surveys the AQM problem by explicitly allowing different time 
delays for multiple traffic classes, i.e. heterogeneous traffic: the available link bandwidth is 
modeled as a time-variant disturbance. Thus, each traffic class may have different discarding 
policies, queue sizes, and bandwidth share. This is an important step to frame AQM in a more 
formal, yet realistic context, enabling it to address important Service Level Agreement (SLA) 
directives. The proposal is tested on a simulated system, showing the feasibility and 
performance of the approach in the presence of multi class traffic. 
Keywords: AQM, Routing performance, Congested traffic, Traffic homogeneous, Multi class 
traffic.
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ABSTRACT 
Proverbs are popular wisdom and tradition belonging to Azerbaijan and North American 
cultures, which help us to foreground the values and shared beliefs held by a speech 
community. Thus, this research aims to analyze comparatively the functions of proverbs 
taking examples from Azerbaijan and North American folklore. For achieving this goal, we 
have applied Azerbaijan and North American theories to explain how proverbs allow the 
speaker to express his/her intention in an implicit way. The findings demonstrate that the 
structure and main functions of both nations’ proverbs are criticism, advice and warning. In 
short, we have been explained of how their often ironical and metaphorical nature affects 
proverbs’ understanding. Besides, we have studied the use of the ellipsis in proverbs, which 
takes place in familiar proverbs, analyzing how familiarity and unfamiliarity influences on 
proverb use. Finally, we summed up our conclusions to achieve a better comprehension of 
proverbs’ functions of peoples, their theoretical differences, similarities and uses. 

 
ANNOTASIYA 
Atalar sözləri, Azərbaycan və Şimali Amerika mədəniyyətlərində cəmiyyətin dəyərlərini və 
ortaq inanclarını önə çəkən populyar ənənəvi müdrikliyi özündə ehtiva edir. Bu tədqiqat 
işində məqsəd Azərbaycan və Şimali Amerika Hindu folklor janrı olan atalar 
sözlərininstruktur və funksiyalarını müqayisəli şəkildə təhlil etməkdir. Bu məqsədlə 
Azərbaycan və Şimali Amerika folklorşünaslarının nəzəri fikirləri müqayisəli şəkildə təhlil 
edilərək atalar sözlərinin qeyri-müəyyən şəkildə ifadə edilmə yolları araşdırılmışdır. Hər iki 
xalqın atalar sözlərinin anlaşılmasına kinayəli və metaforik mənaların təsiri izah edilmişdir. 
Bundan əlavə, atalar sözlərində ellipsisin istifadə qaydaları araşdırılmış, onların atalar 
sözlərinin istifadəsinə təsiri təhlil edilmişdir. Sonda atalar sözlərinin funksiyaları, hər iki 
xalqın folklorşünaslarının nəzəri fikirlər arasındakı fərqləri və oxşarlıqları, və istifadəsi ilə 
bağlı nəticələrimizlə yekunlaşdırılmışdır. 
Keywords: Proverb, Function and Uses, Speaker’s Intended Meaning, Criticism, Advice, 
Warning, Irony, Metaphor, Ellipsis, Differnces, Similarites.  

 
INTRODUCTION 
The Proverb is one of the genres of folklore and dictates the laws of life: "Out of sight, out of 
mind," "Hasty doers have sudden falls into the oven," "Hesitaters are losers." The most 
common definitions of proverbs are "Proverbs are true.", "Proverbs are local wisdom.", and 
"Proverbs are the sum of people's feelings, experience, wisdom, and truth.", “Proverb is the 
result of experience”. 
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Folklorists studying American Indian folklore have noted that proverbs were an 
underdeveloped genre among American Indians. Wheeler-Voegelin wrote that there are 
proverbs in the folklore of Crowe, Dakota, Ocibwa, Eskimo and Tsimchian [1. 46]. However, 
proverbs are one of the weakest genres in Hindu folklore. 
There are thousands of wise sayings in the Azerbaijan people and North American Natives' 
folklore world. They have been taken noted and studied for centuries as informative and 
useful linguistic signs of cultural values and thoughts. 
The numerous wise saying collections make it possible to study proverbs on a comparative 
basis, establishing that the Azerbaijan proverb "Power is being united." or "Peoples power is 
as flood power." 
Wise words are always coined by an individual either intentionally or unintentionally. That 
the proverb as a wise word is an index to what the people regard as true, something growing 
out of their ideals of life and conduct has been clearly shown by anthropologists. (4.12) 
Folklore is created every day and sources are oral or written. Proverbial lore is found in 
folklore books, where authentic use of folk materials; where local and popular tales and 
anecdotes are recorded. Oral lore is to be found everywhere every day. Rural or secluded 
districts are especially rich in proverbial lore, lore often peculiar to them. Some proverbs 
have been translated and adapted from foreign languages into idiomatic Azerbaijan.  

1.2. Method 
This paper is based on comparative research methods that are responsible for analyzing and 
processing the data collected from 200 Azerbaijan proverbs and the same number of North 
American's Native tribes' ones. 

2. The Structure of proverbs 
The study of proverbs has been begun in the XIX century. Proverbs are learned easily and 
repeated with great regularity. Because they are brief, their power as a teacher is often 
overlooked. These proverbs survive so that each generation learns what a culture deems 
significant. As Efendizade tells (1903 p. 5), "After suffering bitter failure, harmful 
consequences, people gained experience and created admonitions to the next generation 
which calls examples of proverbs (parables)." Samovar et al (2009: 30) also mentions that 
because all people, regardless of their culture, share common experiences, many of the same 
proverbs appear throughout the world. For example, nearly every culture some degree of 
thrift and hard work is stressed. Mieder wrote that "A proverb is a short, generally known 
sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a 
metaphorical, fixed and memorable form and which is handed down from generation to 
generation. (1985: 119; also in 1993: 24) 
The proverbs are rich in wise advice, counsel, and guidelines that are most commonly used 
by both peoples. Ex: (Fox tribe) –“When you meet love, you will also know the Creator”. 
(Azerbaijan) - God creates man out of love, and who loves God loves his created man, too”. 
There are a lot of proverbs about the profit of working in both nations. Hence, in Azerbaijan, 
the proverb states, "Not working, not eating." In the United States, people are told, "A penny 
saved is a penny earned." Or Azerbaijani says "Falling drops make a lake, and raining makes 
flood." Silence is valued in both Azerbaijan and Native Americans, because of it Azerbaijani 
proverb says, "Talking is silver, but silence is gold." North American Native said: "Listen or 
your tongue will make you deaf." (Tribe Unknown) In addition, to numerous universal 
proverbs, there are also thousands of proverbs that each culture uses to teach lessons that are 
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unique to that particular culture. For example, "Knowledge is rooted in all things — the 
world is a library."(Lakota), "The roots of Knowledge is bitter, but the fruit is 
sweet."(Azerbaijan), or "A man without knowledge is a useless tree." (Azerbaijan), "Seek 
wisdom, not knowledge.", "Knowledge is of the past, wisdom is of the future." 
Azerbaijani proverbs are sayings created by sages as a result of life experiences, which reflect 
the level of consciousness and practice of the people. At the same time, literary poetics is 
strong. People consciously say and create what they think. Psychoanalysis considers the 
dreams, sayings, jokes, myths, and tales the moments as the ontological basis of the 
unconscious - its forms of existence. (19, p. 82). The spirit of the Azerbaijani people is 
nourished by proverbs; the life school of uneducated people has perfected them and taught 
them in practice what the reality is. 
While proverbs abound in the thousands in most cultures of the world, it remains a riddle 
why the Native Americans have hardly any proverb tradition at all. Members of the many 
Indian tribes in North, Central, and South America have but a very few proverbs. Even 
though anthropologists, folklorists, and linguists have tried to find at least some proverbs, the 
fact remains that the Native Americans are lack of large numbers of proverbs. No satisfactory 
answer has been found for this dearth of proverbs, and one cannot help but wonder whether 
scholars have simply not tried hard enough to find and collect the proverbs. "When I called 
for a scholarly prize-competition in 1988 to encourage the collection of Native American 
proverbs, not a single scholar responded to my offer of publishing lists of proverbs together 
with awarding a monetary prize." tells (Mieder 1989b). The problem at least in part seems to 
be a certain disinterest, perhaps because of the difficulty of spotting the proverbs in 
linguistically difficult languages. In any case, some proverbs have been recorded in very few 
scholarly publications. However, Native Americans have a long tradition of handing on 
collective wisdom means of narratives, and this might at least some-what explain the small 
number of proverbs. And yet, such didactic and explanatory narratives also exist in other oral 
cultures. Indian tribes have very few to hand on wisdom in short and memorable forms? 
Nobody knows, and one can only wish that renewed interest in the proverbs of Native 
Americans might yield some satisfactory answers.  

Results 
Examining 200 Azerbaijan proverbs and the same number of Native Americans, we have 
discovered 2000 metaphorical expressions of both nations. Making a comparison, we find 
that most of these expressions are different between these two languages.  

Discussion 
Most Azerbaijan proverbs consist of only a few characters or words, when joined together 
they represent a tremendous amount of cultural depth and history. Values like ambition, 
virtue, generosity, and patience are addressed in sayings from almost every culture. Yet, each 
culture has proverbs that are unique to it-the saying goes "If you want to know a people, 
know their proverbs" illustrates this. For example, the Native American saying "Take only 
what you need and leave the land as you found it" reflects their view of the land as sacred. 
Azerbaijan proverbs "An evil deed remains with the evildoer" and "The tongue is like a sharp 
knife, has the power to wound person", or "The sword wound is recovered, but the tongue 
wound not", while most Azerbaijan proverbs reflect the thinking and values of rural people or 
the average person on the street with hope as a common theme; hence the saying “Only evil 
is Hopeless."  
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II. FUNCTIONS OF PROVERBS  
Azerbaijan and Native American cultures possess a repertoire of formulations and use them 
mainly as rhetorically effective means of transmitting accumulated knowledge and 
experience. Mieder (2004: 108-9) mentions that "proverbs are found in many parts of the 
world, but some areas seem to have richer stores of proverbs than others (such as West 
Africa), while others have hardly any (North and South America). As far as the functions of 
proverbs are concerned, Honeck (1997:26-29) has proposed the following functions for the 
proverbs: proverbs are criticism, advice, and warning. 
Proverbs are used in prose, poetry, and song. The reasons vary with the genre. Poetry and 
song tend to follow certain rhythmic structures, so the poetic and balanced syntactic structure 
of some proverbs can be appealing. They pack a great deal of information into a short 
statement and poets and songwriters often have a verbal economy as a goal. For writers of 
prose and some poetry, the goals may be different, with a shift in a focus to the rhetorical, 
sometimes indirect, distant style that typifies proverbs. Perhaps the most fundamental reason 
why proverbs appear in literary sources is that they pack an emotional and aesthetic punch. 
This effect can be traced not only to their frequent use of poetic devices but to their common 
timeless form and their arousal of affect-laden universal ideas about human affairs. Writers 
have applied proverbs in their works. Then, Honeck (ibid, 27) makes this hint that "one can 
ask whether there is anything unique about the proverbs genre that makes for its use in 
literature. One hypothesis is that proverbs are detachable from their original context of use 
can remind a reader of the social norms they embody that is, the proverbs can retain its 
general significance despite its being resituated in some text".   
The other function is their use in practical situations. Proverbs have characteristic properties 
that make them useful for everyday purposes. They are relatively short, poetic, typically 
concrete, and used as indirect comments. They have the power and wisdom of many people 
behind them, and they perform categorization and pragmatic functions. These properties 
strongly suggest that they can be used to facilitate memory, teach, and persuade. Of course, 
these properties are precisely why many proverbs develop in cultures in the first place. 
Regarding the practicality of proverbs, he adds "the proverbs are also used for treatment for 
socio-psychological problems such as substance abuse, psychotherapy, tests of mental status, 
as a way of teaching children to think more abstractly, as an imaginary mnemonic by the 
elderly, as a means of assessing workers' attitudes about work and life, and even as tests of a 
defendant's competency to stand trial.  

2.1. The critical function of proverbs  
Proverbs play very important roles in different types of literary works. One of the most 
important functions of proverbs are to criticize and teach the new generation. For example: 
"Don't wait for the shame from a shameless person.", "İt is said to buy and pay, not said to 
take and don't return.", "Father was garlic, mother was onion and how did you become 
sugar." 
Proverbs are considered as personal social strategies of survival. In these categories, the main 
functions of proverbs deal with maintaining the speaker's emotional and cognitive balance or 
to find a cognitive solution in conflicting situations. The point of view of conflict solving 
emphasizes proverbs as a means of speech or text to influence other people in different more 
or less tense situations. 
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Azerbaijan proverbs contain observations gathered from common everyday events and 
experiences concerning the nature, life, and behavior of human beings as well as of animals, 
birds, plants and other natural objects, and even supernatural objects and beings. 
Literally translation of some Azerbaijan proverbs: 
The wise will be deceived once. 
It's easy to be a scientist, but it's hard to be a good person. 
Grasp all, lose all 
The tortoise came out of his scabbard and didn't like it. 
Intelligible and dunderhead people are 
North American native proverbs  
Give me knowledge so I may have kindness for all 
A wise man never knows all, only fools know everything  
Don't treat people as bad as they are treat them as good as they are. 
Silence is the best answer to someone who doesn't value your words. 
Happy people build their inner world; unhappy people blame their outer world  
The tragedy of life is not death but we let die inside of us while we live.  

2.2. Advice and Warning functions of proverbs 
Proverbs are popular sayings which contain advice or state a generally accepted truth. 
Proverbs are used to support arguments, to provide lessons and instruction, and to stress 
shared values. Proverbs are also Warning not clichés. Clichés are widely used, even 
overused, phrases that are often metaphorical. Azerbaijan and North Americans' wisdom says 
the same idea in different languages:  
"The tree, giving fruit, bends down"- Bar verən ağac başını aşağı əyər" 
"The fruit will not fall out of its tree"- "Alma öz ağacından uzaq düşməz"        
"The arch will join together make the river"-"Kiçik arxlar birləşib çay olur",  
"Earth teaches me assiduous"., "If you do not tend the bee you will not know the value of 
honey"-"Arı qəhrin çəkməyən balın qədrini bilməz" 
"The elephant is afraid of the mouse"- "Fil siçandan qorxar" 
 "Who has no parent's education life teaches them."-"Ailəsində tərbiyə görməyəni həyat 
tərbiyə edər". 
"The grass is growing on its root"- "Ot kökü üstə bitər". 
The manifestation of a strong dissimilarity between two entities compared in a proverb can be 
emphasized by using 'contrast' or 'antithesis'. That is the juxtaposition of contrasting ideas, or 
words. While making the proverb symmetrical in structure, this device can be also used to 
convey a sense of satire and irony. Once again, it makes the proverb easily comprehendible. 
For instance: "Speak is silver, silence is golden."; "Faults are thick where love is thin."; 
"Flattery makes friends and truth make enemies". Similarly, in Azerbaijan: "Düz danışanın 
dostu olmaz"; "Dili baldır, ürəyi buz". 
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It ought to be highlighted that the majority of the Azerbaijan and North American proverbs 
and sayings are poly-semantic as they tend to have not only a literal meaning but a figurative 
one as well. This makes them very difficult for interpretation, explanation, and comparison. 
When choosing the best Azerbaijan equivalent for a North American proverb or saying we 
should be guided by such a criterion as correspondence at least in the main meaning of the 
unit. There are plentiful numbers of proverbs and sayings which can be easily translated into 
the Azerbaijan language and can be referred to as their full equivalents. These include: "Seize 
the bull by horns" or the Azerbaijan equivalent "Öküzün buynuzundan tutmaq". Other 
proverbs need explanations, as they have nothing in common with the Azerbaijan variants. 
For instance, the North American proverb: "Between the devil and deep blue sea" is 
translated into Azerbaijan as "İki od arasında". If we wish to use the literal translation we 
would have the following: "Şeytanla dərin dərya arasında", which also corresponds to the 
saying "Odla su arasında qalmaq" and does not need a special explanation. 
Even if a non-native speaker fully understands the semantic and grammatical meaning of 
every word in a proverb, the connotation of that proverb or saying may seem obscure and 
strange to them, as Duval (1996) clarifies that: "the best proverbs take advantage of the 
particular features of a particular language and show them off in ways that might be less 
persuasive" (p.23) This demonstrates that proverbs are a reflection of one's cultural traits and 
may not necessarily be understood by others. 
The attempts to translate these expressions word for word can lead to often very odd 
denotations. For example, the North American phrase "No room to swing a cat" (literally "Bir 
pişiyin var-gəl etməsi üçün yer yoxdur") corresponds to the Azerbaijan equivalent “Needle 
cannot fell down on the ground if you through it.” (iynə atsan yerə düşməz.) When choosing 
an equivalent to North American proverbs and sayings we should try to find some 
grammatical and semantic correspondence in both expressions, for instance to correlate some 
familiar parts of speech (nouns, verbs, adjectives): green with envy – "paxıllıqdan gömgöy 
olmaq"; or to search for similar syntactic structures: "You will have what you sow." – (Nə 
əkərsən, onu biçərsən".  
When comparing Azerbaijan and North American proverbs and sayings we can divide them 
into several groups. The first group is comprised of full equivalents: i.e. when North 
American proverbs and sayings correspond completely to their Azerbaijan variants (e.g. "As 
clear as day" – "Gün kimi aydın"; "Health is better than wealth" – "Sağlamlıq sərvətdən 
qiymətlidir"; "A sound mind in a sound body" – "Sağlam bədəndə sağlam ruh olar.");  

Parallel meanings of proverbs:  

North American Native Azerbaijan 
"Do not allow anger to poison you." (Hopi) No wit inside the angry head. 
"One finger cannot lift a pebble." (Hopi)  No sound only one hand. 
"No answer is also an answer." (Hopi)  Silence is a sign of consent.  
"One drop does not make a crop." (Creole),  You can't have spring with only one flower. 
"Eating little and speaking little can hurt no 
man."(Hopi) and  

Eating and speaking less is not to be a loser.  

"An angry word is like striking with a knife." 
(Hopi)  

Knife wound heals, but the word wound does 
not. 

Those who have one foot in the canoe, and 
one foot in the boat, are going to fall into the 
river. (Tuscarora)  

Holding two watermelons in one hand is not 
possible.  

"Don't let the grass grow on the path of There is only one path to friendship.  
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friendship." (Blackfoot)   
"The more you give, the more good things 
come to you." (Crow) and  

Do good release the fish into the sea. 
Goddess knows, even if the fish is not 
valued. 

"Tell me who you love, and I'll tell you who 
you are."(Creole)   

Tell me who is your friend, and I'll tell you 
who you are. 

The second group is comprised of partial equivalents: i.e. when North American proverbs and 
sayings are slightly different in their meaning from Azerbaijan ones (e.g. "Better an egg 
today than a hen tomorrow" – "Əlindəki sərçə koldaı qırqovuldan yaxşıdır"; "Better pay the 
butcher than the doctor" – "Yaxşı aşpaz həkimə bərabərdir"; "When it rains it rains on all 
alike" – "Hər şey günəş altında bərabərdir"); The third group is comprised of North American 
proverbs and sayings which do not have corresponding variants in the Azerbaijan language 
and need some special search and explanation (e.g. "A cat falls on his legs" – "Həqiqət zəfər 
çalacaq"; "Where there is strong riding there is strong abiding" – "Meşə kəsilir - qıxmıxlar 
uçur"). The usage of rhythmic (alliteration and rhyme), syntactic (contrast and repetition), 
and semantic features (metaphor, metonymy, personification) of proverbs is a common 
characteristic of both languages.  

5. Conclusion  
This comparison of the peculiarities of proverbs in the two languages has revealed a lot of 
similarities in meaning and syntactical features. This is evidence that even though Azerbaijan 
and North American natives are classified in different language groups, the Germanic and 
Turk respectively, their mutual root- the Indo-European family and cultural heritage have 
engendered similar and equivalent ways of constructing proverbs. This affirms Martvago's 
account of the existence of analogous proverbs in the Azerbaijan and North American native 
language as a result of a universal human experience and derivational processes from a 
collective cultural and historical path. 
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ENERGY DEVICES BASED ON IONIC LIQUID DOPED POLYMER 
ELECTROLYTE 
Pramod K Singh 

Material Research Lab., Department of Physics, School of Basic Sciences & Research, 
Sharda University, Greater Noida 201310, India 

ABSTRACT 
In recent years low viscosity Ionic liquids (IL) mixed with polymer electrolyte seems best 
candidate as an electrolyte material in energy devices [1-3]. Veriety of low viscosity ionic 
liquid, like 1-ethyl -3-methyl imidazolium dicynamide (EmImdcn, viscosity 28 cP at 20 °C) and 
a polymers, i.e. polyvinyl alcohol (PVA), Polyethylene oxide (PEO) have been prepared 
using solution cast technique and characterized by impedance spectroscopy, optical 
microscopy (OM), differential scanning calorimetry, x-ray diffraction (XRD), and fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR). Mixing ionic liquid with polymer matrix supresses 
the crystallinity of polymer matrix and enhancement in electrical conductivity was noted. 
Finally we have tested these IL doped high conducting solid polymer electrolyte films in 
energy devices namely supercapacitors and dye sensitized solar cell. 
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PASSİFLORA LİGULARİS L. NÖVÜNÜN ABŞERONDA İNTRODUKSİYASI VƏ 
BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Vüsalə Bədəlova 
AMEA, Dendrologiya İnstitutu, Azərbaycan S.Yesenin 89.Baku Az 1044 

ANNOTASIYA  
Məqalədə Passiflora ligularis L. növünün tarixi, yayılması, bioekoloji və farmokoterapeftik 
xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Tədqiqat işində Passiflora L. cinsinə 
aid P.ligularis növün Abşeronda toxumla cücərməsi, böyümə və inkişafı, vegetasiya müddəti, 
intensiv böyümə dövrü təhlil edilmişdir. Abşeronda bu növ üzərində aparılan tədqiqat işi ilk 
dəfə  bizim tərəfimizdən 2018-2021-ci illərdə AMEA Dendrologiya İnstitutunun təcrübə 
sahəsində ex situ şəraitində aparılmışdır. Fenoloji müşahidələr aparılaraq bitkinin 
ontogenezin bütün mərhələlərini normal keçirdiyi müşahidə olunmuş, alınan nəticələr şəkillər 
vasitəsilə göstərilmişdir. 
Açar sözlər: İntroduksiya, stratifikasiya, skarifikasiya, antioksidant, trankvlizator 
  

ANNOTATION 
The article reflected information on the history, distribution, bioecological and 
pharmacotherapeutic properties of the species Passiflora ligularis L. The study analyzed the 
germination, growth and development of P. ligularis species belonging to the genus Passiflora 
L. in Absheron, the period of vegetation, the period of intensive growth. The research work 
carried out on this species in Absheron was conducted by us for the first time in 2018-2021 in 
the field of practice of the Institute of Dendrology of ANAS in ex-situ conditions. 
Phenological observations were made and it was observed that the plant passed all stages of 
ontogeny normally, and the obtained results were shown by means of pictures. 
Keywords: Introduction, stratification, scarification, antioxidant, tranquilizer 
 

GİRİŞ 
 Passiflora Ligularis L. Passifloraceae fəsiləsinə aiddir, vətəni Cənubi Amerika olub həm 
tropik, həm də subtropik iqlimə malik yerlərdə yetişdirilməsi mümkündür. Dünyada 
Passiflora cinsinin 500-dən artıq növü olduğu məlumdur (Grisi və b. 2019). Bu növlərin 
əksəriyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarından Argentinaya qədər, Asiya qitəsində isə Avstraliya 
və Çində təbii olaraq yetişməklə yanaşı Braziliya, Kolumbiya, Paraqvay da daxil olmaqla 
Cənubi Amerikadır. 
Braziliya 89 növü endemik olaraq yetişdirdiyi üçün biomüxtəlifliyin ana vətəni olaraq qəbul 
edilmişdir (Cergueira-Silva və b. 2014). 
Ümumiyyətlə Kolumbiya və Braziliya Passiflora cinsinin yeyilən meyvələrə sahib olan 
növlərini yetişdirən ən qədim ölkələrdəndir (Ospina-Torros və b. 2018). 
P.ligularisin meyvələri Türkiyədə son illər Antalya Qazipaşada yetişdirilməsinə başlanmış və 
müsbət nəticələr əldə edimişdir. Passiflora Ligularis Braziliya Passiflora yetişdiriciliyində 
meyvə bağlarının 90%-dən çoxunu təşkil edir (Bernacci və b. 2008). P.alata Curtis, P.setacea 
D.C. və P.cincinnata Mast. Braziliyada ticari olaraq yetişdiriciliyi həyata keçirilən digər 
növlərdir. Braziliyada son illərdə bəzi Avropa ölkələrində bəzək bitkisi kimi istifadə olunan 
Passiflora hibridlərinin də yetişdiriciliyinə başlanmışdır.              Ölkəmizdə isə ilk dəfə 
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olaraq AMEA Dendrologiya İnstitutunun eksperimental təcrübə sahəsində (ex situ) 2018-ci 
ildən introduksiya olunaraq geniş miqyaslı elmi tədqiqat işləri aparılmaqdadır.    

MATERIAL VƏ METODIKA:  
Passiflora Ligularis L. subtropik və tropik (Morton 1987) bölgələrdə yetişir. Təbii arealında 
dəniz səviyyəsindən 900-2700 m yüksəklikdə yetişərək məhsul verir (Mendes Ferrao,2002). 
Kolumbiyada dəniz səviyyəsindən 1500-2200 m yüksəklikdə çox gözəl çiçəkləyir, lakin 
meyvə vermir. Son illərdə meyvə yetişdiricilərimiz müxtəlif tropik meyvə növlərinin 
yetişdirilməsinə olan marağı getdikcə artmağa başlamışdır. Bu marağın artmasına səbəb 
tropik meyvələrin yüksək iqtisadi cəhətindən başqa insanların bu meyvə növlərinin 
qidalanma və sağlamlıq nöqteyindən məlumatlandırılmasıdır. Tropik meyvələrin böyük 
əksəriyyətinin tərkibi vitamin “C” ilə zəngin olmasından başqa, fərqli ləzzətə sahib, 
antioksidantlarla zəngin olması bu meyvə növünə olan tələbi daha da artırır.  

                            
      Şəkil 1. P.Ligularis növün cücərtisi                Şəkil 2. 7 günlük cücərtilər 
P.Ligularis soyuğa davamlı (tolerans), yuvaya bənzər formaya sahib, turştəhər, içki olaraq 
mükəmməl bir növdür. P.ligularis L.  növünün vətəni Mərkəzi və Cənubi Amerika olub, həm 
subtropik həm də tropik ölkələrdə yetişdirilməsi mümkündür.  

                        
Şəkil 3. Dibçəkdə P.Ligularis                       Şəkil 4. 1 aylıq cücərti 
Növün meyvələri zəngin kimyəvi tərkibə malik  olub vitaminlərlə zəngindir, dərman bitkisi 
kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir, qida və qənnadı sənayesində geniş istifadə olunur. Bu 
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baxımdan P.ligularis növünün ölkəmizə introduksiyası eləcə də ətraflı bioloji və farmokoloji 
tədqiqi xüsusi əhəmiyyətə malik olub, işin  aktuallığını özündə əks etdirir. Tədqiqat obyekti 
olan P.ligularis növünün toxumları Tayland, Pekin və Amerikadan gətirilmişdir. Ölkəmizdə 
ilk dəfə olaraq AMEA Dendrologiya İnstitutunda ex situ şəraitində introduksiya olunmuşdur. 
P.ligularis sarmaşan çoxillik bitki olduğundan bu bitkilərin  becərilməsində başqa bitkilər 
kimi geniş sahə tələb olunmur. P.ligularis yaxşı  drenajlı, nəmli və pH 6,0-6,5 arasında 
dəyişən, günəş şüalarının çox düşdüyü torpaqlarda yaxşı  inkişaf edir. Toxumlar təzə yetişmiş 
meyvələrdən əldə edilmişdir. Toxumlar qara  rəngdə olub üzərində batıqlar vardır. 1 meyvə 
içərisində 250-400-ə qədər toxum olur.  Toxumun uzunluğu 5-7,5 mm, eni 3,5-4 mm-dir. 
Toxum xaricdən bərk qabıqla  örtüldüyündən cücərməsi gec baş verir. Ona görə də toxumlar 
müxtəlif üsullarla  stratifikasiya və skarifikasiya olunmuşdur: təzə meyvələrdən təmizlənərək 
dinclik dövrü  keçirmədən yuyulub 24 saat isti suda saxlandıqdan sonra müxtəlif substratlar 
(perlit,torf,vermokulit) qarışığına əkildi. Toxumların keyfiyyət qiyməti, cücərtisi, cücərmə 
faizi,  cücərmə enerjisi qapalı sahədə M.K.Firsovun metodikasına əsasən təyin edilmişdir.  
Toxumun cücərməsi yerüstüdür. Belə ki, toxum cücərəndən sonra qabıq ləpə yarpaqlarından  
birinin üzərində qalır və bir neçə gündən sonra düşür. 

                       
Şəkil 5. Açıq şəraitdə P.Ligularis               Şəkil 6. Qapalı şəraitdə P.Ligularis 
Tədqiq edilən cücərtilərin  morfoloji quruluşu o cümlədən hipokotilin və rüşeym 
yarpaqlarının (ləpə yarpaqları) eni,  uzunluğu, forması, sayı, rəngi öyrənilmişdir və sonra 
qapalı şəkildə hazırlanmış xüsusi  qablara əkilmişdir. Tədqiqat nümunələrinin üzərində 
L.E.Serebriyakov və N.L.Beyderman  metodikası əsasında həm morfoloji həm də fenoloji 
müşahidələr aparılmışdır. 
P.ligularis həmişəyaşıl lian olub 2-5 m-ə qədər hündürlüyə malikdir. Yarpaqları  mat, açıq 
yaşıl, ürəkvari, növbəli düzülüşə malikdir. Yarpağın uzunluğu 9-10 sm,  yarpaq ayasının 
kənarları tamdır. Çiçəkləri tək olmaqla yarpaq qoltuğunda 3 sm  diametrdə olur. 5 ədəd kasa 
yarpaqları, 5 ədəd ləçəklər,5 ədəd erkəkcik vardır. Çiçəkləri  hermofrodit olub külək və 
həşəratlarla tozlanır. Tədqiqat zamanı vaxtaşırı sulanaraq bitkiyə nəzarət olunmuş və məlum 
olmuşdur ki, tədqiq olunan növlərdə hipokotilin eni 1-2mm,  uzunluğu isə 2,8-3 sm arasında 
dəyişir. Ləpə yarpaqlarının eni və uzunluğu ölçülərək qeyd edilmişdir. Ləpə yarpaqları tünd 
yaşıl rəngdə olub, oval şəkilli uzunluğu 1,4 sm eni 1,1 sm hipokotil sarımtıl yaşıl rəngdədir. 
Tədqiqat işinin əsas məqsədi vətəni tropik Amerika olub bütün dünyada yetişdirilən  
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passiflora cinsinə aid P.ligularis növün inkişaf prosesini və cücərtilərin biomorfoloji 
xüsusiyyətlərini öyrənməklə onun Azərbaycanda yetişdirilməsinə nail olmaq, bununla da 
həm tibbi cəhətdən həm də qida sənayesində tətbiq olunmasını həyata  keçirməkdən ibarətdir. 
Tədqiqat işində keçmiş metodlarla və eyni zamanda kompyuter texnologiyalarının müasir 
resurslarının köməkliyi ilə Avropa və Amerika alimlərinin metodiklarından da istifadə 
olunmuşdur [Mabundza və b. 2015]. Sərt qabığa malik olan toxumlar stratifikasiya və 
skarifikasiya olunaraq müxtəlif substratlara (perlit, torf, kokornit) əkilərək nəmliyin 
qorunması üçün (tərləmə effekti) üzəri neylon salafanla örtülərək 20-25˚, 30-35˚ 
temperaturlarda [Zucareli və b., 2012] kameral şəraitdə 30 gün saxlanılmış və 10 gündən bir 
fenoloji müşahidələr aparılmışdır. Bu incarnata növünün cücərtilərinin inkişaf 
xüsusiyyətlərinin tədqiqi üçün ontogenezin ilkin mərhələlərinin öyrənilməsində Q.İ.Retkonun 
(1983) metodikasından istifadə edilmiş, cücərtilərin inkişaf xüsusiyyətləri, ontogenez 
mərhələlərinin dəyişməsi araşdırılmışdır. Kök sisteminin öyrənilməsi Kolesnikov 
metodikasına istinad edilərək aparılmış, böyümə və inkişaf dinamikası A.A.Molçanov və 
V.V.Smirnovun metodikası əsasında aparılmışdır. 

NƏTICƏ 
Ekperimental tədqiqat nəticəsində Passifloraceae Juss. fəsiləsinin  Passiflora L. cinsinə aid 
P. Ligularis L.  növün Abşeron şəraitində toxumla çoxaldılması öyrənilmişdir. Məlum 
olmuşdur ki, toxumların stratifikasiyası və skarifikasiyası dinclik dövrünün qısaldılmasında 
və toxumların cücərməsində əsas amildir. Eyni zamanda toxumların cücərməsini 
müəyyənləşdirən faktorlar arasında temperatur  və işıq əsas amillərdən biridir. Bu növün 
toxumları qapalı səraitdə 30 ͦ-35 ͦ temperaturda qısa müddət ( 6-7) gün ərzində cücərmə verib 
və cücərmə 85% təşkil edir. Vegetasiyanın sonunda bitkinin orta hündürlüyü 80-100 sm olur. 
Abşeron şəraitində cücərtilərin  inkişafı oktyabrın 3-cü ongünlüyünə qədər davam edir. P. 
ligularis L.  növün Abşeronda introduksiyası gələcəkdə ölkəmizin dərman xammal bazasının, 
eyni zamanda qida sənayesində, dondurma sənayesində, meyvə və şirələrin hazırlanmasına da 
öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Dərman sənayesinin  inkişafına  öz töhvəsini verərək xarici 
ölkələrdən idxalın qarşısını alacaq. 
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ÖZET 
Sinemanın parlayan yıldızları, 1930’lu yıllarda Hollywood için bir strateji olarak karşımıza 
çıkar. Hollywood sinemasını bir pazar, yıldız oyuncuları ise bu pazarın bir ürünü olarak 
değerlendirecek olursak, yıldızların en güzel ve en gösterişli bir şekilde sunulmaları, sistemin 
kar mekanizması açısından önemli bir senaryodur. Bünyesinde kendi yıldız sistemini kuran 
Hollywood sineması, kısa bir süre sonra ürettiği yıldızları kontrol altına alarak onları istediği 
zaman yüceltebilir istediği zaman ise değersiz kılabilir hale getirmiştir. Özellikle kadın 
oyuncular, gerek oyunculukları gerekse özel yaşamlarıyla her zaman kitlelerin ilgisini 
çekmekte ve izleyiciler için erişilemez olarak nitelendirilen bu yıldızlar, yıldız sisteminin 
çarklarında konumlandırılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemin Türk sinemasına 
yansıması ise 1940’lı yıllara dayanmaktadır. 
Çalışma kapsamında, hem Hollywood hem de Türk sinemasında ‘yıldız sistemi’ kavramı, 
toplumsal cinsiyet temelinde ele alınmış, biri Yeşilçam diğeri ise Hollywood tarafından önce 
yıldızlaştırılan ancak daha sonra mücadeleleri ve direnişlerine rağmen sistemin içine sıkışan 
iki yıldız oyuncu örneklem olarak seçilmiştir. Cahide Sonku ve Jean Seberg örneği ile 
sınırlandırılan çalışmanın temel amacı, sinemada ‘yıldız’ kavramı ve ‘yıldız sistemi’ tanımı 
doğrultusunda, Yeşilçam ve Hollywood sinemasının iki yıldızın sistemde yükseliş ve 
düşüşlerinin altında yatan ortak noktaları ortaya koymaktır. 
Yer aldıkları filmler, çalıştıkları yönetmenler, canlandırdıkları karakterler ve özel hayatlarının 
ortak özellikleri değerlendirilerek, yıldız sistemi içerisinde nasıl mücadele ettikleri 
incelenmiştir. Bu iki yıldız ismin seçilmesinin temel nedeni ise her iki oyuncunun da 
yaşadıkları dönemde kültürel, siyasal ve ekonomik bağlamda yaşadıkları coğrafyaların 
koşulları farklı olsa bile toplumsal cinsiyet bağlamında kadın olmalarından kaynaklanan 
sorunlarının ve sinemadaki yükselişleri ile düşüşlerinin benzer olmasıdır. Yıldız sisteminin 
birer ürünü olan bu isimlere dönük değerlendirmeler, sistemin kendisine ve evrenselliğine de 
ışık tutacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Yıldız Sistemi, Jean Seberg, Cahide Sonku 

ABSTRACT 
Cinema's shining stars emerge as a strategy for Hollywood in the 1930s. If we consider 
Hollywood cinema as a market and star actors as a product of this market, presenting the stars 
in the most beautiful and glamorous way is an important scenario for the profit mechanism of 
the system. Having established its own star system, Hollywood cinema, after a short while, 
took the stars it produced under control and made them glorify whenever they wanted and 
made them worthless whenever they wanted. Especially female actors always attract the 
attention of the masses with their acting and private lives, and these stars, which are 
considered inaccessible to the audience, appear as positioned on the wheels of the star system. 
The reflection of this system on Turkish cinema dates back to the 1940s. 
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Within the scope of the study, the concept of 'star system' in both Hollywood and Turkish 
cinema was handled on the basis of gender, and two star actors, one of whom was starred first 
by Yeşilçam and the other by Hollywood, and then stuck in the system despite their struggles 
and resistance, were selected as the sample. The main purpose of the study, which is limited 
with the example of Cahide Sonku and Jean Seberg, is to reveal the common points 
underlying the rise and fall of the two names of Yeşilçam and Hollywood cinema, in line with 
the definition of 'star' and 'star system' in cinema. 
The films they took part in, the directors they worked with, the characters they played and the 
common characteristics of their private lives were evaluated, and how they struggled within 
the star system was examined. The main reason for choosing these two star names is that even 
though the conditions of the geographies in which they lived in cultural, political and 
economic contexts were different in the period they lived, the problems arising from being a 
woman in terms of gender and their rise and decline in cinema were similar. Evaluations of 
these names, which are products of the star system, will shed light on the system itself and its 
universality. 
Keywords: Gender, Star System, Jean Seberg, Cahide Sonku 

 
GİRİŞ 
Sinema, ilk gösterim tarihi olan 1895 yılından itibaren popüler bir ürün, eğlence, iletişim, dil 
ve endüstri boyutu ile öne çıkan ve özellikle 1900’lü yıllardan itibaren sanat boyutuyla da 
farklı bir kulvardan ilerleyen önemli bir mecradır. Sinemanın ilk eyleyenleri genel olarak ilk 
yıllardan itibaren ataerkil bir yapı üzerinden ilerlemiş, kadınların filmlerin konusu ve 
oyuncusu olmalarının ötesinden filmin yaratıcısı olarak öne çıkmaları da belli bir zamanın 
geçmesini gerektirmiştir. Ancak sinema oyuncusu olarak ya da konusu itibariyle kadının 
sunumu konusu da ilk yıllardan itibaren tartışmalı bir alanı oluşturur. 
Bu çalışmada hem Hollywood hem de Türk sinemasında yıldız oyuncu olmak konusu ele 
alınacak ve 1950-1960’lı yılların iki önemli kadın oyuncusu örneği üzerinden toplumsal 
cinsiyet temelinde kadın oyuncu olma sorunu tartışılacaktır. Bir yandan dünya sinemasına 
hükmeden Hollywood ve yıldız sisteminin bir zamanlar en önemli figürlerinden biri olan 
Fransız aktris Jean Seberg, diğer yandan ilk örneklerinden itibaren kadınların beyazperdedeki 
yansımalarının sorunlu olduğu Türk Sineması ve özellikle tiyatrocular döneminden 
sinemacılar dönemine geçiş sürecinde önemli bir rol oynayan Cahide Sonku, çalışmanın 
örneklemi olarak seçilmiştir. Bu iki yıldız ismin seçilmesinin, nedeni her iki yıldızın da 
yaşadıkları dönemde kültürel, siyasal ve ekonomik bağlamda yaşadıkları ülkelerin koşulları 
farklı da olsa toplumsal cinsiyet bağlamında kadın olmalarından kaynaklanan sorunların, 
onların sinemada yükselişleri gibi düşüşlerinde de önemli bir etken olarak yer almalarıdır. 
Cahide Sonku ve Jean Seberg örneği ile sınırlandırılan çalışmanın temel amacı, sinemada 
‘yıldız’ kavramı ve ‘yıldız sistemi’ tanımı doğrultusunda, Yeşilçam ve Hollywood 
sinemasının iki tutunamayan isminin sistemde yükseliş ve düşüşlerinin altında yatan ortak 
noktaları ortaya koymaktır. Yer aldıkları filmler, çalıştıkları yönetmenler, canlandırdıkları 
karakterler ve özel hayatlarının ortak özellikleri tartışılacak, yıldız sistemi içerisinde nasıl 
mücadele ettikleri ele alınacaktır. 
Bu çalışma kapsamında yıldız sisteminin yarattığı bu isimlere dönük değerlendirmeler 
yapılarak, onların yıldız sistemi içerisindeki yükselişi ve düşüşü ele alınacak ve iki yıldız isim 
üzerinden yıldız sistemi ve bu sistemin evrenselliği tartışılacaktır. Bunu yaparken de öncelikli 
olarak toplumsal cinsiyet kavramı tartışılacak, ardından hem ulusal hem uluslararası literatür 
üzerinden kadın ve toplumda kadına biçilen roller konusu her iki kadın oyuncunun içinde 
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bulundukları kültürel, siyasal ve ekonomik koşullar bağlamında değerlendirilecektir. Bu 
kapsamda literatüre dayalı betimleyici bir çalışma yürütülecek, ayrıca her iki oyuncunun da 
biyografileri üzerine belgeler ve yaşadıkları yıllardaki gazete arşivlerine de başvurulacaktır. 

TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI 
Toplumsal cinsiyet (gender) terimi Robert Stoller tarafından, 1968’de toplumsal cinsiyetin 
biyolojik cinsiyetten (sex) nasıl farklı olabileceğini göstermek için ortaya atılmıştır (Segal, 
1992: 98). Toplumsal cinsiyet, Connell’ın tanımıyla ‘erkeklerle kadınlar arasında ve kadınlık 
tanımıyla erkeklik tanımı arasında tarihsel olarak kurulmuş bir iktidar ilişkileri örüntüsü’ 
şeklinde ifade edilmektedir (1998: 140). Toplumsal cinsiyetin kazanımına ve cinsiyetler arası 
farklılıkların açıklanmasına ilişkin çeşitli kuramlar vardır. Kimi değerlendirmeler, toplumsal 
cinsiyet ayrımının kültürel yapı ve yasalar dizisi içerisinde inşa edildiğini belirtmektedir. 
Eskiden ‘biyoloji kaderdir’ formülasyonu üzerinde sabitlenmiş olan toplumsal cinsiyet 
perspektifinde, biyolojinin değil, kültürün kader olduğu anlaşılmaktadır (Butler, 2013: 53). 
Cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ayrım ilk başlarda ‘biyoloji kaderdir’ ifadesine itiraz 
getirmek için kullanılmıştır. Toplumsal cinsiyetin, cinsiyete getirilen çoklu yorum olarak 
tanımlanmasına fırsat veren bu ayrım nedeniyle öznenin birliği zaten tartışmaya açık bir 
meseledir (Butler, 2013: 50).  
Kadını, erkekten daha sevecen, kıskanç, sinirli, utanması ve kendine saygısı olmayan, 
kandıran gibi özelliklerle tanımlayan Aristoteles, bu özellikleri bir tür fizyolojik salgıya 
bağlar (Dökmen, 2019: 48). Biyolojik kuram savunucularına göre, tüm psikolojik olaylar bir 
şekilde beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucu ortaya çıkmakta, davranış ve beden ile 
beyin ve sinir sistemi arasında güçlü bir bağlantı olduğu iddia edilmektedir (Ünlü, 2001:5). 
Bilim adamları insan davranışlarının şekillenmesinde doğuştan gelen bazı özelliklere vurgu 
yapar. Bu varsayıma göre geliştirilen biyolojik kurama göre eril ya da dişil olma durumu, 
biyolojik olarak sahip olunan farklılıklara göre belirleyici olur. 

SİNEMADA KADIN OLMAK 
1970'lerin başında Kadın Hareketi'nin etkisiyle kadınlar, filmlere ve sinema tarihine farklı 
gözlerle bakmaya başladılar. Bu 'revizyoncu' yaklaşım, bir bakıma 'kadın tarihi'nin (her story) 
sinemadaki yansıması oldu. Bir alternatif tarih yazımı çabası olarak da adlandırabileceğimiz 
bu süreçte, unutulmuş kadın yönetmenler, senaristler, yapımcılar ve aktrislerin yeniden 
keşfedilmesine ve dişi yıldızların yeniden takdir görmelerine de tanıklık etti. Bu keşifler, 
kadın filmleri festivallerinde de sıklıkla dile getirilerek yayıldı (Smelik, 2008: 2). Kadının salt 
oyuncu olarak değil, yönetmen veya yapımcı olarak da adını duyurması ile, sinema eril ve 
dişil gücün birlikte anıldığı bir alan olarak günümüze kadar geldi. 
1930’lu yıllarda sinema özellikle Hollywood’da popüler bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu özelliği sinemayı ve sinemanın öznesi olan her bireyi (yönetmenler, 
oyuncular, izler kitle) inceleme konusu haline getirmiştir. Özellikle kadın oyuncular, gerek 
oyunculukları gerekse özel yaşamlarıyla her zaman kitlelerin ilgisini çekmiştir. İzleyiciler için 
erişilemez olarak nitelendirilen yıldız kadın karakterler aslında, sinema evreninin acımasız 
yıldız sisteminde konumlandırılmış olarak karşımıza çıkar. Gerek Yeşilçam sinemasında 
gerekse Hollywood sinemasında, bu sistemin öznesi olan kadınların ortak özelliği, sistemin 
tutunamayan ya da sistemin dışına itilen sanatçıları olmalarıdır. 
Anneke Smelik, sinemada gerçekliği göstererek toplumun değiştirilebileceğini ve kadın 
yönetmenlerin 'gerçek' kadınların 'gerçek' yaşamlarını göstererek beyazperdedeki yanlış imge 
büyüsünü kırmaları durumunda feminist film pratiğinin özgürleştirici yönünün ortaya 
çıkacağını ileri sürer. Marilyn Monroe gibi erkekler tarafından yaratılan kadın yıldızlar sadece 
cinsel çekiciliklerine indirgenip anlatılırlarken, çekiciliğine karşı, kadın yönetmenler sıradan 
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kadınların gerçek yaşamlarını, onların günlük sorunlarıyla ele almalıdırlar (akt. Öztürk, 2000: 
173). 

SİNEMADA YILDIZ OLGUSU VE YILDIZ SİSTEMİ 
‘Star’ geleneği, sinemanın gerisine tiyatroya ve özellikle operaya dayanır. Kavram olarak 
‘star’, belli bir kitle iletişim araçlarında boy gösteren ve daha sonra figürünü diğer medyada 
güçlendirerek gelecekteki performanslarını besleyen oyuncudur. Star, Amerikan sinemasının 
genişleme döneminde pazarlama stratejisi olarak geliştirildi. Sinema endüstrisinin temel 
kurallarının oluştuğu bu sırada, yapım merkezileştirildi, dağıtım kiralama usulüne göre 
yapılmaya başlandı, gösterimde ayrımlaşma yoluna gidildi (Derman, 1989: 16). 
1920’lerin sonlarında filmlerde duyulmaya başlayan ses, oyuncuların etkisinin artmasını da 
beraberinde getirmiştir. Bu süreçte filmlere esas parayı sağlayan gişe başarısının yıldızların 
başarısına bağlı olduğu anlaşılmış ve yıldızlara dayalı bir sistem, yeni bir yapımcı kuşağının 
elinde devreye sokulmuştur. Kısacası ‘yıldız sistemi’ olarak adlandırılan bu yeni düzende, 
yıldızlarla uzun süreli anlaşmalar imzalanmış ve tüm hayatları sıkı bir şekilde denetim altına 
alınmıştır. Sinema sanayisi yıldız oyunculara tutunarak yükselmiş, filmler yönetmen ya da 
yapımcıdan çok yıldızların adıyla bilinmiştir (Arık, 2018: 113). 
Sinemanın parlayan yıldızları, 1930’lu yıllarda Hollywood için bir strateji olarak karşımıza 
çıkıyor. Hollywood sinemasını bir pazar, yıldızları da bu pazarı bir ürünü olarak 
değerlendirecek olursak, yıldızların en güzel ve en gösterişli şekilde bireylere sunulması 
sistemin daha çok kazanması için kaçınılmaz hale geliyor. Bünyesinde kendi yıldız sistemini 
kuran Hollywood sineması, bir süre sonra ürettiği yıldızları kontrol edebiliyor ve böylece 
onları ister yüceltiyor isterse değersiz kılıyor. 
50’li yıllardan itibaren Türkiye’de sinemaya önemli oranda yatırım yapılmış ve 
Hollywood’un ‘yıldız sistemi’ Türk sineması için de örnek model olmuştur. Dönemin yıldız 
oyuncularının rol aldığı filmlere yüksek gişe başarısı getirmiş ve büyük yatırımlar yapılarak 
hikayeler başrol oyuncularını ön plana çıkarak şekilde kurgulanmıştır. Böylece Türk sineması 
da kısa sürede kendi yıldız sistemini kurmuş, oyuncular ise yıldız olmanın bedelini 
mahremiyetlerini kamuyla paylaşarak ödemişlerdir (Arık, 2018: 115-116). 
Star imajı, gerek klasik Hollywood sinemasında olduğu gibi stüdyo ajansları, gerekse starların 
anlaşmalı olduğu işletmeler aracılığıyla tanıtımında, aynı biçimde bir yayma sürecine sahipti. 
Starların yaşamı ve hareketleri, film endüstrisiyle bağlantılı çeşitli kitle iletişim araçlarında 
sunuluyordu. Reklamlarda, dergilerde, radyo haberleri ve söyleşilerde yer alan starlar, ürün 
olarak yer alıyorlardı. Ancak, starın kişiliği hareketsiz ve parçalar halinde veriliyordu 
(Derman, 1989: 17). 
Star olgusu ve starın kişiliği, geleneksel sinemada en az rolü kadar önemlidir, hatta birçok 
starın kendi özellikleri rollerinin tasarımını bile etkiler. Sinemanın ilk yıllarında ve 40'lı 
yıllara kadar kadın starlar, gerek filmdeki konumlarında, gerekse toplumsal değerlerde ve 
yaşam kalıplarında merkezi bir role sahiplerdi. Bu egemenlik, kadın ve erkek fantazisinden 
modaya ve kadının toplumsal rolünde yeniliklere yol açmaya kadar uzanıyordu (Derman, 
1989: 20). 
Klasik Hollywood sinemasında starlar pazarlama aracı olarak kullanılırlar ve izleyicinin filme 
ve oyuna dahil olmasını engellerler. Pazarlama aracı olarak star imajı, destekleyici medyada 
tam ve oturmuş bir kişilik olarak verilmez. Bu nedenle star hakkındaki merakın tatmin 
edilmemesi ve sinemaya dahil olmanın imkansızlığı ortaya çıkar. Merak, star paradoksunun 
gizemi (olağan/olağandışı) ve sinemanın verdiği sözle (varlık/yokluk) yaratılır. Star imajının 
film dışındaki varlığı, filmi tamamlamaya ve star görüngüsünü açıklamaya yardım eder. Bu 
döneminde star sisteminin ayakta tutulması amacıyla başvurulan yollardan biri de, starın 
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yazılı kitle iletişim araçlarıyla sürekli izleyici ve okuyucunun zihninde yer edecek biçimde 
sunulması, bunun karşılığında ancak iki, üç yılda bir film çevirmesidir (Derman, 1989: 18). 
Yıldızların en temel özelliklerinin başında mahremiyetlerini kamuyla paylaşmaları 
gelmektedir. Hem özel yaşamları hem de bedenleri kamunun ‘malı’ haline gelmiş, özel 
yaşamlarına ait bilgilerden mutlu olan kitleler de yıldızların pazar gücünü arttırmıştır. Her 
şeyi tüketilecek bir meta haline getiren bu sistem, özellikle sinemanın da kitlesel bir eğlence 
aracına dönüşmesinden sonra sinemadaki oyuncuyu yıldıza dönüştürerek, pazarda değerli 
olacak bir meta yaratmıştır (Arık, 2018: 114). 

