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11 Şubat Yemen Devriminin Beş Yıl İçerisindeki
Dönüşümleri Üzerine Analitik Çalışması
Ali Murat Yel
Abubakr Al-owaa
Özet: Arap devrimleri 2010 yılının sonlarında Tunus’ta başlamıştır. Oradan Mısır’a ve ardından
diğer Arap ülkelerine sıçramıştır. Yemen, Arap bölgesini kasıp kavuran değişim rüzgarlarından
uzak değildi. 15 Ocak 2011 tarihinde, Tunus ve Mısır’da yaşananlardan etkilenen ve rejimde kapsamlı bir değişim yapmak isteyen halk, Yemen Halk Devriminin adımlarına başlamıştır.
Çalışma bu doğrultuda, 2011 yılında meydana gelen ayaklanmalara katılımdaki amaçları irdelemeyi
ve 2011-2015 yılları arasında Yemen’de yaşanan siyasi durumu analiz etmeyi hedeflemektedir.
Bu çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Ayrıca derinlemesine görüşme ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışmada da amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş 26 Yemenli siyasi aktivist ile yüz yüze görüşme
yapılmış, yapılan görüşmelerin sonuçları betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuç; Yemen’de fakirlik oranının artmış olduğu, gençlerde işsizlik
oranının yükseldiği, sosyal, ekonomik ve siyasi reformların zayıfladığı yönünde olmuştur. Bu
sonuçlar Yemenlileri 2011 yılı protestolarına katılmaya iten en önemli sebepleri oluşturmuştur.
Aynı zamanda elde edilen sonuçlarla Körfez girişiminin siyasi çözüm önerisi verdiği sonucuna
varılmıştır. Söz konusu siyasi çözümle birlikte, körfez girişimini imzalayan siyasi taraflar, aralarındaki
ihtilaflara rağmen Yemen iktidarı, barışçıl ortamda başka bir lidere devredilmiştir
Anahtar Kelimeler: 11 Şubat Devrimi, Körfez Girişimi, Derinlemesine Görüşme, Arap Baharı, Ali
Abdullah Salih

Giriş
Arap Baharından önceki dönemde, bazı Arap ülkeleri çeşitli sosyal ve
ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Yoksulluk, Arap halklarının o
dönemde maruz kaldığı sosyal sorunların başında yer almıştır. Hâl böyle olunca; yoksulluk sınırının altındaki insanların yüzdesi de büyük olmuştur.
Diğer yandan özellikle üniversite mezunları başta olmak üzere gençler arasındaki işsizlik oranı da artmıştır .
Siyasi alanda bazı Arap rejimleri, yönetimi sırasında demokrasiye aykırı davranarak totaliter bir rejim uygulamış ve böylece bazı siyasi partiler yıllarca iktidarını sürdürmeye devam etmiştir. Bu da barışçıl bir iktidar transferinin ol-
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mamasına yol açmıştır. Aynı zamanda siyasi muhalefet, otoriteyi yöneten rejimlerin tekeli nedeniyle siyasi faaliyetlerini özgürce kullanamamıştır. Bu faktörler, Arap gençlerini protestolara iten en önemli nedenlerin başında yer
almıştır.
2010'un sonlarında ve 2011'in başlarında, çoğu Arap ülkeleri popüler devrimlere şahit olmuştur. Arap gençleri ülkelerinde yaşadıkları ağır ekonomik ve
sosyal durumları reddederek ülkelerinde bulunan iktidar rejimlerini devirmeyi
talep
ettikleri
için
sokağa
çıkmışlardır.
Modern Arap devrimleri Tunus’ta başlayan ve pek çok Arap ülkesine sıçrayan
devrimlerdir. Devrimler arasında ortak payda, yolsuzluğa, baskıcı rejimlere,
yoksulluğa ve işsizliğe ve mirasçı siyasete karşı çıkmak olmuştur (Mazavi,
2011). Arap ülkelerinin halkları, o sistemleri devirmek ve yerine daha
demokratik siyasi sistemler getirmekten başka bir seçenek olmadığına kanaat
getirmişlerdir. Onlara göre, bunu başarmanın en iyi yolu, tüm grupların ve
toplum kesimlerinin katıldığı barışçıl devrimleri gerçekleştirmektir.
Yemen, Arap bölgesini kasıp kavuran değişim rüzgarlarından uzak değildi.
15 Ocak 2011 yılında, Tunus ve Mısır’da yaşananlardan etkilenen ve rejimde
kapsamlı bir değişim yapmak isteyen Yemen Halk Devriminin adımları
başlamıştır. Yemenli aktivistler, tek rejim iktidarının ayrılmasını, hayat pahalılığını ve siyasi ufkun açılmasını talep etmek için oturma eylemleri ve kalabalık mitingler yapmaya başlamıştır (Abutaleb, 2011: 66). Ayrıca protestocular,
kapsamlı siyasi bir yapı değişikliği, modern medeni bir hukuk devleti, eşit
vatandaşlık, sosyal adalet, insan haklarına saygı, düşünce ve ifade özgürlüğü
çağrısında bulunmuşlardır.
Çalışma bu doğrultuda, 2011 yılında meydana gelen ayaklanmalara katılımdaki
amaçları irdelemeyi ve 2011-2015 yılları arasında Yemen’de yaşanan siyasi
durumu analiz etmeyi hedeflemektedir.
Araştırmanın birinci bölümü önceki çalışmalarını içermektedir. İkinci bölüm
ise araştırmanın yöntemi ele alınmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümde ise
araştırma bulguları ve sonuçları da ele alınmıştır.
Önceki Çalışmalar
Araştırma konusu kapsamında, seçilen bazı çalışmaların özet bulguları aşağıda
sunulmuştur:
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Mâdî (2016): Bu çalışma, Mısır’ın son beş yıl içinde tanık olduğu değişiklikleri
incelemiştir. Çalışmada, betimsel analiz yöntemi kullanılarak veriler analiz
edilmiştir. Çalışma, ilk geçiş aşamasının idaresinin, 25 Ocak Mısır devriminin,
özgürlükleri koruyan demokratik bir devrimden modern bir devlet kurmayı
hedefleyen bir dönüşümüne yol açtığını tespit etmiştir. Bunun yanında boş
olan yürütme ve yasama makamlarını doldurmayı amaçlayan seçim devrimine
adalet tesis etmede oynadığı rol anlatılmıştır.
Fazlî (2013): Bu çalışma, Yemen’deki 11 Şubat devriminin amaçlarının büyük
bir bölümünü gerçekleştirdiğine dair temel bir hipoteze dayanmıştır. Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in iktidardan ayrılmasına rağmen, Yemen siyasi
sahnesinde etkinliği hala bulunmaktadır. Çalışmada betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Çalışma yoksulluğu, devlet kurumlarını kurmak için Modernite
görünümlerinden uzak durmak olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, 11 Şubat
Yemen devrimine neden olan ana temellerden biri de iktidar rejimi veraset
yoluyla devretmeye çalışmasıdır.
El-Maktarî (2016): Çalışma, Yemen’deki 2011-2015 döneminde siyasal geçiş
sürecini incelemiştir. Çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma, 11 Şubat Yemen devriminin ortaya çıkmasına neden olanlardan
birinin de Arap Baharı devrimlerinden etkilendiğini açıklamak olmuştur.
Siyasi ve ekonomik faktörlerin yanı sıra güvenliğin bozulması da nedenler
arasındadır.
Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma, nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Nitel araştırmalar; gözlem, görüşme ve belgeleri analiz etme gibi nitel bilgileri toplama tekniğidir.
Aynı zamanda doğal ve gerçek bir üslupla olay ve analizlere ışık tutmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39). Bu aşamada derinlemesine görüşme tekniği
kullanılarak görüşmecilerle yüz yüze görüşülmüştür.
Araştırma Verilerinin Toplanması
Bu araştırmada bilgi toplama yöntemi olarak derinlemesine görüşme tekniğini
kullanmıştır. Görüşmeler için araştırma hedeflerine uygun 2 açık soru hazırlanmıştır. Bu araştırmada da yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini kullanmıştır. Önceden hazırladığı sorularla birlikte görüşme esnasında araştırmanın
konusuyla ilgili alt sorular yöneltmiştir. Görüşmelerin süresi ortalama 10 ile
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39 dakika arasında sürmüştür. Görüşmelerde genellikle ses kayıt cihazı kullanılmıştır.
Araştırmanın Örneklemi
Üzerinde araştırma yapılan gruplarda “amaçlı örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Bu tür grup araştırmasında araştırmacı, makalesi doğrultusunda
belirli bir hedefe göre grubu seçer. Grup fertlerinde belirli özelliklerin olması
gerekir (El-Tusi, 2001: 6). 20 - 50 yaş aralığındaki Yemenli siyasi aktivistler
hakkında araştırmaya ilişkin bilgiler toplanmıştır. İlgili aktivistler hem araştırmanın konusuna bağlı hem de sosyal medya siteleri ve çeşitli medya
araçlarında büyük rolleri olanlardan seçilmiştir. Türkiye içinde ve dışında
ikamet eden 26 Yemenli siyasi aktivist ele alınarak görüşme gerçekleştirilmiştir.
Aktivistlerin 24’ü erkek 2’si kadındır. Araştırma grubunda kadın sayısının az
olmasının nedeni ise, başta 3 yıldır süren savaş olmak üzere Yemen’de yaşanan
zor şartlar, maaş ödemelerinin durdurulması, elektrik ve internetin çok az
ulaşılabilir olması hatta çoğu zaman tümüyle kesilmesi gibi sebeplerden dolayı
araştırmacının Yemenli kadın siyasi aktivistlere ulaşmada ciddi zorluklarla
karşılaşmasıdır. Türkiye’deki siyasi aktivistlerle derinlemesine görüşmeler
yüz yüze yapılmıştır. Türkiye dışında yaşayan aktivistlerle ise e-posta yoluyla
gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşme sonuçlarının değerlendirilmesi “betimsel analizˮ yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz; daha önce belirlenmiş konularla ilgili elde edilen
verilerin açıklanmasında kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin hedefi görüşülen
kişilerin fikir ve görüşlerinin dikkat çekici bir üslupla anlatılmasıdır (Yıldırım
ve Şimşek, 2011: 224). Bu yönteme göre verilerin analiz kısmında çok sayıda
alıntı yapılmıştır.
Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
2011 Yılı Ayaklanmalarına Katılmanın Nedenleri
Arap ülkeleri yıllar boyu zor şartlarla mücadele etmişlerdir. Arap milletlerinin
otoriter rejimler tarafından uzun yıllar baskı görmeleri, öldürülme, tutuklama
ve işkencelerden dolayı liderlerine karşı patlama aşamasına gelmişlerdir.
Otoriter rejimlerin bu baskıcı yöntemleri sonucu 2010 yılı sonları ile 2011 yılı
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başlarında patlayan halkın isyanı “insanlar rejimi devirmek istiyor” sloganları
başlamıştır.
Aynı zamanda Arap ülkelerinde iç ve dış kitlelerin “irtica” veya “siyasi gericilik” olarak adlandırılan durumun çeşitli suretlerine şahit olunmuştur.
İçerideki Arap rejimleri; özgürlük, insan haklarına ve karşı tarafın görüşlerine
saygı gerekliliğini göz ardı edip yerine baskıcı ve otoriter yöntemleri kullanmayı tercih etmiştir (Kataluni, 2014: 22). Bu faktörlerden dolayı siyasi hayatlarda büyük bir donukluk görülmüştür. Ülke yönetiminin sadece otoriter rejimlerin ellerinde olması siyasi ufkun sınırlı kalmasına neden olmuştur. Bu
durum tek parti, tek lider atmosferiyle yaşayan milletlerin bir gün ayaklanmalarına neden olmuştur. Halk, ülkelerinin düştüğü kötü duruma karşı geldiği
ve bunlara tepkisiz kalamayacağını belirterek ayaklanmıştır.
Görüşmecilere 2011 yılında Yemen’de yaşanan ayaklanmalara katılmalarının
nedenini sorduğumuzda, çoğunluğu ülkede gittikçe kötüleşen iç ekonomik,
siyasi ve sosyal durumların buna neden olduğunu ifade etmiştirler. Aynı zamanda Yemenli gençler ve toplumun farklı kesimlerinden insanların Arap Baharı ayaklanmalarından da etkilenerek protestolara katıldıkları görülmüştür.
Bu kapsamda görüşmecilere şu soru yöneltilmiştir: “2011 yılında Yemen ayaklanmalarına katıldınız mı? Katıldıysanız, katılmanızdaki hedefiniz neydi?”
Aynı soruyu Siyaset Sosyolojisi Profesörü ve Siyasi aktivist olan Naser Bey’e
(50) sorduğumuzda Yemen iktidarının barışçıl, uzlaşma ve özgürlükten uzak
olduğunu kaydederek şu sözleri eklemiştir:
"Evet. Siyasi rejim çıkmaz yola girmişti. Yemen’in siyasi ortamına bakıldığında
siyasi çözüm fırsatlarının olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sistemini geri getirmek veya Cumhuriyeti rayına oturtmak gerekiyordu.
Cumhurbaşkanlığı sistemine yakın aşamaya gelmiştik aslında. Ancak Salihiler
rejimi medya araçlarıyla pazarlanıyordu" .
Naser Beyin cevabından anlaşılacağı üzere Yemen’deki rejim, Cumhurbaşkanlığı sisteminden krallık yönetimine yakın olan aile yönetimine doğru kaymaktaydı. Bunun kanıtı Ali Abdullah Salih’in Yemen’e 33 yıl boyunca hükmetmesi, halkın elinden demokrasiyi alması, iktidarda barışçıl değişimi
engellemesi, iktidarı oğluna devretme niyetinin belirginleşmesiyle babadan
oğula geçme politikasını öne sürmesi gibi faktörlerin Yemen rejiminde
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demokrasiye yer verilmeyeceğini gösteriyordu. En belirgin kanıtlar da özgürlüklerin kısıtlanması, 3 organdaki işleyişlerin düzensizliğiyle organların birbirine girmesi gibi bütün bu faktörler 2011 yılında halkın ayaklanmasına neden
oldu. Bu ayaklanmaların temel hedefi demokrasiyi tesis edip Yemen halkını
geri kalmışlıktan gelişime taşımaktı.
San’a Üniversitesi siyaset bilimlerinde Hocası El-Maktarî’ye göre, seçimi aday
siyasi partilerin zamanında gerçekleştirmemesi Yemen’deki demokratik işleyişin gerilemesine neden oldu. Zirveye ulaşan bu gerilemeyle rejimin iktidarı
sürekli devralmasıyla iktidarın en güçlü müttefiklerinin dahi dahil olduğu
muhalif kitlenin iyice kabarmasına yol açtı. Bu doğrultuda tek çatı altında
toplanan umutlar 11 Şubat’ta “rejimi devirme” istekleriyle meydana çıktı (ElMaktarî, 2016 : 8-9). Siyasi rejimin sürekli iktidarı devralması, aşırı muhalif
bir kitlenin oluşmasına neden olarak rejimi düşürmek adına geniş protesto ve
ayaklanmalara sebep oldu.
Aynı soruyu Yemen meclis üyesi ve siyasi aktivist Tahir Bey’e (50) yönelttiğimizde olayı farklı bakış açısıyla değerlendirerek Yemen’deki gelişimi engelleyen nedenin kötü ekonomik koşullar olduğunu ifade etmiştir.
Yemenli bir TV kanalında siyasi program hazırlayıcısı ve editörü olarak çalışan
siyasi aktivist Ahmet Bey (30) aynı düşüncelere katılarak görüşünü şu şekilde
ifade etti:
“Katılmamdaki amaç her Yemenli genç gibi Yemen’de yaşanan siyasi, ekonomik
ve sosyal durgunluk. Söz konusu devrim gerekçesinin tek adresi bunlardı”.
Ahmet ve Tahir’in ifadelerine bakıldığında Yemen’deki ekonomik, sosyal ve
insani gelişimin gittikçe gerilediği, dolayısıyla en az gelişmiş ülkelerden biri
olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Yemen ülkesi ayaklanmalar öncesinde
büyük ekonomik sorunlarla mücadele ediyordu. Söz konusu süreçte bireysel
gelirlerin düşmesi, fakirlik oranının artması gibi ciddi sosyal sorunlar yaşanmaktaydı.
Genel olarak Ortadoğu’daki ekonomik sorunların başlaması enflasyon, dış
borç, işsizlik gibi sorunları çözme ihtiyacını doğurmaktadır. Örneğin Cezayir,
İran, Yemen, Lübnan ve Filistin gibi Ortadoğu ülkelerinde işsizlik oranı %3035’lere varmaktadır (Yılmaz, 2010: 66). Ekonomik zorlukların çoğu, vatandaşların taleplerini karşılamakla yükümlü olunan ekonomik kalkınmanın

7

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

gelişimindeki zayıflıktan kaynaklanmaktadır.
Aynı soruyu Yemenli bir televizyon kanalında çalışan Yemenli siyasi aktivist
Fatıma (35) Arap Baharına paralel şekilde ülkede yolsuzluk oranının artması,
ekonomik şartların iyice kötüleşmesi gibi faktörlerin gençleri ayaklanmaya ittiğini belirtmiştir. Fatıma ayrıca, “halk devrimi” kavramının 2011’de Yemen’de
olan olayları tanımlamak için kullanıldığını, çünkü “protesto” kavramı bu
olaylar tanımlamak için yetersiz kaldığını aktarmıştır. Konuya ilişkin görüşü:
“Evet devrime katıldım. Biz buna ayaklanma değil devrim diyoruz. Bu 2011
yılında başlayan halkın ve gençlerin barışçıl devrimidir. Katılmamdaki hedefim
değişim, özgürlük, adalet ve eşitliğin sağlanmasıydı”.
Yanıtı değerlendirdiğimizde Yemenli gençlerin Arap Baharından etkilendiklerini görüyoruz. Çünkü ayaklanmaların sonucunda meydana gelen Arap Baharının altında yatan gerekçeler hemen hemen bütün ülkelerde aynıydı. En
başında yolsuzluk, siyasi rejimlerin kaynaklara el koyması, özgürlük, adalet
ve eşitlik kavramlarının olmaması gibi nedenler Arap Baharını oluşturan en
temel faktörlerdendi. Yemenli gençler aslında demokrasiyi, meşruiyetini kaybeden rejimin düşmesini talep eden Tunus ve Mısırlılar gibi Arap gençliğin devamını oluşturuyorlardı. Yemen devrimini daha çok gençlik blokları oluşturmaktaydı.
Devrim sürecindeki toplantı organizasyonları, açık müzakereler, koordinasyonlu ve stratejik hareketlenmeler Yemen devriminin Mısır ve Tunus devriminden daha uzun ve verimli olacağı konusunda ümit vericiydi (Kışlakçı, 2013:
229). Ancak rejimin uzlaşmaya yanaşmaması, barışçıl protestocuların taleplerini
göz ardı etmesiyle başta özgürlük ve eşitliği talep eden sonrasında rejimin
düşürülmesine kadar giden protestolardaki Yemenli gençlerin bir yıldan uzun
süre sahalardan çekilmemelerine neden oldu. Ayaklanan Yemenlilerin talepleri
Mısır ve Tunus’ta ayaklananların talepleriyle eşdeğerdi.
Görüşmelerden anlaşıldığı üzere aslında bütün bu faktörler siyasi rejimdeki
çöküşün başlangıcını gösteriyordu. İşte bu yüzden 2011 yılı ayaklanmaları
gençlerin, siyasi güçlerin ve bütün toplum bireylerinin sistem değişikliğini istemelerinin tam zamanıydı. Tunus ve Mısır’daki Arap Baharı Yemenli gençleri
fakirlik ve işsizliğine çözüm bulmak, özgürlük, adalet ve eşitliğe kavuşmak
için barışçıl protestolar düzenlemeye teşvik ediyordu. Ancak rejimin çözüme
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hiçbir şekilde yanaşmaması, söz konusu protestoların “rejimin düşmesi” isteğine kadar dönüşmesine neden oldu.
Yemen’deki Değişim Sürecindeki Siyasi Durum Analizi
Yemen 2011- 2015 yılları arasında büyük bir siyasi değişim yaşadı. Söz konusu
siyasi değişimin izleri 2011 yılında Tunus devriminin kazanılmasıyla ortaya
çıktı. Tunus devriminin zaferi genelde Arap gençler özelde ise Yemenli gençler
için büyük bir ümit oluşturdu. Zaferin ertesi günü Yemenli bir grup genç
San’a’daki Tunus Büyükelçiliğinin önüne giderek Yemen rejimine karşı
pankartlarla Tunus devrimini destekledi.
2011 yılında başlayan Yemen’deki ayaklanmalar Körfez İşbirliği Konseyi önerisiyle hatta “Körfez Girişimi” olarak adlandırılan Ali Abdullah Salih’in başkan
yardımcısı Abd Rabbu Mansur Hadi’ye devretme talebine kadar gelişti. Bu
aşamada başkanlık seçimleri, ulusal diyalog ve yeni anayasa düzenlendi.
Görüşmeye katılan bir grubun görüşleri Yemen’e ilişkin bölgesel müdahalelerin, Yemenli gençlerin ülkedeki kötü durumları durdurma ve halkın
adalet içinde yaşama hedeflerini içeren değişime yönelik atılan adımların
önünde engel oluşturduğu yönündeydi.
Araştırma kapsamında görüşmecilere şu soru yöneltildi: “2011-2015 yılları
arasında Yemen’deki siyasi durumu nasıl analiz ediyorsunuz?” Aynı soruyu
Siyaset Sosyolojisi Profesörü ve aktivist Naser Bey’e (50) de sorduğumuzda,
bölge ülkelerinin müdahalelerinin değişim isteyen gençlerin menfaatine olmadığını belirtti. Naser bey; rejimi destekleyen ülkeler sözde halk ayaklanmasını kucaklamak ve halkla beraber ülkeyi daha esnek bir siyasi sisteme
taşımak için Başkan Ali Abdullah Salih’i yargılanmaktan koruyacak dokunulmazlık zırhına büründürüp hükümetin yarısını ona vererek Ali Abdullah
Salih’i yönetime ortak ettiklerini, bununla birlikte devletin farklı kademelerinde
kendisini destekleyen yapıların olmasıyla sistemin taşınma sürecindeki kararları yönetmeyi başardıklarını aktardı.
Akademisyen ve siyasi aktivist Muhammed Bey’e (40) aynı soruyu yönelttiğimizde, Muhammed değişim sürecinde Yemen’deki siyasi şartlar istenilen
hedeflere doğru ilerlemeyi sürdürürken Körfez girişimi buna engel olduğunu
bildirerek duruma ilişkin görüşlerini şöyle anlattı:
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“Siyasi gelişmeler aslında olumlu başladı. Hatta hedeflere doğru emin adımlarla
ilerliyordu. Tabii bu durum bölgede tedirginlik oluşturdu. Halbuki bundan korkulacak bir şey yoktu”.
Muhammed Bey’in bu cevabından anlaşılacağı gibi, 2011 yılında başlayan
Yemen devrimi hedeflerine doğru ilerlerken bu durum Körfez ülkeleri için
bir korku hattı oluşturmuştur. Referandum ve demokratik değişimi, özgürlük,
onurlu yaşam, eşitlik ve adaleti talep etmekle başlayan rejimin düşürülmesi
taleplerine kadar gelişen Yemen devrimi coğrafi yönden yakın olan ülkelere
sıçrama ihtimaliyle söz konusu ülkelerde tedirginliğe neden olmuştur.
Bir taraftan Yemen’in son derece dinamik stratejik konumu diğer taraftan Körfez ülkelerine komşu olması, iç işlerinin gittikçe kötüleşmesi gibi önemli faktörlerden dolayı ülkedeki iç çatışmalar ve krizler direkt Körfez ülkelerine
sıçramaktadır. Aynı şekilde Körfez ülkelerinde gerginlikler yaşanırsa yine eşit
oranda Yemen’e de sıçrayacaktır (Ebu-Zeyd, 2013: 75). Körfez ülkelerine göre
Tunus, Mısır ve Yemen rejimlerinin düşmesi demek kendi siyasetlerinin kaybetmesi demektir. Arap dünyasının siyasetini oluşturmakta aktif rolü olan
Körfez ülkeleri Arap dünyasıyla ilgili siyasi istikrarının bozulmasını kabul
edemez (Nofel ve diğerleri, 2015: 8). Arap Baharından sonra ülkelerdeki
değişimlerin Körfez ülkelerinin Arap ülkeleriyle ilgili dış siyasetlerine karşı
engel duvarı oluşturduğu kesindir.
Arap Baharı ülkelerinden olan Yemen’deki değişim sürecinin başta olumlu ilerlemesine rağmen siyasi araştırmacı ve aktivist Ahmet Bey (30) söz konusu
süreçte Yemen’in çeşitli engellerle karşılaştığını belirterek, Arap Baharı döneminde Yemen’de gençlerin liderliğinde halkın ayaklanması sonrasında onlara
siyasi partilerin ve kabile şeyhlerinin katılması hatta Yemenli kadınların da
onlarla birlikte saf tutmasının siyasi gerginlik oluşturduğunu aktarmıştır.
Körfez girişimini eleştiren bazı muhaliflerin görüşlerini değerlendirdiğimizde,
Körfez girişiminin temel hedefinin rejimin başındakileri kurtarma ve bölgesel
siyasi değişiklikleri engelleme olduğu sonucuna varılmaktadır. Yine Körfez
girişimiyle ilgili diğer görüşler ise söz konusu girişimin Yemen’de iktidarın
barışçıl tavırlar sergilemesi, Yemenli halkın hedeflerini gerçekleştirmesi
yönünde uygun bir siyasi çözüm olduğunu belirtmektedir. Hatta Körfez girişiminin neticesinde Yemen’deki ihtilaflı taraflarda uzlaşma sağlanması için
Ulusal Diyalog Konferansı düzenlendiği savunulmaktadır.
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Yemenli bir TV kanalında sunucu olarak çalışan siyasi aktivist Ali Bey’e (32)
değişim süreciyle ilgili siyasi olayları nasıl değerlendirdiğini sorduğumuzda,
Körfez girişiminin Yemen krizine çok önemli bir siyasi çözüm oluşturduğunu
belirterek gençlerin protestolar esnasında baskılayıcı tavırlarla karşılaşmalarına
rağmen, protestoların ülkeyi krizden kurtarmak adına bir siyasi çözüm olarak
Körfez girişiminin başlamasına kadar devam ettiğini söylemiştir. Söz konusu
girişim siyasi tasfiyeleri oluşturarak Ali Abdullah Salih’in çekilmesinden sonra
Yemen’in geleceği için bir altyapı oluşturmuştur. Aynı zamanda Körfez girişimi
mezheplere ve kabilelere kısaca bütün tarafları kapsayarak Ulusal Diyalog
Konferansına katılmaları için fırsat vermiştir. Ulusal Diyalog Konferansı’nın
yeni Yemen’in kurulması için önemli bir adım olduğunu düşünen Ali Bey söz
konusu konferansta ülkenin siyasi ve seçim sistemini belirleme, Sa’de ve güney
bölgelerinin sorunlarını çözme gibi önemli gelişmeler sağlandığını düşünmektedir.
Siyasi Aktivist Fatıma’ya (35) aynı soruyu sorduğumuzda benzer bakış açısıyla
cevap vermiştir. Ona göre,
"2011 yılı devrimi Ali Abdullah Salih’i tahttan indirmesiyle büyük bir değişime
imza attı. Tam 33 yıl sonra Abd Rabbu Mansur Hadi’yle yeni bir Başkanla
Körfez girişimi sürecine girildi".
Fatıma; 2011 yılı devriminin Yemen siyasetinde köklü değişimler oluşturduğunu belirtmiştir. Bu köklü değişimlerin başında Körfez girişimine imza
atılmasıyla, girişimin önemli siyasi değişikliklere neden olduğu
düşüncesindedir. Fatıma’ya göre, en önemli adım ise yönetimin Salih’ten
yardımcısı Abd Rabbu Mansur Hadi’ye taşınması, Ali Abdullah Salih’in 33 yıl
Yemen’i yönetmesinden sonra ilk siyasi değişimin gerçekleşmesi, aynı zamanda
Körfez girişimi rejimin ele başını indirip, Ulusal Diyalog Konferansına katılanların arasında ihtilaflı tarafların olmasına rağmen Güney Hareketi ve Ensarullah (Husiler) ve tüm toplumsal sınıflara kapıları açarak, gençlerin isteklerini
gerçekleştirme ve toplumsal barışı sağlama arasında dengeyi sağlayabilmesi
gibi Körfez girişiminin önemli gelişmelere imza atmasıdır.
El-Cabir (2016: 38)’a göre, Körfez girişimi aslında siyasi partiler ve fırkalarının
arasında bir denge oluşturmayı hedeflemektedir. Egemenlik sahibi parti ve
gayri resmi güçler tek başlarına Yemen’i yönetip kaos ve krizlerin oluşmasını
engelleme amacıyla siyasi grupları tek çatı altına toplayıp güçlü bir zemin
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oluşturmaya çalışmıştır.
Bu nokta Körfez girişiminin son aşamasında ele alınmaktadır. Körfez girişiminin en önemli hedefleri yönetimin barışçıl bir ortamda Ali Abdullah Salih’ten
yardımcısı Abd Rabbu Mansur Hadi’ye taşınmasını sağlamak, iktidar sahibi
partiyle Ortak Buluşma Partileri arasında yarı yarıya bir hükümet oluşturmak,
ulusal diyalogda devrim gençleri dahil, kabileler, güneyliler, Ensarullah
(Husiler) gibi bütün Yemenli tarafları dinlemektir.
Körfez girişiminin olumlu hedeflerine rağmen, siyasi aktivist ve gazeteci
Beşir Bey’in (42) düşüncesi ise, değişim aşamasında taraflar süreci yanlış
değerlendirdikleri yönündeydi. Beşir Bey görüşlerini şu şekilde beyan etmiştir:
“Uzlaşmalı hükümet ve lider oluşturulmasına rağmen hükümetin içinde dahi
çeşitli ihtilaflar vardı. Hükümete ortak olan siyasi tarafların şikâyetlerine
maruz kalındı. Bu faktörler istikrarlı bir hükümetin oluşmasını engelledi”.
Beşir Bey, Yemen devriminin halk ve toplum üzerinde büyük bir etki oluşturduğunu ve bu etkinin siyasete olumsuz yansıyarak ülkede istikrarsızlığa neden
olduğunu düşünmektedir. Devrimin olumlu sonuçlarından olan Körfez girişimi sonucunda iktidar parti ile muhalefet arasında uzlaşma hükümeti oluşturulmasına rağmen, hükümet içindeki ihtilaflar devam ettiğinden iktidar
partisi ile muhalefet arasında itham ve şikayetler devam etmiştir.
Sonuç olarak, Yemen halkı aslında başlangıçta barışçıl bir devrimle başladı.
Bu barışçıl devrim Körfez girişimiyle siyasi tasfiyeye dönüştü. Mısır, Tunus
ve Libya gibi diğer Arap Baharı ülkelerinden farklı olarak iktidar ve muhalefet
arasındaki siyasi anlaşma yoluyla Yemen iktidarının devrilmesi durumu ortaya
çıktı. Söz konusu gelişme, devrimin birtakım hedeflerini gerçekleştirdi. Örneğin
iktidar barışçıl yöntemlerle değişerek babadan oğula iktidarı devralma projesi
engellendi. Aynı zamanda siyasi tasfiye Yemen’i bir süreliğine yıkıcı savaştan
korudu. Ancak siyasi geçiş sürecine ait görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde geç kalınması ve en başta ekonomik faktörler olmak üzere
karşılaşılan zorluklar, tasfiye sürecinde hataların birikmesine neden oldu ve
tüm bunlar Yemen halkının kaos fırtınasına girmesine sebep oldu. Körfez girişimin başında anayasa referandumu, başkanlık ve meclis seçimleri olmak
üzere diğer maddeleri uygulamaya geçiremedi.
Sonuç ve Öneriler

12

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Bu araştırma 2011-2015 yılları arasındaki döneme odaklanmıştır. Söz konusu
dönemde 2010 yılının sonu 2011 yılının başlangıcında diğer Arap ülkeleriyle
paralel olarak Yemen’de önemli siyasi gelişmelere şahit olunmuştur.
Arap Baharı ülkelerinin tanıklık ettiği halk protestolarına katılmanın hedefleri
sürekli tartışılan bir konudur. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlardan bir
tanesi, Yemen halkının 2011 yılındaki protestolara katılmaya iten en önemli
nedenin, iktidardaki rejimin yıllar boyunca yönetimde olması ve iktidarın
babadan oğula geçmesini istemesiyle partiler arasında demokratik yollardan
iktidar devri engellenmiş, böylece Yemen’deki siyasi partiler arasında iktidarın
barışçıl aktarım sürecinin zayıflamasına yol açmıştır.
Araştırma kapsamında da yapılan görüşmelerden anlaşıldığı üzere Yemen
halkını protestolara iten başka nedenler ise yoksulluk, gençlerde işsizlik
oranının artışı, vatandaşların geçim standartlarının gittikçe kötüleşmesi,
ekonomik ve siyasi reformların zayıflaması gibi gerekçelerden dolayı özgürlük,
adalet ve eşitliği talep etmişlerdir. Bu gerekçeler, Yemenli gençlerin, siyasi
partilerin ve toplumun çeşitli kesimlerinin meydanlarda uzun süre direnmesini
sağlamıştır. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından yürütülen Körfez
girişimi sonucunda siyasi çözümle sonuçlanan Yemen protestoları 9 aydan
fazla sürmüştü.
Körfez ülkelerinin Körfez girişimi hususunda iktidar partisi (Genel Halk Kongresi ve Müttefikleri) ile muhalefet (Ortak Buluşma Partileri ve Ortakları)
arasında imzalanan anlaşmada geçiş döneminin adımları belirlenmiştir. Geçiş
dönemi kapsamında Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’ten Başkan Yardımcısı
Abd Rabbu Mansur Hadi’ye kanunen resmi yetkilerini intikal etmesini,
muhalefetin liderliğinde Ulusal Uzlaşma Hükümeti’nin kurulması, anlaşmalı
aday Abd Rabbu Mansur Hadi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi, ülkenin yeni anayasasının hazırlanması, geçiş döneminin sonucunu
oluşturan başkanlık ve meclis seçimlerin adımlarının belirleneceği kapsamlı
Ulusal Diyalog Konferansın hazırlanması kararına varılmıştır. Bu adımlarla
Körfez girişimi ve yürütme mekanizması sonucunda 2011-2015 yılları arasında
Yemen’in siyasi durumu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında Yemen’deki
2011-2015 yılları arasındaki siyasi durumlara yönelik yapılan analizden elde
edilen sonuçlardan anlaşıldığı üzere, Körfez girişimi adı altında bölgesel müdahalenin siyasi rejime tam dokunulmazlık getirdiği, iktidar partisine Ulusal
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Uzlaşma Hükümeti’ne muhalif partilerle birlikte katılım iznini sağladığı
görülmüştür. Bu durum meydanlara çıkan gençlerin itiraz konusu haline
gelmiştir.
Genel olarak Körfez girişimi, 11 Şubat devrimi gençlerinin protestolardan
itibaren talep ettikleri en önemli hedeflerini gerçekleştirecek siyasi çözüm
zemini getirebilmiştir. Bu siyasi çözüm rejim başkanının gitmesi olmuştur.
Yapılan görüşmelere istinaden, katılımcılar Körfez girişiminin imza tarihinden
itibaren gerçekte önemli başarılar elde ettiğini ifade etmişlerdir. Çünkü Körfez
girişimi sonucunda iktidar, Başkan Ali Abdullah Salih’ten Başkan Yardımcısı
Abd Rabbu Mansur Hadi’ye geçmiştir. Bu şekilde Yemen ülkesi savaşın yıkımlarından korunmuştur. Aynı zamanda katılımcılar, Körfez girişimi kapsamında
yapılan Ulusal Diyalog Konferansın bütün kesimleri kucakladığından dolayı
önemli bir fırsat oluşturduğunu, kadına, sivil toplum kuruluşlarına, gençlere,
güney hareketine hatta Ensarullah (Husiler) hareketi gibi siyasi faaliyetlere
katılım fırsatlarını sunduğunu belirtmektedirler.
Sonuç olarak bu araştırma, 2011 yılında meydana gelen ayaklanmalara katılımdaki amaçları irdelemeyi ve 2011-2015 yılları arasında Yemen’de yaşanan siyasi
durumu analiz etmeyi hedeflemektedir. Konunun ehemmiyeti ve önemine
karşın yeteri kadar araştırmalar yapılmadığı görülmektedir. Böylece 2011
yılında meydana gelen ayaklanmalara katılımdaki amaçları irdelemeyi ve
2011-2015 yılları arasında Yemen’de yaşanan siyasi durumu analiz etmeyi
daha derin analiz eden benzer araştırmaların yapılması mümkün olacaktır.
Dikkat çekilmesi gereken bir başka husus, 2015 sonrası dönemde Yemen tanık
olduğu siyasi olayları hakkında daha derinlemesine analiz etmeye faydalı
olacağı düşünülmektedir.
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Sosyal Medyada Reklam: Ampirik Kanıtların Gözden Geçirilmesi
Gulsara Akimkanova
Özet: Hayatı kolaylaştırması, uzakları yakın kılması, sosyalleşmeyi sağlaması, ulaşım maliyetini
düşürmesine bağlı olarak internet, bireylerin vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yer almaya başlamıştır.
Bireylerin interneti kullanım amaçlarının belirlenmesi, konunun daha iyi anlaşılması bakımından
önem arz etmektedir. Yayınlanan raporların sonuçlarına göre internetin sosyal medya amaçlı
kullanım oranının oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal medyanın günümüzde çok
yaygın şekilde kullanılması yapılan birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Bu nedenle de
pazarlama ve iletişim ile ilgili gittikçe artan sayıda bilim insanı, çalışmalarını sosyal ağlardaki
reklam konusunda yapmaktadır. Bu makale, sosyal medyada reklamcılıkla ilgili akademik ve
ampirik araştırmaların güncel bir incelemesini sunmaktadır. Çalışma için Ulusal Tez Merkezi (YÖK
Tez) veri tabanı arandı ve 53 ilgili çalışma belirlendi. Belirlenen çalışmaların bulguları, ortaya çıkan
dört tema ile düzenlenmiştir: sosyal medyada reklam kullanımı, tüketici tutumları, sosyal medya
alışkanlığı ve marka. Araştırılan konuların ve önemli sonuçların yanı sıra, her makale ile ilgili yayın
yılı, araştırma yöntemi, örneklem, ölçülen yapılar ve analiz şekli incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya; Reklam; Ampirik Kanıtlar; Web 2.0

Giriş
Şu anda dünya nüfusunun %48’i sosyal ağ sitelerini aktif olarak kullanmaktadır
(We Are Social). Globalwebindex'in en son verileri, dünyanın 4 milyardan
fazla kişinin her ay çevrimiçi video içeriğini izlediğini ve dünyanın toplam
nüfusunun yarısından fazlasına eşit olduğunu gösteriyor. Vlogs özellikle
popülerdir, 2 milyardan fazla insan son 30 gün içinde en sevdikleri etkileyicileri
izlemek için ayar yapıyor (DataReportal, 2019). Sosyal medya artık internet
kullanıcılarının günlük yaşamlarının bir parçası oldu.
Web 2.0’ın sosyalleşmeyi kolaylaştırması, kullanıcılarına metin, fotoğraf, video
gibi içerikler üretmesine imkân sağlamasıyla sosyal medya kavramı hayatımıza
girmiştir. Etkileşimi kolay hale getiren, kolektif hareket yeteneğimizi arttıran,
ticari faaliyetlerde maliyeti azaltan, tavsiyede bulunma, beğenme ve çevrimiçi
insan ilişkilerine katkı sağlaması, sosyal medyanın hayatımızdaki kavramsal
önemini artmıştır. Web 2.0 günümüze gelene kadar önemli değişimler yaşamış
ve sosyal medyanın temelini oluşturmuştur (Kırık, 2017, s.72).
Sosyal medya mecrası; sosyal ağ siteleri, forumlar, online sohbet mecraları, eposta uygulamaları, wikiler, bloglar gibi karşılıklı etkileşimin sağlandığı, kul-

16

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

lanımı basit ve herkesin erişimine açık olan web tabanlı iletişim mecralarıdır
(Onat, 2010: 105). Sosyal medya, bilgi, düşünce ve fikir paylaşımını karşılıklı
bir etkileşim içerisinde aynı mecrada toplanmış kişiler tarafından gerçekleşmesini sağlayan ortam olarak belirtilmektedir (Safko ve Brake, 2009: 6).
Sosyal medya reklamcılığı, şirketlerin amaçlarına yönelik sosyal medya
araçlarına reklam ve pazarlama faaliyetlerini tüketicilerin görebileceği düzeyde
dahil ederek, tüketicilerin ileti yaymalarını, iletişim sağlamalarını başka bir
deyişle reklam mesajları ile etkileşim kurmaları konusunda faaliyetlerin tümü
olarak ifade edilmektedir (Sabuncuoğlu ve Gülay, 2014: 3). Bir diğer tanıma
göre sosyal medya reklamcılığı, tüm cihazlarla giriş yapılabilen sosyal ağlar,
sosyal oyun uygulamalarında yayınlanan reklamları kapsamaktadır (Buluş,
2016: 106).
Sosyal medya reklamları, kullanıcıların yakın çevresi ve diğer bireyler ile
iletişim sağlaması yönüyle geleneksel reklam araçlarından daha güçlü bir
reklam aracıdır. Geleneksel reklamlar ürünün özellikleri avantajları üzerinde
dururken, sosyal medya reklamları, kullanıcılar üzerinde en büyük etkiyi
yaratacak şekilde kişiselleştirilmiş içeriklere sahip olabilmektedirler (Kerpen,
2011: 174).
Bu günlerde sosyal medya insanlar tarafından çokça kullanılmakta ve durumda
firmaların dikkatini çekerek sosyal medya mecrasını bir pazarlama aracı olarak
görmelerini sağlamıştır. Firmalar ile birlikte pazarlama uzmanları da bu
mecrayı insanları mal ve hizmetleri satın almaya teşvik etmek adına bir araç
olarak kullanmaktadırlar (Amjad vd., 2015: 463). Sosyal medyanın günlük
yaşamımıza girmesinden itibaren, sosyal medyayı kullanan kişileri reklamlar
ile etkileyerek daha fazla etkileşim yaratmaya çalışan uygulamalar olmuştur
(Poynter, 2012: 504). Sosyal medya ile insanların aramış olduğu bilgiye ulaşması
kolaylaşmış, şirketler ve müşteriler aralarında çift yönlü bir iletişim kurabilir
duruma gelmişlerdir. Bu şekilde etkileşimi daha yüksek bir zemin oluşurken,
müşterilerin bilgi arama ihtiyaçları bazı sosyal medya uygulamalarında
karşılanmaya başlamıştır ve bu günlük hayatımızın bir bölümü durumuna
gelmiştir. Bu durumu kendileri adına fırsat olarak gören işletmeler sosyal medya uygulamalarını bir reklam aracı olarak görmeye başlamışlardır
(Kazançoğlu vd., 2012: 160).
Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen reklam ve pazarlama
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faaliyetleri her geçen gün çeşitlenmekte, kendi içerisinde değişime uğramakta
ve yenilenmektedir. Teknolojideki yenilikler sosyal medya platformlarında da
yeni teknik ve uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Dinamik ve
kendi içinde yenilikçi olması, sosyal medyayı reklam faaliyetlerinde kullanmayı
cazip kılmaktadır. Özellikle geniş kullanıcı kitlesine ulaşma, maliyetin düşük
olması, doğru hedef kitle ile temas kurma ve bu platformlarda uzun süreli zaman geçirme alışkanlıkları, sosyal medya reklamlarının farkını öne çıkarmaktadır. Sosyal medya reklamlarının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir
(Güçdemir, 2017, s.84);
- Dikkat çekici olmalı - yaralatıcı ve yenilikçi olmalı
- Kullanıcılarına özgür alanlar bırakmalı
- Paylaşılan içeriğin etrafında şekillenmeli
- Sosyal medya reklamları hazırlanan içeriklerle zengin bir iletişim alanı sunmalı ve dikkat çekici olmalıdır.
Sosyal Medya Kullanımı
We Are Social’ın 2019 Nisan raporunda küresel internet kullanıcıları 2019
yılının başından bu yana toplam 4.437 milyar olduğunu yayınladı. Sosyal medya kullanıcı sayıları da sağlam bir büyüme kaydetti, şu anda 3,5 milyar oldu.
3,4 milyardan fazla kişi - mobil platformlar üzerinden sosyal platformlara erişmektedir.
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Dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık yüzde 98'i - 3,4 milyardan
fazla kişi - mobil platformlar üzerinden sosyal platformlara erişmektedir. En
son bildirilen rakamlar geçtiğimiz yıl boyunca her gün ilk kez ortalama 1 milyon insanın çevrimiçi olduğunu ve en son 2019 raporunda güçlü büyümeye
devam ettiğini gösteriyor (We Are Social).
Çeşitli sosyal platformlarda hala en çok kullanılan Facebook platformudur.
İkinci sırada Youtube sonra Whatsapp yer almaktadır. İnstagram ise altıncı
sırada yerleşmektedir.

Son üç ay içindeki sonuçlara göre her platformun reklam izleyici sayıları
sosyal medya kullanımıyla ilgili değerli bir bakış açısı daha sunar. Bulgularda
gördüğümüz gibi Facebook platformu 1.887 milyon reklam izleyicisine sahiptir.
İkinci sırada İnstagram 802 milyon reklam izleyicisi ile yer almaktadır (We
Are Social).

19

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Yöntem
Bu çalışmada literatür arama için Ulusal Tez Merkezi (YÖK Tez) veri tabanı
yararlandı. Ulusal Tez Merkezi akademik çalışmalar alanında en kapsamlı
veri tabanları arasında olduğu bilinmektedir. Arama hakemli akademik tezlerle
sınırlıydı ve başlık, özet ve konu arama alanları olarak dahil edildi. Buna ek
olarak, bu çalışma için seçilen tezlerin aşağıdaki terimlerden birini içermesi
gerekiyordu: “sosyal medya”, “sosyal web”, “web 2.0”, “Sosyal medya reklamları”, “Facebook”, “İnstagram” veya “YouTube”. Bu kriter, seçilen makalelerin
de sosyal medyaya bir referans içermesini sağlamıştır.
“Sosyal web” ve “web 2.0”, “Sosyal medya reklamları” sosyal medya ile ilgili
tezler arayışında sosyal medya ile birlikte arama terimleri olarak dahil edildi,
çünkü bu üç terim genellikle akademik literatürde birbirinin yerine kullanılır
(Berthon ve ark. 2012).
Son olarak, “Facebook”, “İnstagram” ve “YouTube” için arama terimleri eklendi, çünkü bunlar şu anda en popüler sosyal medya siteleri arasında yer
alıyor ve bu sitelerin isimleri, “sosyal medya” yerine, bazen bir tezlerin
başlığında, özetinde veya anahtar kelimelerinde kullanılıyor.
Arama, daha sonra ampirik araştırma rapor eden tezlerle sınırlı olan 53 tezi
ortaya çıkardı. Araştırılan veri tabanda bazı akademik çalışmalar teorik kağıtlar,
vaka saplamaları veya kısa, ampirik olmayan tanıtımlardı. Buna ek olarak,
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sosyal medya, sosyal medya reklamları konusuyla uğraşmayan tüm ampirik
tezler hariç tutulmuştur. Örneğin, sosyal medyada mahremiyet, sosyal ağlarda
anne olmak, ya da sosyal ağ ile evlilik ilişkisi gibi çalışmalar kesin olarak ortadan kalktı. Çalışmada sadece son üç yılda, yani 2017’den 2019'a kadar yayımlanmış tezler incelendi.
Tezler, yazarlar ve yayın, araştırma konusu, kuramsal çerçeve, araştırma yöntemi, örnek, ölçülen yapıları, analiz ve önemli sonuçları sınıflandırıldı. Ayrıca
araştırılan sosyal medya türü kodlandı .Kodlama sürecinde, tezlerin her birine
atanabileceği dört ana tema ortaya çıktı: sosyal medyada reklam kullanımı,
tüketici tutumları, sosyal medya alışkanlığı ve marka.
Sonuçlar
Yayın yılları tespit edilen tüm tezler 2017’den 2019'a kadar yayınlanmıştır. Bu
konuyla ilgili tezlerin çoğunluğu (29) 2019'da yayın artışı görülmektedir. 2018
yılında 15 tez yayınlanmış 2017’de ise 9 tane tez göz önünde bulunmaktadır.
Bu bulgular sosyal medya, sosyal medyada reklamcılığın bir araştırma konusu
olarak akımını vurgular. Konuyla ilgili yayınlanan tezler sayısı açısından iki
üniversite öne çıkmaktadır: Selçuk (10) ve Marmara Üniversiteleri (6). Kalan
37 tez çeşitli üniversiteler tarafından yayınlanmış. Araştırma konuları ve
önemli sonuçlar daha önce belirtildiği gibi, seçilen tezlerde dört ana temada
tanımlanmıştır. Bulgular bu temalar tarafından rapor edilir ve her bölümün
sonunda toplanır.
Sosyal Medyada Reklam Kullanımı
Bu bölümde sosyal medyada reklam kullanımı ve etkileri konusunda ulaşılan
sonuçlar verilmiştir.
Necla Çetinoğlan (2017) yaptığı çalışmada şu sonuca ulaşmıştır. Ürüne dair
bilgi toplama sürecinde kullanıcının beğendiği veya hoşlandığı diğer bir kullanıcının düşünleri ve paylaşımları yönlendirici olmaktadır ve grup, kişi ve
güven duyulan arkadaşların fikirleri önemsenmekte ve buna güven duyulmaktadır. Özellikle satıcını ya da üreticinin kullanıcı ile iletişime geçmesi bir
güven ve memnuniyet oluşturmaktadır. Tabii ki ürünün kalitesi de büyük rol
oynamaktadır. Sonuçlara göre satın almada sosyal medya reklamlarından etkilenme de ürüne dair deneyim ve görüşler sosyal medyada paylaşılmaktadır.
Eğer memnuniyetsizlik varsa bu paylaşım daha artmaktadır. Ayrıca erkekler
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kadınlara göre ürün konusunda daha fazla paylaşım yapma eğilimi göstermektedir. Erkekler için ayrıca sosyal medyada dolaşan bilgiler daha çok önemli
olmaktadır. Sosyal medya reklamlarında ünlü kişi desteği almak reklamın
daha etkili olmasını sağlamaktadır. Tuğba Özbayraktar (2018) çalışmasında
tablolarda yer alan tüm paylaşımlarda ünlü kişinin yapmış olduğu paylaşımlar,
markanın yapmış oldukları paylaşımlardan daha çok beğenilmiştir. Bu da
sosyal medya reklamcılığında ünlü kişi ile iş birliği yapmanın önemini ortaya
koymaktadır. Bulgulara göre sosyal medyada iş birliği projelerinde reklam
videolarının görüntülenme sayısı daha fazla olduğundan, reklam görseli paylaşmaktan daha avantajlı olduğu sonucuna varılabilir. Ünlü kişilerle yapılan
paylaşımlardan sonra markanın da iş birliği yaptıkları ünlü kişiler gibi takipçi
sayılarının ve bilinirliklerinin arttığını gözlemlenmiştir. Reklamlarda ünlü
kişileri kullanmak yeni çıka bir yöntem değil ama markalar için ünlü kişi ile
sosyal medyadan iş birliği yapmalarının en büyük avantajlarından biri; ünlü
kişiyi takip eden kullanıcılar hali hazırda ünlü kişiyi seven, inanan ve güvenen
kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda reklamcılıkta en önemli unsurlardan
biri olan markaya ve ürüne güven problemini aşmak biraz daha kolaylaşmaktadır Aynı sonuca da Ayşe Gür (2019) kendi çalışmasında ulaşmıştır: bir
sonuç olarak Gaziantep’te yaşayan Y kuşağı tüketiciler sosyal medya reklamlarından ve sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinden belirli ölçülerde
etkilenmektedir. Son olarak da çalışmada paylaşımlara yapılan yorumlarda;
ünlü kişinin tanıtımını yaptığı ürüne daha çok rağbet gösterildiği ve hemen
nereden, nasıl satın alınabileceğine dair sorular geldiği gözlenmiştir (Tuğba
Özbayraktar, 2018).
Aybike Harmanşa Demir’in (2019) yaptığı araştırmada katılımcılara internet
üzerinden alışveriş yapma sıklıkları sorulduğunda, sadece %2’si hiç alışveriş
yapmadığını belirtmiştir. %14,6’sı 1 defa alışveriş yaptığını, %37,4’ü 2-4 defa
alışveriş yaptığını, %24’ü 5-7 defa alışveriş yaptığını ve %23,8’i ise 7 defadan
fazla alışveriş yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların internet üzerinden alışveriş
yapma sıklığına bakıldığında, internet üzerinden en az 2 defa alışveriş yapanların oranı %85,2’dir.
Araştırmaya katılan tüketicilerin ziyaret ettikleri sosyal ağ sitelerine
bakıldığında, %56,9’unun Facebook’u, %79,8’inin Instagram’ı ve %57,3’ünün
YouTube’u ziyaret ettiği görülmektedir. En sık ziyaret edilen sosyal medya
aracı dağılımları genel olarak incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun In-
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stagram’ı tercih ettikleri görülmüştür. Benzer sonuca diğer tezlerde de
ulaşılmıştır ayrıca Fatma Güvendir’in (2019) tezinde katılımcıların (%48) Instagram’ı ziyaret ettiklerini ve katılımcıların neredeyse tamamı (%93,5) internetten alışveriş yaptıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlara en çok
etkilendikleri reklam türü sorulduğunda, çoğunluğun (%53,8) sosyal medya
reklamını işaretlediği görülmüştür. En az tercih edilen reklam türü ise %1,1
ile radyo reklamlarıdır (Fatma Güvendir, 2019).
Aybike Harmanşa Demir’in (2019) yaptığı araştırmada katılımcıların sosyal
medya reklamlarından etkilenerek satın aldığı ürün ve hizmetler incelendiğinde, en çok giyim ve aksesuar ürünlerini tercih ettikleri görülmektedir.
Satın alma niyeti ile ilgili algı düzeylerine bakıldığında, ankete katılan tüketicilerin reklamı yapılan ürünü ihtiyaçları varsa satın alabilecekleri, satın alma
niyetini olumlu etkiledikleri, daha çok satın almaya teşvik ettikleri ve doğru
ürünü satın alabilecekleri görüşüne orta düzeyde katıldıkları söylenebilmektedir (Aybike Harmanşa Demir, 2019).
Ceren Aydın (2019) ulaştığı sonucuna göre katılımcıların çoğunluklu olarak
sosyal medyada bilgi edinmek ve eğlenmek için zaman geçirdikleri söylenebilir.
Dolayısıyla sosyal medya reklamlarını faydalı bulmaları, satın almaya yönelik
tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir. Fakat Mehmet Işık’ın
(2019) Facebook'ta yayınlanan reklamları örnek alarak elde ettiği veriler sonucunda bir kullanıcı Facebook'ta bir reklam gördüğünde o markanın gerçek
hesaptan mı yoksa sahte hesaplardan mı yönetildiğine tam emin olamadıkları
için beğendikleri ürünü satın almadan önce ön araştırmasını yaptıkları
görülmektedir. Elde edilen veriler sonucunda Facebook'ta reklamını gördüğü
bir ürünü almak isteyen kullanıcı, beklediği ürün ve kaliteyi elde edememe
korkusu ya da internet alışverişlerinden dolandırılan insanları duyduklarından
dolayı ya ürünün gerçek mağazasına gidip ürünü almaktalar ya da reklamı
verilen ürünün altındaki tüketici yorumlarını dikkate almaktadırlar. Facebook
kullanıcılarının, Facebook'ta reklamını görüp satın aldıkları bir üründen hoşnut
kalmaları durumunda ürünle alakalı yaşadıkları deneyimlerini kişisel
çevreleriyle paylaştıkları tespit edilmiştir. bir Facebook kullanıcısı, Facebook'ta
reklamını görüp satın aldığı bir ürünle alakalı gözlemleri doğrultusunda
markanın reklamını devam ettirdiği görülmektedir. Bundan başka Ceren Aydın
(2019) Facebook kullanma aralığının cinsiyet durumlarına göre değiştiği belirlemiş. Erkeklerin kadınlara göre Facebook'u daha sık kullandığı belirlen-
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miştir. Bunun sebepleri arasında erkeklerin ve kadınların gün içerisinde bir
işte çalışması, bunun yanı sıra kadınların akşam ev işlerine de vakit ayırmaları
olabilir. Facebook kullanma aralığının meslek durumlarına göre değiştiği belirlenmiştir. Bu durum insanların çalışma prensipleri ve çalışma ortamlarına
göre Facebook'a bağlanma durumları her mesleğe göre değişkenlik göstermektedir.
Fulya Simavoğlu (2019) dijital medya reklamlarının z jenerasyonunun çevrimiçi
satın alma davranışları üzerindeki rolünü incelemiştir. Sonuçlara göre araştırmaya katılan katılımcıların çevrimiçi satın alma davranışları ile yaşları arasında
anlamlı fark bulunmaktadır. 15 yaş ve altında yer alan tüketiciler çevrimiçi
satın alma davranışını daha az sergiledikleri ortaya konmuştur. Diğer yaş grupları olan 16, 17, 18, 19 yaşındaki tüketicilerin çevrimiçi satın alma davranışı
daha fazladır. Yukarıda sunulduğu sonuçlar gibi bu çalışma da Z jenerasyonunun satın alma kararlarını influencer / youtuber etkiledikleri belirlenmiştir.
“Çevrimiçi satın alma davranışında hangi platformda görmüş olduğunuz
reklamlar sizi daha çok etkilemektedir?” sorusuna verdiği cevaplara göre en
fazla İnstagram platformunda görülen reklamların daha etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. “Çevrimiçi satın alma işlemini daha çok hangisi üzerinden yapıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplara göre en çok tercih edilen online alışveriş
siteleri (Idefix, Hepsiburada, n11.com vb.) olmuştur. Katılımcılara sorulan
diğer bir açık uçlu olan “Dijital medyada sizi en çok etkileyen ve aklınızda
kalan bir reklam var mı? Varsa bu reklamı hangi platformda izlediniz?”
sorusuna verilen cevaplar incelendiği zaman tüketicilerin aklında kalan ilk
iki reklam Trivago ve Huawei reklamlarıdır ve Youtube platformunda izledikleri reklamın daha akılda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Fulya Simavoğlu,
2019).
Sağlık sektöründe, sosyal medyada yapılan reklamların etkisinde incelenmiştir.
Bu konuda Salih Sarıal’ın (2019) yaptığı çalışmasında sağlık sektöründe sosyal
medya reklamların erkeklerin, kadınlara oranla daha çok etik düşündüğü ve
bu durumda etik dışı konulara hassasiyetlerinin daha fazla olduğu sonucu
ortaya çıkmıştır. Özellikle kadınların sağlık konuların da daha detaylı bir
araştırma istekleri oldukları için sosyal medyada çeşitli uzmanların paylaşımlarından rahatsız olmadıkları görülmüştür. Eğitim düzeyi yüksek olan bireyler
düşük olan bireylere göre etik duruma daha az dikkat ettikleri görülmüştür.
Katılımcıların çoğunluğu (%51,1) sağlık sektöründeki sosyal medya reklamların
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abartılı olduğunu düşünmektedir. Ona rağmen katılımcıların, yaklaşık %90’ı
daha önce herhangi bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanmış olduğunu
ifade etmişler ve hastane tercihlerinde en fazla Facebook, İnstagram,
Foursquare ve Google+ sonucuna ulaşmıştır (Salih Sarial, 2019).
Sosyal Medya Kullanma Alışkanlığı
Çağdaş dünyanın yeni kitle iletişim araçları yani Youtube, Facebook ve İnstagram en çok kullanılan sosyal ağlar olarak sayılmaktadır. Özellikle son çağlarda
Youtube platformu çok gelişmektedir ve yakın zamanda TV’nin yerini tamamen alacaktır. Artık insanlar Youtube’da kendi içeriğini oluşturup üretmekle
meşguldür ve kurum, markalar da o insanların yardımı ile kendi hizmet veya
ürününü tanıtmaya çabalıyor.
Furkan Menekşe (2017) araştırmasında YouTuber'ların bir kısmı içerik üretimini
sırf para kazanmak için devam ettirip para kazanmadıkları durumda içerik
üretimine devam etmeyeceklerini belirtirken, diğer bir kısım da bu işi eğlence
ve hobi olarak gördüğünü veya kendi mesleklerine katkı sağladığını
düşündükleri için devam ettirdiklerini, para kazanmasalar da devam ettireceklerini söylemektedirler.
Murat Kuyumcu (2017) yaptığı analizin sonucu göstermektedir ki, Youtube
sitenin kurulduğu günden bu yana paylaşılan videolar içerisinde kullanıcılar
tarafından en çok izlenmiş ilk elli videonun %94’ünü oluşturan müzik klipleri
( 47 adet ), bireylerin siteyi öncelikli olarak boş vakit geçirecekleri, eğlence
amaçlı videolar takip edecekleri bir alan olarak kabul ettikleri izlenimini
doğurmaktadır.
Cihat İç (2017) Türkiye'de en çok abonesi olan YouTube kanallarını bulgulara
göre belirlemiş. Kanallar incelendiğinde, birbirlerine karışmış yapıları dikkat
çekmektedir. Oyun kanallarının en çok izlenen videolarına toplamda baktığımızda daha çok eğlence içerikli videoların olduğu görülmüştür. Videolar
incelendiğinde en güncel, en çok, beğeni alan, yorum alan kanalın Orkun Işıtmak kanalı olduğu gözlemlenmiş ve en çok izlenilen ve en çok etiket kullanılan
kanalın Ndng - Enes Batur kanalı olduğu gözlemlenmiştir. En uzun süreli
videoları Oyun Delisi kanalı çekmiştir. Videolar incelendiğinde, en çok izlenen
video "Ndng - Enes Batur" kanalının" Komik Montajlar 2" videosudur. Bu
video 14.562.451 kere izlenmiştir. En çok beğenilen ve yorum alan video
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“Orkun Işıtmak" kanalının "Murat Boz Bana Ağda Yaptı" videosudur. Bu video
306.721 kere beğenilmiş ve 120.560 adet yorum almıştır. En çok beğenilmeme
alan video “Burak Oyunda" kanalının "♪"Burası Minecraft" - A Minecraft
Original Music Video/Türkçe Minecraft Şarkısı" adlı videosudur. Bu video
24.120 kere beğenilmemiştir.
Sosyal medyayı en çok kullanan gençler ayrıca üniversite öğrencileri olduğu
için bu konuda birkaç tezler yazılmıştır. Ayten Barak (2018) araştırmada öğrencilerin en çok kullandığı sosyal medya platformunun İnstagram olduğu belirlemiştir. Analizler sonucunda Facebook ve Twitter platformları erkekler tarafından kadınlara göre daha fazla kullanılırken, Instagram’ın kadınlar tarafından
erkeklere göre daha fazla kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin sadece %13’ü sosyal medya platformlarında her gün paylaşım yapmaktadır. Platformlara göre her gün paylaşım yapan öğrencilerin %63’ü Twitter,
%16’sı Facebook, %21’inin İnstagram kullanıcısı olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin günlerinin yaklaşık 3 saatini sosyal medya platformlarında geçirip,
gençlerin çevreleriyle veya arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine sosyal medya
platformlarında zaman geçirmeyi tercih ettikleri açıklanmıştır. Kullanıcıların
daha hızlı bir şekilde etkileşim kurmasını sağlaması ve kendilerine yakın gruplar içerisinde yer almalarına olanak sağlaması gibi özellikler Twitter’ın diğer
sosyal medya platformlarına göre farklılaşmasının sebepleri olarak belirlenmektedir. Öğrenciler İnstagram platformunu ise en çok gözetim, beliğin imajını
oluşturma, kendini sunma, kendini ifade etme ve sosyal etkileşim için kullandığı belirlenmiştir. Facebook platformu ise sırasıyla en fazla gözetim, benliğin imajını oluşturma, kendini ifade etme, kendini sunma ve sosyal etkileşim
eylemleri için kullanılmaktadır. Burak Yılmazsoy (2018) ise bulgu sonucuna
göre cinsiyet değişkeni açısından kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre
Facebook sosyal ağını sosyal ilişkiler alanında daha fazla kullandığı sonucuna
ulaşılmıştır. Özellikle katılımcıların büyük bir çoğunluğu Facebook sosyal
ağının uzaktan eğitim platformu olarak kullanılmasının, ders arkadaşlarıyla
ve ders öğretim elemanıyla iletişimlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir.
Ramazan Akkuş (2018) ise öğrencilerin Facebook arkadaş sayısı arttıkça öğrencilerin Facebook tutumlarının yükseldiğini görmüştür. Araştırmaya katılan
öğrencilerin akademik erteleme davranışları günlük Facebook kullanım süresi
ve günlük İnternet kullanım süresi değişkenlerine göre incelendiğinde; öğren-
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cilerin günlük internet ve Facebook kullanım süresi arttıkça daha fazla
akademik erteleme davranışı sergiledikleri görülmüştür.
Hatice Taşkıran (2019) üniversite öğrencilerinin Facebook kullanma alışkanlıkları ile mutluluk düzeyi ve sosyal destek algıları arasındaki ilişkini incelemiş
ve sonuçlara göre öğrencilerin mutluluk düzeyleri arttıkça sosyal destek algıları
da görece olarak arttığı görülmektedir. Sosyal destek almak insanları mutlu
etmektedir. Ayrıca sosyal destek almak için de farklı grupların içine girme
olasılığı bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin sosyal destek algıları ile
mutluluk düzeyleri arttıkça Facebook kullanma yoğunluğunun da orta
düzeyde azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Kübra Çelik (2019) ise kardeş sayısına
göre Facebook bağımlılığı anlamlı düzeyde farklılaştığını belirlemektedir. 5
ve üzeri kardeş sayısı bildiren katılımcıların Facebook bağımlılığı puan ortalamalarının en yüksek olduğu bulunmuştur.
Tüketici Tutumları
Nimet Küçükgöncü (2018) yaptığı araştırmada sosyal medya kullanımı tüketicilerin ürün/hizmet satın almadan önce sosyal medyada araştırma yaptıkları,
ürün/hizmetler hakkında yapılan yorumları ve paylaşımları takip edip değerlendirdikleri ve işletmelerin yapmış oldukları paylaşımların ve reklamların
dikkatlerini çektiği belirlenmiştir. Sosyal medya reklamlarına güvenilirliğinin
ölçek ortalamasına bakıldığında güvenilir olduğu görüşüne katılımcıların
kararsız kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar reklamı gördüklerinde
yakın ilgi göstermediklerini ve daha fazla bilgi edinmek için reklamı tıklamadıklarını söylemek mümkündür. Sosyal medya reklamlarının satın alma
niyetine etkisi incelendiğinde ankete katılanların reklamı yapılan ürünü
ihtiyaçları varsa satın alabilecekleri ve satın almak için ürünün satıldığı
mağazayı ziyaret edebilecekleri ifadelerine katıldıkları söylenebilmektedir.
Yine öngörüldüğü üzere gençlerin sosyal medya reklamlarına ilgileri daha
yüksektir ve satın alma davranışlarında bu reklamların etkisi diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir.
Tuba Aksakallı (2018) kendi çalışmasında katılımcıların İnstagram reklamları
hakkında pozitif bir algıya sahip oldukları ve İnstagram reklamlarının katılımcıların satın alma davranışlarını olumlu etkilediğini belirlemiş. Buna göre
katılımcıların Instagram’da yer alan reklamlara yönelik algıları pozitif bir şekilde değişim gösterdiğinde satın alma davranışları da artış göstermektedir.
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Sinem Ürgen’in (2019) araştırmasında ise eğlence odaklı ve alışverişi haz için
yapan tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik olumsuz tutum
sergiledikleri ve bunun davranışa etki ettiği, bu sebepten eğlence için alışveriş
yapan tüketicilerin sosyal medya reklamlarını gördüklerinde linke tıklamamakta ve ilgilenmemekte hatta görmezden gelme davranışı sergiledikleri
sonucu çıkmaktadır. Ecem Bilge (2018) ise tam tersi, şirketler ürünleri veya
fikirleri hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorlarsa, izleyicilerin kararlarını
etkilemek için eğlenceli, büyüleyici ve şaşırtıcı video içerikleri oluşturmaları
gerektiğini belirlemektedir.
Nimet Küçükgöncü (2018) yaptığı çalışmasında katılımcıların internet üzerinden alışveriş kategori dağılımı incelendiğinde ise katılımcıların internet
alışverişlerinde öncelikli tercihleri %74,8’lik oranla giyim eşyaları ve aksesuar
olduğu görülmektedir. Banka işlemleri %49,8, kişisel bakım ve kozmetik %39,5,
kitap, dergi vb. %33,3’lük oranlara sahiptir. Diğer kategorilerde en yüksek
oran %31,7 ile tatil, gezi ve ulaşıma sahip iken en düşük oran %2,6 ile ofis ve
kırtasiye gereçlerine aittir.
Seda Tunçay (2019) para sosyal etkileşimin marka değerine ve marka lüksüne
etkisi göz önünde bulundurulduğunda, sosyal çekiciliğin dolaylı olarak marka
değerine ve marka lüksüne etkisi olduğu belirlemektedir. Vlogger ile tüketici
arasında yüksek düzeyde para sosyal etkileşim oluşu sayesinde pozitif marka
lüksü, yüksek marka-kullanıcı uyumunu ve marka değerini ve sonuçta pozitif
satın alma niyetlerini ortaya çıkarmıştır. Diğer bir ifadeyle tüketiciler vloggerla
ne kadar fazla iletişim kurarsa, tüketicilerin marka lüksü, değeri ve marka
imaj uyumu algılarının artışı o kadar güçlü olmaktadır. Bunun da kozmetik
alanındaki en önemli nedeni, tüketicilerin ürünleri sanal olarak deneyimlemeleri ve bu ürünleri kullanan vloggarlar aracılığıyla ürünün sağlayacağı
faydanın kendileri üzerinde de benzer olacağı algısıdır.
Merve Mert (2019) sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algılarının plansız satın alma davranışına etkisini incelemek için kültürlerarası bir araştırma
yapmış. Araştırmada Türkiye ve İsveç’te yaşayan tüketici algılarının etkisini
karşılaştırmış. Analiz sonucu; İsveç’te yaşayan bireylerin sosyal medyada zaman geçirme süresinin Türkiye’de yaşayan bireylere kıyasla daha uzun
olduğunu göstermiştir. İsveç bireysel toplum özelliğine sahipken Türkiye
kolektif toplum özelliğine sahiptir. Bireysel toplumların bilgi edinme kaynakları
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medyadır, televizyon izlemek yerine bilgisayarda vakit geçirmeyi tercih ederler.
Sonuç olarak, bireysel toplumların medya kullanım süresinin kolektif toplumlara kıyasla daha fazla olduğu bu bulgu ile doğrulanmaktadır.
Analiz sonucu, Türkiye’de sosyal medya reklam boyutlarından bilgi sağlama,
eğlence sunma, güvenilirlik ve ekonomiye katkı sağlama boyutu ile ilgili
değerlendirmelerin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği yönündedir.
İsveç analiz sonuçlarına bakıldığında ise, bilgi sağlama boyutu ile ilgili değerlendirmeler cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterirken, eğlence sunma,
güvenilirlik, ekonomiye katkı sağlama boyutu ile ilgili değerlendirmeler cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. İsveç dişil toplum özelliklerine sahipken Türkiye, eril toplum özelliklerine sahiptir. Dişil toplumlarda
eşitlik hakimdir, cinsiyetler arasında sosyal ve duygusal rol ayrımları yoktur.
Eril toplumlarda ise cinsiyetler arasında sosyal ve duygusal rol ayrımları fazladır. İsveç’te yaşayan insanların Türkiye’de yaşayan insanlara kıyasla sosyal
medya reklamlarına daha az güvenmeleri bu boyut ile açıklanabilir.
İsveç’te yaşayan bireyler sosyal medya reklamlarından etkilenerek daha fazla
plansız olarak alışveriş yapmaktadırlar. Buradan hareketle, Türkiye’de yaşayan
kullanıcıların bir ürün veya hizmete ihtiyaç duymaları halinde firmalar tarafından yayınlanan reklamları araştırdıkları ve inceleme sonucunda satın alma
kararını verdikleri söylenebilir. İsveç’te ise bu durum farklılık göstermekte ve
bir ihtiyaç olmaksızın sosyal medyada reklama maruz kalındıktan sonra plansız bir şekilde satın alma kararının verildiği söylenebilir.
Marka
Markaların sosyal ağ sitelerinde marka topluluğu oluşturmaya ihtiyaç duymasının sebepleri arasında insanların sosyal medyayı sıklıkla kullanmasıdır.
Gözde Kuzu (2018) yaptığı araştırmada katılımcıların %47,1’i ise beğendikleri
ve tüketicisi oldukları markaları takip etmek amacıyla sosyal medya platformlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlardan %59,8’i
sosyal medyada bir markayı takip etme nedeni olarak “markanın sunduğu
fırsatlardan yaralanmak için” diye belirtmiştir. Katılımcıların %54,9’u ise
markanın yeni ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak için sosyal medyada bir markayı takip ettiklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlardan
216 (%48) kişi sosyal medya platformlarında yer alan, markalarla ilgili içerik-

29

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

lerin, yorumların ya da paylaşımların o markaya bakış açısını değiştirdiğini,
(%44,9) 202 kişi bakış açışının bazen değiştiğini, (%7,1) 32 kişi ise bakış açısını
değiştirmediğini belirtmiştir. Yapılan analizler ve elde edilen bulgular sonucunda, sosyal medya kullanımının marka imajı üzerinde pozitif yönde bir
etkiye sahip olduğu incelenmiştir. Sosyal medya platformlarında yer almak,
sosyal medyayı doğru ve etkili bir biçimde kullanmak, marka imajı oluşturmak
ve marka imajını korumak adına önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Ekin Aksoy (2018) markaların Facebook gönderileri üzerine bir içerik analizi
yapmış ve ilk içerik kategorisi olan bilgi içeriği için elde edilen bulgular neticesinde markalı gönderilerde en çok kullanılan bilgi içeriklerinin kurumsal
bilgi olduğunu göstermiş. İkinci kategori olan eyleme çağrı kategorisinde
markalar tarafından en çok (%13,1) paylaşılan içerik kriteri ise dolaylı olarak
satın almaya çağrıdır. Buna göre markalar, doğrudan “alınız” şeklindeki
çağrılardan ziyade “web sitemizi inceleniyiz” gibi çağrılarla tüketicileri satın
almaya yönlendirmektedir. Doğrudan satın alma yönünde mesajlar vermek
bazen tüketiciler tarafından emir olarak algılanabilmekte ve itici bulunabilir
sonucuna gelmiş.
Gülçin İpek Emeksiz (2018) otomotiv markaları üzerine bir araştırmasında en
çok paylaşımı Çarşamba (%18) ve Salı günleri (%18), en az paylaşımı ise
Cumartesi (%8) ve Pazar (%9) günleri olduğu görülmektedir. Otomotiv
markaları en fazla sayıda paylaşımı günün öğle vaktinde yapmaktadır Ayrıca
bazı takipçiler markaların Facebook sayfalarında dikkat çektiği kurumsal
sosyal sorumluluk etkinliklerine de övgü de bulunmuşlardır. Örneğin, Fiat
takipçileri Fiat’ın Facebook sayfasında engellilere karşı duyarlı olan paylaşımlarda bulunduğu için, Fiat’a teşekkür ettiklerini söylemişlerdir. Bunun gibi
bulgulara göre elde edilen sonuçlar maddeler halinde aşağıda verilmiştir:
• Otomotiv markaları en çok fotoğraf, daha sonra ise video paylaşmaktadır.
• Otomotiv markaları çok büyük ölçüde kurumsal yetenek stratejilerine vurgu
yapacak şekilde paylaşımda bulunmuşlardır. İkinci sırada kurumsal sosyal
sorumluluk stratejilerine vurgu yapmışlardır. En az vurguyu ise karma stratejiye yapmışlardır.
• Takipçilerin yorumları ve paylaşımları bakımından çoğunlukla ürün ve
hizmet kalitesine övgüde bulundukları görülmüştür. Takipçi yorumları
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bakımından diğer boyutların hepsinde az sayıda paylaşım yapıldığı
görülmüştür.
• Otomotiv markalarının verdikleri yanıtlar bakımından takipçilerine en çok
bilgi verdikleri bulunmuştur. Özür dilemeye, sohbete ve minnettarlık belirtmeye yönelik ise az sayıda paylaşımda bulunmuşlardır. Buna göre markalar
daha çok takipçilerine yanıt verirken özür dileme, sohbet ya da minnettarlık
belirtme vb. paylaşımlarda bulunmadıkları ya da az sayıda paylaşımda bulundukları ifade edilebilir.
• Görsel analize göre az sayıda arabanın efsaneleştirildiği ve hayranlık
uyandırdığı bulunmuştur. Paylaşımlarda arabaların büyük çoğunluğu efsaneleştirilmemiş ve hayranlık uyandırmamıştır.
• Otomotiv markaları paylaşımlarında çoğunlukla modern arabaları kullanmışlardır. Bununla birlikte paylaşımlarda arabaların az yakıt tüketimine vurgu
yapmamışlardır. Görsellerde, yaşam tarzı olarak daha çok bireyselliğe vurgu
yapmışlardır. Ayrıca paylaşımların çoğu şehirde geçmiş ve en çok medeniyete
vurgu yapılmıştır.
• Otomotiv markaları paylaşımlarında en çok gurur, aşk ve lider olma duygularına yer vermişlerdir. Otomotiv markaları endüstrideki liderliklerini gurur,
lider olma ve başarıyı ön plana çıkararak kutlamışlardır. Aşk duygusunu ise
araba kullanımından haz alma duygusu ile yaşatarak ya da sevgili ile çıkılan
seyahat ya da akşam yemeği ile göstermişlerdir.
• Otomotiv markaları gelişmiş teknolojiye vurgu yapmayan paylaşımları
gelişmiş teknolojiye vurgu yapan paylaşımlara göre daha fazla sayıda paylaşmışlardır.
• Paylaşımların ikisi dışında diğerlerinde kadınlar arzu nesnesi olarak kullanılmamıştır.
• Paylaşımlarda en çok beyaz, gri, siyah ve mavi renkleri kullanılmıştır.
• Markalar yaşam tarzı bakımından en çok seyahat etmeye ve daha sonra da
davete katılmaya yönelik paylaşımlarda bulunmuşlardır.
Markaların Youtuber’lar ile yaptığı iş birliğinin tüketici güvenine etkisi
konusunda Duygu Yolcu (2019) araştırma yapmış ve Youtuber’ın kendi fikri
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gibi yansıtılan reklam söylemlerinin daha etkili olduğu sonucuna varmıştır.
Eğer, içerik doğal akışında başlar ve içeriğin parçasıymış gibi reklam konumlandırması yapılırsa tüketicilerin ilgisini çekmekte ve izlemeye devam etmektedirler. Bu durumda marka ve Youtuber imajı da olumlu yönde etkilenmekte
ve takipçilerin güvenleri kazanılmaktadır. Çalışmada, katılımcılara izlettirilen
örnek iş birliği videoları sonrasında eğer tüketici markayı seviyorsa, Youtuber
seçiminde de bir bildiği vardır şeklinde düşünmektedir. Tam tersi Youtuberı
seviyorsa önerdiği veya gösterdiği, kısaca tanıtımını yaptığı ürün akıllarında
kalmakta ve bu durum satın alma davranışına kadar gitmektedir. Youtuber’lar
her ne kadar markalar için tüketicileri veya kendi gözlerinden takipçilerini
etkileyebilme gücüne sahip olsalar da bunun direkt olarak satın alma sürecine
etki ettiğini söylemek doğru olmayacaktır. Bunun yerine Youtuber’lar tüketiciler üzerindeki marka farkındalığını arttırmak ve marka imajını pekiştirmek
gibi olgularda çok daha başarılı olmaktadır. Fatma Betül Kavaklı (2019) çalışmasında ise yeni bir ürünün fark edilmesinde YouTube yayıncılarının ne kadar
önemli olduğu sorusuna katılımcıların %60♪ı, yeni bir ürünün sevilmesi ve
benimsenmesinde YouTube yayıncılarının etkisi sorulduğunda ise katılımcıların %62♪si “orta derecede önemlidir”, “önemlidir” ve “çok önemlidir”
cevabını vermiştir. Bulgular, “YouTube yayıncısının uzmanlığı ve güvenilirliği,
çekiciliği, video kalitesi ve popülerliği arttıkça, kanaat önderi algısı da artış
göstermektedir” sonucuna ulaştırmaktadır. Katılımcıların satın alacakları
marka hakkındaki bilgi, YouTube yayıncısı tarafından oluşturulmuşsa, o bilgiye
güvenme oranlarının da daha yüksek olduğu görülmektedir.
Sınırlılıklar
Bu çalışma, sosyal medyada reklam ile ilgili tüm ampirik araştırmaları gözden
geçirmeyi ve geniş bir anahtar kelime yelpazesini araştırmayı amaçlasa da
belirlenen 53 tezlerin ilgili araştırma yayınlarının tamamını temsil ettiğinden
emin olamayız. Sosyal medyada reklamcılıkla ilgili bazı tezlerin arama terimleriyle yakalanmaması ve diğer ilgili tezlerin aranan veri tabanlarının bir
parçası olmaması mümkündür.
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Türkistan Mecmuasında Kırgızistan Hakkında Genel Bilgiler
(XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı XX. Yüzyılın Başı)
Shakhrizada Kalybek Kyzy
Özet: Türkistan Mecmuası (Turkestanskiy Sbornik), XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın ilk
yarısına kadar Orta Asya’da yaşayan Türk halklarının tarihini yansıtan 594 ciltlik nadir bulunan
tarihsel bir kaynaktır. Türkistan Mecmuası-Turkestanskiy Sbornik, (Rusça kısaca adlandırılması
‘‘Туркестанский сборник”, tamamen adlandırılması “Собрание сочинений
о Туркестанском крае вообще и сопредельных с ним стран Средней
Азии’’ – Sobraniye soçineniy o Turkestanskom krae voobşe i sopredel’nıh s nim starn Sredney
Azii) olarak yayınlanmıştır. Orta Asya hakkında yazılan başlıca kaynakları sistematik olarak
özetlemiş ve başarılı ilk girişim olmuştur. Ayrıca Türkistan bölgesinin tarihini incelemede bütün
bir kaynak olarak büyük önem arz etmektedir. Orta Asya Türklerinin tarihi, kültürü, coğrafyasına
ilişkin bilgi ve verileri anlatan bu kaynak aynı zamanda sosyal bilimlerin hemen hemen her alanında
bir sürü çalışmalara konu olabilecek durumdadır. Kırgızistan ve Kırgızların tarihi açısından
günümüzde de bu önemini koruyarak tarihi araştırmalarda kaynak olarak kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan Mecmuası , Orta Asya, Kırgızistan, Kırgızlar, Tanrı Dağları, Isık-Köl,
Sosyal ve Kültürel Hayat

Türkistan Mecmuası
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sona ermesi, ardından izlenen bilimsel mülkiyetin aceleci bölünmesi, ortak fikirlerin ve kavramların ortadan
kaldırılması bir zamanlar "Sovyet halkı" adı altında birleşen halkların kendi
‘‘gerçek’’ tarihlerini yaratma girişimlerine yol açmıştır. Sovyetler Birliği’nin
ideolojik diktatörlüğünden kurtulmuş olan Orta Asya Cumhuriyetlerinin onun
içinde Kırgızistan tarihçileri tarafından eski Marksist metodoloji ve partinin
ilkelerine göre yaratılmış olan Rus Tarih yazıcılığı terk edilerek, günümüzde
Dünya tarihçiliği tarafından geliştirilen bilimsel metodoloji konusunda uzmanlaşmaya başlamışlardır. Bu nedenle yeni bir tarih yazıcılığı doğdu ve
günümüzün bakış açısıyla yeniden araştırma ve değerlendirmeyle birçok ilmi
çalışmalar; monografiler, makaleler, doktora tezleri vs. yazılmaktadır. Fakat
ne kadar yazılırsa yazılsın birçok kaynaklar hâlâ derinden araştırılmamış ve
kullanılmamış durumdadır. Örneğin Türkiye tarihinde ve hatta Kırgızistan
tarihinde birkaç makale haricinde Türkistan Mecmuasındaki eserlere analiz
yapılarak herhangi bir ilmi çalışmalar yapılmamıştır. Kapsamlı çalışma olarak
Kazakistan ve Özbekistan’da yayımlanmış ilmi çalışmalar: İvançikova. E.İ:
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Kazahstan na stranistah Turkestanskogo sbornika, Almatı, 2002. Benediktova.
N. N: Turkestanskiy Sbornik kak istoçnik izuçeniya Sredney Azii, Taşkent,
1945. Hatanov. Z. H. ‘‘Turkestanskiy Sbornik’’kak istoçnik izuçeniya istorii
Afganistana, Taşkent, 1993. Kırgızistan’da bu konu üzerinde Prof. Dr. Ceenbek
Alımbayev’in bir kaç makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Türkistan Mecmuası
sadece Türk halklarının tarihiyle kalmayıp XIX. yüzyılın ikinci yarısı XX.
yüzyılın başındaki Afganistan, Hindistan, Çin, Rusya ve İngiltere ilişkilerini
kapsayan konuları da içermektedir. Türkistan Mecmuasındaki bilgilerin %90’ı
Rusça ve %10’u İngilizce, Fransızca, Almanca vs. yazılmıştır.
Türkistan Mecmuası, halk arasında “Mejov’un Mecmuası” olarak bilinse de
resmi adlandırılması «Türkistan Mecmuası» - Turkestanskiy Sbornik (Rusça
adlandırılması ‘‘Туркестанский сборник”, tamamen adlandırılması ise “Собрание сочинений о Туркестанском крае вообще и сопредельных с ним
стран Средней Азии’’ – Sobraniye soçineniy o Turkestanskom krae voobşe i
sopredel’nıh s nim starn Sredney Azii)’dır.
Derleme müteşebbisi Türkistan bölgesini 14 sene yöneten Konstantin Petroviç
Kaufman’dır (1818-1882). Türkistan Genel Valiliği’ne Vali olarak gelir gelmez
Türkistan ve komşu ülkeler hakkında tüm yayınların toplanmasına ve sistematik hale getirilmesi için ilgili talimatları vermiştir. Bu iş için o dönemin
meşhur bibliyografyaçısı Sankt Petersburg kütüphanesinde çalışan Vladimir
Izmayloviç Mejov (1831-1894) görevlendirilmiştir. Böylece genel olarak Orta
Asya’ya özellikle Türkistan Bölgesi ile ilgili eserleri toplanmaya başlamıştır.
Çok kapsamlı çalışmalar sonucunda eşsiz bir derleme ortaya çıkmıştır
(İvançikova, 2002). 1867-1887 yıllar arasında V. İ. Mejov 416 Cilt kitap yayımlamıştır. 1888-1907 yıllar arasında bazı nedenlerden dolayı çalışmaya bir süre
ara verilmiştir. 1907-1910 yılından itibaren çalışma tekrar devam ederek, bibliyografcı N. B. Dmitrovskiy tarafından 127 cilt kitap yayımlanmıştır (417-543
ciltleri). 1911-1916 yıllar arasında doğu bilimci A. A. Semenov tarafından 48
cilt kitap yayımlamıştır (544-591 ciltleri). 1939 yılında bibliyografcı E. K. Betger
tarafından 3 cilt kitap (592-594 ciltleri) ve 594 ciltten başka dört ciltten oluşan
“sistematik indeksi” yayımlanmıştır (Alımbayev, 2012). Türkistan Mecmuasında, 1-150 ciltte - 2007, 151-300 ciltte - 1397, 301-416 ciltte -1309, 417-591
ciltte – 3630, toplam 8343 yazılı makale bulunmaktadır.
Türkistan Mecmuası, XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın ilk yarısına
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kadar Orta Asya’da yaşayan Türk halklarının tarihini yansıtmaktadır. Burada
bulunan kaynakların çoğunluğunu “Voennıy Sbornik”, “Vestnik Evropı”,
“Russkiy Vestnik”, “İstoriçeskiy Vestnik”, “Jivaya Starina”, “Golos”, “Birjevıe
vedomosti” vs. süreli yayınlar oluşturmuştur. Mecmuada savaş konusunu anlatan askeri kaynaklardan alınan bildiriler, makaleler, Türkistan ve Türk halklarının eski, orta, modern çağdaki sosyal hayatı, ekonomik durumu, kültürü,
dini, coğrafyası vs. konularla ilgili değerli bilgiler yer almaktadır.
Türkistan Mecmuası, adeta mini bir kütüphane olarak değerlendirilebilir.
Çünkü burada Orta Asya’daki Türk halklarının siyasi, ekonomik, sosyal ve
kültürel, coğrafi yapılarını yansıtan pek çok bilgiler bulunmaktadır. Buradaki
makaleleri yazan insanların çoğunluğu zamanında bu coğrafyalarda bulunmuş
ve o olaylara doğrudan doğruya şahit olmuşlardır. Böylece onların tarihi ile
ilgili bilgiler yazılmıştır. Bu sebeple Türkistan Mecmuasını tarihi kaynak olarak
görülmeli ve milli tarihimizi yazarken bu kaynakları değerlendirerek
günümüzün bakış açısıyla yeniden araştırma yapılmalıdır. Kendi içerisine
yaklaşık sekiz binden fazla makale ve eserleri barındıran Türkistan Mecmuası,
günümüzde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan A. Navoi adlı Milli
Kütüphane bünyesinde tek nüsha halinde ve nadir nüshalar bölümünde korunmaktadır. Dünyaca nadir bulunan tarihsel bir kaynaktın elektronik versiyonu 2016 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin karşılamasıyla
Kırgızistan’a satın alınmıştır. Bu Kırgızistan tarihi için büyük bir başarılardan
biri ve bu kaynakla ilgilenenlerin kullanabilmesi için iyi bir fırsat olmuştur.
Türkistan Mecmuasında Kırgızların ve şimdiki Kırgızistan’ın tarihini kapsayan
makaleler bulunmaktadır. En başta sosyal ve ekonomik hayatları, siyasi tarihi,
kültürel yapısı, coğrafi bilgiler daha ağırlıklıdır. Bu makalede Türkistan Mecmuasındaki makalelerin bir kaçı özetlenerek Kırgızların XIX. yüzyılın ikinci
yarısı XX. yüzyılın başındaki genel durumu anlatılacaktır.
Türkistan Mecmuasında Kırgızistan’ın Coğrafi Bilgisi
Tanrı Dağları XIX. Yüzyılın ilk yarısında araştırmacılar tarafından çok gizemli
ve ulaşılması zor bir dağ olarak görülmüştür. A. Gumboldt anılarında Tanrı
Dağları’nı yakından izlediği için kendini şanslı hissettiğini, zirvelerinde bembeyaz kar yatan, yüksek kat kat dağları hiç bir şeyle ifade edilemediğini dile
getirir. Vernıy (şimdiki Almata) ele geçirilip oralar güvene alındıktan sonra
ancak gerçek Tanrı Dağlarını görebilmişlerdir (Lidskiy, 1908). Tanrı Dağlarına
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1857 yılında ilk ayak basan araştırmacı P. P. Semenov olmuş ve bundan dolayı
Tyan-Şanskiy soyadını almaya hak kazanmıştır. 1899’da Georg fon Almasi ve
Rudolf fon Şgummer Traunfels batıdan gelen ilk araştırmacılardır. Bu bölge
hakkında detaylı bilgileri Almasi’nin Macarca ‘Vandor Utam Azsia Szivebe’
adlı kitabında anlatmıştır (Mekk, 1907). P. P. Semenov’dan sonra 1875’de İ. V.
Muşketov, 1879’da D. L. İvanov, 1881’de Fransız bilim adamı Kapyusa, B. A.
Fedçenko 1897’de bu bölgelere gelmiştir. Fakat herkesin araştırma alanı, amacı
farklı olduğu için herkesten yeterli bilgi edinmek mümkün değildir (Fedçenko,
1908). 1900’de da Knyaz Çezare Borgeze, Dr. Brokerel, Surbruggen, 1902’de V.
V. Sapojnikov, Dr. M. Fridrihsen ve 1902-1903’lerde G. Mersbaher’lerin geldikleri ve çalışmalarında Tanrı-Dağları’na ait bilgiler ve haritalar bulunmaktadır.
A. D. Sokolov’un ‘‘Toguz Toroo’’ başlıklı makalesinde günümüzdeki Kırgızistan’ın Çuy bölgesi güzelce anlatılmaktadır. Çu Vadisi güneyde Aleksandr
(Kırgız Aladağları), kuzeyde Kastek dağlarından başlayan 35 km’ye uzanan
bir alandır. Burada halkın kalabalık yaşadığı ve belli bir kültürün olduğu belirtilmektedir. Köylerden dağlara kadar ekilebilir toprak olduğu için altın renklere bürünen ve yeşil bahçeleri bu vadinin güzelliğine bir başka güzellik katmaktadır. Bu güzel manzaralı vadiden meşhur Çu Nehri aktığını ve Kırgızlar
göç sırasında nehirden at veya öküzleriyle geçtiğini görmüşlerdir. Nehrin derinliği ve tehlikeliliği bazı yerlerde belli olmamaktadır. Son 3-4 senedir buradaki halk nehrin taşmasından zarar görmektedirler. Pişpek ve Tokmok şehirleri Çu Nehri kıyısında bulunmaktadır. Tokmok canlı ticaret merkezi
halindedir. Doğudan batıya, batıdan doğuya gidenler bu merkezde karşılaştığı,
aynı zamanda gerekli ihtiyaçlarını buradan karşılamaktadır. Buradaki tüccarlar
genelde Tatarlar, Sartlar ve Dunganlardır. Bahçelerinde elma, erik ve üzüm
bulunmaktadır. Bahçelerini süsleyen ağaçlar, çiçek çeşitleri insanların ruhunu
rahatlatmaktadır. Buradan gelip giden yabancılar çok olduğu için canlı ve
haraketli şehirdir. Tokmok’ta tarım ve ziraatla uğraşan yerleşmiş Rus köylüleri
ve ticaretle uğraşan Tatar ve Sartlar yaşamaktadırlar. Buradan bir sürü hayvanlar Andijan pazarlarına götürülmektedir. Tipik Orta Asya şehrinin sokaklarının iki tarafında uzanan gür karaağaçlar, kavak ağaçlar, kerpiçli duvarlar,
evin çatıları, dikkat çekici kapıları ve pencereleri görülmektedir. Çin usulü ile
yapılan yüksek çatılı Dungan evleri de başka bir güzellik katmaktadır. Pek
çok çeşitli çiçeklere bürünmüş bu şehrin pazarı ilk gelen insana tamamıyla
‘‘doğu kültürünü’’ yansıtmaktadır. Rusların çok bulunmasına rağmen Rusların
kültür ve ticarete etkin olmadıklarını açık açık belirtmiştir (Sokolov, 1917).
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Sıcak göl anlamına gelen Isık-Köl adı gibi kışın donmamaktadır. Uzaktan
bakınca etrafı beyaz karlı yüksek dağlarla kaplanmış güzel bir manzarada
bulunan Isık-Köl’ün portresini kelimelere sığdırmak mümkün değildir. Güzel,
sakin olan Isık-Köl’ü gören kim olursa olsun onun güzelliğinden mutlaka etkilenir ve bu muhteşem manzaradan gözlerini zor alır diye ifade edilmektedir
(Sno, (1917). Isık-Köl 200 km alanda uzanan Orta Asya’daki büyük göllerden
biridir. Batı yönünde olduğu gibi doğu yönünde de o dönemlerde incelme
(çekilme) olduğu görülmüştür. Gölün kuzey sahası kendi özellikleriyle farklılık
göstermektedir. Arkeolojik açıdan çok farklı bir öneme sahip olan gölün
kıyısında batık şehir kalıntılarına rastlamışlardır. Uzun kerpiç duvar kalıntıları,
eşya parçaları çok bulunmaktadır. Korumdu’da buğday, arpa, yulaf vs. ekilen
yerlerin olduğundan bahsedilmektedir (Dyaçkov, 1908). Isık-Köl’e ilk defa
1872 yılında tekne indirilmiştir. Eskiden gölün altında şehir olduğunu ve dalga
olduğu zaman gölün kıyısına insan kemikleri ve eşyalarının çıktığını K.
Lısikovskiy de doğrulamaktadır. G. A. Kolpakovskiy gölün bir metre derinliğinde demirden ve çömlekten yapılan eşyaları bulmuştur. Halk arasında da
gölün altında kalmış bir şehir olduğuna dair efsanelerin söylendiğini belirtmektedir (Lısikovskiy, 1917). Çin kaynaklarında Usunların başkenti Çi-Gu
şehri ve kendilerine ait büyük uygarlığının olduğu Çin kaynaklarında
kaydedilmiştir. Isık-Köl’ün altındaki şehir Çi-Gu şehri olduğu düşünülmektedir. Isık-Köl’deki tarihi arkeolojik kalıntılara dair bilgiler detaylı olarak N.
N. Pantusov’un kitabında yer almaktadır. Suyun içinden şehir kalıntısı
görülmektedir. N. N. Pantusov bu bölgeyi araştırmak için kendisiyle beraber
D. İ. Muşketov’u da götürmüştür. Detaylı inceleme yapsalar da kesin bir bilgi
henüz verilmemektedir. Burada gözüken duvarlarıyla yükselen tepeler ve
çıkıntılar kilden döşenmiş ve katmanlaşmış resiflere dönüşmüştür. Oradan
onları sağlam çıkarmak mümkün olmamaktadır. Taş balballar farklı farklı yerlerinden bulunmaktadır. Kuzey kıyısından iki büyük balbal taş bulunmuştur.
O kadar ağır ki on bir kişi zorla yerinden oynatabilmişlerdir. Bu iki balbalın
birinde erkek, birinde kadın figürü olup, her ikisinin de belinde kemeri vardır.
Gözleri, kulakları, burunları, ağızları, saçları, kolları ve giysileri belirgin şekilde
çizilmiştir. Erkeğin elinde fincan, belinde bıçak, kadının elinde çiçek ve boynunda kolye bulunmaktadır. Bunlar dışında Isık-Köl’dün içinden ve kıyısından
bulunan bazı buluntular aşağıdaki gibidir:
1873 de Sazanovka köyüne yakın yerden bakırdan yapılmış 3 bıçak ve sonradan
da aynı yerden bıçaklarlar, Tüp bölgesinde bakırdan yapılmış zincir ve eşyalar,
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güney kıyısında Koysarı’da bakır sikkeler, kilden yapılmış farklı farklı küçük
eşyalar, 1883’de Çınıbay adlı bir Kırgız tarafından taştan yapılmış kovaları,
bakır top, iki boru ve farklı renklerde bir kaç cam kalıntıları,
1884 de Rus köylüler yer kazarken bakırdan yapılmış çekiç, bakır iğneler,
bakır bıçak ve bakır fincanları, gümüş sikkeler bulunmuştur. (Anonim, 1908).
Kırgızistan’ın ikinci merkezi olarak bilinen meşhur Oş şehri, Aksı ve Ala-Buka
hakkında bilgileri N. Petrovskiy vermektedir. Fergana, Andican gibi şehirlerden
bahsederken Oş şehri hakkında da şöyle ifadeleri kullanmaktadır ‘‘…güneydoğuda yer alan Oş şehri, Andican’ın doğu yönünde ve dört yönlü yolunun
kesiştiği yerde bulunmaktadır. Oş şehrinin güzelliği kendi geleneklerini korumasındadır...’’. Aksı bölgesi, Fergana Vadisi’nin en güçlü kalesi olduğunu,
özellikle Aksı bölgesinde yetişen kavunlarının tadı gibi tadın başka yerde bulunmadığını anılarını kaydetmiştir (Petrovskiy, 1873). Alay Dağları, Fergana
vadisinin güney sınırını oluşturan en önemli dağlardan biridir. Burada bulunan
Oş şehri da en son olarak işgal edilen ve eski bir şehirdir. Orta Asya unsurlarını
taşıyan eski şehrin sokakları ince, kıvrımlı, tozlu ve bir sürü dükkanlarla dolu
pazarları, yüksek minareli camileri ile meşhurdur. Şehrin tam ortasında taşlı
dağ bulunmaktadır. Bu dağın adı Süleyman Dağ’dır ve Süleyman Peygamber
efsanesinden bahsedilir. Ak-Buura deryasının ortaya çıkması da bu efsanelere
dayanmaktadır. Burası şifalı olduğu ve yerlilerin ibadet ettikleri bir bölgedir.
Dağda bulunan kaynak çok ağır hastalıklara şifa getirdiğine dair inançların
olduğundan bahsedilmektedir (Simonov, 1908).
Oş şehrinden 12 km uzaklıkta Alay kraliçesi olarak tanınan meşhur Kurmancan
Datka yaşamaktadır. Sadece Alay vadisindeki göçmenler için değil tüm Kırgız
bozkırlarında tanınmış tarihi şahsiyetlerden biridir. Hokand Hanlığı döneminde Alay vadisinde yaşayan Kırgızlar bağımsız halde idiler. Vassal ilişkilerinden dolayı Hokand Hanlığından ‘‘Datka’’ unvanını almışlardır. Bu
dönemde Kırgızların başında kocası Alımbek Datka bulunmaktaydı. 1863
yılında kocasının öldürülmesinden sonra çocuklarını almış Alay’da göçebe
hayatına devam etmiştir. Bu zaman diliminde göçebe halk arasında etkili
olduğu görülür ve Hokand Hanı Hudayar kocasının unvanı olan Datka unvanını Kurmancan’a vermiştir. Bilgiliği, adaleti ve aklı yüzünden kuzeydeki,
batıdaki hatta Çin ve Yedisu bölgesinde yaşayan Kırgızlar karşılıksız ona itaat
etmişlerdir. Her zaman ondan öğüt alır, şikayetlerini söyler ona danışırlarmış.
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1876 yılında Rus çarlığı ile Hokand Hanlığı arasında yapılan savaşta Kurmancan Hokand Hanlığını desteklemiştir. Rus hakimiyetine girmek istememişler ve Hokand Hanlığının yardımıyla Kırgızların bağımsızlığını korumaya çalışmıştır. Kurmancan Datka’nın adamları hatta Kaşkar’a giden Kaptan
A. N. Kuropatkin’e de saldırmışlardır. Alay vadisine yaklaşan General Skobelev’in yolunu kapatmalarını da emrettiği söylenmektedir. Böylece Kırgızlar
Küçük Alay’da Rus askerleriyle bir kaç kez inatla savaşmışlardır. 1876 tarihi
hem Kırgızlar Hem de Hokand Hanlığı tarihi açısından dönüm noktası olmuş
ve Gülçe yakınlarında Yeni-Arık denilen yerde savaşı kaybetmişlerdir. Savaşta
Kurmancan Datka’nın büyük oğlu Abdıldabek tüm gücüyle savaştığı
görülmektedir. Harap alanında korunmaları için taşlardan duvar yaptırarak
Rusları püskürteceğini sanmıştır. İşler planladığı gibi olmayıp sağ tarafı
Taldık’dan general İonov, sol tarafı Omor Kurga’ndan Albay Vitgenşteyn sarmışlardır. Düşmanlar tarafından sarıldığını gören Kırgızlar bütün varlıklarını
bırakarak Alay’a doğru kaçmışlardır. Abdıldabek de Kızıl-Art’a doğru
kaçmıştır. Arkasından yakalamak için gelen Vitgenşteyn’den hızlı davranarak
bir kaç kişisi ile Pamir’e, oradan Afganistan’a geçerek canını kurtarabilmiştir.
Oğlunun yenilgisini ve kaçan haberi alan Kurmancan da kalan katanlarla beraber Kaşgar’a göç etmişlerdir. Fakat sınırdan geçerken oradaki Çinliler tarafından talana uğramışlardır. Bundan dolayı küçük oğlu Kamçıbek ile büyük oğlu
Abdıldabek’in arkasından Afganistan’a göç etmeye karar almışlardır. Fakat
yoldan Vitgenşteyn’e yakalanmışlar ve Gülçe’ye General Skobelev’in huzuruna
getirilmiştir. Kurmancan Datka, oğlu Kamçıbek ve torunuyla odasına
girdiğinde, Skobelev ayağa kalkmış ve yanına gelip elini uzatmıştır. Böyle bir
karşılama beklemeyen Datka şaşırmıştır. Skobelev tercüman aracılığıyla onu
sağlıklı gördüğüne çok sevindiğini, Alay’daki etkisi, itibarını kullanarak barışla
Rus Hakimiyetini tanıyacaklarından umut edeceğini, oğullarıyla gurur duyması gerektiğini ve onları ikna edip geri gelmelerini sağlarsa onları ödüllendireceğini belirtmiştir. Güzel sofra arkasından kendisine değerli yelek hediye
edilmiştir. Ne kendi halkının ne de Hokand Hanlığının özgürlüğünün artık
mümkün olmadığını burada anlamış ve kendi ve halkı adına herhangi savaşa
yol vermeyeceğini, çocuklarını da geri gelmesini sağlayacağına dair söz vermiştir. Abduldabek hariç diğer çocukları geri gelmiş ve Rus çarlığına itaat etmişlerdir. Abdıldabek 1876’da Afganistan’dan Mekke’ye hacca giderken yolda
vefat etmiştir. Baatırbek, Hasanbek 1877’de Kaşkar’dan geri gelmişler ve Mahmudbek üçü de Ruslar tarafından vali olarak atanmışlardır. Fakat 1893 yılında
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sınır muhafızlarını öldürdü suçuyla Kamçıbek, Mahmudbek tutuklanmışlardır.
Oş şehrinde Kamçıbek idam edilir, Mahmudbek de Sibirya’ya sürgün
edilmiştir. Böylece bu makalede Kurmancan Datka’nın son dönemini ve Alay
Kırgızlarının sonunda Rus Hakimiyetini kabul ettiklerine dair bilgilere ulaşılmaktadır (İ. F,1907).
Narın, At-Başı ve Aksay’a kadar gelen N. A. Seversov kayda değer önemli bilgileri vermektedir. Bu coğrafyalardan Rus hakimiyetini reddedip uzak vadilere
göç eden Kuzey Kırgızların beyi Sarıbagış boyundan meşhur Ormon Han’ın
oğlu Ümötalı ile karşılaşmıştır. Hem onun hem babasının kurnazlığı (akıllı
hamleleri) hakkında daha önce de duymuştur. Rusların buralara kadar gelmesi
Kırgızları hem şaşkına hem de korkuya düşürmüştür. Bundan dolayı Narın
nehrinin yakınlarında Kırgızlar kurultay yapıp Rus hakimiyetini tanıma
kararına varmışlardır. Seversov’a önce elçi göndermiş ve arkasından kendisi
gelerek Kırgızlarla görüşmüştür. Birbirlerine karşılıklı hediyeler vererek ilişkilerinden ve buradaki görevine dair detaylı bilgileri not etmiştir (Sabinina,
1917).
Türkistan Mecmuasında Kırgızların Sosyal ve Kültürel Yapısı
Bilindiği gibi bugünkü Kırgızistan’ın toprakları bir kısmı Fergana, bir kısmı
da Yedi-Suu bölgeleri içerisindeydi. 1915 yılında İ. Rılov editörlüğünde yayınlanan ‘‘Materiyalı po zemlepolzovaniyu koçevogo Kirgizskogo naseleniye
yucnoy çasti Ferganskoy oblasti’’ adlı büyük eserde Kırgızların sosyal ve
kültürel hayatına dair en kapsamlı ve detaylı bilgiler bulunmaktadır. Bu
araştırmadaki bilgilere göre Fergana bölgesi, doğuda Doğu Türkistan, batıda
Hocent ve Namangan vilayeti, kuzeyde Namangan ve Andican, güneyde de
Pamir, Buhara ve Semerkant vilayetleriyle sınırlıdır. Burada Özbek, Tacik ve
Sartlar dışında Kırgızların bir kısmının yaşadığı ve Pamir, Doğu Türkistan
tarafında, Tanrı-Dağlarının eteklerinde de bulunmaktadırlar. Diğer bir kısmı
da Yedi-Suu bölgesinin güney tarafında ve Karategin ve Buhara Hanlığının
bir kısmında yaşamaktadırlar. Türk boylarının bir dalı olan Kırgızlar tarihi
yapısını korumuşlardır. Kalıcı yerleri ve şehir kurmadan sürekli göçüp konarak
yaşamaktadırlar. Özellikleri eski kabile anlayışını hâlâ sürdürmeleridir. İlk
görenler için Moğol ırkına benzemesiyle dikkat çekmektedirler. Kırgızların
yüzleri geniş, kalın dudaklı, az sakallıdır. Orta boylu, güçlü yapıya sahiplerdir
özellikle göğüs/omuz kısmı iyi gelişmiştir. Brakisefal kafataslı, saçları düz ve
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sağlamdır. Kadınları daha kısa boylu, kendilerine has belirgin yüz hatları
vardır.
Kırgızların menşeine dair efsanelere ayrıca değinilmiştir. Boylara ayrılmaları
ve kendilerine ait bir tamgalarının olması onların bir özelliğidir. Bu sadece
günlük hayatlarında değil siyasi hayatlarında da çok önemlidir. İnsanın yükselişi boyuna ve boy sayısına göre dayandığını ve bu boylar hiç bir zaman
kaybolmamış, isimlerini de bugünlere kadar korumuşlardır. Sadece boylarında
değil o tamgayı hayvanlarına da bastırmışlardır. Bu geleneklerin derini eski
Türk boyları Hunlar, Usunlar, Türkler ve Kırgızlara kadar dayanmaktadır.
Kırgızlara bazı boylar: Kıtay, İçkilik, Nayman, Teyit, Boston, Jookesek, Noygut,
Abakat ve Kıpçak sonradan Kırgızlara karışmışlardır. Kıtay denilen Boy Kara
Kidanlara dayanmaktadır. XIII. Asrın sonu XIV. asrın başında Kırgızlara
karışmışlardır. XIX. yüzyılın ikinci yarısı XX. yüzyılın başındaki Kırgızlarda
Boy Teşkilatı:
Kırgızlar şu anda sağ ve sol kanat olarak ikiye ayrılmaktadırlar.
Sağ kanat da kendi içerisinde iki kola ayrılır Adıgene ve Tagay. Adıgene’de:
Börü, Bargı, Oljoke , Tauke, Karabargı, Sarıbargı, Tasdar, Kökçeolu, Elçibek,
Sartdar, Sapay, Joru, Arday, Munak. Tagaydan: Bugu, Sarıbagış, Solto, Bagış,
Çonbagış, Çerik, Sayak, Basız.
Adıgene kolları genellikle Oş bölgesinde yaşamaktadır, Tagay kolları ise Namangan, Andijan ve Oluya Ata vilayetindedir.
Sol kanattakiler: Saruu, Kuşçu ve Munduz ve bunlar Talas vadisinde göçebelik
hayatta yaşamaktadırlar. Bu kolların dışında İçkilik, Kıtay, Kıpçak ve Nayman
denilen boylar da Hokand ve Skobelev uezdlerinde yaşamaktadırlar. Kırgızistan’ın güney kısmı olan Fergana bölgesinde yaşayan Kırgızların sayısı tablo
halinde verilmiştir.
Kırgızlar göçebe toplum oldukları için gündelik hayatı fazla gelişmemiş ilkel
hayatı anımsattığından bahsederler. Kırgızlarda tek ve çok gelişmiş özelliği
de sözlü anlatı geleneğidir. Lirikalık ve epikalık tarz daha yaygındır. Manas
destanı başta olmak üzere düğün, savaş, çocuk yetiştirme vs. ilgili şiirleri,
masalları ve atasözlerini anlatma geleneğiyle dikkat çekmektedirler. Kırgızlar
şarkı söylemeyi ve dinlemeyi çok sevdiklerini anlatmaktadır.
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Kırgızlar Dini İslam dininin Sünni dalını tutmaktadırlar. Kırgızların bu tutunduğu din diğer yerleşik Müslümanlardan biraz farklıdır. Daha çok eski
inançlarına bağlıdır ve bu inançlarını korudukları görülmektedir. Aralarında
Şaman veya Bahşi denilen günümüzde doktor anlamında olan adamlar hâlâ
vardır ve eski inançlarına göre tedavi yöntemlerini yaşatmaktadır.
Kırgızların hayat biçimi iki enstitü veya iki kurum tarafından normalleştirilerek
bir sisteme oturmuştur. Biri Kuranı Kerim’den geçen Şeriata dayalıysa, diğeri
de kendilerinin töre anlayışına göre biçimlenmiştir. Bir boy için törenin kanunları günlük, toplumsal ve siyasal hayatlarında büyük önem taşımaktadırlar.
Ne Rus kurallarını ne de Şeriat kurallarına uyarlar. Kendi Törelerine göre
yönetmektedirler. Töreye göre boy onlar için çok önemlidir diye açıklamaları
sunmaktadır (Rılov, 1915). A. Leontev ‘‘Obıçnoe pravo u kırgıza’’ adlı eserinde
de Kırgızların geleneksel kanunları Kırgızların yaşadığı göçebelik hayata ve
kabile anlayışına göre oluştuğundan bahsetmektedir. Müslüman olmalarına
rağmen Kırgızlar İslam dininin sanatı olmadığını, tam İslam kurallarına göre
yaşamadıklarını ve Kırgızlara ait bambaşka bir geleneksel kendi kanunlarını
yaşatmaktadır. Örneğin Kırgız kadınlarının özgürlüğü kısıtlı değildir, yüzünü
kapatmıyorlar ve toplum hayatlarında da erkek kadar etkiye sahip olduğunu
belirtmektedir. İslam Dini XVI-XVII. yy. ancak Kırgızların arasına yayılmaya
başladığı görülmektedir.
Yargı sistemi, Rus kanunlarına göre olması gerekirken görülüyor ki eski boya
dayalı geleneksel kanunlarından vazgeçilmemiştir. Eski dönemlerden beri
Kırgızlarda yargılama etkisi biylerde (bey-bek), hanlarda veya iktidar kimin
elindeyse onlarda bulunuyordu. Biy, bir boyun yöneticisidir. Akrabalarından
oluşan bu boylar bir köyü oluşturmaktadır. Boylar küçük veya büyük de olabiliyor. Biy halktan gelen şikayetleri dinler, sorunları çözmeye çalışır. Biy’in
yönetme etkisi zamanla kendi aile bireylerine geçebilmektedir. Sözde seçim
oluyor fakat uygun aday bulunmadığından dolayı veya başka bir sebeplerden
dolayı kendi aile bireylerine verilmektedir. Nadiren de olsa halk arasından da
halkın güvenini ve saygısını kazanan biri de seçilebilmektedir. Seçime Boyun
aksakalları, küçük biyler, zengin tabakalar ve halk katılıyor. Böyle törenlerde
başta at veya koyun olmak üzere mutlaka kurban kesilerek halktan dua alınmaktadır (Leontev,1908). Rusların hakimiyetini tanımalarından sonra kabilelilerin sosyal hayatlarında yavaş da olsa Töre anlayışı eski itibarını kaybederek değişiklikler göstermeye başlamıştır. Örneğin idari sistemde
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hakem/yargıcı görevini üstlenen Biy ve büyüklerden oluşan Aksakal’lar artık
halkın gerçek seçimiyle seçilmeye başlamıştır.
Kırgızların yaşam biçimine kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir: Boz üy’ün
(çadır) açık olan üst kısmı (tündük) kubbe gibi yuvarlaktır. Etrafı beyaz kiyizle
kaplıdır. Kırgızlar bu çadırı tüm konforlarına göre ayarlamış ve bir ev haline
getirmişlerdir. Bu bozüy göç sırasında çok kullanılışlıdır ki sadece iki öküze
yükleyip taşınabilir. Çadır kurulduğunda yere giyiz döşerler. Bir tarafına yatarlar, bir tarafına bulaşıkları, kapları vs. eşyaları yer alır. Ağaç duvarlarında
(kerege’de) tüfek, kılıç ve deriden dikilmiş kaplar asılıdır. Geceleri, ateş
söndüğünde, çatıdaki delik (tündük) keçi ve koyun yününden yapılan kiyizle
örtülür. Çadırda uyumak çok rahat olduğunu ve hiç bir şey böyle bir çadırın
kullanılışlılığı ve rahatlığıyla kıyaslanmadığını dile getirmektedir.
Bozüyün yakınlarında hayvanlar bulunuyordu. Hayvanlara bakan erkeklerin
üzerinde kısa hırka, ayaklarında deriden çizme ve başlarında da şapkaları
bulunuyordu. Kadınların başında sanki bezi başına sarmış gibi beyaz örtüler
sarılıydı (Kırgızların milli baş giysisi Eleçek olmalıdır). Kıyafetlerinde nakışlar
vardı. Uzun tunik ve deriden çizme giymektedirler (Robert, 1873). Bu bilgilere
ek olarak M. Mihailov Kırgızlar hakkında koyun derisinden pantolon, hırka
yapıp giydiklerini fakat zenginleri kumaştan gömlek giyerler. Günlük hayatlarında ahşap, deri ve demirden yapılmış ev eşyaları kullanırlar. Yemekleri
sobada pişirilir. Kımız ve çay içerler. Okuma yazma oranı çok düşük hatta
yok sayılır diye detaylı bilgiler bulunmaktadır (Mihailov, 1869). N. Karazin’in
çalışmalarında Kırgızlarda Bayram veya özel önemli günlerde kadınlar kırmızı
renkteki milli kıyafetlerini giydikleri ve saçlarını ördüklerinden bahseder
(Karazin, 1873). Küçük çocukların üzeri çıplak bazen geniş gömlek ve pantolon
giyerler. Saçlarını sıfıra vurdururlar. Kızlar anneleri gibi giyinmektedirler ve
saçlarını ince ince örerler. Kadınları yünden ip yapar ve mutfak işleriyle uğraşmaktadırlar. Erkekleri tembel gününü sadece hayvanlarını otlatmamakla
geçirirler. Kırgızların en çok önem verdikleri onların atlarına takılan süs
eşyalarıdır. Süs eşyaları olarak atlarına eğer, gem ve yularıdır. Onların hepsi
altın, gümüş ve değerli taşlarla süslenmektedir.
Kırgızlarda temel geçim hayvancılıkla sağlanmaktadır. Bu yüzden onların
hazinesi hayvanlarıdır. 1869 yılında Kırgızlara gözlem yapılmıştır ve ne kadar
hayvanlarını satıyor ve neler alıyor incelenmiştir. Kırgızlar tarımcılıkla da
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uğraşıyor denilse de hiç ilgilenmedikleri görülmüştür. Günlük hayatta yediği
yemekler koyun eti, bayramlarda at eti yediklerini anlatır. Ekmek kullanmıyorlar. Çay içerler genelde daha çok kımız ve boza içerler. Kırgızlarda önemli
bayramlardan biri sünnet toy ve nikâh toydur. Evlendiklerinde kız tarafa
başlık parası verilir. Her iki taraf gelini ve damadı överek şarkı söylerler. Geleneklerinden biri kızı almaya geldiklerinde kızı vermeden önce damadın yolunu keserek para alırlar. Adam vefat ettiğinde yas tutulur, onu anmak için at
oyunları oynanır. Kırgızlarda daha dikkat çekici unsurlardan biri sürü kaçırma
çok yaygındır. Hırsızlık değil bunu normal meslek olarak görmektedirler.
Kırgızlarla ilgili düşüncelerini anlatan G. Skayler’in anılarında:
“Kırgızlarla ilk karşılaştığınızda sizin için çok soğuk ve sevimsiz gelebilir.
Fakat onlar çocuk gibi kötü niyeti olmayan ve dürüst insanlardır. Doğaya çok
yakın olurlar. Doğayla iç içe yaşamaktadırlar. Onları daha yakından tanıyınca
seveceksiniz ve saygı duyacaksınız. Orta Asya’da yaşayan en kalabalık boylardan biridir. Kırgızlar çok misafirperverdir. Eminim ki bu misafirperverliğini
bazı kişilerle ya da yalnızca Müslümanlarla sınırlamayıp aynı zamanda Hıristiyanlara da göstermektedirler” olarak not edilmiştir (Rossel, 1878).
Sonuç
Türkistan Mecmuasında bulunan Kırgızlara ait sosyal ekonomik, siyasi hayatı,
kültürel yapısı ve coğrafi bilgilerine ait çalışmalar içinden bir kısmından yararlanarak XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın ilk yarısına kadarki kısaca
genel bilgisi kısa da olsa özetlenmiştir. Rus İmparatorluğunun Orta Asya’ya
olan siyasi ihtiyaçlarından dolayı göçebe Kırgızların Tarihi kayıta geçmiş ve
Rus araştırmacıları, gezgin ve misyonerler tarafından kayda değer bilgiler
toplanmıştır. Araştırmaya gelenlerin alanı farklı olduğu için tatmin edici de
etmeyişi de bilgiler bulunmaktadır. Özellikle belirtilmesi gereken unsur bu
dönemlerde Kazakları Kırgız olarak Kırgızları da Kara Kırgız veya Dağlı Kırgız
(Gornıye Kirgizi/ Dikokamennıye Kirgizi) olarak kaydetmişlerdir ve bundan
dolayı biraz karışlıklıların olduğunu ve karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.
Türkistan Mecmuasında Kırgızlara ait XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX.
yüzyılın ilk yarısındaki bilgiler dışında haritalar, veri tabloları, resimler bulunmaktadır. Kırgızlara ait bütün bilgileri bir makaleye sığdırmak mümkün
olmadığını ve geniş bilgileri “Türkistan Mecmuasında Kırgızistan (XIX.
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yüzyılın ikinci yarısı XX. yüzyılın başı)” başlıklı Yüksek Lisans Bitirme Tezde
bulunmaktadır.
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Post Truth as Public Relation Strategy in The Election of
Indonesian President 2019
Arya Liberty Prasasti

Abstract: The term of Post-Truth became widely known since Donald Trump was elected president
of the United States in 2016. Moreover, the Oxford online dictionary, created by Oxford University,
named the Post-Truth term as 'Word of the Year' in 2016 (Oxford Dictionaries, 2016). On the
stage of political power, the authorities use the emotions of people as a tool to deliver their political
campaigns. This political communication strategy no longer observes about the authenticity and
truth of the information that disseminated, but only concern about the people's preference for political figures due to the similarity of ideology, race, culture or religion. This encourages incipience
of cultural identity politics that ignores the truth of the track records of these political figures. In
Indonesia itself, Post-Truth took part in the presidential election 2019. Information received as it
is based on emotions and preferences of selected political figures. All news in cyberspace becomes
biased to the point where it serve difficult to distinguish between truth and lies. In relation to PR
Politics, all information that published in the society as regards the political campaign process is
the work of the PR team. For the sake of creating perception and persuasion, PR Politics play
people's preferences in choosing political functionaries. Post-Truth serves as a form of modern
public relations strategy today. This journal reveals the other side of the PR nowadays. Public relations have been transformed into a tool to support the assertion of human politics.
Keywords: PR Politics, Post-Truth, Social Media, Fake News, President Election of Indonesia in
2019

Introduction
Jokowi vs Prabowo
For the past five years when Prabowo Soebianto lost the presidential election
2014 against Joko Widodo, the political climate in Indonesia became fluctuation.
Although Prabowo had lost the presidential election 2014, his authority as an
opposition remained consistent alongside Jokowi's reign. The clash between
the two redoubts occurred on April 17, 2019 after the 2019-2024 Presidential’s
vote. Where one day after the vote on April 18, 2019 the couple of candidate
number two, Prabowo Subianto and Sandiaga Uno, immediately claimed victory over incumbent Joko Widodo who in the current election with K.H.
Ma'aruf Amin went forward as a candidate for President and Vice President
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for the period 2019-2024. Prabowo and Sandiaga Uno declared victory based
on the claims of the internal real count version of the BPN (Badan Pemenangan
Nasional) which was the campaign team of Prabowo and Sandiaga Uno.
Claims of victory from the Prabowo and Sandiaga states that the couple are
62% win or can be concluded beating the incumbent Joko Widodo.
The statement of victory excessively early to be carried out considering the
vote counting process was still continuing at that time by the KPU (Komisi
Pemilihan Umum / General Election Commission) and also contradicted the
Quick Count data conducted by many survey institutions.
‘Ex-army general Prabowo Subianto has controversially claimed victory in Indonesia’s presidential election, despite unofficial results from more than half a
dozen credible pollsters indicating that incumbent Joko Widodo has comfortably
won’ (Lamb, 2019).
Prabowo claimed to victory was not the first time since he had progressed in
the presidential election stage. He claimed similar victory in the presidential
election 2014.
‘Presidential contender Prabowo Subianto claimed victory over the 2019 presidential election on Wednesday afternoon, hours before quick-count surveys
officially ended, in a repeat of a similar declaration he made in the 2014 presidential race – which he lost. The former Army general claimed a “real count”
from more than 320,000 polling stations had placed him in the lead with 62
percent of votes’ (Iswara & Ramadhani, 2019).
Tension Both Shafts
Tensions in the political situation in Indonesia continued through ultimately
KPU declared the official results on May 21, 2019 where the pair Joko Widodo
and Ma'aruf Amin were 55.41% superior over Prabowo Subianto and Sandiaga
Uno who obtained 44.59% by total 813,350 of TPS (Tempat Pemungutan Suara
/ Polling Stations) throughout Indonesia.
‘Mr. Joko and his vice-presidential candidate Ma'ruf Amin received 85,607,362
votes, or 11 percentage points more than the 68,650,239 votes cast for Mr.
Prabowo and his running-mate Sandiaga Uno (Soeriaatmadja & Chan, 2019).
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The official result was immediately rejected by Prabowo because it did not
match by the results of the internal real count version of his triumphant campaign team.
‘Presidential candidate Prabowo Subianto said on Tuesday that he rejects the
official presidential election result and will go to the Constitutional Court to
settle the dispute. Prabowo's statement came after the General Elections Commissions announced the official results of last month's legislative and presidential elections early on Tuesday, a day ahead of the May 22 deadline’ (Siregar,
2019).
Prabowo rejection of the outcome decision if Jokowi won the election had actually been carried out since the campaign period took place.
‘The enthusiasm on the campaign trail has Mr. Prabowo convinced that polls
showing him losing for a second time to Mr. Widodo, popularly known as
Jokowi, must be wrong. He has openly challenged supporters at rallies to reject
the election result if the president wins a second five-year term. "We will not
accept an election that is stolen," he said aboard his private plane between
stops on the campaign. "If the powers that be want to cheat massively, they
will be going against the will of the people."’ (Prabowo asks supporters, 2019).
Prabowo claims that his victory has rigged. He and his triumphant campaign
team said that KPU and BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu / The Elections
Supervisory Agency) collaborate to become institutions that are no longer
obedient to the law and the constitution. According to Prabowo, the two legal
institutions were used to win the Jokowi and Ma'aruf pair as the conqueror of
the election.
People Power for Prabowo's Victory
The demeanor of Prabowo and his campaign team certainly had a reactive
impact to his supporters. One day after the announcement of the election results, on May 22, a mass supporter of Prabowo held a demonstration in front
of the BAWASLU office. Demonstrations called themselves as the People
Power Movement who took place since at 14.30 WIB (Waktu Indonesia Barat
/ West Indonesian Time Zone). For two days, the capital seemed paralyzed
from normal activities because it was filled with actions that were quite tense
and threatened the stability of the country. Rioters who damaged public facil-
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ities also attacked police officers who guarded security by throwing stones
and bottles.
‘The people's power program would aim to see Widodo and Amin disqualified
and Subianto and Uno declared president and vice president by the nation's
highest legislative body, the People's Consultative Assembly’ (Loveard, 2019).
The government assigned the police and military to secure the riots that occurred in the capital on May 22-23, 2019.
‘Parts of central Jakarta were in a security lockdown, with streets cordoned off
with rolls of barbed wire, central transport stations shut, and 30,000 police
and military troops on standby. Nearly 60,000 security personnel were deployed
on to the streets on Thursday (23/5), nearly double the previous number’
(Lamb, 2019).
From the riots, 6 people were declared dead and hundreds injured. After the
incident that was enough to attract the global attention, the police stated that
the riots occurred in Jakarta were planned events.
‘Speaking to the media at National Police headquarters, Inspector-General Mohammad Iqbal said 58 "provocateurs" behind the violence have been arrested.
He said 14 vehicles, including three belonging to the police, were set on fire’
(Soeriaatmadja, 2019).
The anarchist reaction from the mass supporters of Prabowo was not formed
one or two months during the election campaign period. The reaction was the
result of the accumulation of political doctrines that lasted for five years after
Prabowo was declared defeated in the presidential election 2014. Political
communication by Prabowo has often been controversial as well as Prabowo
used slogans ‘Make Indonesia Great Again’. The slogan is Donald Trump's
slogan that won him the 2016 election in the United States.
‘It's the slogan that helped propel Donald Trump to the White House, emblazoned
on hats, bumper stickers and t-shirts across the USA and which has resonated
around the world: "make America great again". And it seems Indonesian presidential
candidate Prabowo Subianto, the man who lost the 2014 presidential election to
Joko "Jokowi" Widodo, has decided to inject some Trump-like rhetoric in a bid to
turn the tables and claim victory in the April 2019 election.’ (Massola, 2018).
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A Prabowo's statement based on his assumption that currently Indonesia has
experienced economic setbacks and low life stability of the people. His idealism
as a populist wants Indonesia to be free from dependence on foreign investor
such as China or other countries. However, his statement was quite contrary,
that the fact that Prabowo was a former son-in-law of President Soeharto, the
dictator who had reigned Indonesia for 32 years and was the most corrupt
leader in history.
‘Using a system of patronage to ensure loyalty, Suharto managed to amass a
fortune of between $15 billion and $35 billion. The control of state-run monopolies, access to exclusive supply contracts and special tax breaks were given
to companies owned by his four children, family members and close friends’
(Integritas360, 2016).
Related Works
Public Relation in Politics
Public Relations are often associated with activities in the form of image and
reputation, especially in corporations. Edward Bernays, Mr. Modern PR, in
his article titled “Manipulating Public Relation” (2003) (as cited in Indrayani)
explained that the measurement techniques and recording of relations between
humans are not as perfect as the measurement techniques in the field of exact
science. There is no definite parameter to know how manipulation is done to
influence public opinion. Bernays alluded this manipulation at a further level
would play a psychological aspect of the public by providing a series of scientific data that supported his propaganda actions so that the formation of public
opinion was achieved. A series of manipulations can be done through advertising as a propaganda product or through PR techniques.
Whereas PR and Politics become interconnected entities. Political actors, political organizations, and political processes become a kind of room for public
relations to prove themselves. The dynamics of global politics are almost nonexistent without political activity which is part of PR intervention. As a scientific
study, PR Politics have not attracted much attention in developing countries,
where the role and function of public relations in particular is only associated
with promotional activities and is identified as a company reviewing force. In
reality, PR Politics are also often identified with political communication. In a
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political era dominated by public opinion, image management and the ability
to represent is inevitable. Political actors are required to be able persuade and
engage in attracting public participation.
In her journal, Inri Inggit Indrayani said that the two-way symmetric communication model in the work process of PR Politics was seen as appropriate and
accommodating democratic values when the public was involved in the decision-making process.
‘This model promises an equal, egalitarian and interactive relationship between
political actors and the public. Jokowi's figure in political contestation in Indonesia is a representation of changes in Indonesia's political culture. In the
perspective of public relations, Jokowi with Blusukan (go on the ground and
visit the people) communication is a representation of the two ways symmetrical
communication model. This figure successfully made approach public relations
to respond political challenges’ (Indrayani, 2014: 55-56).
There are not many books or journals that link Public Relations and Politics.
Most of the books only describe the science of public relations as something
that is rigid and follows the standard procedures that apply to raise the image
of a company or product selling. Even though PR science doesn't stop there. A
person's ability to lobby himself to become a convincing public figure is also
a form of public relations work. Even more so when connected with politics.
Politicians now use the services of PR teams to develop their image and form
a brand within themselves in order to gain the people's trust. Public Relations
have now transformed into a more dynamic and creative scenes.
‘PR is new but it’s old. The advent of the Internet, and in the last decade, web
culture and social media tools, have made an extraordinary impact on history,
culture, organizations, society, individuals, relationships and PR. Historiographically, PR moves beyond the flawed notion of PR as exclusively and definitively modern’ (Brown, 2015: 25).
Public relations is a science of communication related to negotiation activities
aimed at persuasion and building the image of a product or company. In the
political sphere, public relations might be seen as a new vehicle for politics.
Politicians use public relations to compare themselves to be well known to
the public. Politics becomes fertile ground for public relations work to enter
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the current Post-Truth era. Maybe some of us confidently think that we really
understand the work of public relations.
‘But few outside the public relations industry know how well PR really works,
and fewer still realize how often we are persuaded by it. Nor do many of us
know how much of our "news" and other information originates from the
desks of public relations practitioners. "The best PR is never noticed," says the
proud unwritten slogan of the trade’ (Stauber & Rampton, 1995: 1-2).
Post-Truth: The truth is what believed
The term of Post-Truth has been mentioned in recent years in various mass
media. Many journalists link the term of Post-Truth to gaining popularity
when Donald Trump won the election as President of USA. Although many
of his statements are blunders because they are not accompanied by facts, yet
Donald Trump still comes out as the number one person in the USA today. In
addition to Donald Trump, the case of the United Kingdom's departure from
the European Union or known as Brexit is also an example of a case that has
made the term Post-Truth is widely known.
‘The surprise vote for Brexit seemingly created a fertile environment in which
such political upsets were possible. This was undoubtedly why Trump made
repeated references to the Brexit vote during the final months of the 2016 presidential election campaign, referring to the potential of a successful Trump
campaign as “Brexit times 10.” Going forwards, the breakup of the EU now
seems like much more of a possibility than it did at the start of 2016. Yet
precisely because of the importance of such electoral decisions, it is essential
that voters choose based upon sound information.’ (Rose, 2017: 555).
In terminology, Post-Truth itself can be understood as a reaction of the community's rejection of an existing reality because it believes truth according to
reality in the individual's personal perspective. This condition causes objective
facts and data from a news or information to be meaningless because the influence of emotional attraction and personal trust is higher. Confidence in
news or information based on personal feelings without weighing or finding
out the facts or truths of the information, is a justification in understanding a
reality.
‘The central point that must be appreciated is that post-truth relocates the
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grounds and authority of assertions or propositions from facticity to personal
conviction’ (Prado, 2018: 2).
The greater refusal made to deal with a fact, the greater the chance to build
fabricated or fake news. The proliferation of fake news is currently happening
because people reject the truth of existing reality. This is certainly a great opportunity for politicians to play with people's emotions. If in the past politicians
reversed the facts, in the Post-Truth era, politicians were able to subvert ideas
or concepts about the existence of objective truth.
‘We now live in a ‘‘post-truth’’ world of ‘‘alternative facts’’ and ‘‘fake news.’’
We have recently seen the United States withdraw from the Paris Agreement
and slash funding not only to environmental research, but also to numerous
other scientific disciplines. It seems acceptable to make decisions on intuition
regardless of facts’ (Munk & O’Keeffe, 2017: 231).
Post-Truth and Fake News social outbreaks have solid related links. Fake
news thrives due to Post-Truth social symptoms and at the same time PostTruth becomes a social epidemic due to the many fake news circulating in the
community, making it difficult for people to filter and get proper access to
true news. Post-Truth and Fake News although related to each other have disparity terminology between the two.
‘Post-truth is a self-consciously grand term of epochal shift (trading heavily
on assumptions about an ‘era of truth’ we apparently once enjoyed). A change
does indeed seem to be occurring but the more tightly that the focus is placed
on the political sphere, perhaps the less the sense of shock that should be
delivered by the phrase given the long and amply documented history of strategic
deception here. Fake news, however, seems a snappy identifier of a kind of a
fraudulent media product (the negative judgement and the sense of intention
are even stronger than with, say, ‘bias’ or even with Chomsky’s distorting,
propagandistic ‘filters’) and it carries far less by way of philosophical baggage’
(Corner, 2017: 1100-1101).
The Role of Social Media in PR Politics Performance
Social media is a rapidly evolving space that now touches most of the web as
we know it (Golbeck, 2015: 15).
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Social media has grown rapidly in the past fifteen years. All information can
be accessed easily through social media assistance, including the distribution
of national and international news. The speed of information flow through
social media exceeds the speed of information through television so that often
the number of inaccurate news is widespread because social media is more
concerned with the speed of dissemination than the truth of the information
itself.
Even though the ITE Law (Electronic Transaction Information Act) is applied
in Indonesia, social media is still often a source of widespread fake news
spread in Indonesia.
‘Such rules are increasingly necessary as the internet becomes society’s central
pathway of communication and harms arising from that pathway become
common’ (Hunter, Lobato, Richardson, & Thomas, 2013: 187).
Any form of social media has a big responsibility as a tool to spread fake
news. Indirectly social media help shape people's behavior in selecting news.
People no longer care about the truth of information because they only care
about their favorite preferences. Fake news has developed in the flow of digital
information which is considered the truth is a part of the life of the world
community today.
‘The enormous attention to ‘fake news’, with much effort to distinguish the
real and the fake, shows that many people are concerned that we may be entering
a post-truth era’ (Sismondo, 2017: 4).
Besides social media, there are several other tools that must be used by the PR
Politics team. In his journal, Dr. Archana mentioned several tools in PR Politics
(Archana, 2018: 3). Public Relations is an important aspect in politics, tools are
used for gaining publicity through mass media, events and direct communication. Important tools include:
•
Websites: Every political organization needs a website which consists
database and information for the general public. Content plays an important
role in increasing traffic on website to outreach maximum people.
•
Social Media: Facebook, Twitter, Instagram and other platforms are
most efficient tools to drive traffic among voters and used to create buzz in
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general public for candidates. Social Media helps in direct communication
which includes replying to comments, live videos and instant reply to queries.
•
Brochures and Print Ads: In the world of modernization, internet has
taken over traditional media, but now also a percentage of the public and
voters are still influenced by the print publicity by candidates.
•
Events: Events provide political people to gain exposure and promote
themselves and their organization. From a candidate or political organization
point of view, events like rally helps them to communicate with the public
and earn the trust of voters.
Methodology
This study uses a qualitative approach with the research method used is a
qualitative content analysis that relies on the workings of hermeneutics. Denzin
& Lincoln (as cited in Rusmulyadi & Hafiar) mention a qualitative approach
emphasizing process and meanings that are not rigorously assessed and not
measured quantitatively. Qualitative research emphasizes the nature of socially
constructed reality, the relationship of subjectivity between the researcher and
the investigator, and the pressure of the situation that forms the inquiry in the
study. Qualitative researchers try to find answers to problems related to social
experience and the meaning of an action. While the workings of Hermeneutics
as explained by Michael Quinn Pattonin his book mentions that,
‘Hermeneutic researchers use qualitative methods to establish context and
meaning for what people do. Hermeneutists “are much clearer about the fact
that they are constructing the ‘reality’ on the basis of their interpretations of
data with the help of the participants who provided the data in the study’
(Patton, 2002 :115).
Whereas in their science journal Rusmulyadi and Hanny Hafiar quoted Ida's
statement in Bungin, 2001: 203 that the qualitative content analysis method
intended in this study was an analysis directed at examining documents that
could be in the form of text, images, symbols and so on. In qualitative content
research, all types of documents or data to be analyzed are referred to as text.
‘Text analysis is carried out within the framework of understanding the culture
and social context surrounding a text. Qualitative content analysis methods
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refer to analytical methods that are integrative and conceptually used to find,
identify, process and analyze documents in understanding their meaning, significance and relevance’ (Rusmulyadi & Hafiar, 2018: 129).
This qualitative content analysis, research was conducted on the news that
was spread through the internet during the presidential election 2019 process.
Text samples were chosen randomly based on news values which eventually
became viral in the mass media, causing tension between the two supporters
of each presidential candidate. News that contains elements of lies, but is
trusted by the public as the truth without finding out more facts.
Result and Discussion
The success of a politician does not only depend on the quality he/she brings
himself/herself to be trusted by the public, their success also depends on the
ability of the campaign success team that works behind the politicians. In J.
Brian O'Day's Political Campaign Planning Manual, entitled A Step by Step
Guide to Winning Elections, he explained that there are several strategies that
a political campaign success team must meet in order for the campaign to run
as expected (O’Day, p.7):
1. Doing the research necessary to prepare for the campaign
2. Setting a strategic campaign goal of how many votes are needed to win
3. Analyzing and targeting voters
4. Developing a campaign message
5. Developing a voter contact plan
6. Implementing that plan
The Public Relations team in political campaigns utilizes social media as a
means of disseminating information. The goal is that information can reach
the public more quickly. However, in carrying out their duties, the campaign
team often performs a series of tasks outside the norms such as by 'creating' a
new story aimed for building new public opinion. Roles and responsibilities
as a conveyor of the 'truth' of the news and information that must be conveyed
instead are eliminated and replaced by spreading fake news. Usually the
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people who are recruited into the political campaign success team are those
who have the ability to persuade the public through information, in this case
such as journalists.
In a journalist's confession to Reuters, he was requested to be a fake news
maker for Prabowo Soebianto's campaign,
“One journalist said he was hired by Prabowo campaign advisers to write positive stories about Prabawo and negative ones on Widodo, to be posted on
Facebook and WhatsApp. He said he was not motivated by money but believes
the mainstream media is biased in favor of Widodo. Fearing government retaliation, the man declined to be named, but he showed Reuters communications
that suggested he was he in contact with Prabowo advisers. He said he wrote
only “true” negative stories, and cited as an example a post that 2,000 Chinese
workers on Indonesia’s Sulawesi island were secretly part of the Chinese People’s
Liberation Army. “We have evidence from government contacts and we can
see they are soldiers from the way they look,” he said, declining to share such
evidence.” (Potkin & Da Costa, 2019).
Public relations work is considered successful if no one is aware of its performance. Including when using black campaigns to create public emotions
on the political stage. Public relations workers use public opinion to build
new assumptions from information relating to politicians that are 'sold' by the
PR team.
‘The most basic, and most erroneous, assumption of untutored discourse about
discourse, especially of the political kind, is that there is a firm distinction between “the facts” or “the fact of the matter,” on the one hand, and the various,
perhaps competing interpretations of those facts on the other. The assumption
represents a mistake of presumption, namely that interpretations supervene on
a baseline reality which, at best, can be discerned through effort and methodology,
perhaps via triangulation among competing interpretations; and further that
the baseline reality, once so discerned, will prove decisive in whatever matter is
at hand’ (Prado, 2018 : 17-18).
Not only is collecting facts and data used to build a brand-image of politicians,
but opinions that develop in the community. PR Politics use people's feelings
and emotions.
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Blunder Prabowo
During the presidential campaign, presidential candidate Prabowo Subianto
caused a lot of controversy. His statements were widely criticized by various
political observers because they caused political tensions in the social environment of the Indonesian people at that time. Prabowo's statement about Indonesia will break up in 2030 to become a trending topic at that time.
‘Prabowo begins by saying that although the symbols of Indonesia, such as the
national anthem, exist for now “… in other countries they have made studies
where the Republic of Indonesia has been declared no more in 2030.” (Coconut
Jakarta, 2018).
This statement is based on the Ghost Fleet novel book. Novel book written by
two war strategists from the United States about the story of the United States
against China in 2030.
His ambition to win the 2019 presidential election also caused him to give a
controversial statement in the form of Indonesia would be extinct if he was
not elected president this time.
‘In a speech made at the Gerindra Party National Conference in Bogor, West
Java, on Monday, Gerindra chairman and presidential hopeful Prabowo
Subianto told thousands of his party members that Indonesia could go “extinct”
if he did not prevail over President Joko “Jokowi” Widodo in the upcoming
election. “We must not lose. If we lose, this country could go extinct,” he said.
“Because the Indonesian elites are always disappointing, always failing to
carry out the mandate given by the Indonesian people.” (Tehusijarana, 2018).
This statement clearly does not make sense considering that Indonesia is one
of the countries with the largest population in the world. Plus, the Indonesian
economy is fairly stable every year.
‘By 2030, the country could have the world’s 7th-largest economy, overtaking Germany and the United Kingdom. But to meet its ambitious
growth targets and attract international investment, it must do more.’
(Oberman, Dobbs, Budiman, Thompson, and Roseé, 2012).
During the campaign period, both Prabowo and Jokowi always went to various
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places in Indonesia. One of the places Prabowo visited was an area called
Boyolali, located in Central Java. There Prabowo received criticism after his
speech alluding to the 'look of Boyolali' viral in the mass media. Prabowo
considered that the Boyolali people were considered inappropriate to enter a
star hotel like him.
‘Prabowo made the comment during a speech centered on income inequality at
the opening of a Prabowo-Sandiaga Uno campaign team office in Boyolali last
Tuesday. Prabowo said that, in Jakarta, there were a lot of fancy international
hotels with names many people “probably can’t even pronounce”. Later, he
joked, “If you try to enter [these hotels], you will probably be kicked out. Your
faces are not those of rich people, your faces are just those of Boyolali people.
Right?”’ (Adi, 2018).
Ratna Sarumpaet, a senior Indonesian actress who became a campaign team
supporting the Prabowo Soebianto-Sandiaga Uno pair, stated that she was
persecuted by a number of people. Although they did not directly mention
the persecutors as they were supporters of the Joko Widodo - Ma'aruf Amin
pair, her statement caused public opinion to be overtaken. Even Prabowo
himself immediately held a press conference related to the persecution case.
‘On Tuesday, she (Ratna) met with Prabowo himself to tell him about the
assault, after which Prabowo and senior opposition politicians publicly condemned the “cowardly” attack. “This is a repressive act, a clear violation of
human rights… to do this to a lady who is already 70, it’s outrageous,” Prabowo
said during the press conference.’ (Coconuts Jakarta, 2018).
What actually happened was Ratna had undergone plastic surgery so her face
became swollen.
‘The 69-year-old claimed the assault was carried out by three assailants at an
airport in Bandung, but police soon discovered she had not been in Bandung
that day but rather at a Jakarta hospital specializing in cosmetic surgery.’
(Shelton & Arifah, 2018).
Post-Truth Society’s Icon
Both Prabowo and Jokowi used different communication strategies to win
people’s heart. Jokowi with his trademark style that is simple and relies on di-
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rect communication 'blusukan' is a consistent form of branding image that
has been formed since he was elected Mayor of Solo in 2002.
Whereas Prabowo who is a former member of KOPASUS TNI (Special Force
of Indonesian Military) consistent with his explosive speech style and always
highlight racist politics through the words 'native', 'foreign', 'do not want be
slave of China', etc. Of the two political figures, Prabowo's tendency to be a
Post-Truth icon was more strikingly because it was evident from his political
behavior and style of communication over past five years, the campaign
period, until the official count issued.
Prabowo's statements always reap controversy. Like when the KPU had not
formally declared the vanquisher of the presidential election 2019, Prabowo
for the second time (after it happened in 2014) gave a bow in gratitude in
front of the media crew. Prabowo's attitude builds public opinion about his
victory and makes the public doubtful about the KPU's performance. Prabowo
stated that his victory was legitimate based on the results of the count of his
survey team. If the KPU later issued a result that declared Jokowi to be the
winner, then that meant KPU had cheated and his voting rights had been
taken by Jokowi's success team. This statement clearly endangers the credibility
of the KPU and BAWASLU as institutions that work on behalf of honesty and
do not take any sides of the election results. Prabowo's attitude resulted in
mass demonstrations in Jakarta and several other regions in Indonesia, after
the KPU released the official results of the Jokowi-Ma'aruf Amin pair who
were winners of the Indonesian president for the 2019-2024 period. The mass
of Prabowo's supporters was angry and accused of massive, structured and
systematic.
Conclusion
As part of Postmodern product that fails to create law-abiding societies. PostTruth is a social plague that can actually be prevented through the hands of
the authorities. If power is able to shape scientific thought or intellectual traditions and at the same time people have an awareness to identify the truth,
then the lies, the character of Post-Truth will not occur. However, if the power
actually takes over and uses Post-Truth as a tool to control the public's mind,
design a truth and feed on fake news, then the public will be increasingly immersed in the belief in fake news as truth.
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An Introduction to Authentic Assessment and Its
Implication in Teacher Education
Sayed Masood Haidariand
Fazilet Karakuş
Abstract: Assessment is a key element of teaching and learning process in all discipline areas regardless of age and grade level. It shapes the way students adapt their learning strategies accordingly. As a result, the quality of their education will be affected either in a positive or negative
way. Therefore, assessment process must be taken very seriously as the other instructional
processes. It could be used not only for evaluating purposes, but also for providing meaningful
learning opportunities without putting students in a stressful condition. Authentic assessment is
one of the approaches applied for these purposes in order to improve the students’ capacities in
fulfilling authentic tasks with real-life implications. It emerged as a very effective approach in exposing students to the challenging authentic tasks for assessing and thereby improving their empirical knowledge. Authentic assessment persuades the learners in higher-order thinking, problem-solving, and demonstrating their abilities to put their knowledge and skills into practice in a
meaningful way based on pre-defined criteria. Though it is applicable in almost every educational
context, implementing it in teacher education programs has an extra advantage in preparing able
teachers equipped with empirical subject knowledge and pedagogical skills. This, in turn, will
transform the perceptions as regards the assessment techniques used at school and college level
education. This paper aims to provide a general overview on authentic assessment, its common
strategies/tools, and briefly discuss its implication in teacher education according to the existing
literature.
Keywords: Authentic Assessment, Academic Performance, Teacher Education

Introduction
Although many individuals do not favor assessment, it is one of the most critical processes applied in education to assess the students’ acquired knowledge
and skills in an educational context (Litchfield & Dempsey, 2015). However,
when the assessment is implemented properly as a strong tool in increasing
the quality of teaching and learning, it will contribute a lot to the improvement
of students’ learning achievement (Cohen, Manion, Morrison, & Wyse, 2010).
“Rich assessment data are authentic, i.e. they derive from real tasks, real learning, real activities in which they have been engaged, and real behaviour” (Cohen et al., 2010, p. 392). In another sense, assessment should inform students
of their needs and quality of their learning process (Karakuş, 2006).
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Contrarily, the traditional assessment, which is also referred to as norm-referenced or standardized tests, has been a dominant assessing system for many
years and it is believed to prevent effective learning if used as the only assessment approach (Karakuş, 2006). Herein, attempts are being made to move
from traditional assessment towards an assessment procedure that encourages
students in effective learning with real-life implications as well as with active
role of the teacher guiding students in the process. To develop higher-order
reflective thinking skills in students and encourage them towards meaningful
learning, authentic assessment approaches are recommended to be applied in
different levels of education in different academic spheres (Hiebert, Valencia,
& Afflerbach, 2014).
Currently, the education system is expected to educate knowledgeable and
skilled individuals who will be needed in different professional domains in
the future. This would be possible through effective teaching and incorporating
inspiring authentic assessment procedure in education. Moreover, construction
of knowledge through higher-order reflective thinking abilities and development of interpretation skills are amongst the main objectives, which are posited
through authentic assessment in order to introduce most able and responsible
individuals to the society. Herewith, “the function of the assessment changes
from being summative to also serving a formative goal of promoting and enhancing student learning” (Gulikers, Bastiaens, & Krischner, 2004, pp. 67-68).
The purpose of this paper is to make a general overview of authentic assessment, its general definitions and implication in quality teaching and learning.
Besides, attempts are made to briefly discuss the implication and effectiveness
of authentic assessment in teacher education programs. In fact, teacher education program is an important intervention in shaping the quality of teaching
and learning in every field of education from the early childhood education
to the tertiary level. The teacher candidates need to be equipped with the
modern pedagogical content knowledge alongside improving their subject
content knowledge in the field of their study. Otherwise, they could remain
passive and unable to make a slight difference in their prospective teaching
career. Student teachers often get influenced by the way they are taught and
treated. They will most likely follow the footsteps of their instructors after
getting into the teaching career. Therefore, the actions and practices of the
teacher educators should be a reflection of authenticity and reality in teaching
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and learning process in order to be an inspiration to the student teachers.
Considering this, the teacher education programs must take decisive actions
in promoting authentic ways of learning and assessment in student teachers.
They ought to think and act in real leading their students to real-world practices
of knowledge and skill acquisition in an empirical manner as required in real
professional context.
A Theoretical Background of Authentic Assessment
Authentic assessment, which is also referred to as alternative assessment approach, is a general concept that maintains the nature of both summative and
formative assessment types (Cohen et al., 2010, Frey, Schmitt, & Allen 2012).
This type of assessment was introduced against the widely utilized traditional
assessment system in the US, which was believed to cause only surface learning
in students. Palm (2008) argues that when the traditional assessment did not
meet the expectations as regards “intellectual achievement” of the students,
efforts were made to find an alternative way for this dilemma and this way
authentic assessment gained significance (p. 2). It is true when the students
are not exposed to alternative ways of assessment other than conventional assessment techniques, they will remain passive learners (Scott, 2000).
Besides serving as an evaluating tool of students’ academic performance, assessment should also serve for instructional purposes that are authentic (Hodgman, 2014; Mueller, 2005; Karakuş, 2006). The authenticity of the assessment
is associated with the utilization of knowledge in practice replicating fulfillment
ability of a real-world task on part of the students (Vu & Dall’Alba, 2014;
Karakuş, 2006). Likewise, McAlister (2000) argues that an assessment is authentic when it is consistent with real implications in the students’ potential
career. In fact, assessment as one of the important elements of instruction is
recommended to be conducted simultaneously while learning is taking place
(Karakuş, 2006).
Authentic assessment provides the students an opportunity to find their identities in the trending world and learn how to deal with real situations in their
later professional life. This proves that authenticity of the assessment contributes to learning more than just making it meaningful. In the meantime, it
improves the collaboration amongst the students. The act of collaboration and
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exchange of support in between them entails to the diversification of learning.
While students engage in accomplishing the given challenging tasks, it necessitates them to take real life decisive actions in the process. The performance
of the students is supposed to exhibit an empirical evidence of their acquired
knowledge and skills.
Gulikers et al. (2008) introduce five dimensions of authentic assessment mirroring the professional requirements in real life. They recommend that the authentic assessment should be created considering the type of authentic 1) task,
2) its physical context, 3) its social context, 4) form of assessment, and 5) its
criteria. “An authentic task is a problem task that…resemble[s] the complexity
of the criterion task” (p. 79). Moreover, the authentic tasks are often complicated
in nature picturing the intricacy of real-world issues with many possible ways
to deal with. The learners are required to carry the ownership and the responsibility of accomplishing the meaningful tasks they are assigned to. Although
the physical context of a real-world task is almost impossible to be created in
an educational environment, at least efforts should be made to simulate the
real actions taken in the process of completing a task with the limited accessible
resources (Gulikers et al. (2004, 2008).
Furthermore, the social context of authentic assessment is another factor that
an instructor has to consider when designing an authentic task. The fulfillment
of the task should be carried out according to its requirement of its completion
in real professional context with or without the collaboration of others (Gulikers
et al., 2004, 2008). As its fourth dimension, the form of the authentic assessment
must be relevant to the kind of observable behavior expected in their future
career with the concrete proofs of their quality learning outcomes. Last but
not least, setting the criteria or specifying the standards of an authentic task in
advance notify students of the requirements of the assessment. This way, they
will have a guideline at hand to base their action plans accordingly (Gulikers
et al., 2004)
General Definitions and Implications
Authentic assessment is defined way differently in the existing literature. Simply put, there is no a single accepted definition and the researchers hold different views on what the word ‘authentic means’ in assessment. They have
not reached a consensus yet (Palm, 2008, Frey et al., 2012). According to Mueller
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(2005), an assessment is authentic when it requires the learners to accomplish
tasks that involve them in actual demonstration and utilization of knowledge
implementing their acquired skills. Authentic tasks are replications or analogies
of the challenges that individuals may face in their future workplaces according
to the field of their studies.
In a similar fashion Gulikers et al. (2004) contemplate that, in authentic assessment, learners are expected to utilize “the same competencies, or combinations of knowledge, skills and attitudes” required in their prospective career.
They argue that the degree “of authenticity of an assessment is” delineated
based on its similarity “to the criterion situation” (Gulikers et al., 2004, p. 69).
In addition, authentic assessment provides the learners the chance to control
the contextual and practical nature of the assessment (Rennert-Ariev, 2005).
The one who assesses and the one being assessed will be in constant communication with each other to share their understanding of the work under assessment.
Subsequently, the assessment of learning must call for deciphering or solving
natural problems other than the reiteration and reproduction of the acquired
knowledge (Mueller, 2005). The problems that the students are posited to
solve should reflect the actual problems that they may come across beyond
the school context (Berger & Wild, 2017). Moreover, they need to engage in
quality learning. Undoubtedly, the quality of learning increases through critical
thinking and the critical thinking skill develops through collaboration and interaction of the students (Mueller, 2005). More importantly, promoting a sense
of collaboration, interaction and critical thinking amongst the students contributes to their cognitive development (Litchfield & Dempsey, 2015). Likewise,
collaboration among the students is also necessary for assessing each other’s
work, which gives them an insight about how to judge their own work, later
involving in self-assessment and seeing their own work from a different perspective (Black, Harrison, Lee, Marshall, & William, 2003). Here, authentic assessment is of a considerable influence on the students’ personal growth enhancing the stated qualities in them (Litchfield & Dempsey, 2015).
In authentic assessment, the learners are encouraged in meaningful learning
process investing in a conscious way of learning by assessing their own performance. Both the instructor and the learners share the responsibility and the
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assessment authority. Here, the teacher holds a facilitator role to guide students
fulfill the task. So, doing the learners will strive to advance their learning and
self-awareness through assessing their own learning by listening to their inner
self (Scott, 2000). Apparently, what makes authentic assessment different from
the traditional assessment is that students know what they are expected to do
in advance not during or after the assessment. In authentic assessment, learners
receive clear assessment criteria beforehand to accomplish the task accordingly.
The criteria for the assessment tasks could be the same, but the strategies students use to complete them and their final product might not be the same
(Mueller, 2005).
Authentic assessment enables the students to see a phenomenon from different
perspectives by applying multiple strategies and come up with several right
answers based on the given criteria. As a result, the instructor can evaluate
the capability of the students in the light of the real application of knowledge
and skills on part of the student (Herrington & Herrington, 2006). Setting prerequisites to an assessment requiring students to accomplish authentic tasks
through an on-going dialogue and collaboration with the instructors motivates
them to achieve a pre-determined learning goal. Herrington and Herrington
(2006) emphasize that the given tasks and the assessment should align with
each other. In another word, they should complement one another by reflecting
real performance.
Scott (2000) introduces three central aspects of authentic assessment “connecting, reflecting, and feedback”. It means that this type of assessment serves
more than just assessing the practical knowledge of students. It enables students to make a connection between the fragments of “facts, concepts, and
principles…in unique ways to solve problems” (p. 33). Moreover, prominent
theories of learning emphasize the involvement of students in constructing
knowledge while also making a connection with their prior knowledge. According to McAlister (2000), authentic assessment is seemingly originated
from the constructivist notion of learning theory.
One of the purposes of authentic assessment is to create a condition where
students can actually learn by doing and experiencing bridging in between
the factual knowledge they have learned and the skills they have acquired. In
the meantime, authentic assessment paves the way for the students to “develop
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self-awareness and reflective skills” (Scott, 2000, p. 34). So, doing, they will be
able to reflect on and assess their own learning. Further, reflective ways of
thinking assist students in discovering their own strengths and weaknesses.
As a result, they can use them as effective clues to improve their learning
further by connecting the new and the prior knowledge of theirs (Scott, 2000).
Furthermore, when the students are critical about their own learning and understanding, they become more self-regulated and independent learners. They
would make their learning more effective by observing and judging their own
progress in learning and then reflecting upon it (Black et al. 2003). Schön
(1983) argues that when a practitioner critically reflects on a situation he has
been or is in and thinks about how he experienced the situation, is called reflection in action. A reflective practitioner thinks and reflects on his/her actions
while carrying on a task, in order to make his work meaningful in the future.
The third key aspect of authentic assessment, according to Scott (2000), is
feedback. In order to improve their work and their learning thereafter, students
must be notified of their progress through the comments and feedback from
the teacher to let them know if they are on the right track or not. This way
they will be encouraged in self-assessment to control and observe their own
practices. Here, the goal of authentic assessment is the improvement of students’ learning besides measuring their learning outcome. Moreover, academic
progress of the students is assessed while they are working to complete the
given task, not after that.
Black et al. (2003) consider feedback as an important element of formative assessment. They argue that when students receive feedback on their learning
progress, they will notice that there is room for more improvement. Effortbased feedback plays an effective role in reinforcing student outcome. It also
motivates them to focus on their efforts by being involved in tasks given by
the teacher. Therefore, students would become growth-mindsets because they
would start believing that they can improve through their hardworking and
efforts. They would nurture introspection in themselves adopting the learning
goal or mastery learning (Dweck, 2000).
Encouraging students in self-assessment to identify their weak and strong
points while performing a task should nourish the effort-based habits. This,
in turn, facilitates effective learning and show students their next go by con-
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sidering their earlier efforts. Guiding students how to revise their work via
constructive feedback gives them opportunities to reconsider what they are
expected from the given tasks (Black et al., 2003).
Self-assessment is one of the remarkable elements of authentic assessment
that is rarely exercised by students in different levels of education pertaining
that only the teachers do the assessment. As noted, before, students should be
informed of their progress and be enabled to evaluate their own work. At
some point in their life, individuals have to make decisions of their own by
assessing the situation they experience. As the main characteristic of authentic
assessment, clarification of the necessary criterion for the students to base
their performance accordingly is vital in getting their academic performance
better (Scott, 2000).
When students assess their own practices, they can also use their self-set criteria. For instance, they can assess their performance based on their goals and
aspirations. In real professional context, oftentimes people come across with a
certain circumstance where they have to take decisive actions on their own.
So, doing they must be self-engaged in the evaluation of their personal attitudes
and aptitudes in order to be successful (Scott, 2000).
Acquainting students with self-assessment strategies can prepare them for
the real-life ahead waiting for them. Irons (2008) argues that nourishing selfassessment skills in students via constructive feedback on their progress grows
them as self-directed learners. Making self-assessment and reflection prevalent
amongst the students will also provide enriched learning opportunities.
Authentic Assessment Strategies and Tools
There is a diversity of tools in authentic assessment that needs to be adopted
with care mirroring life beyond the boundaries of the classroom and school
context. To meet this goal, the tasks given must be authentic and meaningful,
with clear structure correlated with the curricula at hand. Learners should be
prompted with self-reflection, self-assessment, and peer-assessment techniques
while those tools and strategies are being used as the means of assessment
(Scott, 2000). A variety of tools and strategies are recommended in the existing
literature that can serve authentic assessment purposes. Some of them are
briefly discussed below.
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Observation
Observing performance of the students based on the obvious purposes in the
classroom is a relatively old, but effective technique (Karakuş, 2006). In order
to make use of this technique in a successful manner, teachers can create
checklists to observe and check the specific behaviors expected to be displayed
by students. Besides, it is of primary importance to have a record of the observations made. Through observation, teachers can collect invaluable information
about the progress of the students and their learning needs if planned and
carried out carefully. So, doing they can modify the type of tasks they give to
fit the students’ learning needs and expectation. Further, in the light of the
collected observation result in the class, teachers can provide necessary feedback to the students to reinforce their learning.
Rubrics
Rubrics are comprised of a set of expected qualities, which indicate the criteria
that the students have to perform a task accordingly. These scoring tools are
devised in order “to clarify, communicate, and assess performance” (Scott,
2000, p. 41). Moreover, rubrics should have two main characteristics; they
identify and clarify particular “performance expectations and criteria, and
they specify the various levels of student performance”. Further, they are used
as control lists to check which level a learner’s performance quality matches.
This procedure is applied by the teacher or the students who assess their own
performance to get noticed of their strengths and weaknesses. In addition, it
can be used both for the purpose of formative and summative assessment.
The rubrics are designed to guide the students how to accomplish a task considering the specified criteria as guiding indicators. More importantly, they
will help students to know what their assessment will be based on before they
attempt to fulfill a given task dropping their anxiety level.
Student Portfolio
The portfolio contains pieces of evidence of a student’s best academic works
collected by the passage of the time (Scott, 2000). A good portfolio should include an introduction page, student reflections, rubrics to know what to include
in it, and standards according to which they can choose good examples of
their work. It means they cannot include anything they want, but careful se-
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lection of their best. Finally, students must orally present their portfolios to
their teachers, classmates or to their parents. Assessing students’ academic
performance through their portfolios entails to independent learning amongst
the students where they take control of their learning and believe in their own
abilities.
Keeping Journals and Learning Logs
Writing down reflections or keeping short notes about what is learned or
being learned daily in the form of journals and learning logs will be motivating
for students to assess their own learning process. So, doing they will be able
to “make connections, examine complex ideas, and think about ways to apply
what they have learnt”. There is a small difference between journals and learning logs. Learning logs are mostly short explanations about a student’s current
progress, problems, unanswered questions etc. recorded by himself. However,
journals are more elaborative and contain long explanations covering “feelings,
reflections, opinions, and personal experiences” (Scott, 2000, p. 45).
In order to give an idea about how to write journals or learning logs, teachers
should provide some head starts or clues to the students in the form of what
Scott calls ‘stem statement’. Respective example stem statements for the learning logs and journals could be: 1) A question which still remains unanswered
to me is………… and 2) what I believe about this is………………. The first
stem statement could end up only with a question that the student has. However, in the second stem statement, the students might give more elaboration
making connections between their new or old experiences.
Keeping journals and learning logs are useful tools that could be used in the
formative assessment. They can also serve in improving the communicative
skills of the students and the way they think improvising their classroom interactions (Scott, 2000).
Conferences
Conducting student-directed conferences is also considered effective in authentic assessment. In such kind of activities, students can display concrete
evidence of their learning outcomes. This can improve the student-teacher
rapport, too. The conferences could also be an introduction of their portfolios
(Karakuş, 2006).
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Another way of using conferences in authentic assessment is to require students
to present a presentation about a topic developed through the guidance of the
teacher and participation of other students. In this process, students can be
recommended about what to display in the conference. The main aim of the
conferences is developing the students’ presentation skills. The participants
of the conference can comprise of teachers, students, and the parents. After
the presentation, the audience such as parents and the teachers may ask questions from the students about their work (Karakuş, 2006).
Another way of assessing students’ live presentations in the conferences is to
use rubrics with clear criteria indicative of what the student should consider
in fulfilling and presenting their final products. Of course, the rubrics and
prerequisites should be clarified to the students before they engage in fulfilling
a task that they are going to be assessed accordingly (Scott, 2000).
Projects
Another strategy in authentic assessment is requiring students to complete
challenging projects which yield innovative production of new knowledge
utilizing different “communication, technical, interpersonal, organizational,
problem-solving, and decision-making skills” (Scott, 2000, p. 46). Besides,
learners will strive to set criteria as the basis for ensuring the quality of planning, managing and producing a concluding product in the completion process
of their project. Projects serve two main purposes; as an effective tool in authentic assessment and as an instructive learning tool where students display
their constructive knowledge and skills taking their own leads. In the continuum of the project, students can seek advice from the skilled individuals in
the field of their work or even work in collaboration with others when needed.
This means that they can run the project individually or share the responsibilities with other students.
Authentic Assessment in Teacher Education
Oftentimes in teacher education programs, student teachers are lectured about
the teaching methodologies instead of being exposed to the actual practice of
the methods in the class. In fact, “teaching teachers about methodologies is
like teaching foreign language students about the foreign language” not engaging them in the actual practice of the language in the classroom context
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(Keeler, 1982, p. 259). Student teachers should be exposed to the contextualized
teaching practices, lesson planning or at least observing the demonstration of
how to apply different teaching methodologies in practice. For instance, when
students are taking methodological courses, they need to witness how different
teaching methods and techniques are applied other than just listening to the
explanations about them in within-class lectures or relying on reading and explaining from the book. According to Palm (2008), exposing students to authentic tasks will help them learn the complexity and the know-how of accomplishing real tasks of the target professional context.
Although theory provides a framework in the way teaching and learning
process to be carried out accordingly, it is of prime importance for the student
teachers to learn how to replicate them effectively in practice in their future
teaching. It is also advisable to base the teaching and learning process on the
prominent theories of learning that encourage students’ active involvement
in their own learning process such as cognitive, constructivist or socio-cultural
theories of learning. Litchfield and Dempsey (2015) contend that the meaningful acquisition of knowledge and its application in practice is of primary
importance in developing skills in the real professional context that they are
studying for. In fact, teaching is getting more and more complicated to meet
the demanding curricular goals and student differences (Darling-Hammond
& Snyder, 2000). Therefore, the classroom instruction has to be carried out according to the background knowledge of the students relating the intended
content knowledge with the out of class implications.
As discussed before, equipping the teachers with effective pedagogical content
knowledge is very important in improving the education quality. They need
to be acquainted and trained with the practical application of teaching practices.
They can demonstrate their teaching skills by replicating, simulating and practicing them through the guidance of the professional teacher educators. Further,
replicas of real teaching practices in the classroom would lead to the authentic
and productive ways of learning. Setting attainable goals, providing clear
guidelines and determining the assessment criteria based on the expected
learning outcomes preceding the initiation of the given tasks would be an inspiration to the students. Besides, engaging in a task or project along with
pre-determined assessment criteria would tell the students what they will be
assessed based on, which in turn will reduce the depression caused by the tra-
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ditional ways of assessment.
However, an effective instructor requires students to put their learning outcomes in practice by analyzing and synthesizing pieces of information based
on the requirements of the assessments they design in order to persuade them
in the construction of knowledge other than its reproduction (Scott, 2000). It is
the responsibility of the teachers to teach students how to make learning operational through problem-solving, reflective thinking and sharing their understanding of knowledge. All these ambitions are achievable through authentic learning and authentic assessment. An authentic assessment could be
used as an effective tool for enhancing expected knowledge and skills in students through encouraging them in problem-solving skills by revising and revisiting their learning (Litchfield and Dempsey, 2015).
The learning habits of the students are shaped by the way they are assessed
and their “perception of the assessment requirements” (Gulikers et al., 2004).
Besides, it puts a profound positive or negative impact on the quality of learning based on the nature of the assessment (Herrington & Herrington, 2006). It
is most often witnessed that to pass the traditional examinations students engage in cramming and memorizing pieces of information without making
sense of it (Litchfield & Dempsey, 2015). They only replicate what and how
they were taught and unsurprisingly attune their learning habits to the way
they were evaluated. It is noteworthy that instead of memorizing chunks of
information for the examinations, students should be necessitated to exhibit
what they can do in reality for the sake of their personal growth. This is what
authentic assessment targets (Karakuş, 2006).
The concept of assessment is taking a new form “as it becomes an integral
part of teaching and learning, rather than a separate event after teaching and
learning have taken place” (Havnes & McDowell, 2008, p. 7). While assessing
student progress, teachers also can revisit and revise the quality of their teaching. Thus, authentic assessment should be an important part of teaching and
learning for preparing students as lifelong learners.
Besides, the empirical knowledge of the student teachers should be assessed
requiring them to replicate it in practice. Here, the teacher-students should
have the ability to execute an expected authentic task showing their mastery
of the subject and pedagogical knowledge in practice through “constructive
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learning, disciplined enquiry, and higher-order thinking and problem-solving”
(Cumming & Maxwell, 1999, p. 3). According to Berger and Wild (2017), engaging students in authentic tasks works as a driving force for motivating
and reinforcing them in the construction of meaning out of their own learning
experiences. They argue that authentic assessment is applicable in almost all
subject areas. Therefore, student teachers studying in different discipline areas
must be educated with specific skills to be able to identify what the school
students need and what they expect of the curriculum according to their implications in real-life contexts (Darling-Hammond & Snyder, 2000). Throughout
their education, student teachers need to acquire sufficient subject content
knowledge and pedagogical skills. Engaging them in authentic tasks to represent a real physical context of teaching and learning within an authentic assessment design will allow them to improve their empirical knowledge and
experience the real nature of dealing with teaching profession requirements.
Discussion and Conclusion
Learners’ adjustment to a learning context in accordance with the nature of
assessment applied indicates how influential it is in shaping their learning
(Herrington & Herrington, 2006). Therefore, choosing assessment strategies,
which encourage the learners towards meaningful application of their potential
knowledge and skills in fulfilling authentic tasks or assignment, would lead
to productive learning. Increasing the use of formative or authentic assessment
strategies or tools is one of the important steps in helping students acquire the
intended knowledge and skills with real-life implications. Authentic assessment
encourages the learners to take on an active controlling role in the contextual
and situational aspects of their own assessment (Rennert-Ariev, 2005). They
must be able to display their ultimate capacity in utilizing what they have
learned or acquired into practice to maximize the quality of their academic
performance and gradually get prepared for the real job world through the
guidance of capable others in a stress-free condition.
Authentic assessment is applicable in almost every field of education (Berger
& Wild, 2017). However, it is necessary in teacher education programs to prepare able teachers in different discipline areas. To maximize students’ learning
at schools, it is essential for the teachers to come with functional pedagogical
knowledge and skills in addition to having an innovative mind in transferring
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their subject knowledge in a specific area. They must be equipped not only
with creative teaching skills, but also with real operational subject knowledge
through effective teaching skills. For this reason, it would be of great assistance
to the student teachers to get assessed for their ability of demonstrating their
pedagogical content knowledge and skills through authentic assessment techniques. The benefit here is for the student teachers to adjust the quality of
their performance in compliance with the assessment criteria set beforehand.
However, they have the freedom to choose whatever materials or procedures
they want. According to Berger and Wild (2017), in authentic assessment learners have the advantage of having the opportunity to consult with their instructors while making efforts to accomplish an authentic task and improve
their performance overcoming their shortages through an on-going assessment
before finalizing it. The aim is to accomplish a required task with real-life implications. This, in turn, could help them with the acquisition and internalization of empirical knowledge and skills with lasting effects needed in their
prospective teaching career.
In addition, exposure to the authentic assessment techniques could also give
the student teachers an insight and inspiration as regards the actual functionality of the subject content knowledge as well as the pedagogical content
knowledge and skills that are required for the profession they are getting educated for. In general, the main intention by the assessment must be promoting
students’ learning; not just evaluating their end work. Parker (2005) claims
that if the purpose of the “assessment is to facilitate student learning; it must
be woven into the fabric of curriculum and instruction” (p. 327). It should not
be rendered separately, but applied as an on-going procedure during the teaching and learning process to enhance student learning. In short, the assessment
must aim to assess “students’ ability to apply knowledge and skills successfully
in ... authentic tasks” (Parker, 2005, p. 329).
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Türkçe-Arapça Tarihsel İlişkilerinin Getirdiği Lafızca Ortak
Anlamca Farklı Kelimelerden Örnekler
Muhammet Abazoglu
Özet: Kaynakların ifadesine göre tarihi devirlerin yazının icadıyla başlamasına rağmen iletişimin
ilk insanlardan bu yana mevcut olduğu bilinmektedir. Dilin etkili bir iletişim aracı olarak diğer
iletişim araçlarının da temeli olduğu söylenebilir. İletişimin en temel araçlarının başında gelen dil,
uzmanlar tarafından aynı zamanda canlı, yaşayan bir organizma olarak nitelendirilmektedir. Bu
özelliğinden ötürü diller doğar, büyür, gelişir ve birbirleriyle etkileşime girer ve hatta bazı diller
bunun bir doğal sonucu olarak ölür. Bu etkileşimi bugünün dünyasında gayet net bir şekilde
görmek mümkündür. Orta doğu bölgesinde etkileşim ilişkileri sonucu Arapçanın kelime vermediği
dil hemen hemen yoktur. Bunlardan Farsça, Urduca ve Türkçeyi örnek olarak gösterebiliriz. Bunda
Arapçanın İslam ve Kur’an-ı Kerim dili olması en büyük nedenlerdendir. Bu bakımdan Türk-Arap
ilişkileri özellikle Türklerin kitleler halinde İslamiyet’i benimsedik¬ten sonra başladığı bilinir.
Türklerin Orta Asya’dan göç ederek geldikleri ve kendilerine vatan yaptıkları Orta doğu
coğraf¬yasında hâkim olan en büyük dillerin başında, şüphesiz, Arapça gelmek¬tedir. Arapça
gerek bölgedeki etkinliği ve gerekse dini metinlerin anlaşılmasında kilit bir rol oynaması sebebiyle
Türkler Arapçayı kısa sürede öğrenmiş ve hatta kendi dillerinde çok sayıda Arapça kelimeyi de
kullanarak onları millileştirmişlerdir. Türkçenin bu günkü geldiği durum ve kelime hazinesi irdelendiği
zaman görülmektedir ki, içerisinde pek çok yabancı kökenli kelime barındırmaktadır. Bu durumun
sosyal ve kültürel etkileşimin bir sonucu olarak meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu etkileşim
sürecinde Türkçeyi en fazla etkileyen dil ise Arapça olmuştur. Bu çalışmada, bu iki dil arasında
lafızları aynı olup farklı anlamlar yüklenmiş olan Arapça kökenli kelimeleri ortaya koymayı
planlıyoruz. Ayrıca Türkçe ve Arapçanın tarihsel ilişkilerine dayalı hedef dili öğrenmenin bazı nedenlerini de ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arapça, Kelimeler, İlişkiler, Lisânü’l-Arap, Sözlükler