TÜRK SİNEMASININ İLK YILLARINDAN 1970’LERE YILDIZ OYUNCU 
Özgüç’ün ‘bir düş ardiyesi’ olarak tanımladığı sinema, yıldız oyuncular aracılığıyla çeşitli 
imajlar üretir. Bu ‘düş pazarlaması’ sonucunda, İtalya sinemasının yarattığı Francesca Bertini, 
Lyda Borelli ve Pina Menichelli gibi ilk yıldız oyuncular ortaya çıkmıştır. İlk Türk kadın 
oyuncuların giriş yaptığı 1923’lerden 1948’li yıllara uzanan süreçte Türk sinemasının tiyatro 
egemenliğindeki bu geçiş döneminde Cahide Sonku’dan başka bir yıldız oyuncu 
bulunmamaktadır. Sinema tarihçisi Ado Kyro’nun ‘sihirli bir varlık, gerçek bir düş, sinemanın 
manyetizması’ diye tanımladığı 1930’ların en güzel yıldızlarının yanı sıra, Türk sinemasının 
bu geçiş dönemindeki tek düşü ise Cahide Sonku’dur (1988: 13-14). 
Faruk Kenç’le başlayıp Lütfi Akad ile devam eden 1950’lerden önceki sinemacılar 
döneminde Ayla Karaca, Mesiha Yelda, Zeynep Sırmalı, Pola Morelli, Nedret Güvenç, 
Cavidan Dora, Mualla Kaynak, Tijen Par, Semra Sar, Nebahat Çehre gibi güzellikleriyle 
dikkat çeken birçok kadın oyuncu vardır. Hepsi kendi döneminde birer yıldız olan bu 
isimlerden sonra 1949-61 dönemine damgasını vuran Sezer Sezin, Neriman Köksal, 
Muhterem Nur, Belgin Doruk, Fatma Girik, Leyla Sayar, Çolpan İlhan ve Türkan Şoray gibi 
yıldız isimlerde karşımıza çıkmaktadır. 
Türk s�nemasının Yeş�lçam dönem�, DP’n�n (Demokrat Part�) �kt�dara gelme sürec�yle 
paralell�k göstermekted�r. DP �kt�darıyla b�rl�kte başlayan s�yasal, ekonom�k ve kültürel 
yaşamdak� oluşumlar Yeş�lçam s�nemasının da oluşumunu bel�rlem�ş Yeş�lçam’ın ortaya 
çıkışında etk�l� olan d�ğer b�r toplumsal süreç, Türk�ye’n�n kentleşmes�, kırsal kes�mden 
kentlere yaşanan göç ve etk�ler�d�r. Yeş�lçam, kentl�leşme çabasındak� bu kes�m� dönüştürmek 
yer�ne onların gelenekle olan bağlantılarını güçlend�ren, bu bağları ekonom�k b�r alana 
dönüştüren düzenekle �şlem�şt�r (Ab�sel, 1994: 187). Bu gel�şmelere şah�tl�k eden 1935 ve 
1953 yılları arasında Cahide Sonku'dan başka bir yıldız ön plana çıkmamaktadır. O dönemde 
çevrilen köy ve burjuva melodramlarında kadın oyuncular genellikle silik ve işlevsiz 
kalmakta, yine de bu koşullar içerisinde Nevin Aypar, Oya Sensev, Deniz Tanyeli kırsal 
kesimin masum kızlarını, Mesiha Yelda, Gülistan Güzey ve Sezer Sezin kentsoylu kızı, Pola 
Morelli ile Gönül Bayhan kötü kadın rolleri ile beyaz perdede yer almaktadır (Özgüç, 1988: 
25). 
Erkekleri baştan çıkaran, aileleri yıkan Fransız mürebbiye Anjel tiplemesiyle, Rum oyuncu 
Madam Kalitea, 1919 yılında ilk vamp oyuncu olarak Türk Sinemasında yer alır. Sinemada 
cinselliği işleyen filmlerinden biri olan Mürebbiye, bir kadınla ilgili öyküye sahip ilk uzun 
metraj filmdir.  Türkiye'de halka açık ilk sinemanın İstanbul Şehzadebaşı'nda ‘Millî Sinema’ 
adı altında faaliyete geçtiği 1910 yılından sonra, Türk sineması kalıcı faaliyetlerine 1923 
yılından başladı ve o yıl toplam 3 film çekildi. Atatürk'ün emriyle Türk asıllı ilk Türk kadın 
oyuncuları, Bedia Muvahhit ve Neyyire Neyir Ateşten Gömlek filminde kamera karşısına 
çıkmışlardır. 1935 yılında Muhsin Ertuğrul, Sovyet sinemasının etkilerini taşıyan ‘Bataklı 
Damın Kızı Aysel’ le ilk köy filmini çekerek Cahide Sonku gibi bir ‘yıldız’ yarattı (Kalkan ve 
Taranç, 1988: 69). 
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Türk sinemasında yıldız yaratma profesyonel anlamıyla genel olarak yönetmen ve proje 
ağırlıklı sinema aracığıyla ve dergi aracılığıyla işlev görmektedir. Yıldız Dergisi 
Yarışması’yla sinemaya girip de yıldız olan tek kadın oyuncu olan Belgin Doruk’un 
yıldızlaşma sürecinde yönetmenin katkıları ve proje desteği oyunculuğunun da önüne 
geçmektedir. Bu dönemde kadın oyuncuların canlandırdıkları karakterler temelde iki ana 
bölümde toplanmaktadır; masum kız ve kötü kadınlar (Özgüç, 1988: 17-18) 
Hiç şüphesiz ki, Türk sinemasının başlangıcından 1980’lere kadar akılda en çok kalan kadın 
oyuncuları arasından Cahide Sonku’nun öncülüğünde, Sezen Sezgin, Neriman Köksal, 
Muhterem Nur, Belgin Doruk, Leyla Sayar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve 
Müjde Ar yer almaktadır. Bu on isimden bazıları yükselişleri bazıları ise çöküşleri ile sinema 
tarihine adını yıldızlı harflerle ışıl ışıl yazmış ve günümüze kadar gelmiştir. 

YEŞİLÇAM’IN EN PARLAK YILDIZI: CAHİDE SONKU 
Yeşilçam yıldız sisteminde akla gelen ilk isim Cahide Sonku, 1919 yılında Yemen’de 
dünyaya gelmiştir. 1933’de ilk filmi ‘Söz Bir Allah Bir’ ile daha sonra ise ikinci filmi ‘Bataklı 
Damın Kızı Aysel’deki köylü kızı rolüyle Türk sinemasının yıldızlar listesine giriş yapar. 
Hızla yükselen ve sevilen Sonku, filmlerinde gösterdiği performansının yanı sıra, genç yaşta 
sinemada sergilediği performans, sarı saçları ve beyaz teni ile Yeşilçam sinemasında yeni bir 
dönemin kapılarını aralar ve Türk sinemasının femme fatale’ı olarak yerini alır (İlbuğa, 2010). 
Oynadığı her filmde rolünün hakkını veren ve başarıyla karakterlerini canlandıran Sonku, 
Muhsin Ertuğrul’un tek adam olarak anıldığı bir dönemde, oyuncu olmak yeterli gelmez ve 
kamera arkasına geçer. Cahide Sonku’nun hayatı kitleler tarafından hep merak edilmiş ve 
medya onu magazin sayfalarına taşımakta hiç gecikmemiştir. Yeşilçam’a örnek olacak bir 
oyunculuk sergileyen Sonku’nun yıldız kimliği, özel hayatının da ön planda olmasına neden 
olmuştur. Onun bu ani ve gösterişli yükselişi sürecinde yanında olanlar, ne yazık ki sert 
düşüşüne de şahitlik etmiş ve tüm o meraklı gözler önünde Yeşilçam sinemasından bir yıldız 
kayıp gitmiştir. Hiç şüphesiz ki Sonku’nun, başarılı bir kadın oyuncu olarak, erkek egemen 
bir sistemden yok olup gitmesi, sistemin sürekli dönen çarkları arasındaki sivri dişlilerde 
mücadele etme süreci olarak tanımlanabilir. 
Cahide Sonku, yönetmen Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekip sinemaya geçmeden önce 
balerinlik yapmaktadır. Henüz 17 yaşında dönemin en önemli operetlerinde dans eden Sonku, 
kısa sürede birçok projeye başarıya imza atmış, eleştirmenlere göre Şehir Tiyatrosu’nun o 
güne kadar gördüğü en güzel kadın olmuştur (Özgüç, 1990: 42).  
Türk sinemasının köyle ilk ilişkisi 1934 yılında Muhsin Ertuğrul yönetmenliğindeki Bataklı 
Damın Kızı Aysel filmi ile başlamıştır. Tipik bir köy melodramı olan filmde cinsellik kavramı 
Aysel rolündeki Cahide Sonku ile yansıtılır. Aysel’in şalvarı, başındaki eşarbı ve masumluğu 
sahip olduğu fotojenik yüz ile kusursuz bir şekilde seyirciye yansıtılmaktadır (Özgüç, 1988: 
54) Bataklı Damın Kızı Aysel adlı filminde Cahide Sonku'nun başına bağladığı eşarp, o 
dönemin genç kızlar arasında moda olmuştur. Aysel karakterinin son sahnede at arabasının 
yanında yürürken, seyirciye yansıyan perdede, güzel ve uzun saçları, yemenisi, şalvarı 
görünse de aslında bir kadının derin hikayesi yer almaktaydı. Gerek kırsal kesimin kızı Aysel'i 
gerekse Şehvet Kurbanı filmi ile kentli bir bar kadını olan Cahide Sonku 1940’lı yılların Türk 
sinamasına vamp kadın güzelliğini de kazandırmıştır. Özel yaşamının en parlak döneminde 
düşsel bir yıldız olan Cahide Sonku, Türk sinemasında kendinden sonra gelenlere yıldızlık 
yolunu açmıştır. 
Yıldız oyuncu Cahide Sonku'nun Türk Sineması’na katkısı sadece oyunculuğu ile değil 
yapımcılığı ve yönetmenliği ile de olmuştur. Türk Sineması’nın ilk kadın yönetmeni olan 
Sonku, 1950 yılında Sırrı Talpar ile kurduğu ortaklıktan ayrılarak kendi adına Sonku Film 
Şirketi’ni kurdu ve ilk olarak Vatan ve Namık Kemal filmi ile kamera arkasına geçti. Daha 
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sonra ise 1953 yılında çekilen, Zeki Müren’in başrolde olduğu Beklenen Şarkı ve 1956 
yılında çekilen Büyük Sır isimli filmler ile yönetmenliğini pekiştiren Sonku’nun özel hayatı 
basında her zaman başarılarının önüne geçti. 1936'da Talat Artemel ile ilk evliliğini yapan 
Cahide, 1943'te Bursalı Tütün Kralı İhsan Doruk ile evlendi. 1944'te ayrılan çift, 1951'de 
yeniden evlendi. Çiftin 9 Nisan 1953'te Ender adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.  
Cahide-İhsan Doruk çifti 1955'te ayrıldı (Sekmeç, 2015: 18). 
Yeşilçam, kendi yarattığı Cahide mitini yine kendi yıkmıştır. Sonku, kitaplara, anılara ve 
sözlü aktarımlara yeteneksizliği (kötü tonlaması, kötü oyunculuğu), eğitimsizliği, cinselliğini 
kullanışı, alkolik oluşuyla yansır. Buna ‘ruh hastası’ gibi sıfatlar da zaman zaman eklenmiştir. 
Olumsuz özellikleri kadınlığıyla bitiştirilmiş, söz söyleyemeyecek durumda olan bir kadına 
simgesel olarak tecavüz edilmiştir. Eril söylemleri üretenler ister erkek ister kadın olsun 
sinema da yaratılan eril söylemler, Cahide'nin tarihe önemsiz bir not olarak düşüşüne neden 
olmuştur (Öztürk, 2004: 57). 
Esmer kadınların egemen olduğu bir dönemde sarışın bir kadından Türk sinemasında ‘yıldız’ 
olması, sadece yönetmen, yapımcı ve seyircinin değil, basının da ilgisini çekmişti. Sinemada 
kadın kişiliği ve erotizm olgusu, Cahide Sonku’nun yarattığı gizem ile başladı. Türk sineması 
asaleti, kürkü, son model arabaları ve pırlantalı yaşam biçimini Cahide Sonku’da gördü. 
Sonra bu gösterişli yaşam, Balık Pazarı’nın arka sokaklarında, Parmakkapı’nın ucuz 
meyhanelerinde noktalandı. Doruktaki kadının bataktaki ölümüydü bu TRT Repertuar Kurulu 
Cahide Sonku’nun yaşam öyküsünün filme dönüştürülmesine karşı çıktı. Gerekçe ise 
Sonku’nun ‘toplumun değil, kendi kendisinin kurbanı’ olmasıydı (Özgüç, 1988: 33). 
Canide Sonku, ilk kadın yıldız, ilk yadın yönetmen, ilk kadın yapımcı gibi ‘ilklerin’ insanı 
olarak Türk Sineması için bir tarihe imza attı. Bataklı Damın Kızı Aysel ile başlayıp 
yapımcılık ve yönetmenliğe uzanan yolda Cahide Sonku, 1981 yılında ardında bir hikaye 
bırakarak İstanbul’da hayatını kaybetti. 

1950-1960’LARDA HOLLYWOOD’DA KADIN OLMAK 
Sınıfsal açıdan eşitsizliklerin en çok yaşandığı toplumların başında, kap�tal�zm�n merkez� 
olması dolayısıyla Amer�kan toplumu gelmekted�r. Kozmopol�t b�r ülke olan Amer�ka’da 
gelenekler, çalışmaya olan sıkı bağlılık ve a�lesel ödevlere saygı �le karakter�ze ed�lmekted�r. 
Bu kültür, Hollywood’un yapı taşlarını da oluşturmaktadır aynı zamanda. 
Kadın erkek karakterler�n ve kadın erkek �l�şk�ler�n�n toplumsal c�ns�yet eksenl� s�steml� b�r 
Hollywood s�nemasındak� eleşt�r�s� 1970’l� yıllarda başlamıştır. Fem�n�st eleşt�rmenler, 
s�nemasal tems�ller�n kadınların eve bağımlı konumlandırdıklarını �ler� sürmüşlerd�r. 1970’l� 
yıllarda gel�şen fem�n�st hareketle b�rl�kte kadınların özgürlük ve eş�tl�k mücadeles�, s�nemada 
kadın tems�ller�nde muhafazakar bakış açısının artmasına neden olmuştur. Hollywood 
sinemasının 1960’lı yıllardan 1980’l� yıllara dek kapsamlı b�r anal�z�n� yapan M�chael Ryan 
ve Douglas Kellner’a göre, erkekler�n ürett�ğ� kl�şeler, kadını dünyayı rasyonel olarak 
kavramaktan ac�z göstermekted�r. Kadınlar, yeteneks�z ve meşru�yet sınırlarını �hlal eden 
kural yıkıcılar olarak resmedilirler (Ryan ve Kellner 2010, 219). 
Kadın oyuncuların bedeni ve onun gösterim biçimleri, Hollywood sinemasında bir mücadele 
alanı ve filmleri pazarlama stratejisinin bir parçası olmuştur. Toplumsal yaşamda yaşanmaya 
başlayan değişimler ile yavaş yavaş kadın bedeninin temsil biçimleri de değişmeye 
başlamıştır. Bu değişim Hollywood’un sıklıkla başvurduğu femme fatale tiplemeleri ya da 
karakterleri için de geçerlidir. Günümüze yaklaştıkça, cinselliğin ve bedenin daha açık 
gösterimlerinin nedenlerini, Hollywood sinemasının demokratikleşmesinden çok tüketim 
toplumunda ve buna bağlı olarak imajların şeffaflaşmasında aramak gerekecektir. Yıldız 
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oyuncular da bu stratejinin ve şeffaf hayatın birer parçası ve simgesi olarak her zaman en çok 
dikkat çeken kişiler olmuştur. 

FRANSA’DAN HOLLYWOOD’A KAYAN YILDIZ: JEAN SEBERG 
Fransız yeni dalga sinemasının ikonik yüzü Jean Seberg, 1938 yılında Amerika’da dünyaya 
gelmiştir. Çok küçük yaştan beri oyunculuğa meraklı olan taşralı Seberg, henüz 17 
yaşındayken, Otto Preminger tarafından keşfedildi ve 1957 yılında ilk filmi Saint Joan ile 
beyaz perde ve izleyici ile tanıştı. Adaletsizliklere karşı duran bir askeri canlandıran Seberg, 
hayatı boyunca tıpkı 17 yaşındayken ilk canlandırdığı karakter gibi bu duruşunu korudu. Daha 
sonra yine Otto Preminger yönetmenliğinde ikinci filmi Günaydın Hüzün ile 1958 yılında 
izleyici karşısına geçen Seberg, 18 yaşında olması ve güzelliği ile basının ilgisini çekmişti. 
Oldukça heyecanlı başladığı oyunculuk kariyerinin ilk zamanlarında, Saint Joan filmine 
yönelik olumsuz eleştiriler ve Otto Preminger’in baskıları onu her seferinde oyunculuk 
konusunda daha çok hırslandırmıştır. 
Jean Seberg, oyunculuk kariyerine ilk başladığı zamanlarda etkili bir kişilik olan Otto 
Preminger’in sorumluluğu altındaydı. Preminger’in, Seberg’i içerisinde tuttuğu hava 
boluncuğu, bütün özgürlüğünü elinden alıyordu. Çünkü Seberg, Preminger için başlı başına 
bir değer olarak ilerliyordu. Reklam piyasasında kocaman bir sermayeyi temsil eden Seberg, 
ne şekilde olursa olsun en ufak bir yanlış adım atamazdı (Guichard, 2011: 46). 
Jaint Joan ve Günaydın Hüzüm filmlerinde, eleştirmenlerin aksine ona hayran olan Fransız 
yönetmeni Jean-Luc Godard, yeni çevireceği ve bir Amerikan romanından uyarlanan filmi 
Serseri Aşıklar (A Bout de Souflle) filmi için taptaze yüzlü bir Amerikalı genç kız arıyordu. 
Oyuncu olarak bu filmde, Champs Elysées’de gazete satacak, Belmondo’nun intihar eğilimli, 
matrak ve çılgın dünyasına girecek ve çağın genç, marjinal ve mutsuz insanını temsil edecek 
olan Seberg bu tanımlamalara tam olarak uyuyordu. Film, Fransız Yeni Dalga akımının 
manifesto-filmi ve sinemayı değiştiren temel bir yapıt olarak karşılandı. Seberg bu filmle 
ölümsüz olmayı hak etmişti (Dorsay, 1999: 455-456). 
Yaşadığı dönemde kısacık saçlarıyla kadın özgürlüğünün simgesi olan Jean Seberg’in ilk 
başarısı ve en çok akıllarda kalan projesi, Jean Paul Belmando ile birlikte oynadığı Fransız 
yönetmen Jean Luc Godard’ın yönettiği Serseri Aşıklar filmidir. Sadece Hollywood’un değil 
Fransız Yeni Dalga Sineması’nın da ilgi odağı olan Seberg, ilk evliliğinin bitmesinden 2 sene 
sonra 1962 yılında Fransız yazar Romain Gary ile yaptığı evlilik ile artık basının ve kitlelerin 
gözdesi yıldız bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Amer�kalı küçük taşra kızı, artık Fransa’yı, Par�s’�, Avrupa kültürünü keşfetm�şt�r. Ama 
Amer�kan s�neması da onu yen�den hatırlamıştı. Böylece zamanını Fransa �le ABD arasında 
bölerek k�m� zaman �lg�nç, k�m zaman da sıradan f�lmlerde görülmeye başlamıştır (Dorsay, 
1999: 457). 
Bir yıldız sanatçının Amerika’dan Fransa’ya doğru doğuşu ve ilerleyişini temsil etmektedir 
Jean Seberg. 1950’li yıllarda yıldız sanatçıların insanlar üzerinde hatırı sayılır bir etkiye sahip 
vardı. Sinema endüstrisinin hızla yayılması, birçok oyuncuyu ve filmi tanınır hale getirmiş, 
onları dünyaya tanıtmıştı. Oyuncular, uluslararası boyutlarda kişilikler olarak, büyük 
kentlerde yaşayan, özel hayatları gözlem altında olan, aşk hayatları ve evlilikleri ilgi ile 
izlenen, giyimleri, makyajları, saç modelleri taklit edilen kişiliklerdi. Jean Seberg’in yıldız 
oyuncu olarak yükselişi tam olarak bu şekilde oldu (Guichard, 2011: 41). 
Jean Seberg, yüzyılının acılarına kayıtsız kalamamış bir kadın, aynı zamanda bir aktivisttir. 
Siyahların haklarını savunan Kara Panterler’e destek veren aktris FBI’nin hedefine girerek, 
telefonları dinlenmiş ve izlemeye alınmıştı. Hamile kaldığında FBI bunu kullanmaya karar 
verir, çocuğun babasının Kara Panterler örgütünün lideri olduğu söylentisi yayılır. Hatta 
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Newsweek’te yayımlanan bir haberde Jean Seberg’in bir çocuk beklediği, bu çocuğun 
babasının Romain Gary olmadığı, siyah bir eylemci olduğu öne sürülür. Romain Gary, 
oğullarının annesi Jean Seberg’den yana tavır alarak, bebeği sahiplenmiştir. Doğumdan 
hemen sonra ölen bu bebek cam bir tabutta gazetecilere sergilenir. Bebek siyahi değildir ve bu 
ırk ayrımcılığını basının önünde yaptığı açıklamada kendisine karşı duran herkesin yüzüne 
vurmuştur. 20. Yüzyılın utancı olarak tanımlanabilecek bu dram karşısında Jean Seberg, 14 
yaşından beri savunduğu insan haklarını, ırkçılıktan duyduğu tiksintiyi her seferinde ifade 
eder. Jean Seberg’�n traj�k öyküsünün nedenler�, yalnızca b�r k�ş�sel mutsuzluk sorunu 
değildir. Siyasal açıdan aktif bir yaşamı olan genç̧ kadın, özell�kle S�yah Panterler’�n davasına 
�lg� duymuş̧, bu nedenle tutucu Amer�kan basınında kınanarak, örgütler�n de tak�b�ne maruz 
kalmıştır.  
Jean Seberg’in hayatının son dönemi alkol, uyuşturucu ve sinir krizi hikâyeleriyle tam bir 
çöküş dönemine girmiştir. Jean Seberg 18 Eylül 1979 sabahı, cesedi Paris'in bir ara sokağında 
arabasında bulunduğunda, yanında boşalmış bir uyku ilacı kutusu ve kısacık bir intihar 
notu vardı: “Diego, sevgili oğlum, beni affet. Artık yaşayamıyordum. Beni anla. Bunu 
yapabileceğini biliyorum ve seni sevdiğimi biliyorsun.” Romain Gary ise 1980’de Paris’te 
kendini tabancayla vurarak intihar etmiştir. 

SONUÇ 
Sinemaya sesin eklenmesi, filmlerin tekniğini değiştirdiği gibi oyuncuların tarz ve 
görünümlerini de değiştirmiştir. Sesle birlikte 30’lu yıllardan itibaren özellikle Hollywood’un 
etkili bir şekilde uygulamaya başladığı yıldız sistemi kavramı ortaya çıkar. Yeni oluşmaya 
başlayan bu yıldızlar 20’li yılların kraliçeleri olarak nitelendirilir. 30’lu yıllar, kadın ve erkek 
yıldızların yönetmen ve yapımcılar tarafından bilinçli olarak yaratıldığı yıllardır. 
Hollywood’un yeni yıldızları, görünüşleriyle ve davranış biçimleri ile yeni toplumsal 
değerlerin canlı portresidir. Yönetmenler çekim tekniği olarak genellikler yıldızı öne çıkaran 
bir tekniğe ağırlık verir. Yaşanan bir olay, sürprizler ve ani psikolojik değişimler yıldızların 
yüzünde belirgin olarak gösterilmekte, bu teknik de izleyicinin yıldız ile olan bağını 
güçlendirmektedir. Temiz ve ahlaklı imajları ile örnek ve ideal tipler olan yıldızlar asla 
makyajsız ve şık kıyafetler olmadan dışarıya çıkamamaktadır. Ama 30’lu yıllarda 
yaygınlaşmaya başlayan magazin haberciliği ve dedikodu kavramı yıldız oyuncuların özel 
hayatları görünür hale gelmiştir. 
Çalışmaya konu olan iki kadın yıldız Cahide Sonku ve Jean Seberg, biri Yeşilçam diğer ise 
Hollywood tarafından önce yıldızlaştırılan ve daha sonra ise mücadeleleri ve direnişlerine 
rağmen sistemin içine sıkışan, yakın tarihlerde yıldızlaşmış isimlerdir. Kadın oyuncu 
mücadelesinin Yeşilçam ve Hollywood’daki 2 ayrı temsili olarak karşımıza çıkar. Cahide 
Sonku erkek egemen ve eril söylemin yoğun olduğu Yeşilçam sinema koşullarında sadece 
kamera önünde kendisinden beklenen saf, masum, güzel kadın imgesi ile durmamış, farklı 
karakterlerle oyunculuğunu öne çıkarmış bir yıldız olarak hem de erkeklerin egemen olduğu 
kamera arkasında ilk kadın yönetmen ve yapımcı olarak Türk sinema tarihinde bir ilke imza 
atmış ve bunun bedelini her şeyini kaybederek sokakta, başkalarının yardımıyla yaşar bir 
halde bu dünyadan göç etmiştir. Jean Seberg de Holllywood yıldız sistemine çok erken yaşta 
taşradan gelerek dahil olmuş, ancak o kendisinden beklenen güzel, erkekleri cezbeden bir 
kadın oyuncu rolüne dışına taşmış, ülkesindeki ırkçılık sorunundan uluslararası siyasete 
uzanan bir yelpazede aktivist olarak yer almayı, isyancı kişiliği ve duruşu ile özel hayatında 
da bildiği yoldan ilerlemeyi tercih etmiş ve bunun bedelini de Paris’te bir arabada tek başına 
hayata veda ederek ödemiştir. 
Jean Seberg Hollywood endüstrisine karşı siyasal tutumu ve özel yaşamı ile karşı koymasının, 
Cahide Sonku ise Cumhuriyet’in kurulma sürecinden sonra kadınların oyuncu olarak 
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sinemaya katılabilmeleri ve ilk kez 1920’lerde Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile sinemaya 
erkeklere birlikte izleyici olarak girebilmelerinin ardından önce tiyatro, daha sonra da sinema 
oyuncusu olarak kapalı bir toplumda popüler bir kadın oyuncu olmanın bedelini ağır 
ödemiştir. 
Jean Seberg Hollywood endüstrisine karşı siyasal tutumu ve özel yaşamı ile karşı koymasının, 
Cahide Sonku ise Cumhuriyet’in kurulma sürecinden sonra kadınların oyuncu olarak 
sinemaya katılabilmeleri ve ilk kez 1920’lerde Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile sinemaya 
erkeklere birlikte izleyici olarak girebilmelerinin ardından önce tiyatro, daha sonra da sinema 
oyuncusu olarak kapalı bir toplumda popüler bir kadın oyuncu olmanın bedelini ağır 
ödemiştir. Oyunculuk yaptıkları süre boyunca yaşadıkları coğrafyanın ve dönemin öznesi olan 
bu kadınların ortak özelliği, sisteme tutunamayan ve sistemin dışına itilen sanatçılar 
olmalarıdır. 
Cumhuriyet tarihinin ilk sinemasal ikonu Cahide Sonku ve Fransız yeni dalga sinemasının 
ikonik yüzü Jean Seberg, farklı zamanlarda, ayrı kıtada, aynı senaryonun iki yıldız ismi. 
Yıldız sisteminin evrensel denkleminde, en bilinen olmalarına rağmen tutunamayan Sonku ve 
Seberg, kadının önce toplumdan, daha sonra sistemden ve en sonunda ise rolünden nasıl 
dışlandığının yaşayan örnekleri olarak biyografi ve otobiyografilerde karşımıza çıkar. İster 
Yeşilçam’da ister Hollywood sinemasında olsun sistem, birçok yıldız isim için hep aynı 
acımasızlığı göstermiş ve onları, kendilerine biçilen rollerin dışına çıktıkları anda 
uzaklaştırarak yalnızlığına itmiştir. İki yıldız isim de, ağırlığı altında ezilene kadar 
sırtlarındaki yükü taşımak zorunda kalmıştır. 
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ÖZET 
Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde aynı mal ve hizmeti üreten birçok işletme 
bulunmaktadır. Kalitede hemen hemen aynı noktaya gelen işletmeler tüketicilerinin gözünde 
ayrışabilmek için itibarlarını artırmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Kurumsal itibar, günümüzde 
işletmeler açısından rakipleriyle rekabet edebilmek için önemli bir unsur olmuştur. Kurumsal 
itibar kısaca bir kurumun kamuoyu nezdinde sahip olduğu değerdir, başka bir ifade ile 
kamuoyunun kurum ile ilgili algısıdır. Günümüzde artık insanlar işletmelerden ekonomik 
sorumluluklarının yanında, toplumsal, çevresel vb. sorunlara karşı da sorumluluklar 
beklemektedirler. Kurumlar da bu beklentileri karşılamak için sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinde bulunurlar. Kurumsal kimlik çalışmaları, kurumsal imaj çalışmaları ve 
kurumsal reklam çalışmaları, kurumların itibarlarını artırmaya yönelik çalışmalardır. 
Kurumsal imaj çalışmaları içerisinde değerlendirebilecek olan kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetleri bunların arasında en önemlilerinden birisidir. Kurumsal itibarın artmasıyla beraber 
kurumlar, hedef kitleleri ile daha kolay iletişim kurarlar, marka sadakatini ve gücünü artırırlar, 
rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlarlar, kurumsal yapılarını güçlendirirler ve nitelikli 
işgücü tarafından tercih edilirler. Çalışmada petrol dağıtım şirketlerinin kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri içerik analizine tabi tutulmuş ve kurumların sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinin kurumsal itibarlarına etkisi ortaya konmuştur. 
Anahtar Sözcükler: halkla ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar 

 

ABSTRACT 
Today, when there is intense competition, there are many companies that produce the same 
goods and services. Companies that reach almost the same point in quality need to increase 
their reputation in order to be differentiated in the eyes of their consumers. Corporate 
reputation has been an important element for companies to compete with their competitors 
today. Corporate reputation is the value that an institution has in the eyes of the public 
opinion in other words, it is the perception of the public about the institution. Nowadays, 
people also expect responsibilities against social, environmental, etc. problems from 
companies, besides their economic responsibilities. Institutions also carry out social 
responsibility activities to meet these expectations. Corporate identity studies, corporate 
image studies and corporate advertising studies are studies aimed at increasing the reputation 
of institutions. Corporate social responsibility activities, which can be evaluated in corporate 
image studies, are one of the most important of these. With the increase of corporate 
reputation, institutions communicate more easily with their target audiences, increase brand 
loyalty and power, provide competitive advantage against their competitors, strengthen their 
corporate structures and are preferred by qualified workforce. In the study, the corporate 
social responsibility activities of oil distribution companies were subjected to content analysis 
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and the impact of the social responsibility activities of the institutions on their corporate 
reputation was revealed. 
Keywords: Public Relations, Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation 
 

GİRİŞ 
Yoğun bir rekabetin yaşandığı iş dünyasında günümüzde aynı malı ve hizmeti aynı kalitede 
üreten birçok işletme bulunmaktadır. İşletmeler hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir 
şekilde rakiplerinden ayrışması gerekir. İtibar, burada devreye girecek kavramlardan birisidir. 
Tüketiciler doğal olarak itibarı yüksek olan işletmelere yönelmekte ve onlarla bağ 
kurmaktadırlar. İşletmelerin itibarını artıracak unsurlardan birisi de kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleridir. Tüketiciler, günümüzde neredeyse devletlerden bile daha güçlü 
konuma gelen işletmelerden topluma, çevreye karşı sorumluluklar beklemektedirler.    

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı ilk kez 1953 yılında H. Bowen tarafından 
yazılan “İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları (Social Responsibilities of the Businessman)” 
isimli kitabında ele alınmıştır. (Carroll, 1999:270). KSS, işletmelerin toplum üzerindeki tüm 
olumsuz etkilerini en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırarak faydalı hale getirmek 
için topluma vereceği taahhüt olarak tanımlanabilir (Mohr, et al., 2001: 47). Kotler ve Lee 
(2017: 2) ise Kurumsal Sosyal Sorumluluğu, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal 
kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir 
yükümlülük olarak tanımlamaktadır. 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, organizasyonların kendi yasal ve maddi amaçlarından farklı 
olarak daha iyi bir toplum için sorumluluklarının sonucu olarak, üretime dayalı tüm 
faaliyetlerinde çevreye olumsuz etkileri bakımından işletmeyi sınırlayan, toplum huzuruna 
destek olmaya zorlayan faaliyetlere önem verilmesi olarak ifade edilmektedir. Bu durum, 
işletmeyi, yalnızca kendi çıkarlarını değil toplumun çıkarlarını da düşünmeye zorlamaktadır 
(Top ve Öner, 2011: 98). 
Kurumsal sosyal sorumluluk uygulayan işletmeler, toplumu, ekonomiyi ve çevreyi 
iyileştirmeyi amaçlar. Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), sosyal olarak hesap verebilir olma 
amacı taşıyan bir tür iç özdenetimidir. İşletmelerin KSS uygulamaları için tek bir "doğru" yol 
yoktur; birçok kurumsal KSS girişimi halka, ekonomiye veya çevreye olumlu katkıda 
bulunmaya çalışır. Günümüzün sosyal olarak bilinçli ortamında yer alan çalışanlar ve 
müşteriler, KSS'ye öncelik veren işletmeler için çalışmaya ve paralarını bu işletmelerde 
harcamaya önem vermektedir. KSS faaliyetlerinde bulunan işletmelerin çeşitli şekillerde 
fayda sağlaması kaçınılmazdır.  
Kurumsal sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere sağladığı en büyük desteklerden birisi de 
kurumsal itibarın oluşması veya mevcut kurumsal itibar seviyesinin yükselmesidir. Büyük 
hedefleri olan, sürdürülebilir rekabet avantajlarına ulaşmak isteyen, sosyal toplum üzerinde 
olumlu bir etki yaratmayı amaçlayan işletmeler kurumsal itibar kavramına büyük önem 
vermektedirler. Bu yüzden kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, bu amaçlarına ulaşmada 
etkili olarak kullanmaktadırlar (Güleryüz, 2019: 2). 
Kurumsal sorumluluğun kullanımı genişledikçe, sosyal açıdan bilinçli bir imaja sahip olmak 
işletmeler açısından giderek daha önemli hale gelmektedir. Tüketiciler, çalışanlar ve 
paydaşlar bir marka veya şirket seçerken KSS'ye öncelik vermektedirler ve iş inançları, 
uygulamaları ve karları ile sosyal değişimi etkilemekten işletmeleri sorumlu tutmaktadırlar. 
Faydalı KSS projeleriyle, işletmeler iyi kurumsal vatandaşlıklarını gösterebilirler. KSS, 
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İşletmeyi çevreleyen tüm sosyal ve çevresel alana bakarak, iletmeyi aşırı büyük risklerden 
korumak için bir fırsattır. 
Günümüzde tüketiciler, işletmelerin hükümet düzenlemeleri olmadan toplumsal ve çevresel 
sorunlarla ilgilenmesini beklemektedirler. Tüketiciler, işletmelerin önemsedikleri bir konuyla 
ilgilendiği zaman o işletmenin ürünlerine ve hizmetlerini satın alma eğilimindedirler. Tam 
tersi bir durumda ise o işletmenin ürünlerini ve hizmetlerini göz ardı etmektedirler.  
İşletmelerin sosyal sorumluluk alanlarından genel olarak bahsetmek gerekirse; doğal 
kaynakları duyarlı bir şekilde kullanmak, müşterilerin tercihlerini göz önünde bulundurmak, 
güvenli ürünler üretmek ve şikayetler konusunda hızlı geri dönüşler sağlamak, çalışanlara adil 
ücret sunmak ve iş güvenliği sağlamak, yasalara uymak, toplumun sosyal ve kültürel 
haklarının gelişmesine destek olmaktır. Sermayenin korunması ve geliştirilmesi de sosyal 
sorumluluk uygulamaları kapsamındadır (Dalyan, 2007: 39).  
İşletmelerin sorumluluk alanları 4 başlıkta toparlanabilir. Bunlardan birincisi çevredir. 
İşletmeler üretim faaliyetlerinde bulunurken çevreye ve kaynaklara karşı saygılı olmalı ve 
çevreyi kirletmemelilerdir. Ayrıca kendilerinden kaynaklanmayan çevresel sorunların çözümü 
için de uğraşmalı ve projeler üretmelilerdir. İkinci alan ise hayırseverliktir. İşletmeler, kar 
amacı gütmeyen kuruluşlara para, ürün veya hizmet bağışlayarak sosyal sorumluluk 
uygulayabilirler. Daha büyük şirketler, hayır kurumlarına ve yerel topluluk programlarına 
fayda sağlayabilecek bol miktarda kaynağa sahip olma eğilimindedir; ancak, küçük işletmeler 
de çabaları ile büyük bir fark yaratabilirler. Ücüncü alan ise etik çalışma koşullarıdır. 
İşletmeler, çalışanlarına adil ve etik bir şekilde davranarak, kurumsal sosyal sorumlulularını 
sergileyebilirler. Dördüncü ve son alan ise gönüllülüktür. Gönüllülük, toplumsal amaçlara 
katılmak veya toplumsal etkinliklere zaman ve imkan ayırmaktır. Gönüllülük, bir işletmenin 
samimiyeti hakkında çok şey söyler. İşletmeler, karşılığında hiçbir şey beklemeden iyi işler 
yaparak, belirli konulara ve sosyal sorunlara karşı desteklerini ifade edebilirler. İşletmelerin 
sorumluluk alanlarını işletme içi ve dışı olarak da sınıflandırabiliriz. İşletmeler içeri de 
çalışanlarına ve hissedarlarına karşı sorumlu iken dışarıda tüketicilere, çevreye, topluma, 
devlete, rakiplere, tedarikçilere, STK’lara ve medyaya karşı sorumludur. Bunların en arasında 
en önemlisi toplumdur. İşletmeler, sosyal sorumlulukları gereği toplumsal sorunlarla 
yakından ilgilenmelidirler. Eğitim, istihdam, kadın, çocuk, yaşlılar ve bakıma ihtiyacı olanlar, 
madde bağımlılığı, sokak canlıları vb. konular en önemli toplumsal sorunlar arasında yer 
almaktadır. İşletmelerin bu sorunlara ve konulara kayıtsız kalmaması gerekir. Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk uygulamaları, marka imajını, kurum itibarı, tüketicilere satın alma 
kararlarını doğrudan etkiler.     

KURUMSAL İTİBAR 
Günümüzde işletmeler; 

 • Hızla değişen pazar koşulları 

 • Artan medya etkisi  

 • İşletmelerin ürün ve hizmet kalitesinde birbirlerine yakınlaşması 

 • Tüketici tutumlarının değişmesi 

 • Yeni trendler 
Gibi koşullardan dolayı baskı altındadırlar ancak yine de itibarın güçlü, aktif ve stratejik bir 
silah olduğuna inanmaktadırlar. (Fombrun ve Gardberg, 2002: 303). Son dönemde olumlu bir 
kurumsal imaja ve itibara sahip olunması, yöneticileri itibarlı olmaya daha çok önem 
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verdirmiş ve bu nedenle de bu alanla ilgili çalışmalar artmıştır. (Gotsi ve Wilson, 2001). İtibar 
teriminin kökeni iki temel kavrama dayanır. Bunlar; "Güven" ve "İnanç"tır. Güven, bilgi ve 
deneyime sahip olmanın sonucu olan etkileme gücü olarak tanımlanmaktadır. İnanç ise 
organizasyonun faaliyetlerinin doğruluğuna güven duymak olarak tanımlanır (Budd, 1994). 
İtibar hem 'Güven' hem de 'İnanç' ile tanımlanabilse de, itibar, insanların herhangi bir kişi 
veya kuruluş hakkında sahip olduğu bir fikir, yargı olarak tanımlanabilir. Tüm bu tanımlar 
kurumsal açıdan genişletilirse, kurumsal itibar, paydaşların kurumlar hakkında sahip olduğu 
tüm inanç ve fikirlerdir. Diğer bir deyişle, kurumsal itibar, organizasyonla ilgili tüm algıdır 
(Nakra, 2000: 35). 
İtibarın kurumlara sağladığı birçok avantaj vardır. Bunlar belli başlıklarda toparlanacak olursa 
(Feldman et al., 2014: 55-56): 
• Çalışanların morallerini ve iş verimliliklerini artırma 

 • Tüketicilerin, ürün ve hizmetlerine dair kalite algısını iyileştirme: satışları artırma 
• Kurumsal denetlemeler, krizler ve rekabetçi saldırıların etkisinin azaltılması ve kurumun 
değerinin korunması 
• İşletmelerde yetenekli personel alımı ve personelin iş kapasitesini artırma 
• Kurumu rakiplerinden farklılaştırmak ve daha iyi bir pazar konumlandırması sağlamak 
• Daha fazla sayıda yatırımcıyı çekme: güvenilirliği artırarak pazar değerini yükseltme ve 
kurumsal risklerin azaltılması 
• İçinde bulunan pazarda büyüme sağlamak ve aynı zamanda uluslararası pazarlarda da 
faaliyet gösterebilmektir. 

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA  
Akaryakıt dağıtım sektörü yoğun bir rekabetin yaşandığı ve her geçen gün büyüyen bir 
sektördür. Tüketicilerin güvene ve itibara önem verdiği bir sektördür. Bu nedenle de 
çalışmanın evrenini akaryakıt dağıtım sektöründeki işletmeler oluşturmaktadır. Çalışma 
kapsamında petrol dağıtım işletmelerinin sosyal sorumluluk projelerinin betimsel analizi 
yapılacaktır. Sektörde günlük yaklaşık 4 milyon araca hizmet verilmektedir. Akaryakıt 
istasyonlarını her gün yaklaşık 8 milyon kişi ziyaret etmektedir. Sektörde 100’ün üzerinde 
dağıtım şirketi, 102 depo/antrepo ve aktif olarak çalışan yaklaşık 13.000 bayi bulunmaktadır. 
Bu kapsamda, sektör Almanya ve İtalya’dan sonra Avrupa’nın en büyük 3. bayi ağına 
sahiptir. Son 5 yılda ortalama her yıl %7 büyüme ile Türkiye ekonomisindeki lokomotif 
sektörlerdendir. Yaklaşık 35 milyon tonluk toplam akaryakıt satışı ile Avrupa ülkeleri 
arasında 6. sıradadır. Sektörün dolaylı vergiler hariç satışlarının GSYİH içindeki payı son 5 
yılda ortalama %3,1’dir. Sektörün dolaylı vergiler hariç toplam satışı 2016 yılında yaklaşık 65 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dolaylı vergiler dahil sektörün büyüklüğü 140 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Dolaylı vergiler yoluyla (ÖTV, KDV) yaratılan kamu gelirleri son 3 yılda 
%9 artarak yaklaşık 75 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca 2016 yılında kamunun toplam ÖTV 
ve KDV gelirlerinin yaklaşık %26’sını akaryakıt dağıtım sektöründeki dolaylı vergiler 
oluşturmaktadır. 2016 yılında toplam ithalat yaklaşık 15,4 milyon ton, ihracat ise yaklaşık 6 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, yaklaşık olarak 18 milyar TL’lik ithalata 
karşılık 9 milyar TL’lik ihracat yapılmaktadır. Sektör yaklaşık 95.000 ön saha, 45.000 nakliye 
/ diğer istasyon personeli ve 10.000 dağıtım şirketi çalışanı ile birlikte yaklaşık 150.000 kişiye 
doğrudan istihdam sağlamaktadır. Dolaylı vergiler haricinde sektörün istihdama yönelik 
ödediği toplam SGK katkı payları, personel gelir vergisi ve damga vergisinin yaklaşık 2 
milyar TL olduğu tahmin edilmektedir. Uzun yıllardır sektöre ilgi gösteren uluslararası 
yatırımcılar sektördeki satışın 2016 itibari ile yaklaşık %50’sini gerçekleştirmektedir. 2016 
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yılında gerçekleştirilen 280 milyon işlem adedi ve yaklaşık 47 milyar TL’lik işlem tutarı ile 
kredi kartı kullanılmıştır. İnşaat, üretim, enerji, mühendislik, emlak, taşımacılık/lojistik ve 
tarım dahil olmak üzere akaryakıt dağıtım sektörünün yaklaşık 30’un üzerinde ana sektörü 
doğrudan etkilemektedir. Bu özelliklerinde dolayı çalışma akaryakıt dağıtım sektörü üzerinde 
gerçekleştirilmiştir.  

Şirket Adı Pazar Payı (%) 

POAŞ 22,36 

Opet 20,68 

Shell 16,11 

BP 8,67 

Total 5,51 

Aytemiz 4,4 

TP 4,27 

Akpet 2,34 

Kadooğlu 1,69 

Milan 1,55 

Diğer 12,42 

Toplam 100 

Çizelge 1. 2019 Yılındaki İlk On Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Pazar Payları  (www.epdk.gov.tr) 
Çizelge 1 incelendiğinde, pazar payında ilk üçte yer alan POAŞ, Opet ve Shell’in pazar 
payının yaklaşık %60’ına sahip olduğu, ilk onda yer alan şirketlerin ise pazar payının %88’ine 
sahip olduğu görülecektir. Sayıları 100’ün üstünde bulunan ve her birinin pazar payının %1’in 
altında olduğu küçük işletmelerin toplam pazar payları ise yaklaşık %12’dir.  

Şirket 
Adı 

Sağlı
k 

Müşte
ri 

Sp
or 

Kadı
n 

Kültü
r/ 
Sanat
/ 
Tarih 

Çev
re 

Trafi
k 

Engel
li 

Ekono
mi 

Eğiti
m 

Sokak 
Canlıl
arı 

POAŞ 1 3 1         

Opet    1 4 1 1     

Shell       2 2    
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BP      1   2 1  

Total            

Aytemi
z 

      1   8  

TP         1  1 

Akpet            

Kadooğ
lu 

         2  

Milan           1 

Diğer            

Çizelge 2. Şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Dağılımı 
Çizelge 2’de POAŞ’ın (Petrol Ofisi) KSS Projeleri incelendiğinde, sağlık 1, müşteriler 3, spor 
1 olmak üzere 5 projenin olduğu görülecektir. 
Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek’ten Somut Adımlar Projesi: İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi 
işbirliği ile COVID-19’a karşı yürütülen mücadele, konu ile ilgili teknoloji geliştiren 
girişimlerin desteklenmesi ile devam etmektedir. İlk aşamada, siperlik, entübasyon kutusu, 
dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum, UVC ışık ile oda, hava 
sterilizasyon üniteleri gibi ürünler geliştirilerek, üretim ve dağıtımları sağlanmıştır. Pandemi 
sürecinde bu proje oldukça dikkat çekmiştir.  
Maximus Kabin ve Her Daim Yanınızdayız Projeleri: Pandemi sürecinde lojistik zincirin 
aksamaması için zor şartlar altında çalışan ağır vasıta şoförlerine destek sağlanmaktadır. İç 
Mimar Selim Yuhay ile “Maximus Kabin” projesi kapsamında ağır ticari araçların kabinlerini 
yenileyen Petrol Ofisi, bu kez de onlar için "Petrol Ofisi Maximus: Selim Yuhay ile 
#HerDaimYanındayız" projesini yürütmüştür. Proje kapsamında her hafta "Maximus 
Adamlar" olarak adlandırılan kamyon şoförlerinden biri ile telefonda görüntülü olarak 
konuşan Selim Yuhay, onların hayatlarına dokunmakta, dertlerini dinlemekte ve moral 
vermektedir. Daha sonra onlara sürpriz yaparak evlerine, Maximus motor yağları, antifriz, 
cam suyunun yanı sıra aileler ve çocukların da birer hediye paketi gönderilmektedir. 
Online Sınıf Teknik Eğitimler: Proje kapsamında, Petrol Ofisi Madeni Yağlar tarafından 
kurumsal müşterilerine yönelik olarak geliştirilen “Online Sınıf Teknik Eğitimler” ile 
endüstriyel tesisler, ekipman üreticileri, otomotiv yetkili servisleri, nakliye ve inşaat firmaları 
başta olmak üzere birçok sektöre sertifikalı, özel online eğitimler verilmektedir. 
"1" Numaraların Büyük Güç Birliği Projesi: Proje kapsamında Petrol Ofisi, ülkenin en önemli 
futbol altyapısına sahip klübü olarak görülen ve kadrosunda yabancı oyuncuya yer vermeyen 
Altınordu ile işbirliği yapmaktadır. Futbolcu yetiştiren Altınordu’nun projelerini 
desteklemektedir.  
Çizelge 2’de Opet’in KSS Projeleri incelendiğinde Kültür/Sanat/Tarih 4, Kadın 1, Çevre 1, 
Trafik 1 olmak üzere 7 projenin olduğu görülecektir.  
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Kadın Gücü Projesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve OPET işbirliği ile OPET istasyonlarında kadın istihdamının artırılmasına yönelik 
hazırlanan proje kapsamında istasyonlarındaki insan kaynakları süreçlerini gözden geçiren 
OPET, her istasyonunda en az iki kadın çalışanın olmasını hedeflemektedir. 
Yeşil Yol Projesi: 2004 yılında başlatılan ve halen devam eden “Yeşil Yol Projesi” ile sadece 
OPET düzeyinde çevreci bir aktivite sürdürülmesi değil, bu konudaki bilinçlendirme ve 
işbirliği çabaları ile toplumun geneline yayılan bir çevre bilinci hedeflenmiştir. “Yeşil Yol 
Projesi” ile bugüne dek 805 istasyonda ve belediyelerce belirlenen ağaçsız alanlarda, 716 bin 
977  adet bitki dikimi gerçekleştirilmiş; istasyonlar ve çevresi, şehir merkezlerindeki park ve 
bulvarlar yeşillendirilmiş, il çevrelerinde OPET ormanları kurulmuştur. Proje kapsamında 
yeşillendirme çalışmaları sürmektedir. 
Örnek Köy Projesi: OPET, “Örnek Köy Projesi”yle, köylerin kendi kendine yetmesi, tarihi, 
coğrafi ve kültürel potansiyelinin değerlendirilmesinin yanı sıra, eğitim düzeyinin yükselmesi 
ve çevre bilincinin gelişmesi gibi toplumsal göstergeleri de hedeflemektedir. Proje şu ana 
kadar Mardin Dara, Gaziantep Yesemek, Bolu Pazarköy, Ferhiye Saklıkent, Kekova Üçağız 
ve Isparta İncesu’da uygulanmıştır. 
Tarihe Saygı Projesi: Tarihe Saygı Projesi kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın doğal 
dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için, Çanakkale Savaşları’nın geçtiği 
bölgede düzenleme çalışmaları uygulanmıştır. Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı, Kilitbahir, 
Kocadere, Behramlı, Büyük ve Küçük Anafarta köyleri ile Eceabat ilçesi yeni bir çehreye 
kavuşturulmuştur. Köy meydanları ve evlerin yüzlerinin yenilenmiştir. 
Trafik Dedektifleri Projesi: OPET’in desteğiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Polis Eşleri Derneği ortaklığında uygulamaya alınan 
‘Trafik Dedektifleri Projesi’yle geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla 
bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmek hedeflenmiştir. 
Temiz Tuvalet Kampanyası: Opet’in kendi istasyonlarında başlattığı projesinin bir benzerini 
okullarda ve diğer kamusal alanlarda da devam ettirmektedir. 
Troya Tevfikiye Arkeo-köy Projesi: “2018 Uluslararası Troya Yılı”nda; tarihi, mitolojik, 
kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve Troya ören yerine en yakın yerleşim yeri olan 
Tevfikiye Köyü’nün fiziksel ve sosyal değişimini içeren bir projedir. Proje ile Tevfikiye 
Köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleri ile 
açık hava müzesi niteliğinde arkeo- köye dönüştürülmüştür. 
Etno-Köy Çıplak Projesi: Troya Müzesi’nin hemen yanı başında yer alan Çıplak Köyü Etno-
köy haline getirildi. 
Çizelge 2’de Shell’in KSS Projeleri incelendiğinde Engelli 2, Trafik 2 olmak üzere 4 projenin 
olduğu görülecektir.  
Engelsiz Yaşam: 2017’de istasyonlarda oluşturulan‘ Engelsiz Hizmet Alanları’ ile istasyonları 
ziyaret eden engelli müşterilerin yaşamlarını kolaylaştırmak, engelsiz bir ziyaret deneyimi 
sunmak hedeflenmiştir. 500 istasyonumuzda bulunan 'Engelsiz Hizmet Alanları'nda bedensel 
engelli müşteriler, market içindeki alışverişlerinden tuvalete kadar istasyon çalışanlarından 
refakat yardımı alabiliyorlar veya araçlarından inmeden hizmet alıp ödeme 
yapabilmektedirler. 
Plastik Kapak Toplama: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile birlikte yürütülen 
“plastik kapak toplama” çalışmasına işortakları, müşteriler ve çalışanlar katılmaktadır. 
Toplanan plastik kapaklar tekerlekli sandalye alımı için bağışlanmaktadır. 
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Yol Emniyeti Projesi:  Projede, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “Yol Emniyeti Eylem 10 
Yılı” programına destek sağlanmaktadır. Yol emniyeti konusunda düzenlenen eğitimlerle son 
beş yılda 120 binden fazla kişi katılmıştır. 
Trafikte Küçük Hata Yoktur Projesi: MEB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliğiyle 
yürütülen projede‘ Trafikte Küçük Hata Yoktur ’ile çocukların trafik kurallarını tam 
anlamıyla bilen, uygulayan ve bu konuda sorumluluk alan bireyler olarak yetişmelerine katkı 
sağlamak hedeflenmektedir. Projede çocuklara eğlenceli ve öğretici tiyatro gösterileri ile 
trafik kurallarını anlatılmaktadır. 
Çizelge 2’de BP’nin KSS Projeleri incelendiğinde Çevre 1, Ekonomi 2, Eğitim 1 olmak üzere 
toplam 4 projenin olduğu görülecektir.  
Toplumsal Kalkınma Girişimi: BTC Ham Petrol Boru Hattının geçtiği (1076 km) güzergah 
boyunca 330 köyde gerçekleştirilen projedir. Köylülerin temel geçim kaynaklarına katkıda 
bulunulur.  
Bölgesel Kalkınma Girişimi: Proje, bölgesel düzeyde ortaklıklar ve iş birlikleri üzerinde 
temellenir. Amaç, boru hattının geçtiği güzergahtaki işletmelerin gelişmesine katkıda 
bulunmaktır. Geçtiği yolda küçük ve orta boy işletmelere, girişimcilere teknik ve finansal 
destek sağlar, dahası insana yatırım yaparak mesleki eğitimler yoluyla istihdamın 
geliştirilmesi hedefini gerçekleştirir. 
Çevresel Yatırım Programı: ‘Doğaya İade ’anlayışıyla yola çıkıp BTC Boru Hattı boyunca, 
hatta doğal sınırlar göz önüne alındığında boru hattının geçmediği bazı illerde dahi biyolojik 
çeşitliliği koruyup geliştirmek amaçlanır. Bu hedefle Aşağı Kafkas Ormanları Boşluk Analizi, 
Huş Tavuğunun Korunma Statüsünün Geliştirilmesi, BTC Boru Hattı Bölgesinde Önemli Kuş 
Alanları, BTC Boru Hattı Bölgesinde Önemli Bitki Alanları, Deniz Kaplumbağalarının 
Rehabilitasyonu, Akdeniz Fokları Konusunda Araştırma gibi projeler gerçekleştirilmiştir. 
Gelişim, Seninle Projesi: Proje kapsamında hayata geçirilen "Gelişim, Seninle" digital 
platformunda gençler, ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilmektedirler. Gençler, 
İnteraktif e-learning çalışmalarından ve eğitici kısa videolardan ücretsiz yararlanmaktadır. 
Çizelge 2’de Aytemiz’in KSS Projeleri incelendiğinde Eğitim 8, Trafik 1 olmak üzere toplam 
9 projenin olduğu görülecektir.  
Motorcu Dostu Trafik Projesi: Projede, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının 
birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, paydaşlarla birlikte 
planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedeflenmiştir. Proje 
kapsamında tüm motosiklet sürücülerinin bilinçlenmesi için, sabit ve gezici olarak 'bir 
motorcu gözünden yol deneyimleri' sohbet toplantıları gerçekleştirilmektedir. 
Eğitim Projeleri: Eğitim projeleri içersinde genellikle okullar yapılmaktadır. Bunlar; Seher 
Vuslat Aytemiz İlkokulu ve Ortaokulu, Kırıkkale Üniversitesi Hüseyin Aytemiz Deneysel 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kars Aynur Aytemiz Kız Öğrenci Yurdu, Kırıkkale 
Üniversitesi Hacılar Meslek Yüksekokulu, Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı, Kafkas 
Üniversitesi Konservatuar Binası Onarımı ve Tüm Donanımı, Kars Gülahmet Aytemiz 
Öğrenci Yurdu, Kars Gülahmet Aytemiz Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’dir. 
Çizelge 2’de TP’nin KSS Projeleri incelendiğinde Ekonomi 1, Sokak Canlıları 1 olmak üzere 
toplam 2 projenin olduğu görülecektir.  
Yolda Yaşam Var Projesi: Proje kapsamında sokak hayvanları beslenmektedir.  
Gıda Yardımı: Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi yurttaşlara, İçişleri Bakanlığı 
koordinasyonunda, valilik ve kaymakamlıkların gözetiminde gıda yardımı yapılmaktadır.  
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Çizelge 2’de Kadooğlu’nun KSS Projeleri incelendiğinde eğitimde 2 projenin olduğu 
görülecektir.  
Eğitim Projesi: Proje kapsamında Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu ve Hacı Fettah Kadooğlu 
Lisesi inşa ettirilmiştir. 
Çizelge 2’de Milan’ın KSS Projeleri incelendiğinde Müşteride 1 projenin olduğu görülecektir. 
Can Dostu İstasyonlar Projesi: Proje kapsamında işletme, istasyonlarında müşterilenin kedi ve 
köpekleri için özel bölüm yaptırarak bu canlılar ile ilgilenmektedir.  
Çizelge 2 incelendiğinde petrol dağıtım şirketlerinin sağlık, müşteri, spor, kadın, 
kültür/sanat/tarih, çevre, trafik, engelli, ekonomi, eğitim ve sokak canlıları olmak üzere bir 
çok alanda KSS projeleri yürüttüğü görülecektir. Kültür/sanat/tarih alanında yürüttüğü 
projelerle Opet, Eğitim alanında yürüttüğü projelerle de Aytemiz rakiplerinden ayrışmaktadır. 
Eğitim başlığı altında yürütülen projelerin genellikle okul yapımı olduğu gözlenmiştir. Pazar 
payında ilk 3’te yer alan ve toplamda da pazar payının %60’ına sahip olan şirketlerin (POAŞ, 
Opet ve Shell)  KSS Projelerinde de proje sayısı ve çeşitliliği bakımından rakiplerinden 
ayrıştığı gözlenmiştir. Pazar payında ortalarda yer alan işletmelerde proje sayısı ve çeşitliliği 
azalırken, “Diğer” başlığında değerlendirilen ve pazar payı %12’nin altında olan işletmelerde 
KSS projelerine rastlanmamıştır.     