Giriş
Tarihi olarak büyük Türk göçleri devamında pek çok sosyal hadiseyi de beraberinde getirmiştir. Bu sosyal hareketlilik olayının akabinde birçok Türk
toplu¬luğu ana yurtlarından göç ettikten sonra dünyanın dört bir tarafına
dağılmışlar ve gittikleri bu yeni coğrafyaları kendilerine yurt edinmişlerdir.
Bu Türk topluluklarının gittikleri yeni yerlerde çeşitli milletlerle sosyal ve
kültürel ilişki kurudukları kaynaklar tarafından ifade edilmektedir. Bu etkileşim sürecinde sosyal ve kültürel olarak pek çok konuda Türkler bu yeni
tanıştıkları ve hatta beraber yaşamaya başladıkları milletlerden etkilenmişler
ve onları da etkilemiş¬lerdir. Bu etkileşimin en büyük ayaklarından birini de
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dil oluşturmaktadır.
Türkçenin bu günkü geldiği durum ve kelime hazinesi irdelendiği zaman
görülmektedir ki, içerisinde pek çok yabancı kökenli kelime barındırmaktadır.
Bu durum yukarıda da bahsedildiği üzere bu sosyal ve kültürel etkileşimin
bir sonucudur. Tarihte kurulmuş bazı Türk devletlerinde özellikle Farsça ve
Arapçanın resmi dil olarak kullanılması da bunun bir kanıtıdır. Bu etkileşim
sürecinde Türkleri en fazla etkileyen dil ise Arapça olmuştur. Özellikle dini
metinlerden ötürü Türkler Arapçayı öğrenmişlerdir. Bu öğrenmeyle birlikte
pek çok kelime Türkçeye geçmiş ve hatta bazıları tamamen Türkçeleşmiştir.
İşte Türkçeleşen bu kelimelerin bazıları Arapça anlamının dışında yeni bir
anlamla Türkçenin içine iyice yerleşmiştir.
Türkler Neden Arapçayı Öğrendi?
Türkler Araplar ile karışmadan önce Türkçe Arapça ve Farsça sözcüklerden
arı bir şekle sahipti. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati't-Türk adlı eserinde
Türk dilini açıklarken sözcük konusunda şöyle demektedir: “Lehçelerin en
yalını, tek dil bilen, Farisilerle karışmayan ve başka ülkelerde yerleşme âdetinde
olmayanlara ait olandır. İki dile sahip ve şehir halklarıyla karışmış olanların
ifadelerinde mutlak bir rikkat (zayıflık) mevcuttur” (Kaşgarlı, 2005, s. 22).
Arapça Sözcüklerin Türkçeye Girmesindeki En Önemli Faktörler:
1- 642 yılında fetih amacıyla “Bâb” (el-Hamevî, 1977, s. 1/30) ülkelerine ki bu
ülkelerde Türkler bulunmaktaydı. Bu bölgeye yönelen Müslüman orduların
başındaki komutan Abdur-rahman b. Rabia Türk komutan Şehr Beraz ile
görüşür ve aralarında anlaşma yaparlar. Bundan sonra Müslüman ordular
Pers ülkesinin kuzey doğusundaki bölgelerinde Allah'ın davetini ulaştırmak
için fethetmeye yöneldiler. O bölgelerde Müslüman ordularının önündeki en
büyük engel olan Pers Devletinin İslam ordularınca yıkılmasının ardından,
kapılar o bölgede yaşayan halklara açıldı ve Türkler de böylece İslam ile buluştular. Türklerden büyük çoğunluk İslam’ı kabul edip İslam’ı yayıp İlây-i
Kelimetullah uğruna Müslüman orduların saflarına katıldılar. Hz. Osman b.
Affan (r.a)’ın hilafetinde (H. 31) Taberistan'ın fethi tamamlanınca Müslümanlar

1

Hazar denizine kıyısı olan bir bölgedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yâkût el-Hamevî el-Bağdadi, Mu‘cemü’l-Bûldân.
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Ceyhun nehrini aşıp Maverâü’n-Nehr (el-Hamevî, 1977, s. 5/45) ülkelerine
geçtiler ve Türklerin çoğu İslâm’a girdi. Hz. Muâviye b. Ebu Sufyan (r.a) devrinde Buhara'nın fethi tamamlandı ve Müslüman ordular Semerkant’a kadar
ulaştılar. Böylece Maverâü’n-Nehr (es-Sallâbi, 2001, s. 26) ülkelerinin hepsi İslam yönetimine geçti.
2- Emeviler döneminden itibaren başlayan Arap-Türk yaklaşması bilhassa
Abbasiler devrinde gelişme gücü bulmuştur. Yabancı unsurların destek ve
yardımı ile iktidarı ellerine geçiren Abbasiler, kendi Arap kuvvetlerine güvenleri olmadığından, hâkimiyetlerini Türk ve Fars unsurların sadakati ve bağlılığı
ile devam ettirmeye çalışmışlardır. Bu yüzden hilafetin en seçme ordusunu
Türk subayları idaresinde ki en uzak ellerden gelen Türk cengâverleri teşkil
etmekteydi. Zira göçebe Türk halkları orduya en seçkin ve becerikli kimselerini
vermeyi bir nevi gelenek haline getirmişlerdir. Bu sayede Türklerin zaferi
yalnız Arap âlemi içerisinde değil. Çağın milletler arası telakkisinde de ezeli
ve ebedi bir mümtaz vasıf olarak yerleşmiş kalmıştır (Caferolğlu, 2001, s. 8-9).
Türklerin bu yüksek kabiliyet ve meziyetlerini gören ve o çağın ileri gelen
Arap yazarlarından olan “el-Câhiz” şöyle der:
“Türklere karşı hakkaniyetli olmak gerekirse, onların İslamiyet’i koruyan seçme
bir ordu ve halifeler için ise bir melce ve bir müdafaa kuvvetini oluştururlar.
Bir Türk bir millettir ve bir Türkün hayatı boyunca yaşadığı günlerini saymaya
kalksan atın sırtında geçirdiği günlerinin yerde geçirdiği günlerden daha fazla
olduğunu göreceksin” (el-Câhız, 1964, s. 26-27).
3- Türklerin İslam’a girdikten sonra yazı dilinde Arap alfabesini kullanmaları,
Türkçe sözcükleri Arap harfleriyle yazmalarını (Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında olduğu gibi) sağlamıştır.
4- Arapçanın Kur'an-ı Kerim dili olması nedeniyle sultanlar (ülke yöneticileri)
ilk devirlerden itibaren Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve Arapça yazılmış diğer
kaynakları okuyabilmeleri için çocuklarına Arapça öğretmeye gayret göstermişlerdir. Özellikle Abbasiler döneminde Türkler, halifelerin ve yöneticilerin
bulundukları çevrede çoğalıp idari ve askeri işlerde görev aldılar. Mutasım
hilafete geçtikten sonra Türk nüfuzuna tamamen kapılarını açtı ve onlara devletin komuta makamlarını verdi. Böylece Türkler devletin yönetim işlerine
2

Tarih boyunca Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye Araplar tarafından verilen isimdir. Bkz. Mu‘cemü’l-Bûldân.
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ortak olmaya başladılar. Mutasım Türklere ağırlık vererek Perslerin nüfuzunu
azaltmayı düşünüyordu. Ancak Halife Mutasım'ın Türk unsuruna önem vermesi halk ile ordu arasında bir öfkeye neden oldu ve insanların öfkesinden
çekinen Mutasım askerleri ve yardımcıları ile Samarra'ya gidip orada ikamet
etti (Dheyş, 1995, s. 12).
Araplar Neden Türkçeyi Öğrendi?
Özellikle Abbasiler döneminde Arapların yoğun bir şekilde Türkçe öğrenmeye
yönelmeleri, Türkçeye verdikleri önemi anlatır ve Arapların Türkçe öğrenmelerini hedefleyen Kaşgarlı Mahmut m. 1072’de Divân-ü Lügâti't-Türk adında
ilk Türkçe sözlüğü telif etti ve şöyle dedi:
“Buharalı imamlar arasındaki bir güvenilir kaynaktan ve Nişabur halkının
bir imamından işittim ve her ikisinin de isnat zinciri Rasulullah'a (s.a.v)
dayanıyor. Peygamber efendimiz kıyamet alametlerinden, ahir zaman
azaplarından ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkışından söz ediyordu. Dedi ki:
Türklerin lisanını öğrenin, çünkü onların saltanatı uzun sürecektir. Bu hadis
sahih ise, vebali boyunlarına olsun, o zaman Türkçeyi öğrenmek dini bir
vecibedir. Eğer sahih değil ise Marifet bunu gerektirir” (Kaşgarlı, 2005, s. 11).
Arapların Türkçe öğrenmek istemesinin nedenleri ise şunlardır;
1- Abbasiler devrinin başlaması ile birlikte Maveraü’n-Nehr'den göç edenlerle
Türk nüfuzunun artması, göç edenlerin çoğunun İslam’a yeni girmeleri ve
Arapçayı bilmemeleri bunun neticesinde de toplumda onlarla muamelede
bulunmak için bazı Arapların Türkçe öğrenmeleri gerekmiştir (Banarlı, 1971,
s. 1/17).
2- Osmanlı yönetimi boyunca Osmanlılar, Arapların oldukları bölgelerde devletin resmi yazışmalarında Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişlerdir. Devleti
ve halkı ilgilendiren bu tür işler, bu iki dili bilenlerce yürütülmekteydi. Bu
durum yöneticilerin Türkçeyi bilmelerini zorunlu kıldı. İki dillilik Arapların
oldukları bölgelerdeki yerel gazetelerde bile kendini gösteriyordu. Örneğin;
Mısır'daki el-Vakâ-i ve Irak'taki el-Vüzerâ gazeteleri hem Arapça hem de
Türkçeydi. Bundan dolayı Arapların Türkçe öğrenmeleri gerek ticari gerekse
Osmanlı'nın farklı hükümet birimlerinde bir iş kaynağıydı. Böylece tedrici
olarak Türkçe, edebiyat ve kültür dili olma yoluna girmiştir. Türkçeye verilen
önem onun öğrenilmesini cazip kılmış ve âlimlerin içinde iki dili konuşabilen
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bir zümre zuhur etmiştir. Örneğin; dil bilgini "İbn Dehhân el-Vâsitî" (v.
612/1215) Bağdat'ta öğrencilerine Türkçe öğretiyordu (Köprülü, 2003, s. 254).
Yabancı Diller Arasındaki İlişkiler
Diller arasındaki sözcük alışverişi insanlık tarihi ile yaşıt olmalıdır. Yeryüzünde
bütün diller şu ya da bu ölçüde başka dillerle sözcük alışverişinde bulunmuşlardır. Kimi dillerde yabancı sözcüklerin oranı %50'yi geçebilmektedir.
İngilizcenin söz varlığının %50'si Latin, %15'i Grek, %10'u diğer dillerden olup
ancak %25'i Anglosakson yani %75'i yabancı kökenlidir.
Yapı bakımından Hint-Avrupa dilleri ailesinin bir üyesi olan Farsçanın söz
varlığının çok büyük bir bölümü Arapça kökenlidir, Kimi diller ise neredeyse
özgün söz varlıklarını bütünüyle yitirerek, baskın dilin sömürgesi durumuna
düşebilir ve bu durum bir süre sonra normalleşebilir (Eker, 2010, s. 175).
Türkçede bu alışverişten nasibini almış ve eski Türkçenin devamı olan orta
Türkçe döneminde yeni kabul edilen İslam dilinin etkisiyle, Arapça ve Farsça
kökenli sözcükler dile girmeyi başarmıştır. Yeni dönemin en önemli dil
malzemeleri olan "Divân-ü Lügâti't-Türk ve Kutadgu Bilig" gibi yapılarda
Arapça, Farsça kökenli sözcüklerin sayısı az ve genellikle dinsel terminoloji
ile sınırlıdır.
Batı Oğuz Türkçesinde yani eski Anadolu Türkçesinde de dil son derece açık
ve yalındır. Yunus Emre, Sultan Veled gibi şairlerle, Dede Korkut hikâyeleri,
Çarhname (Ahmet Fakih) gibi yapıtlarla temsil edilen bu dönemde, söz varlığının çok az bir bölümü Arapça ve Farsça kökenlidir.
İstanbul'un fethinin ardından, İmparatorluk döneminin genel havasına uygun
olarak, eski Anadolu Türkçesi’nin yerini, bu dönemde temelleri atılan klasik
edebiyat (Divan Edebiyatı) ve bu edebiyatın dili yani Osmanlıca olmaya
başlamıştır. Fuzuli, Baki, Nef'i, Şeyh Galip gibi şairler, Sehi Bey, Salim gibi
nasirlerin yapıtlarında yabancı kökenli sözcüklerin oranı zaman zaman %100'e
değin yükselmiştir (Eker, 2010, s. 181).

3

Dicle nehrinin doğusunda Bağdat ile Tikrit arasında yer almaktadır. Şia'nın mehdinin çıkacağını iddia ettiği Sığınağın bulunduğu cami bu şehirdedir.
Bkz. Mu‘cemü'l-Büldân, c 3, s 174.
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Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler
Göktürk Alfabesi
Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz yaklaşık 1300 yıllık tarihi boyunca kullandığı ilk düzenli ve resmi yazı sistemidir. Türklerin yazı yazmak için kullan¬dıkları bu sistem eski İskandinav yazıtlarında kullanılmış Runik (Gotça
esrarlı ve meçhul) yazının karakterine benzediği için Avrupa ve Rus Türkoloji
literatüründe, Sibirya Run harfleri, Yenisey Run harfleri, Runik alfabe ve Türk
Run yazısı olarak adlandırılmıştır. Ancak bu adlandırma bir türlü gelenekselleşmemiş, eski Türkçenin dili ve yazısı üzerinde çalışan bilim adamları, bu
yazı sistemi için “Göktürk alfabesi, Orhun (Orkun, Orkon) alfabesi”, Türk alfabesi, hatta Köktürkçe çivi yazısı terim¬lerine de başvurmuşlarıdır.
Göktürk yazı sistemiyle yazılmış ilk örnekler VII. yüzyılın son çeyreğine aittir.
Fakat alfabenin bu yüzyıldan çok daha önce Türkler tarafından kullanıldığına
dair bilim adamları görüş birliği içindedir. Bu alfabe sağdan sola yazılmak
üzere 4’ü sesli 26'sı sessiz 8’i birleşik olmak üzere 38 harften oluşur (User,
2006, s. 27-28).
Uygur Alfabesi
Uygur alfabesinin kullanılmaya başlandığı tarih kesin olarak tespit
edileme¬miştir. Gabain’e göre Uygur alfabesiyle ilk metin örnekleri 840 yılından önce Koço’ya gelen Türk toplulukları tarafından 750-840 yılları arasında
yazılmıştır. Uygur alfabesi, Göktürk yazısından sonra Türklerin milli yazısı
haline gelmesi ve sayısı 1000’leri bulan Uygur Türkçesi yazma mirasının
kaydedildiği alfabe olması bakımın¬dan büyük önem ve değer taşır. Türklerin
İslamiyet’i kabulünün hemen ardından Uygur alfabesi terk edilip Arap harflerine ani bir geçiş yaşanmamıştır. Arap ve Uygur alfabelerinin yan yana kullanıldığını gösteren Karahanlı devrine ait Uygur harfli belgeler bulunmaktadır.
Ayrıca XIV-XV. yüzyıllara ait Uygur harfli belgelerde satır altı Arap harflerinin
bulunması radikal bir alfabe değişikliğinden söz edemeyeceğimizin delilleridir.
Asırlar öncesine dayanan muazzam bir kültür birikiminin nakledicisi bir alfabenin kolayca terk edildiğini düşünmek büyük bir hata olacağından, Uygur
harflerinin uzun bir süreçten sonra artık sadece Arap harflerini okuyabilen
bir nesil yetiştiğinden, kullanımdan kalktığını söylemek mümkündür. Uygur
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alfabesi VIII-XVII. Yüz¬yıllar arasında Doğu Türkistan, Harezm ve Altınordu
bölgelerinden İstanbul'a kadar geniş bir coğrafyada kullanılmıştır.
Uygur alfabesi sağdan sola doğru yazılır ve 3’ü ünlü olmak üzere toplam 18
harfe sahip olan bir alfabedir. 18 harften oluşan yetersiz işaret sistemine karşın
uzun bir müddet yaygın şekilde kalmasının sebebi muazzam bir kültür birikiminin taşıyıcısı olmasıdır (User, 2006, s. 53-61).
Kaşgarlı Mahmut meşhur divanında belirttiği gibi Uygur alfabesi şu harflerden
uluşmaktadır: ♪♪♪♪ ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ (Kaşgarlı, 2005, s. 6)
Arap Alfabesi
Arap harfleri Türklerin arasına İslamiyet ile birlikte girmiş, X. Asırdan XX.
asrın başlarına kadar bin seneye yakın bir sürede kullanılmıştır (Ergin, 2001,
s. 2).
Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması ve İslamiyet’in yayılmasıyla ümmet yazısı haline gelen Arap yazısı devamlı gelişme, çeşitlenme ve estetik değer kazanmayla
günümüze kadar gelmiştir (Ertem, 1991, s. 68). Arap alfabesi, kökenini oluşturan Sami yazısı gibi sağdan sola doğru yazılır. Arap Alfabesinde 22'si orijinal
Sami işareti olmak üzere, toplam 28 harf bulunur. Bu 28 harfe hemze de ilave
edildiğinde Arap alfabesindeki harflerin sayısı 29’a ulaşır.
Arap Alfabesi eski dünyanın üç büyük kıtasında, farklı ailelere bağlı birçok
dile uygulanmıştır. Bu dillerin yapısında bulunan her sesi karşılayamayan
Arap alfabesine yeni harf (♪ ♪ ♪ ) eklemeleri yapılmış ve böylece alfabenin
ıslahı yoluna gidilmiştir. Farslar bu ıslahı “ç, p ve j” sesleri için ayırıcı işaretler
icat ederek gerçekleştirmiştir. Türkler bu işaretleri Farslardan aynen devralmışlar ve Türk¬çedeki (g) sesi için kullanılan: (♪) aynı zamanda nazal (n)
sesi için kullanılmış ve bu suretle Türkçenin Arap alfabesinin ilk reformu
yapılmıştır (User, 2006, s. 96-97). Arap alfabesi 28+1 olmak üzere şu harflerden
oluşur:
(♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪♪ ♪♪ ♪) Bunlara
(♪ ♪ ♪ ♪) harflerini eklersek Türklerin kullandığı bu alfabenin 33 harften
oluştuğunu görürüz (Maksudoğlu, 1969, s. 1).
Araştırmalar göstermektedir ki, bazı sözcüklerin kullanılması zaruret teşkil
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edecek seviyede Arapçanın Türkçeyi ve akabinde de Türkçe'nin Arapçayı etkilediği ve söz konusu kelimelerin farklı versiyonlarının Arap halk dilinde belirgin bir şekilde kullanılmaktadır.
Latin Alfabesi
Bu alfabe Türklerin kullandığı yazı sistemleri arasında, bir din-inanç sistemi
yoluyla seçilmemiş tek yazı türü olması bakımından ayrı bir yere sahiptir
(User, 2006, s. 357). Öte yandan Arap alfabesinin Türkçenin ses sistemini
karşılamaktan uzak bir yazı sistemi olduğunu ve yazı reformu problemini ilk
kez Osmanlı döneminde ortaya atan Türk yazarı ve aynı zamanda bir bürokrat
olan Mehmed Münif Paşa'dır. Mayıs 1862'de Cemiyet-i İlmiyye-yi Osmâniyye’de verdiği bir konferansta bilimin ilerle¬mesi ve yayılması için alfabede reform gerekliliğinden söz eder. Daha sonra Cumhuriyet Döneminde
yazının Latinleştirilmesi fikri, ilk olarak, 1923’te gerçekleşen İzmir İktisat Kongresinde tekrarlanır ancak büyük bir tepki görür ve üzerinde konu¬şulmaz
bile. Ertesi yıl TBMM’de konuyu yeniden gündeme getirme girişimi de başarısızlığa uğramıştır. Ve Türkiye’de 3 Kasım 1928’de gerçekleşen yazı devrimi ile
Latin alfabesi resmileştirilmiştir (User, 2006, s. 375). 1928'de Türkiye Türklerinin
resmi yazısı olarak kabul edilen Latincede bulunmayan Türkçe sesleri için (Ç,
Ş, Ğ, Ö, Ü, I) gibi bazı harfler ilave edilmiştir. Bu yeni Türk alfabesi soldan
sağa doğru yazılmakta ve 29 harften oluşmaktadır (Ertem, 1991, s. 76-77).
Anlamca Farklı Olup Lafızca Ortak Bazı Kelimeler
Acemi
Tr.1. Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. 2. işinde,
mesleğinde ilerlememiş: (Acemi bir marangoz), 3. Bir yerin, bir şeyin yabancısı.
Ar. Acemi: Arap olmayan bir kişiye verilen bir isimdir, çoğulu ise (Acem)’dir.
Kur'an-ı Kerim'de (♪
♪♪♪♪♪♪ ♪♪
♪♪♪♪ ♪) (Fussilet /44) ifadesi yer alır. Burada
inkârcı bir soru şekli kullanılmaktadır: “Başka dilde bir kitap ve Arap bir
peygamber öyle mi?” Arapçada da sıfattır ve çoğul cins ismi olarak geçer
(Arabi, Turki, Rumî) vb. farklı milletlere işarettir.
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Aptal
Tr. 1. Zekâsı pek gelişmemiş zekâ yoksunu, 2. Küçümseme belirten seslenme,
azarlama (Aptal senin yerini açıkça söyledim ben), anlamaz, bilmez. Türkçede
tekil ifade eder.
Ar. Çokluk ifade eder; tekili ise (Batal) cesur, yiğit, kahraman, atılgan demektir
Arapçada çoğul ifade eder.
Ayyaş
Tr. İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri anlamlarına gelir.
Ar. Ayyaş (Ayş) kökünden türetilmiş ve o da şu anlamları taşır: hayat, geçinme,
maaş, yaşama, ayyaş: kendi rızkının arkasında çabalayan.
Budala
Tr.1. Zekâca geri olan kimse: (Biz ondan yaşlı üç akıllı, bu budalaya inandık),
2. Mec. Bir şeye aşırı ölçüde düşkün (kibarlık budalası) gibi.
Ar. Budala, Bedîl’in çoğulu: alternatif, yedekler, bir şeyi bir şeyin yerine getirmek, değiştirmek.
Galiba
Tr. Görünüşe göre, sanılır ki, anlaşılan, belki ve ihtimal olma durumu anlamlarına gelir.
Ar. Çoğu kez, çoğu zaman, genellikle, büyük olasılıkla, çoğunlukla. Arapçada
zaman zarfı ifade eder.
Hala
Tr. Birine göre babasının kız kardeşi, hala.
Ar. Birine göre Annesinin kız kardeşi, teyze.
Hayran
Tr.1. Çok beğenen, hayranlık duyan, 2. Birini beğenen hayranlık duyan kimse,
4

Bu bölümde ele alınan kelimelerin açıklamasında Arapça ve Türkçe olmak üzere şu sözlüklere başvurulmuştur: (Eren, Gözaydın, Parlatır, Tekin, &
Zülfikar, 1988); (İbn Manzûr, Ty); (er-Râzi, 1999); (el-Bustâni, 1975); (Devellioğlu, 2001); (Mes'ud, 1992).
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Türkçede sıfattır. 3. Güzel veya olağanüstü durum ve davranışları karşısında
zevk ve saygı duymak.
Ar. Şaşkın veya kafası karışık kimse, kararsız, yolunu kaybetmiş, Arap şair;
Ahmed Şevki’nin dediği gibi: ♪♪♪♪♪
♪ ♪♪♪♪♪
♪ ♪♪♪♪♪
♪♪♪♪♪
♪ (Şevki,
Ty, s. 2/121)
Yani: Kalbi şaşkın ve acıklı, gözleri ise uykusuzluktan ve yorgunluktan yaralı
bir halde.
İdman
Tr. Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor ve jimnastik gibi
yapılan faaliyetler.
Ar. Tiryakilik, bağımlılık, bir kötü alışkanlık, alkol ya da madde bağımlılığı
demektir. (♪
♪♪♪
♪♪ ♪♪ Alkolik, bir şeyden vazgeçememek, kendini ona adamak
anlamındadır. Türkçede bir isin olan bu kelime Arapçada mastardır.
Kibar
Tr. 1. Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan kimse, 2. Şık,
seçkin, değerli “kibar bir giyim” örneğinde olduğu gibi. 3. zengin, soylu, köklü
kimse ya da aile.
Ar. Kibâr: çoğuldur, tekili ise: kebîr, büyük, iri, kocaman, yaşı ilerlemiş, yaşlı
ihtiyar, ulu, (el-kebîr): Zatı, şanı ve şerefi Pek yüce, ulu ve büyük olan Allah'ın
isimlerindendir (Esma-i Hüsna).
Maymun
Tr. 1. İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad. Bu anlamda Türkçede
isimdir. 2. Mecazen: Çirkin ve gülünç: (maymun adam), 3. Taklitçi, tuhaf ve
gülünç hareketler yapanlar için söylenir.
Ar. Uğurlu, mübarek, bereketli, kısmetli, şanslı, maymun adam: mübarek,
Kur’an-ı Kerim’de (♪
♪♪♪♪
♪♪♪
♪ ♪♪♪
♪♪♪
♪♪♪
♪ ♪♪ ♪♪ (Vâkiʻa /8), Ahiret mutluluğuna erenler; ne mutlu kimselerdir.
Muhteşem
Tr. Görkemli, gösterişli, büyük ve göz alıcı. Tantanalı anlamına gelir.
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Ar.1. Utangaç, çekingen, edepli ve terbiyeli anlamlarına gelir. Ayrıca başkasından bir şeyi utanarak istemek, 2. Onu muhteşem kılmak: sinirlendirmek demektir.
Muska
Tr. (Nusha), İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, sahip
olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan nesne. 2. Üçgen
biçiminde katlanmış olan şey.
Ar. 1. Kopya, nüsha, suret, bir adet. 2. Kopyalanmış kitap, bir şeyin aslını
aynen nakletmek anlamlarına gelir.
Müsait
Tr. 1. Uygun, elverişli: “müsait bir günde geleceğim” ifadesi örneğindeki gibi.
2. Teklifsiz konuşmada; flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen.
Ar. Yardımcı, yardım eden veya katkıda bulunan anlamına gelir. Ayrıca
akademik ortamda asistan (üstâz müsâid) yardımcı doçent örneği verilebilir.
Sevda
Tr. 1. Güçlü sevgi, aşk. 2. Aşırı ve güçlü tutku, birine aşırı derecede tutunmak,
aşk tutkusu.
Ar.1. Siyah, kara, rengi siyah olan, beyazın zıttı, 2. İçinde hurma ağacı olan
tarlaya da ifade eder. Türkçede isim olan bu kelime Arapçada sıfattır.
Sohbet
Tr. Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleyiş, hasbihal,
Türkçedeki anlamı Arapçadan mec. alınmış.
Ar. Arkadaşlık, dostluk, eşlik, refakat, beraberlik, oradan da: peygamber
efendimizin sahabesi, Türkçede isim olan bu kelime Arapçada mastardır.
Şamata
Tr. Boş gürültü, patırtı, yüksek sesle boş konuşmak anlamındadır.
Ar. Düşmanın veya başka birinin başına gelen kötü bir olaya sevinmektir.
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kötü bir durum karşısında sevinmek. “Düşmanın şamatası” demek başına gelen bir belaya düşmanın sevinmesi demektir. Türkçede isim olan bu kelime
Arapçada mastardır.
Şarkı
Tr. 1. Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan
parçaya verilen isimdir. 2. Ezgi, müzik parçası, melodi. 3. Edebiyatta: Divan
edebiyatında bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış
olan şiir biçimi.
Ar. Doğu, doğuya ait, doğudan taraf ya da o taraftan gelen (doğulu olan),
güneşin doğduğu yer, batının zıttı. Türkçede isim olan bu kelime Arapçada
sıfattır.
Ukalâ
Tr. Kendini akıllı ve bilgili sanan ve bilgiçlik taslayan kimse, aklı ermediği
halde her konuda fikir yürüten kimse.
Ar. Ukalâ çoğuldur, tekili (Akil) akıllı, akıl sahibi, anlayışlı, sağduyulu, aklı
başında olan kimse. Türkçede tekil ifade eden bu kelime Arapçada çoğul
olduğunu görüyoruz.
Telaş
Tr. 1. Herhangi bir sebeple acelecilik. 2. Kaygı, tasa, sıkıntı, endişe. 3. Şaşkınlıktan doğan karışıklık, kargaşa. 4.Herhangi bir sebeple heyecanlanmak, endişelenmek, acele etmek.
Ar. Yok olmak, bitmek, tükenmek, (Telâşe’l-Mâridu) hastanın durumu ağırlaştı,
Çöktü, bitti, gücü kalmadı ve ölüme yaklaştı. Türkçede isim olan bu kelime
Arapçada mastardır.
Tavır
Tr. 1. Durum, davranış, vaziyet, hal. 2. Büyüklenme, yapma davranış veya
belli bir davranış biçimini benimsemek, vaziyet almak.
Ar. Defa, kere, devre, derece, bazen. Çoğulu (Atvâr), Kur’an-ı Kerim’de:
Nûh/ 29) Yani: “Sizi farklı dere¬celerde, çeşitli yaratıklar
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halinde yarattı”.
Talih
Tr. Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, şans veya baht.
Ar. Kötü insan, şerli, kötü niyetli, salihin zıttı. Türkçede isim olan kelime Arapçada sıfattır.
Tabla
Tr. 1. Satıcı vb.’nin kullandığı tahtadan tepsi. 2. Soba, mangal gibi şeylerin
altına konulan metalden veya tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. 3. Bir
şeyin düz ve geniş bölümü. 4. Sigara külü silkelenen, sigara söndürülen cam,
metal vb. kap. 5.Ağaçtan veya ağaç ürünlerinden hazırlanmış büyük yüzeyli
düzgün parça.
Ar. (Tabl), Davul, iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle
çalınan çalgı, (tabla) küçük davul. (Gişâu’t-Tabl), kulak zarı.
Sonuç
Görüyoruz ki her iki dil arasındaki bu güçlü ilişki yeni değildir, bilakis asırlara
dayanan bir ilişkidir, çok uzun zamandan beri her iki millet İlây-i Kelimetullah
uğruna yaşamış ve aynı coğrafyayı paylaşmışlardır. Arapçanın Kur’an-ı kerim
dili olması da ortaya çıkan Türk devletleri için öğrenilmesi kaçınılmaz bir dil
haline gelmiş olup, İslam dinini daha iyi öğrenmek için Arapça büyük bir
öneme sahip olmuştur.
Daha sonra cumhuriyetin ilk yıllarında dil devrimi olmuş alfabe değişmiştir,
ancak Türkçenin dil hazinesindeki Arap kökenli sözcüklerin çoğu yerini korumuştur. Bu etkileşim tek taraflı değildir, aynı şekilde Arap kavimlerinin
Türk dilinin önemini görerek Türkçe öğrenmeye çaba göstermişlerdir, özellikle
Türk İslam devletlerinin, ''Selçuklu ve Osmanlı'' Devletleri gibi çok geniş alanlara hâkim olması sonucu olmuştur, bu durum sadece Arap coğrafyasında
değil, hâkim oldukları tüm topraklarda gerçekleşmiştir. Sonuç olarak şu tespitleri yapmak mümkündür:
Türkçe ve Arapça arasındaki etkileşimin çok eskilerden bu yana var olmasın-
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dan dolayı bu oranda kelime alışverişi de çok fazla olmuştur.
Bu etkileşim sürecinde Türkçeye Arapçadan çok fazla kelime geçip asıl anlamları dışında farklı bir kullanım özelliği kazanmış ve hatta anlam olarak
Türkçeleşmiş bile diyebiliriz.
Türkler Orta Doğu coğrafyasına yerleşmeleriyle birlikte bölgede yaşayan halklara zamanla karışmışlardır, bunun sonucunda Arapça Türkler tarafından
iyice öğrenilmiştir.
Bazı kelimeler Türkçeleştirilerek onlara yeni anlamlar yüklenmiştir. Bu da bir
dilin kültürel altyapısını ve gerçek anlamda bir dünya dili olduğunu ortaya
koyması açısından kayda değerdir.
Türk Dilinin tarihsel gelişimi ele alındığında, Göktürk, Uygur, Arap ve Latin
alfabeleri Türkler tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, mana değişikliğinin kelimenin türünde de değişik¬lik yarattığını görmekteyiz, mesela Türkçede isim olan bir kelime Arapçada fiil ya da
mas¬tar olurken, Arapçada isim olan Türkçede mastar veya tersi olabilmektedir.
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Kıbrıs Türklerinin Özgürlük Mücadelesinde Radyo Yayınları
Shafıullah Qaderi
Özet: Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu stratejik konumunu korumayı
başarmış Kıbrıs, bütün sömürgeci ülkelerinde gözdesi olan Akdeniz’in doğusunda bir adadır
(Doğanay ve Altun, 2016: 33). İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ekonomik ve sosyal
olarak zor durumda kalmıştır. Yaşadığı sorunlara çözüm bulmak isteyen Yunanistan, Birleşmiş
Milletlerden Kıbrıs adasının kendisine verilmesini talep etmiştir. Bu talep reddedildiği için eski
Yunan subayı Georges Grivas tarafından EOKA terör örgütü kurulmuştur. Böylece Yunanistan
Kıbrıs adasında huzur bırakmamıştır (Tarakçı, 2010: 53). Bu sıkıntılar Türkiye’nin garantör ülke
olarak 20 Temmuz 1974 tarihinde adaya müdahale etmesiyle büyük oranda sona ermiştir. Bu
baskı döneminde Kıbrıs Türkü varlığını sürdürmek için mücadele etmiştir. Bu mücadelelerinde
iletişim araçlarının etkisi büyüktür. Bu çalışmada Kıbrıs Türklerinin 1974’e kadar kullandıkları
basın yayın aracı olan radyo üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türkleri, Medya, Bayrak Radyosu, EOKA, Özgürlük Mücadelesi

Giriş
Kıbrıs Adasında bilinen ilk radyo istasyonu İkinci Dünya Savaşı sonrasında,
adada bulunan Akrotiri ve Episkopi askeri üslerindeki İngiliz Kraliyet Hava
Kuvvetleri (Royal Air Force) mensupları tarafından 1948 yılında kurulmuştur
(Keser, 2017: 396). 1953 yılında Yunanistan destekli olarak Atina’da kurulan
ve 1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs adasında terör eylemlerine başlayan EOKA’nın
bu faaliyetleri Kıbrıs Türkleri için adayı yaşanmaz hale getirmiştir. Türkiye,
İngiltere ve Yunanistan’ın garantörlüğünde 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti
kurulmasına rağmen ada kargaşa ortamından çıkamamıştır. EOKA terörü
yüzünden bu yeni devletin ömrü de uzun olmamıştır. 21 Aralık 1963 terör
saldırılarının ardından devlet fiilen ortadan kalkmıştır. 1964 Ocak ayından
itibaren gettolara sıkışmış, her türlü insani ve doğal haklarından mahrum
edilmiş Kıbrıs Türkleri yaşadıkları onca acı, esaret ve ıstıraba ilaveten bir de
işletişim bağlamında kısıtlama, izolasyon ve ambargolarla karşılaştılar (Keser,
2018: 361). Rumların yarattığı bu durum çeşitli şekillerde 1974 yılına kadar
devam etmiştir. Kıbrıslı Türkler de bu çaresiz ortamda yeni çözüm yolları
bulmaya çalışmışlardır.
Bu çalışma 1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs’ta EOKA tarafından başlatılan tedhiş
eylemlerinden 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süreçte
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Kıbrıslı Türklerin sivil ve askeri haberleşme sistemlerinde Bayrak Radyosunun
yerinin anlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Çünkü 21 Aralık 1963 tarihinde
Rum saldırılarının başlamasının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait radyo istasyonu Rumların elinde kalınca Kıbrıs Türkleri de seslerini duyurabilmek
amacıyla bir arayışa girmişlerdir (Keser, 2018: 363).
Kıbrıs Adasının Coğrafi Konumu
Kıbrıs, Akdeniz’in en büyük adaları arasındadır. Sıralamada Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük ada olarak yer alır. Kıbrıs, 34º33’ ve 35º42’
Kuzey enlemleri ve 32º16’ ve 34º36’ Doğu boylamları arasındadır. Kıbrıs’ın
kuzeyinde 70 km mesafe ile Türkiye, doğusunda 102 km mesafe ile Suriye,
165 km ile Lübnan; güney doğusunda 233 km ile İsrail, güneyinde 347 km ile
Mısır; kuzey batısında ise 835 km ile Yunanistan yer almaktadır
(https://pio.mfa.gov.ct.tr/cografi-bilgiler/, 02.10.209).
Kıbrıs Adasının Stratejik Önemi
Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de jeopolitik önemine bağlı olarak Avrupa, Asya ve
Afrika kıtaları arasında kilit noktadadır. Bu üç kadim kıta arasında kilit nokta
olan Kıbrıs; Fenikeliler, Egeliler ve Frenkler adaya zaman zaman yerleşmiş olsalar da etnik çoğunluğunu Anadolu insanının oluşturduğu ve özellikle 1571
yılından Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan sürede Anadolu çiftçisi ve
zanaatkârlarının göç ettiği bir adadır. Çeşitli uygarlıkların doğup kaynaştığı
Akdeniz’in doğusunda çok önemli geçiş yolları üzerinde bulunan Kıbrıs
Adası’nın tarihi Taş Devrine kadar uzanmakla beraber, coğrafi, kültürel, folklorik değerler göz önüne alınınca ada Anadolu’nun bir parçasıdır (Alasya,
1964: 13). Doğu Akdeniz’de bulunan Ada, aslında tüm Akdeniz’in jeopolitiğinde yadsınamaz bir stratejik öneme sahiptir. Zira adanın stratejik değeri
önemini gerçekte Akdeniz’in stratejik değerinden alır. Akdeniz’in bugün günlük gemi trafiği günde yaklaşık 4000 gemidir. Bu aslında tüm dünya gemi
trafiğinin hemen hemen yarısıdır. Akdeniz’deki bu günlük 4000 geminin de
yarısından çoğunu tankerler oluşturmaktadır. Bu gemi trafiği, gemilerden
oluşan ve birçok kolu olan geniş bir ırmak misali Akdeniz’de özellikle batıdoğu istikametinde akar, durur (Keser, 2007: 139.). NATO’nun “choke-point”
diye adlandırdığı ‘düğüm noktaları’ndan en hayatileri Akdeniz’de yer alır:
Cebelitarık Boğazı, Sicilya Kanalı, Türk Boğazları ve Süveyş Kanalı. Bu dar
deniz geçitlerini de kullanan ve enerji gereksinimi nedeniyle her geçen gün
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artan yoğun gemi trafiği Akdeniz’i stratejik yönden daha da önemli bir duruma
getirmektedir (Parker, 1962: 9). Nitekim Armaoğlu’na (1983: 5.) göre Kıbrıs,
bir ‘ada’ olarak dahi, Akdeniz’de söz konusu geçitler ve boğazlar kadar stratejik
bir geçittir. “Bir kapalı deniz görünümü arz eden Akdeniz’in jeopolitik ve jeostratejik yapısında iki temel unsur vardır. Bunlar, Akdeniz’in stratejik kapıları
ve stratejik adalardır.” Armaoğlu, aynı makalesinde; “Avrupa, Asya, Afrika’yı
birleştiren Akdeniz’in kapıları olarak Cebel-ü Tarık Boğazı, Süveyş Kanalı,
Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını; stratejik adaları olarak da Malta, Girit ve
Kıbrıs’ı işaret eder.” (Akt. Atun 2011: 6.) Ayrıca Akdeniz, Orta Doğu’ya ve
Doğu Afrika’ya yakınlığı dolayısıyla, ABD’nin Irak’a müdahalelerinde, Somali
operasyonlarında, diğer deyişle Orta Doğu’ya yönelik tüm operasyonlardan
görüldüğü üzere gerek ekonomik yönden gerek bir gerginlik durumunda
veya çatışma halinde stratejik kıta intikalleri yönünden daha da önem kazanmıştır. Buna paralel olarak, Kıbrıs, Türkiye’nin bölgedeki deniz ve hava sahaları
alaka ve menfaatleri için hayatidir. Zira bugün adada ihdas edilen deniz ve
hava üsleri vasıtasıyla, Kıbrıs’ın bütün çevresi etki ve kontrol altına alınabilmektedir. İlaveten, gelişen teknoloji ile Kıbrıs elektronik dinleme, izleme
ve kontrol sistemlerinin de merkezi konumundadır (Torumtay 1998: 15-21.).
Kıbrıs Adasının Müslümanlar İçin Önemi
Tarihte Kıbrıs adası jeopolitik konumu gereği birçok sömürgeci ülkenin gözdesi
olmuşken Müslümanlar için manevi önemi ön plana çıkmıştır. Peygamber
Efendimizin manevi halasının (süt teyzesinin) türbesi olan Sultan Hala Türbesi
burada bulunmaktadır. Fakat günümüzde güney bölgesinde Kıbrıs Rum Kesiminin kontrolündeki bölgede yer almaktadır.
20. Yüzyılda Kıbrıs Adası
20. yüzyılın ikinci yarısında itibaren Adanın kısaca tarihine bakılırsa; İkinci
Dünya Savaşından sonra Yunanistan güçsüz ve yenik bir duruma düşmüştür.
1950’den sonra da Birleşmiş Milletlere başvurarak Adanın bir Yunan adası
olduğunu iddia etmiştir. Ortaya çıkan bu sorun daha sonra uluslararası bir
sorun haline dönüşür. Savaş sürecinde İtalya saldırılarına karşı başarılı olan
fakat Almanya saldırılarına karşı yenik düşen Yunanistan zor bir döneme girmiştir. Yunanistan, Almanya’nın uygulamış olduğu açlık stratejisiyle Büyük
Açlık Dönemi denilen bir süreci yaşamak zorunda kalmıştır. Bu nedenden
dolayı Yunanistan’da milyonlarca insan açlıktan hayatını kaybetmiştir. Savaş
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sonrası ülke içinde İç Savaş yaşanmış ve ülkede yaşanabilir hayat düzeyi sıfırlanmıştır. Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim açısından her şey bitmiştir. Enflasyon oranları hızla yükselmiş ve tarım yapılabilecek arazi kalmamıştır. Bundan dolayı Birleşmiş Milletlere Kıbrıs adasının kendisine verilmesini talep
eder. Bu talebi reddedilir. Bunun üzerine Yunanistan tarafından EOKA terör
örgütü kurdurulur. 21 Aralık 1963 tarihinde Yunanistan Kıbrıs’a saldırarak
Akritas Planını uygulamaya koyar. Bu plan doğrultusunda adada huzur
kalmaz. Yunanistan Kıbrıs adasının bir Rum adası olduğunu iddia ettiğinden
adadaki Kıbrıs Türkleri güvenli yerlere göç etmek durumunda kalır. Kıbrıs
Türkleri bu noktada esaret ve acı dolu günler geçirir. Yunanistan adadaki
ortak radyoyu da ele geçirerek Kıbrıs Türklerini iletişimden yoksun bırakmıştır.
Kıbrıs Türkleri içinde bulundukları zor şartların yanı sıra birde dünyayla olan
bağlantısı kesilmiştir. Aileler bile birbirlerinden haber alamaz hale gelmiştir.
Bu sırada bir radyonun kurulmasına çok gereksinim duyuluyordu. Fakat
içinde bulunulan zor şartlar gereği bu imkansız görülüyordu. Buna rağmen
gönüllü Kıbrıs Türkleri, teknisyenler ve bir grup insan bir araya gelerek bir
radyonun kurulmasını gerçekleştirerek imkansızı başarırlar. 25 Aralık 1963
tarihinde Bayrak Radyosu kurularak ilk yayını yapılır. (“Bayrak... Bayrak...
Bayrak... Burası Bayrak Radyosu. Türk Mücahidinin Sesi” sloganıyla anonsu
Kemal Tunç ve Üner Ulutuğ yapmıştır.)
Bayrak Radyosu
21 Aralık 1963 tarihinde Rum saldırılarının başlamasının hemen ardından
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait radyo istasyonu Rumların elinde kalır. (Serter V.
2014:142-144) Durum böyle olunca Kıbrıs Türkleri de seslerini duyurabilmek
için arayışa girerler. O dönemde Kıbrıs Telekomünikasyon İdare Meclisi asbaşkanı konumunda olan Ali Gürsoy’un da verdiği büyük destekle bu çalışma
sonrasında, Lefkoşa’da Orhan Şevket’in deposundaki hurda malzemelerden
radyo istasyonu kurma projesi böylece hayata geçirilir.(Keser U. 2018:362)
Bölgeden sorumlu Kara Petek Beyi Aziz Rüstem’in verdiği bilgiler çerçevesinde
ekipmanı Rum baskısı altındaki mahalleden getirmek üzere Yıldırım Grup
Komutanı Mehmet Ali Tremeşeli liderliğinde Alpay Mustafa, Mahmut Hüdaverdi, İbrahim Tremeşeli, Tacettin Atai, Fil Turgut, Esat Hüdaverdi, Hüseyin
Pof, Özkan Atasoy, Mehmet Öksüzer, Mustafa Ormancı, Kemal Kalıçay,
Mustafa Osman ve Ali Gürsoy’dan oluşan ekip yola çıkar. Yolda Pavlidis
Garajı yakınlarında silahlı Rumlarla çatışmaya girilir ve ardından depoya
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gelirler ve Ali Gürsoy’un gösterdiği malzemeler süratle alınıp geri dönülür.
Daha sonra bu malzemeler bir araya getirilerek Cumhurbaşkanı Vekili Dr.
Fazıl Küçük’ ün Cumhurbaşkanı Muavinliği Sarayı’nın bir garajında birkaç
teknisyen vasıtasıyla imkânsız gerçekleştirilir. Yine bu dönemde radyonun
kurulması için Arap asıllı Muhammed Enis de destek olmuştur. Geçimini hurdacılıkla sağladığından dolayı onun depoları radyo istasyonu için önemli bir
kaynak teşkil etmiştir. Ayrıca bu dönemin teknisyenlerinden Yusuf Gazi, radyo
programcısı Hüseyin Kanatlı ve TMT Lefkoşa sorumlusu Ahmet Yusuf Atamsoy da büyük destek sağlamıştır. Radyo için ilk etapta gereksinim duyulan
100 akü Alpay Mustafa idaresinde toplanır. Tabi bu ilk başta kolay olmamıştır.
Çünkü dönem gereği fazla araba olmamakla beraber olan arabalarda başka
ihtiyaçlardan dolayı kullanılmaktaydı. Ama halkın da desteğiyle arabası olanlar
akülerini söküp vermişlerdir. Bu zor şartlar altında gerçekleşmiştir (Keser,
2017:363). Radyo kurulumu tamamlandıktan sonra Lefkoşa ve çevresine seslenilir. Bayrak Radyosu’nun ilk yayınında “Bayrak... Bayrak... Bayrak... Burası
Bayrak Radyosu. Türk Mücahidinin Sesi” sloganıyla anonsu Kemal Tunç ve
Üner Ulutuğ yapmıştır. 21 Aralık 1963 gecesi ve sonrası cumhuriyetin diğer
resmi dairelerinde de olduğu gibi CBC’de (Cyprus Broadcasting Cervice) yani
Kıbrıs Yayın Korporasyonunda çalışan Türk personellerde radyodan ayrılmak
zorunda kaldı. Söz konusu radyo da tamamen Rumların eline geçmiştir.
CBC’de çalışan 17 Kıbrıslı Türk işlerinden vazgeçerek Atalasa’da bulunan
radyo istasyonuna gitmezken, Kıbrıs tarihinde yeni bir sayfanın açılmasına
da öncülük ederler. Mücadele yıllarında çok önemli ve kutsal bir görevi üstlenen Bayrak Radyosu’nun günlük yayın programı sabah 07.30’da İstiklal Marşı
ve Mücahitler marşı ile başlamakta, ardından 08.30’da Türkçe, 09.00’da İngilizce ve 30 dakika sonra da Rumca haberlerle devam etmektedir. Saat 11.50–
12,45 arasında öğle yayınları, saat 17.50–21.30 devresinde ise akşam programları verilmektedir. Öğle ve akşam programlarında da Rumca ve İngilizce
haberler bulunmakta, ayrıca çeşitli müzik programları da sunulmaktadır.
Araba aküleri ve telefon ahizeleriyle yapılan yayınlar 25 Aralık 1963’ten itibaren
başlamıştır. Ali Gürsoy, Tuğrul Hilmi, Kemal Tunç, polis teşkilatında telsiz
operatörü olan Özker Küfi, CMC’de enerji üretimi konusunda uzman Özer
Berkem, Üner Ulutuğ, Erdoğan Naim, Muammer Raşit, Özkan Ragıp, Orhan
Atai, Hasan Gazi, Fuat Beyar, Özkan Ragıp, Yusuf Gazi, Ali Ziya Dinçer, Ersoy
Talat, Nurettin Atai, Halil Tunççevik, Tuğrul Hilmi, Kubilay Halluma, Hilmi
Özen ve birkaç teknisyenin özverili çalışmalarıyla yayın hayatına başlayan
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Bayrak Radyosu, Kıbrıs Türk toplumunun en büyük moral kaynağı olmuştur
(Keser U. 2017:364). Ayrıca Bayrak Radyosu çarpışmalar ve katliamlar sonucu
birbirlerinden ayrı düşüp haberleşemeyen ailelerin iyilik, sağlık durumlarını
da paylaşarak toplumun moralini yüksek tutmuştur. Radyoda milli marşlar,
kahramanlık türküleri ve şiirler okunarak topluma milli duygular
kamçılamıştır. 25 Aralık 1963 tarihinden itibaren Kemal Tunç’un sesiyle “Kıbrıs
Türk Mücahidi’nin Sesi; Bayrak Radyosu”nun Dr. Fazıl Küçük’ün garajından
yayın yapan verici hücre ve stüdyosunda 1509 tipi askeri verici cihazı 100
adet 12 voltluk akü bataryası ile işletilmekte, stüdyo cihazı olarak da 8 telefon
ahizesinden yapılmış mikrofon kullanılmaktadır ve anteni de sadece bir bayrak
direği yüksekliğindedir. 100 tane 12 voltluk akü ile çalışan radyo sadece 5
dakika süreyle yayın yapabildiğinden bu sürenin uzatılmasına çalışılır. İmkânsızlıklar içinde seslerini duyurmaya çalışan bu insanların yardımına 23 Aralık
1963 Pazartesi günü Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl
Küçük ile röportaj yapmaya gelen Rum radyocuların getirdiği mikrofon,
stüdyo mikseri, fotoğraf ses kayıt cihazı ve kabloları yetişir. Bu araçların monte
edilmesiyle biraz daha rahat çalışma imkanı oluşmuştur. Radyo sistemi Dr.
Fazıl Küçük’ün evinin arkasında yer alan bir keçi ağılına nakledilir ve buradan
yayın yapmaya devam eder. Bu nedenle buradan okunan haberler sırasında
arkadan keçi sesleri de duyulmuştur. Bu stüdyo aracılığıyla TMT’nin Lefkoşa
Serdarı Kemal Şemiler ilk defa Lefkoşalılara seslenme imkânı bulmuştur. Uzun
bir konuşma yapan ve Lefkoşalılara sabır ve metanet dileyen Kemal Şemiler
ayrıca konuşmasında dünya milletlerine ve Rumlara da seslenmiştir. (Denktaş
S. 2016)
Diğer Radyo İstasyonları
Bayrak Radyosu’nun ardından adada yeni radyo istasyonları açılmıştır. Bunlardan birisi 9 Eylül 1964 tarihinde yayın hayatına başlayan Anamur’dan
yayın yapan, bu yüzden Anamur Radyosu olarak da bilinen Kıbrıs’ın Sesi
Radyosu’dur. Resmi adı Kısa Dalga A Radyosu olan radyo istasyonunun 1964–
1974 döneminde faaliyetleri Genelkurmay Başkanlığı ile TRT ve PTT yetkililerinin yer aldığı Kıbrıs İşleri Planlama ve İcra Grubu (KİPİG) isimli bir
kurul tarafından yönetilir. Bu radyo Kıbrıs ile Türkiye arasında bir gönül
köprüsü de oluşturmuştur. 28 Haziran 1978 tarihine kadar yayın hayatına devam etmiştir (Keser, 2017: 366).
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Adada faaliyete geçen bir diğer radyo istasyonu ise Lefke Sancak Radyosu’dur.
Bu radyonun teknik altyapısı ise Cengiz Topel Sanat Okulu’nda görev yapan
Şakir Yücel ile Nazif isimli iki öğretmen tarafından hazırlanmıştır. Okulun
odalarından birisi stüdyo olarak kullanılırken hemen 100 metre mesafedeki
bir başka bina da bu iş için tahsis edilmiştir. Bu radyoda Kıbrıs Türklerinin
moralini yüksek tutmak amacıyla yapılan programlarda şiirler ve marşlara
yer verilmiştir. Ayrıca Türk Cemaat Meclisi ve TMT tarafından gönderilen ve
yayımlanması istenen haberler, Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan gelişmeler
de ön plana çıkartılır. Bu radyoda özellikle 1963 şehitlerinin anısına piyanist
ve müzik öğretmeni Arman Ratip’in annesi Jale Deniz de her şehit için birer
ağıt okur (Olgun, 2001: 27).
14 Ocak 1964 yılında hizmete giren ve Baf’ta yayın yapan diğer bir radyo ise
Gazi Baf’ın Sesi Radyosu’dur. Bayrak Radyosu’nun Lefkoşa’da ilk deneme
yayınına başlamasının ardından Gazi Baf’ın Sesi Radyosu devreye girer. Gazi
Baf Radyosu’nda görev yapanlar ise Feriha Çürükoğlu, Hüseyin Irkad , Hülya
Salih, Pervin Cemal, Nurten Ulubatlı, Seniha Arif, Gülay Çelik ve Şansel Faik
de bulunmaktadır. Radyo 20 Temmuz 1974 tarihine kadar yayınlarına devam
eder. (Çakmak, 2014: .9-22)
Bayrak Radyosu’ndan sonra adada en uzun süreli yayın yapan radyo ise 10
Şubat 1964 tarihinde yayın hayatına Mağusa’da başlayan Canbulat Radyosu’dur. 1964 Şubat ayından itibaren TMT Mağusa Sancağı’nın destek ve onayı
sonrasında Kemal Pehlivan ile elektrik teknisyeni Halil Asilkan eski Türk
Gücü binasının avlusuna radyo vericisini kurarak yayına başlarlar. 12 ayrı
radyo frekansını dinlemek üzere hazırlanan antenler bölgedeki bir caminin
çatısına yerleştirilirken verici 6 ay gibi kısa bir sürede hem kısa hem de orta
dalgadan yayın yapmaya başlar. Radyo için gerekli malzemeler Mağusalı
Türkler tarafından temin edilmeye çalışılmıştır. Bunun dışında radyoya bölgede
Mağusa limanını inşa etmekte olan Polonya şirketinden de destek gelir. Radyonun etki alanı daha sonra 5 mile kadar çıkarken daha sonra ada dışına kadar
genişleyecektir. Radyoda 24 saat boyunca yabacı radyo kanalları dinlenerek
sonrasında haber ve yorumlar banda alınmıştır. Selçuk Veli, Ünal Sümer,
Hüseyin Hes gibi yabancı dil bilen personel vasıtasıyla da hemen tercümeler
yapılmaktadır. Radyoda çalışan diğer personel arasında zaman içerisinde
Yıldıray Fenercioğlu, Hüseyin Akil, Hasan Tuncel, Türkan Aytaç, Nazım Turanlı, Hanife Sermet, Hanife Koruk, Feriha Arel, Mustafa Aytaç, Mehmet Kay-
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mak, Mustafa Eroğlu, Elvan Mehmet de bulunur.
7 Mart 1964 günü ise Larnaka Doğan’ın Sesi Radyosu açılmıştır. Sadi Osman
tarafından kurulan ve Sacit Nereli’nin ilk müdürlüğünü yaptığı bu radyo istasyonu için Larnaka’daki bir evin arkasında ahır olarak kullanılan bir yer
tadil edilmiş, temizlenmiş ve burası 1974 yılına kadar radyo istasyonu olarak
kullanılmıştır. Radyonun girişinde basit iki sandalye, duvarlarda Atatürk
resmi ve Türk bayrağı bulunurken iç oda ise stüdyo olarak kullanılmıştır.
Larnaka’da yayın hayatına başlayan bu radyonun yayınları 1967 öncesinde
Bahire isimli bir Kıbrıslı kadının okuduğu haberlerle devam ederken 1967–
1974 sürecindeki yayınları ise Ülkü Sarıkamış ve Süheyla Başaran tarafından
yürütülmüştür. Radyonun yönetim kurulu ise Mehmet Salih ve Süleyman
Ahmet Camgöz’ün yanında Hasan O. Genç ve Sadi Osman’dan oluşmaktadır.
Larnaka ve civar köylerinde dinlenebilen bu radyonun yayınları da merkezi
Bayrak Radyosu gibi Türkçe, İngilizce ve Rumca haberlerle desteklenmiştir.
Banttan yapılan şarkı yayınları dışında Larnaka’daki radyo istasyonu devamlı
canlı yayın yapmakta, burada gönüllü olarak görev alan Kıbrıs Türkleri ise
gerekli malzemelerin neredeyse tamamını kendileri temin etmiştir. İlk etapta
bir mikrofon ve iki teyp cihazıyla başlayan yayınlarda gündelik faaliyetlere
Hüseyin Dayı isimli yaşlı bir Kıbrıslı Türk de destek vermiştir. Radyonun ilk
haber hazırlayıcısı, spikeri ve sunucusu ise Alper Faik Genç olacaktır. Larnaka
Sancaktarlığı çerçevesinde DAL-5 sorumluluğunda ve Sancaktar Turgut Giray’ın emriyle görev yapan radyo bölge halkını bilinçlendirmek yanında çeşitli
parola ve şifreler kullanmak suretiyle bölge halkını yola çıktıklarında yol durumu, yolların açık olup olmadığı, baskın yapılıp yapılmadığı veya nereye
baskın yapıldığı konusunda bilgilendirici yayın yapmaktadır. Radyoda zamanla Radyo Saati programında Halide Edip Adıvar gibi Türk edebiyatçılarının romanları yanında Şiir Saati ve İstek Saati gibi programlar yapılır
ve bu programlarda kullanılmak üzere sinyal ve fon müzikleri de kullanılmaya
başlanır. Özellikle İstek Saati programı hemen bütün radyo istasyonları tarafından yayımlanan bir program olur ve özellikle mücahitler, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı’nda görev yapan Türkiye’den gelmiş askerler, bu askerlerin aileleri ve yakınları tarafından çeşitli şarkılar ve türkülerin çalındığı bir
program olur (Çetinel E. s:26).
Bayrak Radyosu’nun hemen ardından açılan ikinci radyo istasyonu ise Limasol
Sancak Radyosu olur. Radyo 30 Aralık 1964 tarihinde Sancaktar Eftal Akça ve
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Serdar Ziya Rızkı’nın girişimleriyle açılmıştır. Bu radyonun en büyük avantajı
ise İngiliz askeri özerk üsler bölgesine yakın bir noktada bulunmasıdır. Bu
sayede gerek üslerde görev yapan Türkler vasıtasıyla ve gerekse bu üslerde
atıl vaziyette bulunan çeşitli hurda malzemelerin temin edilmesiyle ihtiyaçların
bir kısmı karşılanmaya çalışılır. İngiliz üs yetkililerinin kullanılmaz hale gelmiş
çeşitli elektronik takım yanında radyo malzemelerini de hurdaya ayırması
radyo istasyonunun beslendiği ana kaynak durumundadır. Radyonun yayınları
ise kısıtlı bir ortama sadece Limasol ve çevresine ulaşabilmektedir. Radyoda
görev yapan kişiler ise amatör gönüllülerden oluşmaktadır (Naşit, 2017: 230232).
Adanın farklı noktalarında ve Anamur’da yeni radyo istasyonlarının açılmasının ardından teknik imkânlar zorlanmak suretiyle ortak yayınlar yapılmasına da gayret edilir. Bu ortak yayınlar o kadar zor ve kısıtlı imkânlarla
yapılmaktadır ki zaman zaman Bayrak Radyosu’nun yayını radyodan verilirken hemen önüne konulan bir alıcı veya mikrofon vasıtasıyla o diğer radyo
yayınına aktarılmakta ve dinleyiciler bütün radyoların aynı yayını yaptığı
düşüncesine kapılmaktadırlar. 1968 yılından itibaren Bayrak Radyosu ve TRT’den sağlanan imkânlar ve çeşitli programlar sayesinde radyoda artık özellikle
Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde farklı programlar yapılmaya
başlanır.
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Anamur’un Sesi Radyosu
Mersin’in Anamur ilçesinde 1964 yılında Kıbrıs’a yönelik bir radyo istasyonu
kurulmuştur. Kıbrıs’ın Sesi Radyosu Türkiye’ye yönelik değil, Kıbrıs’a yönelik
yayın yapmıştır. Radyo’nun görevi Rumlarla savaş halinde olan Kıbrıslı Mücahit Türklere moral vermek ve onların motivasyonlarını artırmaktı. Radyo 18
saat boyunca Türkçe, İngilizce, Rumca yayın yapmıştır (Mert, 14.06.2017).

Bayrak Radyosu’nun Teknik Kadrosu Selvili Tepe’de
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Bayrak Radyo, Televizyon Kurumu’nun Yayın Yaptığı İlk Aletler

Sonuç ve Değerlendirme
Kıbrıs Türklerinin 1974’e kadar kullandıkları basın yayın aracı olan radyonun,
başta Bayrak Radyosu olmak üzere ve diğer radyoların Kıbrıs Barış Harekâtı
sırasında ve öncesinde ne kadar büyük görev taşıdığı üzerinde durulmuştur.
Kıbrıs Türklerinin iletişimde kalmasını sağlayan en önemli yayın aracı olan
Bayrak Radyosu’nun ardından diğer radyo istasyonları da adada yaygınlaşmıştır. Tüm bunlara bakıldığında ise yaşanılan bu savaş sadece bir bölgeyi
değil tüm milletleri etkilemiştir. Geçmişten bu yana tüm toplumlarda birçok
nedenden dolayı savaşlar yaşanmıştır. Savaşın gerisinde ise evsiz, yurtsuz,
vatanlarından kopmakta olan insanlar bırakmıştır. Kıbrıs Türkleri de esaret
ve acı dolu günler geçirmiştir. Yaşanılan bu zor durumlar sırasında üstelik
aileler ve halk birbirlerinden haber alamamıştır. İletişim kopmuştur. Bunun
sebebi de Rumların haberleşme aracı olan ortak radyoyu kendi bölgesine almasıdır. Bu olay karşısında bir radyonun kurulması o savaş sırasında çok
önem arz ediyordu. Bunun için de teknisyenler, gönüllü Kıbrıs Türkleri ve
daha nice insan birlik olarak imkânsızı gerçekleştirmiştir. Bayrak Radyosu o
zor dönem ve hiçbir imkanın olmadığı kısıtlı toplanılan araçlar doğrultusunda
ortaya çıkmıştır. Bu sayede artık Kıbrıs Türkleri de seslerini adaya ve diğer
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milletlere duyurabilmişlerdir. Bu radyo sonrasında daha birçok radyo istasyonu
kurulmuştur. Bayrak Radyosu öncü olmuştur. Bayrak Radyosu Kıbrıs Türklerine güncel haberleri, kültürel ve aktüel programları ana dilleri olan Türkçe
şeklinde sunmuştur. Çünkü İngiliz şair Coleridge’nin sözleriyle, “dil, insan
zihninin cephaneliğidir; aynı anda hem geçmişin ganimetlerini hem de gelecekteki zaferlerin silahını taşır” (Said, 2017:147).
Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs’ın Dünya Müslümanları için önemi, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin Afganistan dâhil Türk ve Müslüman ülkeler ve halkları
tarafından bilinirliğinin arttırılması için bu tür çalışmalar önemlidir. Zira gerek
Afganistan’da gerekse Türkiye yakın kültürel ilişkilerde olan ülkelerde Kıbrıs
ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Daha da önemlisi bu bilgilerin uluslararası
yayın kuruluşları kaynaklı olmasından dolayı da ciddi, hileli yönlendirme
(hileli yönlendirme) içermektedir. Bu bakımdan Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla Kıbrıs, KKTC, Kıbrıs Türkleri gibi konuları
içine alan uluslararası akademik çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu
düşünülmektedir.
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Usage of Social Media in Turkey´s Politics
Esnaira Salem
Abstract: Development in technology over the years made social media a potent tool in advancing
political interest and in shaping the political direction of our society. This paper analyses four
articles that dealt with the relationship between usage of social media among Turkish citizens
during heightened political events in Turkey. It also examined laws passed to regulate and to
some extent, restrict internet usage in Turkey. Relevant findings indicate the active usage of
social media by politicians during campaigns for elections and during a Gezi protest against the
government in 2013. The potential of internet and social media as a tool for citizens to communicate,
interact and organize to react and act against the state is high. To this the, the government responded to the threat posed by social media by creating and expanding laws that restrict the
content shared in social media. The online surveillance, in particular, allows the government to
have access to any user’s information, especially during emergencies. And while these laws are
imposed in the name of security, a detailed view of the law shows that it can be implicitly exploited
by the government.
Keywords: Social Media, Information, Online Security, Personal Data, Online Surveillance, Turkey
Politics, Turkey Government, Trolls, Freedom of Expression

Introduction
Social media, generated by advances in internet technology, are heavily used
by individuals, various organizations and institutions of every age and every
class both in Turkey and all over the world (Çetinkaya et al., 2014, p. 1). Rheingold defines social media as “social aggregations that emerge from the Internet
when enough people carry on public discussions long enough and with sufficient human feeling to form webs of personal relationships in cyberspace”
(Çetinkaya et al., 2014, p. 50). With technological advancements over the last
decade, many people now use the Internet not only to communicate, socialize,
and interact, but also to create and consume information rather than just connecting to it (Kurtuluş, 2015, p. 337). People fall into two categories, those
who consume information and those who create information. When you
browse the internet, read posts, articles, listen to music, watch videos, they
are consumer users of the internet. On the other hand, those who create posts,
texts, upload photos and videos, write comments, or even share contents are
engage in the creation and are thus the creator users.
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This technological advance has affected politics in most parts of the world in
many ways. Social media became a tool for politicians to carry out their
political campaigns and for activists to create awareness on political issues
and mobilize protests (Yunus, 2013, p. 3). Millions of people have become
connected through social media (Wolfsfeld et al., 2013, p. 115) access to information are instant and are shared within seconds. With technological advancements over the last decade, many people now use the Internet not only to
communicate, socialize, and interact, but also to create and consume information rather than just connecting to it. These changes and development have
both positive and negative effects on us. This study examined and analyzed
four articles about social media in Turkey with focused on studies that dealt
with social media concerning the political environment in the country.
Social media, as a social entertainment tool, has transcended to space for creating and growing businesses and even as a tool in shaping the political discourse of a country. Today almost in all social movements in the states with a
high rate of internet access, the role of social media is being discussed. Social
media has become a costless and handy tool in reaching mass audiences with
political purposes (Yunus, 2013, p. 3). Recent history has demonstrated that
social media has a substantial impact on politics and its scope continues to
broaden as the actors on the political stage discover new manners in which
this valuable tool can sway opinions, trends, options and, most importantly,
votes (Matei, 2013, p. 143).
Media outlook in Turkey transformed as new media offered more political
content compared to conventional communication tools (Çetinkaya, 2015, pp.
79-88). Different studies have a focus on how social media plays a vital role in
the politics through the use of social media for political campaigns and expression of political candidates´ policies (Colombo, 2018:1) and as a space for
political battles (Saka, 2018, p. 1). Further, this article also reviews how the
government of Turkey respond to political protest and violence by restricting
freedom of the press (Zoeteweij ♪Turhan, 2014, pp. 105-123) and by the use of
online surveillance in social media in the country (Yesil et al., 2017, pp. 543549).
Material and Methods
This study utilizes an in-depth analysis of four published articles that dealt
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with social media and politics in Turkey. There are two focus topics in the selection of the materials. First is how politicians in their political activities use
social media. And second, is how the government of Turkey responded to the
specific political events by the use of social media and by enacting internet
content restriction laws. The findings in each article are presented briefly and
separately. The connections and implications of these findings were discussed
at the end part of this paper.
Results and Discussion
Social Media for Political Campaigns and Expression of Political Candidates´
Policies
In a study on Politics, Currency and Election: The Case of Turkey, the researcher
looked into the twitter accounts of top four candidates in Turkey during the
campaign for 2018 elections. A total of 915 of election-related tweets from the
four candidates were coded and analyzed accordingly. Opposition candidates
had focused their tweets with criticisms either to the current ruler or other
candidates. Whereas pro-regime candidates have a focus on talking about
their proposed policies. Pluralism, democracy, nationalism and social issues
were also heavily emphasized by all four candidates. The tweets collected
demonstrated that social media, in the form of the tweeter, had been utilized
by candidates in their campaigns. Moreover, through analyzing their tweets,
voters can quickly determine the concerns of each candidate. Finally. Through
the tweets, voters can easily engage electoral candidates with their issues.
Social Media as a Space for Political Battles
Erkan Saka in his study Social Media in Turkey as a Space for Political Battles:
AK trolls and Other Politically Motivated Trolling examined the online arguments that took place concerning protests against the government. In 2013a
civil unrest sparked regarding the urban development plan for İstanbul´s Taksim Square. Turkey’s ruling Justice and Development Party (AKP), was believed to have started ‘a troll army’ to counter the growing hegemony of Gezi
protesters on social media. Through the use of an ethnographic approach that
combines traditional and digital sources as well as participant observant tool,
Saka engaged with AK trolls in Tweeter. The relevant finding of his research
was an interviewee, later identified as best-known AK trolls, disclosed that he
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organized a group that used social media as counter campaigns for the protest
going around at that time. A list of active protesters is sent to Yeni Safak, a
well-known pro-government newspaper. A prominent advertiser included on
that list, Serdar Erener, lost many contracts that even included Turkish Airlines.
However, in the study, they also could not link the AK trolls and the AKP.
What is apparent is the presence of the group that supports the government
through counter-propaganda using social media.
Social Media as Governments´ Response to Political Protest and Violence
The third article is reviewed in this paper is the Freedom of Speech in Turkey´
Social Media: Democracy, a work by Margarite Helena Zoeteweij♪Turhan.
Her work overviews the various restrictions on freedom of speech in the
media in general and specifically in social media, as imposed by the Turkish
government as well as the regulation applicable to the use of the Internet
made by the 2014 amendment of the Internet Law.
The first law dealing with internet and web content is the ¨The 2007 Law no.
5651 Regulating the Publication on the Internet and Suppression of Crimes¨.
The law allows the TIB to block access to a site on the request of persons listed
in the law—including the government— if “sufficient suspicion” that one of
the offences listed in Article 8 of the regulation is committed. From November
2007 (when the law entered into force) to May 2008, 5,629 sites have been
blocked by the TIB. From May 2008 onwards, the TIB refused to publish
specific statistics related to the blocking of the website based on the Law no.
5651. The Turkish practise had become so restrictive that at the end of 2012
the ECHR found that the Turkish law was in direct violation of the protection
of the right to freedom of expression as per Article 10 ECHR.
During the Gezi protests in the heart of Istanbul in the summer of 2013, for example, the violent suppression of the demonstrations by the police, leading to
several causalities and numerous injuries under the protesters, were not given
much or even any attention in the traditional media. Therefore, the public
and the protesters depended on the Internet and social media in order to
broadcast what was happening. For that reason, Twitter and YouTube were
again blocked, and several people who sent tweets or posted content on other
social media reporting police violence or requesting medical aid faced criminal
charges accusing them of having incited the public to break the law.
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Before the government could recover from the blow administered to it during
the Gezi protests, tweets and YouTube videos posted by anonymous sources
accused three ministers and the (then) Prime Minister together with their
family of having embezzled large amounts of money. The timing of these actions, right before the local elections in Turkey, sent the government in a frenzy.
Social media were immediately blocked, and a law-making amendment to
the 2007 Internet Law was pushed through Parliament in February 2014, endowing the TIB with wide-ranging new powers to prevent and regulate the
Internet. Due to Article 9/A, added to the 2007 Internet Law with the 2014
amendment, any person can directly file the blocking of access due to the violation of privacy to the TIB, which can immediately with an administrative
decision block access to a site. On September 10, 2014, the latest amendment
to the 2007 Internet Law was adopted in Parliament.
Though it is right to say that Turkey is a modern nation in which all types of
media are available, traditional media such as the printed media, television
and radio (albeit radio to a lesser degree) are owned directly or indirectly by
a small number of media tycoons. Most of which are known to be close to the
government. Therefore, Turkey cannot be said to have a plurality of independent and autonomous media. Furthermore, and as a result of the lack of
structural media pluralism, a severe deficiency in the diversity of media types
and contents can be perceived. A government exacerbates this situation regarding social media and the Internet as a media sector that tries to circumvent
government control of the press, and that seeks to discourage the use of social
media by the public, to force the people to rely on media sources that are in
their control. An article by Aydin & Guler (2016) interpreted Turkey’s policies
on social media as legal forms of monitoring and banning, as well as punishment.
Online Surveillance in Media
The last article included in the review of this paper focused on the construction
and expansion of online surveillance, specifically in the post-2013 period. It
argued that at every critical political juncture since 2013, the AKP has excited
its efforts to silence critical journalists, activists, and other politically-engaged
actors. In the online sphere, these initiatives have included domain blocking
(denying access to an entire IP address), URL blocking (denying access to only
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certain materials in a given domain), regional internet shutdowns, surveillance
and trolling.
No legislation in Turkey prohibits online users from posting anonymously.
Nor is there a law that requires them to obtain a license or register with government agencies before launching websites and blogs. In practice, however,
freedom and anonymity of communications lack because of the mandatory
registration of SIM cards. In addition to this registration scheme, surveillance
of online communications is facilitated through a series of legislation concerning internet activity. For example, the Internet Law of 2007 set forth the
criteria for blocking websites and governing the activities of ISPs. It obliged
the providers to monitor online content transmitted through their infrastructure
and required them to ban access to illegal content upon being served with a
court order or an administrative notice.
The AKP hastily amended the first Internet Law (as it is commonly known) in
February 2014 in response to the so-called damaging effects of digital communications. The increasing use of social media during the nationwide Gezi
protests and the online dissemination of critical information about government
corruption led the AKP government to introduce stricter provisions concerning
content removal and data collection. According to the second Internet Law,
ISPs are now required to collect data on users’ activities for up to two years
and provide authorities with this data on demand. The law pertains to mass
use providers including internet cafes and places that provide free Wi-Fi such
as universities, coffee shops, restaurants, etc. in the category of access and
hosting providers, and thus requires them to obtain activity certificates, implement government’s blocking decisions, and store user data.
In another blow to the privacy of communications, the AKP amended several
laws as part of the Homeland Security Package that was passed in 2015. For
example, the new Law on the Powers and Duties of Police allows law enforcement to carry out wiretapping in urgent situations for a forty-eight-hour period
without a court order (previously the time limit was 24 hours). Additionally,
in so-called compelling circumstances, the police can request user data from
telecommunications companies to locate the user and monitor and evaluate
their communications. Another piece of legislation amended as part of the
Homeland Security Package was the Identity Disclosure Law. As per this new
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legislation, car rental companies and hotels are required to keep daily records
of customers’ identity and contact information, and “computerize all records
and have their computer terminals connected to the computer terminals of
law enforcement officials.
Conclusion
According to current estimates published by the World Bank, 45 out of every
100 Turkish citizens have in some way access to the Internet. This number is
comparable to that of Tunisia (42) and Egypt (44), and considerably higher
than that of Libya (15) (Zoeteweij♪Turhan, 2014:105). With these increasing
number of people who are constantly engaging in social media every day, it is
of great importance to examine how this tool of communication and interaction
is slowly shaping and influencing the communication, social, economic and
political sphere of our society. The articles examined and reviewed in this
paper highlighted the many ways social media was and are still used by politicians in Turkey to advance their political agendas. Whether as a means to
present their policies, gather support for the election, to discredit opponents
or to counter issues confronting them, social media are employed by politicians.
The amendments into the internet usage laws in Turkey, even though it was
done in the name of security of the people, showed the potential harm it can
bring when the government use it to restrict freedom of expression.
The four articles showed how social media were actively used by the politicians
in Turkey and how the government used regulations to protect itself from the
threat posed by the power of this communication tool. Despite these, informed
citizens can still maneuver the situation. As stated by Aydin & Guler (2016),
the public can utilize internet and the social media as a tool to communicate,
interact and organize in order to surpass the boundaries of geography and
time, and also escape from the state’s control (p. 111). Furthermore, the internet
and social media help citizens coordinate their actions and creating an opportunity for them to react against the oppressing practices the state performs, or
the destruction the Capital causes on the social sphere and the environment.
The internet has a massive impact on our lives. As ordinary citizens who
comprise a million consumers of this product daily, we need to start regulating
our usage as well as to be critical with the information we share on the web. It
depends on us if allow this tool to work against or in favor of us. Because in
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this article, we have seen how it can be potentially exploited by those who are
in power for their favor.
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1960’lı Yıllarda Türkiye ve Kazakistan Sinemasında Çocuk İmgesi
Kımbat Akhayeva
Özet: Hayatımızın sosyoloji, politik, kültürel problemlerini hangi taraftan ele alsak bile gelecek nesile
miras olacağı kuşkusuz. Her dönemin belli depremi sadece yetişkinleri değil hayata yeni adım atlayan
‘saf, geleceği’ simgeleyen çocukların dünya görüşünü değiştirmiştir. ‘Gelecek – yetişkinlerin elinde’ ata
sözü boş söylenmemesi olarak görülmektedir. Her bilimsel vatandaşın gelecek nesile sağ kültür mirasını
temsil etmesi farzdır. Sinema dili çok güçlüdür. Bugüne kadar saklanan çocuk filmleri depolanmıştır ve
tarihi keşfetmemize olanak vermektedir. Bu çalışmada Türk ve Kazak sinemasında çocuk imgesi irdelenecektir. 1960’lı yıllarda ekrana yansıyan Hulki Saner’in ‘‘Ayşecik canımın içi’’ ve Abdolla Karsakpayev’in
‘‘Benim adım Hoca’’ filmleri sosyal, kültürel, politika bakışlardan analiz edilecektir.
Bu çalışmada şöyle bir duruma bakmamız gerekir ki Dünya sinemasında çocuk imgesinin hem bazı
dönemde yoğunlaştığını hem de belli bir dönemde hiç bulunmadığı görünmektedir. Bu amaçla imgelerin
tek tek incelendiğinde, bir dönemde bütün imgelerle bir düzlemde sağlanmaya çalışılmıştır. Türk
sineması çeşitli tarihi ayrımlar sayesinde farklı bakış açıları olan alan uğraşanları tarafından gerçekleşmiştir
(Nilüfer Öcel, 174 s.) Savaş döneminde çekilen belgesel filmlerden temelin atan Türk sinematografı tiyatrocu dekorasyonlarla sinema ekranı zenginleşmiştir. 1960’lara kadar ‘Yeşilçam’ ve izleyiciyle iletişim
oluşturmuştur, artık film dili öğretilmiştir.
Orta Asya bölgesinde Kazakistan ülkesi 1960 yıllarda çocuk sinemasına kendi imzasını atmışlar.
Sovyetler Birliğine bağımlı olarak yaşayan Kazakların sosyal, ekonomi, kültürel problemleri ekrana
bütün olarak yansıtmak devlet baskısından olanaksız olmuştur. Sinemacılar filmlere içerik, oyunculuk,
senaryolar tarafından ulusal noktalarını açmaya çalıştılar. 2. Dünya savaşı sonrasından yavaş
yavaş kendini toparlayan Kazak eli sanayileşmeye, kendi kültürünü yeni seviyeye çıkartmaya çalıştılar.
Bu çalışmada bir zamanda çekilip sinema ekranına yansıyan Türk ve Kazak memleketlerindeki çocuk
imgesini yaratan 2 film ele alınmıştır. Filmlere analiz yaparken iki ülkenin kültürel, sosyal, ekonomi
kısımları irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk İmgesi, Türk Sineması, Kazak Sineması, Ayşecik Canımın İçi, Benim Adım
Hoca