SONUÇ 
Günümüzde işletmelerin çevreye, topluma karşı saygılı olmaları yetmemektedir. Toplum, 
işletmelerden üretim fonksiyonunun dışında toplumsal ve çevresel sorunlara karşı da sorumlu 
olmasını istemektedir. Değişen pazar koşulları çerçevesinde de kurumsal sosyal sorumluluk 
işletmeler için bir seçenek değil, zorunluluktur. Tüketiciler artık aynı kalitede mal ve hizmet 
üreten işletmeler arasından itibarlı olanları seçmektedirler. Kurumların itibar 
kazanabilmesinin birçok yolu vardır. Bunlar arasında en önemlilerinden birisi de kurumsal 
sosyal sorumluluktur. İşletmeler, çevrelerine ve içide bulundukları topluma ve toplumun 
bileşenlerine karşı duyarlı ve sorumlu olmak zorundadırlar. Bunu da gerçekleştirecekleri 
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile göstermeleri gerekir. İşletmelerin, rakiplerinden 
ayrışabilmesi ve tüketicilerin gözünde tercih edilebilir olması için bu kaçınılmazdır. 
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ABSTRACT 

Today, there are many companies that produce the same good or service. The differentiation 

of companies in the eyes of consumers is through branding. Branding can be defined as 

"taking something that is common and making it more valuable and meaningful by 

developing it in various ways”. In this case, a brand; There is much more than a product, a 

brand name, a logo, a symbol, a slogan, an advertisement, a music, an authorized speaker. 

Senses consisting of sight, hearing, smell, taste and touch have a very important place in the 

marketing and branding       process. Senses are the shortcut to emotions. Senses call our mind 

by the language of emotions. Messages that appeal to the many senses of consumers have a 

greater impact on consumers. Each sense has a language. Based on this idea, the path to 

success in marketing, advertising and branding work is to appeal to the five senses of the 

consumer. Today, the biggest misconception of businesses in marketing, advertising and 

branding activities is that they use only their senses of sight and hearing. Especially, the fact 

that the consumers are still investing so much in advertising and marketing activities, despite 

the decrease in advertising viewing rates and decreasing their trust in marketing and 

advertising, has made this one of the biggest paradoxes in marketing. Consumers now want to 

have different experiences. The way to keep them alive is to appeal to their five senses. 

Keywords: Senses, Emotional Marketing, Emotional Branding, Advertising 

ÖZET 

Günümüzde aynı malı ya da hizmeti üreten birçok işletme bulunmaktadır. Firmaların,      

tüketicilerin gözünde ayrışabilmesi ise markalaşmalarından geçmektedir. Markalama, “yaygın 

olan bir şeyi alıp onu, çeşitli şekillerde geliştirerek daha değerli ve anlamlı 

yapmaktır” şeklinde tanımlanabilir. Bu durumda bir marka; bir üründen, marka isminden, 

logodan, sembold en, slogandan, reklamdan, müzikten, yetkili konuşmacıdan çok daha fazlası 

olmaktadır. Görme, işitme, koklama, tat alma ve dokunmadan oluşan duyular pazarlama ve 

markalama sürecinde çok önemli bir yere sahiptir. Duyular, duygulara giden kısa yoldur. 

Duyular zihnimize duyguların diliyle seslenir. Tüketicilerin birçok duyusuna hitap eden 

mesajlar, tüketiciler üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Her bir duyunun bir dili vardır. 

Bu fikirden hareketle pazarlama, reklam ve markalaşma çalışmalarında başarıya giden yol 

tüketicinin beş duyusuna hitap etmekten geçmektedir. Günümüzde işletmelerin pazarlama, 

reklam ve markalama faaliyetlerindeki en büyük yanlışlığı sadece görme ve işitme duyularını 

kullanmalarıdır. Hele ki tüketicilerin reklam izleme oranlarının düşmesine, pazarlama ve 

reklama olan güvenlerinin azalmasına rağmen işletmelerin reklama ve pazarlama 

faaliyetlerine hala bu şekilde bu kadar çok yatırım yapıyor olmaları bu durumu pazarlamada 

en büyük paradokslardan biri haline getirmiştir. Tüketiciler artık farklı deneyimler yaşamak 

ve tatmak istemektedirler. Onlara bunu yaşatmanın yolu ise onların beş duyusuna da hitap 

etmekten geçmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Duyular, Duyusal Pazarlama, Duyusal Markalama, Reklam 
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GİRİŞ 

Günümüzde markalar, tüketicilerin gözünde farklılaşmak, tüketiciler ile bağ kurabilmek ve 

marka sadakati oluşturabilmek için standart olarak ürettiği ürün ve hizmetten çok daha 

fazlasına ihtiyaç duymaktadırlar. Ürüne odaklanan kitlesel pazarlama ve tüketiciye odaklanan 

ilişkisel pazarlama artık tüketicinin ihtiyaçlarına karşılık verememektedir ve markaların 

tüketicileri ile bağ kurmasında yeterli olamamaktadır. Duyusal pazarlama kavramından 

bahsedilmeden önce değinilmesi gereken ilk konu deneyimsel pazarlamadır. Deneyimsel 

pazarlama, markaların ürün ya da hizmetlerini soyut değil somut tanıtımlarla gerçekleştirmesi 

olarak ifade edilebilir. Markalar, ürettikleri ürün yada hizmetleri tüketicilere satın alma 

eyleminin gerçekleşmesinden önce belirli etkinliklerle deneyimleme şansını sunmaktadırlar. 

Bugün, fotoğraf makinesi ve cep telefonu markalarının deneyim mağazaları açmaları ve 

ürünlerini burada tüketicilere her türlü test etme imkanı vermeleri, Samsung markasının dev 

stüdyolar kurarak burada müşterilerine televizyon, cep telefonu vb. gibi ürünleri ile deneyim 

yaşama şansı sunması, Amerikan spor markası Vans’ın Dans Evi projesiyle tüketicilere 

ürünleriyle birçok spor dalında tecrübe yaşama şansı sunması deneyimsel pazarlamaya örnek 

olarak verilebilir. Deneyimsel pazarlama sayesinde markalar tüketicileri bağ kurabilirler ve 

marka sadakati oluşturabilirler. Bu bağı oluşturabilmelerinin yolu ise duyulardan 

geçmektedir. Bu açıdan duyusal pazarlama deneyimsel pazarlama içersinde 

değerlendirilebilecek en önemli pazarlama araçlarından birisi olarak değerlendirilebilir.  

DUYULAR ve ALGI 

Duyular, TDK’ya göre insanların dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma 

ve tatma organlarıyla algılama yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Duyularla dünyayı ve 

çevreyi algılar ve anlamlandırırız. En önemli duyu görmedir. Bugüne kadar pazarlama, 

reklam ve marka çalışmaları tüketicilerin görme duyusuna odaklandı. İnsanların % 92,6'sı 

ürün alırken en çok renk ve şekil gibi görsel faktörlere önem vermektedir. Tüketiciler ilk 

izlenimlerini ilk görüntülemeden sonraki 90 saniye içinde yapar ve bu gösterimin%62 ile 

%92'si yalnızca renge dayanır. Rafta görünürlük hakkında konuşurken, renk %80 oranında 

marka tanınırlığını      artırabilir. Araştırmaya göre basılı renkli reklamlar siyah beyaz renkteki 

aynı reklamlardan %42 oranında daha fazla okunduğunu ortaya koymaktadır. Beyaz, diğer her 

şeyi ortaya çıkardığı için temel renktir. Beyaz saflık, temizlik ve serinlik işaretidir. Bir 

restoranda müşterinin temizlik için beklediği her yerde beyaz kullanılır. Bir ambalajın 

üzerinde siyah, kalite ve itibarlılığın simgesidir. En koyu renk olduğu için siyah, yalnızca çok 

özel bir ortam yaratmak için kullanılır. Pazar araştırmacıları, rengin alışveriş alışkanlıklarını 

etkilediğini de belirlemişlerdir. Bireyler bakış açısıyla şekilleri ve renkleri çok hızlı fark eder 

ve tanır. Bugün Coca Cola’nın italik yazısını ve klasik şişesinin rengi, yine aynı şekilde 

Apple’ın logosu olan elma çok kolay şekilde farkedilir. Bir markanın rengi, logosu, ürününün 

şekli, yazı karekteri vb. görme duyusu ile        ilgilidir. Ancak bir marka sadece ona bakılarak 

deneyimlenemez. Deneyim de en az duyular kadar önemlidir (Hussain, 2014: 49) 

İnsanlar doğal olarak seslere ve anlamlarına duyarlıdır. İnsanların duyabildiği ilk ses        

annelerinin kalp atışıdır. Sesle ilgili en önemli şey, fark edilmek için insaların tüm dikkatine 

ihtiyaç duymamasıdır. Ayrıca sesin belirli hatıraları ve deneyimleri çağrıştırdığı da 

kanıtlanmıştır. Reklamlarda ve satış noktalarında bir ses aracı olarak müzik çok önemlidir. 

Günümüzde arka planda müzik olmayan bir satış noktası ya da reklam yoktur. Reklamların 

%99'u görme ve duyma duyusu üzerinedir. Restoranlarda yapılan deneyler, kalp 

atışınınritminden daha yavaş müzik çalındığında daha fazla yiyebileceğimizi gösteriyor. Ses        

markalaması, yalnızca sesler aracılığıyla duyusal markalaşma ile ilgili yeni bir daldır. Ses 

tasarımcıları marka için ses kimlikleri geliştirmektedir. Audi, Mercedes, Volvo gibi araba 

markaları en çekici kapı sesini elde etmek için ekipler kurmuşlardır. Windows, İntel gibi 
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markalar da yine kendi seslerini geliştirmişlerdir ve bu sayede tüketicilerin 

gözünderakiplerinden ayrışmayı başarmışlardır (Hussain, 2014: 49). 

Bilimsel araştırmalar, duyguların %75'inin koku tarafından üretildiğini göstermektedir.       

İnsanlar, bellek, ruh hali, stres ve konsantrasyonla yakından bağlantılı olduğu beyindeki koku 

alma sistemine iletilen 10.000'den fazla kişiyi ayırt edebilirler. Koku duyusunun, beş duyu     

içerisinde en duyarlı duyu olduğu kanıtlanmıştır. Koku duyusu anıları çağırır ve beyin          

tarafından filtrelenmeden ve analiz edilmeden doğrudan duygulara hitap eder. Koku hemen   

hemen her sektörde çok fazlasıyla kullanılan bir duyudur. Koku emlak işinde de çok 

kullanılır. Vanilya, taze pişmiş kurabiye veya patlamış mısır kokan evlerin daha fazla satıldığı 

ve ilgi gördüğü gözlenmiştir (erken çocukluk anılarını çağrıştırıyor). Rolls Royce markasında 

da     Mahagony ahşabı, motoroil ve deri kokusu kullanılmış ve birleştirilerek Rolls Royce’nin 

eşsiz kokusu yeniden yaratılmıştır. 1965 Silver Cloud Rolls Royce'un iç mekanı eşsizdir. 

Artık fabrikadan çıkan her Rolls Royce, markanın bu eşsiz lüks kimliğini iletmek için 

otomobil koltuğunun altında bir difüzör ile donatılmıştır. Starbucks da koku konusunda 

gücünün farkında olan şirketlerden biridir. Karakteristik rahat iç mekanları, hoş Barristalar, 

taze öğütülmüş kahvenin kokusu ve tadı ile tüm duyularımı meşgul etmektedirler. Üstüne, 

yumurta kokusu taze öğütülmüş kahvenin kokusuna müdahale ettiği için kahvaltı servisini 

bile bırakmışlardır. Bir çok araba markası  üretilen arabalarında, arabaların yeni olduğunu 

hissettiren kokular kullanmaktadırlar. Büyük alış veriş merkezlerinde fırın reyonlarının 

kokusu tüketicilere çok çekici gelmektedir ve bu koku insanları bazen çocukluğuna bile 

götürebilmektedir (Hussain, 2014: 49). 

İnsanlar acı, ekşi, tuzlu, tatlı ve etli olmak üzere 5 temel tadı hissedebilir. Diğer tüm aroma 

tatları koku alma duyusu sayesinde hissedilir. Tadın, bütünsel bir marka deneyimi yaratmak 

için tüm farklı duyuları bir araya getiren duyu olduğu söylenebilir. Tat aynı zamanda ruh 

halini ve marka algısını değiştirebilecek duygusal durumlarla da bağlantılıdır. Lezzet içeren 

en önemli kampanyaya örnek olarak, 2007 yılında Londra'da Skoda Fabia lansmanı 

söylenebilir. Marka, Skoda’ya benzeyen gerçek boyutlu bir pasta yapmaya karar verdi. Bu 

pastanın maliyeti arabanın maliyetinden yüksekti. Marka, arabayı inşa etmek ve pişirmek için 

en iyi çikolatacıları, fırıncıları ve duvarcıları işe aldı ve tüm bu süreci de filme aldı. 

Kampanyanın ilk haftasında otomobil bayilerine yapılan ziyaretler %160 oranında artış 

göstermiştir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere tat duyusu sadece yiyecek ve içecek 

sektöründeki markalar için değil tüm markalar için geçerlidir. Mağazalarda ve araç 

showroomlarında müşterilere markaya özel olarak hazırlanan yiyecek ve içecek ikramları da 

tat duyusuna yönelik duyusal markalama çalışmaları arasında gösterilebilir (Hussain, 2014: 

49-50). 

Dokunma diğer önemli bir insan duyusudur. İnsan cildi, ürünün malzemesi, ağırlığı, 

yumuşaklığı ve rahatlığı ile kolayca manipüle edilebilen 4.000.000'den fazla duyu reseptörüne 

sahiptir. Deri vücudun en geniş organıdır. Deriyi meydana getiren elementler beyin 

korteksinde geniş ölçüde temsil edilirler. İnsanlar soğuğa, sıcağa, acıya ya da baskıya anında 

tepki verirler. Derinin 100 milimetre karesinde her biri 640.000 mikro reseptör içeren sinirlere 

bağlı 50 reseptör olduğu tahmin edilmektedir. İnsanlar dokunma duyusunu gelişmek, 

ilerlemek, farketmek, tanımak, anlamak vb. birçok amaç için kullanır. Gunümüzde markaların         

ambalajlara, ürün kutularına, kılıflarına bu kadar önem vermesi dokunma duyusu ile      

açıklanabilir. Tüketiciler birçok ürünü günümüzde halen dokunarak almayı tercih ederler.  

Dokunma duyusu, kalite algısını, satın alma davranışını yakından etkiler. Dokunma hissi ile 

ilgili pazarlama çalışmalarına örnek olarak kağıt ve kumaş ürünlerinin numune olarak satış  

yerlerine konması, rafların müşterilerin ürünlere kolayca dokunabileceği bir şekilde dizayn 

edilmesi verilebilir (Hussain, 2014: 50).     
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Algılama; bireyin içinde bulunduğu çevrenin tam bir resmini oluşturması ve tanımlaması 

sırasında uyarıcıları seçmesi, örgütlemesi ve yorumlaması aşamasındaki bireysel çabasını 

ifade etmektedir. Bireyin dünyayı nasıl gördüğü, maruz kaldığı ve 5 duyusuna hitap eden 

uyarıcıları nasıl yorumlandığı ile ilgili bir kavram olan algılama, kişiden kişiye değişebilen 

özgün bir yapı sergileyebilmektedir. Bu bağlamda bireylerin ihtiyaçları, değerleri ve 

beklentileri birbirinden farklı olduğu için, uyarıcılara yönelik geliştirdikleri seçici algılar, 

uyarcıları yorumlama     biçimleri dolayısıyla da algılamaları farklılık gösterebilmektedir 

(Schiffman ve Kanuk, 2004: 158). 

Çevresel uyarıcıları algılamak ve bu uyarıcıları tanımlayarak bir tepki ortaya çıkarma süreci 

beynin işlevleri arasında yer almaktadır. Beyin, bireyin çevresinde olup bitene dikkatinin 

çekilmesini sağlar. Bu duruma bağlı olarak birey, söz konusu uyarıcı ya da uyarıcılara yönelik 

ilgi gösterir ve duyu organlarından beyne giden verilerin beyinde işlenmesi ve sinirler 

arasında iletimin sağlanması ile çevresel unsurlara yönelik bir duyum yani algılama oluşur. 

Sürecin sonucunda birey, maruz kaldığı uyarıcı ile ilgili bir anlamlandırma yaparak sonuca 

varır (Çakır, 2010: 40). 

DUYUSAL PAZARLAMA 

Amerikan Pazarlama Derneği, duyusal pazarlamayı, duygularını kullanarak hislerini ve          

davranışını etkilemek için tüketici çekmeyi amaçlayan pazarlama teknikleri, olarak tanımlar. 

Duyusal pazarlama bir ürün veya hizmet satın almak için beş duyudan bir veya daha fazlasını 

kullanmayı amaçlayan tüm pazarlama uygulamalarını içerir. Duyusal pazarlama, tüketicinin 

davranışlarındaki rolü üzerinde yapılan araştırmalara göre, tüketicilerin duygularını, 

algılamalarını, yargılarını ve davranışlarını etkileyen pazarlama tekniği olarak 

tanımlamaktadır (Krishna, 2011: 334). 

Deneyimsel pazarlamanın içersinde değerlendirilebilecek olan duyusal pazarlama, 

günümüzde kitlesel ve ilişkisel pazarlamanın yerini almıştır. İnsan duyularına yönelik olan 

duyusal pazarlama, tüketicilerin duyularını etki altına alarak davranışlarına yön veren bir 

pazarlama stratejisidir. Beş duyu aracılığı ile toplanan bilgiler, bireylerin duygu dünyasını 

etkiler. Markalar, çok sayıda duyuya hitap edip, duyular arasındaki bağlantıyı ne kadar iyi 

kurarlarsa müşterileri ile kurdukları bağ da o derece güçlenir. Markalar, tüketicilerin ürün ve 

hizmetleri ile bir bağ kurmasını, onları satın almasını isterler. Bu şekilde olumlu bir marka 

algısı oluşturmak için de duyusal pazarlama kullanırlar. Markalar, duyusal pazarlama ile mark 

algısına da yön vermek isterler. Bunu sağlamak için de tüketicilerin görme, duyma, koklama, 

dokunma ve tatma duyularına hitap ederler. Markalar, duyusal stratejileri başarı ile 

uygularlarsa, insanların zihinlerinde çok boyutlu izler bırakabilirler. Bir markanın 5 

duyumuza hitap eden özelliklerinin olması, insanların zihninde birden fazla etkileşim alanına 

ulaşmasını sağlayarak, bıraktığı izleri güçlendirir. 

Duyusal pazarlama, markalara ürün karlılığını en üst düzeye çıkarmak için gerçek bir fırsat 

veren kullanışlı bir pazarlama uygulamasıdır. Pazarlama alanında beş duyunun kullanılması 

müşterilerin duygularını uyandırmaya yardımcı olur ve günümüzde markaların kendisini         

rakiplerinden farklılaştırmasını sağlamaktadır (Randhir et al., 2016:278). Beş duyuya hitap 

eden duyusal uyarıcıların tüketici zihninde oluşan duygusal tepkiler ve tutumlar üzerinde 

etkisi oldukça büyüktür. Öyle ki, markalar hedef kitlelerinin zihinlerinde kalıcı bir iz 

bırakmak için beş duyu organına hitap ederek duyusal pazarlama faaliyetleri yürütmekte ve 

bu şekilde dünyanın en iyi bilinen markaları arasında yerlerini alabilmektedirler. Bu 

doğrultuda markalara stratejik bir bakış açısı ve güç sunan duyusal pazarlama yaklaşımı, 

elinde bulundurduğu beş duyuya hitap edebilme gücü ile pazarlama dünyasındaki yerini ve 

önemini her geçen gün daha da hissettirmektedir (Erenkol, 2017: 17). 
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DUYUSAL MARKALAMA 

Duyusal markalama, işletmelerin tüketicilerle daha güçlü duygusal bağlar inşa etmek ve 
kendi markalarına yönelik öncelikli bir tercih oluşturmak amacıyla, geleneksel markalama

yöntemlerinin tek başına uyguladığı koku, ses ve doku gibi duyusal uyaranların kullanımını 
birleştirici, analitik tekniklerle uygulayan bir markalama modelidir (Dixon et al., 2008: 2).   

Ayrıca duyusal markalama, çeşitli duyu kanallarından beyne giden duyusal uyarıcılar yoluyla 
tüketicilerin davranışlarını etkilemek ve marka farkındalığı oluşturmak amacıyla pazarlama 
iletişiminin biçim ve fonksiyonlarını tanımlamanın bir diğer yolu olarak da tanımlanabilir 
(Oswald, 2001: 1). Bilişsel, Duygusal, Viral, Kültürel ve Duyusal olmak üzere birçok 

markalama modeli vardır. Günümüzde duyuların öneminin ortaya konmasıyla beraber 

duyusal markalamanın daha da artmıştır.   

Duyusal markalamanın amaçları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir (Lindstrom, 2006: 

120-121): 

Duygusal bağlantı kurmak: Markaların bireyler ile uzun dönemli, tutarlı bir iletişim kurarak 

bireylerin duygular ile etkileşimini sağlaması, sadakati tesis etmesi ve stratejik bir bakış 

açısına sahip olmalarıdır. 

Algı ile gerçeklik arasında optimum denklik sağlamak: Fiziksel görünüm, halo etkisi ve         

stereotipler ile tüketicinin algısına yönelik gerçeklik hissi vermek markalar için oldukça 

önemli faktörlerdir. Bunu yaparken markaların uyarıcıların net ve karmaşıklıktan uzak olması,

tüketiciye mesajı açık bir şekilde ilettiğinden ve tüketiciyi ve beklentilerini iyi bir şekilde 

analiz ettiğinden emin olması büyük önem taşımaktadır. 

Ürünün uzantıları için marka platformu yaratmak: Markanın değerini, kullanılan malzemeye, 

rengine ve tüketici zihninde konumlandırma stratejisine uyumlaştırabilmek gerekmektedir. 

Marka tescilini yapmak: Markanın genel nitelikleri taşıması ve tescil edilebilecek nitelikte       

olması gerekmektedir. Nitekim özellikle tescil edilebilme açısından yeni marka şekillerinden 

tat, koku, dokunma ve ses gibi görsel olarak ifade edilemeyen marka biçimleri için çizimle 

ifade edilebilme koşulu sıkça tartışma konusu olmaktadır. Bu nedenle çizimlerin net, belirgin, 

tutarlı, kolay erişilebilir, sürekli, anlaşılabilir ve nesnel olması koşulları yerine getirilmelidir. 

Duyusal markalamanın uygulama sürecinde izlenmesi gereken 6 adım vardır: 

1. Duyusal denetim: Markayı duyusal bir bakış açısından değerlendirmek kolay değildir. Bu

süreçte duyumsal tutarlılık ve sahicilik önemlidir. Duyumsal temas noktaları boyunca          

ilerlemeyi sürekli izlemek ve olumlu bir duyusal sahipliği güvencede tutmak gerekir. 

2. Markayı sahneye çıkarmak: Duyusal temas noktaları arasında bir sinerji sağlanmalıdır.

Duyusal sinerji, marka iletişiminde etkiyi iki kat artırabilir. Her kanalın en iyi şekilde      

kullanılması ve başarıyla birbirine bağlanması gereklidir. 

3. Markanın dramatize edilmesi: Markanın kişiliği ortaya konur. Markanının ne ifade ettiğine

karar verilmesi gerekir. Tüketicide hangi duyguların harekete geçirebileceğinin öğrenilmesi  

gerekir. Markanının iyi bir şekilde algılanması için hangi duyulara öncelik verileceğine karar 

verilmesi gerekir. 

4. Marka İmzası: Markaların da insanlar gibi ayrı bir kişiliği vardır. Markanın kişiliğini,

insanlarda olduğu gibi belli yaklaşımlar ve davranışlar belirler. Bu tavır ve yaklaşımlar,

zamana, mekana ve koşullara uygun bir şekilde karşı tarafla diyaloğa girer, bir imza oluşturur. 

Bu imza her duyusal bileşen tam bir duygu grafiği oluşturacak şekilde tasarlanarak yaratılır.  
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5. Marka Uygulama: Duyusal markalama stratejisi oluşturulduktan sonra, markada her birim

için bir uygulama planı hazırlanır. Kitlesel ve ilişkisel pazarlama stratejilerinden farklı olarak, 

duyusal markalama, Ar-Ge, satış ve operasyon birimlerini ile de alakalıdır. 

6. Marka değerlendirme: Bu aşama, markanın eleştirel bir şekilde gözden geçirilmesini içerir.

Bu aşamada markanın duyusal performansı ölçülür, değerlendirilir (Lindstrom, 2006: 149-

150). 

Marka yapılandırması sırasında ne kadar çok duyusal temas noktası öne çıkarabilirse, o kadar 

çok sayıda da duyusal anı üretilebilir. Ne kadar çok sayıda duyusal anı üretilebilirse, marka ile 

tüketici arasındaki bağ da o kadar güçlü olur. (Batı, 2012: 169). 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Duyusal markalama konusunda gerek bilim insanları gerekse de sektör profesyonelleri bir çok 

araştırma yapmıştır ve birçok marka duyusal markalama uygulamasında bulunmuştur. 

Acevedo ve Fairbanks (2017) mağaza atmosferinde duyusal markalama uygulamalarını 

incelemiştir. Araştırmada duyusal markalama faaliyetinde bulunan markaların rakiplerinden 

ayırt                edilebildiği sonucuna ulaşmıştır. Hulten (2011) ise yaptığı araştırmada 

markaların tüketicilerin zihninde duyusal markalama faaliyetleri ile yer edinebileceği 

sonucuna ulaşmıştır. Pentz ve Gerber (2013) görme, işitme ve koklama duyusu üzerine 

çalışmıştır. Bu duyularla markaların tüketicileri etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Rossi, Borges 

ve Bakpayev (2015) yaptıkları çalışmada tüketicilerin yerli ve özel markalara yönelik duyusal 

tepkilerini ve satın alma      niyetlerini ölçmüşlerdir. Yapılan kör testler sonucunda 

tüketicilerin özel markaları, yerli markalara göre daha güzel buldukları satın alma niyeti 

ortaya koydukları gözlenmiştir. Uddin ise (2011) yaptığı çalışmada Coca Cola örneği 

üzerinden duyuların marka kimliği ve marka farkındalığı ile ilişkisini araştırmıştır. Araştırma 

sonucunda görme, dokunma ve tatma         duyusunun marka kimliğini, görme ve dokunma 

duyusunun ise marka farkındalığını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Ülkemizde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara bakılacak olunursa, Elmasoğlu’nun (2013) 

Nutella, Nescafe ve Coca Cola örneği üzerinden yaptığı çalışmada duyusal markalamanın 

marka sadakatini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Güzel (2013) turizm sektöründe duyusal 

uygulamaların turistleri etkilemesini incelemiştir. Çalışma sonucunda bu uygulamaların

tüketicileri ve duygularını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Nurcan Yücel vd. (2015) yaptıkları 

çalışmada tüketicilerin kahve satın alma tercihlerini incelemişlerdir. Yapılan çalışmada tatma 

duyusunun tüketicilerin satın alma kararını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ustaahmetoğlu 

(2015) yaptığı çalışmada Marka tercihi ile tat duyusu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Çalışmada tek bir duyu organının tat duyusu için yeterli olmadığı diğer duyu organlarının da 

tat duyusunda önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çakaröz (2018) yaptığı çalışmada hızlı 

tüketim malları örneğinde duyusal markalama uyaranlarını algılama düzeyi farklılıkları ile 

yeniden satın alma kararı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Büdün ve Ertürk (2020) yaptıkları 

çalışmada beş duyu ile yapılan duyusal markalama çalışmalarında tüketici tutumlarını ele 

almışlardır. Çalışmada        tüketicilerin bir markaya ilişkin algılamalarında beş duyunun 

tamamına odaklanan bütünsel bir yaklaşım ile düşünsel, duygusal ve davranışsal öğelerin 

nasıl kullanıldığı açıklanmaya çalışılmıştır. Tüketicilerin tercihlerini bilişsel yönlü tutumların 

daha çok etkilediği, bunun yanı sıra duygusal ve davranışsal yönlü tutumlarının da önemli 

oranda tercihlerine rehberlik ettiği sonucuna varılmıştır. 

SONUÇ 

Bir markanın ürün ya da hizmeti ne olursa olsun bir görüntüsü, bir sesi, bir tadı, bir kokusu, 

bir dokunma hissi olması gerekir. Markaların tüketicilerle bağ kurmasında duyuların önemi  

büyüktür. Görme %58, koklama %45, ses %41, tatma %31 ve dokunma %25 öneme sahiptir        
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(Lindstrom, 2005: 81). Görüldüğü üzere markalar tüketiciler ile bağ kurmak istediklerinde 

tüm duyular önemli bir hale gelmektedir. Tüketicilerin duyguları, duyuları sayesinde oluşur. 

Duyusal markalama konusunda yapılan bütün akademik çalışmalar, sektörel araştırmalar ve 

çalışmalar değerlendirildiğinde, duyusal markalama çalışmalarında tüketicilerin bir ya da 

birkaç duyusuna hitap etmek yerine tüketicilerin beş duyusuna da hitap edilmesi gerektiği 

sonucu ortaya çıkar. Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, markalar rakiplerinden 

farklılaşmak ve marka sadakati oluşturmak zorundadırlar. Bunu sağlamak için de öncelikle     

tüketicilere ulaşmaları gerekir. Tüketicilere ise tüketicilerin duyularına seslenerek 

ulaşabilirler. Burada tüketicilerin görme, duyma gibi bir ya da iki duyuma hitap etmek yerine 

tüm duyularına hitap etmeleri önemlidir. 
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NURSING CARE TOWARD OLDER ADULTS WITH DEMENTIA: AN 
INTEGRATIVE REVIEW 
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Nazarbayev University, School of Medicine 

ABSTRACT  
Background: Dementia among older adults is receiving increase attention due to its 
neurodegenerative pathologies and poses a significant challenge for healthcare services 
systems. Caring for older adults with dementia is frequently challenging. This integrative 
review appraised and synthesized the existing literature describing the nursing care give to 
older adults with dementia. 
Methods: An integrative review was used using six electronic databases (CINAHL, Medline, 
Science direct-Elsevier, Proquest, Pubmed, and Web of Science). The search terms that were 
included in various combinations using mesh terms were: nurse* OR nursing staff* AND 
caring OR care OR caring behavior OR affectionate OR compassionate AND older person* 
OR aging* OR elder* OR geriatric patient* OR older adult* OR gerontology* OR aged* OR 
old age. A standardized review by Kmet et al. instrument was utilized for appraising the 
quality of selected 13 articles. 
Results: The results were presented based on the two major themes: challenges in providing 
care and identifying and managing older adults’ difficult behaviors. 
Conclusion: The findings of an integrative review, can be used as a foundation for 
formulating recommendations for how dementia care by nurses can be improved and 
highlighting where policy development and further research are needed. 
Keywords: Dementia; integrative review, nurses, older adults 
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ALİ MƏKTƏBDƏ  DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN FORMALAŞDIRILMASI   PROBLEMİ 
     THE PROBLEM OF FORMATION OF OUTLOOOK  IN HIGH SCHOOL 

Hacızadə Hüzürə Tapdıq qızı 
Naxçıvan Dövlət Universitetinın dissertantı, Komputer operatoru , Fənlərin tədrisi metodikası 

və texnologiya müəllimliyi kafedrası 
ÖZƏT 
Tədqiq edilən  mövzuda ali məktəb tələbələrinin dünyagörüşünün formalaşdırılması problemi  
təhlil edilir. Belə ki, şəxsiyyətin formalaşmasında dünyagörüşü önəmli rol oynayır. 
Dünyagörüşü hər şeydən əvvəl insanları bir-birlərindən fərqləndirən əsas meyarlardan biri 
hesab olunur. İnsanların biri digərinə nisbətən bitkin dünyagörüşünə malikdirsə, deməli, 
həmin insan cəmiyyətin aparıcı üzvlərindəndir. Vaxtilə xalq arasında nüfuz qazanaraq 
“ağsaqqal”, “ağbirçək” adını alanlar qazandıqları dünyagörüşünün hesabına müdrik adamlar 
kimi bu titullara layiq görülmüşlər. “Çox oxuyan çox bilməz, çox gəzən çox bilər” kimi xalq 
məsəlinin əsas ideyasına görə dünyagörüşü qazanmaq üçün çox oxumaq kifayət deyil, bunun 
üçün həm də çox gəzib, dolaşıb, müsahibələr aparıb xeyli informasiya və məlumatlar da 
toplamaq vacib hesab olunur. Deməli, dünyagörüşü həm nəzəri, həm də praktik əsaslar 
üzərində qurulmalıdır. Dünyagörüşü insanın özünü sosial baxımdan dərk etməsidir. O, öz 
əksini insanın maraq və tələbatlarının, ictimai həyatının mənəvi-praktik tələbləri ilə eyniyyət 
və ya ziddiyyət təşkil etməsində göstərir, reallaşır. 
Dünyagörüşü psixoloji baxımdan insanın özünü və ətraf aləmi, ictimai mühitinə dərəcədə 
dərk etməsi ilə şərtlənir. Dünyagörüşü şəxsiyyətin ictimai mühit, insanın mahiyyəti barədə 
kompleks biliklər sistemidir. Fərdin şüurunda dünyagörüşü əxlaqi-mənəvi istiqamətləri, 
özünütənzimetmə qabiliyyəti, davranış və düşüncə tərzinin əksini tapmasıdır. İdeya və inam 
dünyagörüşünün strukturunun mühüm komponentlərindəndir. İdeya təbiət və ictimai həyatın, 
insanlığın dərk edilməsinin kompleks baxışlar sistemidir. 
Məqalədə həmçinin elmi dünyagörüşünə də toxunulur. Elmi dünyagörüşü təbiətə, cəmiyyətə, 
təfəkkür hadisələrinə olan elə elmi, fəlsəfi, tibbi, bioloji-fizioloji, əxlaqi, etik, estetik, sosial-
siyasi, hüquqi, psixoloji, pedaqoji, dini bilik, ideyalar, əqidələr, ümumiləşdirilmiş baxışlar 
sistemidir ki, adamlar bu sistemin müvafiq tərəflərini dərk edərək öz fəaliyyətlərində tətbiq 
etməklə formalaşırlar. Elmi dünyagörüşü və inam ətraf mühitin, ictimai həyatın münasibətlər 
sisteminin daha dərindən, şüurlu şəkildə dərk olunmasıdır. İnam insanın şəraitindən, 
situasiyasından asılı olmayaraq dəyişməyən münasibətlərə əsaslanır. İnam və ideya birlikdə 
öz əksini ideallarda tapır. Onun başlıca məqsədi idealın real həyatda tətbiqinə yönəlir. Real 
həyatda dünyagörüşünün müxtəlif inkişaf səviyyələri və keyfiyyət göstəriciləri vardır. 
Dünyagörüşünün keyfiyyət göstəriciləri isə onun məzmunu, elmiliyi, sistemliliyi, məntiqi 
ardıcıllığı, konkretliyi və ümumiləşdirmə dərəcəsi ilə ölçülür.  
 
ABSTRACT 
The problem of forming the worldview of university students is analyzed in the research 
topic.  Thus, the worldview plays an important role in the formation of personality.  
Worldview is one of the main criteria that differentiate people from each other.  If one person 
has an exhausted outlook on the other, then that person is one of the leading members of 
society.  Those who once gained popularity among the people and were called "elders" and 
"white-collar workers" were awarded these titles as wise people due to their worldview.  
According to the main idea of the proverb, "He who reads a lot does not know much, he who 
walks a lot knows a lot," it is not enough to read a lot to gain a worldview, it is also important 
to travel a lot, conduct interviews and gather a lot of information.  So, the worldview must be 
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based on both theoretical and practical foundations.  A person's worldview is a social 
perception of himself.  It manifests itself in the fact that it is identical or contradictory with 
the interests and needs of man, the moral and practical requirements of public life. 
From the psychological point of view, a person's worldview is conditioned by a degree of 
understanding of himself and the world around him, his social environment.  The worldview 
is a complex system of knowledge about the social environment of the individual, the essence 
of man.  An individual's worldview is a reflection of his moral and spiritual orientation, 
ability to self-regulate, and behavior and way of thinking.  Ideas and beliefs are important 
components of the structure of the worldview.  The idea is a complex system of views on 
nature and social life, the perception of humanity. 
The article also touches on the scientific worldview.  The scientific worldview is a system of 
scientific, philosophical, medical, biological-physiological, moral, ethical, aesthetic, socio-
political, legal, psychological, pedagogical, religious knowledge, ideas, beliefs, generalized 
views on nature, society and thought events that people  they are formed by understanding the 
relevant aspects of the system and applying it in their activities.  The scientific worldview and 
belief is a deeper, more conscious understanding of the environment, the system of relations 
of public life.  Belief is based on attitudes that do not change, regardless of one's 
circumstances.  Belief and idea are reflected together in ideals.  Its main goal is to apply the 
ideal in real life.  In real life, the worldview has different levels of development and quality 
indicators.  Qualitative indicators of the worldview are measured by its content, scientificity, 
systematization, logical sequence, specificity and degree of generalization. 
Açar sözlər:  Ali məktəb, dünyagörüşü, şəxsiyyət, elm, insan. 
Keywords: High school, worldview, personality, science, man. 

“Dünyagörüşü” anlayışı həm fəlsəfənin, həm psixologiyanın, həm də pedaqogikanın aparıcı 
mövzularındandır. Dünyagörüşü cəmiyyət və təfəkkür hadisələrini adamın dərk etməsinə və 
fəaliyyət göstərməsinə istiqamət verən vahid baxışlardır. Şərqin görkəmli düha sahiblərindən 
biri olan Əbülhəsən Mərzban oğlu əl-Azərbaycani (1064) özünün “Ət-Təhsil” əsərində 
göstərir ki, gerçəkliyin dərk olunması yalnız qazanılmış elmi dünyagörüşün sayəsində baş 
verə bilər. Elmi pedaqogikanın banisi, böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski (1594-
1670) “Böyük didaktika” əsərini Pansofiya ideyası əsasında yazdığını bəyan etmişdir. Onun 
bu ideyasının məzmununda daha bir ideya dayanır: Hamıya hər şeyi öyrətmək. Hamıya hər 
şeyi öyrətmək isə onlara hərtərəfli dünyagörüşü qazandırmaq deməkdir. Psixoloq R.Əliyevə 
görə dünyagörüşü həm də özündə baxışlar, inam və idealların ümumi sistemini birləşdirməklə 
yanaşı insanın ətraf aləmə, cəmiyyətə münasibətini əks etdirir. Təcrübənin, biliklərin 
ümumiləşdirilməsinin, emosional qiymətləndirilməsinin və bütövlükdə insanın həyat yolunu 
müəyyənləşdirən dünyagörüşün əsasını tarixi inkişaf prosesinin düzgün mənimsənilməsi 
təşkil edir. Bu reallıq isə özünü insanın şəxsi dünyagörüşündə ehtiva edir. Şəxsin 
dünyagörüşü isə, onun təbiətdə və sosial həyatda, münasibətlər və dəyərlər sistemində öz 
yerini tutması uğrunda fəaliyyət göstərməsidir.  
Tarixi dövrlər ərzində dünyagörüşünün bir sıra formaları olmuşdur. Materializm 
dünyagörüşünə görə təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələrin səbəbi həmin 
hadisələrin özündədir. İdealizm dünyagörüşünə görə aləmdə hökm sürən hadisələrin əsasında 
müəyyən şüur və ideyalar durur. Dini dünyagörüşünə görə hər şeyin bütün kainatın yaradıcısı 
Allahdır. Hürüfizm dünyagörüşünə görə dünyada nə varsa hamısı dildə işlənən hərflərin, 