Giriş
Bu çalışmada şöyle bir duruma bakmamız gerekir ki Dünya sinemasında
çocuk imgesinin hem bazı dönemde yoğunlaştığını hem de belli bir dönemde
hiç bulunmadığı görünmektedir. Bu amaçla imgelerin tek tek incelendiğinde,
bir dönemde bütün imgelerle bir düzlemde sağlanmaya çalışılmıştır. Türk
sineması çeşitli tarihi ayrımlar sayesinde farklı bakış açıları olan alan uğraşanları tarafından gerçekleşmiştir (Nilüfer Öcel, 2001, s. 174) Savaş döneminde
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çekilen belgesel filmlerden temelin atan Türk sinematografı tiyatrocu dekorasyonlarla sinema ekranı zenginleşmiştir. 1960’lara kadar ‘Yeşilçam’ ve izleyiciyle iletişim oluşturmuştur, artık film dili öğretilmiştir.
Bazen güldüren bazen ağlatan, nostalji veren, kendi bir orijinalliğe sahip
Yeşilçam filmlerindeki çocuk filmlerinden biri ‘Ayşecik’tir. 1960’larda Memduh
Un yönettiği ‘Ayşecik’ çocuk tipleme dizi filmleri ekrana yansıtılmıştır. (Nilüfer
Öcel, 2001, s. 189-190.) Tuğcu’nun Ayşecik adlı romanından Memduh Ün
tarafından sinemaya uyarlanan Ayşecik filmi, romanın olay örgüsünün ve
diyalogların tekrarlandığı bir tür “görüntülü roman” niteliğindendir. Aynı
yapının korunduğu, aynı kişilerin benzer eylemlerde bulunarak aynı işlevlerin
tekrarlanmasına neden olduğu benzer bir yapı söz konudur Ayşecik romanı
ve filminde. Bu kalıp işlevler, romandan sinemaya taşınmış, ardından Yeşilçam
sinemasında bir furyaya dönüşmüştür. Ayşecik, Ömercik, Yumurcak filmleri
birbirinin peşi sıra gelmiş, 1960-1975 yılları arasında çocuk yıldızlı filmler
furyasını oluşturmuş; yaygın bir kabul görmüşlerdir. Bu filmlerde çoğu zaman
yoksul, öksüz, yetim olarak çizilen çocuklar, kötü bir kaderin pençesine düşer;
kendilerinden beklenmeyecek biçimde ağır sorumluluklar alır, başlarına gelen
acıyla savaşırlar ve yetişkinlerden daha iradeli ve erdemli davranarak kötülere
ders verirler (aktaran: Süreyya Çakır; Taşkan, 2016, s. 144)
Orta Asya bölgesinde Kazakistan ülkesi 1960 yıllarda çocuk sinemasına kendi
imzasını atmışlar. Sovyetler Birliğine bağımlı olarak yaşayan Kazakların sosyal,
ekonomi, kültürel problemleri ekrana bütün olarak yansıtmak devlet baskısından olanaksız olmuştur. Sinemacılar filmlere içerik, oyunculuk, senaryolar
tarafından ulusal noktalarını açmaya çalıştılar. Bu amacı gerçekleştirenlerden
biri genç yönetmen, sinemacılığa yeni adım yapan Abdolla Karsakbayev’tır.
Bugüne kadar hiç izleyicisin kaybetmeyen kazak halkın en sevilen klasik filmi
o kuşkusuz ‘‘Benim adım Hoca’dır’’. Film konuyu savaştan sonra babasız
kalan çocuk her zaman yaramazlığından komik durumlara rastlanıyor. Ulusal
filmler memleket bağımsızlığını alana kadar sansüre uğramıştır, yani başka
bir komik dilde anlatmalıydı. Onun bir örneği, ‘Benim adım Hoca’ filmidir.
2. Dünya savaşı sonrasından yavaş yavaş kendini toparlayan Kazak eli sanayileşmeye, kendi kültürünü yeni seviyeye çıkartmaya çalıştılar.
Bu çalışmada bir zamanda çekilip sinema ekranına yansıyan Türk ve Kazak
memleketlerindeki çocuk imgesini yaratan 2 film ele alınmıştır. Filmlere analiz
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yaparken iki ülkenin kültürel, sosyal, ekonomi kısımları irdelenecektir.
1960’lıYıllarda Türkiye’de Çocuk İmgesi
Türk sinemasında çocuğun yerini tam olarak görebilmek, çocuğun genel olarak
sinemada ve özgün olarak tek tek filmlerde nasıl ve neden belli bir biçimde
yansıtıldığını gerçek anlamda konumlandırabilmek için ilk olarak toplumun
siyasi yaşamını aktarmak gerektirir.
Sinemanın imparatorluğa ulaştığı Aralık 1896 tarihinden itibaren Osmanlı
seyircilerinin yaşa bağlı net bir hukuki ayrıma tâbi tutulmadığı söylenebilir.
Refik Halid’in 6 yaş civarında, Ercüment Ekrem’in ise 8-9 yaşlarındayken ilk
kez film seyrettiği, hatta Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) gibi bazı
okullarda öğrenciler için filmler gösterildiği bilinmektedir (aktaran: Özde Çeliktemel; Karay, 1939; Talu, 1943). 12-13 yaşındakilerin evlenebildiği Osmanlı
coğrafyasında çocukluğu anlamak ve tanımlamak zordur. Ayrıca Anadolu,
Balkanlar ve Arap Yarımadası’na uzanan bir imparatorlukta "tüm coğrafyaları
kapsayan tek bir çocukluk anlayışı olmadığı gibi çocukluk özelinde lineer bir
çocuk imajından söz etmek olanaksızdır" (aktaran: Özde Çeliktemel; Öztan,
2011, s .3).
İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok ülke gibi Türkiye de toparlanmaya
başlamış, 1965’lere gelindiğinde Türkiye de sanayi atılımlarına başlanmış, 2.
kalkınma planıyla liberal bir ekonominin çarkları dondurulmuş, özel sektör
teşvikleri bir yandan, Keban Barajı, Boğaz Köprüsü gibi diğer projeler öbür
yandan, ülkede refah yayılmaya başlamıştır. Köylere elektrik verilmeye başlanmış, zamanın başbakanının tabiriyle ülke ikiye katlanmıştır. Tabii bu canlılık
sosyal yaşama da yansımış, sendikalar, dernekler kurulmuştur (aktaran: Kasım,
2012, s. 20; Birand, 2002, s 159). Toplumun gelişmesinde ortaya kapitalizm
çıkmaya ve kapitalizme bağlı olarak halk ta kendi haklarını aramaya
başlamıştır. Kırdan kente göç edenlerin sayısı çoğalmıştır, hepsinin amacı iş
bulmaktadır.
1961 Anayasası, genel esaslar bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin insan
haklarına ve temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti olduğunu belirtmektedir (Kasım, 2012, s. 21).
1961 Anayasası’nın onuncu maddesine göre, herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Ülkede
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yaşayan herkes, din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını iletme, haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. Bu Anayasa ile sosyal
adaletin sağlanmasına yönelik mülkiyet hakkı, iş yapma ve sözleşme hürriyeti,
dinlenme hakkı, dernek kurma, sosyal güvenlik, toplu sözleşme ve grev hakları
ile adil ücret hakkı güvenceye alınmıştır (Kasım, 2012, s. 22).
Esen’e göre, 1960’lı yıllar, 1961 Anayasası’nın sağladığı ortam sayesinde Türkiye
devletinin ve vatandaşlarının en çağdaş, en gelişmiş ve en uygar yaşadığı yıllardır. Hukukun sınırlarını koyduğu özgürlük ortamında, bir aydınlanma
dönemi oluşmaktadır. Yıllarca komünizm tehlikesi sayılan eleştirel yaklaşımın
amacı açılmıştır. Toplumsal ve yönetimsel eleştiriler yapan sanat ürünleri
üretilebilmeye ve dağıtılabilmeye başlanmıştır. Dünya edebiyatının klasikleri,
Türk diline çevrilmiştir. Pösteki’ye göre, Türk Sineması için 1960’lı yıllar, sinemanın toplumsal ve kültürel etkilerini kullanması bakışından bir dönüm noktasıdır. Bu yıllarda toplumsal gerçekçi, köyden kente göç eden bir sinema
ortaya çıkmıştır (Kasım, 2012, s. 22 ).
1960 yıllarda, dünya sinemalarında da büyük ekranda hareketliliğin, değişim
geldiği yıllardır. Fransa’da yeni Dalga akımı başlamış. Amerika’da Vietnam
savaşına karşı oluş, gençlerin geleneksel değerleri kendi yöntemleri ile yadsımaları, sistemle birleşmeme hareketleri yeni Amerikan sinemasının köklerini
oluştururken, Bonnie ve Clyde, Graduette, Little Big Man gibi filmler ortaya
çıkmıştır. Dünya sinemasında oluştuğu bu hareketli ortamda, Türk sineması,
kendi toplumunun siyasi, ekonomik, kültürel açılarının içinde, ‘‘kendi sinema
dili, temeli, imzası’’ varlığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Bir yandan edebiyat
uyarlamalarını sıkça kullanarak, güncel sorunları yakalayabilmeye çalışırken,
bir yandan da kendine özgü anlatım özellikleri ile hızla artan bir tüketim
talebine, bir tempo ile film yetiştiren bir Yeşilçam sineması gelişmektedir
(Güçhan, 1992, s. 82). 1960-75 yılları arasında sinema yazarına göre Türk sinemasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 27 mayıs askeri darbesi 1961
Anayasasının yeni entelektüel açılımlara olanak getiren bu dönem sinema
pazarında patlamaya hem izleyiciler hem sinema salonlarının sayısına büyük
artış göstermiştir (Abisel, 2005). Devletin de parasal destek sağladığı film şenlikleri gerçekleştirilmiş, sonuçta Türk sinemasında bir canlılık ve yenilenme
yaşanmıştır.
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Romandan sinemaya taşınmış olan ardından Yeşilçam sinemasında bir furyaya
dönüşmüş ‘Ayşecik, Ömercik, Yumurcak’ filmleri birbirinin peşi sıra gelmiş,
1960-1975 yılları arasında çocuk yıldızlı filmler furyasını oluşturmuş; yaygın
bir kabul görmüşlerdir. Bu filmlerde çoğu zaman yoksul, öksüz, yetim olarak
çizilen çocuklar, kötü bir kaderin pençesine düşer; kendilerinden beklenmeyecek biçimde ağır sorumluluklar alır, başlarına gelen acıyla savaşırlar ve yetişkinlerden daha iradeli ve erdemli davranarak kötülere ders verirler (aktaran:
Taşkan, 2016 ).
Gerçekte çocuk kahramanlı filmler fenomenin açılması ve çocuk oyuncuların
‘yıldız’ olmaları, Memduh Ün’ün yönettiği ‘Ayşecik’le başlamıştı. Ayşecik
dizisinin isim babası Kemalettin Tuğcu çocuklara yönelik kitaplarıyla tanınan
ünlü bir yazardı. Dizinin bu ilk filmi, Tuğcu’nun aynı ismi taşıyan romanından
uyarlanmıştı. İşte ilk kez 5 yaşında Ayşecik rolüyle kamera karşısına çıkan
Zeynep Değirmencioğlu, Türk sinemasının ‘İlk Süper Çocuk Yıldızı’ oldu. Ne
öncekiler ne de ondan sonra gelenler Shirley Temple’ı anımsatan Değirmencioğlu’nun düzeyine çıkamadılar (Nilüfer, 2001, ss. 189-190). Zeynep Değirmencioğlu’nun başrolünü oynadığı Ayşecik (1960) filmi, yakaladığı ticari
başarısından sonra gelecek Ayşecik filmlerinin ve Parla Şenol, İlker İnanoğlu,
Sezer İnanoğlu, Menderes Utku’ları da içine alarak Gülşah Koçyiğit’e kadar
uzanan çocuk yıldızlarla çekilen filmlerin başını açmıştır. Atıf Yılmaz, Ayşecik’ten hemen sonra çektiği Ayşecik Şeytan Çekici (1960) adlı filmle piyasaya
giden filmlere yönelmiştir. Yapımcı/yönetmen olan Hulki Saner, ilk Ayşeciklerin başarısından sonra Ayşecik/Zeynep Değirmencioğlu’nun maceralarını
Ayşecik Ateş Parçası (1962), Ayşecik Canımın İçi (1963), Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
(1964), Ayşecik Cimcime Hanım (1964) ve Ayşecik Boş Beşik (1964) ile devam
etmiştir. Aram Gülyüz de Ayşecik Canım Annem (1971), Ayşecik Yuvanın
Bekçileri (1970), Ayşecik sana Tapıyorum (1970) ve Ayşecik Bahar Çiçeği (1971)
seri filmleriyle sürdürmüştür. Küçük yıldız İlker İnanoğlu, Yumurcak serisinin
baş kahramanıdır. Türker İnanoğlu (Yumurcak (1969), Yumurcak Köprüaltı
Çocuğu (1970), Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971)), Aydın Arakon (yumurcak
Faka Basmaz (1962)) ve Guido Zurli (Yumurcak Küçük Şahit (1972)) İlker
İnanoğlu ile film çeken yönetmenlerdir. Belki de akıllarda en çok yer eden
çocuk yıldızlardan Sezer İnanoğlu, 1970’lerin başında tahtına oturmuş ve safa
Önal, Sezercik Yavrum Benim (1971), Memduh Ün, Sezercik Aslan Parçası
(1972) ve Ertem Göreç, Öksüzler (1973)ile Sezercik Küçük Mücahit (1974) filmleriyle onun masum yüzü izleyicilerin zihinlerinde kalmışlardır. Menderes
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Utku’nun çocuk kahramanı oynadığı ve Safa Önal’ın yönetmenliğini yaptığı
Afacan (1970) filmini ise Üklü Erakalın’ın Afacan Küçük Serseri (1971) ve Afacan Harika Çocuk (1972) filmleri takip etmiştir. Orhan Aksoy da Ayşecikle
Ömercik (1969)ve Yavrum (1970) filmleriyle çocuk yıldızlı filmler furyasında
katkıda bulunmuştur. Osman Seden, Bilge Olgaç, Nuri Akıncı, Mehmet Dinler
gibi çok sayıda yönetmen, filmlerinde küçük yıldız Parla Şenol’a yer vermişlerdir.
1960-1975 yılları arasında Türkiye sinemasında ‘çocuk yıldızlı filmler furyası’
başlığındaki filmlerde çocuk imgesi toplumsal sorunlarını yansıtmak bir yana,
çocuğun kendi başına geçiren özellikleri olduğu söylenmektedir. Popüler filmlerde çocuk imgesi iyi-kötü, yoksul-zengin gibi farklılıklara ayırt edilse Türk
sinemasındaki çocuk imgesi sadece olumlu tarafını yansıtmaktadır. Örneğin,
Ayşecik hep filmlerde ‘saf, tatlı’ çocuk imgesini oluşturarak çevresindeki insanları yönlendirmektedir.
1960-75 yıllar çocuk sineması yaygınlaştığı dönemin ortak özellikleri filmler
star sistemi ve seçilen oyuncuya göre kurgulanmakta, çok filmlerde çocuk
yıldızlar çıkış filmlerin lakap ismini korumaktadır. Farklı yönetmenlerin imzasını taşıdığı çocuk filmler değişik tarzda ticari başarıdan etkilenerek bir-iki
çocuk yıldızlı film çekmeye yöneldiği görünmektedir. Senaryo üzerinde çocuk
kahraman genelde yetim, yoksul, öksüz ve evsizdir.
1960’lı Yıllarda Kazakistan’da Çocuk İmgesi
Kazakistan sinema tarihi 5 evreden oluşmuştur. 1910-1930 yıllar Kazakistan'da
sinemanın doğuşu, 1930 yıldan itibaren Kazakistan ile ilgili ilk filmler, 1940’lar
Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Kazakistan sineması, 1945 yıllardan
Savaş sonrası döneminde Kazak SSR Sineması ve Bağımsız Kazakistan Sineması bugüne kadar devam ediyor (Abikeeva).
Kazakistan sinema gelişimi N762 Kazak SSR Komiserler Meclisi kararı neticesinde 1941’de 12 eylülde Alma-Ata şehrinde uzun metrajlı film stüdyosu
düzenlenmesinden başlıyor. 15 kasım 1941’de Alma-Ata film stüdyosu Kazakistan’a yerleşen ‘Mosfilm’ ve ‘Lenfilm’ film stüdyolarıyla birleşip Birleşen
Orta Film stüdyosunu oluşturdu. Savaş döneminde Birleşen Orta Film
stüdyosu 1944 yıla kadar %80 film çekiliyordu. Buna Sergey Eizenştein, Mikhail
Zoshchenko, Viktor Shklovsky, Konstantin Paustovsky, Sergey Mikhalkov,
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Konstantin Simonov, Leonid Leonov, Yevgeny Petrov, Mikhail Bleyman, Alexey
Kapler, Joseph Prut, Efim Aron, Vladimir Fainberg (Nogherbek, 2005) gibi
savaş döneminde Alma-Ata’ya taşınmaya zorunda kalan Rus sinemacılarının
etkisi zordur.
Alman birliklerinin askerleri Leningrad’ı kuşatıp Moskova’ya yaklaştığı zaman
Rus sinemacıları aceleyle yola çıktı. Lenfilm’ stüdyosunu Kazakistan’a tahliye
etme kararı 1941 yılı 27 ağustosta verilmiştir. 2. Dünya savaşı sırasında AlmaAta şehri kültürel ortalığa değişmiştir.
Göçebe hayat hala devam ediyordu. Sovyetler kazakların yerleşmesini istediler
ve kolhozlar (tarım çiftlikleri) kurdurdular. Onlar gidince Kazaklar dağlarda
ve steplerde yaşamaya devam ettiler (Jefroudi, 2012, s. 284) Kolhozları tarım
sanayi için kurdular. Sonra kolhozları sovhozlara değiştirmiştir.
Zor bir savaş döneminde taşınma zorunda kalan Rus sinemacıları, sıcak görünen, güneşli, doğası güzel Almatı şehrine aşk olmuştur. İlk yönetmen (TSOKS),
Mikhail Tikhonov idi. 1941 Ağustos'unun ortasında ilk film ekibinin Moskova'dan ayrıldığını ve eylül ayı başlarında başlayan Kotovski’nin (A. Faintsimmer’in yönettiği) Masha’nın (Yu. Ya. Raizman), "Alexander Parkhomenko"
("L. D. Lukov"), "Domuz ve çoban" (dir. I. A. Pyr'ev) filmler çekimi farklı
stüdyolarda devam ettiler.
Savaş döneminde elektrik sadece geceleri verildi. Bu nedenle, gün boyunca
çoğunlukla çekimler açık alanda yapıldı. İş durdurulmadı. TSOKS yılda dört
askeri konu, 23 uzun metrajlı, 10 kısa film yayınladı. Mesela, ‘Bölge komitesi
sekreteri’, ‘Anavatanı koruyor’, ‘Zoya’, ‘Beni Bekle’ askeri konular; zor yıllarda
ışık tutucu filmler ‘Antosha Rybkin’, ‘Aktris’ gibi filmler çekilmiştir. Savaş
sona erdiğinde 1945’te tahliye edilen stüdyoların tüm çalışmaları Alma-Ata’dan
kendi vatanına döndü. Kalanlar arasından – Efim Aron, Vladimir Fainberg,
Pavel Zaltsmandır. 9 ocak 1960’ta Alma-Ata film stüdyosu, ‘Kazakhfilm’
stüdyosu olarak yeniden adlandırıldı. Tekniği, teknolojisi ve en önemlisi, en
zor yıllarda Kazak SSR’nin başkentinde çalışan TSOKS profesyonelleri, Kazakistan sinemasının büyüdüğü bereketli zemin olan şehir ve ülkenin üzerinde
kayda değer bir iz bıraktılar (Nogherbek, 1987).
Kazak sinemasının temelini atan Şaken Aimanov’tır. Ulusal anlamda ilk kazak
filmi 1938 yılında ekrana yansıyan ‘Amangeldi’ filmidir. ‘‘Amangeldi’’ filmi
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Kazak SSR’nin kültürel yaşamına büyük bir olay haline geldi – izleyici kitlesi
sinema salonunda bir sonraki oturum için biletler almak için sıra almaya acele
ettiler. Ancak, Kazakistan sinemasının daha da gelişmesi 2. Dünya savaşı nedeniyle yavaşladı. 1984 yılı ise TSOKS film kurulumundan oluşan ‘Kazak
film’ stüdyosuna belli kazak yönetmeni Şaken Aymanov’un ismini vermiştir.
1938 yıldan başlayan kazak sinema tarihini oluşturanlar listesinde Majit Begalin, Sultan-Ahmet Hocikov, Serik Aprımov, Abdulla Karsakbayev, Raşid
Nugmanov vb. (Nogherbek, 2005).
Sanatsal sinemada Kazak yönetmenlerinin asıl görevi bir kişinin kaderini,
onun manevi arayışını ve mücadelesini betimlemekti. O zamanın filmlerinin
çoğu ne yazık ki ajitasyondu, bu yüzden şimdi izlemeleri zor, ama elbette istisnalar var. ‘Sovyet döneminde Kazak sineması, Kırgız veya Özbek halkları
gibi bir kalkış deneyimi yaşamamıştı. Kazakistan ideolojiye uğradığından
dolayı belli tanınan insanları almadığımızda filmlerin çoğu özel, prodüksiyon
ve tarihsel nitelikte doğalı yerlerde çekilmiştir’ (Kazakistan film uzmanı Gulnar
Abikeeva, 2018, eylül, internet dergi) Ulusal filmler devlet tarafından sansüre
uğradığından dolayı kendi zamanında ekrana yansıtılmamıştır. Sovyet döneminde çekilen filmler ajitasyona uğradığı etkisi hala devam etmektedir.
Bugünde Kazak sinemasında çok filmlerin Rus dilinde olması ve kazakların
hala kendi dilinde konuşamadığı da Sovyet kültürünün kazak halkı yaşam
düzeyine direk etkisidir. Çocukların, gençlerin Rus dilinde konuşabilsem
hayatı kazandım demek düşüncesi sinemadaki çocuk imgesini yaratmada
katkı sağlamıştır.
1960-70 yıllar arasında Kazak sinemasında «Bir anne hikayesi» (yönetmen A.
Karpov, 1963 y.) savaş dönemin acılığın ifade etmektedir; Yukarıda bahsettiğim
Kazak sinemasının atası Şaken Aimanov’un «Babalar arazi» (1966), «Bizim
sevgili doktorumuz» (1957), ‘‘Atamanın sonu’’ (1970), ‘‘Kafatasındaki melek’’
(1968) gibi klasik filmler en kült statüsünü kazanmıştır (Nogherbek, 1987)
1960’larda Kazak sinemacıları gerçek hayatı yansıtan filmler sansüre uğraştığından dolayı komedi, anlatması hafif çocuk sinemasına ilk adımların atmaya
başlamıştır. Bu yıllar boyunca, Kazak sinemasının Abdolla Karsakbayev, Mazhit
Begalin, Sultan Khodcikov gibi parlak temsilcileri filmlerini çekmiştir. Genel
olarak, 1960'ların yöneticilerinin Kazakistan'ın “klasiklerinin” yüzünü tanımladıkları söylenebilir. Sovyet dönemi sineması, önce perestroyka ve sonra
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bağımsız Kazakistan olmak üzere sinemanın gelişiminin başlangıç noktasıdır.
1967'den beri Kazakistan'da çizgi film gösterimi başlamıştır. Khaidarov, Kazakistan'ın ilk karikatürü “Neden kuyruk boynuzu yutar” filmiydi. Bu yıllarda,
çocuklar ve gençler için yılda bir veya iki film çekilmesine karar verildi. En
ünlüsü “Benim adım Hoca”dır (A. Karsakbayev), “Alpamıs okula gidiyor”
(A. Karsakbayev), ‘‘Yeşil tepelerde evim’’ (A. Suleeva, 1985), ‘‘Bozkırda Chase"
(A. Karsakpayev, 1979), "Korku, düşman, dokuzuncu oğul" (V. Pusurmanov,
1984), "Güzel Aisulu'nun Masalı" (V. Chugunov, 1987), "Çimlerin içinde tatlı
meyve suyu’’ (A. Alpiyev, 1984). Tam olarak çocuk sineması sadece belli bir
dönemde gelişmiştir sonraki dönemlerde sinemacılar çocuk imgesini daha
iletmeye çalışmış fakat başarı olmamıştır. Genellikle kahramanı bir tür engeli
aşar: Ebeveynlerle, ebeveynleri teşvik etmeyi, akranları, okula adaptasyonu
zor bir ilişki olabilir. Yalnızlığın yanı sıra okul takımında yazılmazlık, vb.
Kazakistan filmlerinin bir özelliğe sahiptir: muhteşem, romantik veya başka
bir şey olmalarıydı. Kazak sinemasında çocuk imgesi sadece yetişkinleri yönlendirmiyor çocuğun kendi problemlerini öne çıkarmaktadır, mesela eğitim
almak, yaşlılara saygı göstermek gibidir. Bu arada dünya çocuk imgesinde
filmlerde çocuk toplumda var imgeni gösteriyor ya topluma örnek olabiliyor.
Kazak çocuk sinemasının ortak benzer elemanları ebeveynlere ‘doğru’ yolu
gösteriyor, kendisi çocuk olarak erişkin gibi davranıyor ve aynı zamanda
çocukluğundan ayrılmak istemiyor. Sovyetler birliği tarafından ideoloji baskı
gittikçe sertti. Her çekilen Kazak filmi Moskova’dan dikkatli teftişten kontrol
ediliyordu. 1960 yıllar döneminde kendi tarzın oluşturan Abdolla Karsakbayev
‘Benim adım Hoca’ filmiyle sansüre uğramazdan izleyicilere yön almıştır (Abikeeva). Filmin adına dikkat verirsek ‘Benim adım Hoca’ yani ‘ben sahibim’
demektir. Anlamın derin olması Kazak Rusya politika ilişkisi neden olmaktadır.
Neredeyse aynı zamanda Kazak Hanlığı ile eş zamanlı olarak 1635 yılı Moğol
kökenli halkların nüfusuyla Cungaristan devleti ortaya çıkıyor. 1599’dan
1750’ye kadar Cungarların Kazak topraklarına baskınlar düzenlediği ve barışçı
komşu olmadıkları tarihi dergilerde bahsedilmekte. Akademi üyesi Bartold’a
göre Moğolların azalmasına Mançur ordusunun Congarlara saldırıyla göçebe
halklar vatanların bırakıp kaçtılar, bazıları Rus imparatorluğuna yerleşmiştir.
Rusya, Orta Asya ve Doğu’nun diğer ülkeleriyle transit ticaret yollarının
güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. Bu nedenle, Kazak bozkırlarındaki politik
duruma ve Kazak Hanlığının komşularıyla olan ilişkilerine büyük ilgi gösterdi.
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Buna karşılık, komşu feodal devletlerin yıkıcı baskınlarına maruz kalan Kazaklar, güçlü bir müttefik olarak Rusya ile bağlarıyla da ilgileniyordu. Kazakistan’ın iç ekonomik ve dış politika durumu o zamanlar çok zordu. C. Valikhanov’a göre: ‘‘…XVIII yüzyılın ilk on yılı, Kazak halkının hayatında
korkunç bir zamandı…’’. Hiva ve Buhara, Kazak Hanlığını güneyden tehdit
etti ve Cungar Hanlığı doğudan ciddi bir tehlike oluşturdu. 8 eylül 1730’da
Genç Jüz’ün elçileri Anna İoanovna İmparatoriçe tarafından alındı. Genç jüz’ün
Rusya İmparatorluğuna dahil edilmesine ilişkin talepleri, 19 şubat 1731 yılı
İmparatoriçe’nin kararı ile kabul edilmiştir. Kazak hanlığı adına, Genç jüz’ün
Rusya’ya gönüllü olarak katılma eylemi 10ekim 1731’de imzalandı. Bu tarih,
Kazakistan’ın Rusya’ya katılımının başlangıcı olarak tarihe geçti. İşte bu olaydan sonra kazak halkının Rusya’yla sosyal, politika, kültürel ilişkileri kurarak
farklı sonuçları vermiştir.
Kazak halkı Abulhair hanın Rusya imparatorluğuna girmesi kararını hala
tartışıyor ve çoğu zaman bir araya gelemiyor. Fakat bugüne kadar Rusya ve
Kazakistan arasındaki sınırlar, arazi mülkiyeti konuyu tartışmalıdır. ‘Bu yerin
sahibi benim’ ifadesi medya baskılarında 1960’lardan ele alınmaya başlıyor.
Yani, Abdolla Karsakbayev’ın seçilen konuyu tesadüf değildir. Film içerik
olarak 2 bölüme ayrılmaktadır: film ortasına kadar olaysovhozada (küçük
şehre benzeyen yerleşimde) gerçekleşiyor ve öykü eski kazak kökenler göçebe
eden doğada, dallarda devam etmektedir.
‘‘Benim adım Hoca’’ filmin analizi
1960’ların çocuk sinemasını oluşturan Abdolla Karsakbayev bugüne kadar
unutulmaz klasiği ‘Benim adım Hoca’ filmi analiz etmeye ele alınmıştır.
Film adı: Benim adım Hoca
Ülke: Kazakistan
Yapım yılı: 1963
Yönetmen: Abdolla Karsakbayev
Film konusu: her zaman farklı hikayelere giren Hoca adlı yaramaz ve meraklı
bir 9 yaştaki çocuk hakkındadır. Şaşırtıcı derecede canlı ve meraklı bir çocuk
olan Hoca farklı tamamen kötü hikayelere düşüyor. Ancak en çılgınca
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davranışlarında bile fanteziyi, nezaket anlayışını gelişmekte olan karakterinin
– doğrudan, açık ve kararlı bir şekilde görüyoruz.
Ekonomik durum: 2. Dünya savaşı sonrasında Kazakistan sanayileşme
gelişmesinde çekilen filme ticari yapım bol ayrılmaktadır. Filmdeki halkın durumu pek iyi değil. Savaştan sonraki dönem hasat, demiryolları vb. çeşitli
sanayilere önemli rol almıştır.
Politik durum: Ülke Rusya’ya bağımlıdır. Bunu filmdeki ilk okulun her
odasında Lenin’in resmi, heykeli – Rusya imparatorluğuna bağımlığı gösteriyor.
Kültürel durum: Oyuncuların kıyafetlerinde ulusal elemanlar vardır. Hatta
eski geleneksel şarkı, oyun, yarışma, yemekleri bulunmaktadır. Kahramanın
arkadaşı Sultan’ın şapkası geleneksel Kazak şapkası ise Hoca’nın şapkası daha
moderndir. Bu yönetmenin bilinçli olarak tercih etmesidir: Sultan Kazak halkın
geçmişini temsil etse Hoca geleceğinin göstermesidir.
Hoca babasını uzun zaman bekleyerek annesi, büyükannesi birbirinden uzaklaşmıştır, aralarında soğukluk vardır. Babasına duyan özne giderek
davranışlarına, bozukluğa ulaşacaktır. Giderek arkadaşlarıyla iletişim kurmak
zor olmaktadır, artık onun yalnız dostu var o Sultandır. Yönetmenin ifadesi
şu demektir ki kazak halkını iletmeye, gelişmeye çağırıyor.
Film kazak yazarın Berdibek Sokpakpaev’ın hikayesinden uyarlanmıştır. Sokpakpaev’ın hikayelerin çoğu savaş döneminden sonra oluşan olayları anlatmaktadır. Zor bir durumun eteğinde gitmemek, geleceğe bakarak yeni günün
iyilik getireceğine inandırmak amacıyla yazan hikayelerinden biri ‘Benim
adım Hoca’dır. Hikayenin ana teması çocuğun büyümesidir. İzleyicinin göz
önünde küçük Hoca farklılaşır, dürüst olmak gerekirse, omuzlarında ne gibi
sorumlulukların olduğunu ilk kez anlayarak, daha iyisini değiştirmeye çalışır.
Kendi sevdikleri anne ve büyükannesinin geleceği için sorumluluk taşır.
Hocanın nesahada çim toplamak ne koyunları tıraşlamadan vazgeçip bayram
var köye gitmeye karar vermesi kazak halkının eski köken gelenekselliği unutmayarak geleceğe doğru yürüme ifadesidir.
12 nisan 1962’de SSCB pilot kozmonotu Yury Alekseevich Gagarin, Vostok
uzay aracında dünyadaki ilk uzaya uçuşu gerçekleştirdi. Hoca’nın filmde

136

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

rüyası kozmonot olacağına ilgilidir, hayal ediyor. Kozmonot olduğu zaman
hep problemleri çözüleceğine inanıyor. Aslında bu hayal tüm kazak halkının
ileride olmak amacıdır. 1991 yılı Toktar Aubakirov, 1994 Talgat Musabaev
kazak kozmonotları Sovyet Devleti adından uzaya uçarlar. Halkın istediği
gerçekleşir.
‘‘Ayşecik Canımın İçi’’ Film Analizi
Romandan uyarlanan Ayşecik filmindeki yapı, masallardaki yapı ile benzerlik
taşır. Tıpkı masallardaki gibi olağanüstü güçler yardımıyla zor durumdan
kurtulur. Ailenin içine düştüğü felaketi aşmak için Ayşecik’in başından geçenlerin anlatıldığı romanda (aktaran Çakır; Tuğcu, 1960) filmde çocukluğundan
vazgeçerek bir yetişkin gibi davranan, büyümüşte küçülmüş olan Ayşecik, aileyi içine düştüğü kötü durumdan kurtarmak için boyunu aşan bir sorumluluk
yüklenir, tıpkı masal kahramanları gibi yaşından beklenmeyecek olağanüstü
karakter özellikleri sergiler. İyi- kötü karşıtlığına dayanan bir yapı içinde zorluklarla, haksızlıklarla ve kötülüklerle mücadele savaşır, yardımcı karakterin
de desteğiyle güçlükleri kimi zaman iyiliği, kimi zaman kurnazlığı sayesinde
aşar ve aileyi bir araya getirir. Ayşecik anlatılarının sonunda da tıpkı masal
dünyasındaki gibi mutlu sona ulaşılır, kötülere ders verilir. Propp’un masal
kategorisine giren işlevlerin çoğu, Ayşecik romanı ve filminde de açığa çıkar.
Ayşecik’teki masalımsı özellikler taşıyan bu kalıp yapılar, büyük başarı
sağlayan kendisinden sonraki filmlerde de tekrarlanır. 1963 yılı Hulki Saner
yönetmenlik yapan ‘Ayşecik Canımın İçi’ filmine analiz yapmaya ele alınmıştır.
Film Adı: Ayşecik canımın içi
Yapım Yılı: 1963
Yönetmen: Hulki Saner
Filmin Konusu: Eski bir dolandırıcının çok sevdiği bir kızının dramatik öyküsü.
Babasız büyüyen çocuk Ayşe günler, yıllardır babasını bekliyor. Babası ise
kızını hiç görmek istemez fakat bir gün kızını paraya değiştirmeye mektup
gelir ve bu sunuma çok mutlu olur. Kızıyla yüzleştikten sonra kararından
vazgeçip Ayşe’ni evine götürür. Babası dolandırıcı iş yapacağını kızına
bildirmez ve birbirine hiçbir zaman yalan söylemeyeceğiz diye sözleşmeye
gelir. Ayşe bir zengin kadına gidip babasına iş bulur, sonra babasıyla evine
davet edilir. Artık zengin kadının güvenine giren Ayşe’nin babası ev sahibin
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gerdanlığını çalar. Her gerçeği öğrenen Ayşe zengin kadının evine gidip
babasının hırsızlığı için bedava çalışamaya karar verir. Hırsızlığı için pişman
olan Ayşe’nin babası gerdanlığı sahibine getirir. Sonuçta Ayşe babasını affeder,
babasıyla kavuşur.
Ekonomik durum: Ayşe’nin babası para için kızın terk etmek ister – gerçek
ekonomik durum ağır halde olduğunu anlatır. Film yapımı zengin dekorasyonlarla çekilmiştir. Filmin parlak dekorasyonlarla çekildiğine rağmen 1960’lardan 1980’lere kadar kırdan kente göç etme süreci olmaktadır. Köyden kente
göç edenlerin ortak problemi işsizliktir. ‘Hayatta kalma’ amacında yaşam
farklı sonuçları çıkarmaktadır. Bu nedenle Ayşe’nin babası dolandırıcıdır.
Babasının Ayşe’ye gösterdiği ev aslında kendisi çalışıp, emekle alınmamaktadır.
Kültürel durum: İnsanların davranışları, lüks hayat, kıyafetler, ev – saraya
tercih edilmesi, evin önünde heykeller, saç tarzı Batılaşmıştır. Filmde Batı imajı
ön plandadır, gerçek toplum yaşamın gizli tutmaya çalışmaktadır. Pastadaki
mumları üfleme yeni kültürü kabul etmenin görüntüsüdür. Filmde geleneksel
detaylar azdır. Yönetmenin demek istediği aslında Ayşe ‘fakir prensestir. Hep
onun inandığı çevresi yanlıştır. Ayşe topluma gerçeği öğreten kahramandır,
belki de değiştirebilir umuttur. Filmde kahraman ‘kanunsuzlar arasındaki
çocuk, babası dolandırıcı olan küçük kızdır’.
‘‘Ayşecik Canımın İçi’’ Ve ‘‘Benim Adım Hoca’’ Filmlerinin Karşılaştırılması
Benzer yerler:
- Ayşe’ye ‘Keçi kız’ derler. Hocaya ‘Kara Köje’ derler.
- Ayşecik’in ayrı odada, prensese ait olarak süslenmesi. Hoca’nın da odası var
ama o lüks değil. Ülkelerin oldukça ekonomik durumu farklıdır.
- İki filmde de kahramanlar cesurdur. Kendilerini fedakarlığa getiriyor. Bir
türlü erişkin gibi davranıyor, söylüyorlar.
- İki filmde romandan uyarlanan. ‘Benim adım Hoca’ filmi Berdibek Sokpakpaev’ın ‘Benim adım - Hoca’ hikayesinden, ‘‘Ayşecik canımın içi’’ filmi Kemalettin Tuğcu’nun ‘Ayşecik’ kitabından uyarlanmıştır.
- İki kahraman da yarı yetimdir. Hoca’nın babası Ayşe’nin annesi yoktur.
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-İki kahraman da ebeveynleri değiştirmekte fedakarlığa hazırdır. Ayşe
babasının hırsızlığı için parasız çalışmaya karar vermesi; Hoca annesinin başka
erkeğe evlenmemesi için, kendi kocasına ait olarak kalması nedeniyle yaramazlık yaparak, kendisince gerçekleşmesi için ‘ölmeye’ bile hazırdır. Kendisini
‘ölü’ gibi zannetmesi sahnesi örnek olabilir. Ayşecik üvey annesini kolay, severek kabul ediyorsa Hoca ise üvey babasını hiç kabul etmiyor, nefret ediyor
bile.
- Hoca her zaman toplumun istediği insan olmaya çalışıyor fakat yeni problemlere rastlandığında toplum yine de kabul etmiyor. Buradaki anlam anlayışlıdır – halk haklarını öne sürdürürken devlet baskın yapıyor. Ayşe ise
babasını yalan söylememesine engel olmaya çalışır fakat arkadaşları ısrar ettiğinden babası yine de yalan söyler. Toplumun umutsuzluğunu artık direnemeyeceğinin bir yansımasıdır.
- Normalde çocukları yetişkinler yönlendirmeli fakat iki filmdeki kahramanlar:
Ayşe ve Hoca da hırsızlık yapmak adaletsizliği öne sürerek ‘doğruluğun’
örneği olmaktadır. Mesela ‘Ayşecik canımın içi’ filminde Ayşecik’in eve gelen
misafirlerin birisin masanın üstündeki malı çalarken yakalamasında babasına:
‘‘Bu adamları hiç gözüm tutmadı babacım, onlar evden gidince göz kulak
olalım da bir şey çalmasınlar’’ – demesi örnek olabilir.
Ayırt edecek elemanlar
- Ayşe geri çocukluğa dönmeyi istediğini görmüyoruz. Hoca ise yaramazlık
yaparak içinde erişkin ve çocuk savaşlar. Ayşe elit statüye dair aristokratlar
gibi davranıyorsa, Hoca işçi imajını göstermektedir.
- Ayşecik’te geleneksel elemanlar hiç görünmüyor, daha Batılaşmış elbiseler
giyiyor. Hoca’nın kıyafetleri daha yerli, gündeliktir.
- Çocuklar ebeveynleri doğrulamak, babasını değiştirmek amacında Ayşe’nin
arzuları gerçekleşiyorsa, Hoca’nın istekleri annesi tarafından gerçekleşmiyor,
tam ters terk ediliyor.
- Ayşe kahramanlığı gerçekleşiyorsa, Hoca’nın hiç kahramanlığı yoktur, yaramazlık yaparak kahraman statüsüne yetişemiyor.
- ‘Ayşecik canımın içi’ filmi Avrupa bölgesinde çekildiğinden dolayı daha lüks
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kadrolarla görünmesi mantıklıdır, aynı anda ‘Benim adım Hoca’ filmi geleneksel yaşamdan daha Batı’nın aldığı yöne yeni vurgu yapmaktadır. Yönetmen Kazak toplumunu moral olarak Batılaşmaya hazırlamaktadır. Ama bu
gelenekselliği bırakmak anlamına gelmez.
- ‘‘Ayşecik canımın içi’’ film öyküsü şehirde geçiyorsa ‘‘Benim adım Hoca’’
filmi köylü yerde geçiyor. Bu arada ‘sovhoz’ Kazak yerinde 1917 yıl 27 ekimde
bireysel ev sahibi mülkleri Kararnamenin yayınlanmasından sonra devlet çiftlikleri yani ‘sovhoz’lar kurulmaya başlamıştır. Yönetim organı RSFSR Halk
Komiserliğinin bir parçası olan Gosselsikindikatı’tı. Sovhozlarda endüstriyel
mahsuller (şeker pancarı, keten, tütün, pamuk, vb.) ile uğraşan son derece uzmanlaşmış tarım işletmeleriydi. Filmde ise sovhozda koyun kürkünü tıraşlamak bahsedilmektedir.
- Hoca kahramanı sadece ebeveynleri değil gençlere de terbiye veriyor, Sultanın
bir evden tilki kürkünü çaldırttığını öğrendiğinde kızıp, doğru yapmadığını
anlatmaya çalışır. Ayşe ise çoğunlukla ebeveynleri, kimliği oluşan yetişkinlere
terbiye verip doğru yolu göstermeye çalışıyor. Bu o dönemin sosyal problemini
ortaya çıkarıyor. Kazak elinde sadece çocuk, gençleri değil yetişkinlerin de
eğitim alıp devletin baskınında kalmaması için can atmaktadır.
- Hoca yaramazlığına rağmen okulda başarılı, puanları yukarıymış. Kendisiyle
savaşlar. Ayşe ise her taraftan dürüsttür, eksikliği yoktur.
- Hoca’nın yediği yemekleri kazak halkına ait geleneksel yemek beşparmak,
et, ayrandır.
- ‘Benim adım Hoca’ filminde Hoca’nın sigaradan başı dönmesi nedeninden
attan düşmesi küçük ölüm gibi, sonra mistik bir türde kahraman canlanıp
yönetmenin geleneksel hayata geçişi gösterimini anlatmaktadır.
Sonuç
Çocuk sineması günden güne azalmaktadır. İzleyicilerin sevilen klasik çocuk
filmler orunun Hollywood’un rekabetsiz çizgi filmleri alıyor. Sinemacılar
şimdi piyasadan başarı gişe kazanmak için ‘aksiyon’ filmler çekmektedir, bundan dolayı çocuk film yapımı günden güne kaybolmaktadır.
Çocuk yıldızlı filmlerin geneline bakıldığında, bu filmlerde maruz kalan, ancak
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onurunu ve iyi kalpliliğini koruyan yoksul ve yetim çocuk temsillerinin,
Yeşilçam’ın popüler filmlerinde üretilen, topluma yönelik romantik ve popüler
bakış açısındaki halk temsili ile uyumlu olduğu söylenebilir. Bu bakış açısı,
Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının öngördüğü ‘sınıflı, fakat sınıf çatışmasından arındırılmış toplum’ modelini yansıtmaktadır (Maktav, 2001, 89.) 1960’li
1970’li yıllarda çekilen filmlerin büyük bir kısmının arka planını oluşturan bu
kaynaşmış toplum imajı, çocuk yıldızlı filmlerde de benzer bir hikayenin
üretilmesini sağlamıştır: bu hikaye, yaşama yoksul ve yenik başlayan, ya da
hikayenin bir yerinde bu duruma düşen temiz kalpli ve erdemli çocuğun,
çektiği acılara isyan etmeksizin boyun eğmesini anlatır. Gürbilek’in (Gürbilek,
2004) ifade ettiği gibi, çocukların bilgeliği, fedakarlığı ve direnci temsil ettiği
bu filmler, aslında büyüklerin kendi kötü yazgılarını, ailevi olduğu kadar
toplumsal da olan kendi iktidarsızlıklarını, kısacası kendi çocuk bırakmışlıklarını sevme çabasının ifadesidir’’. Bu yüzden de Yeşilçam’ın çocuk yıldızlı
filmleri aynı anda 1960 yılların döneminde Kazak çocuk sinemasında anlattığım
çocuk imgesinin, aslında gerçek bir çocuğun sorunlarını anlatmaktan veya
toplumsal çocukluk algısı üzerine bir şeyler söylemekten ziyade, yoksul halkın,
işçilerin, köylülerin, garibanların ve ezilmişlerin yaşamını bir sorunsal haline
getirmeksizin ütopik bir çerçeve içerisinden resmetmek, kaynaşmış toplum
idealini bu imge üzerinden kurmak için üretildiğini söylemek bir iddia olmayacaktır.
21.yüzyılın teknoloji gelişim zamanında eski Yeşilçam ve Kazak çocuk filmlerini
hala hayranca izleyenler şüphesiz vardır. Onların bir sorusu: “Sinemacılar
yine aynı 1960-1970’lerin çocuk sinemasını tekrarlaya bilir mi?!’’
1967’de ‘Benim adım Hoca’ filmi Cannes’daki Uluslararası Çocuk ve Gençlik
Filmleri Festivalinde ödül aldı. Ustaca yazılmış bir hikaye ‘Benim adım Hoca’
o dönemin milli hayatın yaşamına ve gerçeklerine dayanıyor. Hafif hüzün ve
doğuştan gelen mizahla doludur. Ne de olsa, Berdibek Sokpakbayev, kahramanları gibi, tüm hayatı boyunca, ‘dünya üzerinde bir rüya kuş uçar, yıldızlara
uçar ve hiç kimse onun güçlü ve ilham verici uçuşunu durduramaz’ına inanıyordu. Masal anlatım olduğuna rağmen ‘‘Ayşecik canımın içi’’ filmin sonunda
Ayşecik’in babasıyla kavuşması Yeşilçam’ın unutulmaz sahnelerinden biridir.
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The Politicization of Digital Media: The Palestinian-Israeli
Conflict on Digital Media
Safaa Said
Abstract: The Israeli occupation has recognized the importance and weight of social networking
sites in achieving the desired goals in the Palestinian territories. The occupation uses digital
media, especially social media, in a wise and diverse manner. There is a tendency to improve his
image abroad and to publish his novel, and there is a tendency towards the Palestinians to tighten
the screws on them. As for the Israeli side, there were two parts in this area. The first is the Palestinian government, suffering from extreme vulnerability and weakness, without justifying the use
of digital media, particularly social media. The second part of the Palestinian people (individuals,
private media and civil institutions) is trying to fill the gap created by the Palestinian government.
The Palestinian people have an important activity on social networking sites. He tries to turn
social media platforms into a second arena of resistance in defending their cases. But they faced
great challenges and challenges. This article briefly shows how the Palestinian people use digital
and social media separately from the Palestinian government. And it shows how the Israeli occupation will be stopped by many violations in this activity.
Keywords: Digital Media, Social Media, Politicization, Israeli Occupation, Palestine, Resistance,
Violations

Introduction
The ability to make sense of what social networks are is generated through a
true understanding of what constitutes them, the nature of the product they
offer, and their ability to impose their media discourse without other old
means of communication. Therefore, it was necessary to dismantle these elements (the importance of the discourse, its components, and strengths) so that
our perception of the element in the understanding of the whole through
which we can recognize more outputs that the enemy controlled the flow, and
exploited optimally.
In fact, media discourse is of paramount importance as a key tool in shaping
community awareness towards any issue. It also has the ability to shape
visions and perceptions of understanding the reality, from the point of view
of the sender of the letter. It also helps us to re-prioritize the target communities,
to push them to adopt more new concepts and mental compounds and to dismantle all those exotic structures that have been quietly worked out within a
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complex strategic vision.
The media discourse consists of two elements, text and context, so that the
text and context are closely related. If we want to understand a particular text,
we must know very well all the contexts surrounding this text.) To install and
link these text messages to their various contexts. This has made the media
discourse more expensive, and has also been associated with intellectual elites
as a product of elite institutions in society.
In fact, social media has established a new phase that is contrary to what we
have talked about previously, as it was able to link the text to many contexts
and even at the level of measuring the immediate impact of this speech first.
Secondly, it allowed the public to participate in the production of its media
discourse and established a special language characterized by a lot of flexibility
and more dangerous that it was used by the security institutions of some
countries and political organizations to impose its media discourse, and thus
the ability to falsify facts, awareness, and create knowledge gaps until most
the simple people became confused and unable to make their decisions, even
in the most serious issues affecting his country and the issues of his nation.
Digital Press / Digital Media
Definition
Digital media is a media that originates on the Internet. Digital media has created a new media horizon for the 21st century, through technologies that
reduce barriers to Internet use, as well as the emergence of new means of
shaping the media message, such as blogs, short videos and images, and the
ability of the receiver to respond and interact with it.
Digital media has released everyone, both individuals and institutions, from
the necessity of investing heavily in order to produce media messages. It also
allowed everyone to be leaders in many new media types and practices and
created new forms of communication such as YouTube and Facebook and
local websites. Digital media allowed communication and discussion at levels
not provided by the other means media. For example, people now can comment
on articles and start making discussion boards to discuss articles, before the
advent of the Internet, it was impossible to have immediate discussions among
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readers who had never met each other before (Pavlik, McIntosh, Shawn 2014(.
Digital media also allowed individuals to be more active in content creation.
Anyone has the ability to access computers and the Internet can participate in
social media and to writing, art, video, and photography as well as to doing
business online. The significant reduction in costs required to create and share
content has democratized content creation and created new types of content.
All this has led to the development of the Internet as well as the way that
users interact with the media today (Pavlik, McIntosh, Shawn 2014).
At the same time, these elements greatly influenced political participation.
Many researchers see digital media as playing a key role in the Arab Spring
and the current revolutions, and restrictions on the use of digital and social
media by struggling governments are becoming increasingly common. Many
governments restrict access to digital media in one way or another in order to
control the public (Rininsland,2012).
Social Media
Social media are interactive technologies that work through the computer or
electronic operating systems, and facilitate the creation and exchange of information, ideas, professional interests and other forms of expression across
communities and virtual networks.
Users typically access social media services via web-based technologies on
desktops and laptops, or download services that provide social media functionality to their mobile devices (such as smartphones and tablets). When
users interact with these e-services, they create highly interactive platforms
through which individuals, communities, and organizations can share or
create, edit, discuss, modify, or pre-publish user-generated content online,
(Hermken, 2011).
Networks formed through social media change the way people interact and
communicate. They “bring about fundamental and widespread changes in
communication between organizations, communities, and individuals.” These
changes are the focus of emerging areas of technical studies. Social media
differs from paper media (for example, magazines and newspapers) and traditional electronic media such as television broadcasting in several ways, including quality, access, frequency, interaction, usability, speed of performance,
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and performance. Social media ports operate in a dialogue transfer system
(many sources for many receivers), (Hermken, 2011(.
Researchers have noticed a range of positive and negative effects of social
media use, social media can help improve an individual's sense of connection
with real or online communities, and can be an effective communication (or
marketing) tool for businesses, entrepreneurs, and non-profit organizations,
Advocacy groups, political parties, and governments, (Pavlik & MacIntoch,
2015).
Using Social Media in Conflicts and Politics
As the world became increasingly connected by the power of the Internet, political movements began to see social media as a major organizing and recruitment tool.
Social media has a range of uses in political processes and activities. Social
media allows anyone with an Internet connection to become a content creator
and enable their users to become part of the communication process. The role
of social media in democratizing media participation, which proponents see
as ushering in a new era of participatory democracy, may not live up to ideals.
Online media audience members are largely passive consumers, while content
creation is dominated by a small number of users who post comments and
write new content.
Social media was influential in the widespread attention paid to the outbreaks
of revolutions in the Middle East and North Africa during 2011. It also established its soft battles, through which it was able to occupy many Arab countries
on the level of awareness, and has the ability to move the masses affected by
the factor of digital space. Therefore, many researchers, in their analysis of the
events of the so-called Arab Spring, logically, it came as a result of weak government control over the sources of media discourse. For example, during the
Tunisian revolution in 2011, people used Facebook to organize meetings and
protests. However, there is debate about how social media facilitates this kind
of change. Because of that, controlling the sources of media discourse and
controlling its media and religious contexts and platforms, as well as controlling
the ability of people to access and influence sources of discourse, has become
a top priority for social elites, regimes, and even hostile forces. (Said, 2017)
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Social Media in The Palestinian - Israeli Conflict
Researchers Adi Kuntsman (Lecturer of Information and Communication at
the University of Greater Manchester) and Rebecca L. Stein (Associate Professor
of Anthropology at Duke University) presented their book Digital Militarization, which talks about Israel's dominance of social media sites and explains
how Israel used these sites to serve its military aims in its existential conflict
with the Palestinians.
The book explains the concept of digital militarism as a concept that refers to
how social media technology and mechanisms can be used for military purposes, whether by the state or by ordinary users.
The book points out that the digital space has been used extensively by Israel
in declaring wars, issuing statements, and denying accusations. It has also
been used by Israelis to defend and try to keep violent practices in the occupied
territories, as well as by Israeli soldiers in the dissemination of live images
and clips from the battlefield.
In fact, what Adi Kuntsman and Rebecca L. Stein spoke about the concept of
digital militarization needs to be reviewed and matched at the level of the historical event in order to control events, relate them to their context, and thus
better understand how Israel builds its military strategies, then to understand
the stages of the development of the militarization of digital space. We note in
the details of the book provided an account of some examples, including (Said,
2017):
• What happened in the Freedom Flotilla 2010: There was an electronic confrontation between the activists participating in the Freedom Flotilla, who
broadcast live from the ships of the flotilla, and the Israeli occupation army,
which established a YouTube channel broadcasting clips that prove his allegations. Most commentators on YouTube, however, many commentators have
declared Israel's defeat “electronically” in this confrontation.
• The war on Gaza in 2012: Israel decided to declare war through a blog post
on “Twitter”, in a precedent is the first of its kind, while the second post to announce the assassination of Hamas military commander Ahmed al-Jabari. In
the same way, Hamas chose to respond with a post on the same site threatening
Israeli soldiers if they advanced inside the Gaza Strip, and this prompted the
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international press to talk about the emergence of a new battlefield on social
media, and the war of " The war on Twitter, the first war through social media
between Israel and the resistance forces in Palestine.
In this context and with the continuation of the conflict, Palestinian activists
were able to use these sites and impose parallel discourses. This explains the
panic and panic situation that has affected the occupation of the ground as a
result of the "Intifada" uprising in Jerusalem, in which Israeli Prime Minister
Benjamin Netanyahu specifically attacks Facebook's social networking sites
and accuses them of contributing to escalation. This is, of course, very true,
because there was another rebellion parallel to the social networking pages,
and forced the Israeli government to set up a special unit to pursue what it
called "criminal intent," referring to those who intended to conduct operations
against its soldiers through social networking sites. Moreover and In light of
what I mentioned earlier, with the accumulation of events and the convergence
of policies and interests, many of digital platforms, particularly Facebook, collaborate in strengthening the occupation of the Israeli occupation and strengthening the establishment of the Israeli state, Despite the existence of international
provisions on human rights to privacy (Said, 2017).
Palestinian Digital Media
Palestinian Official Digital Media (Government media)
Public diplomacy is one of the most important elements of the soft power that
states use to promote their values and ideas. Their interest in research and academic circles, as well as in the official policy circles in the field of public
diplomacy, especially after the events of September, followed by many tensions
in the world, revealed the extent of these tensions and conflicts. Public diplomacy is defined as a diverse and interdependent set of activities undertaken
by States in the management of their international relations, the formulation
of their foreign policy and the realization of their interests. (Abdel Aal, 2018:
18)
With the revolution of digital media and the rise of the role of social media
networks and smartphone applications, these networks have become one of
the most important means of public diplomacy, where the public diplomat
can address millions of people through this unrestricted space. Many countries
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have set up specialized departments for digital diplomacy in ministries of foreign affairs, offices of presidents, and other relevant departments. Palestinian
public diplomacy, including digital diplomacy, does not seem to be at best, for
objective reasons. The Palestinian situation cannot be compared with large,
stable, economically, technologically powerful and influential states of international politics. It is difficult to emulate the Palestinian National Authority
for successful models in the field of digital diplomacy (Abdel Aal, 2018).
It is no wonder that Palestine is lagging behind in the ladder of digital diplomacy where It ranked 72nd globally and is lagging behind in measuring the
performance of digital diplomacy. This is confirmed by the researcher specialized in digital media, Ammar Jamhour, where he considered that digital diplomacy in the Palestinian diplomatic work has not crystallized in its first form
so far, compared to other experiences in the Arab world, such as the experience
of the UAE. Jamhour added: “Many Palestinian diplomats do not know digital
diplomacy, its significance, its significance, and its true meaning. It is clear
that there is no specific strategy for Palestinian diplomacy on digital diplomacy
to meet the needs of the official institution and public policy in the Palestinian
Authority in this trend. and It has been founded that there is no department
in the Palestinian Ministry of Foreign Affairs under the name of “Digital Diplomacy”, regardless of the existence of a media department and has activities in
the field of new media (Abdel Aal, 2018).
In a previous research on the official Palestinian digital media, which is represented by the so-called digital diplomacy as referred to above, it was clear
through several axes of "presence and presence, privatization, level of interaction and coping" that the Palestinian media has a severely fall behind in front
of his Israeli enemy in This field in all levels, depending on the circumstances
and the narrowing of the occupation, it also because of the negative commitment of the Palestinian government in the expired international treaties, moreover that the Palestinian government is Surrendered to these circumstances
and lives the role of the victim without attempting to move a real and effective
action.
The Presence of The Palestinian Digital Media in The Palestinian Institutions
We find in this era that social media has imposed itself on institutions and as-
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sociations to impose widespread and great consumption by individuals who
were forced to face this modern technological revolution in the current era
and be with or within one circle. In the Palestinian society and its institutions,
it deals with social and technical media to enable its functions, while the messages that it wants to send and the challenges it faces are added to the Israeli
occupation (Bader, 2018: s. 15).
The Using of Digital Media
In a report published by the "Hamala Centre" on the digital media activity of
the Palestinian institutions and the challenges, they face through a questionnaire of 103 different and prominent institutions in Palestinian society. The results of the report showed that 96 out of 103 institutions concerned with
dealing with the media, while only one acknowledged the lack of interest in
dealing with the media and six institutions declined to answer. 63 out of 103
organizations have clear media visions, while 40 are on the contrary. (Bader,
2018)
The Budgets
As for the allocation of a budget for media activity, the results showed that of
the 103 associations that participated in the survey, 58 did not allocate an
annual budget to the media, while 43 associations allocated a budget for media
activity. (Bader, 2018)
The Campaigns
As for the level of dealing with social media, we found that 70% of the organizations tried to finance the content through the networks, even once, while
54% of the organizations launched digital awareness campaigns through social
networks, and 49% of the institutions are interested in forming the campaign
Digital is part of the media plan. (Bader, 2018)
The Using of Social Media
With regard to the use of social networking platforms between the survey
that all institutions even do not have a website that has an account in the
"Facebook" and thus achieved the use of Facebook 100% (so did not affect any
factor affecting). Facebook followed the YouTube network by 75%, Twitter
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51%, 27% Instagram and 18% LinkedIn. We also found two organizations
using SoundCloud, two using Flickr, and Fimo and Google Plus, one using
both. (Bader, 2018).
Impediments and Challenges
In terms of impediments and challenges, the report found that the largest
share of the challenges was the same topic, which the institution is trying to
address, and how to simplify and enable the topics that organizations intend
to deliver in digital campaigns, and how to attract public attention to these
topics. It should be noted that, although the occupation is expected to take up
much space as an obstacle and a fundamental challenge for the institutions,
some participants stressed that the occupation, in this case, becomes more of
a catalyst than a challenge. Him and his being.
In addition to the options identified by the questionnaire, some participants
emphasized the concept of stereotypical culture, which had a major role in
impeding digital campaigns such as refusing to be photographed or talking
in front of the camera from some of the prevailing customs and traditions.
(Bader, 2018).
Geography and Techniques
As for the geographical dimension in Palestine and in light of the challenges
facing the institutions and their media activities, there were significant differences in the results depending on the geographical location. We see that most
institutions that considered that the biggest challenge and impediment is the
occupation in the 48 and Jerusalem areas and then followed by the West Bank
and then Gaza.
As for the technical challenges, this is reflected in the case, where the institutions in the Gaza Strip expressed that the technical challenges are the biggest
because of the narrowing and siege under it, while the percentage was lower
in the West Bank and less in the 48 areas (Bader, 2018).
Private Media Institutional Efforts
Although the official authorities are making a limited effort in the field of
digital media, especially in defending its cause, but at the same time there

151

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

have been efforts of private institutions and individuals who have outperformed the official bodies in spite of the pressures and the surrounding circumstances and the constraints that are practiced on them.
The field of these institutions has varied in defending its cause in the digital
media arena, some of which specialize in statistics and figures that reveal violations of the enemy, including those specializing in the transfer of images
and some of which specialize in writing reports and publishing news accurately
and high speed. The following are examples of the most prominent private
Palestinian media organizations that have emerged in a remarkable way in
defending their cause.
Examples of Private Digital Media Organizations
1. The Palestine Information Centre is a media site specialized in the Palestinian
cause with its political, religious and civilization dimensions. The site was established on 1 December 1997. He described himself as a special site: "A
priority site to protect the Palestinian affairs from the centre of the area and
transporting its hopes and dreams to the outside world and work to Recovering
stolen rights." (Palinfo.com, 1998).
It also said that he did not claim to stand in neutrality, but emphasized that he
was biased to the rights of our people and national constants and that he constantly emphasized that he stood against the free nationalist defenders of our
people and our lands and holy places in the face of the brutal Zionist occupation. It also pays attention to the reliability and accuracy of the transfer of
events, despite the real challenges and challenges it faces. (Palinfo.com, 1998).
The platform operates in eight languages, most importantly Arabic, English
(launched on January 1, 1998), Russian (launched in June 2001), Malay
(launched on June 20, 2001), and Pakistani (Urdu). launched on October 10,
2002), French (launched on November 10, 2013), Turkish (launched on June
10, 2007), and Persian (launched on June 10, 2002).
The Palestinian Media Centre (PIC) is a comprehensive media agency, as it is
associated with other media organizations such as the Pulse News Network.
It also has a page in all the languages mentioned previously on popular social
networking platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram.
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Also, in the order of Alexa, Palestine Network for Dialogue, a forum of the
website after years of interaction, has become the first Palestinian dialogue
network on the Internet with its members and topic numbers. The site publishes
a variety of content that addresses the social, political and economic aspects
of Palestinian society. There are also many different styles of content.
(Palinfo.com, 1998).
The table below shows how the Palestinian Media Centre uses social media:

Table 1 Social media using (Palinfo.com, 1998)
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Table 2 Social media activity (Palinfo.com, 1998).
Digital violations: Since its opening, the site has been subjected to several attempts
and multiple attacks to cyber-attacks in order to impede its activity, including the
attempts made and still made since the beginning of the Al-Aqsa Intifada to
disrupt the site. the site is constantly flooded with messages sent by the Zionist
Mossad and aimed at disrupting the server and at various intervals as the site receives daily hundreds of threatening messages the occupation government of Israel. In addition to the permanent detention by the occupation of its correspondents
and the blocking and deletion of content and publications on social media (Palinfo.com, 1998).
2. Quds News Network: The network started its work at the end of March 2011
with a small team, which transmits news and events from the Palestinian media
agencies, websites and other Facebook pages, but this team quickly developed
and joined by many activists and media workers. The network also worked together with several Palestinian news pages and other youth initiatives, forming
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the renewed Quds News Network crew, (QudsN, 2019).
During the previous period, the network was characterized by extensive news
coverage of some of the most prominent Palestinian events. (QudsN, 2019).
Through its ideas, initiatives, and projects, the network seeks to be as it wanted a
Palestinian voice that embodies the full image of Palestine and provides a free
Palestinian media in its way, vision, performance and ideas. The Palestinian youth
who led the popular uprisings against the occupation will not be unable to innovate in leading a free media. Resists the occupation and works against it. It has on
its main site several portals specialized in knowledge and technology, as well as
a portal for blogs. It also has internet radio broadcasts and reports translated
from different languages, mainly Hebrew and English. It also has a special portal
for infographics that displays news and events through it. This is in addition to
that the content of the network in Arabic and English on its own website and also
on social networking platforms Facebook, Instagram, and Twitter.
Facebook: The Quds Network on the Facebook platform since its launch as a
comprehensive one for all aspects of the Palestinian cause and after the reputation
that has gained the development of the performance of the "network" and the expansion of its work, and later launched the network "Share - Quds News Network",
which allowed followers to participate in Provide various media materials such
as photos, videos, and news for the network.
after that, it launched the Quds Media page, which was dedicated to publishing
photos and videos related to the Palestinian issue. The network has formed a
team of volunteer photographers and journalists who have helped the Quds
Media page become one of the widest and most popular Palestinian pages in its
field. Later, Al-Shabaka announced the joining of the Palestinian Prisoners' News
on the Occupation page, which was devoted solely to convey the conditions and
news of prisoners in Israeli jails and news reports on their cases. The Occupied
Palestinian Territories also had a prominent role in covering the prisoners' strike
and the transfer of all proceedings and events.
The page broadcasts its content on Facebook in high quality in both Arabic and
English, but there is no doubt that, depending on its launch from Palestine, it
pays more attention to Arabic content. It has about 7 million followers on its
Arabic page and 300,000 followers on its English page. It publishes on its pages
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on Facebook about 7 publications per hour increase in light of the sudden events
and during the week more than the end of the week. In addition to giving priority
to the political aspects, but touches on social and economic issues of the Palestinian
street. Quds Network's Facebook publications are also a variety of audio, video,
video and written news (QudsN, 2009).
3.Shehab News Agency: Palestinian online news agency launched at the beginning
of 2007. Shehab identifies herself on social media as "an agency that, through its
policies, seeks to preserve and support the rights of the Palestinian people by all
means. The Palestinian people because of the practices of the Zionist occupation
against them in various fields.
It seeks to provide a message through comprehensive media coverage, where it
works to document the facts in audio and video to reach the whole world through
the channels and means of communication that enjoy.
In addition to its official web page that displays its diverse content in both Arabic
and English, it has pages on popular social media platforms. The following table
shows the activity of the Agency on social media sites whose content varies between political, social and economic, which is exposed in different ways (shehabnews, 2007).
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Table 3 Interaction of Shahab News Agency in social media (Shehab news, 2007)
Infringements
In February 2015, Facebook administration deleted Shehab's home page for
the fourth time in a row, giving it the right to delete it before and without
warning. Facebook and Twitter have also regularly deleted some posts. Moreover, the network's reporters have been subjected to arrests and restrictions
by the Israeli occupation and the Palestinian National Authority. (Shehab
news, 2007)
Individual Efforts
There are many Palestinian citizens who have been active on their social media
pages in resisting the enemy and trying to bridge the weakness of the Palestinian government in the digital media in the definition of its cause.
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Israeli Digital Media
Israeli Official Digital Media
Israel is one of the advanced countries in the field of digital diplomacy and
ranks eighth in the 2016 digital diplomacy report and the 7th in 2017, Leaving
behind developed countries such as Switzerland, Germany, Japan, Canada,
Austria, Spain, and Sweden, he was particularly interested in digital diplomacy
and communication with other peoples. An important indication of Israel's
interest in digital diplomacy was that the Israeli government and the Ministry
of Foreign Affairs, together with the Institute for Internet Studies at Tel Aviv
University, organized the first international conference on digital diplomacy
with experts from around the world included Academics from prestigious
universities such as Oxford University. In 2015, the Israeli Foreign Ministry
worked with more than 75 staff, volunteers and 8 consultants in the Department
of Public Diplomacy, along with 30 staff in the same department. also, it spread
to the world through diplomatic missions such as embassies and consulates
in different parts of the world (Abdel Aal, 2018).
Through the Department of Digital Diplomacy, the Israeli Ministry of Foreign
Affairs oversees more than 350 digital and social channels online, more than
20 websites, including Arabic, English, Persian, Russian and other languages,
as well as more than 80 diplomatic missions worldwide. Israel has realized
that the best way to approach Arab youth and influence public opinion is
through new media, Facebook and Twitter and other social media platforms.
The number of followers of the "Arabic Israel" page managed by the Arabic
Language Department in the Department of Digital Diplomacy of Israel is
about 1.3 million people, mostly young people aged 18-24 years living in Arab
countries such as Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan, and Palestine. With a quick
search of the pages and platforms of Israeli digital diplomacy, it is clear that
its main goal is to improve the image of Israel, especially in front of the Arab
people. Many of the contents that being published has humanity, cultural and
artistic nature, for example, the pages cover aspects of life in Israel, models of
technological progress, coexistence, equality and women's rights (Abdel Aal,
2018).
Hassan Kaabiya, who presented the Israeli source's report, says:
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“Our goal is to present the true image of Israel, even if the reality is sometimes
difficult and not pleasant, we talk about all the issues, for example, when an
Israeli president was tried and imprisoned on charges of rape, another Israeli
prime minister was imprisoned on charges of receiving bribery, and similar
news about those events was surprising. They respect us.”
He adds that 10 years ago, they had no relationship with people in the Arab
world but now every citizen can be reached thanks to digital technology, and
it is possible to change the opinion of the people who follow their pages in Israel. It is also evident that a number of those pages of Israeli digital diplomacy
have received interaction and popularity among many of the millions of
Israelis following the pages of Israel's representatives. Israel's experience in
the field of digital diplomacy deserves to be examined and studied in depth
where It is clear that it operates according to a clear vision and a strategic plan
with specific objectives, and uses all means of modern technology in a professional and advanced manner (Abdel Aal, 2018).
The Israeli Individual and Private Activity in The New Media
Hamla Centre found that during 2018, 474,250 posts in social media was inciting violence and hatred against Palestinians were published, moreover, the
incitement against Palestinians was published every 66 seconds. However,
the Israeli authorities did not hold Israeli users responsible for incitement or
violence against Palestinians on the Internet.
Half of the inflammatory posts published in Israeli social networks during
2018 were directly related to politics, most of which were directed against
Arab Knesset members and Arab parties. Violent responses in political contexts
have increased compared to last year, due to preoccupation with nationalism
and escalation of responses to politicians from Arab parliamentary blocs. In
May 2018 alone, more than 115,000 publications including insults, racist manifestations and inciting for violence on social networks were published. The
year 2018 was characterized by more intense incitement against Arab figures
in the Israeli media, such as Lucy Hrish, who was incited despite her general
integrationist approach (Abu Shanab, 2019).
Facebook remains the main platform for violence and incitement (66%), with
right-leaning news pages providing fertile ground for violent responses. There
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is also a rise in the level of violent speech through Twitter because of the political nature of this platform by (16%), which doubled from last year, which
was (7%), (Abu Shanab, 2019).
In addition, there are private institutions working to incite against Palestinians
and deny their narrative and their right to land on social networking sites, for
example, it is reported that the Israeli Ministry of Strategic Affairs has established a company This initiative often works in social media networks by
launching online campaigns, lobbying and dealing with non-governmental
organizations. Lad, and bring delegations to Israel. It is noteworthy that this
organization is not subject to the Israeli Freedom of Information Law and the
Israeli government has allocated NIS 128 million to support it. This is in addition to an additional 128 million shekels from donors. The organization is also
involved in 16 mutilation campaigns against Palestinian activists. And in the
same context a Private Israeli intelligence companies, such as Black Cube and
Psy Group, target online activists and participate in campaigns to discredit
them. Psy-Group is reported to have created a site that publishes names and
e-mail addresses and pictures of individuals it suspects to support the boycott
movement, but the site was later deleted (Abu shanab, 2019).
The Violations by The Israeli Occupation Government to The Palestinian
Digital Media
The way we manage our lives through information and communication technology, social networks and e-commerce have led to significant social changes.
The greater the interaction between our daily lives and the components of information and communication technology, the more opportunities and risks
arise in the exercise of human rights, in particular, the right to privacy and
freedom of expression.
Information and communication technology components include all infrastructure and technologies that enable interaction with the digital world, including network equipment, telecommunications services, hardware, and electronic hardware and security software. In this context, Israel's control of the
Palestinian ICT infrastructure not only hampered its development but also allowed Israel to exercise joint control over the Palestinians, restricting access to
digital rights, particularly Internet security, the right to privacy and the right
to an opinion. The most prominent digital violations practiced by the Israeli
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occupation state on Palestine are the following:
Violations of The Digital Infrastructure of The Palestinian Digital Media
One of the most important practices implemented by the Israeli occupation in
violation of infrastructure:
Limited Access to Frequencies and Technologies and Limited Access to Global technologies
The Israeli occupation seriously hampered the emergence of independent
Palestinian telecommunications companies and, when allowed, gave a very
modest frequency band up to 1800 MHz. 3G last year. It also refuses to develop
a Wi-Max system, a technology that provides connectivity to broadband networks and provides high-speed data transfer between networks and applications, enabling mobile operators and Internet providers to connect from any
device and anywhere, (Abu shanab, 2019).
Determination of Import of Basic Equipment
Imports of communication equipment by cellular operators, fixed-line
providers, Palestinian Internet providers, and others are largely limited without
clarifying the relevant laws.
Although the Oslo agreement gives Palestinians the right to acquire and own
all kinds of technical equipment, it always imposes impossible conditions for
importers who wish to import materials related to the technology and communications sector, (Abu baker, 2019).
Surveillance, Control and Confidentiality Violations
On June 20, the Israeli government issued the Cyber Security legislation. The
legislation extends the powers of the National Cyber Security Directorate, established in 2011, which enables Israel to provide national directives on cybersecurity issues, including instructions in various areas such as finance,
health, transport, energy, and communications. This legislation authorizes the
Prime Minister to secretly and without formal recruitment of Israeli National
Cyber Administration personnel. This means that employees will benefit from
legal immunity without the possibility of prosecution or complaint against
them. moreover, this legislation will make the Israeli national cyber directorate
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the national regulator for cybersecurity, a task that is often vested in military
or security bodies, which are constrained by legal obligations, rather than
under the threat of discretion. This draft legislation gives the Prime Minister
the power to appoint staff in the Israeli National Cyber Directorate confidentially and without an official recruitment process. This means that employees
will enjoy legal immunity without being able to prosecute and file complaints
against them, (Abu baker, 2019).
This system will allow the staff of this unit to hack the computers or phones
of any person or organization that they consider a threat to cybersecurity
within 24 hours only. In September 2014, 43 reserves in the 8200 Unit rejected
the military's use of "political prosecution" and for the employment of informants in operations involving occupied Palestinian territories. The reports also
stated that the Palestinians under military rule were completely exposed to
espionage and surveillance by Israeli intelligence. In addition, Israel has the
ability to enter Palestinian networks, send automatic telephone and text messages to Palestinians in Gaza during military attacks can mean collective monitoring of the population, impede Palestinian communication, and collect personal information without any transparency or accountability, (Abu baker,
2019).
Arrest and Imprisonment
In addition to what I mentioned earlier on the subject of and espionage and
the issuance of laws and legislation criminalizing users on the Internet. Israel
pursues and applies its laws on the ground unfairly towards Palestinians
under the pretext of violating electronic laws and participating on the Internet.
The penalty is up to five years' imprisonment for using social media. In accordance with article 144 of the Criminal Code of 1977 under the heading of provoking violence and terrorism.
The legislation is supposed to apply to all Israeli and Palestinian settlers from
occupied East Jerusalem in the Israeli territories occupied in 1948, but the law
is being used in a discriminatory manner to target Palestinian citizens in the
area because of their online participation.
In 2018, Israeli forces arrested 400 Palestinians for incitement, including arrests
of licensed journalists to cover up on social media in the West Bank, and East
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Jerusalem. According to Articles 251 and 199 of the Military Code, which include incitement to the media, Palestinians are arrested and criminalized. Subsequently, Article 251 was expanded to include any verbal or another attempt
to influence public opinion in the region in a manner that could harm public
peace or order, spread words, praise, sympathy, or support hostile organizations, also Any criticism of Israeli policies can be considered as a provocation
and incitement and should be held accountable, (Abu Baker, 2019).
Content Violations in Collaboration with International Companies
the Israeli occupation does not only violate the privacy of Palestinians on
social media through its spy units, and does not only criminalizes and holds
them accountable through legislation and military units affiliated but the
Israeli occupation cooperates with the main social networks to violate the privacy Palestinians and their freedom of expression.
For example, since 2016, the Israeli authorities have been relying on Facebook
to monitor content. The Israeli Central Court in March praised fruitful cooperation with Facebook to remove Palestinian content at the request of the
Israeli government. The delegate of Facebook also noted that the company is
working closely with the cyber departments of the Ministry of Justice and Police, and with elements of the army and the Israeli intelligence agency. In 2017,
Facebook and Twitter approved 85 percent of Israeli cyber units' requests to
remove content they deemed offensive and dangerous, which amounted to
12,351 posts, (Abu Shanab, 2019).
YouTube, a subsidiary of Google, also violates freedom of expression by removing content and user channels. Sada Sushal has documented 45 events in
2018 that YouTube removed Palestinian accounts and channels, including
Qods News Channel, News 48, and other channels. Also, Google Maps does
not use any term that is attributed to Palestine or the internationally recognized
term for the Occupied Palestinian Territories. Instead of writing these terms,
they adopt the Israeli narrative, which is a violation of international law.
In contrast, the names of illegal Israeli settlements appear clearly on the maps
and are incorrectly classified as part of Israel. Also, Google maps do not reflect
the restrictions on movement imposed on Palestinians by the Israeli authorities
and the Israeli army. Palestinians are also unable to use Google Maps to navi-
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gate between Palestinian cities because they show roads under Israeli authority
that Palestinians cannot cross, (Abu Shanab, 2019).
Conclusion
The article explains how governments and superpowers keep up with the
technological development of the media in the service of their goals and directing public opinion to suit their interests.
The media has always been the fourth power of peoples, but we can conclude
from this article that it is progressing and developing in a way that allows it
to be the first authority that guides people and influences them and their
issues. This is exactly what Israel has done to polish its image abroad and to
Enable and tighten its power and occupation inside, in Palestine.
The article also showed that there is a new battlefield different from the past
waged without a firearm or blood but in the arenas and technical fields within
the plans based on propaganda and the use of digital and technical means
and keep pace with the development and messages based on ideologies.
Here, too, Israel has emerged through its development and progress in the
field of digital diplomacy and employing all means to enable its grip on digital
and social media. It has also incorporated this media into its domestic law,
employed its field forces and exploited major platforms to implement and
achieve its objectives and its' policies.
At the same time, the article reflected how weakness and neglect in this area
lead to more defeat on the weaker side, and how the public and government
gather and wrapping at one time can break the barriers and constraints.
this had been shown by how the weakness and fragility of the Palestinian
government in the field of new media and the failure to make a sufficient and
noticeable effort to develop itself in this filed increased the pressure and the
impact of the occupation on them. While it is clear that the exploitation of the
Palestinian people, "institutions and individuals", to new and social media as
a new method of resistance provided to them an opportunity to express themselves, defend their rights and land in the face of the occupation, communicate
their message to other peoples and try to bridge the weakness of the government In this field.
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Framing of the Yellow Vest Movement in the Newspapers of Bangladesh
Tariquil Islam
Abstract: Yellow Vest is a grassroots movement, which has turned into a violent movement. This
movement unfolded while ‘centrist’ president Emmanuel Macron decided to increase the price of
fuel. In defence of his decision Macron argued that, high price of fuel would discourage people to
use fossil fuel responsible for global warming. He expected that his decision would be a positive
step to protect our environment. But the people of France reacted negatively. They accused him
of patronizing the rich and neglecting the poor. The Yellow Vest movement was started on
November 17, 2018. There was not a single organizer of this movement. Protesters used social
platforms to be organized. From the very beginning, newspapers of Bangladesh shed light on this
movement. Newspapers reported the turning points of the movement. They depicted the movement
as a violent movement. The main objective of this article is to understand the framing of Yellow
Vest movement in the Newspapers of Bangladesh. Qualitative research method was followed for
this research. This study shows how media frame the movement by using certain words and photos.
Keywords: Yellow Vest movement, Bangladesh, Framing, Protest, Violence