PROCEEDINGS BOOK 400 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

səslərin sayəsində başa düşülür və mümkün olur. Hürüfizmin yaradıcılarından biri olan 
Fəzlullah Nəimi (1339-1394) yazırdı: “Əgər sözlər olmasaydı, mövcudatı tanımaq olmazdı”. 
Bundan başqa dünyagörüşünün adi siravi, elmi, mifoloji dünyagörüşü formları da vardır. Adi 
siravi dünyagörüşü sadə gündəlik təcrübəyə, hisslərə və sağlam düşüncəyə əsaslanır, burada 
müəyyən bir cəmiyyətdə, fərdi bir ailədə qəbul edilmiş ənənələr təsir göstərir.  Mifoloji 
dünyagörüşü dünya haqqında insan məlumatının azlığı nəticəsində formalaşmışdır. Müxtəlif 
təbii proseslərin bu və ya digər fantastik şəkillərlə eyniləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur. Belə 
bir baxış sistemi bu gün də mövcuddur. Xüsusilə müxtəlif xurafatlar şəklində. Məsələn qara 
pişikdən çəkinmək, üç dəfə masaya vurmaq, uzərində dua gəzdirmək və s. 
İnsanların yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi ictimai-iqtisadi, siyasi-mənəvi mühitdən, onların 
savad dərəcəsindən asılı olaraq elmi və ya dini dünyagörüşü yaranır. Elmin, texnikanın, 
iqtisadiyyatın, savadlılığın, milli adət və ənənələrin, mədəniyyətinin səviyyəsindən asılı olara 
bu və ya digər ölkədə dünyagörüşünün hansısa bir forması geniş yayılır və üstünlük təşkil 
edir. Azərbaycanda elmi dünyagörüşü aparıcı rola malikdir. Elmi dünyagörüşü realliqlara, 
düzgün biliklərə, zəkaya, elmin nəaliyyətlərinə əsaslanır, xalqın həyatı mənafelərini və 
ümumibəşəri dəyərləri dolğun şəkildə ifadə edir. Elmi dünyagörüşünə yiyələnmiş adam ilk 
növbədə ağlının qüdrətinə arxalanır, həyata, gələcəyə, qurub yaratmağa möhkəm etiqad 
bəsləyir, əqidəsi (məsləyi) uğrunda fəal mübarizə aparır, müxtəlif xarakterli hadisələrin 
mahiyyətini, ayrı-ayrı vəziyyətdən səmərəli çıxış yolunu, özünün cəmiyyətdəki yerini və sair 
belə həyati məsələləri düzgün qiymətləndirməyi bacarır. 
Zaman keçdikçə, ictimai-siyasi  şərait dəyişdikcə eyni ölkədə aparıcı dünyagörüşüdə müvafiq 
dəyişikliklər baş verir, hətta yeni dünyagörüşü meydana çıxa bilir. Buna görə də, 
dünyagörüşünə donmuş və həmişəlik formalaşmış hadisə kimi baxmaq düzgün olmaz. 
Dünyagörüşü, digər hadisələr kimi, yarana, inkişaf edə, dəyişikliklərə uğraya bilər. İnsanların 
dünyagörüşünə xeyli amillər təsir göstərə bilər. Ölkədə baş verən iqtisadi, siyasi, ideoloji 
amillər, həmçinin şəxsin həyatında, əmək şəraitində, ailə münasibətlərində, dostluq 
əlaqələrində, bilik səviyyəsində, ailə tərbiyəsində, təhsil xarakterində və sair cəhətlərdə 
yaranan yeniliklərin rolu da vardır. 
Təlim prosesi, müntəzəm təhsil gənc nəsildə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına daha 
güclü təsir göstərir. Ümumitəhsil məktəblərini bitirən gənclər əsasən elmi dünyagörüşünə 
meyilli olurlar. Dini məktəbləri bitirənlər isə dini dünyagörüşlü olurlar. Lakin bu o gənclərin 
ömürboyü eyni dünyagörüşə malik olacaqlar demək deyil. Oxuduqları ali məktəb, 
qarşılaşdıqları  yeni insanlar, dostlar, fərqli mühit, seyahet etdikleri şəhərlər, ölkələr, hətta 
izlədikləri film, sənədli film, oxuduqları kitab belə onların dünyagörüşünü tamamilə dəyişə 
bilər. Məsələn heç vaxt İslam dini haqqında məlumatı olmayan bir insan təsadüfən “Quran”ı 
oxumaqla bütün fikirlərini və həyata baxışını dəyişir.  
İslam dəyərləri əsasında yaradılan dünyagörüşü ən mütərəqqi elmi dünyagörüşü hesab olunur. 
“Qurani-Kərim” zülmdən nura, cəhalətdən elmə çıxmaq kimi dəyərləndirilir. İslamda ən 
yüksək əxlaqi keyfiyyət elmə və elm adamlarına hörmət hesab olunur. İslam insanları elmə, 
mədəniyyətə, əxlaqi saflığa, həyat hadisələrinə ədalətlə yanaşmağa haqq işini müdafiə 
etməyə, hümanist mövqe tutmağa, sülhü, əmin-amanlığı, ədaləti bərpa etməyə 
istiqamətləndirir. Məhəmməd (ə.s) peyğəmbərin hədislərində deyilir: “İnsanın ağlı onun 
dinidir, ağlı olmayanın dini də yoxdur”; “Ən yaxşı adamlar bilikli adamlardır”; “Biliksiz olan 
və bilik əldə etməyə çalışmayan adamlardan cəmiyyətə, xalqa xeyir gəlməz...”, “Beşikdən 
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qəbrəcən elm öyrən”. İslam dinindəki bu faydalı biliklərdən gənc nəsil hali olmalıdır. 
“Qurani-Kərim”  insanları elm və tərəqqiyə ibrətlə baxıb düşünməyə çağırır. O insanın 
ədalətli, doğruçul, gözütox, mərhəmətli, yaxşılıq etməyi bacarmağı, ədəb qaydalarını 
gözləməyi, bərabərliyi bərqərar etməyi öyrətdi. İslam dəyərlərinin mütərəqqi ideyalarından 
təlim-tərbiyə prosesində, yeri gəldikcə istifadə edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. İslam dəyərləri əsasında yaradılan dünya görüşü yetişən nəslin mənəvi simasının 
saflaşmasına, onların düzlük, doğruçuluq, halallıq, hümanistlik kimi əxlaqi keyfiyyətlərinin 
formalaşması baxımından çox faydalıdır. 
Dünyagörüşü insana xas olan bütün cəhət və keyfiyyətlərin mənəvi və praktik baxımdan 
düzgün mənimsənilməsidir. Bura texnologiya, mədəniyyət, mənəvi dəyərlər sistemi, sosial 
fəaliyyət təcrübəsi və s. daxildir. Dünyagörüşü insanın özünü sosial baxımdan dərk etməsidir. 
O, öz əksini insanın maraq və tələbat1arının, içtimai həyatının mənəvi-praktik tələbləri ilə 
eyniyyət və ya ziddiyyət təşkil etməsində göstərir, reallaşır. Dünyagörüşü psixoloji baxımdan 
insanın özünü və ətraf aləmi, ictimai mühiti nə dərəcədə dərk etməsi ilə şərtlənir. 
Dünyagörüşü şəxsiyyətin ictimai mühit, insanın mahiyyəti barədə kompleks biliklər 
sistemidir. Həyatdakı mövqelər də dünyagörüşünün vacib bir hissəsidir. Dünyaya 
formalaşmış və şüurlu münasibət həyatı mənalı və məqsədyönlü bir xarakterə gətirir, buna 
görə də dünyagörüşü hər bir insan üçün vacibdir. İnsanın bütün həyat yolu öz şəxsinə və 
ətrafdakılara baxışlarından asılıdır. İdeal münasibıtlər, sevgi, müvəffəqiyyətli kariyera, maddi 
rifah, doğru və yalnışı ayırd etmək, xəyallar, istəklər, qorxu, qərəz -bütün bunlar dünyagörüşü 
çərçivəsində formalaşır. Bu səbəbdən bu konsepsiyanı yaxşı öyrənmək və qazanılan 0 
praktikada tətbiq etmək vacibdir.  
Dünyagörüşünün keyfiyyət göstəriciləri onun məzmunu,  sistemliyi, məntiqi ardıcıllığı, 
konkretliyi və ümumiləşdirmə dərəcəsi ilə ölçülür. Psixoloqlar dünyagörüşünün 
formalaşmasının əsasının ailədə kiçik yaşlardan qoyulduğunu, tədricən ictimai həyatdan və 
şəxsi keyfiyyətlərdən asılı olaraq inkişaf etdiyini qəbul edirlər. Hesab edirlər ki bu başına 
buraxılmış iş kimi yox, sistemli, məntiqi ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir. Məktəbin isə 
qarşısında duran vəzifələrdən biri təlimin ilk günlərindən başlayaraq məktəblilərin ideal, inam 
və əqidələrini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Elmi səviyyədə dünyagörüşünün 
formalaşdırılması təlimin başlıca vəzifələrindəndir. Bunun üçün humanitar və təbiət 
fənlərinin, eləcə də sosial yönümlü ictimai-faydalı fəaliyyətin geniş imkanları vardır. Xarici 
dil dərslərinin də dünyagörüşü baxımından imkanları genişdir. Dil dərsləri həm  xarici 
ölkələrin coğrafiyası, həm də onların həyat tərzi ilə tanış olmaq, müqaisələr aparmaq üçün 
daha çox üstünlüklərə malikdir.  Psixologiya və pedaqogika elmləri hələ məktəb yaşı 
dövründən yaradıcı təfəkkürün geniş imkanlara malik olduğunu sübut edir. Həmçinin 
dünyagörüşünün formalaşması prosesi I-II siniflərdə daha çox hiss-emosional sfera ilə 
əlaqədar inkişaf etdirildikdə daha səmərəli nəticələr əldə etmək mümkündür. Hər yaş 
dövrünün öz xüsusiyyətləri və müvafiq elmi dünyagörüşü qazanmaq imkanları vardır. O 
cümlədən yeniyetməliyin ikinci mərhələsi və erkən gənclik dövrü sosializasiya üçün münbit 
şərait, geniş psixoloji imkanlar dövrüdür və bu imkanlardan faydali istifadə edərək onlarda 
müsbət dünyagörüşü formalaşdırılmalıdır. Və beləliklə gənc universitetə gəldikdə artıq onun 
həyata, ictiamiyyətə müəyyən dərəcədə dolğun baxışları, əqidəsi olmuş olur. Qeyd edək ki, 
ictimai durum da dünyagörüşünün formalaşmasına çox təsir göstərir. İqtisadi vəziyyəti yaxşı 
olmayan, ehtiyac içərisində yaşayan peşə sahibi öz peşəsinin üstünlüklərindən nə qədər 
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danışsa da inandırıcı olmayacaqdır. Həyat tərzi və şərait şəxsiyyətin dünyagörüşünün 
formalaşmasının əsasını təşkil etsə də, qarşılıqlı münasibətlər, qarşılıqlı təsir də az rol 
oynamır. Amma eyni zamanda təsirin özü də tərbiyəvi baxımdan fərqli nəticələrə gətirib 
çıxara bilər. Məhz bu səbəbdən eyni ailə tərbiyəsi müxtəlif keyfiyyətlərin daşıyıcısı olan, 
müxtəlif dünyagörüşə malik insanlar  formalaşdırır. Dünyagörüşün formalaşmasında ətraf 
aləmdə baş verənlərin, insanların davranış və hərəkətlərinin müşahidəsi vacib şərtlərdəndir. 
Sosial normaların tədricən mənimsənilməsi gəncin hisləri, baxışları və inamlarına çevrilir, 
cəmiyyətin onun qarşısında qoyduğu tələblərə uyğunlaşır. Gənclərdə bu və ya digər 
dünyagörüşünün formalaşmasına valideyinlərlə yanaşı qonşular, qohumlar, küçə mühiti də 
təsir göstərir. Belə hallar bəzi insanlarda  qeyri-elmi dünyagörüşünün yaranmasına zəmin 
yaradır. Bu təhlukələr nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda ali məktəbə yeni daxil olan gənclərin 
də dünyagörüşündə önəmli dəyişikliklər baş verə bilər. Belə ki, ali təhsil ocağına yenicə 
qədəm qoyan şəxs yeni mühitə düşür, yeni dostlar tapır, hətta təhsil üçün başqa bir şəhərə 
hətta başqa bir ölkəyə gedə bilər. Bu zaman onların dünyagörüşündə deformasiyalar baş bilər. 
Bu deformasiyalar mənfi və ya müsbət istiqamətdə ola bilər. Buna görə də ali məktəblərdə 
tələbələrdə müsbət istiqamətdə dünyagörüşünün formalaşmasına nail olmağa çalışmaq 
lazımdır.  
Dünyagörüşünün formalaşdırılması iki yolla həyata keçirilir: bilavasitə real həyat və fəaliyyət 
yolu ilə və bilavasitə təlim-tərbiyə prosesində içtimai ideyaların mənimsənilməsi yolu ilə. 
İdeya və inamın, əqidənin, dünyagörüşünün formalaşması şüurlu şəkildə həyata 
keçirilmədikdə gənclərdə bu qeyri-dəqiq, qeyri-sağlam şəkildə formalaşır. Dünyagörüşünün 
formalaşması iki istiqamətdə inkişaf edir. Dünyagörüşü istər-istəməz elmi biliklər 
qazanılmasını zəruri edir və bu da elmi dünyagörüşünün formalaşmasına səbəb olur. Elmi 
dünyagörüşü də öz növbəsində ümumi dünyagörüşünün formalaşmasının bazası rolunu 
oynayır. Gənclərin şəxsi inam və baxışlarının, dünyagörüşünün formalaşması pedaqoji 
prosesin mühüm vəzifələrindən biridir. Bu qaçılmazdır. Lakin ideologiyadan asılı olaraq 
gənclərdə hansı keyfiyyətlərin formalaşdırılması başlıca faktordur. Tolerantlıq, rəqabətə 
qabillik, kompromis axtarılması, humanist yanaşma yoxsa, monoloji nitq, kollektiv təsərrüfat 
təfəkkürü və s. 
Təlim və əmək mühüm tərbiyəedici vı inkişafetdirici funksyalar yerinə yetirməklə 
dünyagörüşünü formalaşdırır. Pedaqoji prosesdə gənc yalnız bilik və bacarıq qazanmır, həm 
də faktları, hadisələri, anlayışları, qanunları təfəkkür süzgəcindən keçirməklə 
qiymətləndirməyi öyrənir. Gənclərin dünyagörüşünün formalaşmasında tərbiyəvi prosesin 
təlim fəaliyyəti ilə vəhdət təşkil etməsi vacibdir. Məhz belə bir pedaqoji proses həm biliklər 
sisteminin, həm də  tərbiyə işinin konkret elmi dünyagörüşünü formalaşdırmaq baxımından 
sistemli şəkildə həyata keçirilməsi səmərəli olur. Dünyagörüşünün formalaşması bu və ya 
digər dərəcədə şəxsi təcrübə ilə də bağlıdır. Şəxsi təcrübə şəxsiyyətin daxili aləmini, 
tələbatlarını, hisslərini, davranış motivlərini müəyyənləşdirir. Deməli, gənclərin hissləri, iradi 
keyfiyyətləri ilə yanaşı şəxsi təcrübə toplamaq imkanlarını da genişləndirmək lazımdır. 
Gəncin fikir və mülahizələrinə hörmətlə yanaşılmalıdır, fəaliyyəti qiymətləndirilməli, onu 
kəskin tənqiddən çəkindirmək lazımdır. Məsələnin digər tərəfi isə tərbiyə edənin, öyrədənin 
özünün aydın, konkret dünyagörüşünə, sağlam məntiqə malik olmasıdır. Müəllim nəinki öz 
fənnini, pedaqoji fəaliyyətin silərini bilməli, həm də yaxşı vətəndaş, yaxşı insan olmalıdır. 
Müəllim sosial yönümlü işlərin fəal iştirakçısı olmalıdır. Müəllim istər müsbət, istərsə də 
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mənfi cəhətlər baxımından nümunə göstəricisidir. Dünyagörüşünün formalaşmasında 
mətbuat, televiziya, internet xüsusi yer tutur. Təəssüf ki, gənclərdə internetin zərərli təsirlərini 
müşahidə edirik, halbuki səmərəli istifadə edildikdə daha çox elmi biliyə yiyələnmək 
mümkündür eyni zamanda daha çox mütaliə, müzakirə etmək imkanları mövcuddur. Tələbə 
internet vasitəsilə öz ixtisasının  ən dərin sirlərini araşdıra və mənimsəyə bilər, xarici dil 
səviyyəsini yüksəldə, özündə yeni bilik və bacarıqlar formalaşdıra bilər, dünyagörüşünü daha 
da genişlənidirə bilər. Bu baxımdan gənclərin internetden səmərəli istifadə etməsi üçün onlara 
doğru istiqamət vermək zəruridir. Müasir dövrdə mütaliə etmək, biliyi artırmaq çox asan 
olmuşdur. Bir düymə vasitəsilə bütün dünya ədəbiyyatı, coğrafiyası, tarixi, elmi əsərlər, 
müxtəlif xalqların mədəniyyəti, dünya mütəfəkkirlərinin ideyaları və bir çox elmi məlumatlar 
insanın əlinin altında olur və bunlardam faydalanaraq intelektual seviyyəni, dünyagörüşünü 
ən yüksək səviyyəyə çatdırmaq mümkündür. Təbii ki, bu imkanlardam yararlanan çox sayda 
gənclər var, lakin təəssüf ki, çox sayda gənclər bu fürsətlərin fərqində deyil və müasir 
texnologiyalardan səmərəli istifadə etmirlər. 
      Ümumiyyətlə, dünyagörüşü, xüsusən də elmi, fəlsəfi,  ictimai-siyasi və dini formaları 
ictimai həyatın bütün sahələrində əhəmiyyətli təşkilatçılıq rolunu oynayır. İnsanın 
dünyagörüşü insanın bu dünyaya baxışını əks etdirən və dünyadakı yerini müəyyənləşdirən 
baxışlar, qiymətləndirmələr, xəyali təmsil və prinsiplər məcmusudur. Ümumiyyətlə dünyanın 
hər cür “baxışları”  çox fərqlidir. Hər birinin mənfi və müsbət tərəfləri vardır. İnsan həyata 
dair öz baxışlarını formalaşdırarkən heç bir sistemə diqqət yetirməməsi daha çox  məqsədə 
uyğundur. Cəmiyyətdəki insanların həyatı tarixidir. İndi yavaş-yavaş, indi sürətlə, intensiv 
şəkildə bütün komponentlər zamanla dəyişir. Texniki, vasitələr, əməyin təbiəti, insanlarla 
insanların özləri arasındakı münasibətlər, hisslər, düşüncələr, maraqlar dəyişir. İnsanların 
dünyaya baxışları da dəyişir. İnsan sosial həyatındakı dəyişiklikləri ələ keçirir və rədd edir. 
Bu və ya digər millətin və ya şəxsin bu və ya digər dövrdə bilik ehtiyatları nə qədər möhkəm 
olarsa, dünyagörüşü də bir o qədər sağlam dəstək alar. Maariflənməmiş bir şüurun fikirlərini 
aydın şəkildə əsaslandırmaq üçün kifayət qədər intelektual vasitəsi yoxdur. Ona görə də 
fantastik ixtiralara, inanclara, adətlərə müraciət edir. Bilik, bütün vacibliyinə baxmayaraq, 
dünyagörüşünün bütün sahələrini doldurmur. Burada dəyərlər sistemi də formalaşır. 
(Yaxşılıq, pislik, gözəllik və digərləri haqqında fikirlər), keçmişin obrazları, gələcəyin 
layihələri formalaşır, müəyyən həyat tərzləri təsdiqlənir və ya qınanılır, fəaliyyət proqramları 
qurulur. Dünyagörüşü bir günə, bir ilə, beş ilə formalaşmır. Bunu üçün çox oxumaq, çox 
öyrənmək, çox görüb-götürmək, çox düşünmək, çox sınaqdan keçirmək lazım gəlir. Tam 
formalaşmış dünyagörüşü az adamlarda formalaşmış olur. Bunun səbəbi dünyagörüşünün 
mürəkkəbliyində, uzun müddətə formalaşmasında, zamana görə dəyişməsindədir. 
Dünyagörüşü bir şəxsdən yox, çoxsaylı insanlardan asılıdır. Bu problem çox qədim tarixə 
malikdir, lakin onun həllini tapmaq hələ də mümkünsüzdür. Qədim Yunan filosofu Sokrat 
demişdir: “insan özünü dərk et”! o vaxtdan minilliklər keçsə də hələ də bu çağırış aktual 
olaraq qalmışdır. Buna görə də keçmişdən bu günədək dünyagörüşü mütəfəkkirlərin diqqət 
mərkəzində olmuşdur. 
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AZƏRBAYCAN MILLI MƏTBUATININ INKIŞAF TARIXI 
Quliyeva Səyalə Qibliyəli qızı 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına 
“Tarix” institutunun dissertantı, Bakı Qızlar Universiteti “Tarix, 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının baş müəllimi 
Açar sözlər: milli mətbuat, tarix, qəzet, jurnal, mətbuat 
Key words:  national press, history, newspapers, magazines,press 
Ключевые слова:  национальная пресса, история, газеты, журналы, пресса 
Milli mətbuatımızın keçdiyi yol xalqımızın onur mənbəyidir.  XX əsrin  sonlarında öz 
müstəqilliyini  bərpa edən Azərbaycan xalqı yüzillər  boyu qoruduğu  milli və mənəvi  
dəyərləri dünya ictimayyətinə  çatdırma imkanı qazanıb. Artıq milli mətbuatımızın yarandığı 
gündən 146 il keçir.  
1870-1889-cu ilərdə Qafqazda nəşr edilən 56 mətbu orqandan cəmi üçü ana dilimizdə idi. 
Qürurverici haldır ki,  mətbuat sahəsində də xalqımızın adı öncül xalqlarla birgə çəkilir. İlk 
qəzet, jurnal, kitab nəşri və s.  Avropa  ölkələri öz dövri mətbuatın XVI əsrdə, Rusiya XVIII 
əsrin əvvəllərində  yaratdığı halda, vətənimiz buna yalnız 1875-ci ildə "Əkinçi" qəzeti ilə 
müəssər ola bildi. 
 "Əkinçi" qəzetin  xalqımız üçün oyanışın yeni mərhələsini oldu. "Əkinçi" mətbuatımıza işıq 
yolu  saçan günəş kimi doğdu. Cəhalətə, qaranlığa məcbur buraxılan xalımızın yoluna işıq 
oldu. Çar Rusiyasının süründürməçilik siyasəti nəticəsində Həsən bəy Zərdabi "Əkinçi" 
qəzetini nəşr etdirmək üçün tələb olunan icazəni 7 il sonra ala bildi. Bu illər ərzində bütün 
çətinliklərə baxmayaraq Həsən bəy fikrindən bir dəfə də olsun daşınmır. Qəzetin nəşrinə icazə 
aldıqda çar rejimi növbəti xəbis addımını atdı, qəzeti “Əkinçi" adlandırmaqla onu daşıdığı 
əsas ideya və  məzmunundan yayındırmaq məqsədi güdürdü.  
Tarixi məlumatlara əsasən  Həsən bəy Zərdabi  əhalidə  qəzetə olan marağı artırmaq məqsədi 
ilə ilk dövrlərdə onu pulsuz olaraq paylayırdı. O, xalqı marifləndirmək və qəflət yuxusundan 
oyatmaq üçün  dövrün  ziyalı və mütəfəkkir şəxslərini “Əkinçi” qəzetinə cəlb etməyi 
bacarmışdı. Belə ki, həmin dövrdə qəzetlə mütəmadi olaraq  əməkdaşlıq edən şəxslər arasında 
Mirzə Fətəli Axundzadə, Nəcəf bəy Vəzirov, Ələkbər Elçizadə, Əsgər ağa Gorani, Seyid 
Əzim Şirvani, İsa Sultan Şahtaxtlı, Məmnun Əlqədari, Məhəmmədtağı Şirvani və digərləri var 
idi. 
Həsən bəy Zərdabinin məhs bu şəxşlərlə birgə çalışması əbəs deyildi, bu ziyalılar təhsil 
sahəsində bir sıra uğurlu addımlar atmış,  dövrün çətinliklərinə baxmayaraq bir sıra 
dəyişiklikləri həyata keçirə bilmişlər. Belə ki, məktəblərdə tədrisin ana dilində həyata 
keçirilməsində  Mirzə Fətəli Axundzadənin, Seyid Əzim Şirvaninin rolu danılmaz olduğu 
kimi, Səid Ünsizadənin Şamaxıda dini təhsillə yanaşı dünyəvi təhsil verən məktəb açması 
təqdirə laiq addımlardan idi. 
 Məhz bu  maarifçi şəxslər  xalqın savadlanması üçün mətbu orqanın önəmini yaxşı 
anlayırdılar. Bu minvalla birgə səy nəticəsində anadilli mətbuat orqan yaratmaq üçün 
fəaliyyətə keçdilər. Həsən bəy Zərdabi bunun üçün İstanbuldan ərəb qrafikalı mətbəə şriftləri 
gətirtmişdir 
“Əkinçi” qəzeti kənd təsərrüfatındakı geriliyi aradan qaldırmaq üçün ilk nəşrlərində suvarma 
işlərinə, əmək alətlərinə, kəndli təssərrüfatına dair məqalələr dərc etmişdi.  
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Qəzet ilk nəşrlərindən etibarən xalq arasında böyük marağa səbəb oldu. İlk 5 terajında 4 şöbə 
ilə fəaliyyətə başlamışdı. Altıncı nömrəsindən etibarən isə yeni şöbəsi olan “Məktublar” 
şöbəsi  fəaliyyətə başladı. Bununla da qəzetə olan maraq birə beş artaraq ümumrusiya 
müsəlman qəzetinə çevrildi.  
1877-ci ildə baş verən Rusiya-Osmanlı müharibəsi fonunda “türk-tatar” dilində nəşr olunan 
qəzet real təhlükə hesab edildi. Bakı qubernatoru  1877-ci ilin sentyabr ayının 29-da  cəmi 56 
sayı çapdan çıxan “Əkinçi” qəzetinin nəşrini dayandırdı.  Buna baxmayaraq “Əkinçi” dövri 
mətbuatımızın ilk göyərçini oldu. Bundan sonra daha neçə-neçə qəzet və jurnallarımız işıq 
üzü gördü. 
“Əkinçi” qəzetinin bağlanmasından sonra milli mətbuatımızda yaranan boşluğu aradan 
qaldırmaq üçün yeni qəzetlərin nəşri sahəsində bir sıra addımlar atıldı. Lakin bir müddət bu 
təşəbbüslər baş tutmadı. Ən sonunda  milli mətbuatımızdakı bu durğunluğu 1879-cu ildə Səid 
Ünsizadənin təşəbbüsü ilə  işıq üzü görən "Ziya" qəzeti aradan qaldırdı. 
 “Ziya” qəzetini nəşr etdirmək işində Səid Ünsizadə tək deyidi, ona qardaşları, övladları və 
bacısı uşaqları yardım edirdi. Səid bəy qəzeti nəşr etdirmək üçün Qafqaz Senzura Komitəsinə  
1878-ci ilin dekabr ayının 4-də müraciət etmiş və cavab özünü çox gözlətməmişdi. Cəmi 27 
gün sonra, 1879-cu il 1 yanvar tarixində qəzetin nəşrinə dair tələb olunan icazə sənədi Səid 
bəyə göndərildi. “Əkinçi” qəzetindən fərqli olaraq “Ziya” qəzetinin çapına icazənin tez bir 
zamanda verilməsi səbəbi, Səid bəyin ruhani zümrəsinə mənsub olması və eyni zananda  Çar 
Rusiyasına qarşı əks mövqedə durmaması olmuşdur. 
 Beləliklə “Ziya” qəzetinin ilk  nəşri icazə sənədindən 13 gün sonra yəni, 1879-cu il 14 yanvar 
tarixində olmuşdu. Qəzet fəaliyyətə başlayarkən həftədə 1 nömrəsi daşbasma üsulu ilə çapdan 
çıxırdı. Qəzetin 7 şöbəsi fəaliyyət göstərirdi ki, burada çar fərmanları, dövlət sərəncamları, 
daxili və xarici xəbərlər, əcnəbi agentliklərin elanları, fleytonlar işıq üzü görürdü. 
Qəzetin nəşrini təkmilləşdirmək üçün Səid Ünsizadə yeni avadanlıqlara malik mətbəə aldı və 
Azərbaycab mətbuatı  tarixində ilk şəxsi mətbəəsi olan mətbu orqanı oldu. Lakin ana dilini 
bilən mətbəə  mütəxəsislərinin olmaması qəzetin çap olunmasını çətinləşdirirdi. Bu 
çətinliklərə baxmayaraq qəzetin “Ziya”  adı altında 76 nömrəsi çapdan çıxır. 1880-ci ildə 5 
aylıq fasilədən sonra qəzetin "Ziyayi-Qafqaziyyə" adı altında 107 sayı nəşr olunur. Beş aylıq 
fasiləyə səbəb yeni çap avadanlıqlarının alınması və onun quraşdırılması olmuşdur. Qəzetin 
adının dəyişdirilməsi siyasi məqsəd güdməmişdir. Qəzetin maliyyə çətinlikləri səbəbindən 
1884-cü il iyun ayında nəşri dayandırılmışdır. 

"Ziyayi– Qafqaziyyə" qəzeti maddi çətinliklər keçirdiyi dövrdə Tiflisdə 1883-cü il yanvar 
ayında “Kəşkül” jurnalı nəşrə  başladı. "Kəşkül" jurnalı Azərbaycan dilində nəşr olunurdu. 
Jurnalın təsisçisi   Ziyayi–Qafqaziyyə" qəzetinin redakoru olan Səid Ünsizadənin qardaşı 
Cəlal Ünsizadə olmuşdur. Cəlal əfəndi jurnalın nəşri üçün 1882-ci ilin may ayında Qafqaz 
canişinliyinin baş idarəsinə müraciət edir və cavab 1882-ci il oktyabr ayında gəldi, məktubda 
jurnalın fəaliyyətinə icazə verildiyi qeyd olunmuşdu. Jurnal 1883-cü ilin yanvar ayında ilk 
nömrəsi işıq üzü gördü. “Kəşkül”ün  jurnal formatında 11 nömrəsi çapdan çıxdıqdan sonra 
Cəlal əfəndi onun çapını qəzet olaraq davam etdirdi.  Qəzetin 9 şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. 
“Kəşkül”  "Ziyayi– Qafqaziyyə"dən çox “Əkinçi” qəzetinin dəstixəttini davam etdirirdi. 
Qəzet  1891-ci ilə qədər fəaliyyərtini sürdürmüşdür. “Kəşkül” qəzetində 
Azərbaycan,Osmanlı,özbək, noqay və digər türk ləhcələrində yazılmış   olan məqalələr  
üslublarında dəyişiklik edilmədən nəşr edilirdi. 
Qəzetin amallarından biri türk dillərini biri birinə yaxınlaşdırmaq olmuşdur. Bu addım Çar 
hökuməti tərəfindən  birmənalı qarşılanmamış və qəzet təqiblərə məruz qalmışdır. Qəzetin 
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sonrakı saylarında bəzi məqalələrin nəşrinə izin verməyərək həmin xəbərləri kəsib 
götürmüşlər. 
 “Kəşkül” qəzetinin 123 nömrəsi çapdan çıxdıqdan sonra yayımı dayandırılmışdır. Çap olunan 
sayları isə müəyyən gecikmələrlə çap edilmişdir. Tədricən oxucu sayının azalması qəzetin 
bağlanma səbəblərindəndir. 
“Kəşkül” qəzetinin fəaliyyətinin dayandırılmasından sonra Çar hökuməti 12 il müddətində 
dəfələrlə azərbaycanlı ziyalılarının müraciətlərinə baxmayaraq ana dilində qəzetin  nəşrinə 
icazə vermədi. Yalnız 1903-cü ildə Məhəmməd ağa Şahtaxtinskinin çoxsaylı  Qafqaz 
canişinliyinə  müraciəti sonda müsbət nəticələnir. “Şərqi-rus" adlandırılan qəzetin ilk sayı 
həmin ilin  martın 30-da  Tiflisdə nəşr olundu. 
“Şərqi-rus" qəzeti ilk fəaliyyətə başladığında həftəyə 3 nömrəsi çap olunduğu halda sonralar 
gündəlik qəzet kimi fəaliyyətini davam etdirir. Qəzetin yaradıcı heyyətində dövrün 
ziyalılarından olan Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə, Səməd ağa Qaibov, 
Mirzə Ələkbər Sabir, Firidun bəy Köçərli, Rəşid bəy Əfəndiyev, Üzeyir Hacıbəyov, Məmməd 
Səid Ordubadi, Abbas Səhhət və digərlərinin məqalə, hekayə, şeir və fleytonları nəşr 
olunurdu. 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda ana dilində "Həyat" qəzetinin nəşri üçün tələb olunan 
icazəni alması və redaktor heyyətinə Əhməd bəy Ağayev və Əli bəy Hüseynzadəni  cəlb 
etməsi “Şərqi-rus" qəzetini çıxılmaz vəziyyətə saldı. Qəzetin sonuncu sayı 1905-ci il yanvar 
ayının 15-də nəşr olundu. 
1905-ci ildə Peterburqda çara müraciət etmək üçün yığılmış dinc əhalinin gülləbaran edilməsi 
bütün Rusiya ərazisində narazılığa, üsyana və tətillərə  səbəb olmuşdu. Bu durum iri sənaye 
şəhəri olan Bakıda da davam edirdi. Şəhəri üsyan və tətillər bürümüşdü. Bütün bunların 
fonunda  Çar Rusiyasının idarə quruluşunun zəifləməsindən istifadə edən Daşnaksütun 
Partiyasının üzvləri müsəlman əhaliyə qarşı terror aktları həyata keçirirdilər.  
Bu ağır şəraitdən çıxmağın yeganə yollarından biri təbliğat vasitəsi olan mətbuat orqanına 
ciddi ehtiyyac vardı. Hətta bir çox ziyalılar bu məsələni müzakirə etmək məqsədi ilə mesenant 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin mənzilində toplanmış və “Həyat” qəzetinin nəşr edilməsinə qərar 
vermişlər. 
Dövrün ziyalılarından olan Əhməd bəy Ağayev və Əli bəy Hüseynzadə Peterburqdakı baş 
Mətbuat İdarəsinə müraciət etmişlər. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nüfuzu və işə qarışması 
nəticəsində  qəzetin nəşrinə icazə verilir.  
“Həyat” qəzeti fəaliyyətə başladığı dövrdən etibarən təzyiq və təhdidlərə məruz qalmışdı. Bu 
məsələdə də   erməni əli vardı belə ki,  onlar Qafqaz canişinliyinə müraciət edib qəzetin 
nəşrinin dayandırılması üçün müraciət etmişlər. Nəticədə qəzetin redaksiya heyyətini "qatı 
islam tərəfdarları" kimi günahlandırıldılar. “Həyat” qəzeti 325 sayı dərc olunduqdan sonra 3 
sentyabr 1906-cı ildə nəşri dayandırılmışdır. 
Sonrakı dövrlərdə “Molla Nəsrəddin” jurnalı, “Tərəqqi” qəzeti, “İrşad” qəzeti, “İşıq” qəzeti, 
“Nicat” qəzeti, “Qurtuluş” qəzeti, “Füyuzat” jurnalı, “Dirilik” qəzeti, “Yeni füyuzat” qəzeti, 
“Təzə həyat” qəzeti, “İqbal” qəzeti, “Şəlalə” qəzeti, “Açıq söz” qəzeti və s.mətbu orqanları 
millətin taleyüklü məsələləri müzakirə edirdi.  
Cümhuriyyət dönəmində təqribən 60-a yaxın mətbuat orqanı mövcud idi. Onlardan  28-i ana 
dilində, qalanları isə başqa dillərdə nəşr olunurdu. Əsas mətbu orqanlar sırasında 
“Azərbaycan”, “İstiqlal”, “Bəsirət”, və “Qurtuluş” olmuşdur. 
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Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi , 
mətbuat sahəsində də önəmli dərəcədə irəlləyişlər özünü göstərdi. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 1998-ci ilin avqustun 6-da imzaladığı sərəncamla mətbuatımız üzərindən senzura 
götürüldü. Ölkədə nəşr olunan qəzet və jurnalların sayı artmaqla yanaşı internet qəzetçilik də 
yaranmağa başladı.  
Müasir dövrdə jurnalistika və jurnalistlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən 
addımlar atıldı. 2013-cü ildə dünyada bir ilk olan jurnalistlərin mənzillərlə təmin olunması 
mətbuata olan dövlət qayğısının ən bariz nümunəsidir. 
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History of development of the national press of Azerbaijan 
Summary 

 
The historical path of our press is a source of pride for our people. Our people, which 
regained its independence at the end of the last century, has had the opportunity to present to 
the world the national values and unique features that it has preserved for centuries. More 
than 146 years have passed since the establishment of our national press, which is based on 
national and moral values and human principles. 
It is a matter of pride that in the field of press, the name of our people is mentioned together 
with other leading nations - the first newspaper, the first magazine, the first book, etc. Every 
nation reads the first newspaper in its native language, of course, it is always a significant 
event everywhere. . While Europe created its periodicals in the 16th century and Russia in the 
early 18th century, Azerbaijan could only achieve this in 1875. 
The historical path of our press is a source of pride for our people. This path, initiated by the 
"Akinchi" newspaper, which represents a new stage of the national awakening, gave impetus 
to the formation of several press and literary schools, had a direct impact on the 
enlightenment of the people, the strengthening of the national liberation movement. 
According to reports, in order to arouse interest in the newspaper, Hasan bey Zardabi had to 
distribute "Akinchi" to the general public free of charge. At the same time, this martyr was 
able to gather prominent intellectuals of the human era around the newspaper. According to 
many experts, Hasan bey Zardabi from the first day set himself the goal of educating the 
people through his "Akinchi". The great writer tried to overcome the backwardness in 
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agriculture by publishing articles in the newspaper about peasant life, agriculture, agricultural 
culture, irrigation, and tools. 

 
 

История развития национальной прессы Азербайджана 
Резюме 

 
Исторический путь нашей прессы - предмет гордости нашего народа. Наш народ, вновь 
обретший независимость в конце прошлого века, получил возможность представить 
миру национальные ценности и уникальные особенности, которые он сохранял веками. 
Прошло более 146 лет с момента создания нашей национальной прессы, основанной на 
национально-нравственных ценностях и человеческих принципах. 
Это предмет гордости, что в области печати имя нашего народа упоминается вместе с 
другими ведущими нациями - первая газета, первый журнал, первая книга и т. Д. 
Каждая нация читает первую газету на своем родном языке. Конечно, везде это всегда 
знаменательное событие. . В то время как Европа создавала свои периодические 
издания в 16 веке, а Россия - в начале 18 века, Азербайджан смог добиться этого только 
в 1875 году. 
Исторический путь нашей прессы - предмет гордости нашего народа. Этот путь, 
инициированный газетой «Акинчи», представляющий новый этап национального 
пробуждения, дал толчок к формированию нескольких школ печати и литературы, 
оказал непосредственное влияние на просвещение народа, укрепление национально-
освободительного движения. движение. 
По имеющимся данным, для того, чтобы заинтересовать газету, Хасан бек Зардаби 
вынужден был бесплатно распространять "Акинчи" среди населения. В то же время 
этот мученик смог собрать вокруг газеты видных интеллектуалов человеческой эпохи. 
По мнению многих экспертов, Хасан бек Зардаби с первого дня поставил перед собой 
цель просвещать людей через свой «Акинчи». Великий писатель пытался преодолеть 
отсталость сельского хозяйства, публикуя в газете статьи о крестьянском быте, 
земледелии, земледельческой культуре, ирригации, орудиях труда. 
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VIRTUAL (INTERNET) ÜNSIYYƏTIN PSIXOLOJI  XÜSUSIYYƏTLƏRI 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTERNET COMMUNICATION 

Ulduz Mirzəhəsən qızı Qəzvini 
Psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Bakı Qızlar Universiteti, Tədris şöbəsinin müdiri 

Kamilə Qinyaz qızı Kazımova 
Psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 

Bakı Dövlət Universiteti, Psixologiya kafedrasının baş müəllimi 
Açar sözlər: internet, virtual şəxsiyyət, asılılıq, addiksiya, asılı davranış, addiktiv şəxs 
Key words: internet, virtual identity, addiction, dependent behavior, addictive   person 

 
ABSTRACT 
It is impossible to imagine today without the Internet. People communicate through the 
Internet, conduct various research during academic activities, and keep abreast of innovations. 
Although the ultimate goal of the Internet was to make information easy, cheap, accessible, 
and easy to access, the Internet has spread faster than previously thought, leading to 
pathological overuse and Internet addiction. If we used to use the Internet only on our 
personal computer, today we can use it on tablets, phones, watches, TVs, cars and many other 
devices. As a result, the Internet is accessible anywhere, anytime, anywhere. Moreover, over 
time, the Internet is beginning to penetrate a wider range of human activities. As a result, 
people are already addicted to electronic devices (television, telephone, computer), including 
the Internet. In the latest issue of the DSM, there is already internet addiction in the section on 
mental disorders, which includes persistent mourning and caffeine use. 

 
ÖZƏT 
Günümüzü internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. İnsanlar internet vasitəsilə əlaqələr 
qurur, akademik fəaliyyət zamanı müxtəlif araşdırmalar aparır, yeniliklərdən xəbərdar olurlar. 
İnternetin yaranmasında təməl məqsəd informasiyaya asan, ucuz, qısa zaman ərzində çatmaq 
və əlaqələri asanlaşdırmaq olmasına baxmayaraq internetin təxmin ediləndən də sürətlə 
yayılması, pataloji dərəcədə çox istifadə və internet asılılığına yol açmışdır. İnterneti daha 
əvvəllər yalnız şəxsi kompyuterimizdə istifadə edirdiksə, günümüzdə planşetlərdə, 
telefonlarda, saatlarımızda, televizorda, avtomobildə və bir çox digər cihazlarda istifadə edə 
bilirik. Bunun nəticəsi olaraq internet yer və ya zaman ayırd etmədən hər an hər yerdə əl 
çatandır. Üstəlik, zaman keçdikcə də internet insan fəaliyyətinin daha geniş sahələrinə nüfuz 
etməyə başlayır. Bunun nəticəsidir ki, artıq insanlarda elektron əşyalardan (televizor, telefon, 
kompyuter), o cümlədən, internetdən asılılıq halı ortaya çıxır. DSM-in son buraxılışında qalıcı 
yas tutmaq, kofein istifadəsinin daxil olduğu ruhi pozuntular bölümündə artıq internet asılılığı 
da yer almışdır. 
 
Kompyüter şəbəkələri ilə kommunikasiyalar yenilənmiş dünyamızda sosial reallığın xüsusi 
sahəsidir. Son zamanlar bu sahədə psixoloji tədqiqatlar aparılır. Virtual ünsiyyət real 
ünsiyyətdən xeyli fərqlənir. Virtual ünsiyyət müəyyən spesifik xüsusiyyətlərə malikdir.  
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Virtual sözü hərfi mənada insanın qapalı mühitdə onları tanıyıb tanımamasından asılı 
olmayaraq özünün ünsiyyətə tələbatının ödənilməsi ilə bağlıdır. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə 
virtual ünsiyyəti natamam ünsiyyət də adlandırmaq olar. 
İnternetdə ünsiyyətin aşağıdakı platformaları var: Zoom, Microsoft Teams, telekonfranslar, 
çat (İnternet Relay Chat), MUDs və e-mail yazışması, fasebook, tvitter. İnternet-ünsiyyətin 
psixologiyası sahəsində araşdırmalar aparan tədqiqatçılar internet ünsiyyətin formalarını 
onların interaktivlik dərəcəsinə görə fərqləndirirlər. Daha çox interaktiv internetdə ünsiyyət 
forması Çat və MUDs hesab olunur. Burada insanlar off-line yayımında, Çat və MUDs-da isə 
insanlar on-line yayımında ünsiyyət saxlayırlar. Telekonfranslarda ünsiyyət müəyyən bir 
mövzu ətrafında baş verir, çatda isə ünsiyyət müxtəlif mövzuları əhatə edir. İnternetdə 
ünsiyyətin xüsusi bir forması kimi qeyd olunan MUDs oyun xarekteri kəsb edir. Sözün 
mənasına varsaq, MUDs hərfən "multi-user dimension" deməkdir,  bir virtual sahədə çoxlu 
istifadəçiləri birləşdirən rollu oyun mənasına gəlir. Belə virtual oyunlarda iştirakçıları bir 
məqsəd - qalib olmaq birləşdirir.  
Yuxarıda  qeyd olunan virtual ünsiyyət formaları internet cihazları vasitəsi ilə həyata keçirilir, 
burada eyni zamanda anonimlik təzahür edə bilər. Anonimlik  isə virtual ünsiyyətə əsrarəngiz 
xarakter bəxş edir. Əsrarəngizlik dedikdə bu sözü həm pozitiv, həm də neqativ formada 
anlamaq olar. 
Real ünsiyyət zamanı kommunikasiyanın həm verbal, həm də qeyri-verbal vasitələri istifadə 
olunur, internet kommunikasiyalarında isə  ünsiyyətin qeyri-verbal vasitələri aktuallığını itirir. 
Bir çox hallarda mətnli kommunikasiyalarda internet istifadəçiləri  hiss və təəssüratlarını 
müxtəlif formalı emotiv işarələr  vasitəsi ilə ifadə edir ki, bunlar da insanın müxtəlif 
emosiyalarını göstərir.  İnternet kommunikasiyalarında təxminən 100-ədək belə emotiv 
işarələr var. İnternetdə ünsiyyət zamanı iştirakçılar fiziki cəhətdən deyil, virtual mövcud 
olduğu üçün təəssürat və emosiyalar gizli qala bilir. Bu zaman insanlar  mövcud olmayan 
hisslərini də ifadə edə bilirlər. İnternet kommunikasiyada zahiri görünüş o qədər də aktual 
olmur, buna görə də real ünsiyyətdə zahirinə görə kompleks yaşayan insanların ünsiyyət 
maneələri yoxa çıxır. Burada internetdə ünsiyyətin mühüm bir xüsusiyyəti meydana çıxır: 
virtual aləmdə biz istədiyimiz şəxs ola bilərik, yəni maddi aləmə xarakterik olan 
məhdudiyyətlər burada mövcudluğunu itirir. İnternetdə ünsiyyətin anonimliyi insanın 
özünütəqdimetməsinin imkanlarını artırır.  
Yenilənmiş dünyada çox təzahür edən hallardan biri də internetdə insanların özlərini müəyyən 
tərzdə təsvir edərək “virtual şəxsiyyətlər” yaratmasıdır. Virtual şəxsiyyətlər müxtəlif  ad və 
ləqəblərdən istifadə edirlər. Ləqəb “nik” (nickname – ləqəb) adlanır. İnternet 
kommunikasiyalarda rast gəlinən niklərdən bütöv bir portret qalereyasını yaratmaq 
mümkündür. Burada həm ədəbi qəhrəman, həm sosial xadim, həm də heyvan adlarına təsadüf 
olunur. Bütün bunlar insanlara internet kommunikasiyalarında öz identikliyini 
formalaşdırmaq imkanı verir. 
İnternetdə identikliyin müşahidəsi zamanı müxtəlif problemlər təzahür edir, buraya  insanın 
“real Mən”inin virtual şəxsiyyətlə necə uyğunlaşması, fərdin özünütəqdimetmə və 
özünüaktuallaşdırmasının sərhədləri müəyyənləşir. Daha konkret desək, “virtual Mən”, yəni 
internet kommunikasiyalarda fərdin istifadə etdiyi “Mən” həmin fərdin “real” və “ideal Mən”i 
ilə uyğunlaşdırılır.   İnternet ünsiyyətin öyrənilməsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlara görə,  
yeniyetmələrin virtual şəxsiyyətləri daha sərbəst, daha nümayişkaranə davranışı ilə seçilən və 
“real Mən”ə nisbətən daha az sosialdır. Əslində yeniyetməlik yaşında belə hallar əyləncə 
formasına çevrilir. Lakin bu hallar bütün yeniyetmələrə aid deyil,  internetdən müxtəlif 
proqram, elmi material və informasiyaları axtaran yeniyetmələr də var. Yenilənmiş dünyada 
əsas münasibət vasitəsinə çevrilmiş  internetdən istifadə etməyən yeniyetmələr də var.  
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Tədqiqatçılar bir sualı öyrənməyə cəhd edir: şəxsiyyətin hansı xüsusiyyətləri fərdin qlobal 
şəbəkədə bir-birinə bənzəməyən virtual şəxsiyyətləri yaratmasına səbəb olur? Virtual 
şəxsiyyət hansı xüsusiyyətlərə malikdir? 
Bir qism  insanların virtual şəxsiyyətlər formalaşdırmaları onların sosial rigidlik dərəcəsindən 
asılıdır. Sosial rigidliyin iki əsas tipini qeyd edirlər. Birinci tip – rollu rigidlikdir (yaxud 
“Mən”-konsepsiyanın rigidliyi). Belə tipdə insan özünü müxtəlif rolların icraçısı kimi 
qavrayır. İkincisi – dispozisional rigidlikdir (dünyanı ağ-qara tonlarda qavramanı 
müəyyənləşdirən sərt yönəlişliklər).  
Deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, virtual şəxsiyyətləri formalaşdıran insanlar aşağı 
sosial rigidliyə malikdirlər. Özlərini heç vaxt virtual şəxsiyyətlər kimi formalaşdırmayan 
insanlar isə yüksək sosial rigidliyə malikdirlər.  
Virtual şəxsiyyətlərin formalaşdırması yaş-cins determinantlarına malikdir və insanın 
özünütəyini ilə bağlıdır.  
Virtual ünsiyyətin narahatlıq yaradan bəzi xüsusiyyətləri də vardır. Bu baxımdan şəxsiyyətin 
addiksiyaları (asılılıq) içərisində internet addiksiyası mühüm sosial problemə çevrilmişdir. Bu 
problem hazırda bir çox tədqiqatçıların (Vedat Aksoy, Diğdem M. Siyez, Erol Esen, Ramazan 
Konkan, Mehmet Zihni Sungur,  Жичкина А.Е., Шабалина В.В., Эйдемиллер Э.Г., 
Кулаков С.А., Черемисин О.В., Kimberli Yanq, İ.Qoldberq və b.) diqqət mərkəzinə 
çevrilmişdir.  
Addiktiv, asılı davranışı öz psixi vəziyyətinin xüsusilə dəyişdirilməsi vasitəsilə reallıqdan 
uzaqlaşmağa səy kimi ifadə olunan destruktiv, deviant davranışın bir forması kimi tərif etmək 
olar. Addiktiv davranışın yaranması və inkişafında  bioloji, psixoloji və sosial təsirlər böyük 
rol oynayır. Hər konkret situasiyada mövcud olan faktorların cəmi asılı vəziyyətə meylliliyin 
yaranmasının formalaşması riskinin dərəcəsini müəyyən edir. 
Addiktiv davranışın inkişafına təsir edən sosial amillər dedikdə, cəmiyyətin dezinteqrasiyası, 
dəyişikliklərə vaxtında uyğunlaşmanın mümkün olmaması ilə dəyişikliklərin artması nəzərdə 
tutulur. Addiksiyaların yaranmasında böyük əhəmiyyətə uşaq yaşlarında keçirilmiş psixi 
travmalar və uşaqlar üzərində zorakılıq, uşaqların özbaşına buraxılması ilə qayğının 
göstərilməməsi  malikdir. 
Psixoloji amillərə şəxsi xüsusiyyətlər, psixikada həyatın müxtəlif dövrlərində keçirilmiş 
psixoloji travmaların əks etdirilməsi aiddir. 
Addiktiv pozuntuların formalaşmasında aparıcı rolu insanın müəyyən psixoloji xüsusiyyətləri 
oynayır: krizis situasiyalara yaxşı davam gətirməklə yanaşı gündəlik həyatda çətinliklərə 
davamlılığın azalması; zahirən ifadə olunan üstünlüklə uyğunlaşan gizli tam dəyərə malik 
olmama kompleksi; dayanıqlı emosional kontaktlar qarşısında qorxu ilə birgə xarici 
sosiabellik; başqalarını günahlandırmaq səyləri; qərarların qəbul edilməsində məsuliyyətdən 
qaçmaq cəhdləri; davranışı stereotipliyi; asılılıq, həyəcanlılıq. Bu xüsusiyyətlərə müxtəlif 
birləşmələrdə premodbid dövrdə rast gəlinir, bu isə onları addiksiyanın inkişafına meyllik 
oyadan amil hesab etməyə imkan yaradır. Addiksiya üçün nəzarətə meyllilik, eqosentrizm, 
düşüncənin dualizmi, problemlərin olmamasına və hər şeyin yaxşı olmasına dair yalan 
təəssürat yaratmaq istəyi, rigidlik, mənəvi inkişafın dayanması xasdır. 
Addiksiyaların inkişafına ailə üzvləri arasında dəqiq sərhədlərin olmaması faktoru səbəb olur, 
bu isə öhdəliklər dairəsinin qeyri-müəyyənliyinə, addiktiv davranışın köməyi ilə 
məsuliyyətdən  uzaqlaşmağa və günah hissindən azad olmağa səylərə gətirir. İnsan gündəlik 
həyatında istənilən situasiyadan psixoloji rahatlığa can atır, bu cəhd həyata keçirilmədikdə 
isə, bu və ya digər asılılıq yarana bilər. Demək olar ki, bütün asılılıqların əsasını reallıqdan 
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uzaqlaşmağa müraciət etmədən şəxsin öhdəsindən gələ bilmədiyi şəxsiyyətdaxili mübahisə və 
ya ziddiyyətlər təşkil edir. Bütün bu səbəblər də bəzi insanlarda internet asılılığını şərtləndirir. 
İnternetdən istifadə etmə vasitələri (telefon, notbuk, netbuk, kompyuter və s.) günlük 
həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir. Bu vasitələrdən istifadə edən, kompyuter 
proqramlarında işləməyi bacaran, kompyuter oyunlarını oynayan insanların sayı getdikcə 
artmaqdadır. Bu vasitələrlə qurulan dünya virtual reallıq adlanır. 
Əsaslı şəkildə tədqiq olunduqda  bu asılılığı kompyuter oyunlarından asılılıq – “virtual 
addiksiya” və internet şəbəkələrindən asılılıq – “internet – asılılıq” kimi ayırmaq olar. 
İnternet  asılılıq termini ilk dəfə İ.Qoldberq tərəfindən internetdən istifadədən uzaqlaşa 
bilməmək kimi təklif olunmuşdur. Son dövrlərdə “kompyuterdən patoloji istifadə etmə” 
termini də geniş yayılmışdır. Bu termin insanların iş həyatında internetdən informasiya 
almanın vacibliyi səbəbindən ondan aşırı dərəcədə istifadə etmə kimi də başa düşülə bilər. 
Lakin “internet – asılılıq” isə informasıya almaq məqsədi ilə deyil, daxili zövq üçün 
kompyuterdən patoloji səviyyədə istifadə etmə kmi başa düşülür. 
Günümüzdə internetdən istifadənin artması ilə birlikdə insanların internetdən istifadəyə 
sərhəd qoymaması, aşırı dərəcədə istifadə və hətta inernet istifadəsini idarə edə bilmədikdə 
yaşanan çətinliklər, internetdən ayrıla bilməmək və digər bu kimi səbəblərdən insanlar 
işlərində, sosial və şəxsi həyatlarında fəallıqlarını itirərək problemlər yaşamağa başlayırlar. 
İnternet asılılığı internetin düzgün şəkildə istifadə olunmaması, yəni aşırı və məqsədsiz 
şəkildə istifadə, interneti daha çox istifadə etmə arzusunun olması, internetsiz keçirilən 
vaxtların əhəmiyyətsiz olduğunu hiss etmək, internet olmadıqda isə aşırı dərəcədə əsəbi 
olmaq, səbirsizlik göstərmək və eyni zamanda şəxsin sosial, iş, ailə həyatında düzəninin 
pozulması şəklində ifadə edilə bilər.  
Fikrimizi ümumiləşdirərək Kimberli Yanqın internet asılılığı meyarlarını verməyi 
məqsədəuyğun hesab edirik:  
1.İnternet ilə əlaqəli aşırı zehni məşğuliyyət (davamlı olaraq internet haqqında düşünmək, 
internetdə görülən fəaliyyətin xəyalını qurmaq, internetdə edəcəyi işin planını qurmaq,bunu 
haqqında düşünmək və s.) 
2. İstənilən zövqü almaq üçün getdikcə daha çox nisbətdə internetdən istifadə məcburiyyəti 
hiss etmək. 
3. İnternet istifadəsinə nəzarət etmək, azaltma ya da tamamən buraxmağa yönəlik uğursuz 
cəhdlərin olması. 
4. İnternet istifadəsinin azaldılması ya da tamamən aradan qaldırılması halında aşırı dərəcədə 
hüzursuzluq və əsəbilik halı. 
5. Başlanğıcda planlanandan daha uzun müddət internetdə qalmaq. 
6. Aşırı internet istifadəsi səbəbiylə ailə, məktəb, iş və dost çevrəsiylə problemlər yaşamaq 
,təhsil və ta karyera ilə əlaqəli bir fürsəti təhlükəyə atmaq ya da tamamən itirmək. 
7. Başqalarına (ailə, dost, terapist və s.) internetdə sərf etdiyi zamanla bağlı yalan danışmaq. 
8. İnterneti problemlərdən qaçmaq və ya mənfi duyğulardan (misal olaraq, çarəsizlik, 
günahkarlıq, təşviş və s.) uzaqlaşmaq üçün istifadə. 
Virtual addiktlərdə addiktiv davranış zaman keçdikcə onlar üçün həyat tərzinə çevrilir və 
insan şüurun təsiri ilə real həyatdan daimi uzaqlaşma virtual aləmdə yaşama tələsinə düşür. 
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Təhsil ya da iş, ailənin və dostların tələbləri çox tez bir zamanda şəxsin asılılığa artan ehtiyacı 
ilə ziddiyyət təşkil etməyə başlayır. Ailə belə düşüncədə tələbatın ödənilməsi yolunda maneə, 
sədd kimi təsvir olunmağa başlanır. Yeniyetmə üçün əvvəllər qoşulduğu və onun üçün böyük 
önəm daşıdığı həmyaşıdların qrupu ünsiyyət mənbəyi kimi öz əhəmiyyətini itirir. Məktəb və 
yaxud digər təhsil müəssisəsi, ümumiyyətlə, öz əhəmiyyətini itirir: məktəblilər onları 
heyfslənmədən tərk edir və bu mərhələdə məktəblinin addiktiv davranışı ilə bağlı olan həyat 
mühiti çox çətinliklə dəyişikliklərə uğrayır. Bununla da, asılılqdan əvvəl əsas olan 
davranışların motivləri özlərinin məna bildirici funksiyasını itirir və asılılığın digər 
motivlərini özünə tabe etməyə başlayır, sonunda asılılığın yaratdığı bütün davranışlar əsas və 
məna bildirici olur. 
İnternet asılılğı ilə əlaqədar diaqnoz və tərifinin verilməsi ilə bağlı çalışmalarda həm 
internetin, həm də web-in bir əlaqəsi vardır: internet insanlara zaman və məkan məhdudiyyəti 
olmadan başqa insanlarla və web məzmunuyla əlaqə yaratmağa imkan verir. Bu mənada bir 
şəbəkə vasitəsilə digər insanlara, eyni zamanda da şəbəkələrə “bağlı qalma”nın təməli 
qoyulur. Bu “asılı olma” halı internetin inkişaf illərinə şahidlik edən və zaman içərisində 
qismən internetə aşina olan nəsillər içərisində WWW dünyasına gələn nəsillər üçün eyni 
məna ifadə etməməkdədir. İnternet əvvəlki nəsillər üçün sadəcə əlaqə yaratmaq vasitəsiydisə, 
yeni nəsillər üçün bunun zamanında  dünyaya gəldikləri, qarşılıqlı təsirə girdikləri, özlərini 
reallaşdırdıqları əsasa dair bir məcradır. 
İnternet şəbəkələrində bir çox hallarda nəzarətin azlığı, məhdudiyyətin olmaması internet 
asılılığı diaqnozu baxımından da önəmlidir. 
İnternet asılılığının diaqnozu qoyularkən insanların milyonlarla səhifəlik WWW məzmunu ilə 
qurduğu münasibətin ayrılması lazımdır. Kobud şəkildə ifadə etsək, insanlar çox fərqli 
məqsədlərlə web səhifələrdən istifadə etməkdədir. Bunların arasında ən çox rast gəlinən 
aşağıdakılardır: 

• Formal rabitə (e-mail) 

• Sosial medya (Facebook,Twitter, İnstagram, Whatsapp) 

• Video paylaşım (You tube və s.) 

• Qanuni yayınlar (Əyləncə proqramları,online TV və s.) 

• Kommersiya istifadəsi (online alış-veriş) 

• Akademik istifadə (ULAKNET) 

• İdman, hobbi, əyləncə 

• Oyun (Online oyunlar və s.) 