Introduction
We live in a world where gap between rich and poor is widening day by day.
But the situation in France is different. People of this country were struggling
to protect social peace and protection. France has less economic inequality
than the United States, Canada and Britain, according to the World Bank. Its
people enjoy comprehensive health care under a national insurance program
(Goodman, 2019).
The name of the struggle of people of France is Yellow Vest movement. It is a
grassroots movement. The movement was sparked by an increase in diesel
tax, justified as an anti-pollution levy by the government. But the movement
turned into a broad opposition front to French president Emmanuel Macron
(Diallo, 2018). World media followed the movement from the very beginning.
They paid attention to understand the heartbeat of the movement. Newspapers
of Bangladesh were not indifferent. Although France is very far from this
overpopulated, tiny South Asian country; newspapers of Bangladesh reported
the Yellow Vest movement sincerely.
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Objectives of The Study
The principal objective of this study is to examine the framing of the Yellow
Vest movement in the media of Bangladesh. This paper will also analyse following points:
• To identify the issues got attention in the media.
• To explore the Media of Bangladesh how depicted the Yellow Vest movement.
• To determine the coverage about the protesters and their movement by the
media.
Research questions
The research questions of this study will be:
• How did the media of Bangladesh frame the Yellow Vest movement?
• How did media describe the whole movement?
Methodology of the Study
This study was prepared predominantly on the basis of secondary data. The
principal data and information have been collected from newspapers’ reports,
and articles. Popular social media platforms were also helpful for the study.
Documentaries on Yellow Vest movement shared in You Tube provided necessary information. Data of one source was verified with other to ensure the
authenticity of data. Qualitative content analysis method was followed for
the study.
Sampling
Four newspapers of Bangladesh have been selected to conduct this research.
Two newspapers were Bengali and two newspapers are English. These werethe daily Ittefaq, the daily Nayadiganta, the daily New Age and the Daily
Star. The Ittefaq is one of the oldest newspapers of Bangladesh. The Nayadiganta is a conservative newspaper. It supports Islam and Muslim causes. English daily The New Age supports leftist ideology. This newspaper is famous
for its objectivity and courageous reporting. The Daily Star is the most circu-
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lated and popular English daily of Bangladesh. News of first 40 days of the
Yellow Vest movement was selected for the study. Because within these days,
the movement reached its pick point and people witnessed the turning points.
Media framing
What is media framing? Charlotte Ryan (1991) has given the answer very precisely. He defines framing as, ‘‘how news stories are made, i.e. how pieces of
information are selected and organized to produce stories that make sense to
their writers and audiences’’ (p. 53). Every story has an angle, or what reporters
often call a ‘‘story focus’’ or ‘‘story commitment’’ (Shook, Larson & DeTarsio,
2000). This angle, or lens through which the events are interpreted, creates the
frame. According to Robert Entman (1993), framing ‘‘is to select some aspects
of a perceived reality and make them more salient in a communicating text’’
(p. 52). Frames ‘‘highlight some bits of information’’ and then ‘‘elevating them
in salience’’ (Entman, 1993, p. 53).
Gamson and Modigliani (1987) conceptually defined a media frame as “a central organizing idea or story line that provides meaning to an unfolding strip
of events . . . The frame suggests what the controversy is about, the essence of
the issue” (p. 143).
Frame can influence the perception of audience. If a text frame stressed ‘‘in a
variety of mutually reinforcing ways that the glass is half full, the evidence of
social science suggests that relatively few in the audience will conclude it is
half empty’’ (Entman,1993, p. 56). An analysis of news frames of Yellow Vest
movement demonstrates how thematic coverage of the movement has developed through frames composed of labels, common themes, and rhetorical associations. This study employed qualitative content analysis to identify media
frames of the Yellow Vest movement.
A Brief History of the Yellow Vest Movement
Yellow Vest movement started on November 17, 2018 when tens of thousands
of people took to the streets across the country to protest against rising fuel
prices. The protesters, dubbed "Les gilets jaunes" (the yellow vests) after the
high-visibility jackets they adopted as a symbol of their complaint, blocked
roundabouts, burned effigies and clashed with the police. They were angry
about the almost 20 percent increases in the price of diesel since the start of
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the year, as well as the planned fuel tax hike President Emmanuel Macron
had recently announced (The New York Times, 2018).
While Macron said the tax was necessary to "protect the environment" and
"combat climate change", protesters claimed the decision was yet another sign
that the "arrogant" and "privileged" president is out of touch with regular folk
struggling to make ends meet (Diallo, 2018, para. 4).
On November 27, 2018 Macron offers minor concessions, saying he would
propose a mechanism to adjust the tax increases and calls for a three-month
national consultation. Unimpressed, the "yellow vests" call for a new protest
on December 1, on the Champs-Elysees. On December 1, France witnessed
widespread violence erupting particularly in Paris around the Arc de Triomphe
and several upscale neighbourhoods. On December 5, Macron announced
that all planned fuel tax hikes for 2019 would be scrapped (Willsher, 2018).
After this initiative, turnout in the protest declined.
The number of protesters has fallen since the initial gatherings in November,
but the weekly mobilizations continued to persist and to make significant
noise. They gathered in emblematic places such as on the Champs Elysees in
Paris and experience sometimes very violent outbursts (Krumbmüller, 2019).
Findings and Analysis
A Violent Movement
France witnessed serious violence during the Yellow Vest movement. Selected
newspapers for this research paid considerable attention on violent side of
the movement. On November 18, the daily Nayadiganta reported that, Yellow
Vest protesters blocked the roads and prohibited the people to collect petrol
from petrol station (“Francee sorok oborodkale”, 2018). On November 25,
newspapers reported the clashes between police and protesters. The New Age
reported “Police yesterday fired tear gas and water cannon in central Paris
against ‘yellow vest’ protesters…” (Fuel tax fuels, 2018, p. 12).
“Violent protest in Paris: tear gas fired”- On December 9, this was the headline
of the daily Ittefaq (2018, a), one of the oldest newspapers of Bangladesh. In
the same day the Daily Star wrote that, clashes broke out between police and
protesters. Police used force to control the situation (“Protests rock France”,
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2018). “Last weekend's violence, which saw some 200 cars torched and the
Arc de Triomphe vandalised, shook France…” (Protests rock France, 2018, p.
10), the Daily Star added. The daily Nayadiganta (Fer bikkhobe uttal, 2018)
resonated the messages of the Daily Star and the daily Ittefaq. Like the Daily
Star, it also mentioned that, on December 1, street of Paris witnessed worst violence in decades (“Fer bikkhobe uttal”, 2018). On December 23, the Daily
Star wrote, “three weeks ago the protests in Paris turned into some of the
worst unrest seen in the capital since 1968” (Yellow vest' protest numbers,
2018, p. 8).
Protesters Are ‘Masked’
Using mask is very common scene during protest. France also witnessed this
scene recently. In the report the daily New Age mentioned about mask. On
December 2, it wrote that, “Groups of masked protesters battled police through
clouds of tear gas near Paris’ Champs Elysees Saturday as thousands took
part in a third weekend of ‘yellow vest’ demonstrations…” (Violent clashes
in, 2018, p. 5).
One week later The Daily Star also mentioned about the masked protesters. It
wrote, in the Grands Boulevards shopping district, masked protesters threw
rocks at riot police and set fire to a barricade hastily assembled from stolen
dustbins and Christmas trees (Protests rock France, 2018).
A Movement Under the Influence Of ‘Far-Right’ Groups
When a movement stat, day by day many groups engage with the movement
for their own interest. The Yellow Vest movement was not different than other
movements. Various groups showed their solidarity for the movement. The
government of France claimed a link between protesters and ‘far-right’ groups.
Newspapers reported about the claim. On December 9, the daily Ittefaq reported, ministers of the government accused that control of the movement
went to the hands of extremists (Parise Sohinsho bikkhob, 2018). In the same
day the Daily Star reported that, “…the "yellow vests", some of whom who
have become increasingly radicalized, are holding out for more” (Protests
rock France, 2018, p. 10).
Actually, ministers just repeated the claim of police what was made two weeks
ago. On November 25, the daily New Age and the Daily Star both wrote about
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the presence of members of ‘far-right’ in the protest citing police “Fuel tax
fuels, 2018; “Police fire tear”, 2018). The daily New Age wrote, “Paris police
authorities said Saturday’s incidents were linked to the ‘presence of members
of the far-right who harassed the security forces” (Fuel tax fuels, 2018, p. 12).
The Daily Star also used the same quotation.
Scene of Protest
Newspapers depicted the scenes of the Yellow Vest protest in their news. They
described the moments of the protest. What the protesters were doing, how
the events were being unfolded, and how was the situation of protest sites
and surroundings- these have been written in newspapers for readers. On
November 24, 2018 protesters came out to streets of Paris. Clashes broke out
between protesters and police. The daily Nayadiganta reported the events on
November 25 citing BBC and Reuters. According to the report of Nayadiganta:
Police fired tear gas and water cannon in central Paris against "yellow vest"
protesters…Police erected barricades around protesters. But protesters tried
to break the barricades of police. Then clashes started. (Parise bikkhobkarider
opor, 2018, p. 10)
In the same day The New Age published news about Yellow Vest movement.
This newspaper described how the protesters were protesting. It wrote that:
The ‘yellow vest’ protesters were seen ripping up paving stones or starting to
build barricades… On Friday evening, a man with an explosive device and
demanding protesters be allowed to meet the French president turned himself
in to police in Angers in western France. (Fuel tax fuels, 2018, p. 12)
On December 8, 2018 protesters protested across France. The Daily Star reported the events citing AFP. Description of the The Daily Star was similar to
the daily Nayadiganta’s report. The Daily Star reported that:
Armoured vehicles rolled through central Paris yesterday as riot police clashed
with "yellow vest" demonstrators… tear gas on the Champs-Elysees avenue,
which was the scene of the worst rioting in Paris in decades last week. Thick
plumes of black smoke from fires could be seen rising high into the sky over
the city. The demonstrators began blockading roads…Parts of the city center
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were on effective lockdown, with shops, museums, the Eiffel Tower and many
metro stations closed. Top-flight football matches and concerts were cancelled.
(Protests rock France, 2018, p. 10)
Long Lasting Protest
The Yellow Vest movement which has been sweeping through France is unprecedented in many ways: by its regularity (weekly), its longevity and by its
violent outbursts. This Yellow Vest movement has become France’s longest
lasting anti-government street protest in more than a decade. The daily Ittefaq
and the daily Nayadiganta both mentioned this information.
On December 9, 2018 the daily Ittefaq wrote that, “this movement has become
France’s longest lasting violent anti-government street protest in more than a
decade” (Parise Sohinsho bikkhob, 2018, p. 20). In the same day, another
Bangla daily The Nayadiganta used almost same expression to describe this
anti-government protest (Fer bikkhobe uttal, 2018, p. 10).
People Are Divided on The Issue of Movement
People of France were divided on the issue of Yellow Vest movement- on December 16, 2018 The Daily Star added this information in their news citing a
survey. Only the Daily Star, the most circulated English daily newspaper of
Bangladesh, identified the Yellow Vest movement like this way. Other selected
newspapers did not write anything about this. The Daily Star wrote that:
Until this week, a clear majority of French people had backed the protests,
which sprung up initially over tax hikes on transport fuel before snowballing
into wider opposition to Macron's pro-business agenda and style of governing.
But two polls published on Tuesday - in the wake of Macron's concessions suggested the country was now split broadly 50-50 on whether the protests
should continue. (Calmer scenes on, 2018, p. 10)
A Movement ‘Without Central Command’
The Yellow Vest movement stays outside of any existing structures such as
trade unions, political parties or associations. From socio-economic perspective,
this protest does not reflect the traditional left ideology or right ideology directly. On December 9, 2018 the daily Nayadiganta published a news about
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the movement. The daily recognized the movement as ‘a movement without
central command’. Nayadiganta reported that, Yellow Vest movement, a movement without central command, started in November over a rise in fuel taxes
and expanded to cover a broad list of economic complaints like high taxes
and stagnant wages (Fer bikkhobe uttal, 2018).
Emmanuel Macron, A ‘Centrist’ Leader
Emmanuel Macron is a French politician serving as President of the French
Republic since 2017. He was appointed Deputy Secretary General to the President by François Hollande in May 2012. He was appointed Minister of Economy, Industry and Digital Affairs (Finance Minister) in August 2014 under
the Second Valls government, where he pushed through business-friendly reforms. On December 11, 2018 English newspaper the Daily Star described
Emmanuel Macron as a ‘centrist’ leader following western media. The Daily
Star wrote:
The stakes are high for the 40-year-old centrist, who has not spoken publicly about
the unrest in over a week, leaving it to his government to try tamp down the
anger -- much of it aimed at the president himself. (Macron set to, 2018, p. 8)
Yellow Vest Movement, Turkey and A Bangla Newspaper
The daily Nayadiganta is a Bengali daily newspaper published in Bangladesh
since 2004. This newspaper is a little bit conservative. It always supports Islam
and Muslim causes. That’s why it pays attention Turkey and its current president Erdogan. On December 8, 2018 Erdogan directly remarked on Yellow
Vest movement during a speech in Istanbul. This was his first remark science
the protest started. The daily Nayadiganta published Erdogan’s speech with
proper treatment. The daily wrote that:
The president said that he is against the chaos caused by the protesters,
as well as the disproportionate use of force by French police. ‘Those who
provoke hostility against refugees and Islamophobia have been caught
in their own trap,’ he said. ‘The walls of security and welfare they cherish
so much are being shaken by their own citizens, not by refugees or Muslims,’ Erdogan commented on the protests. (Bikkhob nirosone sromikder,
2018, p. 10)
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Presence of Police
Peaceful public demonstrations are a right in liberal Western democracies.
While police officers must respect and allow freedom of peaceful assembly
and freedom of expression, tension arises when these freedoms are at times
contrary to the duty of law enforcement officers to ensure public safety and
security. The authority of France deployed police during Yellow Vest movement. Newspapers of Bangladesh mentioned the presence of police in the
movement. On November 25, 2018 English daily the New Age and The Daily
Star reported that, some 3,000 police were deployed in the capital Paris as
demonstrators had blocked France roads (Fuel tax fuels, 2018; Police fire tear,
2018). Both newspapers cited the AFP (Agence France-Presse).
9 December Bangla daily The Nayadiganta also wrote about the presence and
the preparation of police. The daily wrote that, the government of France deployed 90,000 police to suppress the protest across the country. In Paris 8,000
police and 12 armoured vehicles were deployed (Fer bikkhobe uttal, 2018)
Yellow Vest Movement Through the Lens of Photographer
Newspapers depicted the Yellow Vest movement differently through the lens
of photographers. Some photos depicted the protesters as violent. Other photos
represented them as peaceful protesters. Some photos showed that, police
were in offensive or defensive mode. Each photo carried different story. But
one thing is common. Women were absent in most of the photos. It means,
male figures dominated the photos.
On November 18, 2018 the daily Nayadiganta published a photo. The photo
showed that, protesters blocked a road. Some smoke, may be tear gas, was
seen beside the protesters in the photo (Francee sorok oborodkale, 2018). On
November 25, the New Age published a photo. In the photo, police were seen
stand guard on the Champs-Elysees during the protest (“Fuel tax fuels”, 2018).
On December 2, the Daily Star published two photos. In one photo, protesters
stood in front of a burning car, which means protesters became violent. In another photo, riot police stood in position during clash (Demonstrator stands
in, 2018).
In the same day the daily New Age published a photo, which gave different
message than the photos of the Daily Star. The photo showed that some
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masked protesters raised their empty hands. Tear gas surrounded them. This
photo indicated that, protesters were peaceful and there was nothing harmful
in their hands (Violent clashes in, 2018).
On December 2, a photo of the daily Nayadiganta showed that, protesters
were burning a car (Parise songorsho, kadane, 2018). This photo also indicated
the violent aspect of the protest. 16th December the Daily Star published two
photos. One photo showed that protesters were protesting peacefully. Another
photo depicted running protesters amid tear gas (“Calmer scenes on”, 2018).
These two photos reminded us two sides (peaceful and violent) of the Yellow
Vest movement.
An Example of Objective Framing Through the Lens of Photographer
On December 9, 2018 The Daily Star published three photos (“Protests rock
France”, 2018, p. 10). These photos depicted the Yellow Vest movement objectively. How? Now I am giving the answer. Three photos showed oppression
of police on protesters, vandalism committed by protesters, and participation
of women in the movement. It means these photos depicted the roles of different parties.
Tools of Protesters
Protesters of Yellow Vest movement used various tools to protest. For example,
they used rocks. On December 2, the daily New Age reported that, ‘demonstrators, some wielding slingshots, threw rocks, construction barricades and
even paint at police in protective gear and helmets, with some officers seen
spattered with yellow liquid’ (Violent clashes in, 2018, p. 5).
One week later The Daily Star wrote the following:
Police carried out checks on people arriving at the capital's train stations, confiscating items that could be used as projectiles as well as surgical masks and
goggles used to protect against the effects of tear gas. Some of those arrested
were carrying hammers, slingshots and rocks. (Protests rock France, 2018, p.
10)
Efforts of The Government Mentioned in The News
The government of France took different measures to prevent the protest. On
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November 25, the New Age wrote that, Police early Saturday had cordoned
off the zone that included the Place de la Concorde, the National Assembly
and a section of the Champs-Elysee (Fuel tax fuels, 2018). “In this zone, no
demonstration, no gathering, no march linked to the ‘yellow vests’ can take
place” (Fuel tax fuels, 2018, p. 12), the newspaper quoted the Paris police chief
Michel Delpuech. The police officer also said, mobile police units backed by
helicopters were ready to intervene in case of violence or attempts to block
the Paris ring road.
One week later the same newspaper again mentioned the activities of government regarding the Yellow Vest movement. According to the report of New
Age, Prime minister of France Edouard Philippe, visited the Paris police’s
command centre. Junior interior minister Laurent Nunez told that, 5,000 police
officers mobilized in Paris (Violent clashes in, 2018).
On December 9, 2018 the daily Ittefaq, one of the oldest Bengali newspapers
of Bangladesh, also wrote about the government’s step to stop escalation. According to the report, the government tightened the security amid fears of violence. Prime Minister Edouard Philippe announced that, Eiffel Tower would
not be open on Saturday. Police said, shops and restaurant around the Elysee
Palace would be closed. Besides, some football matches were postponed (Parise
Sohinsho bikkhob, 2018).
‘Macron Is A Thief’ Was Used in The Movement as A Slogan
Radical political movements always employ slogans that encapsulate in a few
powerful words the aspirations of those fighting for a new world. The French
revolutionaries fought under the banner, “Liberty, Equality, Fraternity,” words
that still resonate with radicals. The first words of the U.S. Constitution—
“We the People”—have quickened the hearts of generations of populist activists. So, slogan has strong role to stir up protest. In France, protesters have
used various slogans. On November 25, 2018 the daily Nayadiganta reported,
slogans like “Resign Macron”, “Macron is a thief” were written in placards
(Parise bikkhobkarider opor, 2018).
In the same day the daily New Age mentioned about slogan. It wrote that,
“Protesters had converged early Saturday on the Place de l’Etoile at the top of
the Champs-Elysee avenue, shouting ‘Macron resign”’ (Fuel tax fuels, 2018, p.
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12). Two week later The Daily Star wrote that, Shouts of "Macron, resign" mingled with tear gas on the Champs-Elysees avenue (Protests rock France, 2018).
Economic Loss Highlighted
France faced considerable economic loss due to Yellow Vest movement. Newspapers of Bangladesh highlighted this matter. On December 11, 2018 the Daily
Star mentioned the economic loss of France. It wrote:
On the economic front, the protesters' nationwide campaign of road blockades,
coupled with the looting and vandalism …"We can't recover this," Finance
Minister Bruno Le Maire said on RTL radio yesterday. "That's the reality, for
businesses, shop owners whose stores were damaged, vandalised or looted on
Saturday." (Macron set to, 2018, p. 8)
The daily Ittefaq and daily Nayadiganta cited Finance Minister to describe
the economic loss (France bikkhob niye, 2018; Bikkhob nirosone sromikder,
2018). “The ongoing protest is destructive for the economy of this country.
Current situation is a crisis for society and democracy. It has brought destruction for business and economy” (Bikkhob nirosone sromikder, 2018, p. 10), Finance Minister Bruno Le Maire said.
Arrest, Detention and Casualties Under-Reported
Information about arrest, detention and casualties were under-reported. Newspapers did not mention these so much. There was not a single detailed report
on these issues. On December 11, the daily Ittefaq and the daily Nayadiganta,
both wrote just a line about arrest and detention of protesters (France bikkhob
niye, 2018; Bikkhob nirosone sromikder, 2018). The daily Ittefaq wrote that,
last four weeks nearly 2500 protesters were detained or arrested (France
bikkhob niye, 2018). The Daily Star reported that, 8th December police arrested
around 700 protesters (Protests rock France, 2018).
On November 25, 2018 the daily New Age mentioned about casualties in the
report. The daily wrote, “Two people have died and over 750 people, including
136 police officers, were injured during the week of demonstrations…” (Fuel
tax fuels, 2018, p. 12). On December 9, Bengali daily the Nayadiganta wrote, 3
people died because of violence during protest (Fer bikkhobe uttal, 2018). On
December 16, the Daily Star reported that, More than 1,400 people had been
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injured since the protests began on November 17 (Calmer scenes on, 2018).
Voice Of The Government Got Attention
Statements of the France government got attention in the newspapers of
Bangladesh. Speeches of president, prime minister and other officials were
published. On November 25, 2018 the daily New Age quoted the Paris police
chief Michel Delpuech to describe the directions of government about the
movement (Fuel tax fuels, 2018). One week later this newspaper cited Junior
interior minister Laurent Nunez to inform about the measures of the government to protect Paris (Violent clashes in, 2018). On December 9, 2018 the daily
Ittefaq, one of the oldest Bengali newspapers of Bangladesh, also wrote about
the government’s step to stop escalation. The newspaper cited the Prime Minister Edouard Philippe and the police (Parise Sohinsho bikkhob, 2018).
Low Turnout
From mid-December 2018 the number of participants in protest was decreasing.
Newspapers mentioned this matter very clearly. On December 23, The Daily
Star published a news. It was written in the news that, “French "yellow vests"
turned out in small numbers for a sixth Saturday of nationwide demonstrations” (Yellow vest' protest numbers, 2018, p. 8). One week later another
English daily The New Age reported the low turnout. It reported that:
Several hundred people wearing the symbolic hi-visibility vests had gathered
near the offices of France Televisions and the BFM TV channel… The official
turnout numbers have plunged with the passing weeks. The government
recorded 38 600 demonstrators on December 22 compared to 282 000 for the
first major demonstrations on November 17. (Violent clashes in, 2018, p. 5)
The Daily Star and The New Age both cited AFP (Agence France-Presse) to
mention the number of protesters. The daily Ittefaq and the daily Nayadiganta,
other two selected newspapers for this research, did not mention the number
of participants of protest.
Conclusion
The Yellow Vest movement is an important part of the history of France. This
movement stirred up the whole country. The fact that the yellow vest does
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not reflect the traditional left-right divisions also means they do not agree on
the types of solutions the government should bring to their problems. This is
why the French government does not manage to fully stop the protests. And
it cannot in such a short time address the structural issues which have led to
the deep unhappiness and mistrust in the institutions of the yellow vests. Different media covered the Yellow Vest movement differently. Newspapers of
Bangladesh reported the turning points of movement. It has been observed
during study that, newspapers depicted the Yellow Vest movement as a violent
movement. Various aspects of the movement were also described. Presence of
far-right people in the protest was mentioned by every selected newspaper.
Economic loss due to protest was highlighted. Statements of the government
were published carefully. Most of the published photos proved that, the movement was violent.
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The Process of Making ‘Arabic Language as Language of Science (A Process
For Creating a Global Empire and Civilization)
Abdullah Farrahi
Bagher Rastakhiz Baghan
Abstract: The main problem in this article is to understand how ‘Arabic Language changed into
Science Language in a new empire after developing geographical borders. Our hypothesis is
based on this idea that the process of changing ‘Arabic language into Science language happened
in order to expose to intralingual challenges and crises, and in contact to other languages, among
scientists, particularly, syntacticians, jurists, theologians, and philosophers; and finally, this process
achieved to its climax in the first age of Abbasid dynasty. Our method in understanding the
historical propositions in this article has been based on explanatory-intellectual method. The first
important step in the stabilization of ‘Arabic language and the conversion of this language into a
standard language was taken by transmitting through the ignorance poetry to Qur’anic revelation;
the first consequence of this event was the emergence of the science of reading and writing by
‘Arab Muslims. But the first governmental steps towards a translation movement were taken by
the Calif Hisham ibn ‘Abd al-Malik, which was intended to establish a new Bureaucratic system
through the translation of Persian works on governance. But translation as an inclusive movement,
which was carried out with great enthusiasm by scholars and scientists within the Islamic empire,
is certainly related to the first era of Abbasid. Translations were also mainly done by people like
Ibn al-Muqaffa‘, or institutions such as “the House of Wisdom” (Bait al-Ḥikmah) from Greek,
Syriac, Persian, and Sanskrit into Arabic.
Keywords: Arabic Language, Islamic Empire, Translation Movement, Reading and Writing, Standard
Language

Introduction
The Life of the Arabic Language and the Word Processing Movement
Johann Gottfried Herder in the National Sprache Book says that every nation
speaks the way it thinks and thinks the way it speaks.
…also, Edward Sapir says that in precise other words, every language has its
own image of the existence world.
Knowing that every language has a genuine look to the creation world and
has shaped a certain worldview of the nature world and the creation world
within itself, reveals the importance of language and linguistics. Language is
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one of the key factors in distinction between a culture and civilization from
another culture and civilization. The word processing and word-making capacities of a language and the attempts made by scientists in different fields
to forge alternatives to imported words can play a decisive role in the localization of a science for a newly-emerging culture and civilization. ‘Arabic language has long been able to display stunning ability within itself; and thus,
the first step towards the stabilization of this language and formation of a
standard language was the transition from the poetry of ignorance to Qur’anic
revelations. The Qur’ān by dominating the ‘Arab society of language, managed
to make a standard language that revolutionized the ‘Arab Muslims’ perception
of science and consolidated all of them into a single text. İn the book of ‘Ilm
al-Qīrā’ah wa al-Kītābah, the science of “reading and writing” was the first of
benefits of the efforts and attention of Muslims’ to resort to the collection revealed by Almighty Allah to humans. However, the selection of the language
of Qur’ān, i.e. ‘Arabic language, as the language of the world of Islam, especially for non-‘Arabs, following the conquests made by Muslims and development of the geographic territories of Muslims, had consequences, that all of
them formed the fundamental basis for the realization of the translation movement. One of the most important of these consequences, can be mentioned the
necessity of linguistics and transfer of the imported (non-Islamic) science
through translation with transition from the oral age to the writing age for the
genesis of shared Islamic culture. But, most of Muslims didn’t accredit these
imported (non-Islamic) sciences, eventually led to the dominance of the socalled “religious” sciences to the “non-religious” sciences.
‘Ajam (non-‘Arabian people) realized the importance of this language movement, that was going to shape the shared Islamic culture, more than ‘Arabs
and thus played a more significant role in this process. Hence, according to
Ishkālyyāt al-‘Aql al-‘Arabiʾs book of George Ṭarābishi, ‘Ajam (non-‘Arabian
people) had a unique role in the formulation and regulation of ‘Arabic language
in the translation movement, and this language later became the fundamental
basis for the classification of science. (Ṭarābishi, 2002) Moreover, language
was the main factor of distinction between humans and animals and humans
are described as the talking animals ((i.e. an animal that united the changes in
the world) rather than the nos-type animal and to gain more information and
read the analysis of this concept see Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, Takwin al‘Aql al-‘Arabi; George Ṭarābishi, Ishkālyyāt al-‘Aql al-‘Arabi, “Ishkālyyat al-
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Luqah wa al-‘Aql,”; and Seyyed Hassan Islami, “Chāhārgāneye Jābiri: ‘Aqle
‘Arabi az Edde‘ā tā Esbāt,”). In this regard, the growth and popularity of linguistics and zoology in the 3rd century A.H. among Muslim thinkers also
seemed completely reasonable; a prominent example is al-Jāḥiẓ, who concentrated his efforts on literature and zoology as suggested by the titles of his
two major works, namely al-Bayān wa at-Tabyīn and al-Hayawan. In addition,
these attempts are rooted in the expression lessons included in Quran: arRaḥmān (55)/4. The concept of the “rational animal” definitely contributed to
the keen interest of the Muslim thinkers in zoology in addition to linguistics.
In their discussions of animals, they also talked about humans, and by considering human the superior species, they preferred the discussions of humans
over other animals, for instance, in the 4th century, ‘Abdullāh ibn Jibra’il ibn
Bukhtishu‘in the Manāfi‘ al-Ḥayawan started his discussions of all animal
species with humans. (Bukhtishu, 700 A.H.) He describes human as an animal
with the most balanced dispositions, the most delicate feelings, and the most
precise opinions and thoughts that rules the world like a king. Before Muslims,
according to "The Beginnings of Western Science" book of David C. Lindberg,
Aristotle also started his “History of Animals” with human as a measure of
other animals. The attention paid by Muslims to observation, experimentation,
and experience in addition to the transfer of the old heritage was one of the
main causes of their success and their novel achievements in this science. According to book of al-Bayān wa at-Tabyīn, during the translation movement,
many Muslim scientists were confronted with the problem of finding or forging
the proper words in different sciences. (Al-Jāḥiẓ) Syntacticians and theologians
of two important regions, i.e. al-Kūfah and al-Basra, have the significant contribution to the word processing movement and it isn't vain that many of the
theologians of that age are known as great litterateurs. From this point, the
importance of this issue can be understood that these scientists shaped the
thoughts of Muslims and set the scene for the genesis of their philosophy. The
understanding of the genesis and evolution of natural sciences without an insight into these intellectual and philosophical fundamentals will surely be
fruitless and incomplete. Apart from these, there is a link between ‘Arabs’ use
of the deductive method (instead of the empirical method) and the prominent
linguistic theories of syntacticians and linguistician of ‘Arab in the development
and introduction of ‘Arabic words and extraction of ‘Arabic morphophonemics
and syntax. Therefore, the science of syntax was developed based on deduction
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(as regards its methodology) before any other science. Syntax is defined as
“the science of deductions derived from “Arabic speech”, or according to
Kasai “syntax is a deduction that is pursued”. Ibn al-’Anbārī also defines
syntax as follows (557 A.H.): “Syntax is completely based on deductions, and
thus whoever denies deduction, in fact, has denied syntax”. Linking word
making and word processing in the ‘Arabic language with music and mathematics (which was probably influenced by Indians and Greeks) had a significant role in the prioritization of the deductive method over the empirical
method by ‘Arabs. ‘Arab linguists (pure and non-pure of ‘Arabs linguists)
from Thanā’ī to Khumāsī scrutinized the quality of the sound of letters produced in the way from larynx to lips and the combination of these letters for
the formation of words. They also studied the rhythmic and musical combination of these words to effectively demonstrate the importance of the science
of music and mathematics, as fundamental means of acquiring knowledge
and understanding language for the future generations. An excellent example
of this demonstration is undoubtedly manifested in al-‘Ayn book of al-Farāhīdī.
In this context, “Language” deems the words correct only because of their
“existence” rather than their production from the empirical and actual settings,
deductive data, or social experiences. Such a language will decline to a strict
and non-historic language over time that resents transformation and evolution.
Perhaps this resentment made the ‘Arab linguists to seek the original ‘Arab
language from Bedouins in response to the surge of the imported (non-Islamic)
words. This knowledge led to the dominance of the sensuous nature of
Bedouins and their worldview towards the linguistic notions in the intellectual
system of ‘Arab Muslims. This dominance has been clearly manifested in hadiths and jurisprudence, as the most important determinants of the ordinary
flow of science in a dominant paradigm. The rigid adherence of ‘Arab humans
to templates, voices, and determined grammar of non-historical made them
learn and teach logic and logical thinking based on the same grammars. However, the syntacticians support for this process led to their encounter with
Greek logic, which was imported logic. Therefore, they considered the Greek
logic as a threat to the ‘Arabic language and felt obliged to opposition with
the Aristotelian logic to protect their ‘Arabic heritage. Examples of these oppositions have been reported in the form of debate such as the interesting debate between Abū Sa‘īd as-Sīrāfī (a critic of the Greek logic) and Matta ibn
Yunus (an advocate of the Greek logic). In fact, according to the opinion of
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syntacticians, Aristotelian logic was the syntax of the Greek language, while
‘Arabic syntax was the logic of the ‘Arabic language. They were trying to formulate the rules of logic by setting the rule of the ‘Arabic language. To our
knowledge, Abū Aswad al-Duʾalī was the first pioneer figure in introducing
the syntax with subject and object for the public (67 A.H.). Another pioneering
linguist, who was strictly loyal to “experience and deduction” was ʿAbdullāh
ibn Abī Isḥāq al-Ḥaḍramī, who clarified syntax, improved deduction, and explained reasons (117 A.H.). But more than any other person deserves to be
mentioned here is al-Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī (160 A.H.). He authored
book of al-‘Ayn (a big dictionary) with a unique mathematical mindset and
according to Prof. Fuat Sezgin, al-Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī by writing
this book, he performed a unique contribution to the science of lexicology,
derivations of syntax and ‘Arabic prosody, and correction of deduction based
on a musical theory. This is why al-Khwarīzmī has made reference to alFarāhīdī more than anyone else in writing the oldest technical dictionary, i.e.
Mafātiḥ al-‘Ulūm. After al-Farāhīdī, one of as-Sībawayh's (Sibūyeh) pupils
wrote the rules of the ‘Arabic syntax and morphophonemics in his book “alKitāb”. Sībawayh’s pupils followed their master’s manners in explaining the
reasons and deduction of syntax by writing books such as al-‘Ilal fī an-Naḥw,
which was written by Muḥammad ibn Mostanir, aka. Qoṭrob (206 A.H.). The
culmination of these efforts was the writing of books such as Uṣul an-Naḥw,
al-Aghrāb fī Jidāl al-A‘rāb, al-Inṣāf fi al-Masā’il, and Luma‘al-Adillah by Ibn
al-anbārī (577 A.H.). It is said that these roots and rules of syntax found their
way into jurisprudence through several debates and books. An example of
such debates is the debate between al-Farra' and Muhammad ibn Hassan
Sheybani. With following by his master as-Sībawayh (Sibūyeh), Muḥammad
ibn Idrīs ash-Shāfiʿī (105-204 A.H.) formulated the principles of jurisprudence
in his book “Al-Kitāb” (with the same name as his master’s book), which was
later on known as “ar-Rīsālah”. Ash-Shāfiʿī by setting the rules of jurisprudence
and precise applying methods such as jurisprudential deduction and allegory
to infer the decrees, he managed to establish a methodological and epistemological approach to the Islamic thought. The effects of this approach are still
present. Al-Jābirī believes this system can be explained as one of the epistemological systems governing the ‘Arabic culture, which is an “expression system”. He believes the relationship between the “principles of Islamic jurisprudence” and “jurisprudence” is similar to the relationship of “logic” with
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philosophy. According to al-Jābirī, the place of ash-Shāfiʿī jurisprudence in
the expression system is the same as the place of Aristotelian logic in the argument system and the rules of the Cartesian method used by Descartes in
the formulation of the European reason. According to "The Formation of ‘Arab
Reason" book of Muhammed Abed Al-Jabri, he calls Shafi’i the biggest legislator of the ‘Arab reason. The interaction between syntax and jurisprudence is
the continuation of a mutual effect. Which as a prominent example of works
on this field, especially on the comparison of the linguistic method on the jurisprudential, is al-Kawākib ad-Durriyyah Fi Tanzil al-Forou‘al-Feqhiyyah ‘alā
al-Qawā‘id an-Naḥwiyyh” by Sheikh Jamal ad-din Asnawi (772 A.H.) (AlJabirī, 2006)
The issue of word-processing in response to the imported concepts flooded
the minds of scientists of different sciences. For example, a scientist called alKindī was a theologian and a philosopher of linguist, who was scrupled in
the exact use of words. (Al-Kindī, 1950-1953) To complete his philosophical
system, he sometimes used of uncommon words such as “’Ays” and verbs
like “Yu’yyeso” versus “Lays” and “Howiyyah”, verbs like “Yuhawwī”, “Yatahawwā”, and “Mā’iyyah” to refer to “nature” and “’Inniyyah” to refer to “existence”. This linguistic necessity kept growing after al-Kindī, and thus alFārābī prefered it over mathematics and introduced it as the prelude to other
sciences in Iḥṣā’ al-‘Ulūm. (al-Fārābī, 1949) In al-Fihrist book also introduced
the science of “reading and writing” (‘Ilm al-Qīrā’ah wa al-Kītābah) and the
knowledge of languages as a prelude to other sciences and techniques, and
dedicated the first technic in his first article of his book to these sciences.
Among these intellectuals there was a well-known linguist called Aḥmad ibn
Muḥammad ibn Ḥasan al-Marzūqī al-Iṣfahānī (421 A.H.), who was Abū ʿAlī
al-Fārsī’s pupil and he studied book of as-Sībawayh (Sibūyeh) under his supervision. (Al-Marzūqī al-Iṣfahānī, 1997) He is the author of the book of al’Azmīnah wa al-’Amkīnah. He classified and arranged his book according to
the letters of “Abjad” (Ḥisāb al-Jūmal) in 63 sections and more than 90 chapters.
This book is like a dictionary of specialized terminology that discussing about
terms related to time and place in ‘Arabic. The author first refers to some
verses from the Holy Qur’ān, and then mentions the names of times and
places. He explains when and why a time and place functions as a time and
place (Maf‘ūlon Fīh) and describes syntacticians' belief that time is a time and
place (Maf‘ūlon Fīh) of verbs. He explains the beginning of time, types of
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time, the beginning of the year in all religions, the shining and positions of the
moon, the ‘Arabic year, Persian and Roman years, different seasons of year,
the vigil times declared in Qur’ān or by Prophet Muhammad (PBUH) and his
companions, the different religious feasts, the unlawful (Ḥarām) months,
known days over (verse 28, surah al-Ḥajj from Qur’ān) and [specific] numbered days (verse 203, surah al-Baqarah from Qur’ān), evening prayer, “Ams”
(yesterday), “Ḥaol” (between), “Sana” (year), “‘Ām” (general), and the names
of sky, the stars, months, the sun, crescent, etc. In this book, he also mentions
Plato, Alexander of Aphrodisias, ’Imra’ al-Qais, ʿAbdullāh ibn Masʿūd,
Nobakhtī, as-Sībawayh (Sibūyeh), al-Khalīl ibn Aḥmad ibn al-Farāhīdī, Farrā’,
Abū Isḥāq az-Zojāj, Abū al-‘Abbās Muḥammad ibn Yazīd, Abū al-Huẓayl,
Ḥunayn ibn Isḥāq, and al-Jāḥiẓ (Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥasan al-Marzūqī
al-Iṣfahānī). The author of this book (Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥasan alMarzūqī al-Iṣfahānī) attempts to explain his worldview based on Qur’ānic
verses and the literal meaning of the words used in the Noble Qur’ān to refer
to the skies and earth, day and night, the sun and moon, and the stars. He believed all of the God’s creation is located in the skies and on earth and no creation (even the angels) isn't superior to them. God first began creation of the
earth in two days. Afterwards, God created the skies in two days whereas
skies were foggy. Two days later, God expanded and developed the earth,
erected the mountains, and grew plants. Therefore, God created this universe
in six days, and number six is the first perfect number and nine is the last
perfect number. In his eyes, people, who believed in polytheism and believed
time was not physical and worldly and was more than only the day and night
and the change of the skies, were atheists. He classified them into 4 categories:
1) people who considered only the subject and matter to be eternal; 2) people
who believed the subject, matter, and vacuum were eternal; 3) people who believed the subject, matter, vacuum, and time were eternal; and 4) people who
believed in five categories of eternal beings according to Muḥammad ibn Zakariyyāʾ ar-Rāzī (Rhazes): the subject, matter, vacuum, time, and the rational
soul.
Facing Another Language
Muslims have believed on learning non-‘Arabic languages since the age of
prophecy. The tendency and interest of new-Muslims of non-‘Arab such as
Bilal al-Ḥabashi, Ṣuhayb ibn Sinān ar-Rumī, and Salman the Persian to Islam
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and the invitation of the world to Islam, reminded to Muslims this necessity.
It is said that a number of Muslims, with Prophet’s permission, started to
learn other languages, such as Syriac to be able to understand Torah and the
Bible without relying on the interpretations by Jewish cohens and Christian
priests. Some of these people were Warqa ibn Nawfal, Zayd ibn Thābit, ‘Abdullāh ibn al-’Arqam, and ʿAmr ibn al-ʿĀṣ. Apparently, Warqa ibn Nawfal
was familiar with the Hebrew and Syriac languages before Islam and wrote
parts of the Bible. Zayd ibn Thābit was also among Prophet’s writers, and it
is said that he was familiar with the Hebrew, Persian, Roman, and Ethiopian
languages. According to Tajārib al-’Umam book of Ibn Miskawayh, ‘Abdūllah
ibn al-’Arqam also contributed in writing the letter to the kings. (Miskawayh,
2001) According to Taqyyid al-‘Ilm book of Al-Khaṭīb al-Baghdādī, ʿAmr ibn
al-ʿĀṣ read Torah and the Bible with Prophet’s permission and he wrote a
book titled as-Sādiqah, which included hadiths of Prophet Muhammad
(PBUH). (al-Baghdādī, 1974) He was also familiar with Mishnah and used it
to interpret Torah. In the Battle of Yarmouk, he achieved several books and
collected them. In fact, Muslims in their battles with the Jewish tribes, especially
in the Battle of Khaybar, Muslims found books such as Torah, which advanced
their knowledge of Judaism. The probability of translating of all or part of the
bible into ‘Arabic in this era and even the age of Ignorance, isn't far from the
mind. It is said that ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb copied one of the religious books to
improve his knowledge.
The attempts made by Muslims to make conquests during the reign of caliphs
naturally prevented their complete attention on scientific debates including
the debates over the natural sciences. However, the first sparks of the attention
of Muslim in the imported (non-‘Arabic) sciences shined in this age. Prof.
Fuat Sezgin says that the oldest version of the handwritten translation in the
field of natural sciences book is a translation of a chemistry book by Zosimus
(350-420 A.D.), which was translated by unknown person into ‘Arabic in 38
A.H. (658 A.D.) during the reign of Imam Ali and the reign of Muʿāwiyah in
the Levant. (Sezgin, 2003) During the reign of caliphs there were mainly political debates caused by the succession crisis and the political instability. Among
the most important actions done by these caliphs to handle these crises in the
‘Arabian Peninsula, as the land of Islam, was attraction of attention of newMuslims to the foreign enemies and conquests. Islamic conquests created a
good opportunity for the residents of the conquered areas for creating doubts
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about the scientific tenets, Principles and theories in their areas. These doubts
were manifested especially in writing of opposite opinions. One of the first
scientists that contributed to this process was Yaḥyā an-Naḥwī, who wrote
opposite opinions against scientists opinions such as Proclus, Plato, Aristotle,
and Nestorius. It is said that the promotion of skepticism by Yaḥyā an-Naḥwī
in Persia land made the ruler of Persia deport him from Persia. However, the
correspondence between Yaḥyā an-Naḥwī and Imam Ali and the issuance of
a document by Imam Ali that allows person enter the territory of the enemy
via Muḥammad ibn al-Ḥanafiyyah showed the attention paid by Muslim
rulers to free-thinking in Islamic societies. Moreover, given the important role
of militarists and military centres in the development of their territory and
creation of a new civilization, two garrisons in Kufa and Basra, which evolved
into two important cities with Islamic bases following the age of conquests
and the establishment of the Islamic governance, played a unique role in the
dynamics of the scientific community and the communication of old knowledge
to the world of Islam. In fact, the early Muslims consciously supported the
scientific dynamics in these two newly-established cities to influence the scientific centres of other civilizations and create a new civilization.
The Umayyad caliphs, who mainly attempted to stabilize their governance
through pursuit of conquests, concentrated on their armies and territories,
and they did not pay much attention to theoretical sciences. However, basic
actions were taken especially to value medicine, chemistry, and astronomy as
the practical sciences and also were translated some relevant works. The
Muʿāwiyah, founder of the Umayyad dynasty, was immensely interested in
listening the news, conquests and wars in Persia and Rome, but he partly
paid attention to some practical natural sciences especially medicine, chemistry,
and astronomy. For example, in the field of medicine, he used Christian physicians such as Ibn ’Uthāl and Abū al-Ḥakam. The first medical book was also
translated during the reign of Marwān ibn al-Ḥakam (64 A.H., 65-683 A.H.,
685 A.D.). This textbook (Kunnāsh) was originally written in Greek by a person
named Ahron in the 6th century A.D. First, this book was translated to Syriac
by Grotius and then it was translated from Syriac to Arabic with two new
chapters added by Māsirjawayh (a Jewish physician). Prof. Fuat Sezgin says
that this book was part of the books of ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz’s library (99
A.H. / 717A.D.-101A.H. / 720A.D.) and was published in the Islamic lands
by ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. However, the first governmental actions date
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back to the era of Hishām ibn ‘Abd al-Malik (105 A.H. / 724 A.D.-125 A.H. /
743 A.D.), who intended to establish a new bureaucratic system by translating
Persian works on governance. Also, Prof. Fuat Sezgin says that the early effects
of Greek teachings on the Islamic worldview through translation were demonstrated in this era. One of the first books on astronomy was Miftāḥ an-Nojoom
that written by Hermes, which was translated apparently in 125 A.H. According
to ‘Ilm al-Falak book of Carlo Alfonso Nallino, a copy of this book is kept in
Milan (Italy). (Nallino, 1911) However, the expansion of the territories of Muslims gradually raised questions for the residents of this land, which helped to
promotion of intellectual and verbal debates. An excellent example of these
efforts that well captured the wide range of issues that involved the attention
of the Muslim intellectuals was the book titled “at-Tarbī‘wa at-Tadwīr” by alJāḥiẓ, the Muʿtazilah prolocutor. According to at-Tarbī‘wa at-Tadwīr and arRasā’il al-Adabiyyah books of al-Jāḥiẓ, these questions have been answered
by him and people can find the answers in his works. This saying clearly indicates that the works created by the Muslim empires, especially through debates, answered the questions of their times.
The Translation Movement and Expansion of Intellectual Debates
The first era of 'Abbasid, which was marked by the influence of Iranians element in the court of the caliphate and the translation movement, can be
deemed the era of crisis. This era is also called the developmental era, because
the Muslim and non-Muslim of members of the Islamic society developed
and formulated the religious and ‘Arabic sciences and translated the preliminary and non-‘Arabic sciences. According to Cosmographical Diagrams book
of Ahmet T. Karamustafa the translation movement really increased scientific
and philosophical activities, resulting in the genesis of philosophy (in its Greek
classic terms, i.e. an encyclopedic system of knowledge covering the natural
and supernatural dimensions) as the main tradition of learning knowledge in
the Islamic culture. (Karamustafa, 1992) According to Tatimmat Ṣuwān alḤikmah book of ‘Ali ibn Zayd al-Bayhaqi and ‘Ulum-e Islami va Naqsh-e ān
dar Taḥavvolāt-e ‘Elmi-e Jahān book of Aldo Mieli, many scientists in the era
of the translation movement started translating works mainly from Greek,
Syriac, Persian, and Sanskrit to Arabic. Ibn al-Muqaffa‘(139 A.H., 756 A.D.) is
one of the Iranian translators that is precious to us. According Philosophical
Terminology in ‘Arabic and Persian book of Soheil M. Afnan, by translating
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many scientific books on various fields of wisdom and literature, he didn’t
only contributed to the formation of the Islamic governance system, but also
co-founded the intellectual and philosophical fundamentals of Islam, however,
his contributions are often overlooked by researchers. (Afnan, 1964) His translations of books on logic played a unique role in the establishment of this science in world of Islam, although, according to the technique and approach of
Muslim scholarship book of Franz Rosenthal, he was certainly a follower of
Shu‘ubiyya movement, it is said, that he considered the Islamic civilization
originated from the ‘Arab people rather than the Iranian civilization to be the
best human civilization. (Rosenthal, 1947) “Zij-e Shahriār”, which dates back
to the reign of Yazdgerd III (632-651 A.D.), is also one of the most important
books on astronomy which was written in the Sassanid era based on Ptolemy’s
rule and the Indian astronomical tables. It was probably translated to ‘Arabic
in the first half of the second century A.H. (8th century A.D.). Prof. Fuat Sezgin
says that “Zij-e Shahriār” was really impressive on the genesis of astronomy
science and interest of Muslim scientists to this science. However, this work
was also valued by astrologers and historians, who opposed the political dominance of Arabs. They predicted the transfer of governance from the ‘Arabs
based on “Zij-e Shahriār”. This theory was particularly prevalent amongst
Iranians from the second to fourth centuries A.H., who asked political independence. For example, abū Maʿshar al-Balkhī (Albumasar) made attempts
to prove the instability of the Abbasid caliphate based on the theory of circles
and “Zij-e Shahriār”. Ḥamza al-Iṣfahānī also predicted the deterioration of
the reign and the governance of the ‘Arab tribes based on the same astronomic
interpretations. Among the Abbasid caliphs, al-Maʾmūn ibn Hārūn ar-Rashīd
showed abundant interest in the translation of the written heritage of the previous civilizations to ‘Arabic. In this period, Muslims gradually distanced
from debates and scientific discussion and tended to logic and philosophy.
The intellectual pillars of the Islamic thought were also defined and the oral
thoughts of the rivals were suppressed. According to al‑Fihrist book of Abū
al-Faraj Muḥammad ibn Ishāq an-Nadīm, some historians, consider the cause
of al-Maʾmūn ibn Hārūn ar-Rashīd’s tendency to translating philosophical
works, especially Aristotle’s works, to a symbolic dream, which has not been
historically validated, However, this dream mirrors the tendency of the
caliphate in the rational stabilize of Muʿtazilah thoughts. (An-Nadīm, 2009)
In this symbolic dream, the following sources of virtuous knowledge are in-
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troduced: 1) intellect, 2) religion, and 3) consensus. The superiority of intellect
to religion in this dream reflects rationality method of Muʿtazilah. One of the
main causes of the evident influence of the Greeks on the Islamic civilization
was al-Maʾmūn ibn Hārūn ar-Rashīd’s interest in the Greek philosophy and
the relationship of caliphate with Roman Empire. For example, according to
al‑Fihrist book of Abū al-Faraj Muḥammad ibn Ishāq an-Nadīm, al-Maʾmūn
ibn Hārūn ar-Rashīd sent people from “the House of Wisdom” (Bait al-Ḥikmah)
to the Roman court to expand the translation market. (An-Nadīm A.-F. , 1871)
He also brought some of the outstanding Greek scientific works to the world
of Islam (For example: Al-Ḥajjāj ibn Yūsuf ibn Maṭar, Yahya ibn Biṭriq, Salmā,
Yuḥannā’ ibn Māsawaih, and Ḥunayn ibn Isḥāq). In fact, the powers ruling
the age of Muʿtazilah tried to remove the rival thoughts by stabilizing a particular thought. The Abbasid caliphs, who were advocates of Muʿtazilah, used
a group of elites and scientists with aware of different languages, capable of
translation, familiar with Aristotelian logic and philosophy to fight and confront
the rival thoughts that were rapidly influencing the world of Islam. İn the
‘Aqle ‘Arabi az Edde‘ā tā Esbāt book of Seyyed Hassan Islami, Dr. Muḥammad
‘Ābid al-Jābirī says that Muslims resorted to the Aristotelian intellectual and
philosophical system during al-Maʾmūn ibn Hārūn ar-Rashīd’s reign in response to the promotion of the gnostic and hermetic thoughts in the world Islam by the zindīq and Shiites. (Islami) During this translation movement,
many scientific thoughts of this era undoubtedly have entered into the translations, and thus it is wrong to claim that only the works from another civilizations were transferred to a newly-emerging civilization, even in that era.
In this period, many sciences were became public. For example, medicine science except the possession of particular individuals and clans, gradually became a public science in the Islamic society and thereafter every Muslim was
allowed to learn medicine science in a certain of educational system.
Conclusion
The first important step in the stabilization of ‘Arabic language and the conversion of this language into a standard language among faithful Muslims
was taken by transmitting through the ignorance poetry to Qur’ānic revelation;
the first consequence of this event was the appearance of the science of reciting
and writing by ‘Arab Muslims. With the expansion of geographical boundaries
of Muslims, the necessity to formulate ‘Arabic language as the formal language
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was recognized by Muslims, new-Muslims, and non-Muslims, and linguistics
became one of the main interests of scholars and scientists within the realm of
Islam so that, the human was referred to as speaking and rational animal. In
addition, the introduction of human as the most perfect animal, had main role
to the development of zoology science based on observations, experiences,
and experiments made by Muslims. With the Muslims’ territorial development
in the 7th century, linguistic development became inevitable, and the movement of word-formation and word innovation by the etymologists, syntacticians, theologians, was developed more based on deductive method and influenced by the rules of two fields of music and mathematical sciences. The
first Arab linguist that contributed to the attainment of this goal was al-Khalīl
ibn Aḥmad al-Farāhīdī, who wrote al-‘Ayn and provided the context for the
creation of technical dictionaries such as Mafātiḥ al-‘Ulūm by al-Khwarīzmī.
As a result of these efforts, ‘Arabic by al-Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī became
the most important scientific language of the time in a territories ruled by the
most powerful empire of the time. The first thinker that tried to propose a
worldview based on linguistics was al-Marzūqī al-Iṣfahānī. He took a unique
step in this regard by creation al-’Azmīnah wa al-’Amkīnah. With the aid of
as-Sībawayh (who was al-Farāhīdī’s pupil), the ‘Arabic syntax rules influenced
in the development and explanation of books on jurisprudence and jurisprudential principles with an emphasis on ash-Shāfi‘ī teachings and based on deductive method. This work still remains to present. Meanwhile, among the
Muslim scholars and scientists, a group used the syntactic rules in ‘Arabic
language, began to took steps in foundation of logic science, while another
group used the imported sciences (that have been entered from other resources
to Muslim science), used the imported logic i.e. Greek logic, and this matter
led to a confrontation between the two groups. The confrontation, which eventually ended up with the brilliant works such as Iḥṣā’ al-‘Ulūm by al-Fārābī,
with the superiority of the second group. Muslims were well aware that they
had to use their ancestors’ heritage to manage the Arabic in the great empire
of Muslims and create a new science and civilization. Therefore, the translation
movement was started in the first era of Abbasid. However, the Muslims’
concern for the other nation’s heritage returns to the age of prophecy and the
proximity of Muslims to Jewish people and Muslim familiarity with Hebrew
language and works written. Following different victories, the diversity of the
available works to Muslims increased considerably and Muslims were forced

194

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

to pay attention to their heritage and translation it to create a bureaucratic
empire. But the first governmental steps towards a translation movement
were taken by the Calif Hishām ibn ‘Abd al-Malik (105 A.H. / 724 A.D.-125
A.H. / 743 A.H.), which was intended to establish a new Bureaucratic system
through the translation of Persian works on governance. The first effects of
the Greek teachings on the Islamic worldview and ideology through translation
also returns to this era. But translation as an inclusive movement, which was
carried out with great enthusiasm by scholars and scientists within the Islamic
empire, is certainly related to the first era of Abbasid. Translations were also
mainly done by people like Ibn al-Muqaffa‘, or institutions such as “the House
of Wisdom” (Bait al-Ḥikmah) from Greek, Syriac, Persian, and Sanskrit into
‘Arabic.
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Moritanya'da Medya Politikaları
Cheıkh El Afıa El Gharaby

Özet: Bu araştırmanın amacı Moritanya'da medya politikalarının modellerini belirlemek ve Türkçe
kütüphanesine yeni bir katkı sağlamaktır. Moritanya’da medya özgürlüğü Arap ülkelerinde ilk
sıradadır , dünyada ise 4 yıldır 55 . sıradaki yerini korumaktadır . Bu nedenle, Moritanya medyası
yüksek medya özgürlüğü nedeniyle araştırma ve geliştirmeyi hak etmiştir. Araştırmacı, fenomeni
izleyerek, tanımlayarak ve verileri analiz ederek tanımlayıcı yöntemi benimsemiştir. Araştırmacı
aynı zamanda medya politikalarını Moritanya'yı yöneten siyasi sistemlere göre sınıflandırdı. 1960
yılından Moritanya'nın bağımsızlığı olan 2015'e kadar ki süreç bu araştırmanın çerçevesidir.
1960 dan 1974'e kadar tek parti yönetiminin politikası (Oteriter teori) medya politikasını yansıtır.
Bu dönemde tahmin edileceği üzere medya kurumları iktidara aittir. 1974 -1991 yılları arasında ki
hükümetin komünizm destekçiliği medya' ya yansıdı , ifade özgürlüğü ortadan kalktı ve medya
diktatörlük kimliğine burundu.
1991 Sovyetler Birliği'nin yıkılması Moritanya 'da yeni bir dönem açmıştır, çok partili ve çeşitli
politika dönemi başladıktan sonra artık liberal siyaset ve tam özgürlük bu dönemde medya
politikası ile karakterize edilmiştir .Yine bu dönemde, medya gelişti , ifade özgürlüğü genişledi ve
herkes kendi düşünce ve görüşlerini sunma fırsatı buldu hatta bu özgürlüğün sınırları iktidarı
eleştirecek kadar genişleyince Moritanya Arap dünyası medya özgürlüğünde birinci sırada yer
almıştır.
Anahtar Kelimeleri: Moritanya'da Medya Politikaları , Otoriter Teori , Komünizm Teori Çoğulculuk
Teori , Al-Hapa Kurumu , İnternet Gazeteciliği

Giriş
Özgürlük, kurulduğu günden beri insanda bulunan kutsal bir doğadır ve ne
olursa olsun herhangi bir güç el koyamaz veya sınırlayamaz. Onaylanmış
olan İnsan Hakları Bildirgesi, (1979) bu hakkın yerine getirilmesi adına ilk
belgedir. Bu nedenle, basının özgürlüğü ve rolünün önemi dolayından insanların fikirlerini özgürce ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ifade etme hakkını
sağlamak için çeşitli ülkeler anayasalarının ve yasalarının içeresine basın
özgürlüğünü garanti altına alacak alanlar açmıştır. Medyanın ve basının özgürlüğü hakim olan siyasi sistemin niteliğine bağımlı kalmaktadır. Bu nedenle
tek parti ve askeri dönemlerde basın özgürlüğünün önemini kaybetmesi
normaldir.
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Her ne kadar 1963 Anayasası, Moritanya'da basın özgürlüğünü büyük ölçüde
garanti altına alan ilk anayasa olmasına karşın Moritanya’nın basın özgürlüğünden bahseden tek anayasası değildir , fakat 1958/1961 anayasası basın
özgürlüğünü ihmal etti ve kamu özgürlüklerine değinmedi. Moritanya,
sömürgecilik zamanında 1944'te "Saint Louis" tarafından yayınlanan Moritanya
adı ile bilinen gazetesi dışında medyayı hiç görmemiştir. Bundan sonra, medya
Moritanya'da yavaş yavaş yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Medya,
politikacıların siyasi projelerini sunmak için kullandıkları ve insanları harekete
geçirmek aynı zamanda görüşlerini etkilemek için güçlü bir araç haline
gelmiştir. Sonrasında ise bu araçların gerekliliği git gide artmıştır. Medya,
Moritanya halkının dış dünyayla ilişkilendirilmesinde yetiştirilmesinde ve
topluma çeşitli alanlarda haber ve bilgi sağlanmasında büyük bir rol oynamıştır.
Moritanya’da basının, Fransız sömürge dönemi ve modern Moritanya devletinin ortaya çıkışıyla yakından bağlantılı olduğu bilinmektedir. Çünkü herhangi
bir ülkedeki basın mevcut politik sistemden etkilenir. Soğuk Savaş'ın başından
Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar, komünizme egemen olan ülkeler, basından komünist fikirler ve medyanın devlete olan bağımlılığından etkilendi.
Öte yandan, kapitalist sistemi benimseyen diğer ülkeler basın ve medya özgürlüğü alanında daha açık ve özgürdü. Moritanya, dünyadaki diğer bütün
ülkeler gibi, büyük güçlerin mücadelesinden etkilenir. Moritanya, üç tür medya
politikasını tanıdı. Bu aşamalar iktidardaki siyasi sisteme göre yapıldı. Bağımsızlıktan sonra, Moritanya tek partili bir sistem olarak tanındı ve bu aşamadaki
basın çok büyük acı çekti 1960 dan 1974'e kadar tek parti yönetiminin otoriter
teorisi medya politikasını yansıtır. Bu dönemde tahmin edileceği üzere medya
kurumları iktidara aittir. 1974 1991 yılları arasında ki hükümetin komünizm
destekçiliğinden dolayı ifade özgürlüğü yoktu ve diktatörlük karakteri medyaya yansıdı. Çokça gazeteci ve ajanslar hapis ve müsadereye tabi tutuldu. ,
bu aşamadaki basın, baskı ve özgürlüklerin eksikliği ile nitelendirildi. Basın
özgürlüğünün bu dönemde durumu Komünist ülkelerinkine yakındı.
Sovyetler Birliği'nin ve onun küresel parçalanmasının çökmesinden sonra, bu,
Moritanya basınına yansıdı ve liberal olarak nitelendirilebilecek yeni bir aşamaya girdi. Moritanya basını bu aşamada geniş bir özgürlük alanıyla nitelendirildi ve birçok gazete açtı.
1991 Sovyetler Birliği'nin yıkılması Moritanya da yeni bir dönem açmıştır,
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çok partili ve çeşitli politika dönemi başladıktan sonra artık liberal siyaset ve
tam özgürlük bu dönemde medya politikası ile karakterize edilmiştir. Daha
sonraki aşamalarda, birçok özgür ve muhalif televizyon ve radyo istasyonu
açıldı. Moritanya basını bu aşamada geniş bir özgürlük alanıyla nitelendirildi
ve birçok gazete açtı. Daha sonraki aşamalarda, birçok özgür ve muhalif televizyon ve radyo istasyonu açıldı. Web siteleri büyük bir genişlemeye yaşadı
ve yıllarca bu özgürlükler Moritanya’nın bir sonucu olarak Arap dünyasında
birinci, dünyada ise 55. sırada yer almaktadır.
Moritanya'nın Medya Politikalarının İlk Adımları
Moritanya'nın medya politikaları hakkında yapılanlar, Moritanya devletinin
kurulmasıyla yakından ilgilidir. Moritanya, Arap dünyasının Batı Afrika'ya
açılan kapısıdır ve Moritanya, yirminci yüzyılın başında Fransız sömürgeciliğinin başlangıcına kadar merkezi bir otorite bilmemiştir.
Ülke, Fransızlar tarafından tamamen kolonileştikten sonra, bu durum, halk
için yaygın olandan farklı yeni bir yaşamı gerektirdi. Medya, sömürgeci iktidara dair endişelerden biriydi. Bu nedenle, 1944'te Saint-Louis gazetesi tarafından, ülkeyi piyasaya sürdüğü etiketin onuruna "Moritanya" başlıklı bir gazete
çıkarıldı. Ulusal anti-sömürgecilik bilincinin yükselişi ve bu bilinci dile getirme
ihtiyacı duyulduğunda, Fransız Parlamentosu'ndaki Moritanya milletvekili
Ahmed Ould Horma Ould Baba, 1949'da Paris Moritanya gazetesini yayımladı.
İlk iki gazete ilk bağımsız Moritanya basını oldu (Mahfuz , 20017, s. 5).
Moritanya medyasının politikaları, genel olarak Moritanya devletinin tarihine
dayanıyor, çünkü medya sektörü, Moritanya devletinin ve kurucularının kurulmasıyla yakından ilişkiliydi. Moritanya basını, yalnızca siyasi parti gazeteciliğinin ilk safhalarındaydı. İlk hedefi, sömürgeciliğe karşı mücadele etmek
ve onlara karşı kitleleri kışkırtmaktı (Fah, 2007, s. 7).
Sömürgeci dönemde ve özellikle askeri direnişin sona ermesinden sonra,
ulusal farkındalık , siyasal faaliyet artmış, Moritanya ilk olarak kabul edilen
kavramına göre basının ortaya çıkışını ve modern bilim adamlarının gerçek
gazetenin belirlenmesinde ölçüt olarak kabul ettiği standarta ve kurallara
tanışmıştır. (Abid Elkadir, 2016, s. 13).
Moritanya, üç tür medya politikasını tanıdı. Bu aşamalar iktidardaki siyasi
sisteme göre yapıldı. Bu medya politikaları Moritanya'nın modernliğinde
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öğrendiği üç medya teorisine ayrılabilir:
-

Tek Parti Aşamasında Medya 1960-1974 (Otoriter Teori)

-

Askeri Aşamada Medya : 1974-1991 (Komünizmin Teori )

-

Çoğulculuk Dönemi Basını 1991-2010 (Liberal Teori)

Tek Parti Aşamasında Medya 1960-1974 (Otoriter teori )
Moritanya'nın 28 Kasım 1960'da tam bağımsızlık kazandıktan sonra, Moritanya'nın ilk demokratik olarak seçilmiş başkanı Ould Daddah bir partide
bütün siyasi partileri bir araya getirdi. Al Muhtar, çoğulculukta Moritanya
halkının birliği konusunda büyük bir tehlike gördü (Daddah, 2003, s. 29). İlk
cumhurbaşkanı Muhtar Dadah hükümeti birlik, ulusal kimlik ve Arap
kültürünü halka teşvik etti. Muhtar Dadah , çoğulculukta büyük bir tehlike
gördü ve bütün partileri Haziran 1961'de Chaab Partisi adı altında birleştirdi
(Sidi Baba, 2013, s. 20).
Her ne kadar sömürge dönemi hegemonya tezahürleri ve Moritanya halkının
Arap kişiliğinin tüm özelliklerini bulanıklaştırma girişimiyle karakterize olmasına rağmen sömürgeci , halktan gelen protestolara ve sivil toplum kuruluşlarının baskısına dayanamadı ve çağdaş siyasi hayata girmek için tarihi
bir fırsat verdi (Fah, 2007, s . 9).
1960'daki tüm siyasi partiler bağımsızlık talebiyle oy kullandılar, böylece
seçilen cumhurbaşkanı Daddah 28 Kasım 1960'da Paris'e gitti ve tam bağımsızlıkla geri döndü . Bu bilinçle ulusal birliği arttırmak için siyasi partiler
kuruldu . Bağımsızlıktan sonra devlet her şeyden yoksundu, sömürgeci ardından hiçbir altyapı bırakmadı (Muhind, 2007, s. 27).
Bağımsızlık arifesinde, sadece Moritanya ve Fransa'daki Moritanya Nouvelle
gazetesi versiyonları ve Halkın Partisi'nin resmi gazetesi çıkarıldı .Bunun
yanında Chaap partisi bazı gazete ve dergi yayınlamaya yönelik girişimlerde
bulundu (Badir Khan, s. 48).
Tek Parti Rejimi Esnasında Resmi Basın
Le Peuple: Ulusal bağımsızlığın dördüncü yıldönümü 28/11/1964’te bu
gazetenin birinci sayısı Moritanya Chaab Partisi yöneticisi tarafından yayın-
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landı. 1965’ten itibaren iki aylık bir gazete olarak Noukchot’ta matbaa olmadığı
için Dakar’ da yayınlanmaya başlamıştır ve 1972 sonlarında yayın bırakıldı.
Nouakchott Haberleri: Bu gazetenin yayınlanması, Haziran 1967, halk
savaşının haberlerine ihtiyaçlarını bilmesine sebep olmuştur . O dönemde
haberler hem yoğun hem de dolu bir özelliğe sahiptir ve ilk Arapça Fransızca
gazete olmuştur.
Chaab : Bu gazetenin ilk baskısı Moritanya gazetesinin yerini alması için
28/11/1964 tarihinde yayınlandı , 23/01/1966 tarihinden itibaren "Chaab"
Arapça ve Fransızca iki nüsha olarak hazırlandı. Bu gazete 1972'den sonra
yayınlanmamıştır .( Mahfuz ,s.15) Chaab gazetesi yayını bıraktıktan sonra
Nouakchot gazetesi 1975’e kadar çalışmaya devam etmiştir . Ulusal bağımsızlığın dördüncü yıldönümü 28/11/1964’te gazetenin birinci sayısı Moritanya
Chaab Partisi yöneticisi tarafından yayınlandı . 1965’ten itibaren iki aylık bir
gazete olarak Noukchot’ta matbaa olmadığı için Dakar’ da yayınlanmaya
başladı ve 1972 sonlarında yayın bırakıldı. Chaab günlük gazete olarak uzun
tecrübesiyle Moritanya'daki gazetecilerin temel profesyonel kurumlarını
temsil ettiği söylenebilir (Husseyn , 2003, s. 23).
Tek Parti Çağında Gazeteler ve Gizli Broşürler
1960'ların sonunda siyasi muhalefet gelişen basını iktidarı eleştirmek için
birçok gazeteler ve gizli broşürleri ile sosyal sorunları dile getirip bu sorunların
halk arasında yayılmalarına sebep olmuştur. Özgürlüklerin daraltılması ve
gazetelerin karşılaştığı zorlukları bu tür gazetelerin ortaya çıkma nedeni
olduğunu söyleyebiliriz (Amel, 1994, s. 43).
Bu gazeteler şunlardır:
1- Mücadele: 1961-1969'da Dakar'da yayınlanmıştır
2- Tallia: 1969'da Şam'da çıkmıştır
3-Moritanya öğrencisi: 1969 ve 1972 yılları arasında faaliyet göstermiştir
4 - Moritanya Arapça: Yayın Tarihi 1966 ve1969 arasındadır
5 - Birlik : Yayın Tarihi 1966-1969 yılları arasındadır
6- Kurtuluş: Yayın Tarihi 1970-1977 yılları arasındadır
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7- Talia Okulu: 1972' de yayılandı
8- Mazlum haykırışı: Aylık dergi ilk sayı 29 Mayıs 1971'de çıktı ve 1975'de
yayınlanmayı bırakmıştır
9 - Le Flambeau: 1973 yılı boyunca aylık olarak yayınlanmıştır
10 Mazlum haykırışı: aylık dergi ilk sayı 29 Mayıs 1971'de çıktı ve 1975'de
yayınlanmayı bırakmıştır (Fah.,s. 15).
Tek Parti Döneminde Basın Özelikleri
• Bu aşamada Devlet, iletişim ve bilgi alanında Otoriter teorisini benimsemiştir.
• Otoriter teorisine göre, insanlar sorumluluk ya da iradeye sahip değildirler,
onlar hükümdarın ya da onun oluşturduğu otoritenin mülküdür.
• Bu teori, gücü savunmaya çalışır.
• Hükümet medyada yayınlanan her şeyi izler.
• Medya, iktidar makamını, bakanları ve hükümet yetkililerini eleştiremez.
• Özel sektörün dergiler yayınlamasına izin verilmesine rağmen, medya egemen otorite altında kalmalıdır.
Bu teoride önemli bir düşünce, kitle iletişim araçlarında çalışan bir kişinin
ulusal lider tarafından kendisine verilen bir ayrıcalık olarak hareket etmesi ve
medya çalışanının hükümete ve ulusal liderliğe bağlı olması gerektiğidir
(Ashraf , 2010).
Askeri Aşamasında Medya: 1974_ 1991 (Komünizmin Teorisi)
Askeri komisyonun iktidara el koyan programı 10 Temmuz 1974' te yayınlandı
. Bu program iki noktada özetlenebilir:
1. Moritanya ve Batı Sahara arasındaki savaş durdurulacak
2. Ulusal ekonomi değerlendirilecek
Askeri rejimin, darbe sonrası iktidarı ele geçirdiği dönemde kabul ettiği sosyalist medya politikası, sosyalist bir politika diyebiliriz. Bu eğilim, anayasaları
yapan ordunun fikir ve ideolojilerinden kaynaklanıyordu.
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Muhtar Dada’nın askeri rejimine yönelik eleştirilere rağmen , rüşvet ve idari
yolsuzluk, askeri dönemde yaygındı. Ordu tarafından özgürlükleri öne çıkarmaya yönelik sloganlara rağmen, Muhtar Dada bu protestoları göz ardı etti.
Basının çalışması ve gelişimi, mevcut siyasi sistemin niteliği ve izin verilen
alanın büyüklüğü ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. 1974 darbesinin ardından
gelen askeri rejimler altında bu dönem, basın özgürlüğü kısıtlamaları ile karakterize edildi.
Toplumun basına olan ihtiyacı göz önüne alındığında, askeri yönetimin eski
politikasını basın ile değiştirmeye ve daha fazla özgürlük alanı açmak yeni
hükümetin görevi oldu (Husseyn, 2003, s. 43).
Askeri Önemin Basınına Örnekler
1. Ayna: 1983'te yönetmen yayıncısı Mohamed Abdullah Ould Muhammed’in
ilk baskısını yayınladı. Ayna aylık bir sosyal kültürel gazetedir
2. Federal Federasyon Haberleri : 1989'da yayınlanan Arapça ve Fransızca
yayınlanmış bir kültür dergisidir , iki ayda bir yayınlanmıştır, yayıncı: Sayed
Mohamed Ould Abbas’tır
3. Hod Argin: Arapça ve Fransızcadır . Uç aylık dergidir. 1984'te Balıkçılık
Federasyonu tarafından yayımlandı . Yönetmen Muhammed Salem Sayedha’dir.
4. Uyanış: 1986'da İslam Kültür Derneği tarafından yayımlanan İslami bir
dergidir. Üç ay yayınlanmıştır.Yayıncı: Mohamed Mokhtar Kakih
5. Chingit: 1987'de Mohamed Abdullah Ould öğrencileri tarafından aylık
olarak yayınlanan bir dergidir.
6. Afrikan Fishing: Balıkçılık konusunda uzmanlaşmış aylık bir bülten. Yönetmeni Bakai Ould Abdelkader, ilk sayısını Ağustos 1988'de yayınladı
7. Spor: Sharif Buna Ould Ahmed'in yayınladığı aylık spor dergisidir
8. Moritanya’da yarın: Aylık yayınlanan siyasi bir dergidir. Mayıs 1988'de
Embarak Ould Berouk tarafından yayınlanmıştır
9. Zaman dergisi: ekonomik bir dergi olan Zaman dergisi Erbih Rab Ould
Cheikh Bonen tarafından yayınlanmıştır, haftalık olarak yayınlanan bu dergi
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bir Fransız Arap dergisidir (Mahfuz, 2017, s. 5).
Askeri Dönemde Feodal Basın
Askeri rejimlerin dönemi, sektör basınının ortaya çıkışı ile karakterize edildi.
Bu gazeteler şunlardır:
• Teşvik ve sosyal hizmet: 1988 yılında Sosyal İşler Dairesi tarafından çıkarıldı.
• Al-Shorouk: 1989'da Askeri Komite Daimi Sekreterliğinde Kadın Tanıtım
Sektörü Tarafından Çıkarıldı.
• Annals: 1975'te Moritanya Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından çıkarılan
sonrasında ise birkaç yıl, arabuluculuk adı altında faaliyet gösterdikten sonra
1988'de yayına geri döndü.
• Ray: 1985 yılında Yüksek İslam Araştırmaları Enstitüsü ve Moritanya Araştırması tarafından çıkarıldı.
• Hilal: Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılan aylık dergidir. İkinci sayısında
durduruldu
• Oku ve Yaz: 1986'da Okur Yazarlık ve Yerli Eğitimden sorumlu Devlet
tarafından çıkarıldı.
• Moritanya Hukuk ve İktisat Dergisi: Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi
tarafından 1987 yılında çıkarıldı.
• Geleceğin Çerçevesi: Haziran 1986 yılında geri kalmışlığın etkisi altında
kurulmuştur ve çok geçmeden yayını durdurmak zorunda kalmışlardır ,
dergi Arapça ve Fransızca olarak basılıp "idari" olarak nitelendirildi.
• Snim: Endüstri ve Madenler için Ulusal Şirket tarafından çıkarıldı . Snim ,
1990'da adını "Al-Kalaba Köprüsü" olarak değiştirdi.
• Gümrük memuru : 1987'de Arapça ve Fransızca olarak gümrük idaresinden
tarafından çıkarıldı. Amacı : gümrükte yaşanan sorunları dile getirmek (Bubut,
2017, s. 13).
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Askeri Döneminin Medya Özelikleri
• Askeri sosyalist sistemin, özellikle askeri yönetim diktatörlüğünün başarısını
ve sürekliliğini arttırmak.
• Yalnızca askeri kurallara sadık ve sadık olan parti üyeleri için iletişim kanalları kullanma hakkı.
• Medya sıkı sansüre tabidir.
• Medya, Komünist ilkelere uygun olarak toplumun ve dünyanın tam bir
vizyonunu sağlamalıdır.
• Medya, anlaşmazlığın uygulanmaması ve topluma tehlike teşkil etmemesi
için çatışan çıkarları ifade etme temelinde yaratılmamalıdır.
• Komünizme ve sosyalizme uyum sağlamak için medyaya sahip olma ve
yönetme hakkına sahip olan Komünist Parti'dir (Khaiyth, 2011).
Çoğulculuk Dönemi Basın 1991-2010 (Liberal Teori)
1991 Basın Özgürlüğünün Yasası
20 Temmuz 1991 tarihli yasa, Moritanya'da basın özgürlüğüne izin verir. Bu
yasa, basın özgürlüğü ve yayın özgürlüğünün kapsamlı bir şekilde kapsanmasıyla ayırt edilir . 1991'de "Çoğulculuk" Anayasası, Fransa'da Lapole konferansı, komünizmin çöküşü, Sovyetler Birliği'nin parçalanması, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve dünya genelinde demokrasi talebinin artmasından sonra
ortaya çıkan uluslararası baskı, Moritanya devletinin medyaya yönelik politikasında büyük bir değişiklik yarattı .
1991 tarihli bu yasanın benzeri görülmemiş bir özgürlükle tamamlandığını
belirtti , ancak basın özgürlüğünden bazılarını, gazetecinin ilk mahremiyetini
ve mesleği uygulama biçimini ihmal ettiğini belirtti. 1991'de yayın yasasının
ilanından sonra medya birkaç gazeteden %79'unun Arapça ve geri kalanının
Fransız olduğu 300'den fazla gazete ve dergi lisansına geçişten oluşan büyük
bir patlamaya tanık oldu . Bunların 283'ü serbest , 15'i kamu kurumları tarafından, 2'si siyasi partiler tarafından kurulmuştur . Bunlardan 18'inde hukuk ,
ekonomi ve reklam alanında uzmanlaşmış kişiler bulunmaktadır (Khan, 1993,
s. 53). 1991 tarihli Basın Kanununun uygulanmasını takiben , gazeteler
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müsadere ve tacize maruz kalmışlardır, bunu yaparken de anayasanın 11. ve
9. Maddelerini kullandılar. Bu 1994 yılının başlangıcıydı ve bu yıl müsadere
ve nöbet yılı diye adlandırıldı.
"Alvai" , "Moritanya Novell" ve "Al Bayan" gibi kamu düzenini ve kamu
güvenliğini içeren çeşitli davalarda üç gazete adalet önergesi aldı: Duruşma
Nouvelle Moritanya'nın beraatıyla sona erdi ve "haftalık" Açıklamada "sembolik, askıya alınan bir moratoryum. "denildi (Bubut S.5). Bundan sonra basın
önemli ölçüde geriledi ve dramatik bir şekilde düştü eskiden üç yüzün üzerinde olan gazete sayısı artık ondan azdı. İlerleyen zamanlarda da baskıcı
gidişat devam etti ve durum en sonunda şu noktaya geldi :
1.Her 100 gazeteden 6 si basıldı , bu basılan gazetelerden sadece 2 si yayınlanabildi.
2.Bir gazete ortalama olarak 1 yıl ile 15 ay arasında yayınlanmaya başladı.
3.Yayınlanan gazetelere ise en fazla 10 ile 15 gün arasında el konuldu (Anbaatlas, 2014).
1991'deki referandumla anayasa değiştirilip yeni bir zemin oluşturulmuştur.
Moritanya halkının bağımsız kaynaklar yoluyla bilgiye erişme hakkından
yararlanabileceği yer bu zemindir . Ayrıca basın ve görsel-işitsel medyanın
serbestleştirilmesinin ilk adımıdır . Aynı zamanda rejim basın özgürlüğü
yasasının 11 . maddesinde yer alan bu özgürlüğe tabi olup , burada basın,
İçişleri Bakanlığı'nın gözetiminde tutulmaktadır (Husseyn , 2003, s. 51)
1991'de yayın yasasının ilan edilmesinden sonra, Moritanya medyası büyük
bir atılım yaşadı ve bu da tek bir parmak sayısının 300'den fazla gazete ve
derginin lisansına kadar bir çok gazeteden aktarılmasına yol açtı . Bunların
%79'u Arapça, diğerleri ise Fransızca. Bunlardan 283'ü serbest ve 15'i kamu
kurumları tarafından yayınlanmaktadır . 1991 tarihli basım yasasının uygulanmasından sonra gazeteler, 11'inci madde ve 9. Maddenin uygulanması ve
yorumlanması nedeniyle müsadere ve tacize maruz kaldılar. Bu taciz 1994'ün
başında başladı ve bu yıl bir haciz yılı oldu. Gazetelerin önlenmesi ve ele
geçirilmesi birkaç aya kadar ya da bir sonraki yasağa kadar zaman almıştır.
Araplar ve siyahiler arasındaki ilişkiyi çarpıtmak için uğraşan gazete sahiplerinin tutuklanması bu konunun istisnasıdır. Sistem ve güvenlik sorunlarıyla
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ilgili çeşitli davalarda üç gazete adalet önüne çıkarılması sorunu daha da karmaşık hale getirmiştir (Muhammed , 2016, s. 16).
Bu Kanun Aşağıdakileri Sağlar:
• Medya hakkı
• Her vatandaşa haberin doğruluğu ve ülkesi ile ilgili endişe verici konular
hakkında bilgi verme hakkı
• Gazetecilik, herkesin saygı duyması gereken bir meslektir ve gazetecilerin
görevleri şunlardır:
• İslam ilkelerine ve ulusal kültürel değerlere saygı duymak
• Herkes ulusal çıkarlar için çalışmalıdır
• Gazetecilerin bağımsızlığını sağlamak ve onurlarını korumak için koşullar
yaratmak
• Vatandaşların özel hayatına saygı duymak
• Sahtecilik ve teklif verme gibi yanlış yöntem ve yöntemlerden kaçınma
taahhüdü
• Çoğulculuk: Hiç kimse ya da hiç bir grup , bir medya sektörünü kontrol
altına alamaz
Bu yasanın 2. maddesi, basın, matbaa ve kütüphanelerin Cumhuriyet döneminde özgür olduğunu öngörmektedir (Khan, s. 23). Ancak 83. Madde için
ağır cezalar ve hapis cezaları bulunur. Onların öngördüğü çok sayıdaki ceza
alanında çeşitli araştırmacılar eleştirilere maruz kaldı (Christian , 1992, s. 73).
Bu yasa yazılı basında göreceli bir ifade özgürlüğü elde etti ancak önce ve
sonra denetilme, madde 11’e göre bu kanunun önemi bozulmuştur. Bu
yasanın gerekli etkinliğinden feragat eden boşluklar vardı (Muhedda , 2010).
Askeri Darbe Aşamasında Basın (2005-2010)
Moritanya'nın 3 Ağustos 2005 darbesinden sonraki geçiş dönemi, kamu hakları
ve özgürlükleri düzeyinde önemli bir noktadır. 2005 darbesi Moritanya
basınında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Müsteşar, Adalet ve Demokrasi
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Askeri Konseyi'nin ülkedeki medya alanını düzenlemesi için düzenlediği istişare günleri vasıtasıyla büyük miktarda özgürlük alanı açmaktadır.
Yeni basın yasasına göre, basın yasasının uygulanmasına ilişkin sansürün,
İçişleri Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığına devredilmesine karar verilmiştir.
Bu karardan sonar yeni bir aşama başladı ve olay yerine gazeteciler doldu .
Adalet ve Demokrasi Askeri Konsey başkanı Albay Aal Ould Muhammed fal
tarafından yapılan konuşmanın ardından herkes iyimser davrandı (Sidi Baba,
s.20).
İnsanlar darbeden dolayı mutluydular. Herkes bir önceki rejim dönemlerinde
uzun süren acılardan sonra daha iyi bir yaşam hayal etti . Yeni bir basın yasası
da kabul edildi ve bu yeni yasa, basın özgürlüğünü tanıdı ve basın özgürlüğünü vatandaşların sabit bir hakkı olarak gördü. Yeni basın yasasını diğer
yasalardan ayıran bir özelliği şu maddeyi bulundurmasıdır:
3. Madde, gazetecinin suçlardan ve cezalandırmalarla mücadele gerekliliği
dışında, özellikle de devlet güvenlik ve terörizminin ihlali gerekçesiyle, yasalar
tarafından sağlanan durumlarda hariç olmak (Takiyu Allah , 2007, s. 33).
Bu yasanın 2. Maddesi medyanın ve basın özgürlüğünün vatandaşların sabit
hakları olduğunu öngörmektedir. Madde 3, gazetecilere, haber kaynaklarına
erişme hakkını ve haber kaynaklarını koruma haklarını yasalarca öngörülenler
hariç olmak üzere garanti eder. Madde 31, devletin iletişim araçlarına yardımcı
olma görevine de değinmiştir. Bununla birlikte, bu yasa, 35 ve 44. maddelerin
yürürlükten kalkması gibi tutarsızlıklar içeriyordu (2006 Basın özgürlüğünün
Yasası).
Çoğulculuk Döneminin Medya Özelikleri
Bu teori, bireyin medya aracılığıyla doğru olduğunu düşündüğü şeyleri yaymak için özgür olması gerektiğini savunur.
• Bu teori sansürü veya düşünceye el koymasını reddeder.
• Özgürlük Teorisinin amaçlarından biri, reklam, eğlence ve tanıtım yoluyla
en çok maddi kâr elde etmektir. Ancak varlığının temel amacı, kusurları, yolsuzluğu ve diğer konuları tespit etmek için hükümeti ve çeşitli faaliyetlerini
izlemektir.
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• Bu teori, medya tarafından, toplumdaki etkili ve güçlü eylemleri , uygulamaları izlemek için bir araç olarak nitelendirilir.
• Bu teori, bu bilgileri medya aracılığıyla herkese meşru bir hak olarak toplayarak, dağıtarak ve yayınlayarak, kısıtlama olmaksızın insanlara bilgi verilmesini gerektirmektedir (Jabir ,2012).
Moritanya'da Radyo ve Televizyon
Moritanya'da Radyo
Moritanya, 1956'ya kadar Radyoyu bilmiyordu 1956 da Fransa aracılığıyla
radyo ile tanıştı ve Fransız propagandası aracı olan bu radyo sömürgecinin
imajını iyileştirdi, Ancak Moritanya, Sanlui kentinden bir ofis ve bir cihazdan
oluşan ilkel araçlara dayanan resmi bir radyo istasyonunun kurulduğunu
duyurdu ve bu ilkel ajans iki ila üç saat civarı yayın yapmaya başladı. 27
Haziran 1959'da Başbakan, başkent Nouakchott'taki Moritanya radyosu ulusal
topraklarda yayınlamaya başladı ve bu aşama, Moritanya'nın bağımsızlığı ile
çakışan ulusal radyo kuruluşunun asıl aşaması oldu. Karargâhın başkent
Nouakchott olması ellerini güçlendirdi . Bu radyo istasyonunun içeriği daha
çok hükümetin faaliyetleriyle ve Moritanya vatandaşlarını bir dizi bilinçlendirme programı ve hükümetin üyeleriyle toplantılar yoluyla ulusun inşasına katkıda bulunma ihtiyacına duyarlı hale getirme çabaları ile
uyumluydu.1972'de Kültür ve Bilgi Bakanlığı, toplumun tanık olduğu gelişmeye ayak uydurabilen medyayı bulmaya başladı. Yayıncılığı 73 ila 12 saat
arasında yayınlamaya karar verdi ve radyo finansal bağımsızlık kazandı.
1975'te medyaya eşi görülmemiş bir açıklık döneminde, Moritanya haber
ajansı ve basın kuruldu, ancak hükümetle bağlantılıydı (Sidine, 2018, s . 5 ,7).
Radyoda Çoğulculuğun Başlangıcı
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, 2010 yılında etkin ve açık bir şekilde
kodlanmış olan görsel-işitsel alan, Nouakchott'un başkentinden beş televizyon
kanalı ve radyo istasyonu grubunun lisansını duyurdu. Bu çoğulcu iklimde
devlet iki özel yayın başlattı: Gençlik Radyosu ve Kur'an-ı Kerim Radyosu .
Ulusal radyo, her eyalette kendi 24 saatinde bir istasyon açtığı ve devletin işlerine ve hayatın çeşitli alanlarına verilen materyallerde, haber bültenlerine
ek olarak, tüm eyaletlerde bölgesel radyo istasyonlarının açılmasını genişletti.
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Bu radyo istasyonlarının toplam sayısı 12 bölgesel istasyona ulaştı, bu rakam
Moritanya'daki ses medyasına niteliksel bir ekleme oldu. Beş özel radyo istasyonu, ulusal radyo 1, ulusal radyo 2, gençlik radyo ve Kur'an-ı Kerim Radyo
dahil olmak üzere, radyo istasyonlarının sayısı 9'a ulaştı (Al-Jazeera Centre
for Studies 2015).