• Pornografiya 

• Pirat yayımlar 

• Qumar və mərc saytları 
Asılılığın dəqqiləşdirilməsi üçün insanın istifadə məqsədi və məşğuliyyətlərinin araşdırılması 
kifayət etməz, yuxarıda sıralanan istifadə məqsədlərinin, günümüz toplumunda keçmişdə 
“normal”  görünən hansı davranışların(varsa) yerini alaraq “anormal” bir simptom olaraq 
qarşımıza çıxdığının da fərqli akdemik qayda-qanunlara baxaraq dəyərləndirilməsi lazım 
gəlir. 
İmzalı məktub yerinə e-mailin istifadə olunması, tanışlarla filmə getməkdənsə (bəzən 
tanımadığı insnalar belə ola bilər), online oyun oynaması, kitabxanaya getməkdənsə online 
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qaynaqlardan yararlanması, mağazadan alış-veriş etmək yerinə oturduğu rahat bir yerdən 
sifariş verilməsi və s. kimi misallardan birincinin normal, ikincinin anormal olaraq 
qiymətləndirilməsi hər zaman düzgün olmaya bilər. İnsanların günümüzdə fərqli fəaliyyətləri 
hansı məkanlarda, hansı zaman aralıqlarında, kiminlə, necə keçirdikləri mövzusunda təməl 
sosioloji məlumlatlar olmadan internetdə keçirilən müddət üzərindən bir asılılıq diaqnozu 
qoyulması düzgün olmaya bilər. 
Günümüzü internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. İnsanlar internet vasitəsilə əlaqələr 
qurur, akademik fəaliyyət zamanı müxtəlif araşdırmalar aparır, yeniliklərdən xəbərdar olurlar. 
İnternetin yaranmasında təməl məqsəd informasiyaya asan, ucuz, qısa zaman ərzində çatmaq 
və əlaqələri asanlaşdırmaq olmasına baxmayaraq internetin təxmin ediləndən də sürətlə 
yayılması, pataloji dərəcədə çox istifadə və internet asılılığına yol açmışdır. İnterneti daha 
əvvəllər yalnız şəxsi kompyuterimizdə istifadə edirdiksə, günümüzdə planşetlərdə, 
telefonlarda, saatlarımızda, televizorda, avtomobildə və bir çox digər cihazlarda istifadə edə 
bilirik. Bunun nəticəsi olaraq internet  yer və ya zaman ayırd etmədən hər an hər yerdə 
əlçatandır. Üstəlik, zaman keçdikcə də internet insan fəaliyyətinin daha geniş sahələrinə nüfuz 
etməyə başlayır. Bunun nəticəsidir ki, artıq insanlarda elektron əşyalardan (televizor, telefon, 
kompyuter), o cümlədən, internetdən asılılıq halı ortaya çıxır. DSM-in son buraxılışında ruhi 
pozuntular bölümündə artıq internet asılılığı da yer almışdır.  
Pandemiya şəraitində virtual ünsiyyət əsas ünsiyyət kommunikasiyasına çevrilmişdir. Həyatın 
bütün sahələrində, təhsildə internet platformaları aktuallıq kəsb etməkdədir. Günümüzdə 
doğum günü təbriklərindən tutmuş vergilərin ödənməsinə qədər, gündəlik alış-verişdən tətil 
planına, hətta bir həyat yoldaşı axtarmağa qədər uzanan çox geniş bir şkaladakı bir çox  insanı 
müxtəlif fəaliyyət, internet vasitəsilə daha sürətli, daha asan və üstəlik də zaman, məkan 
məhdudiyyəti olmadan həyata keçirə bilməkdədir. İnternetin müsbət yöndə dəyərləndirilən və 
qanuni olan sosio-ekonomik istifadə sahələri ilə yanaşı (ağıllı mobil cihazların həyatımızda 
zamanla daha çox istifadəsi buna misal ola bilər), qanunsuz olaraq qurulmuş qumar, 
pornoqrafiya, dolandırıcılıq saytları, akademik və iş bacarıqları üzərində mənfi təsiri olduğu 
düşünülən online oyunlar kimi istifadə sahələri də vardır. Hətta terror, planlaşdırılmış cinayət 
qrupları tərəfindən ya da psixopatoloji meyilliliyi olan insanlar da internetdən maksimum  
şəkildə istifadə edə bilirlər. 
Pandemiya dövründə virtual ünsiyyət əsas ünsiyyət vasitəsinə cevrilməsinə baxmayaraq, 
çalışmalıyıq ki, internet ünsiyyətin yalnız müsbət tərəflərindən istifadə edək, internet 
üzərindən tədqiqatlar aparaq, maarifləndirici mövzularda diskussiyalar təşkil edək. Hər bir 
ixtisas sahibi öz üzərinə düşən vəzifəni internet platformalarından istifadə edərək yerinə 
yetirməli, dünyaya çıxış olan internet vasitəsilə  biliklərini zənginləşdirməli və 
Azərbaycanımızın dünyada daha da tanınması üçün istifadə etməlidir.  
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İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrasının dosenti 

ABSTRACT 
Starting from XXI century, application of new learning technologies in the education of our 
country has begun: These include “Step-by-Step”, “Active Learning” and “Application of 
Subject Curricula”, "Healthy Education" technologies and the application of "Inclusive 
education". Each of the implemented projects directed the students of our democratic country 
from the "memory" school to the organization of training for the development of thinking 
Teaching theoretical knowledge based only on information prevents students from learning 
the skills they need. One of the five strategic directions of the above mentioned document 
states: The second strategic direction involves the modernization of human resources in the 
field of education. This direction serves to train a competent educator who uses innovative 
teaching methods and ensures the effective assimilation of the content of education. It also 
includes professional development of educators, establishment of new systems for assessing 
the achievements of students, development of an inclusive learning methodology to identify 
and develop students' talents, as well as for those with special needs. 
Rapid development of science and technology makes it urgent to ensure the development of 
innovations in the education system based on the training of qualified specialists who meet 
the requirements of the time. Recently, our society dictates that it is important to develop 
education  in terms of improving the thinking, emotional and cognitive skills of the students. 
From this point of view, some students of our university underwent pedagogical practice in 
HE schools on modern teaching technologies applied in our country. This project is already 
being successfully implemented in terms of the application of HE technologies created in the 
primary grades of many schools in Baku and Sumgait, in order to prevent harmful effects of a 
sedentary lifestyle for people, especially children. 
During these years, educators in HE schools have been provided with mentoring services to 
ensure a high level of activity. In the primary grades, they teach according to an interactive 
and “One day, one tale” integrative lesson model with the implementation of subject 
curricula. The “One day, one tale” integrative lesson model consists of three stages: 
memorizing, handicrafts and speech construction. Consisting of four episodes, it combines 4 
or 5 subjects as a tale, story or event. “One day, one tale” integrative lesson model is based on 
a combination of various subjects. For example, interactive and integrative lesson model “One 
day, one tale” was adopted as a new model for primary school teachers. In the course of 
teaching practice, the students of the SABAH group of ADPU came to the conclusion that this 
model has a positive effect on research work in terms of its influence on the psychological 
state of students. At the same time, organization of integrative class models:  
- Provides great support for student-oriented education; 

PROCEEDINGS BOOK 418 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

- Provides an opportunity to explore issues directly related to the interests and lives of 
students;  
- Is effective for organizing the effective use of teaching hours at school. 
Application of such innovations shapes both educators and students in terms of competence 
Keywords: mentor service, modern training technologies, healthy education, thinking 
 
Artıq XXI-ci dən başlayaraq ölkəmizin təhsilində yeni təlim texnologiyalarının daxil olaraq 
tətbiqinə başlanıldı: bunlara “Addım-addım”, “Fəal təlim” və “Fənn kurikulumlarının tətbiqi”, 
“Sağlam təhsil” texnologiyalarını və “İnklüziv təhsilin” tətbiqini qeyd edə bilərik. Həyata 
keçirilən hər bir layihə demokratik ölkəmizdə öyrənənləri “yaddaş” məktəbindən təfəkkürün 
inkişafina yönəlik təlimin təşkilinə doğru istiqamətləndirdi. Yalnız məlumatlara əsaslanan 
nəzəri biliklərin qəbul etdirilməsi öyrənənlərin ehtiyac duyulan bacarıqlara nail olmasına 
mane olur.Sənəddə 5 strateji istiqamətlərdən birində deyilir:”İkinci strateji istiqamət təhsil 
sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət innovativ təlim 
metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli 
təhsilverənin formalaşdırılmasına xidmət edir və özündə təhsilverənlərin peşəkarlığının 
yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin 
qurulmasını, təhsilalanların istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı, habelə xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir”.  
Bu baxımdan  ölkəmizdə tədbiq edilən müasir təlim  texnologiyalarına dair ST məktəblərində 
universitetimizin təhsilalanlarının bir qismi pedaqoji təcrübələrini həyata keçirmişlər. Oturaq 
həyat tərzinin insanlara, ən çox isə uşaqlara olan zərərlərinin qarşısını almaq məqsədilə artıq 
Bakı və Sumqayıtın bir çox məktəblərinin ibtidai siniflərində yaradılmış ST 
texnologiyalarının təlimə tətbiqi baxımından bu layihə müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirilməkdədir. 
Bu illərdə ST məktəblərində təhsilverənlərə fəaliyyətlərinin yüksək səviyyədə olmasını təmin 
etmək məqsədilə onlara  mentor xidməti  göstərilmişdir.İbtidai siniflərdə  onlar Fənn 
kurikulumlarının tətbiqini həyata keçirilməsilə interaktiv və “bir gün bir nağıl” inteqrativ dərs 
modelinə əsasən  dərslər  verirlər. “Bir gün bir nağıl” inteqrativ dərs modeli üç mərhələli olub 
həkkolma, əl işi və nitq quruculuğundan ibarətdir. Dörd epizoddan ibarət olan, nağıl, hekayə 
və ya hadisə olaraq 4 və ya 5 fənni özündə birləşdirir. “Bir gün bir nağıl”  inteqrativ dərs 
modeli fənlərin birləşməsinə əsaslanır.Məsələn “Bir gün-bir nağıl” interaktiv-inteqrativ dərs 
modelinin  ibtidai sinif müəllimləri üçün də yeni model olaraq mənimsədilmişdir. ADPU-nun 
SABAH qrupunun tələbələri pedaqoji təcrübə zamanı  bu modelin şagirdlərin psixoloji 
vəziyyətinə təsiri baxımdan aparılan tədqiqat işində müsbət təsir göstərdiyinə dair nəticə əldə 
etmişlər. Eyni zamanda, inteqrativ dərs modellərinin təşkili  
- Şagirdyönümlü təhsilin reallaşmasına böyük dəstəkdir; 
- Şagirdlərin maraq dairəsi və həyatları ilə birbaşa əlaqəli olan məsələlərin öyrənilməsinə 
imkan yaradır;  
- Məktəbdə təlim saatından səmərəli istifadənin təşkilində səmərəlidir. 
Belə yeniliklərin tətbiqində həm təhsilverənlər, həm təhsilalanlar səriştəlilik baxımından 
formalaşırlar. 
Açar sözlər: mentor xidməti,müasir təlim texnologiyaları,saglam təhsil,təfəkkür. 
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Artıq XXI-ci dən başlayaraq ölkəmizin təhsilində yeni təlim texnologiyalarının daxil olaraq 
tətbiqinə başlanıldı: bunlara “Addım-addım”, “Fəal təlim” və “Fənn kurikulumlarının tətbiqi”, 
“Sağlam təhsil” texnologiyalarını və “İnklüziv təhsilin” tətbiqini qeyd edə bilərik. Həyata 
keçirilən hər bir layihə demokratik ölkəmizdə öyrənənləri “yaddaş” məktəbindən təfəkkürün 
inkişafina yönəlik təlimin təşkilinə doğru istiqamətləndirdi. Yalnız məlumatlara əsaslanan 
nəzəri biliklərin qəbul etdirilməsi öyrənənlərin ehtiyac duyulan bacarıqlara nail olmasına 
mane olur.  
Ölkəmizin başçısının təsdiqləmiş olduğu “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə 
Dövlət Strategiyası” sənədində qeyd olunduğu kimi, təhsil müəssisələrində fənlərin praktik 
əsaslarla tətbiqinə nail olmaqla şəxsiyyətyönümlü təhsili inkişaf etdirmək və 
nəticəyönümlülüyü əldə etmək üçün geniş işlər aparılır. Sənəddə 5 strateji istiqamətlərdən 
birində deyilir:”İkinci strateji istiqamət təhsil sahəsində insan resurslarının 
müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, 
təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli təhsilverənin 
formalaşdırılmasına xidmət edir və özündə təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, 
təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, 
təhsilalanların istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı 
olanlar üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir”.  
Elm və texnikanın sürətli inkişafı zamanın tələblərinə cavab verən təhsilli  mütəxəssisin 
yetişdirilməsi zəminində təhsil sistemində yaranan innovasiyalara yiyələnmənin təmin 
edilməsini aktual edir. 
Cəmiyyətimiz son dövrlərdə tədrisin öyrənənlərin düşüncə, hiss və hərəki qabiliyyətlərinin 
yüksəldilməsi baxımından inkişaf etdirilməsinin önəmli şərtlərdən olduğunu diktə edir. 
Həyata keçirilən islahatları gerçəkləşdirmək və nailiyyətlər əldə etmək üçün bir çox layihə və  
proqramlar həyata keçirilir. “Mentorluq proqramı”na dair nümunəni təqdim etmək istəyirik. 
Yeni ibtidai təhsil kurikulumu üzrə mentorluq dəstəyinin göstərilməsində məqsəd təlimdən 
keçmiş ibtidai sinif müəllimlərinin vəzifə və öhdəliklərinin səmərəliliyini təmin etmək  və 
“Mentorluq” proqramı çərçivəsində əldə edilən yeni bilik və bacarıqların tətbiqinə dəstək 
verməkdir. Keçilən təlim kursundan sonra ibtidai sinif müəllimləri əldə etdikləri nəzəri 
bilikləri təcrübədə reallaşdırdıqda qarşılaşdıqları çətinlikləri dəf etməkdə onlara mentorluq 
dəstəyinin göstərilməsi, əldə etdikləri bilik və bacarıqların üzərində daha dərindən düşünməyə 
sövq edilməsidir. Bu zaman  müəllim öz fəaliyyətini  müəyyən müddət (6 ay ola bilər) ərzində 
izləyir və inkişaf yolunu praktik şəkildə görür. Fəal dərsin mərhələləri üzrə cari planlaşma  
üçün müəllim  bacarıqları 10 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilir.  
Nümunə olaraq Mehdiabad qəsəbəsi, 4 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi 
İntizar Rzayevanın 4-cü sinif “Həyat bilgisi” fənni üzrə “Mövhumat nədir?” mövzusunda  cari 
planlaşmanın  təhlilini həyata keçirək. 
Nümunə 1. 
Fənn: Həyat bilgisi - 4-cü sinif. 
Mövzu: Mövhumat nədir? 
Standart: 3.3.1. İslam dininin böyük şəxsiyyətlərini tanıyır. 
2.3.2. Dövlət orqanlarını sadalayır. 
3.3.3. Dini dəyərlərlə xurafatı fərqləndirir. 
4.1.1. Əsəbi halların və digər emosional gərginliklərin insan sağlamlığına mənfi təsirlərini 
izah edir. 
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3.2.1. Bədii əsər, film və tamaşa qəhrəmanlarının nümunəsində mənəvi keyfiyyətləri izah 
edir. 
Məqsəd:1. İslam dinində  Məhəmməd Peyğəmbərin Allahın rəsulu olduğunu tanıyır. 
2. Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Dövlət orqanı olduğunu tanıyır. 
3. İslam dininin dəyərləri ilə xurafatı fərqləndirir. 
4. Emosional gərginliklərin insan sağlamlığına müxtəlif yollarla mənfi təsirini şərh edir. 
5. Filmlərdə İslam dininə aid dahi şəxsiyyətlərin simasında müsbət keyfiyyətləri şərh edir. 
Dərsin tipi: Deduktiv 
Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, musiqinin səsləndirilməsi üçün mobil telefon, göz muncuğu, 
sınmış güzgü və tablo. 
İnteqrasiya: A-d. 1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. Mus. 
İş forması: Kollektivlə iş, kiçik qruplarla iş. 
İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə  
Dərsin mərhələləri: 
Motivasiya: Uşaqlar, bu gün özünüzü necə hiss edirsiniz?  
Fərziyyələr alınır. 
- Uşaqlar, yəqin ki, özünüzü narahat hiss etdiyiniz zamanlar da olur. Bəs nə zaman  özünüzü 
narahat hiss edirsiniz? (fərziyyələr dinlənilir) 
-  Saydığınız problemləri necə həll edirsiniz? 
 Fərziyyələr dinlənilir. 
Uşaqlar, gəlin, lövhədən asılanlara baxaq. Lövhədə gördükləriniz haqqında məlumatınız 
varmı?  
Bu gördükləriniz haqqında (göz muncuğu, 13 rəqəmi, sınmış güzgü, dilək ağacı tablosu) nə 
deyə bilərsiniz? 
Fərziyyələr dinlənilir. 
Uşaqlar, bütün bunlar mövhumat və ya xurafat adlanır. 
Tədqiqat sualı: Gəlin görək, mövhumat nədir və həyatımızda o bizi hansı zərərlərlə 
qarşılaşdırır? 
Dərslikdə  səh.46-47-də  “Mövhumat nədir?” mövzusu şagirdlər tərəfindən hissə-hissə  
oxunur. Sonra kiçik qruplarla iş aparılır. 
Şagirdlər 4 qrupa bölünür, onlara qrup tapşırıqları verilir və tədqiqat işi aparılır: 
1-ci qrup 
1. Qara pişiklə qarşılaşmaq bizi hansı fikirlərə yönəldir və nə üçün? Fikirlərinizə uyğun bir 
hadisə və ya mətn yazın.  
2. Hansı dini şəxsiyyətləri tanıyırsınız? 
3. İslam dininin mövhumatın zərərlərinə  dair  münasibətini şərh edin. 
2-ci qrup 
1. Cadu-fal dedikdə nə başa düşürsünüz? İnsanlar niyə falçılara üz tuturlar? Buna    
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münasibətinizi bildirin. 
2. Hansı dini şəxsiyyətləri tanıyırsınız? 
3. İslam dininin mövhumatın zərərlərinə dair münasibətini şərh edin. 
3-cü qrup 
1. İnsanlar nə üçün mollaya gedirlər? Buna münasibətinizi bildirin. Buna uyğun eşidib-
gördüklərinizdən danışın və ya mətn qurun. 
2. Hansı dini şəxsiyyətləri tanıyırsınız? 
3. İslam dininin mövhumatın  zərərlərinə dair münasibətini şərh edin. 
4-cü qrup 
1. İnsanlar daşlara, pirlərə nə üçün sitayiş edirlər? Buna uyğun eşidib- gördüklərinizdən bir 
hadisə danışın. 
2. Hansı dini şəxsiyyətləri tanıyırsınız? 
3. İslam dininin mövhumatın zərərlərinə dair münasibətini şərh edin. 
İnformasiya mübadiləsi və  müzakirəsi: Qrup liderləri işləri təqdim edirlər, suallar, əlavələr 
olunur. 
Refleksiya: Mövhumat haqqında nə öyrəndik?  
Cavablar dinlənilir. 
- Mövhumatın bizə zərərləri hansılardır?  
Cavablar dinlənilir. 
Ümumiləşdirmə və Nəticə. Şagirdlərlə birgə nəticə çıxarılır: 
"Mövhumat" elmə əsaslanmayan dini inancdır. Mövhumat bizi cahilliyə aparır, insanların 
savadlanmasına, cəmiyyətin inkişafına mənfi təsir edir. Mövhumata inanmaq bizlərə maddi, 
mənəvi, psixoloji ziyan vurur, sağlamlığımıza mənfi təsir göstərir. Məhəmməd Peyğəmbər 
demişdir: “Beşikdən qəbirə qədər elm öyrənin”. Deməli, biz insanlar elm öyrənməklə, allaha 
inanmaqla istəklərimizə nail ola bilər,  cəmiyyətdə yüksək mövqe tutar və ona xeyir verə 
bilərik. 
Yaradıcı tətbiqetmə: Dini musiqi səsləndirilir və suallar verilir: 
- Dinlədiyiniz musiqi  haqda nə deyə bilərsiniz? 
- Məhəmməd Peyğəmbər kimdir?  
Cavablar dinlənilir. 
- Dövlət atributlarımızda islamçılığı göstərən rəng hansıdır. Nə üçün biz islamı öyrənirik? 
Cavablar dinlənilir 
Qiymətləndirmə: fərdi və holistik (meyarlara əsasən) 
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Cədvəl 3 

Meyarlar              Səviyyələr 

Dahi dini şəxsiyyətləri 
tanıma 

Tanımır Çətinliklə 
tanıyır 

Müəyyən 
qədər tanıyır 

Tanıyır 

Mövhumat və onun 
zərərlərini şərh etmə 

Şərh etmir Çətinliklə 
şərh edir 

Müəllimin 
köməyilə şərh 
edir 

Şərh edir 

İslam dini ilə Xurafatı 
fərqləndirmə 

Fərqləndirmir Çətinliklə 
fərqləndirir 

Müəllimin 
köməyilə 
fərqləndirir 

Fərqləndirir 

Əməkdaşlıq  Əməkdaşlıq 
etmir 

Çətinliklə 
əməkdaşlıq 
edir 

Müəyyən  
qədər 
əməkdaşlıq 
edir 

Əməkdaşlıq 
edir 

Ev tapşırığı: Mövhumata dair düşüncələrinizi şərh edən esse yazın.     
Fənn metodistinin təcrübəçi tələbənin 4-cü sinif  Həyat bilgisi fənnindən, “Mövhumat nədir?” 
mövzusuna dair sınaq dərsinin cari planlaşmasının qiymətləndirilməsi: 
Aşağıdakı parametrlərə əsasən  təhlil  zamanı mentor (metodist) standart və məqsədlərin 
məzmuna uyğun düzgün müəyyənləşdirilməsini qeyd edir. Məqsədin reallaşdırılması üçün 
əlverişli forma və üsullar seçilmişdir;  Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya parametrində 
musiqiyə dair standart göstərilməyib və eyni zamanda, inteqrativ sualın xarakterini dəyişərək 
düşündürücü etmək yaxşı olardı; Resurslardan məqsədəuyğun istifadə olunmuşdur; 
Motivasiya məqsədəuyğun qoyulmuş, yalnız tədqiqat sualına keçid üçün bir sual da əlavə 
olunsa daha mükəmməl olardı; Tədqiqat sualı təlim məqsədinə uyğundur; Şagirdlərdə 
müəllim-şagird münasibətləri düzgün qurulmuşdur; Şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarığı müsbət 
qiymətləndirilə bilər; Şagirdlərin qiymətləndirilməsi üçün parametrlər düzgün yerinə 
yetirilmişdir; təlim tapşırıqlarının problemin həllinə istiqamətləndirilməsi həyata keçirilmiş, 
şagirdlərin potensial imkanlarına uyğun olmuşdur; şagirdlərin təqdimetmə bacarığının 
qiymətləndirilməsində inteqrativ sual məqsədəuyğundur, düşündürücülük baxımından 
səmərəlidir; şagirdlərin müstəqil işləmə bacarığı  və dərsdə vaxtdan səmərəli istifadə müsbət 
olmuşdur; müəllimin nitqinin səlis olduğu qiymətləndirilmişdir. Bütün bu parametrlərə dair 
qiymətləndirilmənin aparılmasının nəticəsi olaraq  I-IV siniflərdəki  dərs dinləmələr zamanı 
müşahidələrə əsaslanaraq uğurlu alınmasını deyilə bilər .    
Bu baxımdan  ölkəmizdə tədbiq edilən müasir təlim  texnologiyalarına dair “Sağlam Təhsil-
Saglam Millət” layihəsi çərçivəsində ST (sağlam təhsil) məktəblərində universitetimizin 
təhsilalanlarının bir qismi pedaqoji təcrübələrini həyata keçirmişlər. Oturaq həyat tərzinin 
insanlara, ən çox isə uşaqlara olan zərərlərinin qarşısını almaq məqsədilə artıq Bakı və 
Sumqayıtın bir çox məktəblərinin ibtidai siniflərində yaradılmış ST texnologiyalarının təlimə 
tətbiqi baxımından bu layihə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməkdədir. 
Bu illərdə ST məktəblərində təhsilverənlərə fəaliyyətlərinin yüksək səviyyədə olmasını təmin 
etmək məqsədilə onlara  mentor xidməti  göstərilmişdir.İbtidai siniflərdə  onlar Fənn 
kurikulumlarının tətbiqinin həyata keçirilməsilə interaktiv və “bir gün bir nağıl” inteqrativ 
dərs modelinə əsasən  dərslər  verirlər. 
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“Bir gün bir nağıl” inteqrativ dərs modeli üç mərhələli olub həkkolma, əl işi və nitq 
quruculuğundan ibarətdir. Dörd epizoddan ibarət olan, nağıl, hekayə və ya hadisə olaraq 4 və 
ya 5 fənni özündə birləşdirir. “Bir gün bir nağıl”  inteqrativ dərs modeli fənlərin birləşməsinə 
əsaslanır.Məsələn “Bir gün-bir nağıl” interaktiv-inteqrativ dərs modelinin  ibtidai sinif 
müəllimləri üçün də yeni model olaraq mənimsədilmişdir. ADPU-nun SABAH qrupunun 
tələbələri pedaqoji təcrübə zamanı  bu modelin şagirdlərin psixoloji vəziyyətinə təsiri 
baxımdan aparılan tədqiqat işində müsbət təsir göstərdiyinə dair nəticə əldə etmişlər. Eyni 
zamanda, inteqrativ dərs modellərinin təşkili  
    - Şagirdyönümlü təhsilin reallaşmasına böyük dəstəkdir; 
    - Şagirdlərin maraq dairəsi və həyatları ilə birbaşa əlaqəli olan məsələlərin öyrənilməsinə 
imkan yaradır;  
    - Məktəbdə təlim saatından səmərəli istifadənin təşkilində səmərəlidir. 
       Belə yeniliklərin tətbiqində həm təhsilverənlər, həm təhsilalanlar səriştəlilik baxımından 
formalaşırlar. 
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The spread of the coronavirus pandemic has created unexpected problems in the world. There 
were difficulties in direct communication between people and in the management of almost 
all enterprises. As a result of the pandemic, online education, which has been relatively 
unpopular in educational institutions in most countries of the world, has come to the fore. Our 
country is already carrying out successful work in this area, adapting to the remote and online 
technological bases. In modern times, the development of technology in our country has 
affected the education system and created a system of distance learning.  
Due to the recent pandemic that has shaken the world, there is a need to replace traditional 
education with distance education in many countries, including our country's universities and 
secondary schools. Schools have full access to the Internet for the application of distance 
education. Distance education is already widely used in our country.  
Learning a foreign language without changing our living standards through distance education 
is one of the main priorities today. This means that it is easier to learn a foreign language 
without changing living standards.  
Consequently, there are many advantages of proper use of information technologies in the 
process of teaching foreign languages. The Internet represents a large library of authentic 
materials for learning foreign languages. Everyone can get the appropriate information 
according to their area of interest online. Pupils and students can enrich their worldviews by 
getting acquainted with the latest developments in the world through the Internet. Familiarity 
with authentic materials reveals the features of language learning to everyone. 
Correspondence and negotiations with peers strengthen them. The psychological aspect of the 
Internet allows pupils and students to communicate with live speakers. The process of 
language acquisition of students takes a different direction, and it becomes natural for them to 
be motivated. They try to learn the language faster and more often. From this point of view, 
information and communication technologies are of great importance for the development of 
critical thinking, which is of special importance for the modern era.  
It should be noted that the use of ICT in the teaching of foreign languages has resulted in the 
modification and innovative presentation of many pedagogical materials. Simultaneously, it 
should not be forgotten that ther main point in both the use of ICT and the use of conservative 
methods in the teaching of foreign languages is the motivation of the learner and their social 
psychological attitude to language learning. This plays a mediating role in motivating learners 
to learn a foreign language. 
Keywords: distance education, foreign language, information and communication 
technologies, online learning. 
 

Koronavirus pandemiyasının yayılması dünyada gözlənilməyən problemlər meydana gətirdi. 
İnsanların birbaşa ünsiyyətində və demək olar ki, bir çox müəssisələrin idarə edilməsində 
çətinliklər yarandı. Pandemiyanın yayılması nəticəsində dünyanın əksər ölkələrinin təhsil 
məkanlarında nisbətən arxa planda qalan onlayn təhsil ön plana keçdi. Artıq ölkəmizdə bu 
sahədə uğurlu distant və onlayn texnoloji əsaslara uyğunlaşan əməli işlər həyata keçirilir. Son 
vaxtlar dünyanı təlatümə salan pandemiya ilə əlaqədar bir çox ölkələrin,o cümlədən ölkəmizin 
ali və orta ixtisas məktəblərində də ənənəvi təhsilin distant təhsillə əvəz olunmasına ehtiyac 
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duyuldu. Distant təhsilin tətbiqi üçün məktəblərin internetə çıxışı tam təmin edildi. Artıq 
ölkəmizdə distant təhsil geniş şəkildə istifadə olunur.   Distant təhsilin üstünlüklərindən biri, 
kommunikasiya keyfiyyətləri ilə bağlı psixoloji maneələri aradan qaldıran internet təchizatı 
olmaqla mobil olması, öyrənənin daim aktual məsələlərə çıxışını mümkün etməsidir. 
Distant təhsillə həyat standartlarımızı dəyişdirmədən xarici dili öyrənmək isə, günümüzün 
əsas prioritetlərindəndir. Hər kəsə məlumdur ki, artıq hər hansı bir xarici dili bilmək müstəsna 
üstünlük təşkil etmir, əksinə bilməmək böyük nöqsan hesab edilir. İş elanlarının 
əksəriyyətində xarici dil bilgisi tələb edilir ki, bir çox hallarda bir xarici dili bilmək kifayət 
etmir. Xarici dil bilməyən və öyrənmək istəyən insanlar da təbii olaraq bu problemi tez bir 
vaxtda həll etmək istəyirlər. Onlayn tədris, interneti olan hər hansı bir cihazdan asanlıqla çıxış 
əldə edildiyi üçün xarici dil öyrənməyin asan və sürətli yollarından biridir. Belə ki,dərsləri 
təkrar-təkrar dinləyə bilər və bunu internetə çıxış əldə edə bildiyiniz kompüter, telefon, 
planşet kimi bir çox resurslar vasitəsilə belə onlayn dərslərdə iştirak etmək olur. Bu da o 
deməkdir ki, həyat standartlarını dəyişdirmədən xarici dili daha asan öyrənmək olur. Bu 
baxımdan, хаrici dillərin tədrisi prоsеsində infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrındаn düzgün istifаdə 
еtmənin üstünlükləri dаhа çохdur. İntеrnеt şəbəkəsi хаrici dillərin öyrənilməsinə хidmət еdən, 
аutеntik mаtеriаllаrlа təmin оlunаn böyük bir kitаbхаnаnı təmsil еdir. Burаdа hər kəs öz 
mаrаq dаirəsinə görə uyğun infоrmаsiyа əldə еdə bilər. Şаgird və tələbələr intеrnеt vаsitəsilə 
dünyа miqyаsındа bаş vеrən yеniliklərlə tаnış оlmаqlа dünyаgörüşlərini zənginləşdirə bilirlər. 
Аutеntik mаtеriаllаrlа tаnışlıq hər bir kəsə dil öyrənmənin хüsusiyyətlərini аçıqlаyır. Bu 
baxımdan, müаsir dövr üçün хüsusi əhəmiyyət kəsb еdən kеyfiyyətin – tənqidi təfəkkürün 
inkişаfı üçün infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının əhəmiyyəti çох böyükdür.  
Qeyd etməliyik ki, xarici dillərin tədrisində İKT-dən istifadə bir çox pedoqoji materialların 
dəyişdirilməsinə və innovativ formada təqdim edilməsi ilə nəticələndi. Eyni zamanda yaddan 
çıxartmaq lazım deyil ki, istər İKT-nin istifadəsi, istərsə də konservativ usulllar ilə xarici 
dillərin tədrisində birinci növbədə öyrənənin motivasiyası və dillərin öyrənilməsinə olan 
sosial psixoloji münasibət durur. Bu da xarici dili öyrənməkdə öyrənənlərə stimul verməkdə 
bir vasitəci rolunu oynayır. 
Açar sözlər: distant təhsil, xarici dil, informasiya- kommunikasiya texnologiyaları, onlayn 
tədris                                                                                                                                                 
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In order to integrate the independent Azerbaijani education system into the 
international,drastic changes and reformes have been implementedin this area.The main 
principes of education reform in Azerbaijan are democratization and 
humanization.Diferentiation is diversification,integration and humanization.All this is aimed 
.first of all,at the formation of the student as a person and the solution of his comprehensive 
development .Recently interactive teaching methods used in the education system of a 
number of developed European countries have beenapplied in secondary schools in 
Azerbaijan . 
The use of new methods prevents students from being passive in the classroom and creates 
conscious heaven.In the use of active learing ,the organization of lessons in accordance with 
the new learnig increases the effectiveness of teacher and student activities.As a result ,the 
students have the ability to think independently,respect the opinions of others, develop logical 
thinking, agility, analyzeevents, makecomparisons, draw conclusions ,connect the new topic 
with the previous topic follow literary facts,compareperiods,conduct research ,place and role 
of the topic bacangs are formed as they master what it consists of.The teacher should choose a 
resource that is relevant to the topic, and the diversity of these resources will allow the lesson 
to be interesting and to achieve the set goal.The availability of other technical support in such 
classes also increases the effectiveness of the lesson.The teacher must have a creative 
approach to the lesson,define the purpose of the lesson, to the standarts.In this case the 
teaching,development, application functions must be taken into account. 
The modern lesson should be based on democratic principles, in all cases it is important to set 
the right goal and choose the content and form accordingly.The role of the teacher in the 
pedagogical process is changing, he plays the role of a facilitator, prefers active interactive 
learning ,tries to make extensive use of visual aids,makes the lessons more interesting.For this 
reason, students’ interest in learning materials are better mastered, the quality of education is 
improving .Students’ progress and achievements are assessed as an indicator of the quality of 
teachers’  work.Using active learning methods, the teaching process is given a research 
character ,the student becomes a researcher,a subject of learning.One of the advantages of the 
new training methodsis that they are mobile and far from conservatism. 
This leads to the activation of the weekest, quite,shy,melancholic type of 
students.Incorporates a research-based learning process that creates interactive methods.Here 
the teacher acts as a guide to the deception ogknowledge,and the student acts as a researcher,a 
party who ‘’discovers’’knowledge, becoming a subject from the object of learning.During a 
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lesson where interactive teaching methods are used ,the training is active for both parties 
(teacher and student) at the same time. 
Active/interactive teaching methods are applied in the teaching of humanities in accordance 
with the nature of each subject and play an exceptional role in making the lessons interesting. 
Key words: education, integration, training methods, goal, research, guide, knowledge 
 

Müstəqil Azərbaycan təhsil sisteminin beynəlxalq sistemə inteqrasiyası üçün bu sahədə köklü 
dəyişikliklər, islahatlar həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda təhsil islahatının əsas prinsipləri 
demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və 
humanitarlaşdırmadır. Bütün bunlar şagirdin, hər şeydən əvvəl bir şəxsiyyət kimi 
formalaşması və hətərtərəfli inkişafının həllinə yönəlmişdir. Son dövrdə Azərbaycanın orta 
məktəblərində Avropanın inkişaf etmiş bir sıra dövlətlərin təhsil sistemində istifadə olunan 
interaktiv təlim metodları tətbiq edilir. 
Yeni metodlardan isifadə şagirdlərin dərsdə passivliyinin qarşısını alır, şüurlu mənimsəməyə 
şərait yaradır. Fəal təlimdən istifadə etməklə dərslərin yeni təlimə uyğun qurulması müəllim 
və şagird fəaliyyətinin səmərəsini artırır. Nəticədə şagirdlərdə müstəqil düşünmə bacarığı, 
başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşma, məntiqi təfəkkürün inkişafı, çeviklik, hadisələri təhlil 
etmə, müqayisə aparma, nəticə çıxartmaq, keçmiş mövzu ilə yeni mövzunun 
əlaqələndirilməsi, ədəbi faktlari ardıcıl izləmək, dövrlər üzrə müqayisə, tədqiqat aparmaq, 
mövzunun yeri və rolunun nədən ibarət olunduğunu mənimsəmək kimi bacarıqlar formalaşır. 
Müəllim mövzuya uyğun resursları seçməlidir ki, bu resursların da rəngarəngliyi dərsin 
maraqlı keçməsinə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa imkan yaradacaqdır. Belə dərslərdə 
həmçinin digər texniki təminatların olması dərsin səmərəliliyini artırır. Müəllim dərsə yaradıcı 
yanaşmalıdır, məzmun standartlarına əsasən dərsin məqsədini müəyyənləşdirməlidir. Bu 
zaman öyrədici, inkişafetdirici, tətbiqedici funksiyalar nəzərə alınmalıdır. Müasir dərs 
demokratik prinsiplərə söykənməli, bütün hallarda məqsədin düzgün müəyyən olunması və 
məzmunun, formanın ona uyğun seçilməsi vacibdir.  Pedaqoji prosesdə müəllimin rolu 
dəyişir, o, daha çox bələdçi ( fasilitator) rolunu oynayır, fəal-interaktiv təlimə üstünlük verir, 
əyani vəsaitlərdən geniş istifadə etməyə çalışır, dərslərini daha maraqlı qurur. Bu səbəbdən də 
şagirdlərin təlimə marağı artır, təlim materialları daha yaxşı mənimsənilir,  təhsilin keyfiyyəti 
yüksəlir. Şagirdlərin irəliləyişləri, əldə etdiyi nailiyyətləri müəllimlərin fəaliyyətinin keyfiyyət 
göstəricisi kimi qiymətləndirilir. 
Fəal təlim metodlarından istifadə etməklə dərs prosesinə tədqiqat xarakteri verilir, şagird isə 
tədqiqatçıya, təlimin subyektinə çevrilir. Yeni təlim metodlarının ən üstün cəhətlərindən biri 
də onların mütəhərrik və konservatizmdən uzaq olmasıdır. Bu da ən zəif, sakit, utancaq, 
melanxolik tipli şagirdlərin aktivləşməsinə gətirib çıxarır. İnteraktiv metodlar yaradıcı 
tədqiqata əsaslanan təlim prosesini ehtiva edir. Burada müəllim biliklərin əldə edilməsi 
yolunun bələdçisi, şagird isə tədqiqatçı, bilikləri “kəşf edən”, təlimin obyektindən subyektinə 
çevrilən tərəf kimi çıxış edir. İnteraktiv təlim metodlarının tətbiq edildiyi dərs zamanı təlim 
iki tərəfin (müəllim və şagird) də eyni zamanda fəal olduğu xarakteri daşıyır. 
Humanitar fənlərin tədrisində fəal/interaktiv təlim metodları hər bir mövzunun xarakterinə 
uyğun tətbiq edilir və dərslərinin maraqlı keçməsində müstəsna rol oynayır.. 
 
Açar sözlər: təhsil, inteqrasiya, təlim metodları, məqsəd, rol, tədqiqat, bələdçi, bilik 
 
Adətən, cəmiyyət özünün ən çətin problemlərini həll etmək üçün özünə qayıtmalı, daxili 
aləmini, milli-mənəvi dünyasını təzələməli olur. İlk növbədə, insan resurslarının 
təkmilləşdirilməsi üçün potensial imkanlar səfərbər edilir. Gənc nəslin yetişdirilməsi, geniş 
mənada kamil vətəndaş tərbiyəsi böyük uğurların bünövrəsini qoyur. Müasir dünyamızın 
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inkişaf dinamikasına xas olan bu məntiq yalnız təhsil müstəvisində böyük uğurlarla 
nəticələnir. 
Əsası 1998-ci ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan təhsil islahatları 
ölkəmizdə uğurla həyata keçirilməkdədir. İslahat proqramı ölkəmizin inkişafının yeni 
dövründə təhsil siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən etməklə bu sistemin inkişafının, 
keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsini təmin edir. 
2006-cı ildən ölkəmizdə mütərəqqi dünya təcrübəsini özündə əks etdirən yeni bir sənəd - 
"Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil Konsepsiyası (Milli Kurikulum)" qəbul 
olunmuşdur. 
Milli Kurikulum demokratizm, humanizm kimi prinsiplərdən çıxış etməklə, şagirdlərin maraq 
və ehtiyaclarına cavab verən, mütəxəssislərin elmi yanaşmalarına söykənən, dövlətin təhsil 
siyasətini əks etdirən bir sənəddir. Bundan ötrü müasir dünyanın şəxsiyyətyönümlü təhsil 
sferasına daxil olmaq, tələbatlara uyğun interaktiv məzmun, ən yeni təlim strategiyaları, 
qiymətləndirmə mexanizmləri, demokratik idarəetmə sistemi işləyib hazırlamaq üçün ənənəvi 
və mütərəqqi dünya texnologiyalarından istifadə edilməlidir. 
Müstəqil Azərbaycanda da təhsil sisteminin beynəlxalq sistemə inteqrasiyası üçün bu sahədə 
köklü dəyişikliklər, islahatlar həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda təhsil islahatının əsas 
prinsipləri demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, 
inteqrasiya və humanitarlaşdırmadır. Bütün bunlar şagirdin, hər şeydən əvvəl bir şəxsiyyət kimi 
formalaşması və hətərtərəfli inkişafının həllinə yönəlmişdir. Son dövrdə Azərbaycanın orta 
məktəblərində Avropanın inkişaf etmiş bir sıra dövlətlərin təhsil sistemində istifadə olunan 
interaktiv təlim metodları tətbiq edilir. 
Kurikulum islahatları tədris prosesinin təşkilinə, müəllim-şagird münasibətlərinə yeni 
məzmun gətirir, müəllim-şagird münasibətlərinin tamamilə dəyişdirilməsini, onlar arasında 
əməkdaşlığa, qarşılıqlı hörmətə, bir-birinin ləyaqətinə, hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyə 
əsaslanan yeni münasibətlərin yaradılmasını tələb edir. Belə olduqda şagird dinləyici deyil, 
fəal icraçı, bilikləri sərbəst və şüurlu şəkildə qəbul edən subyektə çevrilir. 
Kurikulum islahatlarında əsas prinsiplər aşağıdakılardır: 
- Təhsilin məzmununun və təlim strategiyalarının zamanın və cəmiyyətin tələblərinə 
uyğunluğu. Başqa sözlə, tələbyönümlülük; 
-Təlimin nəticələrinin, standartlarının əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi və təlimin 
nailiyyətlərinin onlara istiqamətləndirilməsi. Başqa sözlə, nəticəyönümlülük; 
-Şagirdlərin inkişafı, tələbatları, maraq və meyillərinin daim diqqət mərkəzində 
saxlanılması. Başqa sözlə, şagirdyönümlülük; 
-Bütün şagirdlərə öz idrak potensialından istifadə etmək, şəxsi qabiliyyətlərini inkişaf 
etdirmək. Başqa sözlə, inkişafetdiricilik(1). 
Yeni metodlardan isifadə şagirdlərin dərsdə passivliyinin qarşısını alır, şüurlu mənimsəməyə 
şərait yaradır. Fəal təlimdən istifadə etməklə dərslərin yeni təlimə uyğun qurulması müəllim və 
şagird fəaliyyətinin səmərəsini artırır. Nəticədə şagirdlərdə müstəqil düşünmə bacarığı, 
başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşma, məntiqi təfəkkürün inkişafı, çeviklik, hadisələri təhlil 
etmə, müqayisə aparma, nəticə çıxartmaq, keçmiş mövzu ilə yeni mövzunun əlaqələndirilməsi, 
ədəbi faktlari ardıcıl izləmək, dövrlər üzrə müqayisə, tədqiqat aparmaq, mövzunun yeri və 
rolunun nədən ibarət olunduğunu mənimsəmək kimi bacarıqlar formalaşır. 
Müəllim mövzuya uyğun resursları seçməlidir ki, bu resursların da rəngarəngliyi dərsin maraqlı 
keçməsinə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa imkan yaradacaqdır. Belə dərslərdə həmçinin 
digər texniki təminatların olması dərsin səmərəliliyini artırır. Müəllim dərsə yaradıcı 
yanaşmalıdır, məzmun standartlarına əsasən dərsin məqsədini müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman 
öyrədici, inkişafetdirici, tətbiqedici funksiyalar nəzərə alınmalıdır. Müasir dərs demokratik 
prinsiplərə söykənməli, bütün hallarda məqsədin düzgün müəyyən olunması və məzmunun, 
formanın ona uyğun seçilməsi vacibdir.  Pedaqoji prosesdə müəllimin rolu dəyişir, o, daha 
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çox bələdçi ( fasilitator) rolunu oynayır, fəal-interaktiv təlimə üstünlük verir, əyani vəsaitlərdən 
geniş istifadə etməyə çalışır, dərslərini daha maraqlı qurur. Bu səbəbdən də şagirdlərin təlimə 
marağı artır, təlim materialları daha yaxşı mənimsənilir,  təhsilin keyfiyyəti yüksəlir. 
Şagirdlərin irəliləyişləri, əldə etdiyi nailiyyətləri müəllimlərin fəaliyyətinin keyfiyyət 
göstəricisi kimi qiymətləndirilir. 
Fəal təlim metodlarından istifadə etməklə dərs prosesinə tədqiqat xarakteri verilir, şagird isə 
tədqiqatçıya, təlimin subyektinə çevrilir. Yeni təlim metodlarının ən üstün cəhətlərindən biri də 
onların mütəhərrik və konservatizmdən uzaq olmasıdır. Bu da ən zəif, sakit, utancaq, 
melanxolik tipli şagirdlərin aktivləşməsinə gətirib çıxarır. İnteraktiv metodlar yaradıcı tədqiqata 
əsaslanan təlim prosesini ehtiva edir. Burada müəllim biliklərin əldə edilməsi yolunun 
bələdçisi, şagird isə tədqiqatçı, bilikləri “kəşf edən”, təlimin obyektindən subyektinə çevrilən 
tərəf kimi çıxış edir. İnteraktiv təlim metodlarının tətbiq edildiyi dərs zamanı təlim iki tərəfin 
(müəllim və şagird) də eyni zamanda fəal olduğu xarakteri daşıyır(4, 234).  
Buna görə də interaktiv metodların bir neçə başlıca xüsusiyyətləri vardır. Onlar əsasən 
aşağıdakılardan ibarətdir:   
Müəllim tərəfindən dərsin mahiyyətini açmağa atılan ilk addım olan problemli vəziyyətin 
yaradılması.   
Problemli vəziyyətin həlli zamanı şagirdlərin tədqiqatçılıq imkanlarının inkişafı üçün onların 
bu mövqeyinin təyini. 
Müəllim tərəfindən verilən yeni biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil dərk olunması, onların 
mənasının açılması və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması(2, s.137).  
Müasir dərsin əsas cəhətlərirndən biri şagirdlərin fəallığıdır ki, buna da interaktiv (fəal) təlim 
metodlarından istifadə etməklə nail olmaq mümkündür. Bu metodlara əsasən iş forması 
müəyyən edilir: fərdi, cütlərlə, böyük və kiçik qruplarla iş daha əlverişlidir. Şagird ünsiyyət 
prosesində özünü daha yaxşı dərk etdiyinə görə istər qrup, istərsə də cütlərlə işdə fəallıq, 
şagirdlərin fəaliyyətində bir-biri ilə əməkdaşlıq, yaradıcılıq, qarşılıqlı münasibətlər formalaşır.  
Humanitar fənlərin tədrisində fəal/interaktiv təlim metodları hər bir mövzunun xarakterinə 
uyğun tətbiq edilir və dərslərin maraqlı keçməsində müstəsna rol oynayır.. 
İnteraktiv metodların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlim təkcə şagirdlərin yaddaşının yeni elmi 
biliklərlə zənginləşdirilməsi deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında 
daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsinə, ən mühüm bacarıq və 
vərdişlərin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlir. İnteraktiv təlim metodları 
şagirdləri yeniliyi öyrənməyə həvəsləndirir, onların dərsə marağını artırır, bu da bilavasitə 
təlimin səmərəliliyini təmin edir Fəal/interaktiv təlim zamanı şagirdlər müəllimin rəhbərliyi 
altında xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının 
öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar 
etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.  
Fəal/interaktiv təlimin aşağıdakılara əsaslanır:  
 - mexaniki yaddaşa yox, təfəkkürün inkişafına;  
 - şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyinə;  
 - biliklərin müstəqil əldə edilməsi, “kəşfi” və dərkedilməsi üçün şəraitin yaradılmasına;  
 - təbii öyrənmə fəallığının yaranmasına imkan yaradan problemli şəraitin yaradılmasına;  
 - həyati məqsədlərə nail olmaq üçün biliklərin yaradıcı tətbiqinə;  
 - digər uşaq və böyüklərlə əmkdaşlıq etməklə problemin həll edilməsinə;  
 - təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyinə(2, s.139). 
Tədris prosesində təlimin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə tətbiq olunan interaktiv 
metodlarından istifadə zamanı İKT və digər vasitələr də əhəmiyyətli rol oynayır. İKT 
cəmiyyətin inkişafına güclü təsir göstərən əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. İKT-nin 
tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin itelektual və elmi potensialının, sosial vəziyyətinin iqtisadi 
inkişafının əsas göstəricilərindən biridir. Gələcəkdə iqtisadiyyatın inkişafı isə əslində təhsilin 
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iformatlaşması ilə bağlıdır. Ona görə də ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev 21 avqust 2004-cü 
ilə tarixli sərancamı ilə təsdiq edilmiş”Azərbaycan Resspublikasında ümumtəhsil məktəblərinin 
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminat proqramı(2005-2007-ci) illər” 
təhsilin qarşısına yeni və əhəmiyyətli vəzifələr qoydu. Sərancamın həyata keçirilməsi ilə 
informatlaşdırma geniş vüsət almış və bununla bağlı çoxlu dövlət proqramları qəbul edilmiş və 
uğurla həyata keçirilmişdir(2). 
Təlimdə texniki vasitələr və İKT-dən istifadə şagirdlərin tədris olunan mövzunun ətraflı 
mənimsəməsi, lazımi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə stimul verməklə yanaşı, müəllimin 
sərf etdiyi əməyi də qismən yüngülləşdirən yüksək tədris situasiyası yaratmağa qadir olan 
müasir vasitələrdir. Bu vasitələrdən istifadə şagirdlərdə informasiya bazasının çoxalmasına və 
mövzunu asanlıqla dərk etmələrinə şərait yaradır. 
Şagirdlərin hərtərəfli biliklərlə təmin edilməsi onlarda bacarıq və vərdişlər formalaşdırılmalı, 
onları yüksək mədəniyyətə və dünyagörüşünə malik şəxsiyyət kimi yetişdirilməlidir. Belə 
tədris prosesi şagirdlərdə özünə inam hissi oyadır ki, bu da onlara sinfin və dərsin təşkilində 
iştirak etməyə, öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etməyə şərait yaradır. Müasir təlim metodları 
və İKT –dən istifadə sinif mühitində dəyişiklik etməyə, təlim prosesinin daha yaradıcı 
olmasına, şagirdlərin müzakirə, mühakimə qabiliyyətlərinin formalaşmasına stimul yaradan bu 
üsul və vasitələtr, eyni zamanda,  şagirdlərin təlim prosesinə daha maraqla və həvəslə 
yanaşmasını təmin edir. 
Müəllimlər yeni texnologiyalardаn istifаdə еtməklə dərsləri daha maraqlı edən, şagirdləri, 
əsasən, sağlam mühakimələr irəli sürməyə, sonradan real həyata tətbiq edəcəkləri məzmunu 
başa düşməyə yardım edən mühüm vasitələrə çevirə bilərlər. Deməli, yeni təlim metodları 
təhsilin məzmununu daha yaxşı mənimsəmək və şagirdlərin müstəqil cavab vermək məqsədi ilə 
tələb olunan təfəkkür prosesini inkişaf etdirmək üçün çox faydalıdır.  
Yeni təlim texnologiyalarının üstün cəhətlərini prof. Ə.Ə.Ağayev belə göstərir: “...dərs tam 
fəallıq şəraitində keçir, təkcə müəllim deyil, şagirdlər də yaradıcılıq axtarışında olurlar, 
müstəqil düşüncə tərzi formalaşır, təşəbbüskarlıq, yeniliyə meyllilik güclənir” . 
Göründüyü kimi, hər  bir fənnin tədrisində interaktiv metodlarının tətbiqi müəllimin peşəkarlıq 
səviyyəsinə yeni və kifayət qədər yüksək tələblər qoyur. Müəllimlər dərs formasını seçərkən 
şagirdlərin marağını nəzərə almalı, İKT-dən istifadə etmək bacarıqları yüksək səviyyədə 
olmaları üçün texniki təminatı lazımı materiallarla zənginləşdirməli, dərsə yaradıcı yanaşmalı, 
məzmun standartlarına əsasən dərsin məqsədini müəyyənləşdirməli, şagirdlərin biliyi tədqiqat 
yolu ilə əldə etmələri üçün interaktiv təlim prosesi qurmalıdırlar O, elmdə təsdiqlənmiş 
ideyaları, həm də bu və ya digər məsələ üzrə elmi idrak metodologiyası, onun metodları, 
problemin həllinin ümumiləşdirilmiş üsulları haqqında dərin məlumata malik olmaqla bərabər, 
müəllim şagird qarşısında problemi ustalıqla qoymağı, onun idrak və tədqiqat fəaliyyətinə 
rəhbərlik etməyi bacarmalıdır. Müəllim məktəblinin daxili aləmini görməyi, şagirdlərinin 
qarşılaşdığı vəziyyətin problemliliyini dərindən hiss etməyi, təlim prosesində təşkilatçı, 
əlaqələndirici və tərəfdaş funksiyalarını yerinə yetirməyi, həll yollarını axtararkən uşaqların 
buraxdıqları səhvlərə qarşı dözümlü olmağı bacarmalıdır. 
Göründüyü kimi, Azərbaycan özünün təhsil sistemini dünyanın ən mütərəqqi ölkələrinin 
təhsil prinsiplərindən istifadə etməklə təkmilləşdirir, məzmun və struktur dəyişiklikləri aparır. 
Ən başlıcası, dünyanın əşrəfi sayılan insanın həyati bacarıqlara malik bir şəxsiyyət kimi 
formalaşması istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərir. 
Azərbaycanda təhsil sahəsində islahatlar məhz bu məntiqə uyğun olaraq pillə-pillə aparılır. 
Son dövrlərdə beynəlxalq miqyasda əldə olunan nailiyyətlərimiz, şagirdlərimizin böyük 
uğurları apardığımız təhsil islahatlarının qlobal xarakterini, milli köklər üzərində formalaşmış 
bəşəri mahiyyətini göstərir. Bütün bunlar isə müasir Azərbaycan məktəbinin simasının 
dəyişdiyini ifadə edir.  Aparılan ilkin araşdırmalar da bu dəyişikliklərin məhz müəllimin, 
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şagirdin, valideynin, ümumiyyətlə, təhsildə marağı olan bütün iştirakçıların fəaliyyətində 
özünü göstərdiyini təsdiq edir.  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyev cənabları demişdir: "Bütün 
işlər məhz məktəbdən  başlayır, təhsilə diqqət, müəllimə qayğı həmişə olmalıdır. Bütün dövlət 
orqanları bu tövsiyələri eşitməli və praktik həyatda bunu təmin etməlidir". 
Azərbaycanın tarixində tələbyönümlü bir təhsil sistemi formalaşır. Cəmiyyətimizin ehtiyac və 
tələbatlarına uyğun belə bir təhsil sisteminin qurulmasında demokratikləşdirmə, 
humanistləşdirmə, inteqrasiya, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, humanitarlaşdırma mühüm 
pedaqoji prinsiplər kimi nəzərə alınır. Şəxsiyyətin maraq və ehtiyaclarını, arzu və istəklərini 
əsas götürməklə təhsil alanların mənafeyinə xidmət göstərmək ön plana çəkilir. Beləliklə, 
təhsilin bütün sahələrində dönməz xarakterə malik, ardıcıl və sistemli işlərə rəvac verilir. O 
cümlədən,  kurikulum islahatları elmi əsasda məqsədyönlü, planlı şəkildə aparılır. 
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MƏDƏNIYYƏTIMIZIN BIR PARÇASI-QAZAX RAYONUNDA NOVRUZ 
ƏNƏNƏLƏRI 

PART OF OUR CULTURE - NOVRUZ TRADITIONS IN GAZAKH REGION 

Azərbaycan, p.ü.f.d.Səadət Əliyeva 
Avey Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu, Direktor 
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Musa Mursaquliyev 
Keşikçidağ Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu, Direktor 

ORCID NO: 0000-0003-4438-5152, 
Açar sözlər: mədəniyyət, adət-ənənələr, soykök 
Qazax etnotoponimi - Qazax sözünün yaranması və onun mənası haqqında müxtəlif fikirlər 
söylənir, fərziyyələr irəli sürülür. Bu etnonimə Çindən Qara dənizədək  olan geniş ərazilərdə 
təsadüf olunur və müxtəlif xalqların mənbəələrində qeyd olunur. Bu mənbəələrə görə “qazax” 
sözü asa, kasa, xasa, xaysak, kasak, kosek, qasak, kozak, kazak və s. kimi şəklini dəyişərək 
deyilmiş və türk dilli tayfalara qarşı istifadə olunurdu. Azərbaycanın Qərb qapısı sayılan 
Qazax rayonu e.ə.-dən başlayaraq müxtəlif türk tayfalarının məkanı olmuşdur. 
Azərbaycan 70 il Sovet Rusiyasının tərkibində olarkən bizi öz milli adət-ənənlərimizdən, 
tariximizdən, soykökümüzdən, keçmişimizdən qoparmağa çalışmışlar. Ən qədim bayramımız 
olan Novruz bayramını qeyd etmək 70 il xalqa qadağan edilmiş, unutdurulmağa çalışılmışdır. 
Qazax rayonunda dünyaya gələn yazıçı İsmayıl Şıxlı 1968-ci ildə yazdığı öz Dəli Kür 
romanında Novuz adət-ənənələri haqqında yazmış, 1969-cu ildə roman əsasında çəkilmiş 
eyniadlı filmdə Azərbaycan kinosu tarixində ilk dəfə Rusiya rəhbərliyinin icazəsi alınmadan 
Novruz bayramı filmdə səhnələşdirilmişdir. 
Ümumi götürdükdə rayon özü ziyalılar məkanı kimi tanınır və bir çox unudulmağa üz 
tutulmuş bəzi adətlər Qazax rayonunun bir çox kəndlərində qorunub saxlanılmaqdadır. Belə 
ki, rayonun Yuxarı Salahlı kəndində gənc oğlanlar özlərini tanıtmamaq məqsədilə qiyafələrini 
dəyişərək kənd ərazisində evlərə bayram payı almağa gedirlər. Keçmiş dövrdə  gənclər öz 
nişanlılarını və ya sevdiklərini görmək üçün belə edərmiş, pay almaq adı altında öz 
sevdiklərini görərmişlər. Bundan başqa bayram günlərində evlərdə, həyətlərdə süfrələr açılar, 
gələn qonaq və ya təsadüf adamı mütləq süfrəyə dəvət edib çörək kəsməyə məcbur edərlər.  
Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən sonra yaşı minilliklərə dayanan milli bayramımız 
Novruz rəsmi şəkildə bütün ölkədə qeyd edilməyə başlandı.  
 