Moritanya'da Televizyon
Moritanya, 1984'e kadar televizyon kanallarını bilmiyordu. Bu televizyon, Irak
Cumhuriyeti'nin desteği ile şehit olan Saddam Hüseyin'in günlerinde 450 milyon UM(Moritanya parası)'lik bir kaynak ile kuruldu ve telgraflar Fransız
televizyonu ile işbirliği içinde yayınlandı. İlk deneysel televizyon yayını Eylül
1982'de başladı ve 2005'e üç saatlik ve dört saatlik bir yayın saat başı oldu.
Ulusal televizyon, on yıllar boyunca 2011'e kadar Moritanya'da tek televizyon
olarak kaldı. Görsel-işitsel Mekânın Kurtulması Yasası'nın ardından ve ülke
medya alanında özgürlüğe tanık olduktan sonra bazı lisanslı kanallar açılmıştır
(Fah ,s. 17).
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Bazıları projeyi, Avrupa Birliği tarafından darbenin ve meşruiyetinin tanınması
için askeri konseyin arzusuyla ilişkilendiriyor. 2006'da AB, basına maddi
destek sağladı. Bazıları ise, görsel-işitsel alanın liberalleşmesinin devlet medyasının kamuoyuna dönüşümü ve bilgi özgürlüğü için destek anlamına
geldiğini düşünmektedir (Al-Jazeera Centre for Studies 2015).
AL-HAPA (Basın ve Görsel-İşitsel Yüksek Kuru)
Moritanya , dördüncü otorite için yeni bir kanunun çıkarılmasından sonra
basın özgürlüğü alanında yeni bir sayfa açtı ve ülkedeki medya alanıyla ilgili
tüm konuları denetlemekle görevlendirilen daha yüksek bir basın ve görselişitsel aparat oluşturdu. Moritanya'da medya sektörünün örgütlenmesi için
resmi bir prosedür olarak, Geçici Hükümet Yüksek Basın ve Görsel-İşitsel
Otoriteyi (AL-HAPA) kurdu. 12 Temmuz 2006 tarihli 2006/017 tarihli ve
hukuki düzende basın özgürlüğü nedeniyle, 11. maddede öngörülen kontrol
sistemine son verilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özgür basın sisteminin
yürürlüğe girmesi ve sansürle ilgili 11. maddenin kaldırılmasında da rol oynamıştır.
2008 başında, HAPA düzenli olarak yayınlanan gazeteleri tanımaya yönelik
bir dizi soruşturma başlattı.43 gazetenin Al-HAPA gerekli standartları (ofis,
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personel ve ekipman) karşıladıklarını söyledi. Listede 200'den fazla gazete
yasaklandı, çünkü düzenli değildi ve bazıları yılda bir kez çıkıyordu (Mahfuz,
s. 13). O tarihte Kültür ve İletişim Bakanlığı, Al-HAPA tarafından resmen
seçilen gazetelere bir dizi ziyaret başlattı . Bu hareket demokratik ülkelerdeki
en önemli sektörlerden birinde reform yapma girişimi olarak görülürken
gazetecilere, Moritanya da basın destekleri için Avrupa Birliği tarafından verilen meblağlara ek olarak açıklanan maddi destek verilmedi (Husseyn, 2003,s.
62).
Al-HAPA 'nın Görev ve Yetkileri
Al-HAPA , doğrudan Başbakan'a bağlı bağımsız bir idari otoritedir tüzel
kişiliğe ve mali bağımsızlığa sahiptir .
Görevleri:
Basın ve görsel-işitsel iletişim ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak.
Görsel-işitsel istasyonların ve şirketlerin sömürülmesine yönelik uygulamaların
incelenmesi bu istasyonların ve şirketlerin yararlanması için lisansların verilmesini, reddedilmesini, yenilenmesini veya geri çevrilmesini onaylamak.
Yasaya uygun olarak bilgi ve iletişim özgürlüğünün bağımsızlığını sağlamak
Kanunla belirlenen koşullar altında kamuya tanınan siyasi partilerin,
sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının adil erişimine saygı gösterilmesini
sağlamak.
Seçim kampanyaları ile ilgili programların üretimi, programlanması ve yayınlanması için kuralların belirlenmesi.
Kamu ve özel medya ya, yazılı-görsel-işitsel arasında dürüst ve doğru rekabetin teşvik edilmesi (Mahfuz,s.27).
İnternet Gazeteciliği
Başkent Nouakchott da dahil olmak üzere Moritanya kentleri, mobil ve internet
hizmetlerinden yoksunlardı ve Moritanyalılar dünyadan nispeten yalıtılmış
hale getirdiler. Fakat 1997 yılında ülkeye giren İnternet hizmeti, Moritanya'nın
bu yeni dünyayı keşfetme arzusuna hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bu
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durum, Moritanya'da bireyin ve toplumun yaşamının ayrıntılarının ayrıntılarını etkiliyor.
1996 yılında Moritanya kendi sahasını "mr" olarak başlattı. 1997 yılına kadar
Top Technology, Internet üzerindeki tek şirketti. Ancak 1998, Moritanya ara
yüzünün internette www.mauritania.com'da ortaya çıktığını gördü. İlk Moritanya web sitesi oldu (Almurteji , 2014,s. 5). Ertesi yıl, Nouakchott başkenti
Dünya Çapında Ağa girdi, Moritanyalılar internet kafelerini tanıttı ve 2001
yılında Moritanya'da 12 bölgenin internete bağlandığı açıklandı. Kafeler,
başkent mahallelerinde yavaşça yayıldı ve tam zamanlı Zeina mahallesinden
başlayarak, 2003 yılında internet alanlarının sayısını 15 haneye ulaştı.
Bu dönemde internetin kullanımı yüksek hizmet fiyatları nedeniyle yüksek
gelirlilerle sınırlıydı ve bir saatlik internetin fiyatı 500 oz (yaklaşık 2.50 $) idi.
Moritanya Telekom pazarına giren yeni şirketlerden dolayı İnternet ve mobil
operatörler için lisanslar ile Moritanya telekomünikasyon şirketinin (Mauritel)
tekeli sona erdi.
2006 yılında Mattel ve Chingittel, Telekom şirketlerinin yaşı ve nispeten düşük
fiyatlar ile bir rekabete girerek, tüm seviyelerden Moritanyalıların internete
erişimini kolaylaştırdı (Eminou , 2012,s. 21).
Moritanya'da 2003 yılının başında ülkenin ilk haber siteleri, Al Akhbar ve
Sahara Media'da yaratıldı. 2006'ya kadar Progressive, Siraj ve Acil Durum'un
bulunduğu siteye devam ettiler .
Bu dönemde en ünlü medyalar:
- Haberler
- Sahara Medyası
-Alsiraj
- Eltavari
- Özgürlük
- Nouakchott haberleri
-Moritanid
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Medya hareketinden uzakta düzinelerce başka site var ve bunların hepsi medya alanının yeni yüzünü oluşturdu (Almurteji , :9). 2010 yılında basın özgürlüğü alanında bir gelişme oldu . Moritanya , basın özgürlüğü, sosyal ağların
dolaşımı ve diğer dijital araçlar alanında Arap ülkeleri arasında bir numaralı
yerini aldı.
Moritanya, 2011 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)'de dünya sıralamasında 67. sırada yer aldı. Listeyi 2011-2015 yılları arasında ve Arap mevkidaşlarının önünde dört yıl boyunca tuttu ve bu yıl dünya genelinde 55. sırada
yer aldı. (2015 .Sınır Tanımayan Gazeteciler Faaliyet Raporu)
Sonuç
Medyanın ve basının özgürlüğü hakim olan siyasi sistemin niteliğine bağımlı
kalmaktadır . bu nedenle tek parti ve askeri dönemlerde basın özgürlüğünün
önemini kaybetmesi normaldir , çünkü Basın ile Moritanya devletinin oluşturduğu ve kurucularının arasındaki büyük ilişki varlığının sebebiydi.
Dolaysıyla bu basınının sadece başlangıç aşamasında olduğu partizan yayınları
ilk amacı sömürgecilikle mücadele etmek ve kitleleri sömürgeciliğe karşı
hareket geçmek için teşvik etmiştir.
Moritanya medya politikasına baktığımız zaman üç farklı aşamada geliştiğini
görürüz Bağımsızlık aldıktan sonra Moritanya ilk cumhurbaşkanı Muktar
Dadah bütün partiler Elshab partisinde toplayıp otoriter bir medya politikasına
karar verdi . Bu dönemde medya özgürlük açsından çok baskı ve kısıtlama
vardı hatta medya kurumlarını sadece hükümetin destekledikleri kurabildikleri
diyebiliriz. 1974 askeri darbesinde ise Sovyet partiler iktidara geldiğinden
medya kominizim politikaları benimsediğini diyebiliriz .1991 de dünyadaki
komünist rejimlerin yıkılması Moritanya’ya yansıdı ve sosyalist askeri rejim
yerini çok partili rejime bıraktı. Bu dönemde muhalefet artık özgür biçimde
medyayı kullanabiliyordu. Moritanya’nın medya özgürlüğünde Arapların birincisi olması 2010’ları bulmuştur bunun sebebi devlet denetimini tamamıyla
kesmemesi ve bazı durumlarda gazetelerin sansürlenmesidir fakat gelen 2.
Askeri Darbe ile anayasaya uygun olacak şekilde medya özgürleştirilmiş ve
sansürler kaldırılmıştır.
Moritanya halen Arap dünyasının medya özgürlüğü sıralamasında 1.sıradadır.
Moritanya'daki bağımsız basının gerçek bir karşı güç rolüne ulaşmak için is-
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tikrarlı ve dikkatli bir hızda ilerlediği söylenebilir. Moritanya medyanın kullandığı kitle iletişim araçları en azından potansiyel olarak bireylerin duygu
ve düşüncelerini, inançlarını etkilemede büyük bir güce sahiptir.
Peki medyamızın bu olumsuz etkilerinden nasıl kurtulabiliriz? bunun kesin
net ve tek cevabı var; eğitim seviyemizi yükseltmemiz ve bilgiyi öğrenmeye
eğilmemiz. O zaman Moritanya’daki medya özgürlüğü halka yansıması
olumlu olur ve ulusal çıkarlara hizmet etmek için her medya kurumu bu durumu topluma hizmet etmek için kullanmalıdır. Yani herkes yoksullukla mücadele etmelidir.
Hırsızlık ile mücadele etmeden önce fakirlik ile mücadele etmek zorundayız,
toplumumuza medeniyet çağırmadan önce cahilliği yok etmeliyiz, basın özgürlüğünü vermeden önce insan özgürlüğünü vermeliyiz, çünkü madem insan
haklarını nasıl bulduğundan haberi yoksa onun özgürlüğü ne faydası var?
Ayrıca Avrupa’nın ticaret ve kültürünü almadan önce onun ilim ve teknolojisini
almalıyız. Dolayısıyla toplumuzda medya vasıtasıyla kültürümüzü yaylamalıyız. Bu sorumluluk medyanın sorumluluğu olmalıdır.
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Evaluation of Selected Public Universities’ Websites in
Bangladesh: A Webometric Approach
Md. Nazmul Islam
Md. Faysal
Md. Shariful Islam
Abstract: At present, there are forty-five public, eighty-five private, two international, three special
UGC nominated universities in Bangladesh (UGC, 2019). The current study evaluated websites of
five renowned public universities namely, Dhaka University (DU), Rajshahi University (RU), Jahangirnagar University (JU), Jagannath University (JNU) and Chittagong University (CU) of
Bangladesh from different perspectives using the webometric technique. Two online automated
tools named ALEXA and SEOptimer (web page analyzers) were used in this study during the
study from April, 2018 to March, 2019. The study counted the ranks of websites for RU, DU, JU,
JNU and CU as 303, 230, 1,804, 1,482 and 3,062 in Bangladesh; 84944, 53428, 288598, 339876
and 291340 in the world. The server of RU website responses to users within 3.00 seconds, DU
website takes 1.55 seconds to response, JU website needs 0.38 to response, server of JNU
website requires 2.1 seconds to response and CU website's server responses within 1.47 seconds
to the audiences. Moz domain authority score for Dhaka University was the highest (53) whilst
lowest score was counted as 42 for Jagannath University during the period under study. Recommendations were also provided in the study to enhance the overall improvements of these public
university websites of Bangladesh.
Keywords: Webometric, Cybermetric, Alexa, SEOptimer, University of Bangladesh

Introduction
A website of an institution is often treated as the gateway of its product and
service to a larger audience. Therefore, it should be designed in such a way
that can easily reflect the expectation of its users (Pierce, 2005). A well-designed
and search engine optimized website can make the position of the institution
higher in the world ranking. As a result, users will be able to find out their information and service on the web at the quickest possible time (Barnes and
Vidgen, 2002). The proliferation of the web with a huge amount of information
has made the situation more difficult (Fogg et al., 2001). Therefore, the quality,
effectiveness, and usability of websites should be measured using various
techniques. Webometric is one of such quantitative technique used to measure
web documents from various aspects such as usage, visibility, linking, structure,
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used technologies, resources, ranking, etc.
The quantitative aspects of web page content analysis, web-link structure
analysis, web usage analysis, web technology analysis denote the ‘webometric’
study. Almind and Ingwersen (1997) first used the term ‘webometrics' indicating quantitative aspects of the World Wide Web (WWW) and all networkbased communication. Noruzi (2004) indicated the main goal of the webometric
study is to analyze structure, organization, interconnections, characteristics,
etc. of the web. The terms ‘webometric’ and ‘cybermetric’ are often used interchangeably and synonymously. Björneborn (2004) indicated the scope of
the relationship between these two terms as the “quantitative aspects of construction and use of information resources, structures, and technologies on
the web” denotes webometric whilst cyber metric represents the same concept
but covers whole internet.
For measuring the quality, effectiveness, visibility, usability, etc. of a website,
various online tools are frequently being used worldwide, for example, Alexa
and SEOptimer. Alexa usually ranks popular websites based on web traffic
data (“Alexa”, n.d.). SEOptimer, on the other hand, as page audit tool can review, report and audit websites beyond making web-rank (SEOptimer, n.d.).
In this study, “Alexa” and “SEOptimer” were used to measure the performance
of public university websites in Bangladesh, which was never been done
before in the context of Bangladesh. ALEXA was used to rank the websites of
public universities in Bangladesh. The present study exhibit the audience
graph of some countries from where these websites of Bangladesh were being
visited more frequently than other countries. Through Alexa, this study also
showed some characteristics like frequency of visits, bounce rate, daily page
views per visitor and daily spending time on site, etc. It identified internal attributes, external linking sites, correlation with other sites and similar websites
by audience overlap. On the other hand, SEOptimer was used to explore title
tags, meta-description tags, header tags, frequency of header tags, number of
backlinks, Moz domain authority scores of these websites. Using SEOptimer
the present study measured usability and performance of the websites under
study. The study identified social medias, which were used to share information
on these websites and malware checkers were used to keep websites free from
viruses and hackings. Some internal features of websites were also identified
using SEOptimer such as Numbers of HTML (HyperText Markup Language)
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pages, JS (Java Scripts) Resources, CSS (Cascading Style Sheets) Resources,
and Images.
Literature Review
Ingwersen (1998) invented the term ‘Web Impact Factor’ (WIF) as a measurement to the analysis of hyperlinks of the website. A significant number of articles were found where WIF was applied as the main indicator of web ranking
even though it was not an ideal tool for measuring the perfect impact factor
(Kunosić, Čeke, and Zerem, 2019; Tafaroji, Tahamtan, Roudbari, and Sedghi,
2014). Thelwall (2001) examined the WIF of universities in the UK and identified the connection of WIF with the quality of universities. Elgohary (2008)
also investigated the WIF of Arab universities by collecting data using AltaVista
and found a strong correlation between external links and web presence. Due
to the limitations of WIF, Khan, and Idrees (2015) examined the top ten universities' websites in Pakistan using R-WIF (Revised Web Impact Factor). The
result of their study indicated that the collective R-WIF scores of Pakistani
Universities are better in comparing with other developing countries of South
and South-east Asia. Ramanayaka, Chen and Shi (2018) used WIF (Web Impact
Factor) and WISER (Web Indicators for Science, Innovation, and Research) to
analyze university library websites of Sri Lanka and recommended a framework for automated webometric ranking.
Several studies have conducted to examine the websites of universities and
other research institutions for investigating their visibility, usability, performance, ranking, etc. Taheri et al. (2015) evaluated the webometric status of
Isfahan University of Medical Sciences (IUMS) in comparing the ranks of
other universities in the world. The finding of the study indicated that due to
native language used on the website of the IUMS, ranking indicator fails to
grow equivalently. Tafaroji et al. (2014) evaluated websites of medical universities in Iran in terms of the number of web pages, external in-links, rich files
and rank using Majestic SEO. The study found a significant relationship between webometric rank and university rank.
Alexa is being used as an authoritative webometric tool in substantial number
of literature to rank web traffic. In calculating rank of website traffic, lower
the rank in number indicates immensely visited site (“Alexa ranking tool”,
n.d.). Jowkar and Didegah (2010) evaluated the status of 24 Iranian newspaper
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websites in terms of traffic rank, the average page view, downloading speed
etc. using Alexa. Result of the study shows that websites of Iranian newspaper
did not function properly. Shafi and Bhat (2014) also extracted traffic ranks,
viewed pages, percentage of users from Alexa to examine performance of 21
Indian research institutions’ websites. Result of the study revealed that traffic
ranks of surveyed websites differ considerably and foreign users did not feel
attractions to these websites.
In the context of the universities of Bangladesh, two webometric studies were
found (Islam and Alam, 2011; Islam and Tsuji, 2011). Islam and Tsuji (2011) investigated the usability of 20 universities' websites of Bangladesh by surveying
users. They also used two automated tools named ‘HTML toolbox’ and ‘Webpage analyzer’ to examine internal attributes like HTML code errors, download
time, and size of pages, etc. The findings of the study indicated that users
were unsatisfied regarding the overall usability of these websites, and recommendations were made to enhance their usability. Islam and Alam (2011) also
evaluated websites of 44 private universities in Bangladesh by calculating
WIF and A-WIF (Absolute WIF). The result of the study suggested that due to
having the scanty amount of link pages in comparing their total number of
webpages, WIF and AWIF are not at a satisfactory level in Bangladeshi universities.
Objectives of the Study
The study was carried out to evaluate the usability and performance of selected
websites of the public universities in Bangladesh using the webometric technique. To achieve this some other specific objectives are also articulated, listed
below:
• To explore the world-wide ranking and audience geography of selected
websites of selected public universities in Bangladesh;
• To measure the popularity and country-wise visitors and frequency of visit
of public universities’ websites;
• To compare public universities’ websites in terms of site linking, correlation
of websites, audience overlap, tags, backlinks, etc.;
• To investigate the number of resources used, page size and sharing content
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through Social Networking Sites (SNS);
• To exhibit the device adaptation of websites in different devices.
Research Methodology
The current study is descriptive research evaluating websites of selected public
universities in Bangladesh. The webometric research technique was applied
to measure usability, ranking, and performance of websites. In this regard,
two webometric tools named “Alexa” and “SEOptimer" were used to collect
data from April 2018 to March 2019. At present, there are 45 public, 85 private,
3 special and 2 international UGC nominated universities in Bangladesh out
of which websites of five renowned and old public universities were purposively selected for the current study. The URLs and addresses of studied universities are listed in table 1.

Table 1 List of universities and URLs
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Data Analysis and Findings
Webometric Analysis of Selected Public Universities’ Websites by Alexa
Alexa ranks websites based on unique visitor visits per day and number of
page views during the last three months (“Alexa”, n.d.). Figure 1 shows the
worldwide ranking graph of five renowned universities of Bangladesh during
the period from April 2018 to April 2019. It's very clear from figure 1 that from
October to December the global ranking of these websites remains top of the
graph and after that, the rank has been dropped down for all selected universities’ websites. The reason behind this rising is that most of the public universities in Bangladesh take their admission tests from September to November
each year. Therefore, the global ranks of these sites have been mounting gradually during this period.

Figure 1 Worldwide ranking (Source: Alexa)
Figure 2 depicted the top viewer-countries of selected public universities’
websites. The maximum visitors of these universities’ websites were from
Bangladesh, for example, 84.4% viewers of Rajshahi University, 96.7% of Dhaka
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University, 89.5% of Jahangirnagar University, 77.6% of Jagannath University
and 97.7% of Chittagong University website were from Bangladesh. Apart
from Bangladesh, the second and third largest visitors of the Rajshahi University website were from South Korea (12.4%) and India (1.4%). On the other
hand, the second and third largest visitors of the Dhaka University website
were from the United States (0.7%) and India (0.5%) gradually. Besides
Bangladesh, Jahangirnagar University website was viewed mostly from Germany (4.7%). Apart from Bangladesh, the second and third largest visitors of
the Jagannath University website were from Qatar (14.2%) and Germany
(7.1%) gradually (Table 2).

Figure 2 Audience geography of websites of universities (Source: Alexa)
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Table 2 Popularity and country-wise visitors of public university websites
Note: 1= Name of universities; 2= Global Rank; 3= Rank in Bangladesh; 4=
Rank within them; 5= Visitors by country; 6= Percentage of visitors; 7= Rank
in country. (Source: Alexa)
The Dhaka university website was the most popular (230) among the five selected public universities’ websites in the country. The other websites by coun-
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try-wise ranking were Rajshahi University (303), Jagannath University (806),
Jahangirnagar University (1804), and Chittagong University (3062). In the
global website ranking, the Dhaka university website was also placed the first
position (53,428) and Rajshahi University was placed second position (84,944)
among the selected public universities during the period under study.
Table 3 analyzes the bounce rate, average page views per visitor and spending
time on-site daily. Bounce rate is single-page sessions divided by all sessions,
or the percentage of all sessions on the site in which users view only a single
page and triggered only a single request to the analytics server (“Bounce rate”,
n.d.).

Table 3 Frequency of visit
Note: 1= Name of universities; 2= Bounce rate; 3= average page views per visitor
daily; 4=Spending time on-site daily (Source: Alexa)
Jahangirnagar University has a maximum percent of bounce rate (58%) and
Dhaka University has the lowest bounce rate (20.90%). A daily page view per
visitor means average page view per visitor daily. Daily time on site denotes
how much a visitor spends his/her time on the website. Chittagong university
has the highest average page views per visitor daily (4.94) whereas Jahangirnagar University has the lowest average page views (1.90). The viewers of Rajshahi University website spend the highest possible time (9.52 minute) to
visit the website daily whilst the visitors spend the lowest possible time (1.59
minute) to visit Jahangirnagar University website daily.
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Table 4 shows site linking, correlation of websites, websites by audience overlap
and sub domain after visiting the main page. In this study, site linking means
the number of websites in the world linked a particular site. There are 1208
websites in the world in which the web address of Dhaka University is embedded. Similarly, there are 1046 websites in the world linked to Rajshahi university websites. Correlation of a particular website with other sites means
the frequency of visit other sites immediately before this particular website.
All of the users of the public university website immediately visit the Google
page before they come to visit the particular university website. That means
most of the users search the address of the university website through the
Google search engine. Similar types of websites by audience overlap means
searching related websites. The websites of Jahangirnagar University and Jagannath University are the most popular related websites by audiences overlap.
The majority percent visitors get to know the admission related information
of Rajshahi University (65.59%) and Dhaka University (72.43%) through their
websites.
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Table 4 Sites linking, correlation of websites, websites by audience overlap, and sub
domain after visiting main pages
Note: 1= Name of universities; 2= Total sites linking; 3= correlation of university
websites and other websites; 4= Similar websites by Audience overlap; 5= sub domain
after visiting main pages; 6= percentage of visitors. (Source: Alexa)
Webometric Analysis of Selected Public University Websites by SEOptimer
Another webometric analyzer is the SEOptimer which is been used to test the
usability and performance of selected five public university websites using
various parameters. Table 5 analyzes tags backlinks, page speed information,
and domains in selected websites during the period under study.
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Table 5 Tags, backlinks, page speed information and domains in websites
Note: 1= Name of universities; 2= Title tag; 3=Meta description tag; 4=External
backlinks; 5=All backlinks; 6=Moz domain authority score; 7=Server response;
8=All page content loaded; 9=All page scripts complete;10= Header tag; 11=
Frequency. (Source: SEOptimer)

228

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Title tag denotes an HTML element that specifies the title of a web page
(“HTML head”, n.d.) and the Meta description tag identifies HTML attribute
that shows a summary of a web page (“Meta description”, n.d.). Rajshahi University website has used the maximum number of title tags (67) followed by
Dhaka University (65). Only Rajshahi University (33) and the Chittagong University website (65) used Meta description tags.
If a webpage is linked to another webpage, it's called a backlink. Links from
other sites to your site are called Inbound links/incoming links/backlink/inlinks, which can be replaced by citation data for example. Outlinks or external
links direct users from your site to other sites, which can be viewed as a reference section of an article, for instance. Self-links are linking from one page to
another page of the same website, for example, this can be substituted by selfcitation (Khan and Idrees, 2015). Dhaka university website has the maximum
number of backlinks (2,41,639) including the highest number of external backlinks (72,750) among the websites of the selected universities.
Domain Authority (DA) evaluates multiple factors from domain's inbound
links and uses that data to assign the "Authority" score from 0-100 based on
backlinks to web domains. A higher score indicates that domain is viewed as
highly authoritative in search engines and is more likely to outrank competitors
with lower DA (“Domain authority”, n.d.). MOZ domain score of the Chittagong university website was the highest (56) during that period. It was
found that the server of the Jahangirnagar University site requires less than a
second (0.38s seconds) to the response. Contents of all pages of this site need
just a second to load, and scripts included in all pages of this site take only
1.3s seconds completely uphold to the visitor.
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Table 6 Sharing contents through SNS and Malware checkers
Note: 1= Name of universities; 2= Using Facebook; 3=Using Twitter; 4=YouTube
view count; 5=Available of malware checkers like Google safe browsing, McAfee, Norton, and AVG. Source: SEOptimer.
The contents of the Dhaka University website have been shared maximally
(76,212) using SNS like Facebook which is followed by the websites of Jagannath University (62,026) although the contents of the Chittagong University
website have only been shared by Twitter (74). Only the Dhaka University
website has 53,295 YouTube viewers. All the websites of universities under
study are using some malware scanners such as Google Safe Browsing, McAfee,
Norton and AVG to keep their websites safe and secured (Table 6).
The table 7 shows that the website of Chittagong University has the highest
number of objects (139) being used including HTML pages (15), CSS resources
(32), and the number of images (56). The Dhaka University website has used
the maximum number of JS resources (32), and other resources (21). The file
size of Dhaka University website was the maximum (9.8 MB), which is followed
by the Jagannath University (8.6 MB) and Chittagong University (7.7 MB).
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Table 7 Number of resources and page size
Note: 1= Name of universities; 2= Total objects; 3=HTML pages; 4=JS resources;
5=CSS resources; 6=Number of images; 7= other resources. The numbers inside the
cell indicate page size. Source: SEOptimer.
Figure 3 shows how the websites look like in different devices, for example,
mobile phones, tablets, and computers.
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Figure 3 Device adaptation of websites in different devices
Note: 1= Name of universities; 2= Using Mobile; 3=Using Tablet ; 4=Using Computer.
Source: SEOptimer.
Recommendations
It has been observed that the conditions of the websites of selected public universities are not at a satisfactory level in the world ranking. Therefore, SEOptimer has recommended a few guidelines, which are common for selected
universities to make their websites usable and the best positions in ranking,
enlisted below.
• XML sitemaps should be implemented;
• Server response time should be improved;
• A redirection to HTTPS on the website should be implemented for security
reasons.
• SNS profile of the websites should be created and linked for greater audiences;
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• The total page file size should be reduced.
Moreover, SEOptimer also gave recommendations for each website individually, mentioned below:
Rajshahi University website:
• Main keywords should be used across the important HTML tags;
Dhaka University website:
• Main keywords should be used across the important HTML tags;
• The meta description tag should be included;
Jahangirnagar University website:
• The meta description tag should be included;
• File size of images should be optimized;
Jagannath University website:
• The meta description tag should be included;
• Identified broken links should be fixed;
Chittagong University website:
• An analytics tracking tool should be implemented;
Conclusion
The key factor of success for any university is the easy accessibility and
usability of information on the web. Therefore, the presence of the university's
resources on the web is nowadays an important issue to evaluate as it is one
of the main indicators to measure the research performance of the university.
The application of a webometric study in the context Bangladesh is of recent
origin as there are very few studies done on this area (Islam and Alam, 2011).
The present study is descriptive by evaluating websites of renowned universities in Bangladesh using Alexa and SEOptimer, which were never been used
in the webometric study of Bangladesh. The study observes that some of universities have a higher country ranking but far more behind in world ranking.
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The audience geography exhibits that apart from Bangladesh, very few countries are real visitors to these websites. Moz domain score indicates that the
websites of universities are viewed as moderately authoritative in search engines. To overcome this situation, SEOptimer has recommended few guidelines
for developing more optimized websites individually.
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Effect of Social Media in Academic Performance among the
Students of Rajshahi University, Bangladesh: A Study
Md. Shariful Islam
Md. Nazmul Islam
Md. Sultan Mahmud
Abstract: Social media is an internet-based form of communication which allows user to have
conversations, share information and create web content. Billions of people from different fields
use social media to share information and make connections. Social media are growing rapidly
among the young generation around the world. University students are widely engaged in using
social media for personal and academic purposes. This study is designed to find out the effects of
social media on the academic performances of the students in Rajshahi University, Bangladesh.
Quantitative approach was applied to collect the relevant data for the study. A total of 125 survey
questionnaires were distributed randomly among the graduate students in five faculties of Rajshahi
University, of which 116 questionnaires were received duly filled. The results showed that majority
of students in Rajshahi University use social media especially Facebook, LinkedIn, YouTube,
WhatsApp, etc. The study also found that most of the students were interested to use social
media positively for their education. The positive impacts of social media among the students appeared to be higher as compared to negative impacts.
Keywords: Social Media, Academic Performance, Social Media Tools, Positive Vs Negative Impact,
Bangladesh

Introduction
The social networking sites have become one of the most used and important
informal communication channels in recent times and way to explore and exploit the knowledge resources (Steinfield, Ellison and Lampe, 2008). However,
social networking exists so as to provide communication among people regardless of the distance, making it open to people easily share information,
files, pictures and videos, create blogs and send messages, and conduct realtime conversations (Al-Rahmi and Othman, 2013). Social media comprises social networking sites, video sharing sites, wikis, and other web stuffs (Madge,
et al. 2009). Any website that allows social interaction is considered as social
media site, including social networking sites such as Facebook, Twitter,
YouTube, Blogs, Myspace, Gaming sites etc. (O’Keeffe and Clarke-Pearson,
2011). Such sites offer today’s youth a portal for entertainment, communication,

236

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

education, etc. and have grown exponentially in recent years. Social media
therefore denotes to the wide collection of Internet based and mobile services
that connect people together to communicate, participate, collaboratively interact, discuss and exchange ideas and information on an online community.
The kind of Internet services commonly associated with social media sometimes referred to as Web 2.0 (Boateng and Amankwaa, 2016).
The use of the social media among the youths of today is growing exponentially
and gaining more and more popularity among students. Many students get
addicted to the use of social media site as they continue to engage in one
activity or another on the social media sites very often. Due to this increased
popularity, there are growing concerns over the possible influences the use of
social media could have on students’ academic performances (Celestine and
Nonyelum, 2018). Social media network have virtually turned to communal
set up where students/youths interact and share information, store and keep
their relationships updated, on daily basis, which constant use is thought to
affect their academic work (Al-Ammari, 2004). Social media is good for students
to socialize with their friends but it has a negative impact on academic work,
if misused. Many education institutes use social media sites to promote education, update students’ assignments and assist those that are slow in understanding some topics in the class (Bhat et al., 2018).
Internet users of Bangladesh today use social networking sites through their
smart phones than any other applications. The single most important social
networking site that is used widely by the people of our country is Facebook.
News and information flow quickly through Facebook, sometimes which have
remarkable impact on the students of Bangladesh. Students of a university or
college use Facebook and other social media tools to get notified about his or
her class schedule, either there will be class today or it cancelled or there is
any extra class which is announced by their class representative in a particular
group. Sometimes they collect their course material from that particular group
of social media because their course instructor uploaded that document there
so that student can easily get it. This study is restricted to the graduate students
in Rajshahi University (the second largest university in Bangladesh) on the effect of social media in academic performance.
Literature Review
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A good number of research studies have conducted on the effect of social
media in academic performance of students throughout the world. There are
many studies carried out on the positive and negative use of social media on
the students' academic performances. For example, Jahan and Ahmed (2012)
highlighted the results of perceptions of academic use of social networking
sites (SNSs) by the students of University of Dhaka, Bangladesh. Their results
indicate a positive attitude towards academic use of SNSs by the students. AlRahmi and Othman (2013) highlighted the potentials of social media in the
academic setting by collaborative learning and improve the students' academic
performance. The results of their study show that collaborative learning positively and significantly with interactive with peers, interactive with teachers
and engagement which impact the students’ academic performance.
Hasnain, Nasreen and Ijaz (2015) carried out a research to study the relationship
between the use of social media and students’ academic performance in Pakistan. Their study suggest that social media has an inverse relationship with
academic performance. Social media platform used in a positive manner it
can help students and youth in gaining knowledge that can be used to enhance
their academic performance. Alwagait, Shahzad and Alim (2015) investigated
the role of social media on academic performance of 108 Saudi students. They
revealed that Twitter was the most popular social network followed by Facebook. Sixty percent of the respondents acknowledged that excessive use of social media negatively impacted their performance, and indicated that 10 hours
per week of use would ensure that their academic performance is not negatively
impacted.
Owusu-Acheaw and Larson (2015) assessed students’ use of social media and
its effect on academic performance of tertiary institutions students in Ghana
with a focus on Koforidua Polytechnic students. They revealed that the use of
social media had affected the academic performance of their respondents negatively and they further confirmed that there was a strong positive relationship
between the use of social media and academic performance. Their study
further revealed that most of their respondents use social media sites to chat
rather than for academic purpose. Heffner (2016) mentioned social media lets
students to get connected with other students, which can be very useful
because it will allow them to discuss class matters via social media.

238

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Menseh and Nizam (2016) described that social networking have a meaningful
effect on the students' academic performances. They also pointed out about
the abnormal use of social media platforms by students. Their study suggested
it is useful that universities and colleges in Malaysia educate their students to
use these platforms positively for educational purposes which will ultimately
result in a positive impact on their academic performance. Amin, et al. (2016)
tried to focus the effect of growing use of social media sites on the academic
performance of the students of universities and colleges. Their results indicate
that the effect of social media can be positive as in this study closely determined
the real effect of social media sites. The social media sites like Facebook, twitter,
Google+ and Skype capture the attention of students for study and affecting
positively their academic Grade points.
Mushtaq and Benraghda (2018) tried to find out the positive and negative effects of social media on the academic performances of students in Alberoni
University of Afghanistan. They adapted quantitative approach to collect the
relevant data among the undergraduates in nine faculties of Alberoni University. They concluded that most of the students were interested to use social
media positively for their educations. The positive impacts of social media
among the undergraduates appeared to be higher as compared to negative
impacts. Mowafy (2018) tried to highlight the social media effects on the academic performance of university students in Egypt. This study examines the
perception of Nile university students of social media effects on their academic
performance, and to what extent do they use social media for academic related
purposes, and it explores the effect of the different academic majors, academic
statues and gender on the social media usage perception and usage.
Most of the studies presented the positive as well negative results of using
social media for students and younger generations in their academic arena.
These studies argued that students used social media and spent most of their
time to complete their home assignments and projects and uplift their results
grade.
Objectives of the Study
The main objective of the study is to investigate the effect of social media on
university students in academic performances. The specific objectives of the
study are:
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i.
To identify the extent of usage of social media among university students,
ii.
To know how much time invested by students on social media in academic work,
iii.
To assess the positive and negative effects of social media on the students' academic performances.
Research Methodology
Survey method was applied to conduct this study. The survey was conducted
in February 2019. The sample for this study contains graduate students of Rajshahi University, Bangladesh. A pretested structured questionnaire with close
ended questions was designed to collect the required data. A total of 125
survey questionnaires were distributed randomly among the graduate students
in five faculties of Rajshahi University namely faculty of science, faculty of social science, faculty of engineering, faculty of law and faculty of business
studies (25 students from each faculty), of which 116 questionnaires were received duly filled accounting for 92.80% valid response rate. The collected
data is analyzed through graphs and tables.
Data Analysis and Discussion
Respondents by Faculty and Gender
Table 1 shows that all the respondents from five faculties were sincere about
social media. Out of 116 respondents 23 (19.82%) were from faculty of science,
24 (20.68%) were from faculty of social science, 24 (20.68%) were from faculty
of engineering, 22 (18.96%) were from faculty of law and 23 (19.82%) were
from faculty of business studies. Among the respondents, 70 (60.34%) were
male and 46 (39.65%) were female.

240

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Table 1 Number of respondents by faculty and gender

Types of Social Media Tools Used
Students of Rajshahi University use various types of social media tools. Table
2 demonstrates that majority respondents used Facebook (90.51%) followed
by YouTube (81.89%), Blogs (68.96%), Wikis (65.51%) and LinkedIn (56.03%).
A significant number of respondents (55.17%) used WhatsApp and MySpace
(50.86). Only a small proportion of respondents indicated that they used
Twitter (12.93%).
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Table 2 Types of social media tools used (Multiple responses)
Device Used for Social Media
When asked whether the respondents use social media all of them expressed
a positive response. Majority respondents prefer smart phone (62.57%) followed
by laptop (22.90%) while using social media.
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Figure 1 Device used in social media
Purpose of Using Social Media
Table 3 depicts that the most of the students used social media for study purpose (77.58%) followed by social gathering (68.96%). Half of the respondents
(50.86%) used social media for entertainment purpose. 43.10% students used
social media for searching their job.

Table 3 Purpose of using social media (Multiple responses)
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Time Spent in Social Media
Figure 2 reveals that a great number of respondents (71.57%) spent 2-4 hours
daily for using social media. Only 16.38% students spent in social media daily
between 4-6 hours.

Figure 2 Time spent in social media
Access Point to Social Media
Table 4 points out that most of the respondents (77.58%) accessed social media
at residential hall followed by at their home (64.65%) through their own smart
phone. Some students accessed social media at Cyber café (42.24%) and Departmental seminar library (57.75%).

Table 4 Access point to social media (Multiple responses)
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Importance of Social Media for University Students
Table 5 depicts that 49.13% respondents agreed social media have a great importance in e-learning process. 37.06% respondents agreed that social media
provide collaborative learning in higher education. A very little respondent
(13.80%) agreed that social media provide right information.

Table 5 Importance of social media for university students
Facilities Provided by Social Media
Table 6 demonstrates that most of the respondents (68.10%) agreed social
media provide current information and 19.82% respondents opine that social
media provide knowledge sharing facilities.

Table 6 Facilities provided by social media
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Social Media Deliver Instructional Content about Class Lesson
Table 7 reveals that only 9.48% respondents strongly agreed social media deliver instructional content about class lesson whereas 50.86% respondents disagreed with the view.

Table 7 Social media deliver instructional content about class lesson
Social Media Improves Academic Performance
Figure 3 highlights that 13.80% respondents agreed social media improve academic performance whereas 47.41% disagreed with the view.
Positive vs Negative Impact of Social Media in Education
Table 8 indicates that most of the respondents (72.41%) opined positive impact
of social media in education while 27.58% respondents expressed negative
impact of social media in education. Some notable negative impacts are respondents sometimes don’t get time to make assignment or study because
they had long been on social media, eye strain, affect in health, absence in
class, etc.
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Table 8 Positive vs Negative impact of social media in education

5.12 Effect of Social Media in Education
Table 9 shows that 43.10% respondents strongly agreed that the social media
are useful as it helps in communication. Most of the respondents (52.58%)
strongly agreed in the variable of social media are beneficial in the end of education. In terms of social media affect in group learning, 47.41% respondents
strongly agreed with the view. 41.37% respondents opined that social media
improve academic performance of the students. In respect to social media are
the source to get knowledge and information, 50% respondents agreed with
the opinion. A largest number of respondents’ (32.75%) opinion was neutral
in terms of social media improve communication between students and teachers.
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Figure 4 Effect of social media in education
(Note: The figures in parentheses indicate percentage)
Conclusion
Today social media has been accepted by higher institution making it a platform
where students connect with their instructors and fellow students (Boateng
and Amankwaa, 2016). Overall, social media deemed to be very useful tools
for students in their lessons, they use these tools to improve their learning
process, i.e. to communicate effectively with each other, receive university-re-
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lated issues and get other necessary information. This study focused on the
effect of social media among the students of five faculties of Rajshahi University.
This study showed that most of the students used social media especially
Facebook for communication and education purpose. Though social media
have positive impact in education of the students but it has some negative effects also. The university should also create awareness on and promote the
use of social media among the students. Furthermore, many students are unfamiliar with e-resources available in social media and they may not appreciate
their value as research tools. Faculty members can refer students to use social
media tools so that students can use and refer to the resources readily available
at social media. Training courses and orientation programme on the role social
media in education should be organized by the concerned department or faculty for the fresher students when they enter into the university so that they
may avail the opportunity of using social media tools. It is also suggested that
social media users should disseminate advantageous issues of social media
which help students in terms of enhancing their knowledge and information.
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Geleneksel Mahremiyetin Dönüşümü ve Gönüllü İfşa:
Yeni Medyada Gözetim ve Dijital Mahremiyet
Flora Hajdarmataj
Özet: Teknolojinin gelişmesi ve yeni medyanın kendimizi ifade edebilmek için sunduğu imkanlar,
mahremiyet kavramını bir değişime ve dönüşüme uğratırken; aynı anda insanların güvenliği adına
yeni gözetim araçlarını geliştirdiği görülmektedir. Gözetim ve mahremiyet algıları hayatımızda her
zaman var olmuştur ancak iletişim teknolojilerinin ilerlemesi ile sürekli değişim ve gelişme göstermiştir. Kamusal ve özel yaşam ekseninde düşünülünce bu iki alanın birbiriyle sürekli etkileşim ve
çatışma içinde olması, özellikle sosyal paylaşım ağlarının bireylerin mahremiyet alanına ihlali
değerlendirilirse gözetim ve mahremiyet algısı üzerine daha fazla durmamız gerekmektedir. Geniş
bir inceleme alanı olan mahremiyet kavramının, geleneksel gözetim toplumundan yeni gözetim algısına geçişi ve yeni medyada gözetim inşasının kapsama alanı üzerinden değerlendirilecektir.
Bunun yanında gözetimin genel tanımından ve sürekli nasıl değiştiğinden bahsedilecektir. Gözetim
yoluyla şirketler, iktidarlar ve bireyler, internet üzerinden herkesin sahip olduğu bireylere kolayca
ve kısa sürede erişebilmektedirler. Yıllardır gözetlenen konumunda olan kesim, günümüzde artık
gözetleyen konumuna geçmiştir. Araştırmada, Kosova’da yaşayan, Hasan Prishtina Üniversitesi’nde
lisans veya yüksek lisans öğrenimine devam eden 18 öğrenci ile görüşmeler yapılmış; gençlerin
sosyal medya hesaplarında gözetime maruz kaldıkları ve sahip oldukları özel hayatlarına dair
paylaşımlarda bulunurken mahremiyet kaygısı duyup duymadıkları incelenmiştir. Yarı-yapılandırılmış
görüşme tekniği ile toplanan cevaplar, farklı bölümlerin altında değerlendirip analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Gözetim, Yeni Medya, Dijital Mahremiyet, Kosova

Giriş
Günümüzde teknolojinin hayatımızda büyük yer kaplamasıyla, gözetim ve
mahremiyet olguları dünyamızda daha çok yer bulmuştur. Gözetim hayatımızda her zaman var olmuştur ancak iletişim teknolojilerinin ilerlemesi ile
sürekli değişim ve gelişme göstermiştir. Medya ve özel yaşam ekseninde
düşünülünce bu iki alanın birbiriyle sürekli etkileşim ve çatışma içinde olması,
özellikle sosyal paylaşım ağlarının bireylerin mahrem alanına ihlali değerlendirilirse gözetim ve mahremiyet algısı üzerine düşünülmelidir. Teknolojik
ilerlemenin ve toplumsal değişimlerin etkisiyle, yaşadığımız dönemde, soyut
kavramlardan olan mahremiyet farklı düzeyde algılanmaktadır. Mahremiyet
Komisyonu, araştırmasına kavramları tartışmaktadır ve mahremiyetin, pek
çok durumda, kişisel bütünlüğünü için kullanılan bir diğer sözcük olduğunu
öne sürmektedir: “Özel hayatın huzuru” ve “mahremiyet” arasındaki, özellikle
önemli olan farkların altını çizmek gereklidir. Özel alanın korunmasının “özel
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hayatın huzuru” gerekçesi, mahremiyetinden de önemlidir; bu gerekçe, kolektif
ya da toplumsal olanın işleyiş biçimiyle ilintilidir. Somut olarak bu durum,
kamuyu ilgilendiren tartışmaya gösterilen ‘özel’ hakkındadır. Öte yandan
mahremiyet, özellikle, kişinin özel bir kişi olduğundan değil, kamusal bir kişi
(kamusal itibar) olması nedeniyle korunmasıyla ilgilidir (Lokke, 2018, s.24).
İnsanın, kendine kişisel ilişkin bilgilerini denetleyebilmesi ve bu bilgilerin
kaderine mümkün olduğu kadar kendisinin karar vermesi, dahası başkalarının
kendisi hakkında hangi bilgileri diğerlerle paylaşmak istediği, mahremiyetin
önemli bir unsurudur. Bundan dolayı araştırmanın temel amacı gözetim ve
mahremiyet algısında meydana gelen dönüşümleri ve bu iki kavramı inceleyerek tanımlamaktır.
Yaşadığımız dijital çağda, sosyal medyanın artış gösterdiği bu dönemde, bir
yandan teknolojinin gelişiminden faydalanırken; diğer taraftan geçmişten
farklı olarak hiçbir şeyin gizli kalmayacağından ve şeffaf bir topluma
dönüştüğümüzden söz etmek mümkündür. Bireylerin gönüllü veya gönülsüz,
özne/nesne olarak dahil oldukları bu süreç, mahremiyet olgusuna sosyal,
kültürel, dini, ekonomik veya güvenlik açısından pek çok farklı boyutlar da
dönüşümlere neden olmaktadır. Buna yönelik sosyal medyayı en yoğun kullanan yaş grubunun gözetim farkındalığı ve mahremiyet algısının nasıl
değiştiği bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışma konusu
bağlamında kartopu örneklemi ve yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemiyle
yeni medyada, gözetim ve mahremiyet algıları incelenecektir. Çalışma örneklemi seçilirken akademik özgünlük esas alındığı için Kosova örneği üzerinden
bir analiz çalışması yapılmıştır. Yeni kurulan bir devlet olması, internet kullanımının gittikçe artış göstermesi, Avrupa'da genç nüfusa sahip sayılı ülkeler
arasında bulunması ve en önemlisi tarihsel, kültürel, siyasi unsurlarla birlikte
coğrafi olarak bulunduğu konum açısından Kosova çalışma bağlamında
oldukça işlevsel bir örnek olacaktır.
Dünyanın en genç devletlerinden biri olan Kosova, Balkanların Arnavut nüfus
bakımından en yoğun olan ikinci ülkesidir. Kosova, küçük bir ülke olmasına
rağmen içinde birçok etnik unsur barındırmaktadır. Kosova 17 Şubat 2008’de
Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Nüfusunun yüzde 92’si
Arnavut olan Kosova, bu oran sebebiyle Balkanlar’da “ikinci Arnavut ülkesi”
olarak anılmaktadır. Kosova’da yaşayan diğer etnik unsurlar; yüzde 5,3 Sırplar,
yüzde 1,6 Boşnak, yüzde 1,5 Türk ve diğer etnik unsurlardır. Kosova’nın dini
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nüfus dağılımı ise yüzde 96 Müslüman, yüzde 2,2 Katolik ve yüzde 1,5
Ortodoks’tur.
Gözetim ve Mahremiyet Kavramları
Hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte gündelik yaşamımız da aynı hızla
dönüşüme uğraşmakta ve böylece “enformasyon toplumu” olarak adlandırılan
toplumsal yapı giderek “gözetim toplumu”na dönüşmektedir. Gözetim kelimesinin anlamına bakıldığında, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde
“gözetme işi, nezaret, himaye, hukukta gözaltı” olarak tanımlanmıştır. Roger
Clarke ise gözetimin en ilkel tanımını “bir kişinin hareketlerini yakından izlemek veya kişi ya da grupların iletişim ve/veya eylemlerinin sistematik olarak
izlenmesi” şeklinde yapmaktadır (Clarke, 2005.) Lyon’a göre, ‘gözetim’ sözcüğü
genellikle, bireysel faaliyetlerin casuslukla, gizli soruşturmalarla takip edilmesine aynı zamanda rutin, gündelik faaliyetlere işaret eden ve dolaysız çağrışımları da içermektedir. Fransızcada “bakarak olmak” anlamına gelen surveiller
fiilinden türetilen gözetim, boş merakın ötesinde, belli insan davranışlarının
dikkate alındığı süreçlere işaret etmektedir (Lyon, 2013, s. 30). Benzer şekilde
Giddens da gözetimi, hem toplumun davranışları yönetmek üzere her birey
hakkında toplanan şifrelenmiş bilgi birikimi hem de otoriter yönetimin bireyleri
doğrudan izlenme yoluyla davranışların otokontrolünü sağlama aracı olarak
görmektedir (Giddens, 2008, s. 24). Gözetim toplumu terimini ilk ortaya atan
kişi Gary T. Marx’tır. G. T. Marx bu terimi, ortaya çıkan yeni teknolojilerin
yarattığı bilgisayarlar yolu ile toplumsal alanda sürdürülen denetimde son
engelin ortadan kaldırılması bağlamında ifade ederek Orwell’ın tasvir ettiği
durumla ilintili olarak, 1985’teki çalışmasında kullanmıştır. İlk dönem, gözetim
kavramı, doğrudan izleme ve denetime ek olarak, kayıt tutulmasını içerirken;
modern gözetim, bürokratik idarenin rasyonel metotlarını da bünyesine katmıştır. Böylece akla gelen her haliyle, toplumsal düzen, iktidar egemenliğinin
devamlılığını sürdüren şey haline dönüştürülmektedir (Bauman Z, 2011, s. 3).
Robert O’Harrow kitabının adındaki gibi, No Place to Hide (gizlenecek yer
yok) (O'Harrow, 2005).
Mahremiyet algısı ise insanlık tarihi kadar eski bir kavram ve çeşitli milletler
ve kültürler çerçevesinde farklı anlamlar taşımaktadır. Eirik Lokke, mahremiyet
kavramı, kamusal alanın tersi çoğunlukla soyut bir biçimde kullanılır ve bireysel alanı tanımlamaktadır. Bu alan içeresinde vatandaşlar, diğerleriyle hangi
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değiş tokuşlara veya hangi işbirliklerine gireceğine kendileri karar verirler
(Lokke, 2018, s. 23). Westin, gizliliğin tanımını yaparken “Gizlilik; bireylerin,
grupların veya kurumların kendi hakkındaki enformasyonun ne zaman, nasıl
ve ne derecede diğerlerine ileteceğini kendileri için belirleme talebidir” diye
ifade etmektedir (Westin, 1970, s.7). Fuchs, gizlilikle/mahremiyetle ilgili bir
denetim kuramında “biri kendi hakkındaki tüm kişisel bilgileri ortaya dökmeyi
seçse bile gizlilik vardır” diye belirtmektedir. Mahremiyetle ilgili mutlak kısıtlı
bir erişim kuramında, mahremiyet yalnızca başkalarıyla teması olmadan
kendine kapanarak yaşandığında vardır (Fuchs, 2016, s. 215). Tavani (2008),
kısıtlı erişim kuramı, denetim kuramı ve gizliliğin kısıtlı/sınırlı denetim kuramını birbirinden ayırmaktadır. Enformasyonel gizliliğin kısıtlı erişim kuramı,
eğer başkalarının kişisel bilgilere erişimi sınırlandırılıyor ve kısıtlandırılıyorsa
gizliliği başarılmış olarak görünmektedir (Tavani, 2008, s.142).
Nazife Şişman’ın ise mahremiyet, hem yakınlık, samimiyet olarak tercüme
edebileceğimiz intimacy hem de özel diye tercüme ettiğimiz private kelimelerinin karşılığı olarak kullanıldığını, sosyal psikolojik açıdan yakınlık algısının kültürel farklılık gösterdiği bilinen bir gerçektir. Şişman, “kamusal”
(public) ve “özel” (private), Doğu'da da Batı'da da çok eskiden beri var olan
kavramlar olmasına rağmen, kavramların Batı toplumsal, kültürel ve siyasal
tarihindeki seyri çok farklı olup, mahremiyetin kültürel ve tarihsel olarak katmanlı, zaman-mekânla kayıtlı ve değişken bir kavram olduğuna işaret etmektedir (Şişman, 2019, s. 13). Hakan Poyraz, “Mahremiyet, Mahrumiyet, Hürriyet”
adlı makalesinde mahremiyet kavramını; paylaşmak istemediğim, başkasından
sakındığım, koruduğum, tuttuğum günlüklerden aşk mektuplarına varıncaya
kadar her şey kapsadığını anlatmaktadır. Ayrıca, bu “her şey”, bana ait
dünyanın parçasıdır şeklinde açıklamaktadır (Poyraz, 2019, s. 22).
Günümüzde, teknolojinin hızındaki değişimi de ekleyince, toplumsal ve
kültürel etkileri üzerinde durmak mümkündür. Bu kısımda sadece tarihsel
düzlemde mahremiyet kavramı üzerine tartışmaları sunmak değil, aynı zamanda kültürel ve modernleşme bağlamında mahremiyet ve yeni medya ile
ortaya çıkan dönüşüm ve pratikleri açıklamak amaçlanmaktadır.
Batı dillerinde privacy, (privata: mahrem), Latince: “privatus”, geri kalanından
ayrı, privo, privare (mahrum) fiilinden gelmektedir (bir kenara koymak, ayırmak, muaf tutmak, bağışlamak, serbest bırakmak ve pejoratif bir nüans ile
yoksun bırakmak, mahrum bırakmak anlamandadır). Bu fiilden türemiş ve
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aynı zamanda geçmiş zaman sıfat fiili olan privatus sıfatı, kişiye özel, kişisel,
mahrem, gizli demektir. Privatus isim olarak da hem özel hem vatandaş hem
de siyasi ya da kamusal görevi olmayan kişi anlamına gelmektedir. Latince üç
takılmış bir sıfat olan privatus (-a,-um), ayrılmış, tecrit edilmiş, tekil, bireysel,
kişiye özel, özel, belirli, kendine ait anlamlarına gelmektedir (Ernout ve Meillet,
2001).
Mahremiyet, Türk Dil Kurumu’na göre “gizlilik” anlamında gelmektedir (Türk
Dil Kurumu, 2019). İslami değerlerden etkilenen, doğu kültürlerinde, özel,
gizli, yakın, yasak gibi anlamların iç içe geçtiği; Arapça h-r-m kökünden
türemiş olan “mahrem”, hem yasak hem kutsal anlamlarını taşımaktadır. Bir
sınır çizme meselesi olduğu için mahremiyetin kamusal ilişkilerle ve dolayısıyla
hürriyetle bağlantısını kurmak gerekmektedir (Şişman, 2019, s.15). Arapça
mahremiyet haram, harem, harim, ihram, maharrem gibi sözcükler haram,
kutsal, yasak, tabu anlamında kullanılmaktadır. Bir nesnenin bir kimseye
yasak olması anlamdaki haram ile harem aynıdır. Bununla birlikte, harem
yasak ve tabuya ilişkin mekânı da ifade etmektedir. Herkesin girmesine izin
verilmeyen, saygı gösterilmesin gereken yerdir harem (Karaosmanoğlu, 2019).
Harem, hane içinde özel/mahrem alana karşılık gelmektedir. Zamanlar ve
anlayışlar ile birlikte evin mahrem alanında daralmalar ve genişlemeler yaşansa
da onun içine girilmez mahrem olan bir yanı/kısmı/tarafı kalacaktır (Poyraz,
2019, s. 23).
Yeni Medya ile Yükselen Gözetim ve Mahremiyet Algısı
Gözetimi mümkün kılan ve kurumsallaştıran temel öznenin teknoloji olmasıdır.
Bulunduğumuz çağ, teknoloji ve gözetim disiplini birlikteliğiyle, gözetim
sınırlarının sorgulanması gereken bir çağdır (Yanık, 2017, s. 791). Lyotard’a
göre yeni medyayla yeniden yaratılan bilgi toplumunda bilgi, yalnızca fonksiyonel bir meta değil, iktidarın, sermayenin ve üretimin temel gücü olmuştur
(Lyotard, 1990, s. 12). İletişim teknolojileri ve gözetim teknikleri değiştirilerek,
sistematik gözetimin küreselleştiği yeni medyayla birlikte süperpanoptikon
alanlara dönüştürülmektedir.
Yeni medyada gözetim inşasını ve işlevselliğini incelerken bir sürü kavram
ortaya çıkmaktadır: Roger Clarke (1988) veri gözetimi (dataveillance), Mark
Poster (1990) elektronik süperpanoptikon (the electronic superpanopticon),
Davit Lyon (1994) elektronik gözetimi (the elektronic surveillance), Gary T.
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Marx (2002) yeni gözetim (the new surveillance), Graham ve Wood (2003/2007)
dijital gözetimi (digital surveillance), Bauman ve Lyon (2013) Akışkan Gözetim
(Liquid Surveillance). İnternetin gözetleme kapasiteleriyle ilgili olarak David
Lyon (1998); World Wide Gözetim Ağı ve sanal ekin Mark Andrejeviçin’den
(2007) bahsetmektedir. Bu hesapların çoğu ya genel olarak bilgisayar kullanımına ya da 1990'lı yıllarda World Wide Web'in erken evresine atıfta bulunmaktadır. Web 2.0'ın gözetleme sonuçları şimdiye kadar çok fazla teorikleştirilmemiştir (Fuchs, 2014, s.137-138). Fakat Web 2.0 ve yeni medyanın
getirdiği yenilikler gözetimin yeni medyayla beraber inşa edildiğini göstermektedir. Bununla bağlı olarak, Lyon’e göre, elektronik eğlence, boş zaman
ve hatta eğitim araçları, gözetim aracıyla bir alışveriş içerisinde yan yana
işlediğini vurgulanmaktadır (Lyon, 2013, s. 18). Diğer taraftan, gözetim olgusu,
sosyal ağlar üzerinden erişim yoluyla klasik gözetlemeye görece daha kolay
gerçekleşmekte ve buna ilaveten, gözetleyicinin gözetimi fark ettirmeden
gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. Sosyal ağlar, bireyleri ve grupları
büyülü bir dünyanın içinde cezbedici yöntemler çekerken; aslında çeşitli sorunlar yönelterek veya kullanıcı bilgisi alarak gözetimi de uygulayan bir
mekanizma geliştirmektedirler (Ustakara, 2014, s. 339). Bentham, panoptikon
modelinin hapishanelere, karantina bölgelerine, fabrikalara, hastanelere, akıl
hastanelerine ve okullara değin uygulanabileceğini tasarlamıştır (Mattelart,
2012, s. 14). Ancak, yirmi birinci yüzyılın panoptikon uygulamaları, küresel
ağ teknolojisiyle burada sıralanan unsurlara ek olarak her yerde yaygınlaşmaktadır.
Thomas Mathiesen Internet and Surveillance adlı kitabında, yazdığı önsözde
gözetimin ne kadar gizli olduğuna değinmektedir. Yüzeyin altında, internet
kullanımına dayalı keşfedilmemiş gözetim pratikleriyle dolu bir art bölge bulunmaktadır; bankalarda, mağazalarda, ticaret merkezlerinde ve başka her
yerde, yılın her gününde günlük işlerimizle uğraşırken arkamıza elektronik
işaretler oluşan koca bir iz bırakıyoruz (Fuchs, Boersma, Albrechtslund ve
Sandoval, 2011, s. xix). Ayrıca, kişisel yaşamın en ince ayrıntılarını izleme
konusunda enformasyon teknolojilerinin sahip olduğu müthiş potansiyelin
anlaşılması sonrasında, gözetim toplumu kavramını ilk kullanan “Gözetim
Toplumu: 1984 Tarzı Tekniklerin Tehdidi” başlıklı makalesiyle 1985 yılında
Gary T. Marx olmuştur (Marx G. T., 1985). Enformasyon teknolojileri sayesinde
total özellikteki toplumsal denetimin önündeki son engellerden birinin daha
yıkıldığını belirtmek için kullanılan bu terim, daha sonra “Gözetimin
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Toplumunda Mahremiyetin Korunması”adlı makalesiyle David Flaherty ile
çeşitli yazılardan Anthony Giddens tarafından ele alınmaktadır. Söz konusu
makalelerde vurgulanan ve ortaya konan tehlike, gündelik yaşamı hızla
hakimiyeti altına almaya başlayan enformasyon teknolojileri sonrasında; kişisel
bilgilerden oluşan dokümanların, güçlü bilgisayar veri tabanları yoluyla saklanması, eşleştirilmesi, çağrılması, işlenmesi, pazarlanması ve dolaşıma sokulmasıdır (Dolgun, 2015, s. 27). Buna ek olarak, Lyon’nun Electronic Eye adlı
kitabında, gözetim toplumu ilgili yaptığı tanımlısıyla kişisel hayatımızın ayrıntıları, her gün büyük şirketlere ve devlet dairelerine ait büyük bilgisayar veri
tabanlarında toplanır, saklanır, alınır, işlenir ve böylece bireylerin artık ‘vatandaş’ olarak değil ‘kodlanmış numara ve harf dizileri olarak’ olarak tanımlanmaktadır (Lyon, 1994, s. 3).
Gözetim, ilk bakışta her ne kadar izlemeye ilişkin görünse de söz konusu gizli
izlenme ve dinlenme söz konusu olduğunda, bu gözetim araçlarına farklı bir
şekilde bakmamız gerekmektedir. Büyük şirketlerin kişisel verilerin araştırmaları son yirmi yılda muazzam bir gelişme göstermiştir. Bu durum görmeyi
değil ama ‘görülme’ ye benzeyen profillerin yaratılmasında detay yığınlarını
kullanan bu ‘izleme’ türünü açıklamak için yeni bir kavram meydana gelmiştir:
veri gözetimi (dataveillance). Veri gözetimi, Roger Clarke, kişisel veri sistemlerini kullanarak insanların faaliyetlerini ve iletişimlerini gözetler, araştırmaktadır (Clarke, 1997). Aynı zamanda, veri gözetimi otomatik olarak insanları,
çalışanlarını sürekli olarak gözetlemektedir.
Mahremiyet için sonun başlangıcı, 1960’ların ortasında tarihlenmektedir.
Mahremiyetin ölümü, giderek çeşitlenen tartışma ve yayınlarda ilan edilmiştir
(Vincent, 2017, s.178). Vance Packard’ın (1964) Çıplak Toplumunda (The Naked
Society), “tek tek vatandaşlara uygulanan gözetlemenin muazzam ölçüde
yoğunlaşmasından”
sürecinin
kesintisizliğinden
sorumlu
olan,
“mahremiyetiniz altını oyan beş kuvvet”i tanımlıyordu (Packard, 1964, s.34,
43). Giderek gelişen kamera ve dinleme cihazlarını içeren izleme teknolojisi
ya da hükümet ve ticaret sektörü tarafından merkezi ana bilgisayarların daha
yaygın kullanılması, tehlike işaretlerinin kaynağıydı. Aslında mahremiyetin
sonunun ilan edildiği ilk kitap 1969’da yayınlanmıştır. Jerry Rosenberg, “Şu
anda bireyler ve örgütlerin birçok faaliyetini içeren bilgiyi, onlardan habersiz
saklayacak, birleştirecek ve tek bir düğmeye dokunarak sınırsız erişim
imkanına kavuşacak bir ulusal bilgisayar sistemi planlanıyor” diye bahset-
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mektedir (Rosenberg, 1969, s.4). Arthur R. Miller’ın ise 1971’deki uyarısıyla,
“toplumu şeffaf bir dünyaya dönüştürecek bir izleme sisteminin kalbi olabilecek” seviyedeydi. Bu şeffaf dünyada “evlerimiz, mali durumumuz ve ilişkilerimiz, hastalıklı düzeyde meraklı ve kötü amaçlı ya da ticari amaçlı her
türdeki davetsiz ziyaretçileri içeren rastgele gözlemciye ifşa olacaktır” diye
eklemektedir. (Miller, 1971, s.3). 1993’te World Wide Web’in piyasa çıkması ve
yirmi yüzyıl sonunda eş zamanlı olarak kişisel bilgisayarların yayılması durumu söz konusudur. Buna bağlı olarak, mahremiyet günlük yayımlanan
basılı ve dijital gazetecilikten ayrıntılı çalışmalara kadar bütün iletişim tekrar
tekrar öldürülen, ancak yeniden öldürülmek için bir kez daha ayağa kalkan
bir tür zombi statüsü kazanmıştır (Solove, 2008, s.5). David Holtzman’ın 2006
tarihli Mahremiyet Kaybı (Privacy lost) çalışmasındaki uyarısı şöyleydi:
“Mahremiyetimiz kutuplardaki buzullardan daha hızlı eriyor; teknoloji onu
hukuk sisteminin koruyabileceğinden daha hızlı eritiyor. Bu eğilim belirli bir
yolla geri çevrilemez. Mahremiyet, bugün bildiğimiz haliyle, kayıptır” (Holtzman, 2006, s. xix). Medya, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in 2010’daki
bir konuşmasında kavrayış ve kişisel çıkarın rahatsız edici karışımını içeren
sözleriyle yankılandı: “Mahremiyetiniz daha şimdiden sıfır düzeyde. Artık
bunu aşın!” (Vincent, 2017, s. 183). 2013 tarihli distopya romanı ‘Çember’ de
(The Circle), bir küresel sosyal ağ şirketidir; hakikat ve erdem adına takipçilerini
kişisel mahremiyetin her türlü kalıntısından kurtulmaya ikna etmektedir.
Çember’in ortak başkanı, mesajını Orwell ekolünden üç sloganda yoğunlaştırır:
“Sırlar Yalanlardır. Paylaşmak Önem Vermektir. Mahremiyet Hırsızlıktır” (Eggers, 2013, s. 303). Giddens ise Mahremiyetin Dönüşümü (2010) adlı eserinde,
plastik cinsellikten saf ilişkiye, cinselliğin kamusal olarak tartışılması anlamsız,
kişiye özel bir mesele iken nasıl artık sürekli olarak kamusal alanın gündemini
işgal eder hale geldiğini ve modern toplumda sözünü ettiği alanlar incelenmektedir. Bugün Giddens’in tartıştığı konular kuramsal düzeyde olgunlaşmış
ve hatta aşılmış durumdadır.
İnternet devrimiyle birlikte ağ toplumuna bir “pencere” açtığımızı en iyi
öngörenlerden biri, kurduğu işletim sistemine “Windows” yani “Pencereler”
ismini Bill Gates’dir. İnternet ve beraberinde gelen sosyal medya için hem
dışarıya görebildiğimiz hem de içerişini kendi rızamız dahilinde gösterebildiğimiz bir “pencere”dir. Sosyal medyayla birlikte ev içi ve ev dışı ayrımını
ortadan kalkmış; ev içi yaşantımız, evimiz, açtığımız “sanal pençeler”
aracılığıyla kamusal alana dahil olmuştur. Bugün ultra lüks sitelerde üst düzey
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güvenlik önlemleri içinde otursak ve çelik kapılarımızı sıkı sıkıya kilitlesek
bile, sosyal medya paylaşımlarımızla, halka açık hale getirdiğimiz ev içi yaşantınız sebebiyle, mahremiyetin nerede başlayıp nerede bittiğini, hangi durumların mahremiyet ihlaline dahil olduğunu söylemek mümkündür (Karakaya,
2019, s. 69). Özel ve kamusal hayatın ayrımının çizgilerinin belirsiz olmasının
ve mahremiyet kavramının akışkan bir hale gelmesiyle birlikte günümüzde
bu dönüşüm ne zaman ve nerede başladığını izah etmenin yolu kamusal ve
özel hayat ayrımının şifresi çözüldüğü zaman anlaşılabilmektedir.
Anık’e göre, sosyal medya, varoluşsal bir mücadele alanı olarak görüldüğü
oranda, mahrem olana dair bilindik çerçeve de aşınmaktadır. Artık G. Orwell’ın
ünlü distopik romanında (1984) ya da M. Foucault’nun panoptikon (2017)
analizinde yer verdiği, (gözetlenenden) habersiz ve (gözetlenenin rızasına
dayalı olmayan) istem dışı bir gözetlemeden ziyade, kullanıcıların sadece
nesne olarak değil, özneler olarak da parçası oldukları bir süreç söz konusu
olduğunu anlatmaktadır. Görünür olmak, daha fazla göz tarafından denetlemeyi göze almak demektir (Barbarosoğlu, 2015, s.16). Gerçek hayatta, mahrem
olduğu iddiasıyla başkalarının gözetime açılmayan yaşam alanları, sosyal medya üzerinden, yabancıları da içeren daha geniş bir kitleye görünür kılınabilmektedir (Anık, 2019, s. 129). Simmel’in bahsettiği gibi, yabancıya açılan
bu kapı, onun nesnel olma konumundan kaynaklanmaktadır (Anık, 2019, s.
129). Şimdi dijital dünyada mahremiyetinin ifşası sadece kullanıcılarının kendi
özel hayatları ile sınırlı kalmamaktadır. Halkın, çocukların ve diğer tanıdıkların
veya tanımadıkların da özel hayatları sosyal medya araçları üzerinden alenileştirilmekte ve nesneleştirilebilmektedir.
Hasan Prishtina Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımındaki
Mahremiyet ve Gözetim Algısı Üzerine Yapılan Araştırma
Bu çalışmanın temel amacı, Kosova ’da bulunan “Hasan Prishtina Üniversitesi”nde öğrenim görmekte olan gençlerin sosyal medya hesaplarında gözetime maruz kaldıkları ve sahip oldukları özel hayatlarına dair paylaşımlarda
bulunurken mahremiyet kaygısı duyup duymadıklarının araştırılmasıdır.
Bunun yanında bu çalışmada bazı alt amaç sorularına da cevap aranmaktadır.
Bunlar:
1. Kosova’daki üniversite öğrencilerinin, sosyal medyadan gözetlendiğinin farkında
olup olmadıkları ve sosyal medyayı bir gözetim aracı görüp görmedikleri;
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2. Üniversite öğrencilerinin mahremiyet kavramını nasıl algıladığı ve öğrencilerin
yaşadığı deneyimleriyle mahremiyet algılarında zaman boyunca bir değişikliğe sebep
olup olmadığı;
3. İnternet ortamında kişisel verilerinin güvende olup olmadığını ve önlem alıp almadıkları;
şeklindedir.
Araştırma Yöntemi
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi olan, yarı-yapılandırılmış derinlemesine
mülakat tekniği ile yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinde, yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülakat tekniği en sık kullanılan veri toplama aracı
olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu yöntem yaklaşımı,
görüşme sırasında irdelenecek bir sorular veya konular listesini kapsar.
“Görüşme formu yöntemi, benzer konulara yönelmek yoluyla değişik insanlardan aynı tür bilgilerin alınması amacıyla hazırlanır” (Patton, 1987, s.111).
Görüşmeci önceden hazırladığı konu veya alanlara sadık kalarak hem önceden
hazırlanmış soruları sorma hem de bu sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi
alma amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir. Sorular veya konuların
belirli bir öncelik sırasına konması zorunlu değildir. Görüşme formu, araştırma
problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların kapsanmasının güvence altına
almak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Görüşmeci, görüşme sırasında soruların
cümle yapısını ve sırasını değiştirebilir, bazı konuların ayrıntısına girebilir
veya daha çok sohbet tarzı bir yöntem benimseyebilir (Yıldırım ve Şimşek,
2011, 122).
Yarı-yapılandırılmış görüşmeler katılımcının algıladığı dünyayı kendi
düşünceleriyle anlatmasını sağlamaktadır. Bu dünyaya ulaşmak için sorularınız
çoğunlukla açık uçlu olmalıdır. Bu tarz görüşmelerde ya her soru esnek cümlelerden oluşmalı ya da görüşme farklı yapılandırılmış teknikler ile hazırlanmalıdır (Merriam ve Tisdell, 2013, s. 110-111). Yukarıda söz ettiğimiz yarıyapılandırılmış görüşme tekniği bazı olumlu yönlere sahiptir. İlk olarak,
araştırmacıya esnek bir zaman sağlar. Örneğin, görüşmeci birey tarafından
5
Kosova’da 7 devlet üniversitesi Hasan Prishtina Üniversitesi- Priştine, Ukshin Hoti Üniversitesi -Prizren, Haxhi Zeka Üniversitesi - İpek, Kadri Zeka
Üniversitesi - Gilan, Fehmi Agani Üniversitesi - Jakova, İsa Boletini Üniversitesi - Mitroviça ve Ferizaj Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Ferizovik
bulunmaktadır. Kosova’nın yüksek öğrenim kapsamında en eski (1970 yılında kuruldu) ve en büyük olan Hasan Prishtina Üniversitesinde 42.006
öğrenci öğrenim görmektedir.
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yanıtlanmış soruları tekrar sormayabilir, bazı soruları atlayabilir veya sormaktan vazgeçebilir. Aynı zamanda, belirli bir forma dayalı bir görüşme farklı
bireylerden daha sistematik ve karşılaştırabilir bilgi elde etmeye sağlar. Yapılandırılmamış görüşme ile karşılaştırıldığında elde edilen verilerin düzenlenmesi ve analizi daha kolaydır. Çünkü bu verilerin belirli bir görüşme formun
varlığın nedeniyle, formda kapsanan soru veya konu alanları altında elde
edilmiştir (Yıldırım ve Simsek, 2011, s.122-123). Bu nedenle çalışmada, Kosova’ya farklı şehirden gelen öğrencilerin her birinin, mahremiyet ve gözetim
kavramları hakkındaki farklı görüşlerini rahatça oraya çıkarabilmek için yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Nicel araştırma geleneği içinde gelişen, ancak nitel araştırmacılar tarafından
da sınırlı biçimde kullanılan olasılık temelli örnekleme yöntemlerinin tersine
amaçlı örnekleme yöntemleri, tam anlamıyla nitel araştırma geleneği içinde
ortaya çıkmıştır. Patton'a (1987) göre, olasılık temeli örnekleme, temsiliyeti
sağlama yoluyla evrene ilişkin geçerli genellemeler yapma konusunda önemli
yararlar sağlarken, amaçlı örneklem alınmasıyla zengin bilgiye sahip olduğu
düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Bu
anlamda, amaçlı örnekleme yöntemleri pek çok durumda, olgu ve olayın
keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olmaktadır (Yıldırım ve Simsek,
2011, s.107). Araştırmada, Kosova’da yaşayan, Hasan Prishtina Üniversitesi’nde
lisans veya yüksek lisans öğrenimine devam eden 18 öğrenci ile görüşme
yapılmıştır. Çalışmada Hasan Prishtina Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin geniş kesimlerinin temsil edilebilmesi için 11 farklı bölümde öğrenim
gören ve 13 farklı il ve ilçeden gelen öğrenciler katılımcı olarak seçilmiştir.
Kartopu (zincir) örnekleme yöntemi olarak kullanılmaktadır.
2018 We Are Social raporunda, Kosova’nın nüfusunun, 1,78 milyon olduğu
ve bunlardan 1.52 (%85) milyonunun internet kullanıcısı olduğu belirtilmektedir. Genel anlamda, 1,10 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısıdır. 1.94
(%109) milyonun mobil abonelikleri bulunmaktadır, bunlardan 0.91 (%51) milyonu ise mobil telefon üzerinden sosyal medya kullanıcısıdır. 1,78 milyon
nüfusun %48,5’inin kadın, %51,5’in erkek olduğu belirtilmektedir. Yaş ortalaması ise 29.6’tir. We Are Social 2018 raporuna göre, 1,10 milyon toplam aylık
Facebook kullanıcısının %39’unun kadın, %61’inin ise erkek olduğu; %83’ünün
akıllı telefonla bağlandığı bilgisine ulaşılmaktadır. Altı yüz kırk bini Instagram
kullanıcısı, bunlardan %40’ı kadın, %60’ı erkektir (We Are Social, 2018).

261

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Katılımcı Özellikleri ve Sosyal Medya Alışkanlıkları
Mülakatlar, Hasan Prishtina Üniversitesi’nde öğrenim gören 11 farklı bölüm
ve 13 farklı il ve ilçeden gelen öğrencilerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Katılımcılara ait bilgiler Tablo 1’ de gösterilmektedir.

Tablo 1 Katılımcıların Özellikleri
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Katılımcılar, 18-32 yaş aralığında, 8 erkek 10 kadın olmak üzere toplam 18
kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, katılımcıların sosyal medyada kullanım
alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla ön görüşme forumunda “Günde ortalama
kaç saat internet kullanmaktasınız?” sorusu sorulmuştur. Katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçları ve günlük internet kullanım süreleri çeşitlilik
göstermektedir. Tablo 2’de bu farklılıkları göstermek için katılımcıların aktif
olarak kullandığı sosyal medya araçları ve internet kullanım süreleri gösterilmektedir. 10’u kadın olan katılımcılar günde ortalama 5,55 saat; erkek olan
8’i ise 4,37 saat sosyal medya kullanmaktadırlar.
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Tablo 2 Katılımcıların günlük internet kullanım süreleri ve kullandıkları sosyal
medya araçları
Katılımcılar sosyal medyayı birbirinden farklı amaçlarla kullanmaktadır. Görüş
formunda belirtildiği gibi, her katılımcının sosyal medyayı birden fazla amaç
için kullandığı görülmektedir. Katılımcıların 17’si “eğitim” ve “sohbet”
amacıyla sosyal medyayı kullandığını ifade ederken, 14 katılımcı eğlence
amacıyla, 6 katılımcı gündemi takip etmek amacıyla, 10 katılımcı “etkinlikleri
takip etmek” amacıyla, sosyal medyayı kullandığını belirtmiştir. Aşağıdaki
tablo 3’te katılımcıların sosyal medya araçlarını kullanım amaçları
sınıflandırılarak gösterilmiştir.
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Tablo 3 Katılımcıların sosyal medya kullanım amaçları
Katılımcılardan Mahremiyet Algıları
Bütün katılımcılara ilk olarak mahremiyet kavramının onlar için neyi ifade ettiğini; sanal ortamda ve gündelik hayatta mahremiyeti nasıl algıladıklarını
tanımlamaları istenmiştir. Katılımcılara sanal ve gündelik hayatta mahremiyet
kavramının ne ifade ettiği sorulup, müdahale yapılmadan cevap alınmıştır.
Böylece katılımcıları mahremiyet kavramını nasıl algıladıkları sonucu ortaya
konmuştur. Katılımcılardan 13’ü mahremiyet kavramını, özel, bireysel ve
kişisel bilgiler olarak tanımlayıp ve bilgilerin başkaları tarafından bilinmemesi
gerektiğini ifade etmektedirler. Çoğu yanıtlarda telefon numarası en mahrem
bilgi olarak görülmektedir. Banka kart bilgileri, aile bilgileri, adres, fotoğraflar
vs. de kişisel ve mahrem olan bilgiler olarak belirtilmektedir.
“Mahremiyet kavramı benim için, kişisel bilgilerimi sadece benim bilmem
gerekiyor. Çünkü bunlar bana özeldir ve kimsenin bunları bilmeleri gerekmiyor. Bu bilgilere erişme hakkı kimsede olmasın.” Katılımcı 6
“Mahremiyet, evin içinde olan, hatıralarımda saklanan, kişisel bilgilerim (telefon numarası, banka kartı bilgileri, vs. ekleyerek) mahremiyet olarak görüyorum.” Katılımcı 18
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“Mahremiyet kavramı açısından, diğerlerin benimle ilgili çok şeyi bilmemesi
gerektiğini düşünüyorum, çoğu insanın benim mahremiyetimle, ilk olarak
benim ailemle, çevremle, arkadaşlarımla ilgili bilgileri olmaması lazım ve
bunun herkes için önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, senin
mahremiyet olarak algıladığın bir şeyi, diğerlerinin bilmemesi gerekiyor. Ön
ankette cevapladığım gibi, benim için mahremiyet, yaş, telefon numarası gibi
şeyler çünkü bunlar benim bireysel bilgilerimdir.” Katılımcı 1
“Örneğin telefon numaramı, ailemle fotoğrafları, kendi fotoğraflarımı, kişisel
bilgilerimi mahremiyet olarak algılıyorum.” Katılımcı 4
“Mahremiyet olarak doğum günü, doğum yeri, konumu, fotoğrafları görüyorum. Bunları başkalarıyla paylaşmamak gerektiğini düşünüyorum çünkü
sana özel olan bilgiler bunlar. Basitçe onlar senin bilgilerin, neredesin ve ne
yapıyorsun başkalarının bilmemesi gerektiğini düşünüyorum.” Katılımcı 13
Diğer 3 katılımcılardan mahremiyet olarak sadece aile ile ilgili bilgileri görmektedirler.
“Mahremiyet olarak tek ailem ve aile bilgilerimi görüyorum. Bir de geçmişimi,
çocukluğumu mahremiyet olarak görüyorum.” Katılımcı 14
Diğer taraftan, katılımcılılardan 2’si mahremiyeti genel olarak günlük rutinlerden ve gündelik faaliyetlerden algıladığını anlatmaktadırlar. Yani bir gün
içinde ne yapıp etiklerini, nereye gittiklerini ve kiminle konuşup konuşmadığını mahrem olarak görmektedirler.
“Mahremiyet olarak benim kiminle konuştuğumun, ne yaptığımın, nerede
olduğumun bilinmesi demektir.” Katılımcı 8
“Mahremiyet olarak benim kiminle konuştuğumun, ne yaptığımın, nerede
olduğumun bilinmesi, ailem ve fotoğraflar demektir.” Katılımcı 10
Ancak, katılımcılardan 3’ü ise mahremiyeti sanal dünyada gündelik hayattan
farklı olduğunu ifade etmişlerdir. Sosyal medyada mahremiyet kalmadığını,
her şeyin kamusal olduğunu ve bundan dolayı gündelik hayattın etkilendiğini
vurgulamaktadırlar. Sosyal medya güvenli bir alan olmadığı için her şeyin
paylaşılmamasını gerektiğine dair düşünceler de yer almaktadır:
“Yaşadığımız çağda sadece sosyal medyada gündelik hayatta da mahremiyet
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güvenli değil. Mahremiyet sorununu sadece sıradan insanlar değil ünlüler de
bu konuda sorun yaşıyorlar. Bundan dolayı, genel olarak sosyal medya güvenli
bir alan değildir.” Katılımcı 8
“Sosyal medyada ve gündelik hayattaki mahremiyet farklıdır. Şimdi sosyal
medyada her şey kamusal oldu mahremiyet yok artık. Tabii ki sosyal medyadaki mahremiyetin bu önemsizliği gündelik hayatımızı da etkiliyor; çünkü
sosyal medyada tanıdığın kişileri gündelik hayatta da tanıyorsun. Hiçbir yerin
mahremiyeti kalmadı. Bu biraz kendimize bağlı, yani sosyal medya hesabımızı
nasıl yönetiyoruz, neyi paylaşıyoruz, neyi paylaşmıyoruz. Tabii ki eğer sosyal
medyada bir hesap oluşturmak istiyorsan bazı kişisel bilgilerini paylaşman
gerekiyor.” Katılımcı 16
Ayrıca hem sosyal medyada hem gündelik hayatta mahremiyetin korunmasının ve kişisel bilgilerin izinsiz alınıp kullanmamasının da katılımcılardan
2’si tarafından mahremiyet kavramı altında ifade edilmiştir.
“Eğer bahsettiğim bilgiler herkese açıksa o zaman o bilgilerin yanlış yönde
kullanılmasını makul olarak görüyorum. Fakat, eğer bilgilerim özel ise, yani
mesajlarım, sosyal medya sohbetlerim özel ise, o zaman onların denetilmesi
ve yanlış yönde kullanılmasına asla izin vermezdim”. Katılımcı 2
Elde edilen cevaplar, genel olarak bütün katılımcıların mahremiyet konusunda
farklı düşüncelere sahip oldukları ama mahremiyet hakkında genel bir algısı
olduğunu göstermektedir.
Mahremiyet Algısının Zamanla Değişimi ve Dönüşümü
Mahremiyet algısı zamanla değişmektedir. Bu çalışma da mahremiyet algısının
daha önceden ve sosyal medya ortaya çıktıktan sonra değişip değişmediğini
incelenmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple “Daha önceden mahremiyet olarak
neyi algılıyordunuz şimdi ise neyi?” sorusunun cevabı mahremiyet algısının
değişip değişmediğini; sebepleri de ekleyerek araştırmada rehber olmuştur.
Katılımcılardan 9’u mahremiyet algısının değiştiğini açıklamaktadırlar. Bu
değişime sebep olarak arkadaşlık kurma, topluma ayak uydurma veya güncel
olma gibi durumları göstermişlerdir.
“Değiştiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi herkesin bir sosyal medya hesabı var ve
onun üzerine istediği şeyi paylaşma fırsatı buluyor. Yani, istediği şeyi sosyal medya
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üzerinden paylaşıyor. Önceden ise günlüklerimiz vardı ve günlüklerimize yazıyorduk
ve kimseyle paylaşmıyorduk. Şimdiyse Facebook açıp orada yazıp paylaşıyoruz.”
Katılımcı 13
“Önceden doğum tarihini mahremiyet olarak görüyordum şimdi ise değil.” Katılımcı
3
“Önceden mahremiyet evin içindeki gelişmeler, sohbetler ve olaylar olarak algılanıyordu. Şimdi ise mahremiyet daha çok sosyal medyayla ilişkilendirilerek algılanmaya
başlandı” Katılımcı 8
“Önceden mahremiyet bu kadar açık ve yaygın değildi. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kişisel bilgilerini başkalarının görmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bazı çok
özel bilgilerin, (örneğin, bulunduğun yerin) paylaşılmasına karşıyım” Katılımcı 4
“Evet, tabii çünkü sosyal medya seni daha özgür kılıyor ve kendini toplumun dışında
hissetmemek için paylaşıyoruz. Bazı dönemlerde az paylaştığımı günlerde arkadaşlarım
madem kullanmıyorsun, paylaşmıyorsun, aktif değilsin demektir, o zaman sosyal
medya hesapların kapat en iyisi diyordu. Herkesin paylaştığını görünce insan ister istemez onu normal bir hal olduğunu düşünüyorsun.” Katılımcı 10
“Bugünlerde konumunu herkes tarafından biliniyor, önceden bunu bilme ihtimalin
yoktu. Bugünlerde herkesin nerede olduğunu biliyoruz.” Katılımcı 5
Bu cevaplardan hareketle geçmişte mahremiyet olarak görülen şeylerin sosyal
medyanın hayatımıza girmesiyle artık mahrem olarak sayılmadığı sonucuna
varabiliriz. Araştırmaya dahil olan katılımcılardan 3’ü bu konuyla ilgili fikirlerinin olmadığını, katılımcıların 6’sı ise mahremiyet algısının eskiye nazaran
değişmediğini savunmaktadır;
“Bilmiyorum, bir şeylerin değiştiğini düşünmüyorum, aynı. Tanımadığım kişileri
sosyal medya üzerine arkadaşlık tekliflerini kabul etmemeyi mahremiyet olarak algılıyordum ve hala öyle düşünüyorum.” Katılımcı 2
“Mahremiyet biraz insanın tabiatıyla ilgilidir. Benim gibi, çekingen olan tipler mesela
gündelik hayatta paylaşmadığını sosyal medya ortamında da paylaşmıyor” Katılımcı
18
“Bir değişiklik yok, önceden nasıl gördüysem şimdi de aynısı.” Katılımcı 6
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“Ne önceden ne de sonrasında benim gizli tutuğum hiçbir şey yok. Kendi kişisel bilgilerimi rahatça paylaşabilirim. Örneğin, kendi çantamı verebilirim ve içinde ne
olduğunu bakabilirsiniz, kaç sevgilim olduğunu söyleyebilirim veya evimin içine girip
bakabilirsin. Bir tek ailem hariç, ailem benim mahremiyet çizgim.” Katılımcı 14
Daha önceden mahremiyet alanı ve özel bilgilerimizi paylaşma konusuna
daha fazla önem veriyor ve dikkat ediyorduk. Ancak sosyal medyanın ortaya
çıkmasıyla birlikte mahremiyet algısı değişime uğramaktadır. Bazı katılımcılar
sosyal medyanın mahremiyeti ifşa ettiğini düşünmektedirler.
“…Önceden, evde kötü bir olay yaşandığında onu başkaları duymasın diye örtmeye
çalışıyorduk. Şimdi ise, onu bir fotoğraf, ya da bir açıklama yazısıyla sosyal medyada
paylaşıyoruz. Ya da bir şey yerken ya da ruh halini, genel anlamda mahrem olan her
şeyimizi paylaşıyoruz. Bana ne senin ruh halinden, ya da yediğin yemekten. Eğer,
seninle ilgili bir haber almak istiyorsam telefon açıp sorarım, senin bana sosyal medya
üzerinden söylemene gerek yok.” Katılımcı 2
“Evet, mahremiyetin öneminin kaybolduğunu düşünüyorum, bunu her gün onaylıyoruz. Sosyal medyada girdiğimiz anda, farklı fotoğraflar görüyoruz, biz de paylaşımda
bulunuyoruz, arkadaşlarla fotoğraflar, bazen videolar...” Katılımcı 1
Teknolojinin gelişiminin ve sosyal medyanın mahremiyetin kaybolmasına sebep olduğunu düşünenler de vardır.
“… internet ve sosyal medya çıktığında nasıl kullanılması gerektiğini gösteren bir
eğitim yapılmamıştır. Kosova bir geçiş süreci yaşıyor ve ilk olarak internet ve sonrasında
sosyal medya yüksek çapta kullanılmaya başladı. Kosova’daki gençler, kültür aktiviteler
eksikliğinden dolayı kendini sosyal medya ortamlarında bulmuştur. Böylelikle, sosyal
medyada paylaşılan tüm kişisel bilgiler mahremiyet ihlaline yol açmıştır. Sosyal medyada ve internette her şeyin paylaşılmasını makul görmüyorum.” Katılımcı 7
“…her çağda, teknoloji işinin insanların mahremiyetini hiçbir yerde bırakmayacağını
düşünüyorum.” Katılımcı 8
“…sosyal medya önemli etkenlerden biridir. Sosyal medyada gençler paylaşma
konusunda sorun yaşamıyor, her şeyi paylaşabiliyorlar. Önceden, sosyal medya yoktu
ve zihniyet farklıydı. Şimdi ise gençler her şeyi anlatmaya hazırlar.” Katılımcı 17
Sosyal medya paylaşımları ve gelişen internet mahremiyetin ihlaline neden
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olmuştur. Ayrıca insanlar da milyonlarca paylaşım yaparak özel alanın ve
mahremiyetin kaybolmasına sebep olmaktadır.
Mahremiyet İhlali ve Gözetim
Gündelik hayat gösteriyor ki başta fotoğraf ve videolar olmak üzere her şey
çevrimiçi paylaşılmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Youtube, Dailymotion gibi sosyal paylaşım ağlarına her ay milyonlarca görüntü eklenip
arşivlenmektedir. Google’ın ve Youtube’un aktardığına göre, her dakika veri
tabanlarında paylaşılmak üzere bu sitelere ortalama on üç saatlik video yüklenmektedir. Hayatlarımızı daha önce hiç yapmadığımız biçimde, herkesin
gözü önünde arşivlemekteyiz (Neidzviecki, 2010, s.17). Ancak, bu paylaşımların bizim dışımızda birileri tarafından gözetlendiğinden ve denetim altında
olduğundan herkesin haberi olmamaktadır. Bu bağlamda, yarı-yapılandırılmış
görüşmede katılımcıların, sosyal medyadan gözetlendiğinin farkında olup olmadıkları ve sosyal medyayı bir gözetim aracı olarak görüp görmedikleri belirlenen sorular ile araştırılmıştır. Katılımcılardan 14 kişinin sosyal medyada
gözetimin var olduğunu bildiği; fakat paylaşılan her şeyin (fotoğraf, kişisel
bilgilerimiz, zevklerimiz, görüşlerimiz vs.) depolanıp gözetlendiğini ya da
denetim amacıyla kullanıldığını bilmediği anlaşılmaktadır.
“Evet, farkındayım. Hem kendi açımdan hem de arkadaşlarımdan bu konuda farklı
şeyler duydum. Örneğin, Google’da bir şeyi aradıktan sonra bir süre sonra Facebook’ta
otomatik olarak Google’da aradığım şey öneriliyor. Aslında bu gözetim altında
olduğumu göstermektedir ve bizim tercihlerimizi otomatik olarak Facebook hesabında
görebiliyoruz.” Katılımcı 16
“Evet, farkındayım. Viber ve Facebook uygulamalarında gözetlendiğimi fark ettim.”
Katılımcı 11
“Evet, farkındayım. Madem bunlar insanların elinden çıkmıştır onları kontrol etmek
de insanın elinde.” Katılımcı 12
“Evet, farkındayım. Ben öyle bir tecrübe yaşamadım fakat diğerlerinden duydum ki
sosyal medya üzerine bazı fotoğraflarına ulaşıp almışlar.” Katılımcı 15
Yanıtlardan çoğu katılımcıların gözetlendiğinin farkında olduğunu göstermekte; fakat gözetim ile ilgili kitle iletişim araçlarında bilgi yer almadığı için,
sadece arkadaşlardan duydukları kadarıyla da kendileri yaşadığı tecrü-
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belerinden yolla çıkarak bir fikir oluşturmaktadırlar. Gözetim hakkında haberler okuma fırsatının olup olmadığına ilişkin sorular da görüşmede sorulmuştur.
“Haber olarak değil bir yerlerde okumuştum ki farklı gruplar ve şirketler bilgilerini ve
sohbetlerini alabiliyorlar.” Katılımcı 17
Diğer katılımcılardan 4’ü, sosyal medyada gözetlendiğinin farkında değillerdir.
Aynı zamanda bu konu hakkında medya tarafından da haberdar olmadıklarını
belirtmişlerdir.
“Sosyal medyada gözetlendiğimin pek farkına varamadım.” Katılımcı 7
“Yok, bunu ne duydum ne fark ettim. …Sık sık sohbet kutusunda telefon numarası
ekle ki seni telefon numarasıyla da bulalım seçeneği çıkmıştı. Bununla gözetlendiğimi
bilmiyordum. Bazı uygulamaları yükleyince kişisel bilgilerinin alınacağını duymuşum
da sosyal medyanın da bunlardan birisi olduğunu hiç düşünmedim.” Katılımcı 10
“Bununla ilgili haberim yok; fakat böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum.” Katılımcı
13
Yukarıdaki 3 katılımcılardan birisi göründüğü gibi gözetim hakkında haberdar değildir.
Burada endişe verici bir diğer nokta ise cevap veren katılımcılardan birisi gözetlenmediğini düşünmektedir ve gözetim bu katılımcı için “bir risk oluşturmuyor” şeklindeki
düşünmesidir.
“Katılımcı: Bunu düşünmüyorum, çünkü paylaşımlarımı herkes görsün diye yapıyorum. Bundan dolayı gözetlenip gözetlenmediğim umurumda değil.
Araştırmacı: Senin için risk oluştuğunu düşünmüyor musun?
Katılımcı: Yok, düşünmüyorum.” Katılımcı 1
İnternette Kişisel Bilgilerin Güvenirliği
Araştırmada, 18 katılımcıdan 14’ü internet ortamında verilerinin güvende olmadığını düşündüğünü ifade ederken, yalnızca 4 katılımcı internet ortamında
verilerinin güvende olduğunu düşündüğünü belirtmiştir.
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Şekil 1 Katılımcıların internette verilerinin güvende olup olmadığına dair görüşleri
Şekil 1’de katılımcıların internette verilerinin güvende olup olmadığına dair
görüşleri yer almaktadır. Katılımcıların 4’ü internette verilerinin güvende
olduğu düşünürken, 14 katılımcı internet ortamında verilerinin güvende olmadığını ifade etmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Çalışmada, Kosova Hasan Prishtina Üniversitesi 18 öğrenciye, “internet ortamında kişisel verilerinin güvenliği, sosyal medyadan gözetlendiği hakkında
bilgileri, mahremiyet kavramına verdiği önem ve mahremiyet algısındaki zaman boyunca yaşadığı değişiklikler” gibi alt konular hakkında sorular sorulmuş ve bu sorulara verilen cevaplar değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Görüşmeler Hasan Prishtina Üniversitesi’nde öğrenim gören 11 farklı bölüm
ve 13 farklı il/ ilçeden gelen öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, kartopu tekniği seçilmiş; katılımcılar 3’ü yüksek lisans diğerleri lisans
öğrencisi olup, 10 kadın, 8 erkek toplam 18 kişiden oluşmaktadır.
10 kadın katılımcının günlük ortalama sosyal medya kullanımı 5,55 saat iken;
8 erkek katılımcının ise 4,37 saattir. Sosyal ağlardan en çok Facebook sonra Instagram ve Snapchat kullanılmaktadır. Katılımcıların cevaplarına göre, sosyal
medya en çok sohbet, eğitim ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır. Paylaşımların
içeriklerine bakacak olursak, genel olarak fotoğraf içerikli paylaşımlar yapıldığı
ve kadın olan katılımcıların erkeklere göre (erkekler nadiren fotoğraf paylaştığını ifade ettiler) daha fazla fotoğraf içerikli paylaşımlarda bulunduğu
tespit edilmiştir.
Kosova’da üniversitede öğrenim gören, araştırmamıza katılan öğrencilerin
genel anlamda mahremiyetin ne olduğunu konusunda bilgi sahibi olduğu
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anlaşılmaktadır. Yani onlara göre mahremiyet diğerlerinin bilmemesi ve korunması gereken kişisel ve özel bilgilerdir. Kişisel bilgilerin en özel olanları;
telefon numarası, aile bilgileri ve fotoğraflar olarak öne çıkmaktadır. Buna
paralel olarak, sosyal ağların ortaya çıkmasıyla birlikte, mahremiyet algısının
etkilendiğini, dönüştüğünü ve sanal ortamda mahremiyet olgusun kaybolduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılardan kadın olanlar, mahremiyeti yabancıların bilmemesi gereken kişisel, aile bilgileri ve fotoğraflar olarak nitelerken; erkeklerde ise daha çok sohbetlerin ve rutin aktivitelerin, yani ne yapıp
etiğinin bilinmemesi olarak algılamaktadır.
Katılımcıların çoğu mahremiyet algısının zamanla değiştiğini, bugünlerde ise
daha farklı olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü sosyal ağların ortaya çıkmasıyla
birlikte, kişisel bilgilerin paylaşımında bir fırsat alanı oluşmuş ve böylelikle
herkesin her şeyi paylaşması durumu ortaya çıkmıştır. Önceden mahrem
olarak algılanan bilgiler, örneğin evin içinde olan, bugünlerde ise toplumdan
ayrı kalmamak için paylaşılması gereken bilgiler olarak algılanmaktadır. Sosyal
ağlar, kendine ifade etme alanı olarak görülmekte; böylece, herkes için bilgi
edinme imkânı sağlamaktadır. Mahremiyet algısının geçmişe göre bugün de
değişmediğini düşünen katılımcılar, genelde sosyal medyayı kullanırken daha
dikkatli olmaya çalıştığını, bazı kişisel bilgileri paylaşmadığını, daha çok
eğitim ve kişisel gelişim için kullandıklarını ifade etmektedirler. Mahremiyetin
önemini yitiren önemli nedenlere örnek olarak teknolojik gelişmeler ve sosyal
ağlar olduğunu düşünmektedirler. Çünkü sosyal ağların olmadığı dönemde
toplumun zihniyeti farklı olduğu için, mahremiyet önemli bir olgu olarak
görülmekteydi.
Yarı-yapılandırılmış görüşmede katılımcıların, sosyal medyadan gözetlendiklerinin farkında olup olmadıkları ve sosyal medyayı bir gözetim aracı olarak
görüp görmedikleri araştırılırken, katılımcılardan 14’ü gözetlendiğinin farkında
olduğunu belirtmişler; fakat gözetimin sosyal medyada nasıl işlediğini
konusunda az bilgili olduklarını ifade etmektedirler.
Günümüzde web odaklı bir hayat içeresinde büyüyen çocukların ve genlerin
yaşam öyküleri, teknolojinin kimlik ve yaşam algısını şekillendirme gücünü
gösteren önemli veriler sunmaktadır (Turkle, 2010, s. 169). Sosyal medya
hesaplarında sürekli özel hayatlarına dair paylaşımlarda bulunmak, bu paylaşımlara yönelik kitlelerinden ne tepki gelecek diye beklemekte ve bu
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çerçevede başkalarını kontrol etmekte, bu durum mahremiyet algısındaki
ciddi bir değişime işaret etmektedir. Bu bağlamda, S. Garfinkel’in (2000), Yirmibirinci Yüzyılı mahremiyetin ölüm yüzyılı olarak nitelendirmektedir.
Tüm bunlardan hareketle, Kosova’daki gençlerin mahremiyet kavramı
hakkında bilgi sahibi olmakta ve mahremiyet algısının zamanla değişim ve
dönüşüme uğradığını düşünmektedirler. Çalışmaya göre gençler kişisel bilgilerini paylaşma konusunda dikkatli davranmamaktadır. Bunun nedeni olarak
bazılarının gözetimin farkında olmadıkları ve gözetimin sıradan insanlar için
değil ünlü ve önemli kişiler için işlediğini düşünmeleri gösterilebilir. Kişisel
veriler korunması ve gözetilmemesi gereken bilgilerdir. Bu sebeple kişisel verilerin korunması ve mahremiyetine ilişkin konularda, kişiler bilgilendirilmeli
ve bilinçlendirilmelidir. Bunun için projeler, konferanslar ve çeşitli seminerler
düzenlenebilir.
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Sosyal Medyada Günlük Yaşam Fotoğraflarının Paylaşımı
Kassoum Drame
Özet: Çoğunlukla sosyal medyada insanlar kendi günlük yaşamından çeşitli fotoğraf kareleri ve
anlarını paylaşmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter ve Whatsapp gibi araçlarla kendilerini
çevrelerine ve diğer kişilere tanıtmaya çalışmaktadır (Akt. Ekşi, 2018: 210). Böylece sosyal medya
insanları yer, yaş, cinsiyet, eğitim durumu veya sosyal statü fark etmeksizin dünya ile buluşmalarını
ve kendilerini farklı şekillerde tanıtmalarının yolunu açmış oldu (Binark ve d. 2009: 25).
Sosyal medyada günlük yaşamın fotoğraflarının paylaşım araştırması ve sosyal medyada çeşitli
paylaşım gerekçelerini tespit etmek amacıyla anket yöntemi kullanarak yapılmıştır. Araştırma
Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da 70 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem yöntemi olarak,
araştırma için ayrılan kaynakların sınırlı olmasından dolayı tesadüfi olan örnekleme yöntemlerinden
kolay örneklem yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların oranları ise %50 kadın ve %50 erkektir. Katılımcılarda %47,1 oranla 20 ile 25 yaş arası gençler de fotoğraf paylaşımı daha fazladır. Çalışmanın
temel amacı, sosyal medya olgusu ve insanların günlük yaşamının fotoğraflarının paylaşımı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma sosyal medyada fotoğraf paylaşımın etkisini gösterme amacı
taşımaktadır. Sosyal medyada günlük yaşamın fotoğrafları paylaşım faktörleri karşılaştırılmaktadır.
Bu faktörler olumlu ve olumsuz etkiye sahiptir. Bulgu olarak, sosyal medyada günlük yaşamın fotoğrafları paylaşım adeta çığ gibi büyümüştür. İnsanlar, sosyal medyada günlük yaşamın fotoğraflarını paylaşımda artık birbirleriyle rekabet haline gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Sosyal Medya, Günlük, Paylaşım, Yaşam