Keywords: culture, traditions, ancestry 
Kazakh ethnotoponym - Different opinions and assumptions are made about the origin of the 
word Gazakh and its meaning. This ethnonym is found in a wide area from China to the Black 
Sea and is mentioned in the sources of various peoples. According to these sources, the word 
"Kazakh" means asa, kasa, khasa, khaysak, kasak, kosek, gasak, kozak, kazak and so on. and 
was used against Turkic-speaking tribes. Gazakh region, which is considered the western gate 
of Azerbaijan, has been home to various Turkic tribes since BC. 
When Azerbaijan was part of Soviet Russia for 70 years, they tried to tear us away from our 
national traditions, history, ancestry and past. Celebrating Novruz, our oldest holiday, has 
been forbidden to the people for 70 years and has been tried to be forgotten. Writer 
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IsmayilShikhli, who was born in Gazakh region, wrote about Novruz traditions in his novel 
“Deli Kur” in 1968 and in 1969, for the first time in the history of Azerbaijan cinema, Novruz 
holiday was staged in a film of the same name based on the novel without the permission of 
the Russian government. 
In general, the region itself is known as a place of intellectuals, and many traditions that have 
been forgotten are preserved in many villages of Gazakh region. Thus, in YukhariSalahli 
village of the region, young boys change their clothes in order not to introduce themselves 
and go to the houses in the village to buy a holiday share. In the past, young people did this to 
see their fiancé or loved ones, they saw their loved ones in the name of holiday sharing. In 
addition, on holidays, tables are set in houses and yards, and a guest or a random person is 
invited to the table and forced to cut bread. 
After the declaration of independence of Azerbaijan, our national holiday Novruz, which 
dates back thousands of years, was officially celebrated throughout the country. 
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MARKET STRUCTURES AND THEIR FUNCTIONS IN THE CONDITIONS OF 
PERFECT AND IMPERFECT COMPETITION 

ЖЕТІЛГЕН ЖӘНЕ ЖЕТІЛМЕГЕН БӘСЕКЕ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ НАРЫҚТЫҚ 
ҚҰРЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ 

Fazilova İndira Nasirdinovna 
Turkestan Ahmet Yasawi Professional College 

Мақсаты: нарық жағдайындағы бәсеке теориясына, оның түрлеріне, нарықтық 
құрылымдардың түрлеріне және олардың шарттарына кеңірек тоқталу, сонымен қатар 
әртүрлі бәсекелестік жағдайындағы баға мен өнім көлемін таңдау тетіктерін қарастыру. 
Нарықтық құрылым көптеген белгілерімен ерекшеленетін күрделі ұғым ретінде 
саналады. Нарықтық құрылым бәсекелестіктің әртүрлі дәрежесімен анықталады. 
Нарықтық құрылым – бұл фирмалардың салалық нарықта өзара әрекеттесу сипатын 
анықтайтын және нарықтық тепе-теңдіктің қалыптасу әдістерін көрсететін нарықтық 
ұйымдастыру белгілерінің жиынтығы.  
Нарықтың құрылымын әр түрлі критерийлермен жіктейді.   Олардың ішіндегі 
маңыздылары келесілер болып табылады: 
* экономикалық міндеттеріне байланысты: тауарлар мен қызметтер нарығы, өндіріс 
құралдары нарығы, еңбек нарығы, инвестициялар, құнды қағаздар, қаржы нарығы; 
* географиялық орналасуына байланысты: жергілікті, аймақтық, ұлттық және әлемдік 
нарықтар; 
* бәсекенің шектелу дәрежесіне байланысты: монополиялық, олигополиялық, еркін 
және аралас нарықтар; 
* саласы бойынша: автомобиль, бидай нарығы; 
* сату түріне байланысты: көтерме, бөлшек сауда нарығы. 
Нарық инфрақұрылымы - бұл нарық қатынастарының сәтті жұмыс істеуін қамтамасыз  
ететін  коммерциялық  және  мемлекеттік  фирмалар мен мекемелердің жиынтығы. 
Нарық инфрақұрылымының үш түрін ажырату қабылданған: тауар, қаржы және еңбек 
нарығы. 
* Тауар   нарығының   инфрақұрылымы   биржалық   емес    сипаттағы   делдал 
фирмалары,  жәрмеңкелермен,  аукциондармен,  көтерме және  бөлшек сауда 
кәсіпорындарымен, тауар биржаларымен ұсынылған. 
* Қаржы  нарығының  инфрақұрылымы  өзіне  валюта және  қор  биржаларын, 
банктерді, сақтандыру компанияларын және қорлады қосады. 
* Еңбек нарығының инфрақұрылымы өзіне еңбек биржасын еңбекпен қамту қызметі 
мен кадрларды даярлау мен жұмыс күшінің миграциясын реттеуді және т.б. қосады. 
Нарықтық құрылымның типі салалық нарықтың негізгі белгісі ретінде көрінетін ұсыныс 
тарапынан да, сұраныс тарапынан да әрекет ететін көптеген факторлармен анықталады. 
Нарықтық құрылымның  типін анықтайтын негізгі факторлардың бірнешеуін бөліп 
көрсетуге болады:  
1. Өндірушілердің шоғырлануы;  
2. Сатып алушылардың шоғырлануы;  
3. Өнімді ерекшелендіру дәрежесі; 
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 4. Нарықтық ақпараттың толықтылығы; 
 5. Салаға кіру және одан шығып кету мүмкіндіктері; 
 6. Өндірушілердің бағаға бақылау жасай алу дәрежесі; 
 7. Фирмалардың өзара әрекеттесу сипаты. 
 Осы факторларды ескере отырып, нарық құрылымын негізгі төрт түрін бөліп көрсетуге 
болады:  
• Жетілген (таза) бәсеке;  
• Абсолютті (таза) монополия; 
 • Монополистік бәсеке;  
• Олигополия. 
Жетілген бәсеке нарығы дегеніміз – нарықтағы бағаға әсер ете алмайтын және оны 
өзгерте алмайтын, саны өте көп және көлемі жағынан шағын фирмалар жұмыс істейтін 
нарықтық құрылымның бір типі. Жетілген таза бәсеке үлгісі нарықтық құрылымның бір 
тұрпаты ретінде бірқатар қатаң болжамдарға сүйенеді. Атап айтсақ, оның шарттары 
төмендегідей болып табылады:  
1. Біртекті немесе стандартты өнім өндіретін және оны сататын сатушылардың саны 
және осы өнімді сатып алушылардың саны нарықта өте көп болады.  
2. Фирмалардың салаға кіруі және одан шығып кетуі еркін және ол ешқандай 
тосқауылдармен шектелмейді.  
3. Әрбір жеке фирманың нарықтық үлесі соншалықты мардымсыз болғандықтан 
олардың әрқайсысы бағаға бақылау жасай алмайды.  
4. Сатушылар да, сатып алушылар да нарықтың әрекет ету жағдайлары мен бағалар 
туралы ақпараттарға толық ие бола алады.  
       Осындай нарықтық құрылымның аталған шарттарына байланысты оған жетілген 
бәсеке нарығы – бұл нарықтық бағаға әсер ете алмайтын, саны өте көп және көлемі 
жағынан шағын фирмалар әрекет ететін нарық құрылымының бір типі деп анықтама 
беруге болады.  
       Жетілген бәсекелес фирманың өніміне деген сұраныс қисығы баға бойынша өте 
икемді болып табылады. Ол абсцисса осіне параллельді түрде өтеді. Жетілген бәсеке 
нарығының артықшылықтары: 
 1. Өнім өндіру технологиялық жағынан аса тиімді түрде жүзеге асырылады. 2. Ресурстар 
оңтайлы дәрежеде бөлінеді.  
3. Кәсіпорындар тұрақты, әрі шығынсыз жағдайда жұмыс істейді.  

Жетілген бәсеке нарығының кемшіліктері:  
1. Нарықтың бұл типіне капиталдың үлкен бөлігіне ие бола алмайтын шағын 
кәсіпорындар тән болғандықтан, олар өнімділігі жоғары техника мен технологияны 
қолдануға қабілетсіз болып табылады;  
2. Ғылыми-техникалық прогресстің дамуына үлес қоса алмайды, өйткені ұзақ мерзімде 
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстарды жүргізу көп қаржыны талап етеді;  
3. Қоғамдық игіліктерді өндіре алмайды. Сәйкесінше, осы аталған артықшылықтар мен 
кемшіліктер тек жетілген бәсеке нарығына ғана тән болады алады, яғни осындай 
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ерекшеліктер нарықтық құрылымдардың басқа да типтері үшін сипатты болып 
табылмайды.  
 Жетілмеген бәсекенің формалары: монополия, монополистік бәсеке, олигополия, т.б. 
Монополия – нарықта бір ғана фирма сатушы ретінде жұмыс істейтін бәсекелестіктің ең 
шеткі түрі. Қарастырып отырған тауарды өндіретін тек бір ғана жеке фирма бар және 
осы ауыстыратын басқа тауарлар жоқ деп есептесек, онда мұндай нарық – монополия, ал 
фирма – монополист деп аталады. Монополист өзінің ерекше жағдайын пайдалана 
отырып, тауардың бағасын бәсекелес фирманың бағасынан әлдеқайда жоғары деңгейде 
белгілейді және бәсекелес фирмаға қарағанда тауарды аз мөлшерде ұсынады. 
Монополияға тән сипатты белгілер немесе оның шарттары:  
1. «Фирма» және «сала» түсініктері түйіседі;  
2. Сатып алушыларда тауарды таңдауда мүмкіндіктері болмайды;  
3. Таза монополист өнім шығарудың барлық көлемін бақылай отырып, бағаны кез келген 
бағытта өзгертеді және басқара алады; 
 4. Монополист берілген тауарды өндіретін жалғыз фирма болғандықтан, оның өніміне 
деген сұраныс қисығы бір мезгілде нарықтың да сұраныс қисығы болып табылады және 
ұсынылған тауардың бағасын анықтайды;  
5. Таза монополия бәсекелестіктен биік кедергілермен (тосқауылдармен) қорғалады.  
Монополистік бәсеке – бұл салада өзіндік ерекшеліктері бар тауарларды өндіретін және 
өзара бәсекеге түсетін көптеген фирмалар болатын, сонымен қатар олардың 
ешқайсысының нарықтық бағаны бақылауға толық билігі болмайтын нарықтық 
құрылымның 113 бір түрі. Монополиялық бәсеке «таза монополия» жағдайына, сонымен 
қатар «жетілген бәсекеге» де ұқсайды. Монополиялық бәсеке жағдайында фирманың 
сұраныс қисығы төмен қарай бағытталған, кемімелі, икемді болады. Сұраныс 
икемділігінің факторлары – бәсекелестер саны, өнімнің ерекшелену 
(дифференциациялану) деңгейі. 
Олигополия – шешім қабылдау кезінде өздерінің бәсекелестерінің мүмкін болатын іс-
қимылдарын есепке алатын, бір-бірімен өзара тығыз қарым-қатынаста әрекет ететін 
фирмалардың саны шектеулі және санаулы болып табылатын жетілмеген бәсеке 
жағдайындағы нарықтық құрылымның бір типі. 
Олигополия жағдайында нарықтың үш түрі болуы мүмкін. 
• бірсалалық сауда — өнеркәсіптік фирма әрекет ететін нарықтық құрылым; 

• ешқандай келісіммен байланысты емес, бір-бірімен бәсекелес бірнеше ірі жеткізушілер 
болатын нарықтық құрылым; 
• өндірістік өзара байланыстар егжей-тегжей мамандандыру түрінде болатын, "өндірістік 
пирамида" типтес корпорациялардың бірнеше топтары үстемдік ететін нарық, эдетте 
"олигополия" деген термин өте ірі әртараптандырылған корпорадиялар әрекет ететін 
нарықты сипаттау үшін қолданылады. 
Жетілген бәсеке жағдайында фирманың өніміне деген сұраныс абсолютті икемді 
болып табыла отырып, оның сұраныс қисығы шекті табыс қисығымен сәйкес келеді, бұл 
өз кезегінде фирманың нарықтық бағаны басшылыққа ала отырып шығарылым көлемі 
туралы шешім қабылдауға итермелейді. Фирма өз пайдасын шекті шығындар нарықтық 
бағаға тең болғандағы шығарылым көлемі кезінде максималдайды. Қысқа мерзімде 
жетілген бәсекелес фирманың ұсыныс қисығы өндірістің қысқа мерзімді шекті 
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шығындарының орташа өзгермелі шығындармен қиылысуындағы жоғарғы кесіндісімен 
сәйкес келеді: 
- өндірістің орташа шығындарынан жоғары баға кезінде фирма экономикалық пайда 
алады; 
- бағаның өндірістің орташа шығындарына тең болуы кезінде фирма нөлдік пайда ала 
отырып, өзін-өзі өтеу жағдайында болады; 
- фирма шығындарды ең аз деңгейге жеткізе отырып бағаның минималды орташа 
өзгермелі шығындарымен тең болғандағы шығарылым көлемін жүзеге асыруы қажет. 
Жетілген бәсекелестік жағдайында ұзақ мерзімді уақытта MC=MR=AC=P теңдігі 
сақталады. Тепе-теңдік жағдайында осы белгілі бәсекелестік саланың барлық 
фирмаларының шығындары бірдей болуы керек деген парадокс туындайды. Жетілген 
бәсеке нарығында салаға кіріп-шығу тосқауылдарының жоқ болуы ұзақ мерзімде 
нарықтық ұсыныстың ұлғаюы есебінен экономикалық пайданың жоғалуына себепші 
болып табылады. 

 Қазіргі уақытта таза монополия нарығын мемлекет тарапынан реттеудің әлемдік 
тәжірибе тұрғысынан қалыптасқан бірнеше тәсілдері бар, яғни монополиялық 
билікті қысқартудың негізгі тәсілдері мыналар болып табылады: 
            1. Монополияға қарсы заңдар – фирмалардың қоғамға зардап 
шектіретін монополиялық билікті көбейтуіне қарсы бағытталған шаралар. 
Мұндай заңдылықтардың негізгі мақсаты – ірі фирмалардың бірігуіне, 
бәсекелетікті әлсіретуге, монополияны орнатуға, яғни олардың бірігуіне рұқсат 
бермеу арқылы құрылымдық салаларды реттеу. 
            2. Табиғи монополияларды мемлекет тарапынан реттеу (тікелей 
және жанама). 
            3. Мемлекеттік меншікті қалыптастыру, яғни жеке иеліктегі табиғи 
монополияны реттеудің орнына, мемлекет өзі монополияны иемденуші бола 
бастайды. Дегенмен, тәжірибе көрсеткендей, пайдаға ұмтылу – фирманы кәсіби 
басқарудағы тіректі кепіл болып табылады. 
Сонымен, монополиялық іс-әрекеттерді мемлекеттік реттеу салалық ұсынысты 
ұлғайту мақсатында жүзеге асырылады және ол монополиялық әрекеттерді 
жоюға бағытталған құқықтық нормалар, монополияның нарықтық билікті 
жүзеге асыру мүмкіндіктерін шектейтін экономикалық іс-шаралар сияқты 
әдістер арқылы жүргізіледі. 
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THE CONCEPT AND ELEMENTS OF THE RULE OF LAW 
ҚҰҚЫҚ НОРМАСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

Kaldykozova Guldana 
Turkestan Ahmet Yasawi Professional College 

Құқық нормасы  (лат. norma - үлгі) — құқықтың білдірілу нысаны; қоғамдық қатынас 
саласындағы сол немесе басқа да мемлекетпен рұқсат етілген жалпы сипаттағы (заң, 
жарлық, қаулы) міндетті тәртіп. Біртекті қатынастарды реттеп, құқық саласын 
құрайтын (азаматтық, қылмыстық, әкімшілік құқық және т.б.) құқық нормасының 
жиынтығы.  Құқық  нормалары  жалпыға  міндетті  күшке ие, жауапкершілікті бұзған 
жағдайда, субъектілерге заңдық құқықтар мен міндеттерді беруді қарастырады.  
Құқық нормасы — бұл шығу элементі, былайша айтқанда «кірпіш», одан барлық құқық 
құрылған. Объективтік құқық және құқық нормалары қатынаста болып, оның 
толығымен тұтас бір-бір бөлігін құрайды, ал анығырақ—жүйем және оның элементі. 
Бұл жерде, әрине құқық қасиеттерімен тұтас оның элементтерінің арасына — құқық 
нормаларына бірдейлік қоюға болмайды (мысалы, үйдің қасиеті мен сапасын 
элементтердің өздерінің құрылған қасиетімен салыстыруға болмайтын сияқты). 
Құқық нормаларының қасиеті екі жағдайға байланысты белгіленеді: 
а) құқық нормаларының әлеуметтік нормаларға қатыстылығымен; 
ә) құқық нормаларының заңдық табиғатына байланысты. Әлеуметтік нормаларға 
қатыстылығы — заң нормаларының мынандай сапасын қамтамасыз етеді: 
1) ол қоғамдағы адамдардың тәртібін білдіреді; 
2) нормативтік қасиеті бар — тәртіптің кейіптік (типтік) өлшемі (эталон; үлгі); 
а) адамдардың ортасы кейіптік белгілермен (жасы, есі дұрыстығымен) белгіленген, 
т.с.с; 
ә) тежеусіз сандағы бір кейіпті (типті) оқиғаға есептелген; 
б) кезеңдерге байланысты әрекетке кіріседі (әр уақытта, оқиға пайда болғанда, 
гипотезада көрсетілгендей). 

Құқық  нормаларының  заңды  табиғаттары  олардың  мынандай  арнайы 
белгілерін белгілейді: 
1. Құқық  нормасы  тікелей мемлекеттеп шығады, не болмаса онымен санкция беріледі. 
2. Ол мемлекеттік биліктің нұсқауы. 
3.Мемлекеттің кұшімен қорғалады, мемлекеттік мәжбүрлеудің мұмкіндігімен іске 
асырылады. 
4. Құқық нормасы — жалпыға бірдей тәртіп жолы (ол адамдардың бәріне бірдей 
міндетті, өзіне қатынасы бар адамдардың қоғамдық жағдайларына, заңды 
ұйғарымдарға деген қатынастарынан тәуелсіз). 
5. Құқық нормаларының формальды белгілігі бар: 
а) ішкі ұйымдастыру жағынан (ішкі нысандағы) ол дәл болуы қажет және анық 
ұйғарымдарға сай болады; 
ә) сыртқы нысандарына байланысты ол құқықтың арнайы қайнар көзі де болуы керек 
(нысанда) және нормативтік-құқықтық актілерде. 
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6. Ол тәртіптің интеллектуалды еріктегі реттеушісі ретінде әрекет етеді. Мұнда екі 
жағдайды ескеруіміз керек. Біріншісі, құқық нормаларының әрекетітетігінің өзімен 
байланысты. Құқық  нормалары  адамдардың  тәртібін, тек олардың түсінігіне 
(интеллектуалды сәт) және олардың еркіне өзінің билікті мазмұнымен ықпал ету 
арқылы реттей алады (ерікті сәт). Екіншісі, құқық нормалары ерікті сипаттан тұрады, 
ол тұтасымен құқық сияқты  мемлекеттік  ерікті  көрсетеді. 
7. Құқық нормалары, тәртіпті тікелей реттеуде (ондай нормалар өте көп) рұқсат беру — 
міндеттеу сипатында болады, яғни құқық субъектілеріне заңдылық құқықты беру және 
оларға заңды міндеттерді жүктеу арқылы әрекет етеді. 
 
Құқық нормалары әртүрлі негіздерге байланысты түрлерге бөлінеді. Бірінші және 
көбірек белгілі топтастыру — құқық нормаларының қай құқық саласына сәйкестігіне 
байланысты: азаматтық-құқықтық нормалар, әкімшілік-құқықтық нормалар, еңбек 
құқығы нормалары. 

Заңды нормаларды құқықтың фукнциясына байланысты реттеушіге және 
қорғаушыға  бөлуге  болады. 
Реттеуші нормалар тәртіпті реттеудің позитивті жағын қамтамасыз етеді, ал қорғаушы 
— оларды бұзылған кезде қорғайды. 
Нормативтік-құқықтық актідегі жазылу сипатына байланысты заңды басқаруға, 
міндеттеушіге және тыйым салушыға бөлінеді. Бұл бөлу, жеткілікті түрде шартты, 
себебі қай норма болмасын, тікелей реттелетін тәртіп, заңды басқару — міндеттеуші 
сипатта болады. Құқық жүйесінен арнайы нормалардың тобын бөлуге мүмкіндік бар. 
Олар өздері тәртіпті тікелей реттемейді, бірақ оларға құқық жүйесінің байланысы 
арқылы көмектеседі. Ондай нормаларға мыналар жатады: 
а) жалпы нормалар (мысалы, міндетті орындауға жалпы жағдайды жасау, құқықтық 
субъектілік нормалар); 
ә) дефинитивті (дефиниция нормалары), түсініктерді заңды түрде құрушы (қылмыстың 
түсінігі, заңды тұлғаның түсінігі, т.б.); 
б) декларативтік (принциптер нормалары); 
в) оперативтік — құқық нормаларын жояды, оның әрекетін басқа аяға жаяды, олардың 
әрекетін созады, т.б. 
г) коллизиондық — нормалар арасындағы «коллизиялық» соқтығысуды шешеді, яғни 
нормалар арасындағы келісімділікті реттейді. 

Заң нормалары өздерінің әрекет жасайтын аясына (ортасына) байланысты  
жалпылық  және уақытша болып бөлінеді. 
Әрекеттерінің уақытына байланысты — жалпылық (белгісіз уақытқа белгіленген) және 
уақытша (белгілі уақытта ғана әрекет етуге). 
Адамдардың бостандық деңгейіне байланысты императивтік және диспозитивтік болып 
бөлінеді. 
Біріншісінің мүлдемдік ұйғарымы бар, яғни жақтардың ойлануына орын берілмейді. 
Екіншісі, өз еркімен әрекет жасайды, себебі, жақтардың келісімдері бойынша басқа 
ештеңе көрсетілмеген. 
Заңдылық күшіне байланысты заң нормалары және қосымша актілердің нормалары 
болып бөлінеді. 
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 Құқық нормаларының түрлері. 
1) реттеуші және құқық қорғаушы;  
2) құқық беруші, тыйым салушы және міндеттеуші;  
3) императивтік және диспозитивтік.  
Реттеуші норма – бұл субъектінің субъективтік құқықтары мен міндеттерін, олардың 
пайда болу және әрекет ету жағдайларын анықтайтын норма.  
Құқық қорғаушы  норма – бұл субъектіге мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын 
қолданудың  жағдайларын, осы шаралардың сипаты мен мазмұнын анықтайтын норма.  
Құқық беруші норма – бұл субъектіге белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыруға 
байланысты құқықтарды беретін норма.  
Тыйым салушы норма – бұл субъектіге белгілі бір әрекеттерді жасаудан бас тартуды 
міндеттейтін норма.  
Міндеттеуші норма – бұл субъектіге белгілі бір мазмұндағы әрекеттерді жасау міндетін 
жүктейтін норма.  
Императивтік норма – бұл қатаң ережелер түрінде көрініс табатын және құқық 
субъектілерінің қалауларынан тәуелсіз түрде әрекет ететін норма.  
Диспозитивтік норма – бұл  өзіндік  қалау  бостандығын  білдіретін норма.  
Құқықтық норманың құрылымы – бұл оның ішкі құрылысы, бір – бірімен 
байланысты құрылымдық бөліктердің болуын білдіреді. 
Заңи норманың құрылымы – бұл оның функционалдық дербестігін 
қамтамассыз ететін қажетті элементтердің тәртіпке келтірілген тұтастығын 
білдіреді. 

Құқықтық норманың элементтері: 
1. Гипотезадан; 
2. Диспозициядан; 
3. Санкциядан тұрады. 
Гипотеза – бұл оның қолданылу жағдайын (уақыт, орын субъективті 
құрам) көрсететін ққұқық  нормасының элементі. Құқықтық норманы қолдану немесе 
қолданбау үшін қажетті мән-жайлардың бар екенін көрсететін құқықтық норманың 
бөлігі. 
Гипотезаның көмегімен мінез-құлықтың қиялдағы нұсқасы өмірдегі жағдаймен, белгілі 
адаммен, мерзіммен және орынмен байланыстырылады. 
Гипотеза  құқықтық нормаға жан бітіреді. Мысалы,  бұзақылық  үшін жауапқа 
тартылатын адам қоғамдық тәртіпті бұзған болуы керек. Егер осындай іс-әрекет жасаса 
ғана, заң бұзушы жауапқа тартылады. 
Егер гипотезада бір ғана мән-жай көрсетіліп, сол жағдайда құқықтық норма  
қолданылатын  болса,  оны  қарапайым  жорамал дейді. Егер құқықтық норманы 
қолдану үшін екі немесе одан да көп мән-жай қажет болса, ондай  гипотезаны  күрделі  
жорамал  дейді.  Егер  құқықтық норманың  қолданылуы бірнеше мән-жайдың біреуіне 
байналысты болса, оны балама жорамал дейді. 
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Диспозиция – бұл гипотезада көрсетілген заңи фактінің туындағанда субъектілердің 
мінез – құлқын білдіретін құқықтық норманың бір элементі. 
Диспозиция норманың негізгі реттеуші бөлімі (мысалы, азаматтық құқықта 
диспозиция тараптардың құқықтары мен міндеттерін білдірсе, қылмыстық құқықта 
тиым салған әрекеттерді жасауды көрсетеді). 
Диспозиция-құқықтық норманың ұйытқысы, мазмұны, өзегі. Бұл құқықтық норма тек 
қана диспозициядан тұрмайды. Гипотеза санкциямен байланысқанда ғана диспозиция 
өзінің реттеушілік қызметін атқара алады. Диспозиция- мінез-құлықтың үлгісі. 
Диспозиция үш түрлі болады. 
А) Қарапайым диспозиция, егер мінез-құлықтың мазмұны ашылмаса; 
Б) Сипаттамалы диспозиция- мінез-құлықтың барлық мәнді белгілері анықталса; 
В) Сілтемелі диспозиция- егер құқықтық норма диспозициясы анықталған басқа 
құқықтық нормаға сілтеп нұсқаса. 
Санкция – бұл диспозицияны іске асырғаны не асырмағаны үшін субъектіге белгілі бір 
салдарды көрсететін құқықтық норманың бір бөлігі. 
Олар жағымсыз – жазалау шаралары және жағымды – ынталандыру шаралары деп 
бөлінеді. 
Санкцияда мемлекет қандай іс –әрекеттерді, мінез-құлықты қолдамайтынын көрсетеді. 
Санкцияның түрлері: 
А) Абсолютті анық 
Б) Баламалы 
В) Салыстырмалы 
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INSTITUTE FOR RESERVATIONS TO INTERNATIONAL TREATIES WITHIN 
THE CIS 

ТМД АЯСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАРҒА ЕСКЕРТПЕ ЖАСАУ 
ИНСТИТУТЫ 

«Түркістан Ахмет Ясауи» 
кәсіби колледжінің 

оқытушысы  Сұлтанбек Балауса Әбуқызы, Орынбек Нұрсұлтан 
1992 жылы 6 шілдеде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (бұдан әрі-ТМД) 
Экономикалық Сотының Статуты туралы Келісім нәтижесінде Соттың Халықаралық 
Ұйымның (бұдан әрі-ХҰ) құзырлы органы ретінде өзінің қағидалары мен қызмет 
көрсету шеңберін бекітіп алды. Экономикалық Сот (бұдан әрі-ЭС) өз құрылтай 
құжатымен, яғни ТМД мемлекеттерінің бекітілген келісімдері шеңберінде өз 
юрисдикциясын жүзеге асырады. ЭС-пен Достастықтың құжаттары мен оның 
институттарының құжаттарына, шарттарға түсіндірме беруі, оның құқықтық 
позициясын көрсетеді. ЭС берген түсіндірме сөзсіз – ресми, заңды және ғылымда орын 
алатындай құқықтық түсіндірме болып табылады. Қазақстан Республикасы Президенті 
«ТМД Экономикалық Сотына – 20 жыл» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясында «Экономикалық Сот Достастық шарттарын бірыңғай қолдануда 
және қатысушы мемлекеттердің  ұлттық құқықтық жүйелерін жақындастырушы бірден 
бір орган» деп атап кетті. ЭС қызметінің мақсаты Достастық қатысушы мемлекеттердің 
шарттарын, актілерін бірыңғай қолдануды қамтамасыз ету. 
Бұл инстиут Достастық елдеріндегі халықаралық шарттарға қажетті тәжірибе болып 
келеді. ТМД аясындағы ең бірінші келісімдердің бірі «ТМД қатысушылары-Мемлекет 
басшылары Кеңесінің 1991 жылғы 30 желтоқсандағы ТМД «Стратегиялық Күші» 
туралы келісімдерге ескертпелер жасалған болатын. Одан әрі ескертпе жасау 
тәжірибесі, ТМД органдары арасындағы актілерге қолдану, кеңінен белең ала бастады. 
1995 жылдың қазан айында ЭС-қа, Мемлекетаралық Экономикалық Комитеттің 
Экономикалық Одағынан, Достастық аясында қабылданған бірнеше халықаралық 
шарттардың бір-бірімен сәйкестігі, соның ішінде оларға қаншалықты, ескертпе 1969 
жылғы ВК-на сай жасалғандығы туралы түсіндірме беруді сұраған болатын. 1996 жылы 
15 мамырдағы № 06\95\С-1\1- 96 іс бойынша консультативті қорытындысында ЭС, 
Достастық аясында 1991 жылдан 1995 жылдар арасындағы барлық 70-тен астам 
халықаралық шарттарға анализ жасалып, ондағы шарттарға қалай ескертпе 
жасалғандығын зерттеді. Жасалған анализдің нәтижесі бойынша және 1969 жылғы ВК-
ның 23-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, шартқа жасалған ескертпені, ресми 
түрде ескертпе жасаған мемлекет көрсетуі керек деп тапты. Сонымен қатар, ЭС өз 
қызметінде тараптардың өзара жасасқан халықаралық шарттарына жасаған 
ескертпелердің ВК-на сай бірқатар материалдық және процессуалдық нормаларда 
кемшіліктердің сәйкессіздігін анықтады. Аталған кемшіліктердің қатарында мынадай 
ескертпелер бар: 

• Шартта ескертпе жасауға тыйым салынғанына қарамастан ескертпелер жасала 
берген: 

• Шарттың барлық қатысушыларына қатысты, шартқа өзгерту, қосымша немесе 
баптарды алып тастау талабы ретінде құралады, яғни түзетулер сипатында болуы; 

• Барлық шарттарға қосылу, міндетті  болып табылуы; 
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• Шарттың объектісі мен мақсатына сай емес болуы; 
Жоғарыда көрсетілген кемшіліктер халықаралық құқықтың жалпымен мойындалған 
қағидаларына қайшы болып табылады. ВК-на сәйкес бұзылған процессуалдық 
нормалардың көпшілігі Соттың пайымдауынша, ескертпенің жасалу нормасы мен оның 
түсінуге қиындығымен байланысты болды. Сот сонымен бірге, Достастық 
мемлекеттерінің көпшілігі халықаралық шарттарға жасалған ескертпелердің шарт 
объектісі мен мақсатына сай келу, келмеуіне көңіл бөлмегендіктерін көрсетеді. Бұл өз 
кезегінде шарт бойынша міндеттілікті іске асыруға өз кедергісін келтірген. Осындай 
келіспеушіліктер мен шиеленістерден кейін, ЭС өзі осындай ескертпе жасаудың немесе 
оған тыйым салу және осылардан туындайтын құқықтық салдарлар бойынша, 
түсіндірме беруді жөн деп шешті. Сот осы мәселеге орай ескертпе тек қатысушы 
мемлекеттер ғана емес, сонымен бірге ескертпені ратификациялау, бекіту және қол қою 
кезінде қосылған мемлекет те жасай алады деп көрсетті. Қол қою кезінде жасалған 
ескертпені, егерде оның қол қою кезінен кейін күшіне енетін болса, ескертпе жеке 
бөлек ресми құжатта жасалуы керек. 
ЭС тағы да айтып өткен мәселе, ол-қол қою кезінде жасалған ескертпе мемлекеттің 
ратификациялық грамотасында немесе  ратификациялық грамотаны сақтау немесе 
алмастыру протоколында көрсетілуі керек, егер де шартта немесе мемлекеттің ішкі 
процедурасында ол шарт ратификациялануға жатады деп көрсетілсе. Соттың 
ескертпелерге берген түсіндірмелерінің бірінде – ескертпе тек шарттың біртұтастығына 
қайшы келмейтін немесе шарттың ережелеріне қатысты және оның басқа 
қатысушыларымен орындалуына кедергі етпейтіндей мәтінде жасалуы тиіс делінген 
болатын. ЭС депозитарийдің халықаралық шарттардағы маңызды рөліне көңіл аудара 
отырып, шартқа ескертпенің көшірмесін қатысушы мемлекеттерге ақпараттандыра 
отырып, олардың ескертпеден бас тартуға құқығын ескертуі қажет. Егер де 
депозитарий ескертпе жасаған қатысушы мемлекеттің өтінішін, шарттың объектісі мен 
мақсатына сай емес деп тапса, өтініш жасаушы мемлекетке толықтай себебі 
түсіндірілуі тиіс. Депозитарий барлық шартқа қатысушы мемлекеттерде, шартқа 
жасалған ескертпеден бас тарта алу құқығын ғана емес, сонымен бірге сол өтініш 
жасаушы мемлекетпен және қатысушы өзге мемлекеттермен шарттың күшін жою 
туралы мәлімдей алатындығы туралы да ақпарат жеткізуі тиіс. Егер де ескертпе 
жасалған шарт жабық шарт болса, онда депозитари көшірмесін қатысушы 
мемлекеттерге тарата отырып мұндай ескертпені барлық қатысушыларға 1 жылдың 
ішінде тануын мәлімдейді. Тану туралы өтініш болмаған жағдайда немесе қарсылық 
білдірмеген қатысушы мемлекет тарапынан, онда ұсынылған ескертпе ол мемлекет 
үшін 1 жылдық уақыттан кейін үнсіз келісілген болып танылады.  
1998 жылдың наурызында ЭС-қа ТМД Атқарушы Хатшылығынан (бұдан әрі-АХ) 
мынадай шарттарға түсіндірме беру туралы өтініш келіп түскен болатын: Достастық 
аясындағы халықаралық келісімдер және Мемлекет басшыларының Кеңесінің 
шешімдеріне олардың объектісі мен мақсатына сай құжаттарға қол қою сәтінде 
жасалған ескертпелерге қатысты түсіндірме беру. 1998 жылы 22 маусымдағы  № 01-
1\1-98 3 ст.34 шешімі бойынша ЭС шарттың объектісі мен мақсатына сай келмейтін 
ескертпелер мен ондай ескертпенің әрі қарайғы тағдырлары туралы түсіндірме беріп 
кетті. 1969 жылғы ВК-ның 19-бабы бойынша «мемлекет шартқа оның мақсаты мен 
объектісіне қайшы келетіндей ескертпе жасай алмайды». Сонымен қатар Сот бұл 
Конвенция мұндай ескертпелердің құқықтық салдарын анықтамайды, тек құқықтық 
тұрғыдағы, дұрыс ескертулермен оларға қарсы шығу туралы (20 бап) және мұндай 
ескертпенің құқықтық салдарын реттейді. 1969 жылғы ВК-ның 19-бабына сәйкес 
мемлекет шарттың объектісі мен мақсатына қайшы келетін ескерту жасауға құқылы 
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емес» деп көзделгендіктен ЭС-тың ойынша тек шартқа   қатысушы мемлекеттер ғана 
мұндай ескертпенің құқықтық салдарын анықтауы тиіс. Депозитарий мұндай 
ескертпелерді қатысушы мемлекеттерге толық мәтінде жіберіп, тек сол мемлекеттер 
ғана оны танып немесе өзгерту енгізіп және пікірін білдіруге құқылы.  
ТМД қатысушылары жасаған 1997 жылғы «Ересектердің білімі мен білімді тарату 
аясындағы ынтымақтастық» шартында, 1997 жылғы ТМД «Әскери қызметкерлер, 
азаматтар, әскери қызметтен босатылғандар және олардың жан-ұяларын тұрғын-үймен 
қамтамасыз ету туралы халықаралық шарттарына жасалған ескертпелер ЭС-тың 
жүргізген анализі бойынша шарттың объектісі мен мақсатына сай емес деп 
түсіндіріледі. Соттың ойынша мынадай шарттарға қатысты өтініштер ұлттық заңнамаға 
сілтеме жасалған, Достастықтың кейбір елдерімен «екскертпе» деп танылмайды. Олар: 
1992 жылғы Достастықтың Үкімет басшыларының шешімі «Мемлекетаралық кейінге 
қалдырыла алмайтын «МИР» теледрадиокомпаниясының дамуы» туралы Келісімнің, 
1997 жылы 27 наурызында Үкімет басшылары шешімімен қабылданған «ТМД 
Экономикалық интеграциясын дамыту бойынша концепцияның жобасы», 1997 жылы 9 
қазанындағы ТМД Үкімет басшыларының шешімімен « ТМД Экономикалық 
интеграциялық даму концепциясын іске асыру механизмі» туралы келісімдер. Аталған 
концепцияға байланысты қабылданған ТМД кеңесінің шешімінің қорытындысында ЭС 
мемлекет, шарттың қатысушылары, депозитарий де ескертпенің шарт мақсаты мен 
объектісіне сай немесе сай емес екендігіне толық түсіндірме алу үшін ЭС-қа жүгіне 
алатындығын көрсетті. Алайда, қазіргі таңда бұл сұраққа қатысты қарама қайшы 
көзқарастардың бар екендігін ЭС-тың тәжірибесінен көруге болады.   
 Сонымен қатар шарттың мақсаты мен объектісіне сай келмейтін ескертпелер, оны 
қабылдау кезінде қатысушы мемлекеттермен және жеке ЭС-тың шешімімен құқықтық 
салдары анықталады. 1996 жылы 15 мамырдағы № 06\95\С-1\1-96-шы консультативтік 
қорытындысында ЭС ТМД қатысушыларына ескертпе жасау кезінде, алдында жасалған 
соттың қорытындылары мен түсіндірмелеріне жүгінуді ұсынды 
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ДЕНЕ МӘДЕНИЕТІНІҢ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ 
РЕТІНДЕГІ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
Надирбаев Шохан Ермавханұлы  

«Түркістан Ахмет Ясауи» колледжі оқытушысы 
Аңдатпа: Бұл мақалада студенттердің білім беру және тәрбиелеу үдерісінде дене 
мәдениетінің оларды жан-жақты дамыту бойынша аса маңызды пәндердің бірі ретіндегі 
маңыздылығы зерделеніп, қарастырылады. Дене мәдениеті бойынша оқу үдерісінің 
концептуалды бағыттылығы мемлекет мүддесін, азаматтардың денелерін жетілдіруге 
деген қоғам сұранысын, оларды еңбек біліктілігіне және әлеуметтік белсенді өмірге 
даярлауды жүзеге асыру болып табылатыны жүйелі мазмұндалған. Сол сияқты 
студенттерге білім беру және тәрбиелеу тиімділігі оқытушының жоғары кәсіби 
біліктілігі, яғни барлық оқу және оқу-жаттығу сабақтарын өткізу шеберлігіне 
байланысты екені сипатталған.        
Тірек сөздігі: Диагностика, рухани, педагогика, информатизациясы, концептуалды 
бағыттылық, білім беру, оқытып, үйрету, бағдарлау, өздігінен дамыту, дене 
дайындағандығы, дене мәдениеті. 
Аннотация: В этой статые рассматривается значение физической культуры как одна из 
важнейших дисциплин всестороннего развития студентов в процессе их обучения и 
воспитания правильно изложено концептуальная направленность учебного процесса по 
физической культуре является реализация интересов государства, запросов общества к 
физическому совершенствованню граждан, подготовка их к квалифицированному 
труду и социальной активной жизни. А также характеризована эффективность 
обучения и воспитания студентов каторая достигается блогодаря высокому 
профессионализму преподавателей, умеламу о существленню или всех видов учебных 
и учебно-тренировочных занятий 
Ключевые слова: Диагностика, духовность, информатизация педагогики, 
концептуальная направленность, образование обучение, прогнозирование, 
саморазвитие, физическая подготовленность, физическая культура. 
Дене мәдениеті студенттерге білім беру және тәрбиелеу үдерісінде оларды жан-жақты 
дамытудағы маңызды пәндерінің бірі болып саналады. 
 Дене мәдениетімен және спортпен шұғылдану барысында студенттердің жан-
жақты дамуын іске асыру үшін мыналар қамтамасыз етілуі тиіс: 
- денсаулықты нығайту; 
- дене мәдениеті мен салауатты өмір сүру бейнесі негіздерінен білім дәрежесін 
меңгеру; 
- дене және психологиялық сапалардың ұтымды деңгейіне жету; 
- өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін дене мәдениеті мен спорттық қызмет 
тәжірибелерін іс-жүзінде пайдалана білу. 
Жоғары оқу орындарында дене мәдениетін оқытудың тәсілдерін қалыптастыру және 
зерттеудегі білім беру үдерісінде студенттердің жан-жақты дамуы міндеттерін шешуге 
ұмтылуды қамтамасыз етеді. 
Дене мәдениеті бойынша оқу үдерісінің негізгі бағыттылығы мемлекеттің мүддесін, 
адамдардың дене даярлығын жетілдіруге деген қоғам сұраныстарын, оларды 
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тәжірибелі, маманданған еңбекке және әлеуметтік белсенді өмірге даярлауды іске 
асыру болып табылады. 
Жастарды тәрбиелеу оқытушылар мен студенттердің барлық қызмет  шараларына 
қатысты оқу-тәрбие үрдісін демократизациялау, дифференциялау және 
гуманизациялау, мәдени, табиғат, аймақтық қозғаушы күштерді есепке алу арқылы 
жүзеге асады. 
Дене мәдениеті бойынша оқу-тәрбие үдерісін жүзеге асыру - бұл білім беру 
мақсатының, оқытып, үйрету мазмұнының, оқытушылар мен студенттердің өзара 
қарым қатынасының логикалық байланысы. Бұл міндеттерді шешу мемлекеттік білім 
беру стандартының, нормативтік және әдістемелік құжаттардың айқындалған 
талаптарын сәйкестікте жүзеге асырады. 
Студенттерді дене даярлығына  оқытып, үйрету және тәрбиелеу - бұл көп жоспарлы 
үдеріс. Әртүрлі оқытып, үйрету кезеңдеріне қарай оның мазмұны мен түрлері өзгереді 
және ол өмір сүру жағдайы және қызмет динамикасына, студенттің жас ерекшелік 
өзгерісіне байланысты жүзеге асады. 
Оқытып, үйрету үдерісі ретінде дене мәдинетінің маңыздылығы рухани және дене 
күштерін үйлестіру, денсаулық, психикалық орнықтылық, дене жетілуінің жоғары 
көрсеткіштерін қалыптастыру арқылы көрінеді. 
Дене мәдениетінің негізгі қызметі жеке тұлғаның әлеуметтік мәдени қалыптасуын 
қамтамасыз ететін оқытып, үйрету тәрбиелеу және дамыту болып табылады. 
Дене мәдениеттінің негізгі мақсаты студенттердің салауатты өмір бейнесін 
қалыптастыруға, оларды саналы еңбекке, және әлеуметтік қарым-қатынысқа белсенді 
қатысуға даярлауды қалыптастыру болып табылады. 
Соңғы кездері дене мәдениетіне оқытып, үйрету мазмұнды гендерлік педагогикаға 
ерекше назар аударылуда, яғни жас өспірімдер мен бойжеткендерді оқытып, үйрету 
мәселелерін жүзеге асыруда олардың психикалық және физиологиялық ерекшеліктері 
еспке алынап жүргізіледі. 
Дене мәдениеті бойынша бағдарламада оқытып, үйретудің мақсаттары мен міңдеттері, 
сол сияқты әрбір оқу тарауын оқытуға бөлінген сағат саны, білім және біліктілігін 
тексеру және бағалау тәсілдері, қажеттілік туындаған жағдайда практикалық 
сабақтарда студенттерге қажетті жәрдем берудің мүмкін варианттары көрсетілген. 
Қазіргі таңда студенттерді оқытып, үйрету және тәрбиелеуде өскелең өмір талабы 
бойынша білім беру үдерісінің талаптарына сәйкес студенттерді жан-жақты дамытуға 
және денелерін жетілдіруге бағытталған дене мәдениетінің кешенді шаралары, әдістері 
мен түрлері қолданылады. 
Дене мәдениетіне оқытып, үйрету мына төмендегілермен жүзеге асады: 
- жеке дене белсенділігі негіздерін меңгеру; 
- дене мәдениеті бойынша білімді, біліктілікті және дағдыларды меңгеру; 
- үйлесімділік қабілеттерін дамыту; 
- өздігінен дене мәдениеті-сауықтыру және спорттық қызмет дағдыларын 
жетілдіру; 
- ерік-жігер, адамгершілік сапалары мен ақыл, ой қабілеттілігін дамыту [1]. 
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Студенттердің дене мәдениетін тиімді меңгеруі үшін оқытушылар өздерінің 
тәжірибесінде оқу қызметіндегі әртүрлі белсенділікке тәрбиелеудің мына тәсілдерін 
пайдаланады: 
- қазіргі заманғы ақпараттық және қатынастық технологияларды қолдану 
негізінде оқытудың тиімділігін арттыру; 
- студенттердің спорттық бағытталған жеке тұлғалық сапаларын қалыптастыруға 
іскерлік қатынас; 
Педагогикалық үдерістің тиімділігін арттыру дегеніміз мыналар: 
- дене мәдениетімен және спортпен шұғылдануда оқытып, үйретудің мақсатты 
бағыттылығын артыру және мотивациясын күшейту; 
- шығармашылық әдістерін және оқытып, үйрету үлгілерін қолдану; 
- оқытып, үйретудің қазіргі заманғы құралдарын және компьютерлерді пайдалану; 
- диагностика мәселелеріне назар салуды күшейту және студенттердің білімдерін, 
біліктілігін және дағдыларын бағалау [2]. 
Дене мәдениеті бойынша білімдерді табысты меңгерудің маңызды талабы – бұл 
оқытып үйретуде қызметтегі іскерлік тәсілдерді жүзеге асыру. 
Қызметке іскерлік қатынастың мәні, мұнда оқытушы сабақ кезінде студентке дайын 
білім және біліктілікті меңгеруге ғана бағдар беріп қоймайды, сонымен бірге оқу 
тапсырмаларын (жаттығулар) орындауға шығармашылықпен келуін қалыптастыруға да 
назар аударады. 
Іскерлік қатынасты жүзеге асыру кезінде оқытушыға өз әрекетін студенттің дене 
мәдениеті және спорттық жүктемелердің қандай да бір түрлерін орындау қабілеті мен 
мүмкіндіктеріне сәйкес үйлестіру қажет. 
Мұндай тәсілді өмірде жүзеге асыру дене мәдениетімен және спортпен шұғылдану 
үшін тиімді жағдай жасауда ресми тұлғалардың жауапкершілігі бекітілетін, сәйкес 
құжаттармен рәсімделеді. 
Дене мәдениеті мен спорт саласындағы білім беру жүйесіне ұсынылатын талап оқып, 
үйренушілердің жеке тұлғалық ерекшеліктері есепке алынып, жеке тұлғаның үйлесімді 
үндестікте дамуын қалыптастыруға бағытталған. 
Тәжірибе көрсеткендей, еліміздегі осы заманғы жоғары оқу орындарында жоғары 
адамгершілік, ерік-жігер, рухани-өнегелілік және психологиялық сапаларды меңгерген, 
денелері жан-жақты дамыған мамандарды даярлау үшін барлық мүмкіндіктер 
жасалынған. 
Дегенмен, оқу үдерісін жандандыру, оны компьютерлендіру, жаңа оқу пәндерін ендіру, 
дене және жүйке-психикалық жүктемелерінің артуына жиі ұшыратады. 
Компьютерлік техниканың жабдықталуындағы тез өзгерістерді меңгеру үшін дене 
мәдениетімен тікелей байланысы жоқ теориялық және практикалық білімнің үлкен 
көлемін игеру қажет. Бұл ақпараттарды тез және дәл қабылдауды және өңдеп, 
дайындау, назарды ұзақ уақыт жұмылдыруды және қайта бөлуді, басқару 
құралдарымен манипуляция жасау кезінде қозғалысты үйлестіруді талап етеді. 
Тұрақты назар аударуға күш түсуі, әрекеттің дәл және өз уақытында орындалуы, 
арттырылған жауапкершілік ағзаға артық жүк түсіруге және қажуға әкеледі. 
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Оқытып, үйретуді күшейту кезінде жоғары жұмыс қабілеттілігін сақтауы үшін 
студенттерге дене мәдениетімен шұғылдануда қалыптасатын дене және психологиялық 
сапаларын меңгеру қажет. 
Дене мәдениеті мен спорттың білім беру жүйесінде, бұл педагогиканың негізгі 
ұғымдарын іске асырумен тікелей байланысқан оқытып, үйрету және тәрбиелеудің 
міндетті және бөлінбейтін бөлігі болып табылады. 
Бұл жалпы педагогикамен бірігу үдерісі оқытушы мен студенттердің өзара 
әрекеттестікте әдістері мен құралдарын пайдалануында көрінеді. Бұл үдерістің нысаны 
студент пен оқытушының өзара әрекеттестігі болып табылады, ал дене мәдениеті және 
спорт педагогикасы жалпы педагогиканың бұл өзара әрекеттестігінің жалпы мақсаты 
бар, яғни кәсіби дайындықтан өткен, әлеуметтік бағытталған жеке тұлғаның сипаты 
мен сапасын қалыптастырады. 
Дене мәдениетіне оқытып, үйрету және тәрбиелеуге педагогикалық қызметтің жалпы 
және жекелеген заңдылықтары, сол сияқты өзіне тән ерекше сипаттары тән. Сонымен, 
шұғылдану кезінде оқушылардың жас ерекшеліктері мен дене даярлықтары міндетті 
түрде ескеріледі, оқытушы оқытып, үйретудің өзіне тән ерекше формалары мен 
әдістерін, яғни дене жаттығуларын, спорттық жаттығуды және т.б. пайдаланады. 
Сонымен бірге дене мәдениетінің психологиямен тікелей байланысын ескеру қажет, 
өйткені дененің саулығы оқушылардың психикалық жағдайына тікелей байланысты. 
Студенттердің дене қабілеттерін жетілдірудегі педагогикалық үдеріс адамның 
биологиялық табиғатына тікелей әсер етумен байланысты. Бұл үдерістің тиімділігі дене 
мәдениетіне оқытып, үйретудің әдістері мен құралдарының қайсы түрін қолдану адам 
ағзасының биологиялық ерекшеліктері мен спорттық медицина талаптарын білуге 
негізделген жағдайда ғана жүзеге асады. 
Дене мәдениеті талаптарын меңгеру студенттерге мына мүмкіндіктерді береді: 
- басқа пәндер бойынша үлкен білім көлемін меңгеру; 
- жақсы және өте жақсы жағдайда дене даярлығын бабында сүйемелдеу; 
- алға қойылған мақсатқа сәйкес оқу қызметінің сапасын арттыру. 
Осындай бейнеде, білім беру жүйесінде дене мәдениеті жалпы педагогикамен тығыз 
бірлікте болады. Олар бір-бірін толықтыра отырып, бірегей мақсатқа жетуді, яғни дені 
және жаны сау, рухани бай, жоғары біліктіліктегі мамандар даярлауды жүзеге асырады. 
Компьютерлік оқу бағдарламаларының арасында ерекше орынды тестілік 
компьютерлік оқу бағдарламалары алады. Қазіргі таңда тест тапсырмаларының 
жүйесіне кіргізе алмайтын пән саласы жоқ. Сондықтан, берілген оқу курсының шегінде 
кез келген пән үшін және кез келген тақырып үшін бағдарламаның бұл түрі қолданыла 
алады. 
Кез келген оқу курсының мазмұны шегінде компьютерлік оқу бағдарламасын 
пайдалану мақсатқа сәйкес келмейтін (тестілік оқу бағдарламасынан басқа) оқу 
жоспарының тақырыптарын бөліп қарауға болатынын атап өту қажет. Мұндай 
тақырыптың басымдық танытатын мысалы ретінде материалды әңгіме түрінде 
мазмұндау. 
Компьютерлік оқу бағдарламасын пайдалану талап етілетін оқу тақырыптарын анықтау 
бойынша дене мәдениеті мен спорттың оқу курстарын сараптамалық бағалау келесі 
бағыттармен іске асырылуы мүмкін: 
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1) компьютерлік оқу бағдарламаларымен толық қамтамасыз етілуі мүмкін оқу 
жоспарының тақырыптар саны; 
2) компьютерлік оқу бағдарламаларын қолдану мақсатқа лайықты болатын оқу 
жоспарының тақырыптар саны; 
3) нарық базарындағы бар компьютерлік оқу бағдарламаларымен (тестілік те 
ішінде) қамтамасыз етілген оқу жоспарының тақырыптар саны. 
Дене мәдениеті мен спорттық оқу-тәрбие саласын компьютерлендіру үдерісінде 
компьютерлік бағдарламаны оқу жоспарының барлық тақырыптары бойынша 
пайдалану міндетті емес, өйткені оқытып, үйрету үдерісінде оқу ақпараттарын беру 
және оны меңгерудің басқа жолдары талап етілетін күрделі, ерекше тақырыптар бар 
екенін басшылыққа алу қажет. 
Бұл оқу бағдарламасының оқытып, үйрету мазмұнына, мақсатына, міндеттеріне, оқу 
материалдарын қажетті дәрежеде меңгеру деңгейіне байланысты [3,4,5]. 
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EFFECTIVENESS OF USING INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES 
AT CLIL CLASSES 
Ryskulova Assel  