Giriş
Sosyal medyanın ortaya çıkışı, insanların dünyadaki yaşam tarzını tamamen
değiştirdi. Bu keşif insanların sosyal hayatında büyük değişikliklere neden
oldu. Günümüzde sosyal ilişkiler dijital olarak yönlendirildi. Diğer bir değişle
insanlar iletişim kurmak, fikir alışverişinde bulunmak, bilgilendirmek, birbirleriyle buluşmak için bir ağ oluşturdular. Buna sosyal medya denir (Engin,
2011: 37). Bütün bunlar teknolojinin keşfi sayesinde mümkün olmuştur.
Teknolojinin faydaları paha biçilmezdir. Günden güne hızla gelişen teknoloji
bizi şaşırtıyor. Böylece iletişim teknolojisi sayesinde tüm dünyada değişim
kolayca gerçekleşmiştir. Artık hiçbir bilgi bizden saklanamaz hale gelmiştir.
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar, insanlar birbirleriyle konuşabilirler
(Aydoğan, 2010: 4). Bu yönüyle sosyal medya bir şekilde yalnızlığın üstesinden
gelmeye ve strese karşı savaşmaya yardımcı olabilir. Bir eğitim aracı olarak
da kullanılabilir(Barutçu, Tomaş, 2011: 5). Ek olarak, insanlar sosyal medya
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ile boş zamanlarını değerlendirebilirler. Ayrıca sosyal medya Online bir pazar
olarak da kullanılabilir (Barutçu, Tomaş, 2011: 7). Sosyal medya şirketlerin
veya ticari ürünlerin tanıtımına imkân sağlamaktadır. Diğer taraftan, sosyal
medyanın aileleri, meslekleri ve entelektüel yaşamı tahrip ettiği söylenebilir.
Sosyal medya nedeniyle birçok insan hırsızlığa, fiziksel ve ahlaki saldırıya
maruz kaldılar (Akt. Ekşi, 2018: 210). Kısacası, sosyal medya avantajları ve
dezavantajları olan bir araçtır. Bu yüzden bazı kişiler yararlı olduğunu, bazıları
da zararlı olduğunu iddia etmektedir. Aslında, bunların hepsi sosyal medyanın
kullanım şekline bağlıdır. İnsanlar günlük yaşantılarını paylaşmak için sosyal
medyayı kullanırlar. Fotoğrafların sosyal medyada günlük olarak paylaşılması
artık bir adet haline geldi (Ellison, Steinfield ve Lampe, 2007). Bugünlerde
yeni nesil, neredeyse hepsi, sosyal medyada en az bir fotoğraf paylaşmakta.
Bu sebeple sosyal medya günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. Kişisel,
grup, iş hatta bir toplum için yapılan paylaşımlarla, birçok kişi resim paylaşma
alışkanlığı edinmiştir. Bu paylaşımlar Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp
ve diğer sosyal medya araçlarında gerçekleştirilmektedir (John Field, 2006:
146). Peki, insanların tüm bu sosyal paylaşımlarını yapma istekleri nedendir?
Niye her yaptığımız faaliyetleri sosyal medyada bildirmek istiyoruz? Neden
sosyal medyada paylaşmaktayız? Sosyal medya bizim paylaşmış olduğumuz
fotoğrafların türlerini dahi etkiliyor mu? Sonuç olarak insanlar bu nedenlerin
farkında olup olmadan sosyal medya araçlarında birçok fotoğraf paylaşımını
yapmaktadır.
Bu çalışmanın önemi, insanların günlük yaşam fotoğraflarını Facebook, Instagram, Twitter ve Whatsapp gibi araçlarda paylaşım nedenlerini belirlemektir. Sosyal Medya herkese kişisel haberin üretmesini ve kendilerini anlatmalarını sağlamaktadır. Bu araştırma sorun olarak Sosyal medyada günlük
yaşamın fotoğrafları paylaşım nedenlerini, insanların bu paylaşımda birbirlerine etkisini ele almaktadır.
Çalışmanın temel amacı, sosyal medya olgusu ve insanların günlük yaşamının
fotoğrafların paylaşım isteği ve bunların nedenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma sosyal medyada fotoğraf paylaşımının etkisini ve bunların
sonuçlarını göstermektedir. Çalışmanın amaçları bu şekilde formüle edilebilir;
Sosyal medyanın bireysel haber açısından büyük bir fırsat olduğu, Sosyal medyanın insanların günlük fotoğraflarının paylaşım şeklinin etkilemesi, Günlük
yaşam içinden neden fotoğraf paylaşım ihtiyacı duyulması ele alınmıştır.
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Sonuç olarak Günlük yaşamın içinden fotoğrafların sosyal medyada paylaşmasının avantajları ve dezavantajlarının ortaya çıkartması hedeflenmiştir.
Bu araştırma içerik analiz yoluyla birkaç önemli hipotezi inceleyecektir. Sosyal
medya ile günlük yaşamın fotoğraflarının paylaşımı arasında ters bir ilişki
yoktur. Birbirlerini etkiliyorlar. Sosyal medya, fotoğraf paylaşım konusunda
etkileyici bir faktör olarak, günlük yaşamın fotoğraflarının paylaşımı üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir. Sosyal medyada fotoğraf paylaşımının en büyük
nedeni, kişilerin iyi bir durumda olduklarını göstermek için gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya kullanıcıları, içinde bulundukları güzel bir ortamı göstermek ve unutulmaz bir anı paylaşmak için fotoğraf paylaşımı yapmaktadırlar.
Araştırmanın Metodolojisi
Bu çalışmada, belirli bir olgu tahlil edilip daha sonra bu olguyu açıklayan
tanımlayıcı analitik
bir yöntem kullanmıştır. Ayrıca bilgi toplama yöntemi olarak vaka çalışması
yöntemi
Kullanılmıştır. Araştırma hedeflerine ulaşmak için kitaplar, dergiler ve diğer
materyaller gibi
çeşitli belgelere referans alınarak analitik tanımlayıcı yaklaşım yöntemi uygulanmıştır.
Bunlara ek olarak önceki çalışmaların ele alınmasıyla tarihsel yaklaşımın
metodu belirlenmiştir.
Sosyal Medya Olgusu
İnternetten sonra ortaya çıkmış olan sosyal ağlar, 1995 yılında Amerika'da
keşfedildi. Randy tarafından internet üzerinde ilk sosyal ağ ortaya çıkarıldı.
Bu, Classmates yani arkadaş adlı bir sosyal ağ servisiydi. Ancak, 2004 yılına
kadar dünyanın tamamı tarafından tanınmıyordu. Sosyal ağlar, XXI. Yüzyılın
başlarından itibaren yeni dijital teknolojilerin ortaya çıkmasından sonra gelişti.
İnternet, bilgisayar ve iletişim dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir devrim yaptı. İnternet, coğrafi konumdan bağımsız olarak dünya çapında hem
bilgiyi yayma kabiliyeti hem de bilgi dağıtım mekanizması bakımından,
bireyler ve bilgisayarlar arasında işbirliği ve etkileşim aracıdır (Castells, 2013,
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s. 58-59). Bu araç web 2,0 ortak paydayla mümkün oldu. Web 2,0 terimi, internetin evrimini ve bu iki ana yönü tanımlamak için kullanılır. Web 2,0’in ilk
yönü tekniktir. Yani erişilebilirlik. Bu erişilebilirlik multimedya kavramıyla
hareket eder. Multimedya, veri, ses, hareketli ya da hareketsiz metin, grafik
görüntü, resim, film gibi farklı iletişim elemanlarını bir iletişim şebekesi içinde
bir arada bulunduran bir platformdur. Web 2,0’nin diğer yönü daha çok iletişim
ve paylaşımla ilgilidir. Bu, tüm internet kullanıcılarının bilgisayar dili bilgisi
olmadan bilgi paylaşmalarını sağlar. Bunlar bloglar, forumlar, sosyal ağlar,
mesaj panolar, podcastler ve wikiler ve sosyal ağlardır(Instagram ve Flickr,
Wikipedia, Facebook ve Myspace, Twitter, World of WarCraft) (Drury, 2008).
İnternet kullanıcıları artık sadece okuyucu değil, aynı zamanda İnternet içeriğine de katılabilmektedir. Statik bir webden değil, internet kullanıcılarının
içerik depoladığı interaktif bir webden bahsetmek mümkündür. (Barutçu,
Tomaş, 2011: 7).
Sosyal Medya Fırsatı (Olumlu)
Sosyal medya sonrası insanlar kendi içeriklerini üretmeye başlamışlardır (Engin, 2011: 35). Oysaki sosyal medya öncesi zamanda geleneksel medya üzerinde
bir kişinin haber üretmesi veya haber olması çok zor bir ihtimaldir.
Mesela Magazin Gazeteciliği
Artık sadece ünlü insanlar magazinsel olmamaktadır. Sosyal medya sıradan
insanlarında magazinsel olmasını sağlamıştır. Böylece Sosyal medya sayesinde
‘’Star olma’’ daha kolay bir hale gelmiştir. ‘’Star olma ‘’ dediğinde sosyal
medya üzerinde herkes profilinize bakarak sizi tanışmış olabilir. Böylece binlerce arkadaşlık sosyal medyada edinmektedir. Bu arkadaşlık dünyanın her
yerinde olabilir. İster Asya, Afrika, Avrupa ya da Amerika olsun uluslararası
yönüyle ünlü olmaktadır (Babacan, Haşlak, Hıra, 2011: 71). Sosyal medyada
paylaştığınız resimleri çekici olursa binlerce takipçi olduğunu farkında olursunuz.
Sosyal Medyada Günlük Fotoğrafları Paylaşım Faktörleri
Sosyal Medyada Günlük Yaşamın Fotoğrafları Paylaşım Nedenleri
Sosyal medya günlük yaşamın fotoğrafları paylaşım duygu duyulması ve
paylaşım nedenleri konusu bunu başlığın cevabını aramak amacıyla anket
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yöntemi kullanılarak çalışma ele alınmıştır. Araştırma Mayıs 2019 tarihlerinde,
İstanbul’da 70 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem yöntemi olarak, kolayda
örneklem yöntemi kullanılmıştır.
Cinsiyetiniz?
Frekans analizi sonucunda, 70 katılımcının cinsiyeti %50'sini kadınların,
%50'sini erkeklerin oluşturmuş olduğu şeklindedir. Bunun sonucunda kadın
ve erkek oranı eşit olduğundan cinsiyet olarak araştırma eş düzeyde ele alınmıştır. Katılımcı sayıları eşit olduğu zaman erkeklerin ve kadınların arasındaki
fark kolayca tespit edilebilmektedir. Böylece, bu ankete göre sosyal medyada
en çok fotoğraf paylaşan cinsiyet grubu tartışmaya yer vermeden görülebilmektedir. Çünkü verileri denk olmasından dolayı net bir şekilde ilerdeki verilerine
göre analiz edeceğinde sonucu göstermektedir.

Yaşınız?
Katılımcıların; %47,1 oranında 20 ile 25 yaş arasında, %22,9 oranında 30 ile 40
yaş arası, %15,7 oranında 25 ile 30 yaş arasında ve %11,4 oranında ise 40 yaş
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üstüdür. %2,9’u ise 15 ile 20 yaş arasıdır. Bu ankette görüldüğü üzere gençlerin
sosyal medyaya katılım oranı bir hayli yüksektir. Toplumda her şeyi yapabilme
kabiliyeti olan, öğrenmek isteyen, ilgili olan ve dinamik yaş gurubudur. İkinci
olarak fotoğraf paylaşımında yer alan yaş 30 ile 40 yaş arası olanlarıdır. Aslında
bu yaşta yetişkin olduklarından dolayı her şeyi değişmek isteyen yaştır. Özellikle iş, eğitim, eğlence ve seyahat konuları ağırlıklı paylaşımlar yapmaktadırlar.
Üçüncü sırada 25 ile 30 yaş arasıdır. İlginççe bu yaş genç gurubunda ama 30
ile 40 yaştan sonra üçüncü sırada geldiğinden sebebi açıklamak istiyorsak
daha çok başka şeylere düşünen mesela iş aramak, geleceğe ilgilen yanı aile
kurmak gibidir. Bunun nedeni ise bu yaş aralığının sosyal medya da daha
sakin kalmak istemeleri olmuştur. Dördüncü sırada 40 yaş ve üstü kişiler
gelmektedir. Bu yaş grubu ise sosyal medyayı gündelik bir eğlence ve boş zamanlarını geçirebilecekleri bir aktivite olarak değerlendirmektedirler. Sonuncu
grup ise 15 ile 20 yaş arasıdır. Bu yaştaki gençler ailelerinin kontrolü altında
olduklarından dolayı sosyal medyada pek fazla fotoğraf paylaşamamaktadır.
Başka dikkat edilecek husus olursa nadiren sosyal medyada fotoğraf paylaşımında bazı çocuk sosyal medya hesabı bulunuyor. Lakın bu hesap
arkasında aileleri yönetmektedir. Ve o hesabında bütün paylaşmış resimleri
ailelerin rızadan sonra oluşturulur.
Mesleğiniz?
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Katılımcılar için ilk sırada %51,40 oranla öğrenciler olmuştur. İkinci sırada
%38,6 ile diğer çalışılanlar yanı esnaflar ya da işsiz, Üçüncü sırada %7,1 ile
akademisyenler ve %2,9 ile iş adamları sonucundadır. Öğrenciler daha çok
fotoğraf paylaşmaktadır. Çünkü anket verilerine göre 20 ile 25 yaşlarında ve
aktif durumdadırlar. Zamanlarının önemli bir kısmını okul ve üniversitelerde
geçirdikleri için paylaştıkları fotoğraflar genellikle okul arkadaşları, eğitim
faaliyetleri ve akademik geziler ile ilgili olmaktadır. Hâlbuki eğlence resimlerde
bulunmaktadır. Mesela parti, lokanta ve kafeterya gibi örneklerdir.
Akademisyen ve iş adamları meşgul oldukları için sosyal medyada daha az
fotoğraf paylaşmaktadır. Daha çok toplantı, seminer, konferans, sempozyum,
girişimcilik, eğitim, bilimsel araştırma konuları ve iş oldukça ilimle alakalı
sosyal medyada fotoğraf paylaşmaktadır. Bu konuda böyle paylaşımları bilim
ve ilime katkı sağlıyor. Ve toplumlara, ülkelere kalkınma konusunda güçlü
bir motivasyon ve enstrümandır. Diğer grup ise çeşitli meslekler içinde bulunmaktadırlar. Ticari amaçlı paylaşımlar. Ürün tanıtımı, iş fırsatları, idari;
kendileri hakkında daha az bilgi verdiklerinden dolayı sosyal medya paylaşımları içeriğinde yeterli verilere ulaşılamamıştır.
Sosyal medya hesabınız var mı?

Katılımcılar %95,7 oranında sosyal medya kullandıklarını, %4,3 oranında ise
sosyal medya kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Böyle tespitleri niye o kadar
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büyük oranla sosyal medya hesap olanları çok? Neden az oranla sosyal medya
hesap olmayan azdır? Bunu anlatmak istiyorsak günümüzde sosyal medya
olmayan okuryazar bilmeyenler, dini çerçevede yaşamak isteyenler ya da
sosyal medya kullanmak için cihaz alabilmek için zor durumda yaşayanlar
sosyal medya kullanmamaktadır. Ek olarak ilgi olmayanda var. Fakat onlar
nispeten istisna olarak azdır. Aslında, XXI yüzyıl yaşantılarımız çekici bir
şekilde yeni şeylerle dolu. Ve bu şeyleri görülmeyen gözünde geçmesi zor
hatta imkânsız hale görünmektedir. Artık çağımızda teknoloji gittikçe yeni
teklifler sunuyor. Yaşantılarımızı kolaylaştırmak için iletişim, ulaşım
konusunda oldukça fazla çözüm yolu üretilmiştir. Bu çözüm yollarının reddedilmesi eski hayata dönmek anlamına gelir. Buna dayanarak dünyada nasıl
yaşamak istediğimiz hakkında net bir karar verilebilir.
Sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Katılımcıların %88,6’sı sosyal medyada fotoğraf paylaşmakta, %11,4’ü ise
sosyal medyada fotoğraf paylaşmamaktadır. Sosyal medyada fotoğraf paylaşıp
paylaşmamak varlığımızı gösteriyor mu? Bunun için sosyal medyada fotoğraf
paylaşan ile paylaşmayan arasında ayrım yapmalıyız. Sosyal medyada fotoğraf
paylaşanın ve paylaşmayanın durumu nedir? Sosyal medyada fotoğraf paylaşanların amacı; kendilerini ifade etme, kendilerini tasdik etme, duygularını
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açığa vurma, dikkat dağıtma, eğlenme, dünyada çevrimiçi kalma ve kendilerini
tanıtmaktır. Fotoğraf paylaşımının dünya üzerinde bir etkisi olabilir. Bazı insanlar sosyal medyada fotoğrafları arşivlemek için güvenli bir yer ve uzun
süre depolanabilme fırsatı sunuyor. Böylece paylaşılan fotoğraflar hatıra olarak
saklanmış oluyor. Öte yandan, fotoğraf paylaşmayanlar, sosyal ağ platformunda yukarıda belirtilen unsurların dışında kalmaktadırlar. Bununla birlikte
kendilerini ifade etmedikleri ya da göstermekten kaçındıkları da söylenemez.
Çünkü bunları sosyal medya kullanmadan başka bir şekilde yapıyor olabilirler,
mesela sosyal hayatta aktif olmaları gibi.
Bir kişinin sosyal medyada resim paylaşma nedenlerini bilmek için aşağıdaki
sorular bize rehberlik edebilir.
Olumlu duygularınızı ve bu duygularınızın yansıdığı fotoğraflarınızı sosyal
medya üzerinde paylaşır mısınız?

Olumlu duygu paylaşanlar %52,9, Olumlu duygu paylaşmayanlar ise %47,1
oranında olmuştur. Yurtdışında yaşayanlar için ya da yurtiçinde olup da
ailelerinden uzakta yaşayanlar için sosyal medyada fotoğraf paylaşmak ailelerine ve arkadaşlarına iyi olduklarını haberdar etme konusunda yardımcı olur.
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Sosyal medyada kendinizin ve ülkenizin ortamını daha güzel göstermek için
fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Katılımcılar içinde kendisini ve ülke ortamını daha güzel göstermek için evet
diyenler %62,9, hayır diyenler ise %37,1 oranındadır. İnsanlar tarihi ve kültürü
zengin ya da şehirleşmesi güzel meşhur bir ülkeye gittiklerinde bu anı ölümsüzleştirmek ve o ülke ile başkalarını etkilemek için sosyal medyada fotoğraf
paylaşırlar. Bu tip durumlar, yani sosyal medya üzerinden belli mekânların
fotoğraflarının paylaşılması, turizme büyük katkı sağlayabilir. Çünkü paylaşılan fotoğraflar insanların alışık olmadıkları farklı şeyler görmesine aracı
olur. Bu farklılıkları görmek ise insanda merak uyandırır. Bu sayede o ülkeyle
alakalı araştırma yapmaya ve o ülke ile tanışmaya karar verir.
Sosyal medyada kendinizi lüks mekânlarda, ünlü şehir veya ülkelerde
etiketliyor musunuz?
%62,9 oranda evet, %37,19 oranda ise hayır seçeneği tercih edilmiştir. Genelde
sık seyahat edenler veya gezgin kişiler sosyal medyada yayınlamak amacıyla
fotoğraf çekinirler. Çünkü “büyük bir şehre” veya herkesin ziyaret etmek istediği “lüks bir yere” gitmiş olmak o kişilere gurur vermektedir.
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Sosyal medyada unutulmaz bir olaya tanık olduğunuzu göstermek için fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Sosyal medya unutulmaz bir olaya tanık olduğunu belirtenler oran olarak
%71,4 evet %28,6 ile hayır şeklindedir. Bu durum genellikle futbol hayranlarında görülür. Barselona ve Real Madrid arasındaki bir maç gibi iki büyük
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takım arasında oynanacak bir futbol maçına katılabilecek kadar şanslı olan
bir kişi, fotoğraflarını sosyal ağlarda paylaşarak arkadaşlarını etkileyebilir.
Paylaştığı fotoğrafa ve arkadaşlarının yaptığı yorumlara tekrar bakmak ona
neşe verebilir.
Sosyal medyada servetinizi ve zenginliğinizi göstermek için fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Katılımcılar; %91,4 hayır, %8,6 oranında ise evet demişlerdir. Sosyal medyada
güzel bir araba veya villanın yanında ya da lüks bir lokantada yemek yerken
paylaşılan bir fotoğrafın paylaşan kişi hakkında kendi servetini gösterdiği(gösteriş aracı olarak kullandığı) düşünülebilir. Neyse ki tüm bu hipotezler arasındaki bu hipotez uygulaması en az olandır.
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Sosyal medyada mutlu bir hayat yaşadığınızı göstermek için fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Katılımcıların %54, 3’ü hayır demektedir. %45,7’si evet demektedir. Bir kişinin
doğum günü veya evlilik günü, o kişi için mutluluk anlarıdır. Sağlık açısından
iyi olmak, sorun yaşamamak, bir engeli aşmak ya da zor sınavları atlatmak
bizi fotoğraf paylaşmaya yönlendirebilir.
Sosyal medyada önemli veya ünlü bir insan ile aynı yerde olduğunuzu belirten
fotoğraflar paylaşımları yapıyor musunuz?
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Katılımcıların %60’ı evet, %40’ı ise hayır demiştir. Hayatta, çoğu zaman
herkesin onu tanımaya veya ona benzemeye çalıştığı ünlü bir kişiyle aynı
yerde çekilen bir fotoğraf olabilir. Örneğin, ülkesinin cumhurbaşkanıyla birlikte
olmak ve onunla birlikte fotoğraf çekilmek kişi için büyük bir onur olabilir.
Aynı zamanda bu fotoğrafı sosyal ağlara göndermek o ünlü kişiye duyulan
sevgiyi göstermek için bir fırsattır.
Sosyal medyada başarınız veya kazandığınız durumlar için fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Başarılı anlarını veya kazanım anlarını paylaşanlarda evet-hayır oranı ise yarı
yarıya olmuştur. Öğrenciler uzun ve zor bir süreç geçirdikten sonra mezun
olduklarında, mezuniyet programlarında unutulmaz bir anı için fotoğraf çekinmektedirler. Gelecekte bir şirket kurduklarında, arkadaşlarına belli bir alanda
hizmet verebileceğini bildirmektedirler. Bu sayede onlara aynı zamanda
başarılarını göstermektedir. Buna ek olarak, onları bundan ilham almaya ve
girişimci olmaya da teşvik edebilirler.
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Sosyal medyada kendinizin önemli olduğunuzu göstermek için ünlü bireylerin
davranışlarına benzeyen fotoğraflar paylaşıyor musunuz?

Katılımcıların %85,7’si evet, %14,3’ü hayır demiştir. Bu veriler incelendiğinde
sosyal ağların ortaya çıkmasından önce, dünyayla temas kurmak, iletişim
açısından zordu. Ünlü olma arzusunda olan bir kişi, amacına ulaşmak için
birkaç aşamadan geçmek zorunda kalmaktaydı. Şimdi ise sosyal ağların
gelişiyle bu engel ortadan kalktı. Günümüzde sosyal ağlar insanlara kendisine
bir ünlü gibi tanıma ve sevme fırsatı veriyor. En iyi ve çekici fotoğraflarını
paylaşarak, arkadaşlarına, çevresine ve tüm dünyaya iyi bir imaj göstermesine
yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, bireylerin paylaştığı çekici fotoğrafları
sayesinde dünyanın her yerinden takipçisi olmaktadır.
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Sosyal medyada bir şeyden gurur duyduğunuzu göstermek için fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Sosyal medyada bir şeyden gurur duyduğumu göstermek için paylaşım yaparım diyenler %62,9, hayır paylaşmam diyenler ise %37,1’dir. Kimsenin yapamayacağı bir şey başarıldığında ya da keşfedildiğinde bu insana gurur
verir. Sonsuza dek yaşayacak olan bu görsel fotoğraf sosyal medyada günlük
yaşamın fotoğraflarının paylaşımı sebeplerinden biri olabilmektedir.
Sosyal medyada canlı ya da cansız bir şeye olan sevginizi göstermek için
fotoğraf paylaşıyor musunuz?
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Katılımcılar içinden evet diyenler %57,1, hayır diyenler ise 42,9 oranındadır.
Hemen hemen herkesin sevdiği canlı veya cansız bir şey vardır. Bazı insanlar
çocuklarını sever. Diğerleri hayvanlarını sever. Bu sevgiyi güçlendirmek
amacıyla bazı insanlar sosyal medyada fotoğraf paylaşırlar.
Sosyal medyada günlük yaşamınızda karşılaştığınız sıra dışı şeyler için fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Sosyal medyada günlük yaşamdaki sıra dışı şeyler için fotoğraf paylaşmıyorum
diyenler %60, paylaşıyorum diyenler ise %40 oranındadır. Burada, sıra dışı
şeylerin paylaşımından bahsederken, insanoğlun düşüncesinin alışık olmadığı
şeyleri ifade ediyor. Günümüzde bu alışık olunmayan durumlar hayvanlar
üzerinde görülebilmektedir. Kedi ile fare gibi birisi av diğeri avcı olan iki hayvan aynı yerde bulunabilmektedir. İnsanlar da bu tür durumları sosyal medyada fotoğraf paylaşımı olarak kullanabiliyorlar.
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Sosyal medyada güldürme veya komedi amaçlı fotoğraf paylaşıyor musunuz?

Ankete göre sosyal medyada güldürme veya komedi amaçlı fotoğraf paylaşırım diyenler %55,7 oranındadır. Bu amaçla fotoğraf paylaşmam diyenler
ise %44,3 oranındadır. Günümüzde sosyal medyada komedyenlerin komik
fotoğraflarını paylaşmak artık bir sahne haline geldi. Bu fotoğrafların amacı
insanları güldürmek ve mutlu etmektir. Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafları gördüklerinde sorunlarını ve streslerini unutuyorlar.
Fotoğrafların Paylaşım Olumsuz Etkileri
Zaman
Her dakikada telefonla sosyal medya fotoğrafları paylaşım ile ilgilidir.
İşte, Okulda, Toplantıda, hatta gece geç saatte uykusuz kalarak Sosyal Medyaya
vakit harcama şeklindedir (Şahin, Gülnar, 2016: 17) .
Maliyet
İnternet veya çeşitli görseller için harcama yapmak şeklindedir.
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Düşünceler
Paylaşılan fotoğraflar veya paylaşımlar üzerinde sürekli tekrar yapma durumudur. (Aktaran Babacan, 2011: 73, Ayrıntılı bilgi için bkz., Twenge, 2010).
Davranışlar
Kişinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki gibi yaşamak istemesidir.
İlişkiler
Bencillik, Yalnızlık ( sosyal hayatımız bırakıp telefona zaman harcama ) ,
saygısızlık (Çevredeki olanlara kayıtsız kalma)
Hayatın gerçek güzelliğin unutarak sanal dünyada yaşamaktır. Sosyal medyanın mahremiyet boyutu da göz ardı edilmeyecek kadar ileri durumdadır.
Sağlık
Göz ağrısı, stres, endişe, kıskançlık, sinirlilik, depresyon şeklinde olumsuz
etkilerdir.
Mahremiyet
Paylaşacak her fotoğraf önce etiğe bakmalıdır. Uygun veya uygunsuza dikkat
etmelidir (Kaplan,2017: 53 54) .
Manipüle edilmesi
Sosyal medyada tüm fotoğrafları doğru olmayabilir. Resimler, photoshop kullanarak kolayca manipüle edilmektedir. Günümüzde fotoğraf işleme
tekniklerinin çok gelişmesi, fotoğrafların yeniden kurgulanmasını, photoshop
yoluyla fotoğrafa istenilen şeylerin eklenmesini veya istenmeyen şeylerin
çıkarılmasını sağlamaktadır. Dolaysıyla fotoğraflara bakarken dikkat edilmelidir (Fuchs, 2013: 1).
Bulgu
Frekans analizi sonucunda, katılımcıların cinsiyet oranlaması eşittir. Cinsiyetler
arasında keskin bir fark yoktur. Katılımcılar içinde %47,1 oranla 20 ile 25 yaş
arasındaki kişiler en çok fotoğraf paylaşan gruplardandır. Üniversite öğrencileri
%51,4 oranıyla Sosyal medyada çeşitli içerik ve fotoğraf paylaşımları yap-
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maktadır. Katılımcıların çoğunun (%95,7) sosyal medya hesapları vardır. Bunlardan %88,6’ı sosyal medyada fotoğraf paylaşmıştır. Sosyal medyada günlük
yaşamın fotoğrafları paylaşım hissiyatının nedenlerinden en önemlisi ise unutulmaz bir olaya katıldıklarını belirtenlerdir. Hayır, oranının en yüksek çıktığı
alan ise servet ve zenginliğini göstermek için fotoğraf paylaşmam diyen (91,4)
gruptur.
Sonuç olarak insanlar sosyal medyada aralarındaki sanal dünya rekabetinden
kaynaklanan meselelerden dolayı fotoğraflarını paylaşmaktadırlar.
Sonuç
Sosyal medyada günlük yaşamın fotoğraflarını paylaşmak olumlu veya
sorunlu bir şey olabilir. Bu nasıl kullandığımıza bağlıdır. Olumlu ya da olumsuz
olarak kullanılabilir. Bu durumda fotoğraf paylaşımının iki ucu keskin bir
bıçak olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, onu olumlu amaçlar için kullanırsak, olumludur. Örneğin, bir durumu bilgilendirmek, açıklığa kavuşturmak, tavsiye vermek veya eğitmek için olabilir. Öte yandan, fotoğraf paylaşmak
itidal olmaksızın olursa, hayatımızla ilgili bir olumsuzluğa neden olabilir.
Aslında, sosyal medyada yaptığımız her paylaşım bilgidir. Bazı insanların
sosyal medyada fotoğraf olarak paylaştığı şeylerle ilgili sorunlar yaşadığı durumlar vardır. Örneğin boşanma, saldırı, hırsızlık vb.
Sosyal medya yaratıcıları bile yarattıklarını tavsiye etmez. Ocak 2017'de The
Guardian gazetesinde Apple ‘in patronu olan Tim Cook şöyle söylemiştir:
“Yeğenimin sosyal medyayı kullanmasını istemiyorum.’’ Bu sözler, sosyal medyada fotoğraf paylaşmanın olumsuz tarafını ispatlar niteliktedir. Zira fotoğraf
paylaşarak beyninizin nasıl çalıştığını, yani sizin düşünme biçiminizi anlayabilirler. Ayrıca sosyal ağlar davranışları değiştiriyor.
Araştırmacılar, sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için tavsiye olarak
şunu söylemektedirler; cep telefonunuzda bulunan tüm sosyal medya uygulamalarını birkaç zaman için kaldırın. Bu süreç büyük bir kararlılık gerektirir.
Aslında hiç de kolay değil. Ancak bir, iki veya üç deneme ilerledikçe özgürleşmenize yardımcı olabilir. Ya da bilgisayarınıza sosyal medya uygulamaları
indirerek, orada kullanabilirsiniz. Ayrıca, e-posta uyarısını devre dışı bırakmanız gerekir. Ek olarak, cep telefonunun dokunmaktan veya temasından
mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Diğer yandan, telefonunuzun ekranın
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renginin gri koyulması da tavsiye edilir. Çünkü telefonun ekran renginin
çekim etkisi vardır.
Sonuç olarak sosyal medyada fotoğraf paylaşma hissiyatının olumsuz
sonuçları anketimize daha fazla yansımıştır. İnsanların günlük yaşamını
paylaşması anı yaşamalarını engellemiştir. İnsanlar için gereksiz
kıskançlıklar ve rekabet doğurmasına yol açmıştır (Babacan, Haşlak, Hıra,
2011: 74). Sosyal medya insanları zaman zaman gerçek hayattan koparmış ve
kişinin hayatında sanal bir dünya yaratılmasını sağlamıştır. Bireyler arasında
iletişimi koparmıştır. Tüm bunlara rağmen Sosyal medyanın olumlu yanları
da vardır. Birçok yetenekli insan kendisini bu platformlarda tanıtabilmiş ve
iletişim açısından eskiye oranla alternatif haber paylaşımı hızlanmıştır.
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H.Z.Tagıyev'in "Müslüman Kız Okulu"nun Azerbaycan
Kadın Eğitimindeki Yeri ve Rolü
Sabina Abbaslı
Özet: Yüzyıllardır farklı devletlerin müdahalesine maruz kalan Azerbaycan, XIX. yüzyılın başlarında
Çarlık Rusyası ve İran arasında Azerbaycan hanlıklarını ele geçirmek uğrunda yapılan savaşlar
sonucunda Kuzey ve Güney olmakla ikiye parçalanmıştı. Çarlık Rusyası sadık memur ordusu
yetiştirmek için halk arasında eğitimi yaygınlaştırmaya çalışmıştır. XIX. yüzyılın birinci yarısında
Kuzey Azerbaycan’da halk eğitim sisteminin yeni oluşmaya başladığı bir dönem olmasına rağmen
kadın eğitiminin sistemli bir hal alması daha uzun bir zaman gerektirmiştir. Bu dönemde devlet
tarafından açılmış okullar olmadığından, kadınlara eğitim dini eğitim almış kadın mollalar tarafından
evlerde açılan okullarda veya mescitlerde verilmekteydi. Kız okulları genel olarak büyük şehirlerde
açılıyor, köylerde ise neredeyse kız eğitiminden bahsedilmiyordu. Ruslar tarafından kızlar için
açılan okullara Müslüman aileler çocukları dinden çıkar korkusuyla kızlarını göndermiyorlardı.
Müslüman kızların dünyevi eğitim alabilecekleri okullarsa mevcut değildi. Azerbaycan Türkü
aydınlar uzun yıllar kadın eğitimi konusunda mücadeleler vermiştir. Yeterli donanıma sahip bir
okulun açılmasıysa petrol zengini Hacı Zeynelabidin Tagıyev tarafından gerçekleştirilmiştir. Her
hangi bir eğitim almamasına rağmen, bir toplumun ilerlemesinin ancak eğitimle mümkün olduğunu
görebilecek kadar ileri görüşlü bir kişi olmuştur. Hacı Zeynelabidin’in faaliyetlerinde kadın eğitimi
de çok önemli bir yere sahipti. “Kadını eğitirseniz, toplumu eğitirsiniz” düşüncesinde olan Tagıyev,
halkının bilim ve teknolojide ilerlemesi, sömürgecilikten kurtulması için kadının bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Tagıyev’in Müslüman kızların eğitim alabilmeleri için Bakü’de okul açmak
isteği defalarca geri çevrilse de o, bu hayalinden asla vazgeçmemiştir. Nihayet, 7 Ekim 1901
yılında şehrin ileri gelenlerinin katılımıyla okulun resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Okul faaliyetinin
ilk yılından itibaren büyük rağbet görmeye başlamıştı. Bu çalışmamızda okulun açılması sürecinde
yaşanan zorluklar ve engeller, okulun tüzüğü, eğitim sistemi gibi konular ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Çarlık Rusyası, Kadın, Eğitim, Tagıyev

Giriş
2 Ağustos 1829 yılında Azerbaycan’da Rus devlet okullarının açılmasıyla ilgili
kabul edilen tüzükle Azerbaycan eğitim tarihinin temelleri atılmıştır. Daha
öncesinde ağırlıklı olarak erkek öğrenciler mescitlerde ve ya özel evlerde
eğitim alıyorlardı. Eğitimde başarılı olan öğrenciler eğitimlerini devam ettirmek
için Osmanlı Devletine ve ya İran’a giderek medreselerde eğitimlerine devam
ediyorlardı. Kuzey Azerbaycan’da Rus devlet okullarının açılmasıyla artık
eğitimde yeni bir dönem başlamıştı. Okulların açıldığı ilk yıllarda çocuklarının
dinden çıkacağını, Ruslaşacağını düşünen aileler çocuklarını bu okullara göndermemek için direnmiştir. Ancak zamanla bu okullarda eğitim alan gençlerin
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devlet dairelerinde iş bula bildiklerini, yükseldiklerini gören aileler erkek
çocuklarını Rus devlet okullarına göndermeye başlamıştı (Eliyarlı, 2007: 721).
XIX. yüzyılın birinci yarısında Kuzey Azerbaycan’da halk eğitim sisteminin
yeni oluşmaya başladığı bir dönem olmasına rağmen kadın eğitiminin sistemli
bir hal alması daha uzun bir zaman gerektirmiştir. Rusya ve Avrupa ülkeleri
ile kıyaslandığı zaman Azerbaycan’da kadınların eğitim hayatına katılması
oldukça zor olmuştur. Bunun temel sebeplerinden birisi kadınların kendi
kararlarını verme konusunda yeterli özgürlüğe sahip olmamalarıydı. Sadece
ev işi ve çocuk bakımıyla yükümlü olan kadınlar sosyal hayattan neredeyse
tecrit edilmiştir. Bu dönemde devlet tarafından açılmış okullar olmadığından,
kadınlara eğitim dini eğitim almış kadın mollalar tarafından evlerde açılan
okullarda veya mescitlerde verilmekteydi. Kız okulları genel olarak büyük
şehirlerde açılıyor, köylerde ise neredeyse kız eğitiminden bahsedilmiyordu.
Bazı okullar ücretsiz, bazıları için ise eğitim ücreti ödeniyordu. Eğitim ücreti
ailelerin maddi durumuna göre belirleniyordu.
1848 yılından itibaren Kuzey Azerbaycan’da petrol sanayisinin gelişmesiyle
birlikte ekonomik hayatta yaşanan canlanma, kendisini sosyal hayat üzerinde
de göstermeye başlamıştır. Artık kadınlar da sosyal hayatta etkin rol oynamaya
başlamış ve kadınlara eğitim veren okulların sayısının arttığı görülmüştür.
Ayrıca bu dönemden itibaren artık okulda öğretilen dersler ve onların içerikleri
ile ilgili bilgilere de rastlanmaktadır. Bakü’de Hırdahanım ve Meşedi Sekine
adlı kadınlar kendi evlerinde kızlara eğitim vermişlerdir. Bu okullarda dini
ve modern eğitimin yanı sıra kızlara örgü, dikiş gibi el becerileri de
öğretilmiştir. (Ahmedov, 2000: 90) Hırdahanım adlı kadının okulunda bulunan
Stepanova adlı yazar okulla ilgili gözlemlerini şu şekilde ifade etmiştir:
Bakü’de Hırdahanım adlı bir hanımın evinde açmış olduğu okulda bulundum.
Kendisi çok zarif ve genç bir kadındır. Okulunda 5 kız eğitim almaktadır. Hırdahanım öğrencilerine ana dili, hesap, Farsça, tarih, müzik, resim, Kuran ve
din dersleri vermektedir. Benim ricamla müzik dersi yaptılar. Ben Şark müziğini anlamasam da öğretmen hanımın çok yetenekli olduğunu söyleyebilirim.
Daha sonra kızların çizdikleri resimlere, diktikleri kıyafetlere baktım, okumalarını dinledim. İnsan bu kızlara eğitim veren kişinin sade bir ev hanımı
olmasına inanamıyor.” (Ahmedov, 2000: 90)
Bahsedilen dönemde bu okullar kayıt altına alınmadığı için tam olarak kaç
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okulda kızlara eğitim verildiğini söylemek mümkün değildir. Ancak bu dönem
kızlara eğitim kadın mollalar tarafından verildiği için kadın mollaların sayısına
göre okulların da sayısını tahmini olarak belirlemek mümkündür. Resmi kayıtlara göre, 1851 yılında Bakü’de 91 kadın, 82 erkek molla olduğu bilinmektedir.
Nüfusun geneline bakıldığı zaman sayı itibariyle kadınların erkeklerden daha
fazla olduğu kayıt altına alınmıştır. Bakü’de yaşayan 7.125 kişiden 3.585
kadındı. (Кавказский календарь 1852: 303) Bakü’de yaşayan 91 kadın mollanın
da grup halinde veya bireysel olarak kızlara eğitim verdiği tahmin edilebilir.
Bakü dışında Şuşa, Şamahı, Gence, Nuha gibi kazalarda da kadın mollalar
tarafından okulların açılmıştır.
Kafkasya’da kızlar için açılan ilk modern okul Tiflis’te “Mukaddes Nina”
Hayriye cemiyeti tarafından tesis edilmişti. Kuzey Azerbaycan’da ise bu
cemiyet tarafından açılan ilkokul Guberniya merkezi olan Şamahı’da 30 Nisan
1848 yılında açılmıştı. İlk sene okula sadece 16 öğrenci kabul edilmişti. Bu
okullar esasen burada hizmet eden Rus memurlarının kızlarına eğitim vermek
amacıyla faaliyete başlamıştı. “Mukaddes Nina” okulunda Rusça, yerel dil,
Fransızca, Almanca, matematik, müzik, resim, tarih, coğrafya, dikiş, dans dersleri verilmekteydi. Azerbaycan Türkçesi ders programına dâhil edilse de ona
ayrılan haftalık ders saati diğer dillere nispette oldukça azdı. Sonraki yıllarda
Bakü, Şuşa, Gence’de de “Mukaddes Nina” Hayriye cemiyeti tarafından kız
okulları açılmıştı. Ancak bu eğitim kurumları Azerbaycan Türkü kızların
eğitim hayatında bir dönüm noktası yaratmamıştı. Eğitimin Rusça olması,
din derslerinin verilmemesi, öğretmenlerin Hristiyan olması Müslüman kızların aileleri tarafından okula gönderilmemesinin esas sebeplerindendi (Vahid
Rzayev 2013: 4).
Ancak eğitim dilinin Rusça olması ve eğitim sisteminin Rus kültürünün bir
parçası olması sebebiyle zengin aileler hariç, nüfusun geri kalanı kızlarını bu
okullara göndermiyordu. Bu sebeple kızların genel olarak eğitim öğretim hayatına katılmaları mümkün olmuyordu. Kızların gelecek hayatı aydınları
düşündüren meselelerden olmuştur. Kadın eğitiminin önemini anlayan ve
buna değer veren düşünürler kız okullarının açılması, kızların da eğitim hayatına katılmaları için çalışmalar yapmışlardır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında
kız okullarında eğitim alan öğrenciler arasında Türk kızların sayısı nispeten
artış göstermiştir. KTD’nin 1875 yılında verdiği raporda devlet okullarında
eğitim alan 762 Müslüman öğrenciden 15’nin kız olduğu gösterilmişti. Lise ve
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kolejlerde eğitim alan öğrencilerden ise 8’i Müslüman kızlardı. Bunlar çok
düşük rakamlar olsa da o dönem için Müslüman kızların diğer milletlerden
olan kızlarla beraber Rusça eğitim alması ileriye doğru atılmış bir adımdı
(Ahmedov 2000: 234).
Dönemin Türk düşünürleri de kadın eğitimine büyük destek vermişlerdir.
Onlar kadınların kendi haklarını savunması ve eğitimli, ahlaklı bir nesil
yetiştire bilmeleri için eğitim almalarının önemli olduğunu vurguluyorlardı.
Hatta kadın eğitimine büyük önem veren Celil Memmedguluzade kızların
eğitim alabilmeleri için hiç değilse erkek okuluna gelmelerini sağlamaya
çalışmıştır. 1890-1897 yılları arasında Nehrem köyündeki iki sınıflı okulun
müdürü olarak görev yapan Memmedguluzade, okula ilk önce kendi kız
kardeşi Sekine’yi, din dersi öğretmeni Kazıyev’in kızı Ümbül’ü ve okulun
onursal yöneticisi Adıgözelov’un kızı Şehrebanı’yı başlatmıştır. Onun çabaları
sonuçsuz kalmamış ve okula toplamda 8 kız Nehrem okuluna kayıt yaptırmıştır. Bunlar Adıgözelova Şehrebanı, Cahangirova Sekine, Kazıyeva Ümbül,
Memmedguluyeva Sekine, Mehdihanova Hatice, Mehdiyeva Zehra, Mirzamemmedova Sekine, Mirzamemmedova Mina olmuştur. Memmedguluzade,
ilk önce kızlar için hazırlık sınıfı açmış ve burada kendisi ders vermiştir. Bu
olay Erivan Guberniyasından büyük ses getirmişti. Halk Mektepleri müdürü
onun bu adımını taktirle karşılanmıştır (İsa Habibbeyli 1997: 139).
Kadın eğitimine büyük önem veren düşünürlerden bir diğeri de Hasan Bey
Zerdabidir. Zerdabi, makalelerinden birinde şöyle yazmaktadır: Erkekler için
ne kadar okul açsak da amacımıza ulaşamayacağız. Çünkü genç neslin terbiyesinde büyük rol oynayan kadınlar bilimden ve eğitimden uzak kalıyorlar.
(Ekinci Gazetesi 1876: No 11) Müslüman kadınlara eğitim veren okulların
açılması için ilk teşebbüs gösterenlerden biri de Zerdabi’nin eşi Hanife Melikova olmuştur. Kendisi eğitimini Tiflis’teki “Mukaddes Nina” kız okulunda
almıştı. Hanife hanım istediği sonucu elde edemese de devlet nezdinde kız
okulunun açılması meselesi gündeme gelmeye başlamıştı. Kafkasya Canişini
Knyaz Melikov 1882 yılında Tiflis’te Kafkasya Müslümanları için kız okulu
açmayı merkezi hükûmetten rica etmişti. Ancak hükûmette bu konuda fikir
ayrılıkları oluşmuştur. Bu okul için para harcamanın gereksiz olduğunu
söyleyen birinci grup, Müslümanların kızlarını bu okula göndermeyeceğine
inanıyordu. İkinci grup ise, bunun devlet için faydalı olacağını, Rus öğretmenlerden eğitim alan kızların “Müslüman cemiyetine yabancı olacaklarını,
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zahiren değil dâhilen değişeceklerini” söylüyorlardı. Ancak 12 sene devam
eden yazışmalardan bir sonuç alınmamış ve sonucunda Rusya Maliye Bakanlığı
okul açılması için gerekli maddi desteği sağlamamıştı.
H. Z. Tagıyev'in "Müslüman Kız Okulu"nun Azerbaycan Kadın Eğitimindeki Yeri ve Rolü
Kadın eğitimi meselesi sadece aydınları değil, halkını seven ve vatanının
parlak geleceğini eğitimli gençlerde gören birçok vatanseveri de düşündürmüştür. Onlar arasında Hacı Zeynelabidin Tagıyev cömertliğiyle, yardımseverliğiyle ön plana çıkmaktaydı. Tagıyev’in Azerbaycan halkı, aynı zamanda
dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türkler ve Müslümanlar için yaptıkları
çalışmaları saymakla bitmez (Azerbaycan Milli Ensiklopediyası, 2007: 272).
Maddi zorluklar içinde büyüyen Tagıyev eğitim alamamış, küçük yaşta inşaatlarda çalışmaya başlamıştır. Ancak eğitim almamasına rağmen, bir
toplumun ilerlemesinin ancak eğitimle mümkün olduğunu görebilecek kadar
ileri görüşlü bir şahsiyetti. Azerbaycan’ın sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesi
için çalışmalar yapan Tagıyev’e halk tarafından “El Atası” unvanı verilmiştir.
Azerbaycan’da birçok vakfın kurulmasına öncülük eden Tagıyev Bakü’de ilk
tiyatro binası, Müslüman kızlar için okul, işçilerin ücretsiz kalabilecekleri binalar yaptırmış, Bakü’ye Şollar suyu getirmiş, onun maddi desteği ile Azerbaycan’da birçok dergi ve gazete basılmış, satın aldığı “Kaspi” gazetesinde
ilk defa “Kuran-ı Kerim” yayımlanmış, Seyyid Azim Şirvani, Sultanmecid Genizade, Neriman Nerimanov gibi birçok şair ve yazarın kitaplarını yayımlatmış,
başka dillere çevrilmesini sağlamıştır. O sadece kendi halkı için değil, aynı zamanda Moskova, Petersburg, Tiflis, Kutaisi, Odesa, Kırım gibi şehirlerde de
Türk dilinde eğitim veren okulların açılması için yardımlar yapmıştır. Maddi
durumu iyi olmayan, kimsesiz birçok öğrencinin eğitim masraflarını karşılamış,
eğitimde başarılı olan öğrencileri Rusya’da üniversite eğitimi almak için göndermiştir (Beşiroğlu, 2012: 24-25). 1895 yılında St. Petersburg’da eğitim alan
öğrencilere burs olarak verilmesi için 1.000 manat göndermiştir.
Hacı Zeynelabidin’in faaliyetlerinde kadın eğitimi de çok önemli bir yere
sahipti. “Kadını eğitirseniz, toplumu eğitirsiniz” düşüncesinde olan Tagıyev,
halkının bilim ve teknolojide ilerlemesi, sömürgecilikten kurtulması için
kadının bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu bilinçlenme de modern
eğitim veren eğitim kurumlarının açılmasıyla mümkün olabilirdi. Toplumun

305

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

bağımsız ve medeni tekâmülü eğitimli kadınlarla mümkün olabilirdi. Eğitimsiz
olmasına rağmen çağının çok ilerisinde bir görüşe sahip olan Hacı Zeynelabidin
kadını her şeyin merkezinde konumlandırıyordu. O, bu konudaki
düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir (Mehmetov, 2009: 508):
“Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar da okula gidiyor, eğitim görüyorlar.
Bizim Müslüman kadınlarımız ise büsbütün cahiller. Bizim kızlarımız doğacak çocuklarımızın analarıdır. Cahil anaların çocukları da cahil büyür ve eğitime yanaşmazlar… Anaları eğitimli olan toplum çok iş başarabilir. Anaları, kadınları eğitimsiz,
cahil olan toplum kör gibidir. Ben Müslüman kızlarımızın eğitimi için masraflarını
kendim karşılayacağım bir kız okulu açmak istiyorum”
Tagıyev, konuyla ilgili ilk defa Çar III. Aleksandr’a dilekçe yazarak Müslüman
kızların eğitim alabilmeleri için Bakü’de okul açmak istediğini bildirmiş, ancak
onun bu isteği Çar tarafından reddedilmiştir. İsteğinden vazgeçmeyen Tagıyev,
II. Nikolay’ın taç giyme törenini fırsat bilerek Bakü’de onun eşi Aleksandra
Fyodorovna’nın adını taşıyan bir kız okulu açmak istediğine dair dilekçe göndermiştir (Süleymanov, 1996: 16). Dilekçesine olumlu yanıt alan Hacı
Zeynelabidin 24 Nisan 1896 yılında KTD’nin müdürü Yanovski’ye dilekçe
yazarak Bakü’de Müslüman kızların eğitim alması için Rus-Müslüman kız
okulu açmak istediğini bildirmişti. Tagıyev okulun bütün masraflarını karşılamayı üstlenmişti. Hacı, okul binası için 25.000 ruble ayırmış, okulun diğer
masrafları için ise bankaya 125.000 ruble para yatırmıştı. Tagıyev, okulun
bütün işleriyle yakından ilgilenmiş, en ince detaylarına kadar düşünmüştü.
O, Azerbaycan Türkçesinin zorunlu ders olarak okutulmasını KTD’den talep
etmişti. Okul açılması için gerekli bütün hazırlıklar tamamlanmasına rağmen
okulun açılması beş sene gecikmişti (Cabbarov, 2011: 9-10).
Tagıyev’in düşünceleri ve faaliyetleri dönemim birçok fikir adamları tarafından
desteklense de bu düşüncelere muhalif olan bir kesimde mevcuttu. Bu kesim
de ağırlıklı olarak halk üzerinde belli bir otoriteye, yaptırım gücüne sahip,
bazı din adamlarından oluşuyordu. Konuyla ilgili Mehemmed Ağa Şahtahtinski’ye 4 Mayıs 1896 yılında yazmış olduğu mektupta konunun hassasiyetini
şu sözlerle ifade etmiştir (Cabbarov, 2011: 10):
“…bir yerli olarak Müslüman aile hayatını ve onun eksiklerini çok iyi biliyorum.
Müslüman kadınını şimdi düşmüş olduğu kapalı, fanatik hayattan kurtarmak
için yegâne yol var – okul ve yine de okul. Lakin bu okulu öyle ustalıkla
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yaratmak ve kurmak lazımdır ki, Müslümanlar hiçbir kenar fikir olmadan ona
rağbetle yanaşsınlar ve kızlarını itibar edip oraya göndersinler.”
Bazı din adamları kadınların bu tarz eğitim kurumlarında eğitim almalarının
günah olduğunu söylüyorlardı. Toplum üzerinde söz sahibi olan bu mollalar
Tagıyev’e destek veren açık görüşlü mollaları tehdit etmekten bile çekinmiyorlardı. Bakü kadısı olan Cavad Mollaağa Alizade kızların bu okulda eğitim
almalarına engel olmak için elinden geleni yapıyordu (İbrahimov, 1997: 78).
Ancak doğru yolda olduğundan emin olan Hacı Zeynelabidin kararından
dönmemiş, muhalif mollaları zor kullanarak değil, zekâsının gücüyle yola getirmiştir. Tağıyev, Mekke, Medine, Kahire, Horasan, İstanbul ve Tahran gibi
Müslümanlar için önemli ve kutsal olan bu bölgelerde yaşayan din âlimlerinden fetvalar toplatmıştı. Bu fetvalarda kız çocuklarının modern eğitim
veren okullarda eğitim almalarının İslam dini açısından günah olmadığı imzalı
ve mühürlü olarak yazılmıştı. Tagıyev, bu fetvaları toplayıp getirmesi için
Molla Mirza Muhammedoğlu’nu göndermişti. Daha sonra evinde verdiği bir
yemekte her mollaya kendi itibar ettiği âlim tarafından imzalanmış fetvayı
göstermişti (Yakışan, 2017: 101-102).
Tagıyev’in evinde yapılan toplantının dışında Teze Pir Camisinde de toplantı
düzenlenmiş, mollalar arasında itiraz edenler olmuştu. Toplantıda söz alan
Hacı, düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir:
“Cemaat, kızlarımızın zamanın ilimlerini okumaları zaruridir. Gözleri açılır
ve zorlukları daha kolay aşarlar. İngiltere, Almanya ve Fransa’ya okumaya
giden gençlerimiz oralarda kollarına bir yabancı hanım takıp geri dönüyorlar.
Çünkü kızlarımızla anlayışları uyuşmuyor. Yabancı hanımlardan olan çocuklar,
yabancılar gibi yetişip bütün varlığımıza varis oluyorlar. Eğer böyle giderse
onlar Kur’an’sız, namazsız kalacaktır. Yeni açılacak okulda kızlara dini ilimler,
dikiş, dokumacılık, mutfak işleri, Müslüman (Azerbaycan) ve Rus dilleri okuma
ve yazması, matematik, fizik, çocuk terbiyesi ve bakımı öğretilecektir. Bunda
ne kötülük var! Molla Ali Hacı oğlu! Kulak as! Ben kızları namuslarından
etmek istemiyorum. Geçenlerde yirmi yaşındaki ortanca kızın hastalanmıştı.
Az daha ölüyordu. L. Ambarsum hekimi getirdin kızını muayene etmesi için.
7
Tagıyev, öz kızları Sara ve Leyla’yı Petersburg’da Smolni Kız Mektebine göndermek istemiş, fakat okul idaresi yalnızca hanedan mensubu, bey, han ve
yüksek rütbeli memurların çocuklarını kabul ettikleri gerekçesiyle bu isteği reddettiler. Daha sonra eşi Sona Hanım’ın babası General Ereblinski’nin resmi
evraklarını takdim ederek okula kayıt yaptırabildiler. Manaf Süleymanov, Hacı Zeynalabidin Tağıyev, s. 18.
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Tedavi eyledi, kızın kurtuldu. Şimdi söyle bakalım! L. Ambarsum’un yerine
bir Müslüman Hanım hekim olsaydı, hangisi şeriata daha uygun gelirdi?
Hanım doktorlara, öğretmenlere ihtiyacımız çoktur. Ben o mektebi bize payitahtta vahşi denildikten sonra yapmaya karar verdim. Bu maksadıma ulaşmak
için etek dolusu altın harcayıp bina yaptırdım. Okulda ders anlatan öğretmenler
hanım olacaktır.”(Durmaz, 2010: 102)
Hacı’ya sadece bazı mollalar değil, devlet yönetiminden de engel olunuyordu.
Okulun tüzüğündeki bazı maddeler uzun süre tartışılmıştı. Tüzüğe göre okulun ilerideki yıllarda progimnaziyaya dönüştürülmesi planlanmıştı. Ancak
Rusya Halk Eğitim Bakanı Delyanov bu maddeye karşı çıkmıştır. Ayrıca Bakü
Şehir Dumasının üç üyesinin okulun “Hamiler Meclisi”ne katılacak olması
da tartışılan konulardandı. Bütün itirazlara rağmen Hacı Zeynelabidin
kararında ısrarcı olmuştur. Uzun süren tartışmaların ardından 16 Mayıs 1898
yılında okulun tüzüğü kabul edilmiş ve 24 Mayıs’ta İmparatoriçe Aleksandra
Fyodorovna’dan onay alınmıştı (Cabbarov, 2011: 11; Azerbaycan Milli Ansiklopedisi, 2007: 685). Böylece 1898 yılının Haziran ayında okul binasının inşasına
başlanmıştı. Tagıyev okul binasının inşaatı için 25.000 ruble ayırsa da bu rakam
183,500 rubleye kadar çıkmıştı.(Durmaz, 2010: 103) Bu şekilde okul için toplam
ayrılan bütçe 308,500 ruble olmuştur.
Okul binasının yapılacağı yer olarak Bakü’nün merkezi sokaklarından biri
olan Nikolayevski seçilmişti. Bu yer 1893 yılında “Cüme Mescidinin” yapılması için ayrılmış, ancak yakınında Aleksandr Nevski provaslav kilisesinin
olması sebebiyle cami yapılmasının uygun olmayacağı düşünülmüştü. Binanın
mimarı olarak aslen Polonya’dan olan İosif Goslavski seçilmişti. Okul binasının
yapımında sarı ve beyaz taşlar kullanılmıştı (Ahundov, 2007: 71). Gelecekte
okulu progimnaziyaya dönüştürmek niyetinde olduğu için Tagıyev oldukça
geniş bir okul binası yaptırmıştı.
Okulla ilgili kararların alınması, gelir ve giderlerin hesaplanması, öğretmen
kadrolarının, okula alınacak öğrenci sayısının gibi birçok önemli konunun
tartışılması ve karara bağlanması için okulun “Hamiler Meclisi” oluşturulmuştu. Bu meclis tarafından okulun tüzüğü hazırlanmıştı. Okulun tüzüğü şu
8

Günümüzde bu bina Azerbaycan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Elyazmaları Enstitüsü olarak faaliyet göstermektedir. Bugünde Bakü’nün en merkezi
caddelerinden birinde bulunan bu binanın salonunda 1918 yılında kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk parlamento toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
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şekildeydi (Cabbarov, 2011: 37-39):
1.
İmparatoriçe Aleksandra Fyodorovna adını taşıyan Bakü Rus-Müslüman kız okulu Kafkasya Tedris Dairesinin ilkokullarla ilgili 25 Haziran 1867
tarihli Esasnamesine tabii olacaktır.
2.
Okul I. Loca tüccarı Hacı Zeynelabidin Tagıyev tarafından İmparator
Hazretleri Nikolay Aleksandroviç ve İmparatoriçe Aleksandra Fyodorovna’nın
taç giyme töreni şerefine Müslüman kızlara ilkokul eğitimi vermek amacıyla
Bakü’de açılacak.
3.
Okul Kafkasya Tedris Dairesi tabii olup, Yerli Halk Okulları Müdürlüğüne bağlı olacaktır.
4.

Bu okul kapalı eğitim öğretim kurumudur.

5.

Okula sadece yedi yaş ve üzeri Müslüman kızlar kabul edilecektir.

6.
Okulun müfredatı Kafkasya Tedris Dairesinin ilkokullarla ilgili 1867
yılında kabul ettiği Esasnameye uygun olarak hazırlanacaktır. Müslüman
ailelerin ihtiyaçlarına uygun olarak ev ve el işi dersleri de verilecektir. Okulda
eğitim öğretim dört yıl olacaktır.
7.
Okulun ihtiyaçları Hacı Zeynelabidin Tağıyev’in bankaya yatırmış
olduğu 125.000 rubleden gelen faizler ve eğitim ücreti ödeyen alınan ücretlerle
karşılanacaktır.
8.
Okul, şehir idaresi tarafından ücretsiz verilen toprakta kurucu tarafından bütün masrafları karşılanan kurucuya ait mülktür.
9.
Okulun “Hamiler Meclisi” mevcuttur. Meclis aşağıdaki üyelerden
oluşuyordu:
9.1. Onursal hami ve Hamiler Meclisinin başkanı – okulun kurucusu I. lonca
tüccarı Hacı Zeynelabidin Tagıyev. Onun ölümünden sonra onursal hami
varisleri arasından yaş olarak en büyük olan olacaktır. Eğer varisin yaşı küçükse
veya yetkinlik yaşında değilse, o zaman vasisi Hamiler Meclisinde onun temsilcisi olarak dikkate alınacak;
9.2. Bakü şehrinin reisi;
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9.3. Guberniya kadısı;
9.4. Onursal haminin eşi;
9.5. Bakü kadın gimnaziyasının müdiresi;
9.6. Bakü erkek gimnaziyasının müdürü;
9.7. Bakü dumasının seçtiği Müslümanlardan bir kişi;
9.8. Onursal haminin şehir Müslümanları arasından seçtiği biri erkek, diğeri
kadın iki kişi;
9.9. Zorunlu üye - Kafkasya Tedris Dairesinin seçtiği bir kişi.
10.

Hamiler Meclisinin görevleri:

10.1. Okul müdiresini, öğretmenleri ve diğer personeli seçmek ve onları Halk
Okulları müdürü aracılığıyla Kafkasya Tedris Dairesi müdürüne sunmak:
10.2. Gelir ve giderlerin yıllık hesaplanması, okulun bütçesinin denetlenmesi;
10.3. Okulun maddi gelirinin artırılması için çalışmak;
10.4. Okulda yatılı kalacak öğrencilerin sayısını belirlemek;
10.5. Eğitim ücreti ödeyen öğrencilerden alınacak eğitim ücretini belirlemek;
10.6. Yatılı kalmayan öğrencilerden alınacak eğitim ücretini belirlemek ve
maddi durumu olmayan öğrencileri eğitim ücretinden muaf etmek;
10.7. Okul personelinin izinlerini belirlemek.
11.
Hamiler Meclisinde tartışılan konular oy çokluğuyla kabul edilecek.
Oylar eşit olursa başkanın oyu belirleyici olacaktır.
12.
Müdire, Azerbaycan Türkçesi, Rusça ve din öğretmenleri Müslüman
olacak.
13.
Okulun kurucusu, I. lonca tüccarı Hacı Zeynelabidin Tagıyev’in
ayırdığı bağış ve İmparatoriçe Aleksandra Fyodorovna adını taşıyan Bakü
Rus-Müslüman kız okulunun Hamiler Meclisinin adına devlet bankasının
Bakü şubesine yatırılan 125.000 rubleden elde edilen faiz sadece okulun mas-
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rafları için harcanacaktır. Okul için gerekli harcamaları yapmak hakkı Hamiler
Meclisine aittir.
14.
Hamiler Meclisi sadece aylık harcamalar için gerekli meblağı kullanma
hakkına sahip olacaktır.
15.

Okul personeli sayısı belirlenecek.

16.
Hamiler Meclisi her yılın sonunda ve Ocağın 15’den geç olmayacak
şekilde gelir ve giderlerle ilgili raporu Bakü Guberniyası ve Dağıstan Vilayeti
Halk Okulları müdürünün aracılığıyla Kafkasya Tedris Dairesine gönderecek.
17.
İmparatoriçe Aleksandra Fyodorovna adını taşıyan Bakü Rus-Müslüman kız okulu Bakü Guberniyasının armasını taşıyan mühre sahip olacak.
18.
Yapılan işlere dair bütün yazışmalarda Hamiler Meclisinin başkanının
imzası olacaktır.
Okulla ilgili en önemli meselelerden bir diğeri de okulda eğitim alacak öğrencilerin sayısını belirlemek ve öğretmen kadrosunu oluşturmaktı. İlk yıl 50
öğrencinin alınması planlanan okula 7 yaştan yukarı Müslüman kızlar alınacaktı. Bu öğrenciler okulun yurdunda kalacaklardı. Alınacak öğrencilerden
20’si Hacı’nın ayıracağı bursla, geri kalan 30 öğrenci ise kendi hesaplarına
eğitim alacaktı. Ancak bursla eğitim almak isteyen öğrencilerin sayısı oldukça
fazlaydı. Bu sebepten Tagıyev’in teklifiyle burslu öğrenci sayısı 35’e çıkarılmıştı.
Böylelikle, okul ilk yıl 58 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başlamıştı.
Okulun öğretmen kadrosunu seçerken oldukça titizlikle davranan Hamiler
Meclisi üyelerin öğretmenleri özel sınavla okula almışlardır. Okulun ilk öğretmenleri Hanife Melikova, Meryem Sulkeviç, Esmet Memmed Emin Efendikızı
ve Sekine Ahundova olmuştur. 7 Ekim 1901 yılı saat 12’de şehrin ileri gelenlerinin katılımıyla okul binasının ikinci katında bulunan büyük salonda okulun
açılışı gerçekleştirildi (Memmedov, 1996: 37). Açılış konuşması yapan Tagıyev,
sıradaki hedefinin okulu Müslüman kız gimnaziyasına dönüştürmek olduğunu
vurgulanmıştır.
Erkeklerin girmesi yasak olan okulda öğrencilerin rahat edebilmeleri için her
şey önceden planlanmıştı. Öğrencilerin üniformaları, defter, kitap, kalem gibi
masrafları Tagıyev tarafından karşılanmıştır. Kızlar okulda sadece modern
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bilimleri öğrenmiyor, aynı zamanda ev işleri, el sanatlarıyla da ilgili dersler
görüyorlardı. Öğrencilerin uyku saatlerine ve yemek saatlerine, sağlıklarına,
dinlenmelerine özen gösteriliyordu. Kızların sağlığı her zaman kontrol altındaydı. Okulun özel doktoru ve hastanesi mevcuttu. Okulda eğitim yılı 1
Eylül’de başlıyor, 14 Mart’ta bitiyordu. Okulda dersler Cumartesi gününden
Perşembe gününe kadar devam ediyordu. Okulun tatil günü Cuma günüydü.
Sabah saat 07:00’de uyanan öğrenciler saat 08:00’de yemekhanede çay içtikten
sonra, saat 08:30’da derse giriyorlardı. Saat 11:20’de öğrencilere kahvaltı veriliyordu. I. ve II. sınıflarda ders 13:20’de, III. Ve IV. sınıflarda ise 14:20’de bitiyordu. Her ders 50 dakika devam ediyordu. Son dersten sonra öğle yemeğine
giden öğrenciler saat 17:00’a kadar dinleniyor, okulun bahçesinde zaman
geçiriyorlardı. Molanın ardından derslerini yapmak için sınıflara geri dönen
öğrencilere saat 19:00’da çay veriliyordu. I. ve II. sınıf öğrencilerinin uyku
saati 20:00, III. Ve IV. sınıf öğrencilerinin uyku saati ise 20:30 olarak belirlenmişti.
Hacı Zeynelabidin öğrencilerin beslenmelerine çok dikkat etmişti. Hatta Birinci
Dünya Savaşı yıllarında okula taze erzak getirilmesi mümkün olmadığı için
dersleri durdurmak zorunda kalmıştı.(Cabbarov, 2011: 14-15)
Rus-Müslüman okuluna kayıt olan öğrencilerin sayısı her geçen sene artıyordu.
58 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan okula 1916 yılında 125 öğrenci kayıt
olmuştu. Aynı zamanda öğretmenlerin de sayısı artıyordu. 1901 yılında 4
öğretmenle eğitim vermeye başlayan okulda 1908 yılında 7, 1912 yılında 8,
1915 yılında 15 öğretmen eğitim vermiştir. Öğretmen kadrosu yeterli sayıda
olmadığı için Hamiler Meclisi tüzükte değişiklik etmek zorunda kalmıştır.
Neticede gayrimüslim öğretmen işe alınmaya başladı. Öğretmenler Hacı’nın
davetiyle Rusya’dan, Gürcistan’dan, Özbekistan’dan, Dağıstan’dan, Tataristan’dan, Litvanya’dan Bakü’ye gelmiştirler. Hatta Hamiler Meclisi okula erkek
öğretmen de almak zorunda kalmıştır. Böylece, Azerbaycan Türkçesi öğretmeni
olarak Süleyman Abdurahmanov kadroya dâhil edilmişti.
Tagıyev, öğrencilerin zamanlarını kaliteli geçire bilmeleri için elinden geleni
yapmıştır. Hacı, kızları zaman zaman tiyatroya, sinemaya götürüyor, okulda
dans, müzik, tiyatro kursları açtırıyordu. Okulun tiyatrosunda Azerbaycan’ın
klasik eserleri sahneleniyordu. Ayrıca okulun kütüphanesi de oldukça
zengindi. Esas kütüphanede 314, öğrenci kütüphanesinde 852 kitap vardı.
Okulda okutulan derslere ait kitap sayısı ise 595’di.
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İmparatoriçe Aleksandra Fyodorovna adını taşıyan Bakü Rus-Müslüman kız
okulunun ilk yılına ait giderleri: (Cabbarov, 2011: 39-40)

Tablo 1 Bakü Rus-Müslüman Kız Okulunun Masrafları

313

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Sonuç
İşgalin gerçekleştiği ilk yıllarda kız çocuklarının eğitiminden neredeyse
bahsedilmiyordu. Kadın mollalar tarafından evlerde kızlara temel dini bilgiler
veriliyor, ev işleri öğretiliyordu. Kızlarını okullara göndermeyen aileler onların
dinden çıkacaklarını düşünüyorlardı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında petrol
sanayisinde yaşanan gelişmeler sosyal hayatında canlanmasına, gelişmesine
sebep olmuştur. Kadını eğitirseniz toplumu eğitirsiniz düşünesinde olan Türk
düşünürler, bu sömürge düzeninden kurtulmak, bağımsızlık kazanmak için
kadın eğitiminin öneminin farkındalardı. Başlangıçta büyük tepkilerle
karşılaşan bu aydınlar işe kendi okullarında kızlar için sınıflar açarak
başlamışlardır. Çünkü o dönemde kızlar için açılan vakıf okullarına Müslüman
aileler kızlarını göndermiyordu. Artık XIX. yüzyılın sonlarında kadınlara hak
ve hürriyetlerinin verilmesi, kadın eğitimi gibi meseleler daha çok konuşulmaya başlamıştı. Böyle bir dönemde petrol zengini Hacı Zeynelabidin Tagıyev
tarafından kızlar için modern eğitim veren bir eğitim kurumunun açılması
olağanüstü bir yankı uyandırmıştır. Tepkilere, hakaretlere maruz kalsalar da
onlar doğru bildikleri bu yoldan dönmemişlerdir. Bu mücadeleler sonucunda
bir zamanlar tepki gösteren, karşı olan insanların artık gönüllü olarak kızlarını
okullara yazdırdığı görülmüştür. Bu okullardan öğretmenler, doktorlar,
yazarlar yetişmiştir. Kızlar da artık erkeklerle beraber sosyal hayatta yer alabiliyor, kendi haklarını savuna biliyorlardı. Bütün bu gelişmeler sonucudur
ki, Azerbaycan Cumhuriyeti kurulduğu zaman kadınlara seçme hakkı verilmiştir. Bu adımla Azerbaycan Cumhuriyeti doğu toplumları arasında bir
ilke imza atmıştır.
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EK 1

Hacı Zeynelabidin Tagıyev, İmparatoriçe Aleksandra Fyodorovna adını taşıyan Bakü
Rus-Müslüman kız okulunun öğretmen ve öğrencileri ile beraber

EK 2
Bakü Rus-Müslüman kız okulunda öğretmen Nabat Nerimanova’nın geometri dersi
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EK 3

Bakü Rus-Müslüman kız okulunun öğretmenleri:soldan sağa doğru Gülbahar Axrıyeva,
Meryam Gimbitskaya, Şehrebanu Şabanova, Mina Memmedzade, Adile
Şahtahtinskaya, Nabat Nerimanova, Gövher Gazıyeva
EK 4

Bakü Rus-Müslüman kız okulunda sabah kahvaltısı
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Ebeveynlerde İyimserlik: Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan ve
Olmayan Çocukların Ebeveynlerinin Belirli Değişkenlere
Göre İyimserlik Düzeylerinin İncelenmesi
Shiva Saeighi Mameghani
Özet: Bu araştırmada, dil ve konuşma bozukluğu çocuğu olan ve olmayan ebeveynlerin iyimserlik
düzeylerinin karşılaştırılarak, farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın
bağımsız değişkeni iyimserlik düzeyidir. Bağımlı değişkenleri ise çocuğun cinsiyeti, yaşı, kiminle
yaşadığı, kardeş sayısı, doğum sırası, ebeveynlerin gelir ve eğitim düzeyleridir. Araştırma, 20182019 yılları arasında Trabzon ilindeki dil ve konuşma bozukluğu çocuk sahibi ebeveynler ile,
çocukları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan ve normal çocuklara sahip olan
ebeveynler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 147 kız ve 190 erkek çocuğunun
ebeveynleri olmak üzere toplam 337 anne-baba oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde gelişigüzel
örneklem kullanılmıştır. Ebeveynlerin, iyimserlik düzeylerini belirlemek için, Türkiye’ de Balcı ve
Yılmaz (2002) tarafından geliştirilen İyimserlik Ölçeği kullanılarak elde edilen iyimserlik verileri
farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Bu bağlamda Bağımsız Örneklem T-testi, Tek yönlü
Varyans Analizi (ANOVA), Çoklu Regresyon Analizi ve betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır.
Araştırmada dil ve konuşma bozukluğu olan çocuğa sahip ebeveynlerin iyimserlik düzeyleri, dil
ve konuşma bozukluğu olan çocuğa sahip olmayan ailelerin iyimserlik puanlarının ortalamaları
arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Diğer önemli bulgular ise çocuğun cinsiyeti, doğum
sırası, kardeş sayısı, ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve ebeveynleri ile birlikte yaşama değişkenleri
açısından anlamlı farklılaşma görülmemekteyken ebeveynlerin gelir düzeyi ve iyimserlik düzeyleri
anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Araştırmanın sonucunda tartışılarak ebeveynlerin iyimserlik
düzeylerinin artırmaya dönük psiko-eğitim programları düzenlenmesi gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dil Bozukluğu, Konuşma Bozukluğu, İyimserlik, Çocuk, Ebeveyn

Giriş
Günümüzde çeşitli problemlerle yüzleşmek zorundayız. Ancak karşılaştığımız
problemler ne olursa olsun üstesinden gelebileceğimizi düşünerek, “her zorlukta bir kolaylık vardır” düsturu ile hareket etmeliyiz. Başımıza gelen olayların
pozitif taraflarını görmek, onlara hoşgörü ile bakabilmek ve olaylara iyimser
yaklaşabilmek büyük bir erdemdir. Böyle kimseler problemlerin üstesinden
gelmeye çalışırken karamsarlık, ümitsizlik ya da çaresizlik tuzaklarından uzak
dururlar. Dolayısıyla hayatından bu gibi olumsuz duyguları uzak tutan insanların yaşamdan aldıkları tat da doyumsuz olacak ve bu gibi yapıcı kimselerin varlığı toplumun refahı üzerinde de etkili olacaktır.