№23 Zh.Tashenov-school-lyceum 
English teacher 

The purpose of the language policy in Kazakhstan is the integration of the Republic into the 
world community and, as a result, the rise of science, economy and the socio-cultural 
component of the country. 
Why is it necessary to learn English? Because the whole progressive world communicates on 
it. This is the language of science and technology. It conducts most of the research in 
economics and business. Proficiency in English opens up great prospects for a person. 
“Kazakhstan should be perceived throughout the world as a highly educated country,” the 
President repeatedly emphasized, “whose population uses three languages. These are: Kazakh 
language - the state language, Russian language - as the language of interethnic 
communication and English - the language of successful integration into the global economy. 
” For Kazakhstanis, the idea of a trinity of languages is especially important, since it was 
formulated by the Head of State as a response to the challenge of time, as a solution to the 
vital needs of a society that is actively integrating into the global world. Kazakhstan’s 
integration into the world community today depends on the realization and implementation of 
a simple truth: the world is open to anyone who can master new knowledge through mastering 
dominant languages. Thanks to the initiative of the President, our state has begun to 
implement the concept of multilingualism in education, because it is multilingualism that will 
strengthen the competitiveness of Kazakhstan[1, p.31]. 
The current linguistic situation in Kazakhstan allows us to talk about the trinity of languages 
as an essential factor in strengthening social harmony. The diversity of cultures and 
languages, their equal coexistence is an absolute asset of our country, and the ongoing 
language policy both ensures the observance of the linguistic rights of all ethnic groups and 
provides a free choice of language for communication, education, and creative needs. The 
positive development of trilingualism for the Kazakhstani community is possible subject to a 
single political, ideological, and cultural platform. And this platform has already been set by 
the President in explaining the essence of the “Trinity of Languages” project - the study of the 
Kazakh language as the state language, Russian as the language of interethnic 
communication, and English as the language of successful integration into the global 
economy.[2, p.124]. 
A multicultural, multifaceted personality is a person who is open to communication. And 
openness to communication implies the possibility of free communication with people of 
different nationalities and languages, therefore, multiculturalism is unthinkable without 
multilingualism, the foundations of which should also be laid in the school. 
In this regard, it seems necessary and meeting the requirements of the time, reasonable and 
absolutely logical transition to teaching subjects (both separate and whole cycles) in English - 
the language of international communication. 
This approach is rational, first of all, apparently, for subjects of the natural cycle 
(mathematics, physics, biology, chemistry), since they use a sign system (mathematics, 
physics, chemistry) and a huge number of terms that do not have a special translation in Latin 
(biology) . The latter enables the teacher to master the language in a short time and at the 
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appropriate level to prepare for such a difficult, responsible, but necessary in modern 
conditions business. 
I would like to tell how CLIL technology can be used in physics lessons. 
When planning a lesson, it is necessary to formulate both subject and language goals, while 
observing the criteria for SMART goals. Goals must be specific, measurable, achievable, 
relevant, limited in time. For example, the topic of the lesson is “Propagation of radio waves.” 
Objectives: Students can explain how radio waves propagate. Language objectives: students 
know and use the following terms: radio wave, diffraction, ionosphere, very-high-frequency 
radio waves (radio wave, ionosphere, ultrashort radio waves) 
Students know and use the following phrases: bend the convex surface (bend around a convex 
surface), penetrate through (penetrate through). 
All types of speech activity should be present at the lessons, although one of the key 
techniques of this technology is working with text. Texts should contain pre-text and post-text 
tasks. 
For example, in the 11th grade on the topic “Propagation of radio waves” we find a similar 
text in English in Internet resources. We check readability and readability using online tools. 
The keywords are highlighted in the text. 
We apply reading strategies. 
1. View reading. 
What are ultrashort waves used for? 
2. Detailed reading. 
When using the method of subject-language teaching, the teacher needs to select materials, 
that is, determine their purpose, review the content of the studied material in physics, choose 
methods, means and forms of training organization that are adequate to the goal, to predict the 
result. Teachers who teach the subject in English and carry out subject-language training 
should be fluent in a foreign language, with particular attention to the scientific nature of the 
style of speaking in a foreign language. 
Creating equal conditions for the study of the three designated languages does not mean an 
equal sphere of their functioning, an equal functional load and, finally, their equal status. The 
emphasis is on the pedagogical component of this cultural project, which can be fully 
designated as a multilingual education. At the same time, the intensification of polemics 
around the linguistic situation in Kazakhstan over the past few years is associated with 
multilingualism, which allows us to talk about new facets of language education [5] in  class, 
no  matter the  subject, starts  from  determination  and  concretion  of  an  optimal planning  
of  lessons.  This  requires  the  adoption  of  some elements that must be  well combined,  
being configured  as a pedagogical  model.  These  elements  have  been  named “curriculum 
4Cs” and are defined as follows: Content:    related  to  knowledge,  skills  and comprehension 
of the specific development of a certain curriculum. Communication: the language, as  a 
vehicle, will  be learnt by the time the contents are learnt. Cognition: this factor will perform 
as a gluing element between  knowledge  and  vehicular  language,  given some cognitive 
skills will be developed while abstract and concrete concepts are being formed. Culture:  this  
factor  will  contribute  as  a  perspective standpoint,  and  will  make  learners  to  become 
conscious  of  their  own  development  inside  a  wider scope. Also, cultural dimension will 
give learners the chance to share their acquired knowledge.   
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As  it can  be seen  in the  Figure 1,  the elements  are not isolated  concepts  [16].  They  
maintain  a  certain  relation  in terms of feedback, and each contributes to others in some 
way.  
Figure 1.Interdependence in 4Cs model The  model  directly affects  to  the  way a  learner 
acquires knowledge and can be implemented in both bilingual and non- 
bilingual  studies.  In  fact,  the  only  element  that  becomes dramatically  adapted  in  the  
case  of  teaching  in  a  different language  than  students’ mother  tongue is  Culture;  given  
the other three has its own development no matter the language [4, p.145]. 
Before introducing methodological techniques of subject-language teaching, subject teachers 
should determine the level of language training of students. And for this, for setting language 
goals, they will need to attend English classes in their classes and will certainly seek help and 
talk with an English teacher. Only then can the degree of inclusion of a foreign language in 
physics education be established. Such collaboration of teachers will contribute to creating an 
enabling educational environment in the classroom. 
It should be noted that when teaching physics using the CLIL approach, it is necessary to 
determine the level of students' language preparedness. According to the Common European 
Framework of References for Languages (CEFR), students are required to speak a second and 
third language at a level no lower than the Basic User (A1 / A2). This means that students 
must have aural understanding of the speech of the teacher and their classmates in everyday 
situations; be able to represent yourself and others; ask questions and answer them; 
understand short simple texts, finding in them specific, easily predictable information; write 
simple short notes and messages. 
Whenever possible, all types of speech activities should be present at a physics lesson (CLIL), 
although the features of the approach (CLIL) are such that reading takes most of the learning 
time. Nevertheless, the teacher can plan the lesson so that part of the material can be 
presented in the form of an audio text, and, using search methods of teaching, it is possible to 
come to an understanding of the material through dialogue and conversation. Listening can be 
combined with writing (filling out tables, building diagrams, restoring gaps). When selecting 
educational material, it is necessary to select authentic texts of various styles that meet the age 
characteristics and level of students' language preparedness. You can also use audio and video 
materials. Texts are better perceived if they are divided into small parts and accompanied by 
illustrations, diagrams, maps, etc. You can use electronic textbooks on physics in English[5, 
p.47]. 
A large number of people, both parents and students ask themselves the question: Why is this 
needed? 
You can just learn English separately, and physics separately. But it turned out that such 
combined lessons significantly increase the motivation for learning a language in children and 
adolescents. Children often find it difficult to understand the need to learn English. Of course, 
they know that it will come in handy for them sometime in the future, but it is such a dimly 
distant prospect that it does not always motivate enough to make efforts to learn a language 
right now. 
But in a lesson where CLIL technologies are used, language is no longer the goal, but a means 
of studying another subject, that is, students see that with the help of English one can learn 
new interesting information on physics. Learning a language immediately becomes more 
meaningful, because it is used to solve specific problems here and now. 
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Especially good is that for lessons on the CLIL methodology, you can use authentic materials 
such as electronic textbooks Or at home without the Internet, especially in rural schools, you 
can use the electronic textbook to independently study the material of the lesson in physics, as 
well as watch a video or presentation and check the level of knowledge when solving test 
tasks. 
The introduction of language, I begin gradually with terminology. As a rule, on the 
blackboard at the beginning of the lesson we get acquainted with the terms that we write 
down in dictionaries and use during the lesson. In a subsequent lesson, these terms are 
repeated. But within a week I don’t recommend studying a large number of words, as the guys 
begin to get confused, do not pronounce correctly, etc. As a result, the words are not 
remembered. 
For the most interesting and productive study of topics, to expand my horizons, I select video 
materials related to the topic of the lesson. When viewing which are fixed as reading, 
translation, and pronunciation of the English language. 
In the fields of education, tests are very common, because a teacher can simultaneously 
interview many students, find out their opinions, etc. Tests, like most things created by a 
person, can save time, find a quick solution to a problem, and quickly and accurately evaluate 
student knowledge of the subject. 
In test materials I recommend to insert terminology in English. And also use subtle questions, 
which helps students at the initial level study the subject in English. 
Thanks to all this, students see that English is not just another subject of the school 
curriculum. Knowledge of the language makes it possible to find a variety of information on 
almost any topic in physics and even engage in self-education. Learning English takes on a 
meaning that would not exist if the students simply performed the exercises from the 
textbook. 
The development of modern pedagogical technologies, the targeted implementation of 
informatization tools in the education system required research in the field of design and 
development of computer support for teaching disciplines; determining the place of the media 
in each academic discipline and active teaching methods. The modern humanistic concept of 
education sets the following three main goals for all academic disciplines: 
- To reveal the basics of science; 
- Systematize and summarize knowledge, skills; 
- Contribute to the identification and development of students' abilities through the 
implementation of the first two settings. 
To achieve these goals, modern education needs to develop a new methodology based on 
integrated processes in which all parts of the educational system and their interaction with 
society and man become the object of research. One of these forms in teaching is the STEM 
and CLIL methodologies, where a foreign language acts as a tool for studying other subjects. 
In this case, the language does not become the object of learning, but its means. The language 
is integrated into the general educational program, and knowledge of the language becomes a 
means of studying the content of the subject. Thus, students are motivated to use the language 
in the context when they are interested in the topic. Learning a language becomes more 
focused, as the language is used to solve specific communicative problems. 
CLIL (Content and Language Integrated Learning or subject-language integrated learning) is 
one of the most interesting and widespread approaches to teaching a foreign (English) 
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language recently. CLIL as a term was formulated by David Marshall in 1994, although in 
fact this method has been used since ancient times, and at the moment many teachers use it 
without even suspecting that this method got its official name. Every year, CLIL is 
popularized by more and more schools in the world, and this is facilitated by its advantages 
over other methods, as well as the demand for such an approach in modern teaching 
conditions. 
The key principles of the subject-language integrated teaching approach are based on two 
basic concepts - “language” and “integration”. CLIL is conditionally divided into hard CLIL 
and soft CLIL. Hard CLIL means that any school subject can be in English (provided that it is 
L2 for students). During this lesson, students explore geography, literature, biology, physics, 
or even sports through a foreign language. Teachers of English use soft CLIL, their task is the 
opposite: to learn a foreign language using topics and materials from other subjects. The 
CLIL methodology is described in great detail in this video. 
CLIL Principles 
• CLIL is primarily a training in general knowledge, not multilingualism, so the latter is only 
an additional function; 
• training takes place, based on the main 4 "C": content, communication, cognition and 
culture. All these components are in continuous communication with each other; 
• requires building a safe psychological climate in the classroom; 
• implies the use of only one (foreign) language, the same teacher and audience; 
• for a better understanding of the material, the teacher can connect facial expressions, 
gestures, pictures, presentation sound, etc. 
CLIL benefits: 
• allows students to communicate more effectively with each other using a foreign language; 
• expands intercultural knowledge of students; 
• develops communication skills in a foreign language in vivo; 
• develops thinking and opens up the creative potential of students; 
• increases the motivation of students and their self-confidence; 
• trains all language skills; 
• improves linguistic competence and natural speaking skills; 
• develops interest in different languages, in using them in different areas of life; 
• does not require additional hours of training. 
The problem is in both cases: from which position to write - a teacher or a methodologist? On 
both (complex analysis). 
Advantages of CLIL Disadvantages of CLIL 
 The application of CLIL¬-learning technology has several advantages, allowing students to 
use a foreign language as an effective means of learning: they increase the cultural awareness 
of students and their motivation to study sciences, increase the level of language and 
communicative competencies, form the skill of applying language skills to solve specific 
problems, and prepare to further education and working life. CLIL-learning helps to improve 
the profile of the school, to diversifythe methods and forms of teaching and learning in the 
classroom through "artificial" immersion in the language environment. At the same time, 
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most modern CLIL training programs are experimental, some aspects of subject-language 
teaching are unnatural, the introduction of CLIL training requires a rethinking of the 
traditional concepts of a language audience and a language teacher. 
One of the possible ways to solve the problem of forming a foreign language professional and 
communicative competence of future CLIL teachers may be to turn to the CLIL technology - 
subject-based integrated teaching. The advantage of using CLIL technology in teaching 
foreign languages to future CLIL teachers 82 can contribute to the achievement of two results 
at once: the simultaneous growth of professional knowledge and the study of a foreign 
language. When exploring the possibilities of CLIL technology in the formation of foreign 
professional and communicative competence among future CLIL teachers, we encountered 
the problem of ambiguity in the interpretation of this approach. Therefore, for a more specific 
understanding of the essence of CLIL educational technology, we turned to its retrospective 
analysis. Having studied the history of origin and development, we found that CLIL is a 
technology that incorporates the theoretical and practical aspects of a variety of techniques. 
Hence the abundance of scientific views on CLIL. Despite this, common to all approaches is 
the CLIL ideological basis proposed by David Marsh and Anne Mallers that a foreign 
language with such training acts as a tool for studying the content of a non-language subject. 
In order to use the CLIL technology as the basis for the formation of the foreign language 
professional and communicative competence of future history teachers, we had to determine 
the conceptual foundations of the CLIL technology. Taking into account the established CLIL 
basic concept presented by 4C: content (content of subject discipline), communication (oral 
and written communication by profession, cognition (cognition) and culture (culture), we 
were able to identify and characterize the basic principles of CLIL: authenticity, multitasking 
, active learning, a safe learning environment and educational support.We were before 
developing our own model for the formation of a foreign language professional and 
communicative competence of future history teachers based on CLIL technology various 
existing CLIC models were analyzed, and the analysis performed 83 allowed us to conclude 
that today there are two main classifications of CLIL models: “Polish” and “European.” 
Having studied the theoretical provisions on the formation of foreign language professional 
and communicative competence of future history teachers and determine the main CLIL 
technology conceptual basis, we were able to develop our own model for the formation of 
foreign language professional and communicative competence of future history teachers on 
the basis of e CLIL technology. The practical part of our study was the experimental work, 
which consisted in the development and testing of an exercise system, based on the criteria of 
the CLIL technology, in the educational process of the education of future history teachers in 
foreign languages. Achieving this goal was carried out through the solution of tasks defined 
for each of the stages of the study.  
The research makes a definite contribution to solving formation issues of using information 
and telecommunication technologies in developing pupils’ creative abilities in the process of 
teaching English. 
CLIL technology is a key skill that our students need to have in order to become life-long 
learners and self-advocates for themselves. 
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Individual social and pedagogical experience is considered as the main pillar of pedagogical 
culture. Pedagogical culture is the experience gained by a social worker in a creative and 
modified fashion. Social work is as managerial as the teaching profession. The theoretical and 
practical training of a specialist expresses professional competence in labor activity. Human 
qualities are the general culture in a person's professional environment. Along with theoretical 
and practical experience, personal traits of social workers are essential to individual social and 
pedagogical performance. Being a true personality, a specialist is considered as a real 
embodiment and a carrier of pedagogical culture. Professionalism is a key indicator of the 
level of knowledge and competencies that allows to achieve success in work. 
It is common knowledge that psychological and pedagogical skills are the cornerstone of 
adequate educational work. As the professional culture of specialists in the field of social 
work is an integral part of pedagogical culture, they gain pedagogical experience and exercise 
their skills in work. The pedagogical culture is also essential to people with social needs in 
dealing with their problems. Therefore, pedagogical knowledge and skills of a specialist have 
paramount roles to play in social discipline. Thus, social workers have the opportunity to 
demonstrate their pedagogical culture in various situations they encounter in everyday life and 
professional activity. Basically, a number of culture features to which the social worker 
belongs, should be mentioned: personal traits of the social worker; social and pedagogical 
excellence; experience level in education work; theoretical part of pedagogical culture; use of 
theoretical skills as educator in professional activities; positive attitude to a customer and self-
development in the pedagogical discipline. 
As we have noted above, in social work and in professional activity, specialists are 
characterized by moral and volitional qualities, realizing their personal social and pedagogical 
experience. The external aspect of the pedagogical culture of social workers is reflected in 
their attitude to their work, social and pedagogical activity, as well as results they achieved.        
In social work, personal dignity, personable appearance, good habits and manners are key 
pedagogical features of a social worker’s personality. Behavior of social workers and the 
pedagogical impact they have on the client reflect their pedagogical culture and characterizes 
the pedagogical aspects of communication with people. Use of various pedagogical methods, 
tools, techniques and solutions in social activities is a key indicator of pedagogical culture. 
This shows that the social worker has pedagogical experience, pedagogical capabilities and 
efficiency of professional activity when working with a person in need of help. Efficiency of 
such pedagogical features in social work is largely depending on the personal attitude and 
individual approach of a specialist. The external attitude of the social workers to their activity 
is a manifestation of the internal pedagogical culture and it is expressed in the social workers' 
interest or indifference to their object-client. 
The professionalism of social workers shows that they are pedagogically perfect in 
communication, behavior and attitude. Accordingly, the success of social work is specifically 

PROCEEDINGS BOOK 460 https://www.iletisimkongresi.org/

https://orcid.orq/0000-0003-1200-6971


4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

based on the development status of the pedagogical culture of social worker. Where a social 
worker does not possess or lacks necessary pedagogical knowledge, skills or personal traits, 
certain difficulties would be unavoidable when providing assistance to the customer requiring 
assistance, resulting in impossibility to deal with the challenges as they occur.  
Keywords: social work, pedagogical culture, social discipline, personality, behavior, 
pedagogical knowledge  

 
Şəxsi sosial və pedaqoji təcrübə  pedaqoji mədəniyyətin əsasını təşkil edir.Pedaqoji 
mədəniyyət sosial işçinin əldə etdiyi,yaradıcı dəyişdirilmiş şəkildə yiyələndiyi təcrübədir.  
Sosial iş müəllim peşəsi kimi idarəedicidir və mütəxəssisin nəzəri,praktik cəhətdən hazırlığı 
əmək fəaliyyətində  peşə səriştəsini ifadə edir. Şəxsiyyətin keyfiyyətləri onun peşə dairəsi 
çərçivəsində ümumi mədəniyyətidir. Sosial işçinin şəxsiyyəti və nəzəri,praktik təcrübəsi  
şəxsi sosial və pedaqoji keyfiyyətləri əhatə edir. Şəxsiyyət kimi mütəxəssisin özü həqiqi 
pedaqoji mədəniyyətin təcəssümüdür,onun daşıyıcısı olan şəxsdir.Peşəkarlıq iş fəaliyyətində 
uğurlar əldə etməyə imkan yaradan bilik  və bacarıqların səviyyəsinin göstəricisidir.  
Məlumdur ki,psixoloji və pedaqoji biliklər düzgün pedaqoji fəaliyyətin özəyidır.Sosial iş 
sahəsində mütəxəssisin peşəkar mədəniyyəti pedaqoji mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi 
olduğundan,o,pedaqoji təcrübəyə yiyələnərək iş fəaliyyətində öz bacarıqlarını həyata keçirir. 
Sosial ehtiyacı olan insanlara köməklik göstərərkən,onların problemlərinin həllində yardım 
edərkən  pedaqoji mədəniyyət  xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Mütəxəssisin pedaqogika üzrə 
qazanmış olduğu bilik və bacarıqları  sosial sahədə mühüm rola malikdir.Belə ki,sosial işçi 
gündəlik həyatda-peşə fəaliyyətində rastlaşdığı müxtəlif vəziyyətlərə görə pedaqoji 
mədəniyyətini nümayiş etdirmək imkanı qazanır. 
Sosial işçinin daxilən mənsub olduğu mədəniyyətin bir sıra xüsusiyyətlərini vurğulamaq 
mümkündür: sosial işçinin şəxsi keyfiyyətləri,sosial-pedaqoji üstünlükləri;sosial işçinin 
pedaqoji təcrübəsinin səviyyəsi,pedaqoji mədəniyyətinin nəzəri tərəfi; nəzəri pedaqoji 
biliklərinin peşə fəaliyyətində istifadə etməsi; müştərisinə münasibəti və pedaqoji sahədə 
özünü inkişaf etdirməsi 
Qeyd etdiyimiz kimi, sosial işdə-peşəkar fəaliyyətdə mütəxəssis şəxsi sosial və  pedaqoji  
təcrübəsini reallaşdıraraq öz mənəvi və iradi keyfiyyətləri ilə xarakterizə olunur.Sosial işçinin 
pedaqoji mədəniyyətinin xarıcı cəhəti  onun öz işinə,sosial və pedaqoji fəaliyyətinə,əldə etdiyi 
nəticələrinə münasibətdə təzahürünü tapır. 
Sosial  fəaliyyətdə şəxsi xarici ləyaqət,görünüş,vərdişlər,davranış sosial işçinin şəxsiyyət kimi 
pedaqoji cəhətləridir. Sosial işdə çalışan mütəxəssisin davranışı,müştəriyə göstərdiyi pedaqoji 
təsir onun pedaqoji mədəniyyətini əks etdirir və insanlarla ünsiyyətdə pedaqoji tərəflərini 
xarakterizə edir. Sosial fəaliyyətdə  müxtəlif pedaqoji metod və 
vasitələrdən,texnikalardan,pedaqoji texnologiyalardan  istifadə  pedaqoji mədəniyyətin 
səviyyəsini göstərir.Bu, sosial işçinin pedaqoji təcrübəyə sahib olduğunu,yardıma ehtiyacı 
olan insanla işlədikdə pedaqoji imkanlarını və peşə fəaliyyətinin səmərəliliyini təcəssüm 
etdirir.Sosial işdə həyata keçirilən pedaqoji xüsusiyyətlərin səmərəliliyi  əsasən mütəxəssisin 
şəxsi mövqeyindən-münasibətindən,yanaşmasından asılı olur.Sosial işçinin öz fəaliyyətində 
xarici münasibəti  daxili pedaqoji mədəniyyətinin təzahür formasıdır və bu,onun öz  
obyektinə-müştərisinə olan ya marağında,ya da  laqeydliyində   ifadə olunur. 
Sosial sahədə çalışan mütəxəssisin peşəkarlığı onun ünsiyyətində, davranışında, 
münasibətində pedaqoji aspektdən  mükəmməl olduğunu göstərir. Sosial işin uğuru bu sahədə 
fəaliyyət göstərən işçinin pedaqoji mədəniyyətinin formalaşma səviyyəsindən xüsusilə 
asılıdır.Sosial iş üzrə mütəxəssisin pedaqoji bilik,bacarıq və şəxsi keyfiyyətləri olmazsa, 
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o,ehtiyacı olan,yardım gözləyən  müştəriyə kömək göstərməkdə çətinlik çəkəcək və yaranmış 
problemin  öhdəsindən gəlmək mümkünsüz olacaq.  
Açar sözlər: sosial iş,pedaqoji mədəniyyət,sosial sahə,şəxsiyyət,davranış, pedaqoji biliklər 
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ABSRTACT 
Socio-economic status is a social ranking or class of an individual or a group. It is usually 
calculated as a combination of education, occupation, and income. The examination of socio-
economic status reveals inequality in access to resources as well as problems related to 
privilege, power, and control. The constitution of India has ensured Social and economic 
justice, equality of status and opportunities, and cultural as well as educational status for all 
citizens of the country and also provided enhanced provisions for scheduled caste and tribes. 
The chapter aims to study the socio-economic status of Particularly Vulnerable Tribes 
(PVTGs). There are three particularly vulnerable tribes in Maharashtra namely Katkari, 
Kolam, and Madia Gond.in this research paper researcher studied socio-economic status of 
primitive s tribal groups in Nashik district .  
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ABSTRACT 
Education in rural areas is a major factor which has great impact on rural public and 
individual's life & on their communication. Communication refers to the exchange of thoughts 
& ideas with the intention of conveying information. 
Good communication skill is an asset without which - the goal of communication cannot be 
realized. Oral or verbal communication, written and visual communication plays an important 
role in school management process. 
The effective school focus on visions and goals, effective communication among all learners, 
faculties and secure learning environment. Abraham Lincoln and Martin Luther King are 
prominent examples of outstanding leadership through effective communication. The face to 
face communication with others is a logical component in the role of principal, which must 
perform on daily basis. 
Chung & Townsend (2000) see teaching in 21st century more complicated than it has ever 
been because of challenges posed by modern mode of technology, globalization and social 
political life. The communication theory helps to understand the communication process at 
work place. So in short, communication is the "Master-key" to the entire process of 
management and organizations effectiveness. 
Keywords: Information, ideas, skill, technology, management process 
 

EFFECTIVE COMMUNICATION IN SCHOOL MANAGEMENT 
 INTRODUCTION:- 
Education for global citizenship involves children and young people. Teaching and learning 
methodologies includes discussion, debate, brain storming and communities of enquiry. These 
engage the learner, developing confidence, self-esteem and communication skills. These are 
important ingredients in improving motivation, behavior and achievement among students 
across the school. The essential ingredient in a dynamic society is communication. It is a 
common factor among all management process of planning, organizing, controlling and 
coordinating. Communication links people together in an organization to achieve a common 
objective. 
Communication refers to the exchange of thoughts and ideas with the intention of conveying 
information. Education in rural area is a major factor which has great impact on rural public 
and individual's life and on their communication. 

 IMPORTANCE AND NEED OF COMMUNICATION:- 
 The importance of communication skill can't be underestimated. Good communication 
skill is an asset. The lack of effective communication skills has a negative impact on the 
personal as well as professional life of a person. The purpose of communication is to convey 
one's beliefs, ideas, and thoughts to others. Communication is important at every walk of life, 
like personal, professional or social. 
 The need of the future consumers will be more demanding and complex. Management 
in India is now assuming an altogether new significance. Therefore it is necessary for the 
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students to develop communication skills. The need for communication is as basic as the 
hunger for food. It is said that "The singing and chirping of birds, the croaking of frogs and 
the dance of the honey bee is an extremely sophisticated means of communication. 

 FUNCTIONS OF COMMUNICATION:- 
According to Mac Bride (1980) the functions of communication are- 
1) Information- Communication refers to conveying information. 
2) Socialization- Communication helps individual's socialization. 
3) Motivation- Communication motivates people to meet their goals. 
4) Education- Quality of education depends on quality of communication functioning in 
the organization. 
5) Creating good learning environment and fostering teamwork among people. 

 TYPES OF COMMUNICATION:- 
Major types of communication are- 

• Oral or verbal communication. 

• Written and visual communication. 

• Non verbal communication 
Oral/Verbal communication, which is by word of mouth, is important form. This kind 
includes face to face discussions, telephonic talk, lectures, gatherings, conferences, speeches 
and presentations. This plays important role in school management process. 

 COMMUNICATION AT WORKPLACE:- 
The most difficult part of running an organization is managing the human resources. This is 
the most important resource which must be managed skillfully to achieve organizational 
goals. It is important to find some ways to keep their morale up at the workplace. To enable 
co-ordination and co-operation between the various employees good communication link is 
important. Good communication among students and teachers helps in enhancing the quality 
of education. Instructions, orders, guidelines, feedbacks and reporting are the components of 
communication at workplace. These factors are necessary for the proper functioning of any 
school management. 
In educational communication, teachers/ institutions are the sources, curriculum and related 
activities is the message, students are the receiver and various teaching methods are the media 
to transfer the content. 

 EFFECTIVE COMMUNICATION OF PRINCIPAL AS A SCHOOL LEADER:- 
Effective school models focus on visions and goals, effective communication, learning 
communities and stimulating good learning environment. Education in rural area is a major 
factor which has impact on all areas of life. Effective Principals understand what good 
teaching is and implement successful instructional methods through communication in 
classroom. 
There are studies that support that Principals should be good communicators. He / She can 
establish strong lines of communication throughout the school community. That is very 
important part of school management process. The face to face communication with others is 
a logical component in the role of principal, which must perform on daily basis for running 
school management process smoothly. 
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 ADVANTAGES OF EFFECTIVE COMMUNICATION:- 
To enhance the quality, effective schools focus on good communication among all learners, 
faculties and secure learning environment. Abraham Lincoln and Martin Luther King are 
prominent examples of outstanding leadership through effective communication. 
Chung & Townsend (2000) see teaching in 21st century more complicated than it has ever 
been because of challenges posed by modern mode of technology, globalization and social 
political life. The communication theory helps to understand the communication process at 
workplace. 
Good communication at workplace and in management process creates job satisfaction and 
loyalty among the workers. Increase work productivity, for making good relationships among 
all, proper utilization of resources which enhances quality of students and management 
process. 

 CONCLUSION:- 
Effective communication in English is the key to riding high on success in this wave of 
globalization. Communication is the best means by which behavior is modified, change in 
mind set is effected, information and knowledge can be shared. So in short communication is 
the "Master-Key" to the entire process of management and organizations effectiveness. 

 REFERENCES:- 
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ABSTRACT 
In present work we have successfully developed a porous carbon material from Polyvinyl 
chloride to fabricate an efficient electric double layer capacitor (EDLC) using ionic liquid 
doped polymer electrolyte. Here, we have fabricated an EDLC and reached the ultrahigh 
capacitance of 294 F/gm with ionic liquid doped polymer electrolyte and porous carbon 
electrodes synthesized in our laboratory. This work gives a new approach to fabricate high 
performance electrodes for long lived electrochemical energy storage devices.  
Keywords: İonıc Liquid, Polymer electrolyte, Supercapacitor, EDLC 
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ABSTRACT 
The problem of enhancing the cognitive activity of students in biology lessons and increasing 
motivation to study biology has recently become relevant. The article contains a theoretical 
substantiation of the problem of using visual and practical techniques to improve the quality 
of assimilation of knowledge when studying the section "Seed plants". The article shows the 
influence of project-based learning on the quality of knowledge acquisition. The purpose of 
the study is to determine the influence of visual and practical teaching methods in modern 
schools when studying the section " Seed plants" on the quality of knowledge assimilation.  

 
INTRODUCTION 
One of main educational aims is to make our students learn to learn, think independently, so 
that they would face problems well prepared out of the school as well, they would use their 
knowledge and abilities for the sake of the environment and the society, to make them think 
creatively. For this they need positive experiences gained in the course of the learning 
process, which are sources of energy and enthusiasm for them. The creative problem solving 
method ensures a perfect aid to this. We can apply this method to individuals and groups in 
order to collect, process and carry out ideas. The basics of the creative problem solving were 
laid in the 1950s by Alex Osborn, who is also known for creating the technique of 
brainstorming. The theory, which later was improved with the contribution of Sidney Parnes, 
stands at the ground of several creative problem solving methods. [1. 3] It encourages people 
to handle issues they are facing efficiently and effectively, and it makes them able to treat 
them more easily and from a new perspective. 
Creative problem solving is especially useful when designing and implementing 
environmental projects in schools. The project methodology consists of several stages: the 
teacher and students study a specific environmental topic, choose a problem that is important 
to them, then develop and implement an action plan. With each step, learners take on more 
and more the role of a manager capable of addressing environmental topics.  
Responsibility is gradually transferred from teacher to student; first, the teacher leads the 
process and sets the guidelines, later the students take over the project management, and the 
teacher becomes the observer. The teacher controls the progress of students; he provides an 
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opportunity to change roles, developing knowledge and skills of students, evaluating their 
work with criticism and introducing new ideas and methods into the educational process, 
thereby eliminating the factors that limit their development. 
Lessons are the most basic form of teaching. The course is based on a state-approved program 
and curriculum. The school consists of a systematic study of the content of the biology 
course, its nature, its laws, and the living world: plants, animals, the human body, and the 
characteristics of living things. 

1.1. Teaching Biology in the Azerbaijan Middle schools 
The biology curriculum has emerged as one of the steps taken to implement the education 
reform in Azerbaijan. This document, which summarizes the educational experience of the 
developed countries of the world, differs in its humanistic, democratic and integrative nature, 
focusing directly on the formation of students as a person. The provision of content standards, 
training strategies, content, tools and mechanisms for assessment shows that it is also a 
complex document. 
The new content of biology covers the most necessary knowledge and skills related to man, 
his health, the social nature of man, the relationship between man and nature, the 
psychological characteristics of man. 
The biology curriculum envisages the development of students' logical thinking, life skills 
related to the subject, integration, development from simple to complex, the organization of 
the interaction of content and activity, the application of new technologies in the teaching of 
the subject. 
In general, learning resources should be prepared by teachers or already existed in schools 
(Carr, 2007; Carroll, 2012; Coe et al., 2014; Kohl et al., 2013). Most of the teachers have 
prepared and identified some types of learning resources that they are going to use for 
teaching by referring to lesson plans. Referring to the 2010 curriculum, teachers should use 
teaching resources to improve the quality of scientific knowledge in Azerbaijan republic.  
Regarding the observation result (February 2018), it was reported that all biology teachers 
made some kind of attempt to obtain and use teaching resources in each study session. 
Learning resources can be media that existed in the school or were developed by teachers; or 
it could be any situation related to the learning environment. However, in reality, not all of the 
available learning resources covered the intended material. Consequently, teachers had to be 
more creative in planning the use of teaching resources. One possible solution was to instruct 
students to independently develop their own learning resources in a group through detailed 
study of learning objectives, literature review, and learning needs. 
Today the creative project-based method is acknowledged all over the world, and it is used 
efficiently by many organizations and companies, including schools, firms and government 
offices. The model is flexible, it can be used both on long and short term, and it can be easily 
suited to special conditions. 
Biological concepts, worldview, thinking, practical knowledge and skills are mainly 
developed in the classroom. Because the teaching of topics and discussions is carried out in a 
certain sequence and system in the teaching process. 
We know that the quality of teaching depends on its forms and methods. Modern teaching 
methods used in the lesson ensure the independent acquisition of knowledge by students, their 
formation as individuals, and the effectiveness of result-oriented learning in the conditions of 
active use of creative thinking in the acquisition of knowledge. 
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The best way to beautify a project is to keep it clean. The pupils keep it as clean as possible, 
especially when it comes to gluing, and make sure that their lines are even. Once they are 
done, they can decorate their project with colored fonts, glitter, etc. The students must 
remember, less is more; if they overdo it, their project will look messy. 
It is an attempt to implement desired change to an environment in a controlled way. By 
using projects a teacher can plan and do her/his activities, for example: builds a garage, runs  
a marketing campaign, develops a website, organizes a party, goes on vacation, graduates a 
university with honors, or whatever else she/he may wish to do. 

The hardest part about doing a school project can be figuring out how to start. The 
teachers can 

often feel so overwhelmed by the size, scope or complexity of what they have to do that they 
don't even know where to begin.  
There are 7 Steps to Effective Project Design 

● Define Project Goal.  
● Determine Outcomes, Objectives, and/or Deliverables.  
● Identify Risks, Constraints, and Assumptions.  
● Prepare a Visual Aid.  
● Ballpark Your Budget.  
● Determine Approval and Monitoring Processes.  
● Use Proper Project Design Documents. 

Teaching methods when applied in a biology course are one of the most important and at the 
same time problematic aspects of preparing the educational process. The development of 
technology for teaching biology is influenced by the methods of biological science and 
practice, achievements in the field of didactics and methods of biology [3]. Thus, a learning 
system is understood as a way of orderly interconnection of students' activities aimed at 
solving educational problems. We analyzed two groups of methods used in biology lessons: 
visual and practical. 
Demonstrative methods in biology lessons, they usually use various demonstrations of 
experience, tables, movies, drawings on a blackboard, and so on. In all these cases, it is 
important to organize correct observation, consideration of the studied object. 
Drawing on the whiteboard has an important cognitive value in biology lessons. Drawing with 
an explanation helps students to follow the content, as students focus on the detail that the 
teacher talks about and draws. 
Practical methods in teaching biology are very diverse. Among them - work on the 
recognition and identification of objects, conducting experiments, observing natural 
phenomena. 
Recognition, description and definition, as well as observation as types of practical methods 
are widely represented in biology lessons. Basically, these methods are used in the study of 
morphological, anatomical, systematic material, as well as evolutionary and ecological 
content. The use of these practices usually requires specific handouts [1] 
A person learns the external characteristics of the objects around him, the peculiarities of 
events and phenomena through direct contemplation. This type of cognition becomes 
possible, first of all, thanks to appropriately oriented contemplation, that is, observation, as 

PROCEEDINGS BOOK 471 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

well as various kinds of assessments. Therefore, demonstration and measurement belong to 
the group of visual methods that are of great value for the educational process. 
The demonstration becomes the reason for the high-quality memorization of the material 
against the background of the fact that the attention of students is directed to the essential, and 
not to accidentally discovered, external characteristics of the studied objects, phenomena and 
processes [8]. 
The demonstration becomes the reason for the high-quality memorization of the material 
against the background of the fact that the attention of students is directed to the essential, and 
not to accidentally discovered, external characteristics of the studied objects, phenomena and 
processes [8]. 
To demonstrate the veracity of this statement, it was decided to develop and implement a 
school project "Plants of our land". 
The study involved students of grade 7 in the amount of 16 pupils. 
For stage 1 of the project, a questionnaire of 20 questions was drawn up to identify the level 
of knowledge of students on the topic of the project. 
Participants were surveyed during the biology class as a preamble to the Conservation Week. 
The results are shown in Table 1. 

Table 1 - Results at the initial stage of the questionnaire 

Awareness level % of group Number of pupils 

Deeply aware 25 4 

Insufficient awareness 31 5 

Little knowledgeable 44 7 

Taking into account the results of the testing, the following dynamics of indicators is taking 
shape: a deep awareness of the diversity of the plants nature of their native land is observed in 
only 3 people (19% of the group), insufficient awareness - in 5 people (31% of the group), 
and low awareness - in 7 people ( 44% of the group). 
The project "Plants of Our Land" is aimed at updating the current knowledge of students and 
deepening them in the segment of issues related to the diversity of the flora of the area in 
which the students live. This project fits into the framework of the biology course when 
studying the section "Plants" and is part of the educational aspect in the learning process. 
After the initial survey and determination of the level of knowledge of the students on the 
required topic, the class was divided into groups, in accordance with their interests and 
wishes. The formed small groups have become part of a single environmental and research 
project, where each group undertakes to prepare a presentation on a topic related to the stated 
direction. The first stage was the discussion by each group of the topics of their private 
research. 
So, with a class load of 20 people, project topics were distributed as follows, table 2. 
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Table 2 - Topics of mini-projects selected by students 

Group Subject of mini-projects 

Group 1 An interactive game about the plant of medicine of 
the Baku region 

Group 2 Virtual tour of the Botanic garden of the Baku 
region 

Group 3 The Tale of the Plant Insects of the Baku Region 

Group 4 Plot-intellectual game with competitive elements on 
the topic: green algae and red algae of the Caspian 

region 

Each of the groups was given the following tasks: 
1. explore the area of the plant world in accordance with the chosen topic; 
2. choose a creative method of demonstrating results; 
3. organize the display of research results in accordance with the chosen creative 
method; 

After the groups completed the basic research, they determined what their project results 
would be. 
Students' choices regarding their performances demonstrated a high level of creative skills 
that helped to expose research findings into the most accessible form possible. The task of the 
students was to collect information on a given topic and demonstrate the main findings in a 
manner that will show not only the results of the research, but also do it in a creative and 
visual way. 
Visual and practical methods were used in the projects of the students, which we can observe 
in table 3. 

Table 3 - Visual and practical methods in school projects 

Mini-project topics Visual methods Practical methods 
 

An interactive game about the 
plant of medicine of the Baku 
region 

Illustrative material Plant of medicine 
knowledge simulators and 
exercises 

Virtual tour of the Botanic garden 
of the Baku region 

Demonstration of the 
characteristics and 
appearance of plants 

Training models 

The Tale of the Medicine Plant of 
the Baku Region 
 

Demonstration of the 
characteristics and 
appearance of medicine 
plants 

Modeling the behavioral 
features of the studied 
objects 
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Plot-intellectual game with 
competitive elements on the 
topic: Green algae and red algae 
of the Caspian region 

Illustrations, videos Lesson-game, exercises 

An interactive game about the plants of the Baku Region was a classroom game, where the 
tasks were media material: video clips about plants, images, presentation slides. 
A virtual tour of the Botanic park of the Baku Region was held in a specially prepared room 
with the necessary equipment, where the excursion was demonstrated. 
The Tale of medicine plants of the Baku Region was held in the classroom and represented 
the creative activity of students who invented and played on a story that explains the 
peculiarities of the plants world of the region under study. 
Plot-intellectual game with competitive elements on the theme: "Plants of the Baku region." 
The game was a synthesis of a fairy tale and a game, in which the rest of the students played 
the role of "helpers" of the characters of the game and went through various tasks related to 
plants. 
Schoolchildren independently planned their work; set goals and objectives, looked for the 
information they needed, systematized it, removing unnecessary things, made grammatically 
correct speech for reporting documentation, and knew how to protect their project in the 
lesson. Since all the educational and methodological tasks were taken into account, the 
conducted research and its results can be considered significant and objective. 
While completion of work on the projects, the students defended them, re-testing was carried 
out. The questionnaire that the pupils filled out had the same content and consisted of 10 main 
questions. 

Retesting results are shown in Table 4. 

Awareness level % of group Number of pupils 

Deeply aware 50 8 

Insufficient awareness 38 6 

Little knowledgeable 12 2 

Based on the results of the repeated testing, the following dynamics can be traced: a high 
level of knowledge on the topic under study is observed already in 8 people (50% of the 
group), an average level of knowledge - in 6 people (38% of the group), and a low level of 
knowledge - only in 2 people (12% of the group). Such a significant increase in the indicators 
of students' knowledge on a topic that is included in the "Plants" section of a school biology 
course shows how effective visual and practical methods are. 
 

2. CONCLUSION 
The project method can be effectively used in solving environmental problems with students 
in a creative environment way. The project method is a focused, challenge-based activity that 
promotes success and is effective cooperation, in which the activities of students acquire more 
weight than the transfer of knowledge through teacher. By the end of the project, students can 
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develop a tangible or intellectual product that reveals a specific topic or thought in its 
broadest possible connections. 
Based on the results of the study, the following conclusion can be drawn: students in the 
course of the lessons, consisting of a dense synthesis of practical and visual methods, 
demonstrated a deeper level of knowledge than without their use. 
Based on the foregoing, it can be argued that the studied methods of presenting and 
assimilating the material are successful. As you know, research work and projects of this kind 
contribute to raising the level of key competencies among students, because require solving 
complex problems from different scientific and social areas, attracting knowledge obtained 
from various sources, quick reaction, skills of co-creation, understanding, ability to work in a 
team, reasoning solutions and defending their own opinion. 
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ABSTRACT                                                                                                                     
The article defines the role and place of state finances in the regulation of the economy; in a 
market economy, the methodological foundations and principles are substantiated using the 
management of the tax system. 
The study examines the main financial plan in the formation of the state budget revenue, 
ensuring the optimal tax and increasing the role of macroeconomic stability. 

 
In modern times, most countries of the world have chosen to develop their national 
economies on the basis of market principles as a strategic course. 
The experience of other countries shows that the level of development of each state, its 
prestige in the international arena is, in a sense, assessed by the degree of economic 
development of that country. In the context of economic globalization, the level of 
development of national economies depends significantly on the internationalization of 
economic relations. The internationalization of economic relations makes it necessary to 
protect national economic interests. In this regard, the state must ensure the full and effective 
functioning of the market economy mechanism by assuming a number of important functions. 
An important aspect of this process is the formation of a flexible and efficient financial and 
budgetary system. 
By changing the priorities of public fiscal policy, it affects not only the mitigation of 
economic fluctuations in the economy, but also the stabilization and gradual development of 
the national economy. 
In international practice, it is applied various methods of state regulation of the economy. 
Application of any method for the development of the economy of our republic makes it 
necessary to study in depth the economic processes taking place in our country, to investigate 
possible directions of economic development using financial regulators, to study the role of 
public finance in ensuring the continuity of large-scale reproduction. 
Regulation through public finance is the process by which the state in a specific situation 
purposefully and consistently influences economic entities using financial methods, achieving 
macroeconomic balance and progressive development in the economy [1, p.87]. 
In general, in a market economy, the main directions of the state's influence on the production 
process through the financial-budgetary mechanism can be systematized as follows:  

- budget subsidies, maintenance of retail prices; 
- state investment in the economy; 
- direct subsidizing of enterprises and their lending. Obtaining a state loan frees the 

special funds of economic entities from risk and creates conditions for their release; 
- imposing monetary restrictions if necessary; These include price regulation, 
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consumer credit terms, credit restrictions, and currency control; 
- licensing of some (rare) goods if necessary: 
- application of legislative acts on special trade (product standardization, state 

arbitration, etc.); 
- research and experience-financing of construction works; 
- tax policy.   

 
At the same time, in a crisis of reproduction, the state can pursue a restrictive policy. The 
main goal here is to impose restrictions on the release of certain types of products. At the 
same time, the state stimulates the economic behavior of economic entities by taking over the 
organization of public events, providing subsidies and low-interest loans. 
At present, the impact of taxes, stocks, budget deficit and inflation on the growth rate of 
social production, the formation of savings and consumer funds, stimulating the development 
of scientific and technological progress and increasing competitiveness in world markets is 
widely studied at the current stage of economic development [2, p.136]. From this point of 
view, real economic processes are analyzed in more depth, concrete proposals and measures 
are developed based on long-term economic development and increase of this growth rate, 
focusing on international economic relations in order to carry out structural changes in the 
economy. 
Of course, in order to develop these programs, the impact of money, credit, fiscal policy and 
the experience in this area on the process of large-scale reproduction must be thoroughly 
studied. The modern development of the theory of public finance is characterized by the 
emergence of two contradictory currents - Keynes and the neoclassical school. 
The theoretical and practical basis of the regulation and management of the economy through 
public finance was developed by the British economist J.M. Keynes. In his work of “General 
Theory of Employment, Interest, and Money”, J.Keynes substantiated the need for 
government intervention in the economy and demonstrated its methods. He was the first to 
lay the foundations for macroeconomic regulation. His theories played an important role in 
the emergence of financial theories and the formation of fiscal policy in almost all countries 
during the period of 1940-1970. Thus, in the late 1940s and early 1950s, the theory of 
"stabilizing budget" emerged in Western financial science. Proponents of this theory were 
based on the premise that in developed industrial countries, 15% to 35% of GDP is 
redistributed through the budget, and saw its main function in regulating all stages of the 
economic cycle. They viewed the budget as a means to achieve stability in the economy and 
balance in the economy. At the same time, according to them, the state budget includes 
stabilizing elements - primarily taxes and public spending, which have a direct impact on the 
economic cycle. According to the American scientist A. Hansen, it is the change in the ratio 
of revenues and expenditures that constitutes a "stabilizing budget" mechanism.  
The "stabilizing budget" theory has undergone some changes during its existence. In the 
early stages of its development, many Western economists supported the idea that the state 
budget was a self-regulating system and had a number of "automatic stabilizing" elements 
that could affect the economy without government intervention. Thus, American economists 
believed that taxes, debts, government spending, unemployment benefits, social security 
contributions, and so on. reacts "automatically" to any change in the economic situation, 
which can soften the scale of hesitation, the severity of the recession. During the recovery 
period, the state budget should be restrictive, and during the recession, it should be 
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stimulating. Thus, E. Hansen proved that with the help of this mechanism, the economic 
recession is depreciated and revival is limited. 
In the late 1950s and early 1960s, as a result of economic development, the theory of the 
"stabilizing budget" did not fully meet the requirements of that period, which led to 
significant changes. The updated theory was to supplement the "internal", "automatic force" 
with a well-thought-out system of "external" discretionary budget measures. This whole 
mechanism was called "a combination of a stabilizing budget and premeditated action". 
American economists W. Schulz and S. Harris developed a "flexible tax rate formula", 
according to which their structure should be based on changes in production, prices and 
employment. Research by G. Kaufman and D. Smith has shown that the efficient use of the 
budget as a mechanism to stabilize the economy can be achieved only through a clear 
coordination of monetary and fiscal policy.   
Such adjustments legitimately created problems for Keynesians on the results of the 
government's consistent and active fiscal policy. The logic of scientific analysis has led to the 
need to determine the state budget with active and passive deficits. 
According to Haller, the passive deficit is caused by the economic crisis. Thus, the decline in 
production and employment leads to a decrease in budget revenues. The active deficit of the 
state budget arises in the course of the implementation of financial policy. Public financial 
measures aimed at encouraging "investment and consumption propensity" are associated with 
lower tax rates and the introduction of tax incentives, on the one hand, and increased public 
spending on intervention in the economy, on the other. This means that the passive deficit is 
the result of automatic change and the active deficit is the result of discretion. 
The concept of "Neoclassical Synthesis" was formed under the influence of changes in the 
operating conditions of large-scale reproduction. "Neoclassical synthesis" is a theory of 
equilibrium that takes into account monetary factors in full employment. This new version of 
Keynes's theory was developed by the English economist C. Hicks and the American 
economist P. Samuelson. The concept of "neoclassical synthesis" has led to significant 
changes in the theory of financial policy. The fiscal ideas of Keynesianism are combined 
with the neoclassical concept of regulating the economy through monetary policy. P. 
Samuelson writes that with the help of appropriate monetary and fiscal policies, the mixed 
business system can not only survive the sharp decline, but also hope for healthy economic 
growth. According to him, the regulation of demand should be based not only on changes in 
government spending and taxes, but also through the manipulation of the amount of interest 
rates, as well as the implementation of appropriate operations in the open market. P. 
Samuelson's concept was the basis of Keynes's theory of financial policy. Almost all 
subsequent research has developed the idea of reconciling monetary policy with fiscal policy. 
Thus, according to A. Picoc and G. Shaw, it is necessary to include some principles of 
monetary policy in the fiscal policy model developed on the basis of Keynesian theory, as 
well as to take into account the results of the country's balance of payments.   
J.M.Keynes's theory has a number of contradictions. First, stimulating "efficient demand" by 
increasing government spending can only have a temporary effect. In essence, the state does 
not create a new demand, only replaces one form with another. Public demand and 
consumption are created by reducing private sector investment and consumption demand. On 
other equal terms, the increase in public spending shifts demand from the private sector to the 
state. Thus, the state can finance the purchase of goods and services only through taxes or 
debts. Thus, if the state expands its demand, the purchasing power of the population will 
decrease to one degree or another, which will exacerbate the problem of selling gross 
domestic product. 
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Second, the growth of investment financed by taxes and debts creates conditions for the 
expansion of production activities and the growth of national income. However, public 
investment also increases the structure of capital, which slows down the growth rate of 
employment. Despite government intervention, the unemployment rate has not only 
disappeared, but even risen. 
Third, the financing of public expenditures only through debt results in an increase in the 
scale of redistribution of national income. Because debts and interest paid on them are paid 
through taxes. Taxes, carried by a wide range of consumers, ultimately exacerbate the 
contradiction between the social nature of production and the individual appropriation of its 
consequences. The allocation of part of government debt in emission and commercial banks 
accelerates the inflation process. 
Thus, within the framework of the concept of state regulation of the economy, J.M.Keynes 
developed a new financial theory in principle. The objective necessity of adapting production 
relations to the process of rapid socialization of production, capital and labor, views on state 
intervention in the process of reproduction, had a strong impact on the formation and 
development of modern financial science. Keynesian financial theory has been implemented 
in the public finance policy of many developed countries. From the 1940s to the 1970s, this 
policy yielded some positive results and was in line with the extensive type of economic 
development. However, the rapid development of scientific and technological progress, the 
complexity of economic life has shown that a number of initial operating principles of the 
Keynesian model of public finance and financial policy are unsatisfactory. 
Some economists have identified four key factors that undermine the Keynesian system of 
economic regulation. First, the sharp deterioration of environmental problems and the 
process of reproduction, the rise in prices for basic raw materials and fuel resources, revealed 
shortcomings in the sphere of production, exacerbated the problem of resource supply. The 
main reason for the slowdown in economic development was no longer a lack of demand, as 
Keynes claimed, but serious production problems. For this purpose, it is necessary to replace 
the theory of demand regulation with the theory of supply. Second, the deepening of the 
international division of labor, the expansion of world markets and transnational monopolies 
have increased the economic "transparency" of countries, which has led to an 
underestimation of the role of the state in meeting demand. The state policy resulted in the 
expansion of the demand of both national and foreign organizations. In addition, with the 
movement of international capital, domestic regulatory measures have gradually lost their 
force. Third, the deepening of inflation has sharply worsened the ability to regulate 
employment by expanding production and demand. Thus, there was a contradiction between 
anti-inflation policy and demand-side policy. The government's demand has led to a rise in 
prices, which has also had a negative effect on inflation, production and employment. Fourth, 
the increase in the level of state intervention in the management of the economy has led to 
the expansion of the administrative apparatus and an increase in the cost of maintaining it. At 
the same time, rising government spending and successive taxes have exacerbated important 
economic and social problems, while rising budget deficits and public debt have exacerbated 
inflation. 
In such a complex environment, a new approach to government regulation and public finance 
was required to take into account all changes in economic development. Thus, from the mid-
1950s, the scientific activity of the so-called orthodox school of neoclassical theory in 
Western economic literature intensified. The neoclassicists argued that the study of economic 
development should reveal not only extensive but also intensive growth factors. While 
Keynesian theories focused on quantitative indicators of economic development, neoclassical 
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theories focused on qualitative factors - the expansion of scientific research, the application 
of management on a scientific basis, the specialization of the workforce, and so on. 
One of the important directions of the neoclassical school was the theory of neoconservatism. 
The neoconservatives suggested that government intervention in government should be 
restricted and regulatory methods should be changed. Neoconservatives were based on the 
basic tenets of neoclassical theory. However, they brought some innovation to this theory, 
which was based on the theory of supply.  
According to neoconservatives, taxes collected by the state lead to inefficient waste of part of 
national income. According to the Keynesian model of economic regulation, taxes are an 
important tool for economic and financial stability, the implementation of anti-classical 
policy. The neoconservative approach is based on the need to significantly reduce the overall 
level of taxes in order to activate the market mechanism and maintain high rates of savings 
and investment. 
Representatives of neoconservatism argue that tax policy should be aimed at stimulating 
economic growth in the long run. To this end, they propose to reduce tax rates, change the 
structure of the tax system, replace the progressive scale of income tax with a proportional 
scale. The main goal here is to create a "neutral" tax system that creates conditions for the 
development of market elements. The American researcher D.Joyce tried to prove that the 
taxation of income from capital investment based on the economic model worsens the 
conditions of its accumulation. 
The American economist A. Laffer's concept of taxation became very popular. He justified 
the relationship between the tax rate, budget revenues and the growth of the tax base. The 
model of this dependence is shown graphically by A.Laffer and is called the "Laffer curve" 
in the economic literature. The essence of this model is that although the strengthening of tax 
pressure on producers of goods and services has resulted in an increase in tax revenues, after 
a certain critical moment, the "no-go zone of the tax scale" begins. The application of tax 
rates belonging to the "no-go zone" leads to a significant reduction in government revenues. 
High taxes stifle personal initiative and undermine new investment efforts, resulting in a 
shrinking output and, accordingly, the tax base. To understand this more clearly, let's assume 
that the final limit of the tax rate is 100 percent. To this extent, tax revenues are reduced to 
zero. Because the 100 percent tax rate is confiscation. Of course, in such conditions, the 
development of production, as well as the economy is impossible. 
With the reduction of tax rates, the income of entrepreneurs increases, the return on 
investment increases, and the opportunities for entrepreneurs to take risks increase. Thus, the 
development of production results in an increase in income and an expansion of the tax base 
[3, p.235]. 
Neoconservatives have strongly criticized Keynes's concept of "deficit financing" and 
advocated the principle of "healthy finance", ie a mandatory balance between budget 
revenues and expenditures. They see the state budget deficit as a serious obstacle to 
sustainable economic development, a factor in the growth of public debt and inflation. 
Neoconservatives noted that the imbalance in the budget leads to a decrease in savings 
(investments financed by private entrepreneurs). The increase in demand for money capital 
results in an increase in interest rates and the value of credit.  
The modern neoclassical idea of state intervention in the economy is based on the priority of 
monetary policy. The reason for the increased attention to it was the development of 
inflation, which threatened the formation of savings and profits. 
The most prominent representative of modern monetarism is the American economist M. 
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Friedman. According to this theory, government intervention in the monetary sphere should 
be limited. The task of monetary policy is to create favorable conditions for economic 
activity. M. Friedman believes that Keynes's fiscal policy has led to the deterioration of the 
economy, especially the money supply. According to him, the increase in money supply in 
the United States was due to three reasons: 1) the implementation of full employment policy; 
2) rapid growth of public spending; 3) erroneous calculations in the operation of the federal 
reserve system. The main reason for the deepening of inflation is the Keynesian policy of 
stimulating demand. According to M. Friedman, monetary policy should be aimed at 
achieving a balance between the demand for money and its supply. For this purpose, it is 
necessary to determine the growth rate of money in circulation in accordance with the 
average growth of national income, employment, prices and balance of payments. 
Post-Keynesians created the concept of "income policy", as they call it. The main purpose of 
the "income policy" is to increase government allocations for social needs and the 
introduction of wider tax breaks for labor income. According to them, the proportions of 
wages, profits and state revenues in national income should be agreed between trade unions, 
monopolies and the government. Representatives of post-Keynesianism emphasize the need 
to reconcile efficiency and fairness in the taxation of income. They note that the realization 
of the goal of efficiency should be based on the idea of fair distribution of taxes between 
different social strata of society. Such a statement is very favorable for the improvement of 
the tax system of the state, the implementation of an effective and at the same time socially 
fair tax policy. 
Post-Keynesians develop the theory of financial instability in capitalism. The American 
economist H.Minsk proves that this aspect is inherent in capitalism and is directly manifested 
in the instability of the financial market.  
Through financial and credit institutions, the sphere of money, its change, the exchange rate, 
securities, inflation, deflation are affected in economy. 
it affects the sphere of money, the exchange rate with its fluctuations, Securities, inflation, 
deflation. From this, H. Minsk concludes that it is necessary to expand the activities of the 
state to eliminate financial instability. It should be noted that the instability in the financial 
market creates contradictions in the sphere of production. However, optimal financial and 
monetary policy can and does have a positive impact on the stabilization of economic 
development. 
Thus, the development of modern Western financial considerations shows that neoclassical 
and Keynesian ideas are closely intertwined, which intensifies their attempts to integrate in a 
new theoretical direction. 
Analyzing the theories of macroeconomic regulation described above, it can be concluded 
that each of these theories combines positive elements that have the ability to influence the 
maintenance of macroeconomic balance and the stabilization of the most necessary 
parameters (aggregate supply and demand, commodity mass and its monetary equivalence, 
consumption and accumulation, savings and investment, unemployment and inflation, 
possible amount of funds and socio-economic needs of society; ratio of state budget revenues 
and expenditures, balance of payments assets and liabilities , meeting the interests of 
participants in social production) of economic development. 
Currently, the most developed mechanism of state regulation of the economy is formed 
mainly in France, the Netherlands, Germany, Australia, Spain, Japan, many developing 
countries in Asia and Latin America. 
In our opinion, in the current economic situation of our republic, it is possible to give more 
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preference to neo-Keynesian theories and, of course, to other theories if necessary. 
In modern times, public finance and its development are of great importance to solve the 
problems that arise in accordance with the current economic conditions of our republic. Of 
course, this is not a coincidence. Because, in the current situation, public finance has become 
an economic factor that closely connects the state and society [4, p.16]. In general, state-
building, the implementation of its main functions in the interests of the people - ultimately 
reflects the essence of public finance, which is the main source of economic growth, and 
requires its development. The role of public finance can be justified by the following 
provisions: 
First, the country's solvency must be ensured through public funding. The insolvent state 
loses its prestige in the international arena, and private enterprises and companies suffer 
accordingly. The country's participation in the financial market is limited. 
At present, in order to create normal conditions for the development of production processes, 
business and entrepreneurship in the country, our state brings to the country some of the 
money in international management, which serves to increase the solvency of the republic 
and, accordingly, the development of entrepreneurship. 
Second, the main functions of the state must be improved. In this regard, it should be noted 
that the state can not afford to finance every area, as well as every person. Only those areas 
should be funded that will stimulate the future development of this private sector and 
entrepreneurship. 
It should be noted that there is a certain optimal level of state protection of monopolies. 
Otherwise, it can have a negative impact on the socio-economic development of the country 
[5, p.214]. 
At the same time, the state must regulate by law the activities of monopolies that hinder the 
development of free competition in the country. In fact, many countries around the world 
have antitrust laws. For example, the laws adopted by Germany in this area set the rules of 
competition and create favorable conditions for the development of free competition. 
Large-scale socio-economic changes in the country in connection with the transition to a 
market economy have led to the emergence of new market structures. However, it is 
inevitable that some form of monopoly will operate in economic life. Thus, the regulation of 
monopolies by the state is an important factor in the development of free competition [6, 
p.12]. 
Market relations require the application of a system of indirect regulation of economic, 
including tax forms and methods [7, p.128]. From the above, it is clear that the world 
experience makes extensive use of such regulatory systems. In this context, the most 
important problems are related to the theoretical substantiation of tax regulation processes, its 
place and role in the regulatory system of the economy. 
Thus, the study shows that the state should be interested not only in the performance of the 
fiscal function, but also in increasing business activity in order to ensure sustainable 
economic growth. In general, the system of state regulation must be constantly improved in 
accordance with the changing priorities of economic and social policy [8, p.244]. 
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РЕЗЮМЕ 
Появление внутри феодального строя зачатков капиталистического способа правления, 
развитие мануфактуры и коммерции, рост городов и появление нового тогда 
прогрессивного класса-буржуазии, характерные черты периода Возрождения. 
Деятели эпохи Возрождения-мыслители провозглашали человека главной роскошью на 
Земле и открывали новые пути его развития, стремясь раскрыть в личности всё самое 
лучшее. Они ставили задачей развивать здоровых, жизнедеятельных людей, владеющих 
многосторонними интересами. 
Стремясь подражать античным народам Греции и Рима, гуманисты-мыслители для 
воспитания древней традиции именовали свою эпоху «Возрождением». 
В эпоху Возрождения педагогическая мысль в различных странах Европы развивалась 
по-разному, отражая специфические черты развития данной страны. Колыбелью 
европейского Возрождения стала Италия. 
Так, в Италии известным знатоком античной философии был гуманист- мыслитель 
Витторино да Фельтре. Открытая им школа «Дом радости» получила всеевропейскую 
известность, а его педагогические установки и методы были высоко оценены в 
последующие эпохи и оказали влияние на европейскую педагогическую мысль.  
Одним же из влиятельных представителей Северного Возрождения явился голландский 
философ и богослов Эразм Роттердамский. Ему принадлежала заслуга подготовки 
первого издания оригинала нового Завета на греческом языке. 
В дальнейшем идеи гуманизма распространились на всей территории центральной и 
Северной Европы. Европейскую славу и признание снискал английский мыслитель-
гуманист Томас Мор. Мысль о воспитании юного поколения в процессе активной 
деятельности была впервые упомянута им. Им же выдвинута идея о соединении 
теоретического воспитания с трудом. 
Представителем французского Возрождения, выделяется французский мыслитель-
гуманист Франсуа Рабле. Он остроумно разоблачал пороки средневекового воспитания. 
Средневековая система воспитания имела сатирическое изображение в труде учёного-
гуманиста. В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» нашли облик новые идеи педагогики 
этой эпохи. 
Мишель де Монтень – французский мыслитель - гуманист эпохи Возрождения. В 
историю мировой литературы Мишель де Монтень вошёл как автор знаменательной 
книги «Опыты». Эта книга стала философской энциклопедией Возрождения. Это 

PROCEEDINGS BOOK 484 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

сочинение оказало огромное влияние на развитие философии периода позднего 
Возрождения и Нового времени.    
Ключевые слова: мыслители, эпоха Возрождения, гуманисты, воспитание, великие 

ABSTRACT 
The emergence within the feudal system of the rudiments of the capitalist mode of 
government, the development of manufacture and commerce, the growth of cities and the 
emergence of a new then progressive class, the bourgeoisie, characteristic features of the 
period of the revival. 
Figures of the Renaissance-thinkers proclaimed man to be the main luxury on Earth and 
discovered new ways of his development, striving to reveal all the best in the personality. 
They set themselves the task of developing healthy, vital people with multifaceted interests. 
In an effort to imitate the ancient peoples of Greece and Rome, humanist thinkers to educate 
the ancient tradition called their era “Renaissance”. 
During the Renaissance, pedagogical thought in different European countries developed in 
different ways, reflecting the specific features of the development of this country. Italy 
became the cradle of the European Renaissance. 
So, in Italy, a well-know connoisseur of ancient philosophy was the humanist thinker 
Vittorino da Filtre. The “House of Joy” school opened by him received pan-European fame, 
and his pedagogical attitudes and methods were highly appreciated in subsequent eras and 
influenced European pedagogical thought. 
One of the first influential representatives of the Northern Renaissance was the Dutch 
philosopher of Rotterdam, who is credited with preparing the first edition of the original New 
Testament in Greek. 
In the future, the ideas of humanism spread throughout the territory of central and northern 
Europe, European fame and recognition won the English humanist writer Thomas More. The 
idea of educating the young generation in the process of active activity was first mentioned by 
him. He also put forward the idea of combining theoretical education with labor. 
The representative of the French Renaissance is the humanist thinker Francois Rabelais, who 
wittily exposed the vices of medieval education. The medieval system of upbringing had a 
satire image in the work of a humanist scientist. In the novel “Gargantua and Pantagruel” new 
ideas of pedagogy of this era found their appearance. 
Michel de Montaigne was a French Renaissance humanist thinker. Michel de Montaigne 
entered the history of world literature as the author of the landmark book “Experiments”. This 
book became the philosophical encyclopedia of the Renaissance. This essay had a huge 
impact on the development of philosophy of the late Renaissance and modern times. 
Key words: thinkers, Renaissance, humanists, education, great. 
  
В западной Европе на смену раннему средневековью наступила новая эпоха позднего 
европейского средневековья, прошедшего под девизом гуманистических идей 
Возрождения. 
В эпоху Возрождения провозглашалось право человека на радостную жизнь на земле в 
противовес религиозным представлениям на этой земле как подготовке к загробному 
миру. 
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Это было время бурного развития экономической жизни, а также производства, 
небывалого расцвета науки, в особенности искусства, мощного духовного расцвета. 
Деятели эпохи Возрождения-мыслители провозглашали человека главной роскошью на 
земле и открывали новые пути его развития, стремясь раскрыть в личности всё самое 
лучшее.  
Гуманизм эпохи Возрождения олицетворял собой, несомненно прогрессивный эффект, 
но он был мировоззрением сравнительно узкой образованной сферы людей и имел 
общественно ограниченный характер. Провозглашённый гуманистами культ человека 
однако относился только на представителей общественной верхушки общества и 
потому не имел в виду трудовые массы, которые жестоко унижались феодалами и 
нарождавшимся господствующим классом. Гуманистическая педагогика не была 
связана никак борьбой за интересы объемистых народных масс. Её влияние получило 
пропагандирование только в школах, в которых учились дети богатых и знатных 
родителей. 
Внимание гуманистов к обучаемой проблематике во многом зависело их стремлением 
исправить, а также улучшить человека и окружение, а это преимущество было связано 
с воспитанием и развитием личности. 
Свои идеи педагоги-мыслители отыскивали не только у классического воспитания, но 
они брали много от рыцарского наследия, когда говорили о всестороннем совершенстве 
человека. 
В эпоху Возрождения педагогическая мысль в различных странах Европы развивалась 
по–разному, отражая специфические черты развития данной страны. Колыбелью 
европейского Возрождения стала Италия. 
Новая эпоха выдвигала новые педагогические идеи и адекватные им формы 
образования, учебные заведения. Педагоги – гуманисты, следуя течению времени, 
ставили задачу обучения общественно-полезной личности. Среди итальянских 
гуманистов периода Возрождения, особенно интересными стали идеи, предложенные 
Витторино да Фельтре.  
Витторино да Фельтре (1378-1446) великий итальянский педагог-гуманист, был 
известным знатоком античной философии эпохи Возрождения. 
Будучи студентом Падуанского университета, он увлекался философией, математикой, 
логикой и другими науками. По окончании университета, он был оставлен в нём, как 
педагог-профессор философии. 
Оставив университет, в 1420 году Витторино возвращается в Падую, чтобы 
организовать школу-пансионат. Дети знатных родителей, в его доме, не только 
учились, но и жили. Витторино для своего учебного заведения вводит новое правило-
брать плату только с учеников обеспеченных родителей, одарённые ученики из 
необеспеченных семей должны учиться бесплатно. 
В 1423 году герцог Джанфранческо Гонзаго пригласил его в Мантую и предложил ему 
стать учителем его детей, знаменитый учитель принял его решение. 
Герцог Гонзаго предоставил для распоряжение нового учителя жильё-дворец. 
Витторино организовал на его базе школу для подростков, а также для юношей, 
названную им «Дом радости» и 22 года распоряжался ею. Школа представляла собой 
учебно-образовательное учреждение пансионного вида.  
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В основу организации новой школы были положены методы гуманистической 
педагогики. Знаменитый учитель в «Доме радости», старался реализовать основные 
принципы новейшего образования своего времени: уважительное отношение к 
личности ребёнка, гармоническое соединение умственного, физического и 
нравственного воспитания. Он стремился сформировать также в своих учениках 
уважение, любовь, заботу к людям, стремление преодолевать трудности. 
Школа «Дом радости» получила всё европейскую популярность, а его педагогические 
порядки и методы были глубоко оценены в последующие годы и оказали влияние на 
европейскую педагогическую мысль.  
Успех педагогической деятельности великого учёного объясняется плодотворностью 
тех принципов, на каковую она базировалась: талантом, самопожертвованием и 
преданностью самого учителя, а также той поддержкой общества, которую он 
заслуженно получил. 
Одним же из влиятельных представителей Северного Возрождения явился голландский 
философ, учёный, гуманист – мыслитель и богослов Эразм Роттердамский (1466-
1536). 
В числе гуманистов эпохи Возрождения фигура гуманиста Роттердамского сегодня 
считается одним из наиболее интересных. В начале XVI столетия в Европе не 
существовало другого мыслителя, учёного и филолога, который бы пользовался той 
известностью и влиянием. Он был наиболее ярким и влиятельным из северных 
гуманистов. 
Гуманизм – это система взглядов на окружающую действительность, в центре которой 
находится человек, интересующийся работой законов, по которым работает 
окружающий мир. 
Эразм Роттердамский своё первое крупное дебютное произведение под названием 
«Пословицы» или «Адагии» опубликовал в небольшом томике в Париже.  
Книга имела огромный успех и повлияла на многих европейских писателей и 
мыслителей. Благодаря этой книге, учёный стал известен везде в континенте, она 
сделала его имя популярным в гуманистических кругах во всех европейских странах.   
В историю литературы учёный Роттердамский вошёл как автор замечательных 
юмористических произведений, в которых осмеивал непреходящую человеческую 
глупость, невежество. 
Небольшое сочинение автора «Похвала глупости» явилось популярным его творением 
и визитной карточкой учёного Роттердамского. 
Труд «Похвала глупости» содержит отрицательные мысли относительно 
схоластической религии эпохи Средневековья. В нём мыслитель повествует о 
свершениях человечества, его ошибках повторяющихся периодически, предрассудках и 
пороках, значимых в любое время. Автору этого произведения пришла удачная мысль – 
посмотреть на окружающую его реальную действительность, а также взглянуть на всё 
человечество, на мир с точки зрения глупости. 
В Туринском университете гуманист-мыслитель получил степень почётного учёного 
богословия. Папа Римский в знак важного своего благоволения к гуманизму 
Роттердамскому, дал ему разрешение проводить образ жизни и наряжаться сообразно 
обычаям каждого государства, где ему приходилось быть.  
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Первым изданием оригинального текста Нового Завета, широко образованной публике, 
стал греческо-латинский Новый Завет, подготовленный замечательным учёным 
Эразмом Роттердамским, впервые отпечатанный в швейцарском городе Базеле в 1516 
году. Новым переводом Эразм Роттердамский заменил старый латинский перевод. 
В своей деятельности, он сумел соединить в себе учёного и литератора, богослова и 
сатирика. Он напечатал, как было выше сказано Новый Завет по исправленному тексту, 
издал творения западных и восточных Отцов и переводил на латинский язык, писал 
богословские трактаты учёного и нравственного характера, считая себя признанным 
очистить католизм от лжетолкований и суеверий.  
В своих научных трудах по педагогике по вопросу воспитания и обучения 
подрастающего поколения великий мыслитель-гуманист высказал важность сочетания 
античной и религиозной традиции при выработке педагогических совершенств, а также 
принцип сознательности воспитанника.  
Многие педагогические взгляды мыслителя-гуманиста Эразма Роттердамского были 
новаторскими для того времени и сохраняют весомость по сей день. Его 
гуманистические идеи в основном повлияли на развитии теории и практики в 
педагогике. 
Личность философа Эразма Роттердамского многогранная и все её грани имели 
весомое воздействие на гуманистическую мысль. Современники видели в нём великого 
гуманиста-мыслителя, социального реформатора, острослова, реставратора библейских 
текстов. Он и оригинальный учёный, писатель, гуманист, филолог, редактор и 
переводчик латинской и греческой классики, видный религиозный и политический 
деятель. 
Великий мыслитель-гуманист эпохи Возрождения ушёл из жизни в другой мир, 
закрепив за именем своим главы гуманизма. 
В дальнейшем идеи гуманизма распространились на всей территории центральной и 
Северной Европы. 
Одним из виднейших деятелей педагогической мысли новой эпохи, среди тех, кто 
заслужил память благодарного человечества, был писатель-гуманист Томас Мор (1478-
1535). 
Мысль о воспитании подрастающего поколения в процессе учебной деятельности была 
впервые выдвинута великим-мыслителем, философом, юристом, государственным 
деятелем, Томасом Мором. Им же была высказана идея о соединении умственного 
образования с трудом. 
Ещё будучи студентом Оксфордского университета, он издаёт собственные сочинения 
в стихах, а также в прозе на античном и английском языках. 
«Проводником» в мир гуманистов для Мора стал Эразм Роттердамский, уже известный 
своей учёностью, с которым автор познакомился в период своего визита в Британию на 
торжественном обеде в гостях у мэра. Благодаря  дружбе с Эразмом, начинающий 
философ вошёл в круг гуманистов своего времени, а также в кружок Эразма. 
Главным творением Томаса Мора, обессмертившим своего создателя, стала его книга 
«Утопия», опубликована в 1516 году. Полное именование труда «Утопия» - «Золотая 
книжечка, которая полезная и забавная, об идеальном устройстве государства, а также 
о новом острове Утопии». 
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В этой книге автор, взяв в качестве образца выдуманный остров, изложил это видение 
идеальной общественно-социальной системы. Он подверг острому осуждению 
несправедливый социальный строй своей страны и противопоставил ему образцовый 
строй, сложившийся на выдуманном острове «Утопия», где нет частного имущества. 
Томас Мор выдвинул мысль о просторной организации самообразования, подчеркнул 
огромную роль нравственного и физического воспитания. Придавал большое значение 
умственному труду. 
Великий сын Англии-Томас Мор стал жертвой тюдоровского абсолютизма. 
Трагическая судьба великого мыслителя Томаса Мора похоронила гуманистические 
иллюзии, веру в просвещенного монарха, окружёнными добрыми советниками.  
В мировую и национальную историю Томас Мор вошёл, как гуманист, мыслитель и 
писатель. 
 Самым ярким и значительным представителем французского гуманизма и 
педагогической мысли эпохи Возрождения, был величайший писатель-сатирик 
Франсуа Рабле (1494-1553). 
Франсуа Рабле и остроумно обличал недостатки средневекового воспитания и 
образования и одновременно рисовал образ гуманистического воспитания, в основе 
которого-духовное и физическое развитие личности. 
Средневековая система воспитания имела сатирическое изображение в романе учёного-
гуманиста «Гаргантюа и Пантагрюэль». В романе нашли места новые идеи педагогики 
этой эпохи. 
Подвергнув острой сатирической критике схоластическую учёность и учёных-
схоластов, Франсуа выступил провозвестником нового, современного воспитания, 
защитником реальных, существенно полезных знаний, активных, наглядных методов 
обучения. 
Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» сатирика-гуманиста Франсуа Рабле считается очень 
серьёзным произведением, так как автор в нём затронул актуальные проблемы мира, 
человечества эпохи Возрождения. Книга построена на просторной фольклорной основе, 
в котором содержится сатира на вымысел фантастику и авантюрную героику прошлых 
рыцарских романов. 
Франсуа играет огромную роль в истории общественной мысли Франции, имеет своё 
почтенное место. Современники видели в нём величайшую личность своего века. 
Франсуа Рабле актуален и сейчас, потому что в XVI веке затрагивал те проблемы, 
которые и в наше время достойны внимания и переосмысления. 
Мишель де Монтень (1533-1592) – французский философ, писатель и мыслитель-
гуманист эпохи Возрождения. Исходный пункт учения Монтеня-скептицизм. Он 
отвергал религиозное учение о бессмертии души, подходя к пониманию сознания как 
специфического свойства материи. 
Получив прекрасное, насыщенное образование в доме, Мишель поступил в 
престижную школу в городе Бордо. Блестяще закончив латинскую школу, он поступил 
в юридический факультет Тулузского университета. 
Основой незаурядной учёности Мишеля де Монтеня были сочинения древних авторов-
латинских и греческих; вместе с тем, он хорошо знал писателей Ренессансной поры, 
откликался на новые книги и идеи, поддерживал общение и дружбу с выдающимися 
современниками-мыслителями. 
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В историю мировой литературы Мишель де Монтень вошёл как автор знаменательной 
книги «Опыты». «Эссе» - так называлась единственная, но обессмертившая имя автора 
книга, состоящая из множества пёстрых и разнообразных главок – раздумий писателя 
над самыми разными проблемами человеческой жизни-и над самим собой. 
Эта книга стала одновременно духовной автобиографией Мишеля де Монтеня и 
философской энциклопедией Возрождения. Это сочинение оказало огромное влияние 
на развитие философии периода позднего Возрождения и Нового времени. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Анисимов И.И. Рабле // Французская классика со времён Рабле до Ромена 
Роллана. Статьи, очерки. М.: Худ.лит. 1997. 
2. Артамонов С.Д. Франсуа Рабле. М.: Худож. литература, 1964. 
3. Бордовская Н.В. Монтень Мишель.Мос.гор.пед.ун-т.М.:2001 
4. Возчиков В.А. Образцы мира и педагогика. История педагогики и образования в 
идеях и портретах. Учебн. пособие. Бийск: ФТБОУ, ВПО, «АГАО», 2013. 
5. Джуринский А.Н. История педагогики. Учебное пособие для студ.пед.вузов.М.: 
Владос, 2000. 
6. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения // под ред. Л.М. 
Брагиной. Высшая школа. М.: 2001. 
7. Константинов Н.А. Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. 
Учебник для студ.пед.ин-тов. Изд. 4-е. М.: просвещение, 1974. 
8. Луков В.А. Монтень// Зарубежные писатели. В 2-х частях. М.: 2003. 
9. Мор Томас. Утопия. Перев. с лат. Ю.М. Каган. вст. ст. И.Н. Осиновского . М.: 
Наука, 1978. 
10. Осиновский И.Н. Эразм Роттердамский и Томас Мор. Из истории Ренессансного 
христианского гуманизма. Учебное пособие по средним векам. М.: МГПУ, 2006. 
11. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Просвещение. 
М.: 1971. 
12. Таранов П.С. Мишель де Монтень. Философский биографический словарь. М.: 
ЭКСМО, 2004. 
13. Чиколини, Л.С. Эразм Роттердамский и его время. М.: Наука, 1989. 
14. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. М.: 1991. 

PROCEEDINGS BOOK 490 https://www.iletisimkongresi.org/



4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS 
19-21 February 2021 

Tokyo, Japan 

BUILDING ACTIVE CITIZENSHIP FOR SENIOR STUDENTS IN THE LEARNING 
PROCESS 

TƏLIM PROSESINDƏ YUXARI SINIF ŞAGIRDLƏRINDƏ  FƏAL VƏTƏNDAŞLIQ 
MÖVQEYININ FORMALAŞMASI 

Emilia Rafig gizi Huseynova 
ASPU, PhD in pedagogy, associate professor, 
dissertant for the doctor of science program 

ABSTRACT 
As known, literature is a powerful educational tool. Author creates human characters, 
describes events, and compares good and evil forces in the literary works. The realities of life 
reveal as a result of clarifying relationships, searching for the truth, and overcoming 
contradictions. Literature and literary works help people understand the essence of life, show 
them how to get out of difficult situations and overcome challenges. All of the above 
mentioned points allow people, schoolchildren, including senior students to have a wide 
worldview, to develop personality and to build an active citizenship. 
The life and activities of classical and modern writers and poets and the characters they create 
are reliable sources for building citizenship attitudes. In this regard, the 10th grade literature 
program also offers great opportunities. 
As we know, literature originated, developed and continues to move on orally and in writing. 
Review of the 10th grade literature program shows that it is considered expedient to introduce 
students to both oral and written literature. 
According to the program requirements, it is recommended to provide information to the 
students on literary genres such as lyric, epic and dramatic. Each of these literary genres has 
the potential to open up new possibilities, including active citizenship attitude. 
Any separate topics and relevant hours relating great Azerbaijani poets Gatran Tabrizi, 
Mahsati Ganjavi and Afzaladdin Khagani Shirvani weren’t included in the curriculum 
programme. It was considered expedient to provide information about the mentioned poets in 
the section "Ancient Azerbaijani literature." It should be noted that Gatran Tabrizi, Mahsati 
Ganjavi and Afzaladdin Khagani Shirvani were also active citizens and demonstrated this 
position in their works such as Nizami Ganjavi, Imamaddin Nasimi, Shah Ismail Khatai, 
Mahammad Fuzuli, Molla Panah Vagif, Gasim bey Zakir, Mirza Fatali Akhundzade, Seyid 
Azim Shirvani and Ashig Alasgar. 
When studying this or another kind of issue relating to building active citizenship for senior 
students, as well as inculcating the necessary moral qualities, the text and the topic included 
in curriculum should be part of class discussions. Also, other issues related to that text and 
topic should be mentioned at the event on one of the extracurricular activities once again, and 
the issues studied should be improved and broadened. 
Special attention was paid to this issue in the 10th-11th grades involved in the experiment, 
and connection of the extracurricular activities with the learning process was the main focus. 
One of the important points for schoolchildren, including high school students is to have 
extensive information about the village, district, city, republic where the young generation 
lives and get to know their Homeland well in order to become active citizens, to acquire a 
sense of patriotism and to love their motherland. 
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historical-pedagogical characteristics 
 
Məlum olduğu kimi, ədəbiyyat güclü tərbiyə vasitəsidir. Bədii əsərlərdə insan obrazları 
yaradılır, hadisələr təsvir olunur, xeyir və şər qüvvələr qarşılaşdırılır. Münasibətlərin 
aydınlaşdırılması, həqiqət axtarışları, ziddiyyətlərin aradan qaldırılması nəticəsində həyat 
həqiqətləri  ortaya çıxır. Ədəbiyyat, bədii əsərlər insanlara həyatı dərk etdirir, yaranmış ağır 
vəziyyətlərdən çıxmağın, çətinliklərin öhdəsindən gəlməyin yollarını göstərir. Bütün bunlar 
insanların, məktəblilərin, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin dünyagörüşünün 
formalaşmasına, bir şəxsiyyət kimi təşəkkülünə imkan verir, onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyi 
yaradır. 
Klassik və müasir yazıçı və şairlərin həyatı və yaradıcılığı, yaratdıqları obrazlar vətəndaşlıq 
mövqeyi qazanmaq üçün etibarlı mənbələrdir. Bu baxımdan X sinfin ədəbiyyat fənn proqramı 
da zəngin imkanlar açır. 
Bildiyimiz kimi, ədəbiyyat şifahi və yazılı yolla yaranıb, inkişaf edib və inkişaf etməkdədir. X 
sinfin ədəbiyyat proqramının nəzərdən keçirilməsindən görünür ki, yuxarı sinif şagirdlərinin 
həm şifahi və həm də yazılı ədəbiyyatla tanış olmaları məqsədəuyğun hesab edilib. 
Proqramın tələbinə görə, lirik növ, epik növ və dramatik növ kimi ədəbi növlər barədə 
şagirdlərə məlumatın çatdırılması məsləhət bilinib. Bu ədəbi növlərin hər biri tərbiyəedici 
imkanlara, o cümlədən fəal vətəndaşlıq mövqeyi qazandırmağa qadirdir. 
Azərbaycanın dahi şairləri Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi və Əfzələddin Xaqani Şirvani ilə 
bağlı  tədris proqramında ayrıca mövzular və müvafiq saatlar ayrılmamışdır. Adları çəkilən 
şairlər haqqında “Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” bölməsində  məlumat vermək 
məqsədəuyğun sayılmışdır.  Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi, İmaməddin Nəsimi, 
Şah İsmayıl Xətayi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli 
Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Aşıq Ələsgər kimi Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi və 
Əfzələddin Xaqani Şirvani də fəal vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirmiş, yaradıcılıqlarında 
bu mövqeyin müdafiəsində durmuşlar. 
Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması ilə bağlı bu və ya 
digər məsələ öyrənilərkən, zəruri mənəvi keyfiyyətlər aşılanarkən təhsil proqramına 
(kurukulumuna) daxil olan mətn, mövzu dərsdə müzakirə olunmaqla yanaşı həmin mətn və 
mövzu ilə bilavasitə bağlı olan məsələyə eyni zamanda sinifdənxaric işin hər hansı forması 
üzrə tədbirdə bir daha müraciət olunmalı, öyrənilən məsələlər möhkəmləndirilməli, 
genişləndirilməlidir.  
Eksperimentə cəlb edilmiş X-XI siniflərdə bu məsələyə fikir verilir, sinifdənxaric tədbirlərin 
təlim prosesi ilə əlaqəsi məsələsi diqqət mərkəzində dayanırdı. 
Məktəblilərin,o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin fəal vətəndaş mövqeyi qazanmalarının, 
vətənpərvərlik və vətənə məhəbbət hissinə yiyələnmələrinin mühüm məqamlarından biri gənc 
nəslin yaşadığı kənd, rayon, şəhər, respublika haqqında geniş məlumata malik olmaları və 
doğma diyarı, ana Vətəni yaxından tanımalarıdır. 
Açar sözlər:şəxsiyyət, şagird şəxsiyyəti, şəxsiyyətin formalaşdırılması, fəal mövqe, tarixi-
pedaqoji səciyyə 
 
Məlum olduğu kimi, ədəbiyyat güclü tərbiyə vasitəsidir. Bədii əsərlərdə insan obrazları 
yaradılır, hadisələr təsvir olunur, xeyir və şər qüvvələr qarşılaşdırılır. Münasibətlərin 
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aydınlaşdırılması, həqiqət axtarışları, ziddiyyətlərin aradan qaldırılması nəticəsində həyat 
həqiqətləri  ortaya çıxır. Ədəbiyyat, bədii əsərlər insanlara həyatı dərk etdirir, yaranmış ağır 
vəziyyətlərdən çıxmağın, çətinliklərin öhdəsindən gəlməyin yollarını göstərir. Bütün bunlar 
insanların, məktəblilərin, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin dünyagörüşünün 
formalaşmasına, bir şəxsiyyət kimi təşəkkülünə imkan verir, onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyi 
yaradır. 
Klassik və müasir yazıçı və şairlərin həyatı və yaradıcılığı, yaratdıqları obrazlar vətəndaşlıq 
mövqeyi qazanmaq üçün etibarlı mənbələrdir. Bu baxımdan X sinfin ədəbiyyat fənn proqramı 
da zəngin imkanlar açır. 
Bildiyimiz kimi, ədəbiyyat şifahi və yazılı yolla yaranıb, inkişaf edib və inkişaf etməkdədir. X 
sinfin ədəbiyyat proqramının nəzərdən keçirilməsindən görünür ki, yuxarı sinif şagirdlərinin 
həm şifahi və həm də yazılı ədəbiyyatla tanış olmaları məqsədəuyğun hesab edilib. 
Proqramın tələbinə görə, lirik növ, epik növ və dramatik növ kimi ədəbi növlər barədə 
şagirdlərə məlumatın çatdırılması məsləhət bilinib. Bu ədəbi növlərin hər biri tərbiyəedici 
imkanlara, o cümlədən fəal vətəndaşlıq mövqeyi qazandırmağa qadirdir. 
Azərbaycanın dahi şairləri Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi və Əfzələddin Xaqani Şirvani ilə 
bağlı  tədris proqramında ayrıca mövzular və müvafiq saatlar ayrılmamışdır. Adları çəkilən 
şairlər haqqında “Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” bölməsində  məlumat vermək 
məqsədəuyğun sayılmışdır.  Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi, İmaməddin Nəsimi, 
Şah İsmayıl Xətayi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli 
Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Aşıq Ələsgər kimi Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi və 
Əfzələddin Xaqani Şirvani də fəal vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirmiş, yaradıcılıqlarında 
bu mövqeyin müdafiəsində durmuşlar. 
Proqramın tələbinə görə, X sinifdə ədəbiyyat  dərslərində şagirdlərin “Dədə Qorqud” eposu 
ilə tanış edilməsi məsləhət bilinib. Məlum olduğu kimi, bu epos qədim dövr Azərbaycan 
ədəbiyyatının son dərəcə qiymətli xalq (ozan) yaradıcılıq nümunəsidir. Epos qədim türk 
(oğuz)  dastan yaradıcılıq ənənələri əsas götürülməklə ərazimizdə meydana gəlmişdir. Oğuz 
türkləri xalqımızın ulu babalarıdır. Proqramda məsləhət bilinir ki,  şagirdlərdə dastan 
haqqında ümumi təsəvvür formalaşdırılsın, eposun məzmunu və başlıca ideyaları, quruluşu və 
bədii xüsusiyyətləri barədə məlumat verilsin. Bundan başqa, “Salur qazanın evinin 
yağmalanması boyu” nisbətən  geniş nəzərdən keçirilsin.  
Bu boyda düşmənlə mübarizə, Qazan xanın döyüşərək öz ailəsini, var-dövlətini xilas etməsi, 
elini-obasını isə azad etməsi kimi mühüm məsələlər diqqət mərkəzinə gətirilir.  Bir vətəndaş 
kimi Qazan xanın öz vəzifəsi var. Həmin vəzifənin öhdəsindən gəlir. Burla xatunun öz 
vəzifəsi var - obasının şərəfini, ailəsinin namusunu qoruyur. Qaraca Çobanın da el-oba 
qarşısında müəyyən məsuliyyəti, bir vətəndaşı kimi öz borcu var.Şöklü Məlik Qazan xandan 
qisas almaq, onu alçaltmaq  üçün xanın arvadı Burla xatunun onun adamlarına şərab 
paylamasını istəyir. Uruzun da öz borcu var – ölümünə razı olur, fəqət qadınlardan hansının 
onun anası olduğunu demir, qırx incəbelli qız da Burla xatunu ələ vermir.Proqramda nəzərdə 
tutulduğuna görə, Nizami Gəncəvinin lirikası, “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və 
Məcnun” və “Yeddi gözəl” poemaları haqqında ümumi təsəvvürün formalaşdırılması; 
“İsgəndər” poeması barədə ətraflı təsəvvürün yaradılması lazım bilinir.  
Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq  mövqeyinin tərbiyə edilməsi baxımından 
“İsgəndər” poeması zəngin imkanlara malikdir. Əsər Makedoniyalı İsgəndərin fəaliyyətinə 
həsr edilmişdir. Məlum olduğu kimi, eramızdan əvvəl 356 – 323-ci illərdə yaşamış İsgəndər 
məğlubedilməz olmuş, ölkələr fəth etmişdir. O, Argeadlar sülaləsinin nümayəndəsi və  Qədim 
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Yunanıstanın Makedoniya çarlığının hökmdarı idi. Digər ölkələrlə yanaşı İsgəndər İrana və 
Hindistana yürüşlər etmişdi. Lakin böyük sərkərdə Azərbaycanda olmamışdır.  
Nizami Gəncəvi tarixi həqiqətdən yan keçərək öz poemasında İsgəndəri Azərbaycana gətirdir, 
türk qızı Nüşabə ilə görüşdürür. İsgəndəri  Bərdəyə gətirməkdə  Nizaminin məqsədi öz doğma 
vətəninə və xalqına  dərin məhəbbətidir.   Nüşabə və İsgəndər arasındakı söhbət şagirdlərdə 
fəal vətəndaşlıq mövqeyinin inkişaf etdirilməsi nöqteyi-nəzərdən geniş imkanlar açır. 
İmaməddin Nəsiminin proqrama daxil edilmiş “Mən mülki-cahan...” qəzəli; Şah İsmayıl 
Xətayinin “Dahnamə” məsnəvisi; Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması,  Molla 
Pənah Vaqifin “Görmədim” müxəmməsi; Mirzə Fətəli Axundzadənin “Hekayəti-müsyö 
Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası və “Aldanmış kəvakib” povesti nəzərdən 
keçirdiyimiz problem baxımından səmərəli imkanlar açır. 
Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı və qoşmaları ilə tanışlıq Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərini göz 
önünə gətirir ki, bu da yuxarı sinif şagirdlərinin ölkəmizin maddi və mənəvi sərvətlərinə görə 
iftixar hissləri keçirmələrinə səbəb olacaqdır.   
Biz eyni zamanda XI sinfin ədəbiyyat proqramı ilə də tanış olduq. İl ərzində XI sinifdə 
ədəbiyyatın tədrisinə 64 saat vaxt verilmişdir. Həmin saatlar mövzular üzrə aşağıdakı şəkildə 
bölüşdürülmüşdür: 
Giriş (1 s.). 
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyat;. IIII mərhələ. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı 
( 2 s.): 
Cəlil Məmmədquluzadə (5 s.). 
Mirzə Ələkbər Sabir (5 s.). 
Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. XX əsrin 10-cu illərinin sonlarından 50-ci 
illərə qədər Azərbaycan ədəbiyyatI ( 1 s.): 
Hüseyn Cavid (5 s.). 
Cəfər Cabbarlı (5 s.). 
Səməd Vurğun (5 s.). 
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar (5 s.). 
Mir Cəlal (5 s.). 
II mərhələ. XX əsrin ortalarından bu günə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı (1 s.): 
Rəsul Rza (4 s.). 
Mirzə İbrahimov (4 s.). 
İlyas Əfəndiyev (4 s.). 
İsmayıl Şıxlı (4 s.). 
Bəxtiyar Vahabzadə (4 s.). 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (4 s.) [5]. 
Proqramda [5] həyat və yaradıcılıqları ilə şagirdlərin tanış edilməsi nəzərdə tutulan yazıçı və 
şairlər də fəal vətəndaş mövqeli şəxsiyyətlər kimi tanınmışlar və tanınmaqdadırlar. Eyni 
sözləri onların yaradıcılıqlarına da aid etmək mümkündür. Onların istər proqrama salınmış 
əsərləri, istərsə də digər yaradıcılıq nümunələri gənc nəslin, o cümlədən yuxarı sinif 
şagirdlərinin mənəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, nümunəvi davranış təcrübəsi 
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nümayiş etdirməsi, eyni zamanda fəal vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnmələri baxımından 
faydalıdır.  
Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması ilə bağlı bu və ya 
digər məsələ öyrənilərkən, zəruri mənəvi keyfiyyətlər aşılanarkən təhsil proqramına 
(kurukulumuna) daxil olan mətn, mövzu dərsdə müzakirə olunmaqla yanaşı həmin mətn və 
mövzu ilə bilavasitə bağlı olan məsələyə eyni zamanda sinifdənxaric işin hər hansı forması 
üzrə tədbirdə bir daha müraciət olunmalı, öyrənilən məsələlər möhkəmləndirilməli, 
genişləndirilməlidir.  
Eksperimentə cəlb edilmiş X-XI siniflərdə bu məsələyə fikir verilir, sinifdənxaric tədbirlərin 
təlim prosesi ilə əlaqəsi məsələsi diqqət mərkəzində dayanırdı. 
Yuxarı sinif şagirdlərində  fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasında sinifdənxaric 
tədbirlərin özünəməxsus rolu vardır.  
Pedaqoji prosesin bütün sahələrində və istiqamətlərində olduğu kimi vətəndaşlıq tərbiyəsinin 
də özülü məktəbəqədər yaşda qoyulur və ibtidai siniflərdən etibarən inkişaf etdirilir. Bu fikir 
baxımından deyə bilərik ki, məktəblilərin vətəndaşlıq  tərbiyəsində sinif müəllimlərinin 
üzərinə mühüm vəzifələr və məsuliyyət düşür. Pedaqoji kollektivin üzvləri uşaqlar məktəbə 
gəldikləri ilk günlərdən onlara Vətənə məhəbbət hisslərinin aşılamağa, bu hissi güclü 
vətənpərvərlik hissinə çevirməyə səy göstərirlər.   
Vətənimizin tarixinə dair sistemli və məqsədyönlü, məktəblilərin anlaya biləcəyi şəkildə 
verilən məlumatlar fəal vətəndaşlıq mövqeyinin bərqərar olmasında böyük rol oynayır. Həm 
müxtəlif fənlər üzrə dərsliklərdəki mətnlərdə, həm də aparılan əxlaqi söhbətlər, keçirilən 
müxtəlif səpgili tədbirlərin gedişi  zamanı verilən məlumatlar şagirdlərin vətənimizin zəngin 
tarixi, öz istiqlaliyyatı, suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda xalqımızın apardığı mübarizələr 
barəsində   biliklər qazanırlar. Getdikcə həmin biliklər əqidəyə çevrilərək onlarda fəal 
vətəndaşlıq mövqeyi formalaşdırır. 
Sinifdənxaric iş dedikdə nə başa düşülməlidir. Prof. A.N. Abbasov sinifdənxaric işə aşağıdakı 
tərifi verir: “Sinifdənxaric iş dedikdə, təlimdənkənar vaxtlarda Pedaqoji kollektiv üzvlərinin 
(sinif rəhbərləri, fənn müəllimləri, kitabxanaçı, şagird təşkilatları, məktəb ictimai təşkilatları, 
valideyn komitəsi, məktəb həkimi və b.) və məktəb rəhbərlərinin, bir sıra hallarda ailə və 
ictimaiyyət nümayəndələrinin və b. yaxından köməyilə müxtəlif təşkilatı formalarda aparılan 
təlim-tərbiyəvi tədbirlərdir” [1, s. 314]. 
Məlum olduğu kimi, dərslə müqayisədə götürüldükdə sinifdənxaric iş bir sıra xüsusiyyətləri 
özündə birləşdirir. Belə ki: 
1. Təlim prosesi məcburi xarakter daşıdığı halda (şagird dərsdə iştirak etmədikdə bu barədə 
sinif jurnalda qeydiyyat aparılır; qaiblərin sayı çoxaldıqda şagird müvafiq qaydada 
cəzalandırılır, valideyninə məlumat verilir və s.)  sinifdənxaric iş könüllüdür.  Yuxarı sinif 
şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzrə işin təşkilində də bu cəhət 
nəzərə alınırdı. 
2.Təlim prosesində təxminən eyni yaşlı uşaqlar iştirak etdikləri halda müzakirə, disput, 
söhbət, dəyirmi masa ətrafında görüş, müsabiqə, yarış və s. bu kimi sinifdənxaric işlərə 
müxtəlif yaşlı və müxtəlif siniflərdən olan şagirdlər cəlb olunurlar.   
3. Sinifdənxaric işlər şagirdlərin marağı, istək və arzuları, təşəbbüsləri nəzərə alınmaqla 
həyata keçirilir. 
4. Yuxarı sinif şagirdləri ilə dərs sinif otağında keçirilirsə, təşkil edilirsə, sinifdənxaric 
tədbirlər müxtəlif yerlərdə -  akt zalında, stadionda, sinif otağında, məktəbin həyətində, 
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məktəbin dəhlizdə, muzeydə, kino-teatrda, kitab və rəssamlıq sərgilərində və konsert 
salonlarında, xiyabanlarda və s. təşkil olunur.   
 5. Tədbirlər planlaşdırılarkən şagirdlərin təşkilatçılıq qabiliyyətləri və müstəqilliyi diqqət 
mərkəzində olmalıdır.  
6. Həyata keçirilməsi planlaşdırılan ayrı-ayrı işlər məktəbin və sinif rəhbərlərinin 
sinifdənxaric tədbirlər planlarına daxil edilir.   
7. Sinifdənxaric tədbirlər yuxarı sinif şagirdlərində müsbət mənəvi keyfiyyətlərinin, 
vətənpərvərlik hisslərinin inkişafına, o cümlədən onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyinin 
təşəkkülünə imkan verməlidir. 
8. Təlim prosesi kimi sinifdənxaric tədbirlər də təhsilləndirici, inkişafetdirici, tərbiyələndirici 
vəzifələr daşımalıdır. 
9. Sinifdənxaric tədbirlər şagirdlərin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsinə imkan verməlidir. 
10.  Yuxarı sinif şagirdlərinin iştirakı sinif jurnalı üzrə yoxlanılmır, onlara yazılı qiymət 
yazılmır. 
Məktəblilərin,o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin fəal vətəndaş mövqeyi qazanmalarının, 
vətənpərvərlik və vətənə məhəbbət hissinə yiyələnmələrinin mühüm məqamlarından biri gənc 
nəslin yaşadığı kənd, rayon, şəhər, respublika haqqında geniş məlumata malik olmaları və 
doğma diyarı, ana Vətəni yaxından tanımalarıdır. 
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