318

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Günümüzde toplumun temelini oluşturan ve sosyal bir kurum olarak varlığını
sürdüren kurumların başında aile gelmektedir (Kırbaş ve Özkan, 2013). Çocuk
sahibi olmak, çoğu çiftler için heyecan verici bir durum olarak, sağlıklı bir
çocuk sahibi olmak her ailenin hayalidir. Bu doğrultuda aileler, doğacak çocuklarına gereken hazırlıkları yaparak, onların gelecekleriyle ilgili planlar kurar
beklentiler içine girerler. Ancak, doğan çocuğun özel duruma sahip olması
aileler için büyük bir hayal kırıklığı, stres ve üzüntü yaratmaktadır. Özel
gereksinimli çocuğun ihtiyaçları gereği (Eğitim, Tedavi vs.) ailelere fazladan
sorumluluk yüklediği için aile üyelerinin yaşam biçimlerini ve planlarını etkileyerek aile içinde yoğun bir kaygı ve çeşitli sorunların ortaya çıkmasına
neden olduğu görülmektedir (Yıldırım Doğru ve Saltalı Durmuşoğlu, 2009).
Dil bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerin duygu durumlarını incelediğimizde,
çeşitli duygusal tepkilerle, şok, inkâr, acı, depresyon, kızgınlık, suçluluk, utanç,
kabul ve uyum olarak kendini göstermektedir.
Dil ve konuşma bozuklukları farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır bu yüzden
dil ve konuşma bozukluğunun birçok tanımı bulunmaktadır. Mesleki eğitim
ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesine 2009 göz attığımızda da dil
ve konuşma bozukluğunun birçok tanımı bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliğinde konuşma özrü “Konuşmanın akışında,
ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, eklemlenişinde, artikülâsyonunda, anlamında bozukluk bulunmasına konuşma özrü
denir.” şeklinde tanımlanır. Konuşmanın niteliğini etkileyen her türlü olağan
dışı aksaklık konuşma akışının bozukluğu olarak değerlendirilmektedir. Dil
ve konuşma bozuklukları birçok şekilde ortaya çıkmaktadır ve geniş bir alanı
kapsamaktadır. Dil ve konuşma bozukluklarını şu şekilde sınıflandırılmaktadır; Konuşma Bozuklukları: Söyleyiş Bozuklukları (Artikülâsyon Bozuklukları), Atlama (Sesin Düşürülmesi), Yerine Koyma (Sesin Değiştirilmesi), Sesin
Eklenmesi, Sesin Bozulması. Ses Bozuklukları: Ses Perdesi Bozukluklar, Ses
Yüksekliği Bozuklukları, Ses Kalitesi Bozuklukları. Konuşma Akışındaki
Bozukluklar: Acele-Karmaşık Konuşma, Kekemelik. Dil Bozuklukları: Gecikmiş Dil, Söz Yitimi, Belirli Dil Yetersizlikleri. Diğer Dil ve Konuşma Bozuklukları: Beyin Felci ile İlgili Dil ve Konuşma Bozuklukları, İşitme Bozukluğuna
Bağlı Konuşma Bozuklukları, Yarık Damak ve Yarık Dudakla İlgili Konuşma
Bozuklukları, Zekâ Geriliği, Öğrenme Bozukluğu ve Duygusal Problemlere
Bağlı Dil Bozuklukları, Bilingualizm ve Yöresel Konuşmalara Bağlı Dil Bozuklukları olarak sınıflandırılmıştır. Gördüğümüz gibi dil ve konuşma bozukluk-
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ları tür ve çeşitliliğin fazla olmasından dolay ve toplumda bulunduğu orana
göre, çoğu aileler bu problemle mücadele etmekte olduğunu görülmektedir
ve bu ailelerin psikolojik açıdan değerlendirilmesi ve ele alınması önem taşımaktadır.
Araştırmamızın değişkeni olan “iyimserliği” Tiger (1979), maddi veya manevi
boyutta gelecek ile ilgili bireyin kendisi için bir avantaj elde edeceğine dair
bir ruh hali ya da bir tutum şeklinde tanımlamaktadır (Luthans ve Jensen,
2005: 306; Kyle vd. 2008: 180). İyimserlik, bireylerin bir hedefe ulaşabilmek
için çabalamasını sağlayacak şekilde iyi şeylerin gerçekleşeceğine dair bir beklenti olarak da ifade edilebilmektedir (Kümbül Güler, 2009: 130; Akt: Kaya ve
Zerenler, 2014: 31). İyimser bireyler, her şeyin yolunda gitmesini beklerler ve
kötü şeylerin yerine iyi şeylerin olacağına inanırlar. İyimserler, “genel olarak”
iyimser görünüp, belirli bir davranışla sınırlandırmadıkları pozitif beklenti
içerisindedirler (Scheier ve Carver, 1985: 219-220). Bu bireyler; olumsuz olaylardan, umutsuzluktan ve suçluluk duygusundan kedilerini uzak tutarlar
(Kesken ve Ayyıldız, 2008: 740). Üstelik iyimserlik, ileriye dönük güzel
düşünceler; kötümserlik ise ileriye dönük karamsar düşüncelerdir. Kişinin
ileriye dönük güzel istekleri, iyimser kişilik özelliğini ifade ederken, yaşamdan
çok fazla temennisi olmayan kişi ise kötümser kişi olarak ifade edilmiştir
(Carver, Reynolds, & Scheier, 1994). İyimserlik, kişilik ve olayla ilişkili olarak
kendini gösterebilir. Böylece iyimserlik, kişiliğe ve duruma has olarak ifade
edilir. Scheier & Carver (1992) tarafından oluşturulan kişiliğe özgü iyimserlik,
kişilik özelliği olarak içinde bulunulan durum ve şartlardan oldukça bağımsız
görece olarak devamlı ve tutarlı şekilde kişinin hayatında negatif sonuçlar
yerine, pozitif sonuçlar bekleme ve iyi durumlarla karşılaşacağına inanma
eğilimi anlamında kullanılmaktadır. İyimserlik, kişileri bezginlik göstermekten
alıkoyan bir davranış şekli olup amaç ve gelecek odaklılık ile yakından ilişkilidir. Bu görüş, hayatta genellikle pozitif sonuç beklentisine sahip olma
düzeyinin davranışları biçimlendirdiğine ışık tutmaktadır. Böylece kişiler
davranışlarının sonuçlarında olmasını istedikleri kazanımları elde edebileceklerini düşündükleri sürece bu amaçlarına ulaşabilme yolunda çaba göstermektedirler. Diğer yandan istedikleri kazanımları elde edemeyeceklerine
inanan insanlar hedeflediklerine ulaşmaya dönük çabalarını azalttıkları ya da
bu hedeflerinden vazgeçmektedirler. Birçok araştırmacı, stresle başa çıkma ve
iyimser olmayı çeşitli değişkenlerle araştırmışlardır (Folkman, & Lazarus,
1985; Alkan, 2014; Albayrak, 2015; Okutan, 2016; Tekin, 2017).
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Bu bakışla gelişimsel ve dil bozuklukları olan çocuğa sahip ailelerin bu zor ve
sorumluluğun fazla olması gerektiren durumda üstelik bu çocukların tedavi
ve iyileşmesini sağlayan ve etkileyen en önemli faktörlerden ailenin iyimserlik
düzeylerinin yüksek seviyede olmasıdır. Olumsuz düşünceler strese sebep
olduğu için stres kaçınılmaz bir durumdur. Stres organizmanın ruhsal ve fiziksel sınırlarının tehdit edilmesi ve güçlük çekmesi ile kendini gösteren bir durumdur (Baltaş, & Baltaş, 2000). Budak’a (2003) göre stres, kelimesi bireyin
dıştan veya içten gelen ve bilişsel, sosyal, duygusal işleyişini veya mevcut
dengesini bozma eğilimi gösteren ve kişinin dengesini korumak veya bozulmuş
olan dengesini tekrar yapılandırmasına yönelik yeni davranışlara iten algılanan
uyarıcılara verdiği ruhsal, bilişsel, fiziksel tepkilerdir. Yapılan araştırmalar,
stresin psikosomatik rahatsızlık ve şikâyetlerle ilişkili olduğunu göstermektedir
(Watson, & Pennebaker, 1989, Avşaroğlu & Taşğın, 2011).
Dolasıyla dil bozukluğu olan çocukların iyileşme olasılığını arttırmak amacıyla
bu ailelerin iyimserlik düzeylerinin incelenmesi ve bu doğrultuda eksikleri
tamamlamak adına öneriler sunmak için yapılması gerekmektedir. Alan
yazında, ailelerin, çocuklarının sağlığını ve gelişimini izleme sürecine katılımı
giderek daha çok önerilmekte ve sorunların erken tanılanması ve kendi rollerinin belirlenmesi konusunda görüşlerinin alınmasının gerekliliği vurgulanmaktadır (Hall ve Elliman, 2003). Dil ve konuşma sorunlu çocuklara yönelik
değerlendirme ve terapi hizmetlerinde kullanılan ölçümlerin yerini giderek
aileden alınan bilgilere bıraktığı da görülmektedir (Glogowska ve Campbell,
2000). Dolayısıyla, gözlem yapma, sorunların erken tanılanması ve önlenmesi
aşamasında aile katılımının önemi vurgulanmakta ve bu konuda aileler cesaretlendirilmektedir (Glascoe ve Sturner, 2000). Terapi sürecinde aileye tanınan
sorumluluk artışına karşın, ailelerin bu sürece katılımlarıyla ilgili görüşlerini
belirlemeye yönelik araştırmalarda (Ramig, 1993) çok sayıda ailenin tarama,
değerlendirme ve terapiye katılım için yüksek motivasyona sahip olduğu ama
pek çoğunun da bu rolü yerine getiremedikleri belirtilmiştir (Law, 2000).
Katılımda sınırlı kalsalar bile, ailelerin çocuklarının dil ve konuşma terapilerine
katılması ve terapilerin kalitesi hakkındaki yorumları oldukça olumludur; ek
olarak, her ailenin çocuğu için daha fazla terapi seansı istediği belirtilmektedir.
(Toğram ve ark, 2009)
Bir başka çalışmada, ebeveynlerin çocuklarının almış olduğu dil ve konuşma
terapisine ilişkin tutumlarının terapiye ne kadar dahil edildikleri, terapi
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sürecinde ne kadar bilgilendirildikleri ile ilgili olarak oluştuğu saptanmıştır.
Aileler terapiye dahil olmaları konusuna olumlu baktıklarını, aynı zamanda,
bu tür terapilerin önemli olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir (Çelebi,
2005). Dil ve konuşma terapisi sürecine aile ve öğretmenlerin katılımı bu
derece önemsenirken, katılımcıların dil ve konuşma hizmetlerinde kendilerine
yüklenen rol ve sorumlulukları nasıl algıladıkları ülkemizde çalışılmamış
konulardan biridir.
Bu yönde çalışılan araştırmaları incelediğimizde engelli çocuğa sahip annelerin
yaşadıkları güçlüklerin yanında yaşadıkları umutsuzluk duygu düzeyleri
(Karadağ, 2009), yaygın gelişimsel bozukluk tanılı çocukların anne babalarının
bu tanı nedeniyle yaşadıkları yas sürecini, evlilik uyumlarını ve algıladıkları
sosyal desteği etkileyen faktörleri (Karpat ve ark., 2012), Down sendromlu
çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerini
(Kırbaş ve Özkan, 2013), engelli çocukların ailelerinin durumluk kaygı düzeyleri (Özyazıcıoğlu ve Buran, 2014), engelli çocuğu olan anneler (Kadan ve
ark., 2014) ile erken çocukluk dönemindeki serebral palsili çocuğu olan annelerin (Piştav Akmeşe ve ark., 2016) algıladıkları sosyal destek düzeyini
araştırdıkları çalışmalar bulunmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışmada dil konuşma bozukluğuna sahip çocuğu olan ve olmayan anne ve babaların iyimserlik düzeyleri bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, dil ve konuşma bozukluğu çocuğu olan ve olmayan
ebeveynlerin iyimserlik düzeylerinin karşılaştırılarak, farklı değişkenler açısından incelenmesi.
Veri Toplama Araçları
Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Türkiye’ de Balcı ve
Yılmaz (2002) tarafından geliştirilen İyimserlik Ölçeği kullanılarak elde edilen
iyimserlik verileri farklı değişkenler açısından incelenmiştir.
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Bulgular

Tablo 1
Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan kız ve erkek çocukların aileleri
arasında iyimserlik ölçek puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık
yoktur (p=.490).

Tablo 2
Tablo 2’de görüldüğü gibi katılan kız ve erkek çocukların aileleri arasında iyimserlik ölçek puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır
(p=.047). Elde edilen bulgulara göre dil konuşma bozukluğu olmayan çocukların ailelerinin iyimserlik puan ortalamalarının (X=72.17) dil konuşma bozukluğu olan çocukların ailelerinin iyimserlik puan ortalamalarından (X=73.60)
anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür.

Tablo 3
Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan çocukların ailelerinin evli olması
ve olmaması arasında iyimserlik ölçek puanı bakımından istatistiksel olarak
anlamlı farklılık yoktur (p=.764).
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Tablo 4

Tablo 5
Çocukların yaşlarına göre ailelerin iyimserlik düzeyleri farklılaşmamaktadır
(p=.899). Diğer bir ifadeyle çocuğu 1-5 yaş olan aileler ile çocuğu 6-11 yaş
arasında olan ailelerin iyimserlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.

Tablo 6
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Tablo 7
Çocukların kiminle yaşadığına göre ailelerin iyimserlik düzeyleri farklılaşmamaktadır (p=.799). Diğer bir ifadeyle çocuğu annesi ile yaşayan aileler ile
çocuğu babası ile yaşayan ailelerin iyimserlik düzeyleri arasında anlamlı bir
fark yoktur.

Tablo 8

Tablo 9
Ailelerin eğitim durumlarına göre iyimserlik düzeyleri farklılaşmamaktadır
(p=.078). Diğer bir ifadeyle eğitim durumu ilkokul olan aileler ile üniversite
olan ailelerin iyimserlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
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Tablo 10

Tablo 11
Ailelerin gelir düzeylerine göre iyimserlik düzeyleri farklılaşmaktadır (p=.019).
iyimserlik düzeylerinin ailelerin gelir düzeyine göre hangi alt gruplar arasında
farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
sonrası Post-Hoc Tukey testi sonucunda gelir düzeyi 3000-4000 lira arasında
olan aileler ile 4000 lira ve üzerinde olan aileler arasında istatistiksel olarak
(p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır.

Tablo 12
Verilen regresyon tablosunda da görüldüğü gibi model ailelerin iyimserlik
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düzeyindeki toplam varyansın yaklaşık %2’sini açıklamaktadır. Çocukların
ailede kaçıncı çocuk olduğu ailelerin iyimserlik düzeylerinde anlamlı bir etkiye
sahip değildir (p=.392).

Tablo 13
Verilen regresyon tablosunda da görüldüğü gibi model ailelerin iyimserlik
düzeyindeki toplam varyansın yaklaşık %1’ini açıklamaktadır. Çocukların kaç
kardeş olduğu ailelerin iyimserlik düzeylerinde anlamlı bir etkiye sahip
değildir (p=.672).
Sonuçlar
Bu araştırmada, dil ve konuşma bozukluğu olan ve olmayan çocukların
ebeveynlerinin belirli değişkenlere göre iyimserlik düzeylerini incelenmiştir.
İyimserlik düzeyleri, çocuğun cinsiyeti, yaşı, kiminle yaşadığı, kardeş sayısı,
doğum sırası, ebeveynlerin gelir ve eğitim düzeylerine göre farklılaş mıdır?
Çalışmanın diğer amacı da Dil ve konuşma bozukluğu olan ve olmayan anne
babalar iyimserlik düzeyleri arasında ele aldığımız değişkenlere göre farklılaşma var mıdır? Sorularına yanıt aramaktır. Bu düşüncelerle desenlenen
çalışma analiz edilip yorumlanmıştır.
Verilerin analiz edilmesi sonucunu incelediğimizde bazı değişkenler açısından
dil ve konuşma bozukluğu çocuğu olan ve olmayan ailelerin iyimserlik düzeyleriyle farklılaşmamaktadır. Araştırmaya katılan kız ve erkek çocukların
aileleri arasında iyimserlik ölçek puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı
farklılık görülmemektedir. Araştırmaya katılan çocukların ailelerinin evli olması ve olmaması arasında iyimserlik ölçek puanı bakımından istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çocukların yaşlarına göre ailelerin
iyimserlik düzeyleri farklılaşmamaktadır. Diğer bir ifadeyle çocuğu 1-5 yaş
olan aileler ile çocuğu 6-11 yaş arasında olan ailelerin iyimserlik düzeyleri
arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. Çocukların kiminle yaşadığına
göre ailelerin iyimserlik düzeyleri farklılaşmamaktadır. Diğer bir ifadeyle
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çocuğu annesi ile yaşayan aileler ile çocuğu babası ile yaşayan ailelerin iyimserlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Ailelerin eğitim
durumlarına göre iyimserlik düzeyleri farklılaşmamaktadır Diğer bir ifadeyle
eğitim durumu ilkokul olan aileler ile üniversite olan ailelerin iyimserlik
düzeyleri arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. Verilen regresyon tablosunda da görüldüğü gibi model ailelerin iyimserlik düzeyindeki toplam
varyansın yaklaşık %2’sini açıklamaktadır. Çocukların ailede kaçıncı çocuk
olduğu ailelerin iyimserlik düzeylerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı
gibi model ailelerin iyimserlik düzeyindeki toplam varyansın yaklaşık %1’ini
açıklamaktadır. Çocukların kaç kardeş olduğu ailelerin iyimserlik düzeylerinde
anlamlı bir etkiye sahip değildir.
Ancak ailelerin gelir düzeylerine göre iyimserlik düzeyleri farklılaşmaktadır.
İyimserlik düzeylerinin ailelerin gelir düzeyine göre hangi alt gruplar arasında
farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
sonrası Post-Hoc Turkey testi sonucunda gelir düzeyi 3000-4000 lira arasında
olan aileler ile 4000 lira ve üzerinde olan aileler arasında istatistiksel olarak
düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre dil
konuşma bozukluğu olmayan çocukların ailelerinin iyimserlik puan ortalamalarının dil konuşma bozukluğu olan çocukların ailelerinin iyimserlik puan
ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür.
Yetersizliği olan bir çocuğun varlığına başarılı bir şekilde uyum yapmayı kolaylaştıran etmenlerden biri, çocuğun ve ailenin gereksinimlerini karşılamaya,
yetersizlikle ilgili sorunların azaltılmasına ve aile bireylerinin bu sorunlarla
başa çıkmalarına yardım edecek destek hizmetlerini sağlamanın yanı sıra bu
ailelerin olumlu bakış açısıyla bu sorumlulukların üstesinden gelmeği sağlayacak. İyimser düşünceye sahip olan engelli çocuğun ailesi uzmanlardan ya da
kurumlardan aldıkları destek hizmetlerinin yanı sıra yakın çevrelerindeki
bireylerden aldıkları sosyal destekler, içinde bulundukları duruma uyum
sağlamalarını kolaylaştırır. İyimser düşünce aileleri bulundukları zor durumun
bu desteklere hoş bakarak ve bütün desteklerden yararlanarak sorunlarının
hafifleşmesine yardımcı olacaktır halbuki kötümser düşünen aileler durumun
değişmeyeceğini ve olumsuz düşündükleri için sunulan destekleri ret ederek
bulunduğu durumu daha da olumsu hale gelmesini sağlayacaklar.
İyimserlik, olumsuz olaylardan çok olumlu şeyleri algılamaya ve bu olaylarla
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karşılaşmayı beklemeye ilişkin temel eğilim olarak açıklanmaktadır. İyimserlik,
aynı zamanda iyileşmeye (Çam & Yalçıner, 2018) ve iyi olmaya öncül olmaktadır. Pozitif psikoloji, iyilik hallerini araştıran ve geliştirmeye dönük çalışmalar
yapan bir psikoloji alanı (Kardaş & Yalçın, 2018) ise insanlara ve özellikle aile
yaşamını merkezine almalıdır. Ailenin iyi olma ve iyimser eğilimlerini artırmaya dönük çalışmalar yapmalıdır. Seligman, iyimserliği; düşünme tarzıyla
yakından ilişkili olduğunu ifade ederken, öğrenilmiş iyimserlik terimiyle kişilerin olayları yordama stillerinin, nedenlerinin değiştirilebileceğini belirtmiştir
(Akt: Balcı, & Yılmaz, 2002).
Bu araştırmanın sonucuna bakınca engeli çocuğa sahip olan ailelerin iyimserliği
normal çocuklara sahip olan ailelerin iyimserliğine göre daha düşük olduğu
ortaya çıkmaktadır halbuki bu çocukların yani dil ve konuşma terapistleri ile
aile işbirliği de çok önemsenmektedir. Aileler çocuklarının konuşma sorunlarını
ilk fark eden kişilerdir ve onların çocuklarını uzman bir terapiste götürmeleri
sorunun ilerlemesinin önlenmesinde atılacak ilk adımlardan biridir. Klinik
ortamda gerçekleştirilen çalışmaların günlük yaşama genellemesini sağlayacak
olanlar ailelerdir. Ailelerin bu konuda farkındalığını yaratacak kişiler de dil
ve konuşma terapistleridir. Aileler, dil ve konuşma terapistlerinden pek çok
şey öğrenerek, bu stratejileri kendileri de uygulayabilirler. Dil ve konuşma
terapistleri, terapi oturumlarının arkasından aileye yapılanlarla ilgili yazılı
notlar vererek ve düzenli telefon görüşmeleri veya ailelerin tuttukları günlükler
yoluyla bu tekniklerin zamanında ve verimli olarak yapılıp yapılmadığını
takip ederlerse, aileler terapi sürecine daha da yardımcı olabileceklerdir
(Toğram ve ark, 2009). Bu araştırmalar ailelerin görevlerinin ne kadar fazla ve
önemli olduğunu bize göstererek bu ailelerin psikolojik açıdan pozitif bakış
açılarının da önemini öne sürüyor.
Sosyal destek, Gallagher ve arkadaşları tarafından (1983) bireylerin yaşamlarında bir krizin, bir değişikliğin olumsuz sonucunu azaltabilecek bir çare
olarak tanımlanmıştır. Sosyal destek, çocuğun ve ailenin davranışlarını etkiler
ve yeterliliklerini güçlendirerek olumsuzlukları önleyici ve eğitici işlev görür.
Özel gereksinimli çocukların bakımlarının uzun yıllar hatta yaşam boyu
sürmesi, geleneksel olarak bakım sorumluluğunun annenin üstlenmesi, zamanla çocuğun bakım ve eğitim gereksinimlerinin artması ve farklılaşması
ailelerin özellikle annelerin sorumluluğunun artmasına yol açmaktadır. Bu
hizmetlerin olmasının değeri kadar bu hizmetlerden yararlanmak motivasyonu
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da hizmetler kadar önem taşımaktadır. Bu durum başta eş, akraba ve arkadaş
olmak üzere yakın çevre desteğini sonrasında uzman ve kurumlardan alınabilecek sosyal desteklerden yararlanmaları için bu ailelerin öncelikli olarak
olumsuz düşüncelerini değiştirerek azaltmaya çalışmak ve motivasyonlarını
artırarak sosyal desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak mümkün
olacaktır (Fazlıoğlu, Tezel ve Canarslan, 2016).
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Süleyman Çelebi’nin “Vesîletü’n-Necât” İsimli
Mevlidinin Rumca Tercümesi
Amet Molla Memet
Özet: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu başta olmak üzere, hayatından ve nübüvvetinden bazı
kesitlerin manzum bir şekilde anlatıldığı mevlidler, İslam edebiyatı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Arap ve Fars edebiyatlarında da mevlidler yazılmasına karşın bu tür en büyük rağbeti
Türk edebiyatında bulmuştur. Klasik Türk edebiyatı sahasında mevlid türünde kaleme alınmış
zirve eser ise Bursa Ulucami’nin bilge imamı Süleyman Çelebi’nin “Vesîletü’n-Necât” isimli yapıtıdır.
Günümüze kadar nazmedilmiş hiçbir mevlid metni, bu şaheserin üzerine çıkmış değildir. Osmanlı
Devleti’nin büyük bir kaos içine düştüğü Fetret Devri’nde yazılmış olan “Vesîletü’n-Necât”, buhran
geçiren toplumu ferahlatan ilahî bir nefes ve ihtilaf eden bireylere, tek kurtuluşun Hz. Muhammed’in
sancağı altında toplanmak olduğunu haykıran bir ses olmuştur. Yazıldığı andan günümüze, mevlide
olan rağbet ve muhabbet katlanarak artmış, önemli gün ve gecelerin vazgeçilmez nağmesi olup
gönüllerdeki peygamber sevgisini coşturmuştur. Gösterilen bu alaka, tabii olarak farklı dillere
tercüme edilmeyi de beraberinde getirmiştir. Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çerkezce gibi pek
çok dile aktarılan mevlid, farklı etnik unsurlardan oluşan Osmanlı toplumunun bir parçası olan
Rumların diline de çevrilmiştir.
Hazırlanan bu çalışmada merhum Tayyib Okiç’in “Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi’nin
Mevlidi” isimli makalesinde işaret ettiği Rumca mevlid metni incelenmiştir. Çalışma iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde, Hristiyan Rumlar ve edebiyatlarında mevlid benzeri türler ile bu iki
türün kıyaslaması ve Rumca mevlidin analizi yer alırken; ikinci bölümde ise eski harflerle yazılmış
metnin günümüz harflerine çevrilmiş hali bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Süleyman Çelebi, Vesîle’n-Necât, Mevlid, Rumca, Tercüme

Giriş
Hz. Muhammed (s.a.v.)’i konu edinen ilimlerden süzülüp teşekkül eden
mevlid, kendine en sağlam yeri Türk edebiyatında bulmuştur. Osmanlı topraklarında yazılmış ilk mevlidin Süleyman Çelebi’nin (v. 1422) “Vesîletü’n-Necât”
isimli eseri olduğu bilinmekle beraber, Ahmedî’nin İskedernâme’sinde mevlid
olarak husûsî bir bölümün mevcut olduğu ve bunun Vesîletü’n-Necât’tan
daha evvel yazıldığı görüşü de vardır (Bkz. Köksal, 2009).
Türk edebiyatı içerisinde büyük bir alâka kesbeden mevlid türü, her devirde
inkıtaa uğramadan yazılmaya devam etmiştir. Günümüze kadar 200 civarı
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mevlid kaleme alındığı bilinmekle beraber bunlardan sadece 64 tanesi tespit
edilebilmiştir (Pala, 2011). Bunca mevlidin var olmasına rağmen hiçbiri
Vasîletü’n-Necât’ın üstüne çıkamamış, onun gördüğü ilgiyi kazanamamıştır.
Aksine Vesîletü’n-Necât daha sonra yazılan bütün mevlidler üzerinde az veya
çok etkili olmuştur.
Süleyman Çelebi’nin sehl-i mümteni ile nazmettiği eseri, asırlar boyu
Muhammedî muhabbeti terennüm eden bir sadâ, ilahî aşkı coşturan bir nidâ
olmuştur. Mevlide gösterilen bu rağbet, Osmanlı toprakları içinde farklı etnik
tabakalardan oluşan fakat tevhid ruhuna sahip milletlerin dillerine tercüme
edilmeyi de beraberinde getirmiştir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidi Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çerkezce, Rumca
gibi pek çok dile çevrilmiştir (Okiç, 1975). Dillerine tercüme edilen halklarca
bu eser yüzyıllar boyu okunmuştur. Yazıldığı dönemde bir kaosa düşen Osmanlı toplumunu nasıl ihya edici bir görev ifa etmişse; Osmanlı tarih sahnesinden çekildiği vakit, katı rejimlerin baskısı altında kalan milletler yine
mevlid sayesinde inançlarını muhafaza edebilmişlerdir.
Bu çalışmada merhum Tayyib Okiç’in “Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman
Çelebi’nin Mevlidi” isimli makalesinde işaret ettiği ve Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet koleksiyonu No. K. 212’de mevcut bir mecmuanın 32b-41a varakları
arasında bulunan Rumca mevlid metni incelenmiştir. Çalışma iki kısımdan
oluşmaktadır. Birinci bölümde Hristiyan Rumlar ve edebiyatlarında mevlid
benzeri türler ile iki türün kıyaslaması ve Rumca mevlidin analizi yer alırken
ikinci bölümde ise eski harfler ile yazılmış metnin latinize hali bulunmaktadır.
Ayrıca Rumca kısım hem Yunan alfabesi hem de Latin harfleriyle yazılmıştır.
Rum Toplumu ve Hristiyan Rum Edebiyatındaki Benzer Türlerin Mevlid
ile Kıyaslaması
Osmanlı Devleti, Rumeli fetihlerine ilk olarak günümüz Yunanistan topraklarından başlamış ve geniş bir coğrafyayı hâkimiyeti altına alarak cihan şümûl
bir güç haline gelmiştir. Ele geçirilen havzada farklı etnik kökene sahip pek
çok millet yaşamaktaydı. Zaman içerisinde yürütülen iskân politikaları ve
âdilane yönetimle ahâlinin kalbi bu yeni devlete ısınmış ve müntesibi olduğu
dine girmeler başlayarak bölgenin İslamlaşması gerçekleşmiştir. Tabiidir ki
her millette İslam’ı tercih aynı oranda olmamıştır. Arnavut ve Boşnak toplum-
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larındaki gibi büyük ölçekte gerçekleşen ihtida hareketlerinin yanı sıra, İslam’a
duhûlü az bilinen milletler de vardır. İşte bu milletlerden bir tanesi de Rumlardır.
Rumlar sadece Yunanistan topraklarında değil Akdeniz, Karadeniz, Ege şehirleri ile Ege adaları, İç Anadolu ve Marmara gibi muhtelif yerlerde bulunmaktaydılar. Yayılmış oldukları bu geniş bölge, Osmanlı idaresine girince
kültürel ve dini etkileşim kaçınılmaz olarak gerçekleşmiştir. Özellikle
yazılarında Yunan alfabesini kullanan Karamanlı Rumlar, Karadeniz’de Pontus
Rumları ve Ege adalarında bâ-husûs Girit adasında binlere Müslüman Rum
var olmuştur. Osmanlı’nın millî bir devletten ziyade dini bir yapıya sahip olması, tebaasının da etnik özelliklerinden fazla dini kimliklerinin ehemmiyet
kazanmasını beraberinde getirmiştir. Hatta Balkanlar’da Türklük ile Müslümanlık aynı şey olarak görülmüştür. Müslüman Rum’un pek bilinmemesini
buna bağlayıp şöyle bir yorum getirebiliriz: “Umum-i efkârda Rumlar Hristiyan bir kavim olarak bilinmektedir. Bu millete müntesip olanlar, İslam’ı
tercih ettikleri vakit her ne kadar dillerini korumuş olsalar da Hristiyanlık
kisvesinden kurtulmak için kendilerini Türk olarak ifade etmişlerdir.”
İslam medeniyetinin ürünü olan birçok eser farklı dillere tercüme edilerek
muhtelif milletlerin de bunlardan istifade etmesi sağlanmıştır. Türk edebiyatında kendini bulan mevlid de bu çevirilerden nasibi almış bir türdür. Pek
çok dile olduğu gibi Rumcaya da çevrilen mevlid, muhteva itibariyle Rumların
yabancısı olmadığı bir edebî üründür. Hristiyan Rum edebiyatında adına
“Κοντάκιο (Kontakio)” denilen, Hz. İsa’nın doğum hadisesini anlatan ve ilahi
formunda bestelenip 25 Aralık’ta kiliselerde okunan eserler mevcuttur. En
meşhur kontakio yazarı Romanos Melodos (m.490-556)’tur. Melodos’un “Η
Παρθένος Σήμερον (İ Parthenos Simeron) / Bakire Meryem Bugün” isimli
başyapıtıyla zirveye çıkmış olan kontakio türü 6. ve 7. yüzyıllarda âyinlerin
vazgeçilmez bir ritüeli haline gelmiştir (Bkz. Konstantinidu, 2007).
Bentler halinde ve hece vezni ile yazılan kontakiolarda kafiye aranmaz. Bentler
birbirine bir vasıta mısraı ile bağlanır. Bu mısraın adına “Efimnio” denir.
Tanrıyı öven bir cümledir ve eser boyunca hiç değişmez. Kontakiolarda çoğunlukla yukarıdan aşağıya akrostiş vardır, bu isim veya bir cümle olabilir (Bkz.
Karolos, 2010).
İçerik olarak doğum olayı temeli oluşturur. Ekseriyetle diyalog ve doğum
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hadisesini anlatan hikâyelerden meydana gelir. Kâhinlerle Hz. Meryem’in
konuşmaları dramatik tonlar içerir. İnsancıl bakış açıları ön plandadır. Tanrı’dan
övgüyle söz edilir. Dogmatik ve teolojik unsurlar ikinci planda bulunur.
Muhteva olarak mevlide çok benzeyen ve asırlarca önce yazılan kontakiolar
aklımıza pek çok soru getirmektedir. Menşe’ olarak tamamen İslamî
gördüğümüz mevlid kontakiolardan etkilenmiş midir? Şairliğinin yanında iyi
bir eğitim almış ve büyük bir deha olan Süleyman Çelebi’nin beraber yaşadıkları bir topluma ait olan bu edebî türden habersiz olması düşünülemez. Bu
ayrı bir araştırmayı gerektirmektedir. Orijinal bilgilere ulaşılacağı muhakkaktır.
Rumca Mevlid Metninin Değerlendirmesi
Müstensih ve mütercimini tespit edemediğimiz metin, Arabî harfler kullanılarak düzgün ve okunaklı bir şekilde kaleme alınmıştır. Türkçe kısmı kırmızı, Rumca kısmı ise siyah mürekkeple yazılmış ayrıca yanlış okunmasını
önlemek için hareke kullanılmıştır.
Mütercim, Süleyman Çelebi mevlidinin tamamını tercüme etmemiş adeta
seçme beyitlerin çevirisini yapmıştır. Dört defa tekrar eden “Ger dilersiz
bulasız oddan necât /Aşk ile derd ile idün es-salât” beyti hariç 93 beyitten
oluşmaktadır. “Nice puthâne nice diyr ü sanem / Yıkılub küfr ehline irdi
elem” metnin son beyti olup bahir tamamlanmamıştır.
Tercüme ile beraber Türkçe beyitlerin bulunması, hangilerinin çevirisi
yapıldığının görülmesi bakımından kolaylık sağlamaktadır. Rumca kısımda
Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok kelime olduğu gibi kullanılmıştır. “Allah,
Muhammed, Mustafa, İbrahim, Halil, Musa, İsa, Âdem, Abdullah, Âmine,
Peygamber, ümmet, melâike, Bismillah, zikrullah, Celil, merhamet, rahmet,
şef'kat, mu’cize, mağrib, maşrik, alem, haber, çünkim” kelimelileri örnek olarak
gösterilebilir. Ayrıca pek çok Türkçe kelime Rumca gibi uydurma şekilde
söylenmiştir. Buradan Türkçenin Rumca üzerindeki hâkimiyetini anlayabiliriz.
Yazım tarihi bulunmayan metin için dil özelliklerinden hareketle bir şeyler
söylemek mümkündür. Tercüme dahi olsa Rumca üzerinde yoğun bir Türkçe
etkisi vardır. Ayrıca Venedik İtalyancasına ait kelimeler de kullanılmıştır. Bu
da tercümenin “Katharevusa” hareketinden önce yapıldığını göstermektedir.
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(“Katharevusa” Yunan aydınlar tarafından dilden yabancı kelimelerin atılması
için başlatılan bir harekettir. 18. yüzyılda etkisini göstermiş ve Yunanistan devletinin kurulmasıyla resmî lehçe olmuştur.) Gerçekleşen bu çeviri büyük
olasılıkla 16. ile 18. yüzyıllar arasında olmalıdır.
Mütercimin bazı beyitlerini tercüme ettiği bahirler şunlardır: Tevhid bahri,
Musannife dua, Âlemlerin yaratılması, Peygamber (s.av.)’in nûrunun yartılması
ve intikali, Velâdet ve Merhaba bahri. Son bahrin Süleyman Çelebiye ait
olduğuna dair ihtilaflar vardır (Bkz. Köksal, 2009).

Mevlid Metni

Hâzâ Mevlidü’n-Nebî Aleyhisselâm
Sallû alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed
Sallû alâ şefî’i zünûbinâ Muhammed
Bismillahirrahmânirrahîm

1

Allah âdın zikr idelim evvelâ

Vâcib oldur cümle işde her kula

Τό'πε ἥντινα τό όνομα εἶναι πρέπουσ' μάζα
Ο πάσας κλαυθμοῦς νά τό πιστίσεις ἐς ταύτην πουρνάζα

To’pe îdina to ônoma ine prêpus’ mâza
O pâsas klafthmûs na to pistîsis es taftin purnâza
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2

Allah âdın her kim ol evvel anâ
Her işi âsân ide Allah anâ

Τῇ πίστει μᾶς τό όνομα ἀπ'τοῦ προτοῦ νά βάνει
Τήν πάσας γιά τό αὐτουνού ὅσους κολαΐ τήν κάνει

Ti pîsti mas to ônoma ap’tu protu na vâni
Tin pâsas gia to aftunû ôsus kolay tin kâni

3

Allah âdın olsa her işin öni
Hergiz ebter olmaya ânın sonı

Μπισμιλλάχ νά'ναι βάλλεσθε τίς δουλειές μᾶς τήν προτάζα
Αν σωστή ζῇς γίγνεται τίς δουλειές ἔξεστι νάζα

Bismillah nâ’ne vâllesthe tis dulies mas tin protâza
An sostî zîs gignete tis dulies eksesti nâza

4

Her nefesde Allah âdın di müdâm
Allah âdıyle olur her iş tamâm

Στήν πάσ'ανάσα τό όνομα θεοῦ πές τά ντερφίγια
Μέ ζικρουλλάχ γίγνεται δουλειά σωστή καί βέβαια
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Stin pâs’anâsa to ônoma theû pes ta derfîgia
Me zikrullah gignete dulia sostî ke vêvea

5

Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile gözyaşıyle âh idelim

Ἔλα νά μολοῦμαι μέ καρδή γιά Αλλάχ Αλλάχ νά λέμε
Μέ ντέρτ ν'άμαστε νά ζοῦμε μέ δάκρυ γιά νά κλαίμε

Ela va molûme me kardî gia Allah Allah na lême
Me dert n’âmaste na zûme me dâkri gia na klême

6

Ola kim rahmet kıla ol pâdişâh
Ol Kerîm u ol Rahîm u ol İlâh

Μήνα ὀρίσει ὅ θεός καί κάμει μερχαμέτι
Ποὑ εἶναι τζομέρτης βασιλιάς καί μπούμε μές'το τζεννέτι

Mîna orîsi o theôs ke kâmi merhameti
Pu ine comertis vasilias ke bûme mes’to cenneti
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7

Ol durur hem pâdişâh-ı bî-zevâl
Bî-şebîhî bî-nazîrî bî-misâl

Αὐτος εἶναι ενας βασιλιάς ποὑ κρεμιστεί δέν χάνει
Συντροφοῦν ομοῦ σύν ὅ θεός βέβαια ὅπου δέν χάνει
Aftos ine enas vasilias pu kremistî den hâni
Sindrofûn omû sin o theôs vêvea ôpu den hâni

8

Birdir ol birligine şek yokdurur
Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur

Στή νῦν ἐστίν τοῦ θεοῦ ἄσλα σουπχές δέν εἶναι
Εκεῖνοι ποὑ γιά ψεύτηκαν πολλοί βρίσκονται καί εἶναι

Sti nin estin tu theû asla suphes den ine
Ekîni pu gia pseftikan pollî vrîskonde ke ine

9

Bârî ne hâcet kılaruz sözi çok
Birdir ol kim andan artık Tanrı yok

Τί χροιά νά κάνει ἀδερφέ ἡ κουβέντα ἡ περισσά
Οὐχ τά αὐτόν ἄλλους δέν εἶναι ξέρε βέβαια καί γερά εἷσα
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Ti hriâ na kâni aderfe i kuvênda i perissâ
Uh ta afton âllus den ine ksêre vêvea ke gerâ isa

10

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile derd ile idün es-salât

Ἄν θέλετε οὐχ τή φωτιά να βρείτε γλίτωση μάρα
Τό σαλαβάτι βρεθούμε μέ ἄσκι μέ τρομάρα

An thelete uh ti fotia na vrite glitosi mâra
To salavati vrethume me ask ime tromâra

11

Ey azizler işte başlarız söze
Bir vasiyyet kılaruz illa size

Ἀδέρφια μοῦ ἀρχίνουσα νά κάμω ἕνα σοχμπέτι
Ακορμαστείτε νά σάς πώ ὀρμίσαι βασιγιέτι

Aderfia mu arhinusa na kâmo ena sohbeti
Akormastîte na sas po ormise vasiyeti

12

Ol vasiyyet kim direm her kim tuta
Misk gibi kokusu canlarda tüte
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Καί τή νουρμίνα ποὑ νά πιώ ὅποιος νά τήν κλωσήσει
Σάν μούσκο ψυχοῦ γι'αὐτοῦ νά τό μουσκομυρίσει

Ke ti nurmîna pu na pio opios na tin klosîsi
San mûsko psihu gi’aftu na to muskomirîsi

13

Hak Teâlâ rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir duâ ile anâ

Στά κρίματα τοῦ ὁ θεός ραχμέτι νά τοῦ κάμει
Εκεῖνου ποὑ νά μέ θυμηθεί ενα ντουά νά μέ κάνει

Sta krîmata tu o theôs rahmeti na tu kâmi
Ekinu pu na me thimithî ena dua na me kâni

14

Her ki diler bu duâda buluna
Fâtiha ihsân ide ben kuluna

Καί ὅποιος θέλει ὁ ντουάς ποὑ πιάνει νά τόν κουβαλήσει
Γιά τήν ψυχή μοῦ Φάτιχα νά μᾶς καί νά μέ χαρίσει

Ke opios theli o duas pu piâni na ton kuvalîsi
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Gia tin psihi mu Fâtiha na mas ke na me harîsi

15

Evvel andık ânı kim evveldir ol
Evveline bulmadı hiç akl yol

Πρῶτα ἄν ἔβαλε αὐτόν ποὑ δέ χάνει προτάζα
Στήν γίνει σύν τῇ γνώσῃ μᾶς δέ βρέ χίτς προτάζα

Prota an evale afton pu de hâni protâza
Stin gîni sin ti gnôsi mas de vrê hiç protâza

16

Evvelin ol evvelidir bî-gümân
Âhirin hem âhiridir câvidân

Αὐτός προτάζα δέν χάνει μόν'ἤταν ὅντως καί εἶναι
Kαί ἔξεστι νάζα δέν χάνει ἐδῶ σουπχές δέν εἶναι

Aftos protâza den hâni môn’îtan ôndos ke ine
Ke êksesti nâza den hâni edo suphes den ine

17

Her tasavvurdan münezzeh Hak’dır ol
Âlem üzre hâkim-i mutlakdır ol
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Ὅπως τόν λέει ἡ γνώση μᾶς αὐτός ἕτσι δέν εἶναι
Σ'ὅλον τόν κόσμο ὀριστής τοῦ γιά θέλημα τοῦ εἶναι

Opos ton lei i gnôsi mas aftos etsi den ine
S’ôlon ton kosmo oristîs tu gia thêlima tu ine

18

Gerçi yokdan bunları var eyledi
Kudretin bunlarda izhâr eyledi

Ὁ κόσμος ὅλους δέν ἦταν αὐτούς τσακάμε καί εἶναι
Στή μᾶς γιγάξω μάζα τῷ φανερωμένῃ εἶναι

O kosmos olus den itan aftus tsakâme ke ine
Sti mas gigâkso mâza to fanaromêni ine

19

Bu cihân olmasa hiç noksanı yok
Olsa dahî nesne artmaz az u çok

Ὁ κόσμος ὅλους νά'λειπαν αὐτός ζαράρ δέν χάνει
Καί πάλι ὅλους νά εἶναι τούς διαφόρους χίτς δέν χάνει

O kosmos olus na’lipan aftos zarar den hâni
Ke pâli olus na ine tus diafôrus hiç den hâni
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20

Bir kez ol dimek ile oldu cihân
Olma dirse giru yok olur hemân

Μήν ἀφορά τό'πε ὁ θεός τό κόσμος μοῦ τήν γίνει
Χαλάει ἄν τά ἕνα τό πεί αὐτός,τίνας μ'ἕνα τό μείνει

Min aforâ to’pe o theôs to kosmos mu tin gîni
Halâi an ta ena to pi aftos tinas m’êna to mîni

21

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile derd ile idün es-salât

Ἄν θέλετε οὐχ τή φωτιά νά βρείτε γλίτωση μάρα
Τό σαλαβάτι βρεθούμε μέ ἄσκι μέ τρομάρα

An thelete uh ti fotia na vrîte glîtosi mâra
To salavati vrethûme me aski me tromâra

22

Çünki Hak evvelligin bildin ayân
Dinle imdi kılayım sun’un beyân

Τήν γνωσύνη τοῦ θεοῦ ξύσει χωρίς προτάζα
Καί ρίμα σοῦ τώρα μιλῶ γιά ἀλαμέτι ναράζα
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Tin gnosîni tu theû ksîsi horîs protâza
Ke rîma su tôra milô gia alamêti narâza
23

Hak Teâlâ ne yaratdı evvelâ
Cümle mahlukdan kim ol evvel ola

Ὁ προηγητής πρῶτα καί ἀρχή ἔχει γιαρατίσει
Από τόν κόσμο μπορίτερα ἕνα ἔχει προβοδίσει

O proigitîs prôta ke arhî ehi yaratisi
Apo ton kosmo boritera ena ehi provodîsi

24

Hem sebeb olmuş ola bu varlıga
Aşk ile dinle beni Hak yarlıga

Στό βρύση μοῦ,μᾶς ὁ θεός σεμπέπι ποὑ τό ἔχει κάνει
Μέ ἄσκι ποιός καμμένεται ραχμέτι νά τόν κάνει

Sto vrîsi mu mas theôs sebepi pu to ehi kâni
Me aski pios kammênete rahmeti na ton kâni

25

Mustafa rûhunı evvel kıldı var
Sevdi ânı ol Kerîm ü Girdigâr
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Τόν Μουχαμμέτη τήν ψυχή πρῶτα ἔχει γιαρατίσει
Αὐτήν ὁ κύριος ὁ θεός τήν ἔχει ἀγαπήσει

Ton Muhammeti tin psihî prôta ehi yaratisi
Aftin o kîrios o theôs tin ehi agapîsi

26

Her ne dürlü kim saâdet vardurur
Yahşı hûy u görklü âdet vardurur

Ὅσες γνῶμες ποὑ βρίσκονται καί καλοσύνες εἶναι
Χούγια καλά,δουλειές καλές,καλά αντέτια ποὑ εἶναι

Oses gnômes pu vrîskonde ke kalosînes ine
Huyia kalâ duliês kalês kalâ adetia pu ine

27

Hak anâ virdi mükemmel eyledi
Yaradılmışdan mufaddal eyledi

Ὅσους αὐτηνοῦ τοῦ τά ζούνε μ'αὐτά τοῦ νά στολίσει
Καλύτερον ἀπ'ἀλλουνούς τόν ἔχει γιαρατίσει

Osus aftinu tu ta zûne m’afta tu na stolîsi
Kalîteron ap’allunûs ton ehi yaratisi
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28

Nuh anınçün buldu garkdan necât
Dahî dogmadan göründi mu’cizât

Ὁ Νούχης γιά τό αὐτό γλίτρωσε οὐχ τοῦ κακοῦ τουφάνι
Ὁ Μουσταφάς προῦμ γουννηθεί ὁ μουτζιζές τό φάνει

O Nuhis gia to afto glitrose uh tu kakû tufani
O Mustafas prum gunnithî o mucizes to fâni

29

Ölemeyüb İsa göge buldugı yol
Ümmetinden olmag’çün idi ol

Καί ναί πέθανε Ἰσάς στόν οὐρανοῦ ποὑ πάει
Εἶναι γιά τό σεμπέπι τοῦ γιά νά τοῦ ν'ἀγαπάει

Ke ne pêthane İsas ston uranu pu pâi
İne gia to sebepi tu gia na tu n’agapâi

30

Hem Musa’nın eline olan asâ
Oldı anun izzetine ejderhâ

Τό δόρυ κάνει καί τό Μουσά ποὑ ἐζντερχάς ἐγίνει
Γιά τό χατίρι αὐτουνοῦ τήν τιμή τ'ἐγίνει
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To dôri kâni ke to Musa pu ezderhas egîni
Gia to hatîri aftunû tin timî t’egîni

31

Ceddi oldug’çün ânun hem Halîl
Nârı cennet kıldı anâ ol Celîl

Ὁ παππούς τοῦ γιατί ἔλαχε ὁ Ἰμπραχήμ Χαλίλης
Αὐτηνοῦ μπαχτσέ τήν ἔκαμε τή φλόγα ὁ Τζελίλης

O pappus tu giati elahe o İbrahim Halîlis
Aftinû bahçe tin ekame ti flôga o Celîlis

32

Hem vesîle oldug’çün ol Resûl
Âdem’in Hak tevbesin kıldı kabûl

Στήν πλάση τοῦ προφήτη μᾶς Ἀδέμης σεμπέπ ἐγίνει
Γιά τ'αὐτοῦ ὁ τεβμπές αὐτουνοῦ στόν θεοῦ καμπούλ ἐγίνει

Stim plâsi tu profîti mas Âdemis sebep egîni
Gia t’aftu o tevbes aftunû ston theû kabul egîni

33

Cümle ânun dostluguna adına
Bunca devlet oldı ol ecdâdına
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Οἱ προφητάδες κοἴταξε γιά νά τόν μαρτύρωσαν
Σάν δεί ντεβλέτια ποὑ'χτισαν γιά νά τό ν'ἀγαποῦσαν

İ profitâdes kitakse gia na ton martîrosan
San di devletia pu’htisan gia na to n’agapûsan

34

Çok temennâ kıldılar Hak’dan bunlar
Kim Muhammed ümmetinden olalar

Τόν Κύριο παρακάλεσαν νά κάμει μερχαμέτι
Καί νά τούς κάμει ὅλους τούς τόν Μουχαμμέτ οὐμμέτι

Ton Kîrio parakâlesan na kâmi merhameti
Ke na tus kâmi olus tus ton Muhammet ummeti

35

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile derd ile idün es-salât

Ἄν θέλετε οὐχ τή φωτιά νά βρείτε γλίτωση μάρα
Τό σαλαβάτι βρεθούμε μέ ἄσκι μέ τρομάρα

An thelete uh ti fotia na vrîte glîtosi mâra
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To salavati vrethûme me aski me tromâra

36

Hak Teâlâ çün yaratdı Âdem’i
Kıldı Âdem’le müzeyyen âlemi

Καί τόν Ἀδέμη ὁ θεός τόν ἔχει γιαρατίσει
Μέ τόν Ἀδέμη τό ντουνιά αὐτόν τόν ἔχει στολίσει

Ke ton Âdemi o theôs ton ehi yaratisi
Me ton Âdemi to dunia afton ton ehi stolîsi

37

Âdem’e kıldı feriştehler sücûd
Hem anâ çok kıldı lutf ıssı cûd

Καί τά μελέκια τό'καμαν σετζντέ καί τόν τίμωσαν
Ὁσους κερέμι τό'καμε καί αὐτοί τόν ἐκαλούσωσαν

Ke ta melekia to’kaman secde ke ton tîmosan
Osus keremi to’kame ke aftî ton ekâlusosan

38

Mustafa nûrunı alnında kodı
Bil Habîb’im nûrudır bu nûr didi
Στά δέμη τοῦ μετώπου βάλε τόν Μουσταφά τό νοῦρι
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Ξέρε τό ἀγαπημένο μοῦ τό'πε εἶναι τό νοῦρι

Sta dêmi tu metôpu vâle ton Mustafa to nûri
Ksere to agapimêno mu to’pe ine to nûri

39

Kıldı ol nûr ânun alnında karar
Kaldı ânun ile nice rûzigâr

Καί αὐτό τό νοῦρ ποὑ ἔμεινε στημένο ποὑ τά δένει
Καί ποὑ ἔμεινε τόσον καιρό στημένο ποὑ τά δένει

Ke afto to nûr pu êmine stimêno pu ta dêni
Ke pu êmine tôson kerô stimêno pu ta dêni

40

Sonra Havvâ alnına nakl itdi bil
Durdı anda dahi nice ay ve yıl

Καί στή Χαββάς τό ποὑ πάει τό νοῦρ καί σταθεῖ
Καί ἔκατσε τόσον καιρό στά αὐτή δέν ἐχάθει

Ke sti Havvas to pu pâi to nûr ke stathî
Ke ekatse tôson kerô sta afti den ehâthi
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41

İşbu resmile müselsel muttasıl
Tâ olunca Mustafa’ya muntakil

Στούς προφητάδες πήγαινε τό νοῦρ μέ ναράζα
Ὁσο ποὑ πάει στόν Μουσταφά ἄν τά ἤρθε ἡ γιαράζα

Stus profitâdes pîgene to nûr me narâza
Ôso pu pâi ston Mustafa an ta irthe i yiarâza

42

Şöyle vardı irdi ol nûr aslına
İrişince ol Muhammed alnına

Τό νοῦρι ἔτσι πήγαινε ὡς τό ἤρθε στόν καιρό τοῦ
Καί ὁ Μουχαμμέτης γεννήθηκε καί πάει στό μέτωπο τοῦ

To nûri etsi pîgene os to irthe ston kerô tu
Ke o Muhammetis gennîthike ke pâi sto mêtopo tu

43

Geldi ol çün rahmete’n-li’l-âlemîn
Vardı anda karar itdi hemîn

Καί ὅντως ἐγεννήθηκε τῷ κόσμῳ ὅλον ἡ χάρη
Πήγε τό νοῦρι κ'ἔκατσε κ'ἔκαμε φιέρα
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Ke ôndos egennîthike to kosmo ôlon i hâri
Pîge to nûri k’êkatse k’êkame fiêra

44

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile derd ile idin es-salât

Ἄν θέλετε οὐχ τή φωτιά νά βρείτε γλίτωση μάρα
Τό σαλαβάτι βρεθούμε μέ ἄσκι μέ τρομάρα

An thelete uh ti fotia na vrîte glîtosi mâra
To salavati vrethûme me aski me tromâra

45

Âmine Hâtun Muhammed ânesi
Ol sadefden dogdı ol dür dânesi

Ἡ Ἁμινέ εἶναι μάνα τοῦ ὅπου τόν ἔτσι γεννήσει
Τόν τιμῆ καί τόν προφήτη μᾶς ὅπου τόν ἔτσι γεννήσει

İ Âmine ine mâna tu ôpu ton etsi gennîsi
Ton timî ke ton profîti mas ôpu ton etsi gennîsi
46

Çünki Abdullah’dan oldı hâmile
Vakt irişdi hefte vü eyyâm ile
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Τσούνκιμ ἀπ'τόν Ἁμπτουλλάχ ἔγινσεν κ'ἀστρομένῃ
Καί ἤρθε καί τό βάκτι τῆς εφέντης μᾶς γίνει

Çunkim ap’ton Abdullah eginsen k’astromêni
Ke irthe ke to vakti tis efendis mas gîni

47

Hem Muhammed gelmesi oldı yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmeden

Ἄν τά πήγα καί ζυγοῦσε τό καλό κόπιασμα τοῦ
Νισάνα πολλά εἴδε πρωτύτερα ἀπό τή γέννηση τοῦ

An ta pîga ke zigûse to kalô kôpiasma tu
Nisâna pollâ ide protîtera apo ti gênnisi tu

48

Ol Rebî’ul-Evvel ayın nicesi
On ikinci gice isneyn gicesi

Ἀπό τό Ρεμπίουλ-Ἐββέλ τίς μέρες ἕν μήνα μέρα
Δωδεκάτη ἦταν αὐτή ξημερώνοντας Δευτέρα

Apo to Rebiul-Evvel tis mêres en mîna mêra
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Dodekâti itan afti ksimerônondas Deftêra

49

Didi gördüm ol Habîb’in ânesi
Bir aceb nûr kim güneş pervânesi

Ἡ μάνα τοῦ προφήτη μᾶς εἴπε τό τότες : Ἀγάπημα
Ω σάν τόν ἤλιο νοῦρ εἴδα θέαμα σάν τά τόν εἴδα

İ mâna tu profîti mas ipe to tôtes: Agâpima
O san ton îlio nûs ida thêama san ta ton ida

50

Berk urub çıkdı evinden nâgehân
Göklere dek nûr ile doldı cihân

Τό νοῦρ ἔχτιζες βάρεσε καί ποὑ τό σπίτι εβηκε
Ως τά οὐρανά ὁ ντουνιάς μέσα τό νοῦρ πνίγηκε

To nûr ehtizes vârese ke pu to spîti evike
Os ta uranâ o dunyas mêsa to nûr pnîgike

51

Hem hava üzre döşendi bir döşek
Adı Sündüs ânı döşeyen melek
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Καί στό χαβά ἀπό τό θεό στερώθηκε ἕνα στρῶμα
Μελαϊκές ἦταν ποὑ στοῦρωσε Σουντούς τοῦ ὅλο στρῶμα

Ke sto hava apo to theô sterôthike ena strôma
Melaikes itan pu stûrose Sundus tu ôlo strôma

52

Üç alem dahî dikildi üç yere
Her birisin ideyim beyân size

Σέ τρεῖς μέρους ἀνοίχτηκαν καί ὅσα τρία μπαϊράκια
Από καί ποὑ καί ὅσα νά σάς πώ βάλε νά ζῆσεις αὐτανά

Se tris mêrus anîhtikan ke ôsa tria bayrakia
Apo ke pu ke ôsa na sas po vâle na zîsis aftanâ

53

Magrib u Maşrik’de ikisi ânun
Biri damında dikildi Kâbe’nin

Μαγκρίμπι ἔμεινε Μεσρίκ ἤ βάλε καί ὅσα καί ἀλλοῦ ποιά εἶναι
Λυγίζου ὁ Κάαμπες εἶναι καί ὅλα βέβαια εἶναι
Magrîbi êmine Mesrîk i vâle ke ôsa ke âllu piâ ine
Ligîzu o Kâbes ine ke ôla vêvea ine
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54

Bildin anlardan kim ol halkın yegi
Kim yakîn oldı cihâna gelmegi

Τό νά τά εἴδα πύκασα ὁ καλός σέ ὅλο τήν πλάση
Eζησε ποὑ στό ντουνιά αὐτός γιά νά κοπιάσει

To na ta ida pîkasa o kalôs se ôlo tin plâsi
Êzise pu sto dunya aftos gia na kopiâsi

55

Yarılub divârı çıkdı nâgihân
Üç bile hûri bana oldı ayân

Μοῦ φάνηκε ὁ νύχος ἄνοιξε ἄξαφνα μοῦ ἤρθε γιά μένα
Xουρίδες τρεῖς μέ ζύγωσαν καί κοτζαμάν ἐμένα

Mu fânike o nîhos anikse âksafna mu irthe gia mêna
Hurîdes tris me zîgosan ke kocaman emêna

56

Çevre yanıma gelüb oturdılar
Birbirine Mustafa’yı muştular

Ἤρθαν τώρα ἱεροί μοῦ καί ἔκατσαν καί ἔδιναν χαμπέρι
Mοῦ θά πούν τί γιά ἄλλοι χαροῦνταν τόν τιμόθεο Πεϊγκαμπέρη
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İrthan tôra ierî mu ke ekatsan ke êdinan haberi
Mu tha pun ti gia âlli harûndan ton timôtheo Peygamberi

57

Didiler oglun gibi hiçbir ogul
Yaradılalı cihân gelmiş degil

Καί οἱ χουρίδες μοῦ ἔλεγαν : Ὁ σάν τη δικῆς εἶναι
Γιαρατισμένος στό ντουνιά δέν εἶναι ἄλλη γενά

Ke i hurîdes mu elegan: O san ti dikîs ine
Yaratismenos sto dunya den ine alli genâ

58

Bu senin oglun gibi kadr-i celîl
Bir anaya virmemişdir ol Celîl

Σάν τό παιδί ὅπου ἔκαμες τόν παρά τιμημένο
Ὁ Κύριος χίτς μανάς ἀλληνῆς βέβαια δέν τό ἔχει δεμένο

San to pedî ôpu ekames ton parâ timimêno
O Kîrios hiç mânas allinis vêvea den to ehi demêno

59

Ulu devlet buldun ey dildâr sen
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Dogıserdir senden ol hulk-i hasen

Μέγα ντεβλέτ σοῦ ἔδωσε ὅσους καλό τήν ἔχεις
Θέλα γεννηθῇ τήν ὅπου ζεῖ οὐχ τήν κήλα τή δική σοῦ

Mêga devlet su êdose osus kalô tin ehis
Thêla gennithî tin opu zî uh tin kila ti dikî su

60

Bu gice bir gicedir kim ol şerîf
Nûru ile âlemi eyler latîf

Τό τί εἶναι μοῦ θά χρήζει βραδιά ὁ Κύριος θέλα πέμψει
Μεγάλο νοῦρι στό ντουνιά καί ὁ κόσμος θέλα φίξει

To ti ine mu tha hrîzi vradia o Kîrios thela pempsi
Megâlo nûri sto dunya ke o kosmos thela fiksi

61

Âmine ey dir çü vakt oldı temâm
Kim vücûda gele ol hayru’l enâm
Ἤρθε καί εἴπε : Ἕϊ Ἁμινέ ἄν τά ἤρθε τό βάκτι
Νά γεννηθεί Ἐφέντης μᾶς τῷ κόσμῳ ὅλο τό νέτζτι

İrthe ke ipe: Ey Âmine an ta irthe to vakti
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Na gennithî Efendis mas to kosmo olo to necdi

62

Susadım gâyet hararetden kat’i
Sundılar bir câm dolusı şerbeti

Ἐδίψασα πάρα πολύ ἀπό τό χαραρέτι
Μοῦ ἔδωκαν ἕνα μαστιράπα ποὑ μά τόν μέ σερμπέτι

Edipsasa pâra polî apo to harareti
Mu edokan ena mastırapa pu ma ton me serbeti

63

İçdim ânı oldı vücûdum nûra gark
İdemezdim kendümi nurdan fark

Τό ἤπια ἡ δίψα μοῦ νά διαβεί νά δροσιστεί ἡ ψυχή μοῦ
Από τό νοῦρ ὅπου γιά νά ἐγώ δέ γρύσει τό κορμί μοῦ

To ipia i dipsa mu na diavî na drosistî i psihî mu
Apo to nûr opu gia na ego de grîsi to kormî mu

64

Geldi bir ak kuş kanadı ile revân
Arkamı sıgadı kuvvetle hemân
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Καί ἤρθε ἕνα ἄσπρο πουλί καί μοῦ ἔβαλε τσαλάτες
Καί μέ ποιά καί μέ δύναμη καί ἀκούμπησα τίς πλάτες

Ke irthe ena aspro pulî ke mu êvale tsalâtes
Ke me pia ke me dînami ke akumbisa tis plâtes

65

Dogdı ol saatde ol sultân-ı dîn
Nûra gark oldı semâvât u zemîn

Ἐκεῖνη τή νοῦρα κόπιασε αὐτός ὁ τιμημένος
Καί ὁ ντουνιάς καί τούς οὐρανούς μέ νοῦρα πᾶν μένους

Ekîni ti nûra kôpiase aftos o timimênos
Ke o dunyas ke tus uranûs me nûra pan mênus

66

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile derd ile idün es-salât

Ἄν θέλετε οὐχ τή φωτιά νά βρείτε γλίτωση μάρα
Τό σαλαβάτι βρεθούμε μέ ἄσκι μέ τρομάρα

An thelete uh ti fotia na vrîte glîtosi mâra
To salavati vrethûme me aski me tromâra
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67

Yaradılmış cümle oldı şâdımân
Gam gidüb âlem yeniden buldı cân

Σάν νά γεννῆσθαι καί ὕστερα γίνεκαν χαράς μεγάλης
Οὐχ τό ντουνιά ἐσκῶθηκαν ἀλαζόνες μεγάλες

San na gennisthe ke istera gînekan harâs megâlis
Uh to dunya eskôthikan alazônes megâles

68

Cümle zerrât-ı cihân idüb sadâ
Çagrışuben didiler kim merhaba

Τά μαχλουκάτια τό ντουνιά ὅλα πήραν χαμπέρι
Χάλι καλῶς ἐκόπιασες τό εἴπαν τό Πεϊγκαμπέρη

Ta mahlukatia to dunya ola pîran haberi
Hâli kalos ekopiases to ipan to Peygamberi
69

Merhaba ey âl-i sultân merhaba
Merhaba ey kân-ı irfân merhaba

Χάλι καλῶς ἐκόπιασες μέ σαλᾶμας τιμημένα
Χάλι καλῶς ἐκόπιασες Προφήτη πᾶν ἐνωμένα
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Hâli kalos ekopiases me salâmas timimêna
Hâli kalos ekopiases Profîti pan enomêna

70

Merhaba ey sırr-ı furkân merhaba
Merhaba ey derde dermân merhaba

Χάλι καλῶς ἐκόπιασες καί σοῦ ἤρθε τό Κουράνι
Ποὑ ἐκόπιασες καί γίνηκες στό ντέρτι μᾶς ντερμάνι

Hâli kalos ekopiases ke su irthe to Kurani
Pu ekopiases ke ginikes sto derti mas dermâni

71

Merhaba ey kurratü’l-ayn-i Halîl
Merhaba ey hâs-ı mahbûb-i Celîl

Χάλι καλῶς ἐκόπιασες τό δυό μᾶς φίξει
Ποὑ σ'ἀγαπάει ὁ θεός στά μᾶς ποὑ σ'ἔχει πέμψει

Hâli kalos ekopiases to dio mas fiksi
Pu s’agapâi o theôs sta mas pu s’ehi pempsi

72

Merhaba ey cümlenin maksudu sen
Merhaba ey Hâlik’in mahbûbu sen
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Χάλι καλῶς ἐκόπιασες ὁλονῶν μᾶς θελημένα
Χάλι καλῶς ἐκόπιασες τόσο ἀγαπημένα

Hâli kalos ekopiases ôlonon mas thelimêna
Hâli kalos ekopiases tôso agapimêna

73

Merhaba ey rahmete’n-li’l-âlemîn
Merhaba sensin şefî’u’l-müznibîn

Χάλι καλῶς ἐκόπιασες τό κόσμο ὅλον ραχμέτι
Xάλι καλῶς ἐκόπιασες ριτζατζής γιά τό οὐμμέτι

Hâli kalos ekopiases to kosmo ôlon rahmeti
Hâli kalos ekopiases ricacis gia to ummeti

74

Ey cemâl-i kün yüzi bedr-i münîr
Ey kamu düşmüşlere sen destgîr

Στούς ξεπεσμένους γίνεσαι βοηθός τούς κάνεις χάρη
Σάν ἥλιος τό τζεμάλι σοῦ τό μούτρο σάν φεγγάρι

Stus ksepesmênus gînese voithôs tus kânis hâri
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San ilios to cemâli su to mutro san feggâri

75

Ey gönüller derdinin dermânı sen
Ey yaradılmışların sultanı sen

Ποὑ εἴσαι ντερμάνι στίς καρδιές ποὑ ἔχουν πάθια καί ντέρτια
Τῶν γιαρατισμένων Βασιλιάς μέ τά καλά σοῦ ἀντέτια

Pu ise dermâni stis kardies pu ehun pâthia ke dertia
Ton yaratismênon Vasilias me ta kala su âdetia

76

Çünki ol mahbûb-i Rahmân-ı Rahîm
Kıldı dünyayı cemâlinden na’îm

Τσούνκι γιαράτισε ὁ θεός αὐτόν τόν Τιμημένον
Οὐχ τό τζεμάλ τοῦ τό ντουνιά τόν ἔκαμε στολισμένον
Çunki yaratise o theôs afton ton Timimênon
Uh to cemâl tu to dunya ton ekame stolismênon

77

Sensin ol sultân-ı cümle enbiyâ
Nûr-i çeşm-i evliyâ vü esfiyâ

Ὁ Εφέντης μᾶς εἴσαι Βασιλιάς ὁλονῶν τῶν προφητάδων

366

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

Καί εἴσαι φάος τῶν ματιῶν ὁλονῶν τῶν εβλιγιάδων

O Efendis mas ise Vasilias olonôn ton profitâdon
Ke ise fâos ton mation olonôn ton evliyâdon

78

Birbirine muştulayı her melek
Raksa girdi şevk u şâdından felek

Καί τά μελέκια χαροῦνταν ἀπό τή γέννησα τοῦ
Ταράχτηκαν οἱ οὐρανοί ἀπ'τή μεγάλη χαρά

Ke ta melekia harundan apo ti gennisa tu
Tarâhtikan i uranî ap’ti megâli harâ

79

İşbu heybetden Âmine hûb-rû
Bir zemân aklı gidüp geldi giru

Γλέποντας τοῦ τά ἡ Ἁμινέ σᾶς μέθ'ζῆσθαι
Από τό νοῦ τῆς χάθηκε ὕστερα στό λόγῳ τῆς ἤρθε

Glêpondas tu ta i Âmine sas meth’zîsthe
Apo to nu tis hâthike istera sto lôgo tis irthe
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80

Gördi gitmiş hûriler hiç kimse yok
Görmedi oglun tazarrû kıldı çok

Καί οἱ χουρίδες πάει σάν εἴδε τίνας δέν εἶναι
Δέν εἶναι τό παιδί καί τῆς ἔκλαψε ποὑ δέν εἶναι

Ke i hurides pâi san ide tînas den ine
Den ine to pedî ke tis eklapse pu den ine

81

Hûriler aldı tasavvur kıldı ol
Hayret içre çok tefekkür kıldı ol

Καί οἱ χουρίδες πανδεχές ποὑ πήραν τό παιδί τῆς
Χαϊγρέτισσε ἀπόμεινε οὐχ τή διαλογιστή τῆς

Ke i hurides pandehes pu piran to pedî tis
Hayretisse apômine uh ti dialogistî tis

82

Çevre yanun isteyu kıldı nazar
Gördigim bir köşede hayru’l-beşer

Ἐγύρισε καί στό πλευρό ἄν τά καλῶ τή ράλλη
Τό ν'εἶναι τόν Ἐφέντη μᾶς σεμνά κοσέ ἀπ'άλλη
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Egîrise ke sto plevrô an ta kalo ti râlli
To n’ine ton Εfendi mas semnâ kosê ap’âlli

83

Şöyle Beytullah’a karşı ol Resûl
Yüz yire urmuş ve kılmış secde ol

Ἐγνάντια μές'τό Μπεϊτουλλάχ τόν εἴδε ποὑ εἴχε πάει
Τό μούτρο εἴχε μεστητός αὐτός σετζντέ κάνει

Egnândia mes’to Beytullah ton ide pu ihe pâi
To mutro ihe mestitôs aftos secde kâni

84

Secdede başı olub tahmîd ider
Hem getürmiş parmagın tevhîd ider

Κεφάλι τοῦ εἶναι στό σετζντέ τόν Κύριο θά χαριστάει
Καί τό δάχτυλο τοῦ σήκωνε καί ἕναν τόν μαρτυράει

Kefâli tu ine sto secde ton Kîrio tha haristâi
Ke to dahtilo tu sikone ke enan ton martirâi

85

Dir ki ey Mevlâm yüzüm tutdum sana
Yâ İlâhî ümmetim vir-gil bana
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Καί ἔλεγε : γιά Ραμμπή,ἐγώ σετζντέ σοῦ κάνω
Νά μοῦ δοκείς τό οὐμμέτι μοῦ παρακάλια σοῦ κάνω

Ke elege: gia Rabbî ego secde su kâno
Na mu dokîs to ummeti mu parakalia su kâno

86

Deprenür dudakları söyler kelâm
Anlayamadım ne dirdi ol Hümâm

Τά χείλα τοῦ ταράζονται καί ἔλεγαν χαμπέρι
Καί δέν τό ἔχεις κάνει,λέγε,τό στόμα τοῦ Πεϊγκαμπέρη

Ta hîla tu tarâzonde ke elegan haberî
Ke den to ehis kâni lege to stôma tu Peygamberi

87

Kulağım ağzına urdum dinledim
Söylediği sözi ol dem anladım

Τά αὐτιά μοῦ μές'τό στόμα τοῦ ἔβαλα καί πάνυ νοῦρα
Καί πύκασα ὅτι ἔλεγε ἄγω ἐκεῖνη τήν νοῦρα

Ta aftia mu mes’to stôma tu evala ke pâni nûra
Ke pîkasa oti elege âgo ekini tin nûra
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88

Hakk’a baglayub gönülden himmeti
Dir idi kim ümmetî vü ümmetî

Στόν Κύριο μᾶς ἀπό καρδιά ἔδεσε τό χιμμέτι
Παρακαλεῖ καί ἔλεγε οὐμμέτ πάλι οὐμμέτι

Ston Kîrio mas apo kardia êdese to himmeti
Parakalî ke êlege ummet pâli ummeti

89

Tıfl iken ol diler idi ümmeti
Sen kocadın terk idersin sünneti

Ἀπό μικρό θά γνάζονταν αὐτός γιά τό οὐμμέτι
Καί ἐσύ ποὑ γέρασες ἀφήνεις τό σουννέτι

Apo mikro tha gnâzondan aftos gia to ummeti
Ke esi pu gêrases afînis to sunneti

90

Mekke kavmi uluları bî-hilâf
Kâbe’yi ol gice kılurken tavâf

Οἱ Μεκκελίδες τόν Κάαμπε ξέρε δίχως χιλάφι
Εκεῖνη τήν βραδιά τόν ἔκαναν ταβάφι
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İ Mekkelides ton Kâbe ksere dîhos hilâfi
Ekîni tin vradia ton ekanan tavâfi

91

Secde kıldı Kâbe gördi hâss ü âmm
Düşmedi bir taşı hoş kıldı kıyâm

Σετζντέ ἔκαμε ὁ Κάαμπες τόν εἴδαν μικροί μεγάλοι
Καί γιά ἕνα ἄλσος δέν ἔπεσε καί ὅσα νοῦ τοῦ τό χάλι

Secde ekame o Kâbes ton idan mikrî megâli
Ke gia ena âlsos den epese ke ôsa nu tu to hâli
92

Rükn-i rükne Kâbe’nin virdi selâm
Didiler kim doğdı ol hayru’l-enâm

Σελάμ ἔδινε τό Κάαμπε κομμάτι στό κομμάτι
Ηλεγαν εἰ γεννῆθηκε τῷ κόσμῳ τό χαϊγράτι

Selâm êdine to Kâbe kommâti sto kommâti
İlegan i gennîthike to kosmo to hayrâti

93

Kâbe bir savt itdi ol dem nâgihân
Didi doğdı bu gice Şems-i cihân
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Ἐκεῖνη τήν ὥρα ὁ Κάαμπες ἐφώναξε καί εἴπε
Απόψε νά γεννῆθηκε τῷ κόσμῳ Ἐφέντης,εἴπε

Ekini tin ora o Kâbes efônakse ke ipe
Apôpse na gennîthike to kosmo Efendis ipe

94

Pâk idüp küfr ile putlardan Resûl
Kurtarıser beni müşriklerden ol

Ἀπό ὅλα τά κουνίσματα θά μέ ἀποστρέψεις ἐμένα
Καί ἀπό ὅλους τούς μουσρίκιδες θέλα μέ'κλείς ἐμένα

Apo ola ta kunîsmata tha me apostrepsis emêna
Ke apo olus tus musrikides thela me’klîs emêna

95

Yalın ayak baş açuben sâf sâf
Eyleyiser ümmeti beni tavâf

Καί τό οὐμμέτι αὐτουνοῦ ὅλοι θέλα μέ ξέρουν
Ξυπόλυτοι καί ξεσκούφοτοι γύρες θέλα μέ φέρουν

Ke to ummeti aftunû ôli thela me ksêrun
Ksipôliti ke kseskûfoti gîres thela me fêrun
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96

Ol gice tabl-ı nübüvvet urdılar
Ol gice Şeytan’ı gökten sürdiler

Ἐκεῖνη τήν ὥρα γίνηκε τῆς προφητείας τό δέ βάνει
Οὐχ τά ὥρα θά κοπανά ἔδιωξαν τό σεϊτάνι

Ekini tin ora gînike tis profitias to de vâni
Uh ta ora tha kopanâ êdioksan to seytâni

97

Nice puthâne nice deyr u sanem
Yıkılub küfr ehline irdi elem

Καί ἔκλεισες γκρεμίστηκαν κουνίσματα μεγάλα
Καί στούς καφίρηδες ἔπεσε ἀλλάζουνα κέντρα ἄλλα

Ke êklises grêmistikan kunîsmata megâla
Ke stus kafirides epese allazuna kendra alla
Sonuç
Bursa Ulucami’de vaaz eden bir vaizin, peygamberler arasında bir fark bulunmadığını hatta Hz. İsa’nın diğer peygamberlerden efdal olduğunu
zikretmesi üzerine, Süleyman Çelebi’nin Kur’an-ı Kerim’de “Biz seni ancak
âlemlere rahmet olarak gönderdik” ve “Biz bazı peygamberleri bazılarına
üstün kıldık” ayetleri mucibince, Peygamberimizin yüceliğini ilan için nazmettiği eseri, altı asırdır aynı heyecan ve aynı aşkla akuna gelmiş ve “Türkçeyi
mabede sokan metin” olarak anılmıştır. Ayrıca Yıldırım Bayezid’in Timur’a
mağlubiyetiyle başlayıp Çelebi Mehmed’in devlette dirliği sağlayıncaya kadar
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süren Fetret Devri’nde yazılmış olan “Vesiletü’n-Necât”, buhran geçiren
toplumu ferahlatan ilahî bir nefes ve ihtilaf eden bireylere, tek kurtuluşun
Hz. Muhammed’in sancağı altında toplanmak olduğunu haykıran bir ses olmuştur. Yazıldığı andan günümüze, mevlide olan rağbet ve muhabbet katlanarak artmış, önemli gün ve gecelerin vazgeçilmez nağmesi olup gönüllerdeki
peygamber sevgisini coşturmuştur.
Zaman içinde “Vesîletü’n-Necât” pek çok dile tercüme edilmiştir. Çevrildiği
dilleri konuşan milletlerce de bu mevlid metni camilerde-cemiyetlerde okunmuştur. Fakat bunu her millet için söylemek ne kadar doğrudur? Ekserisini
Hristiyan olarak bildiğimiz Rum toplumunun da diline tercüme edilirken
öncelikli olarak hangi gaye güdülmüştür? Hristiyan Rum edebiyatında adına
“Kontakio” denilen ve mevlidle benzer özellikler taşıyan tür ile etkileşim ne
derece olmuştur? Bunlar daha derin araştırılması gereken konulardır. Bu ve
etrafında gelişecek diğer sorulara cevaplar bulmak, mevlidi ve kurucu rolünü
daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Rumca Tercüme Mevlid Metninin İlk ve Son Sayfaları:

(İlk Sayfa)
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(Son Sayfa)
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğrencilerinin Akademik ÖzYeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Dilnoza Mamayusupova
Özet: Bu araştırmanın amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencilerinin akademik
öz yeterlik inançlarını ortaya koymak ve bu inançların bazı değişkenlere göre değişip değişmediğini
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
öğrenim gören 443 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencisi oluşturmuştur. Veri
toplama araçları olarak öğrencilerle ilgili demografik değişkenleri belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “Kişisel Bilgi Formu” ve öğrencilerin akademik öz-yeterliklerini belirlemek
için “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma problemlerine cevap bulma sürecinde,
SPSS 22.0 (Statistical Package for The Social Science) programından yararlanılmıştır. Çalışma
grubunda yer alan öğrencilerin demografik ve diğer kişisel özelliklerini belirlemek amacı ile frekans
dağılımları belirlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t testi ve varyans analizi
kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin
akademik öz-yeterlik inançları orta düzeydedir ve cinsiyet değişkenine göre kadın öğrencilerin
lehine anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Ancak sınıf düzeyi ve öğretim şekline göre anlamlı fark
bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Akademik Öz-Yeterlik, Rehberlik, Psikolojik
Danışmanlık, Öğrenci

Giriş
Bireyler yeni bir şeyi yaparken önceki tecrübelerinden yola çıkarak o işi yapıp
yapamayacağı konusunda kendisiyle ilgili bir yargıda bulunurlar. Kendi potansiyeline olan inancı yüksekse gerçekleştirmek üzere olduğu işi daha kolaylıkla
yerine getirmektedirler ve bir sonraki adımını öncekisinden daha emin bir
şekilde atmaktadırlar. Dolayısıyla yapacağı işlerin de zorluk derecesi yükselmektedir. Bu durum bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlayabilmesi,
kendi iç dünyası ile çevresinde gerçekleşen olaylardan nasıl etkilendiğinin
farkında olmasını sağlar. Bir ülkenin dünya üzerinde etkili olabilmesi için ise
kendi yeteneklerini münasip şekilde kullanabilen, öz güvenleri yüksek
bireylere ihtiyaç vardır. Bu noktada öz-yeterlik inancı üzerinde durulması
gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öz-yeterlik kişinin bir görevle etkili bir şekilde başa çıkıp çıkamayacağı ile
ilgili algısıdır. Öz- yeterlik kavramı yetenek ile karıştırılmamalı yetenek kişide
var olan potansiyel ise öz-yeterlik var olan potansiyeli kullanabileceğine ilişkin
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inancıdır. Diğer bir açıklamayla öz-yeterlik, kişinin belli bir görevi – diğerlerinin
yetenekleriyle karşılaştırılmadan- başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacağı
konusunda kendi yetenekleri ile ilgili bilgisidir. Burada sorulan soru “Yapabilir
miyim?”dir; “Diğerleri benden daha mı iyi? ” değil. Bunun dışında çoğu insan
öz-yeterliğin benlik algısı veya öz-saygı ile aynı olduğunu düşünmektedir.
Ama benlik algısı daha genel bir kavramdır ve öz-yeterlik de dahil olmak
üzere kişinin kendisi ile ilgili algılarını içermektedir (Woolfolk, 2015).
Sosyal öğrenme kuramcısı A. Bandura insan davranışının hem içsel hem de
dışsal süreçler tarafından belirlendiğini kabul ederek yeni bir açılım getirmiştir.
Ancak davranışın basitçe bir etmen ya da bazı etmenlerin bileşimi sonucu
oluştuğunu kabul etmemiştir. Bandura davranışın ortaya çıkışını açıklayabilmek için karşılıklı belirleyicilik kavramını ortaya atmıştır. Buna göre dışsal
etmenler (ödül, ceza gibi) ile içsel etmenler (inançlar, düşünceler, beklentiler
gibi) bir etkileşim içerisinde hem davranışı hem de içsel ve dışsal sistemleri
etkiler (Coştur, 2012). Bandura’nın (1997) karşılıklı belirleyicilik (reciprocaldeterminism) olarak adlandırdığı modelde kişisel faktörler, çevresel etkiler ve
davranış sürekli olarak bir döngü halinde birbirlerini etkilemektedir. Modelde
bireylerin davranışlarını etkileyen etmenlerin sürekli olarak değiştiğini ve birbirinden bağımsız olarak kimi zaman bireysel faktörler davranışı etkilese,
kimi zaman çevresel faktörlerin etkisiyle birlikte davranış değişikliği oluşabilmektedir. Bunların yanı sıra davranışın da diğer faktörleri etkilediği
söyleniyor. Modelin şeması şekil 1’de gösterilmiştir.

Bireylerin öz-yeterlik inançlarının gelişmesinde kaynaklık eden faktörler;
doğrudan deneyim, model olma, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durumdur (Bandura, 1994). Bu bağlamda eğitim kurumlarında çalışacak olan Re-
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hberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanları hem kendilerinin deneyimleriyle
öğrencilerine model olarak hem yapacağı görüşmelerde fikirleriyle etkileyerek
hem de psikolojik danışmanlık yaparak öğrencilerinin fizyolojik ve duygusal
durumunu kontrol altına almalarını ve daha çok doğrudan deneyim kazanmalarını sağlayabilirler. Bunun için ise öncelikle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin öz-yeterlik düzeylerinin
yüksek olmasında fayda var. Bu çalışmayla birlikte Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık öğrencilerinin öz-yeterlik düzeylerini belirlemek ve yükseltmek
için yapılabilecekleri gözden geçirme fırsatını elde etmiş olacağız.
Öz – Yeterlik
Öz-yeterlik (self-efficacy) kavramı alanyazına Bandura'nın Sosyal Öğrenme
Kuramı (sosyal bilişsel kuram) aracılığıyla kazandırılmıştır. Bandura 1960’ların
başlarında sosyal öğrenme ile ilgili ilk çalışmalarını yapmaya başlamıştır.
Sosyal öğrenme kuramı bilişsel kavramlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yaptığı
çalışmalarla kuramını davranışçı yaklaşımdan farklılaştırmış, 1986 yılında
“Sosyal Bilişsel Kuram” olarak yeniden adlandırmıştır (Alemdağ, 2015). İlk
olarak öz-yeterlik tanımının Bandura (1977) tarafından “Self Efficacy: Toward
A Unifying Theory of Behavioral Change” adlı makalede kullanıldığı
görülmektedir.
Uzun 2016’ya göre “Self-efficacy” teriminin Türkçeye kazandırılmasında katkısı
olan çalışma sahiplerinden biri Yeşilay 1997’dir. Yeşilay, Jerusalem ve
Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen “General Self Efficacy Scale”nın
(Genelleştirilmiş Öz-yeterlik Ölçeği) Türkçeye uyarlanması sırasında “özyetki” terimini kullanmıştır. Bir başka araştırmacı Özabacı (1997) “öz-etkililik”
terimini “Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması
ve geliştirilmesi” adlı doktora çalışması sırasında kullanmıştır. Bu güne kadar
yapılan çalışmalara bakıldığında “Self-efficacy” terimi Türkçe alan yazında
iki şekilde karşılık bulmaktadır. Birincisi, Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilen öz-etkililik/yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve
güvenilirlik çalışmasında kullanılmıştır. Aksayan ve Gözüm (1998) tarafından
yayınlanan bu makalede “öz-etkililik” olarak karşılık bulmuştur. İkincisi ise
Senemoğlu (1998)’in “Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya”
adlı kitabında “öz-yeterlik” şeklinde alanyazına girmiştir (Uzun, 2016, s. 16).
Bu çalışmada da Türkçe alan yazında yaygın kullanıldığı için “öz-yeterlik”
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kavramını kullanmak uygun görülmüştür.
Bandura (1977. s.191) öz-yeterliği “bireyin, zorluklar karsısında ne kadar direnç
gösterebileceği ve bir davranışı meydana getirmek için harekete geçip
geçmemesine ilişkin kişisel inancı” olarak tanımlamasının ardından pek çok
yayın makale araştırma gibi çalışmalara konu olmuştur. Zimmerman (1995)
ise Öz-Yeterliği bireylerin bir işi gerçekleştirebileceklerine, başarabileceklerine
ait kendi öz değerlendirmeleri olarak tanımlamaktadır. Senemoğlu (2003)
tarafından yapılan tanımda ise Öz-Yeterlik bireyin bireysel becerisi ile yapabildiklerine ve yapabileceklerine olan inancının bir ürünü olarak tanımlanmıştır. Luszczynska, Gutiérrez-Dona ve Schwarzer 2005 yılında yaptığı çalışmada Öz- Yeterliği, zor ve belirsiz yükümlülükleri yerine getirebilme ve özel
gereksinimleri olan görevlerle baş edebilmede bireyin kendi yetkinliklerine
olan inancı şeklinde tanımlarken, Parlar (2009) kişinin bireysel yükümlülüklerini yönetmesini sağlayacak yeteneklere olan inancı olarak tanımlamaktadır.
Birkaç tanımın karşılaştırılarak ortak bir tanım haline getirilmeye çalışıldığı
son yılların çalışmalarının birinde “öz-yeterlik, bireyin gelecek hayatında
önüne çıkacak olan zorlukları ne derecede başarıp başaramayacağı yönündeki
kendine olan inancı” olarak tanımlanmıştır (İslam, 2016. s. 9). Tanımlamaların
dışında Öz-Yeterliğin bir işi yapabilme veya başarabilmedeki itici güç ve
başarının temel anahtarlarından biri (İnandı, Yeşil, Karatepe ve Uzun, 2015)
ve kişinin tam olarak kendini tanıması (Avcı, 2018) olduğu belirtilmiştir.
Öz-yeterlik teorisinin, davranışlarımız üzerinde önemli etkiye sahip olduğu
bilinmektedir. Öz-yeterlik beklentisi, “yetenekleriyle ilgili kişinin kendini ikna
edişi” olarak tanımlanmaktadır. Olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılan özyeterlik beklentisinin kişiye olan etkisi de farklıdır. Olumlu öz-yeterlik beklentisi kişinin motivasyonunu arttırdığı, karşılaştığı yeni ve zor görevlerle
daha kolay başa çıkabilmeyi sağladığı ve çaba harcamaya istekli kıldığı belirtilirken, olumsuz öz-yeterlik beklentisinin ise kişinin kendi inisiyatifi ile
davranmasını engellediği gibi yapılan bir işi sonuçlandırmadan bırakmasına
neden olduğu bildirilmektedir (Jerusalem, 2002. ss. 8-12). Algılanan öz yeterlik,
insanların yaşamlarına tesir eden olayları etkileyebilme yeteneklerine olan
inançlarıyla ilgilidir. Bu temel inanç, insan motivasyonunun, performans
başarılarının ve duygusal iyilik halinin temelidir (Bandura, 1997). İnsanlar
eylemleriyle istenen etkiyi üretebileceklerine inanmadıkları sürece, faaliyetlerde
bulunmak ya da zorluklar karşısında sebat etmek için çok az teşvik sahibi
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olurlar. Diğer faktörler rehberlik ve motive edici görevler olarak hizmet edebilecek her ne ise, kişinin eylemleri ile fark yaratabileceği temel inancına
dayanırlar (Bandura, 1997; 2006).
Bandura (1993; 1997) yapılan araştırmaların sonucunda öz-yeterlik algısının
bilişsel, güdüsel ve duyuşsal süreçler ile, seçim yapma, kararlılık, çabalama,
girişimde bulunma, farklı koşullara uyum sağlama gibi çok fazla kişinin
davranış sergilemesinde etkileyici gücü olmakla beraber güçlükler ve başarısızlıkların bizi nasıl etkileyeceğini ve umutsuzluğa kapılıp kapılmayacağımızı
büyük oranda etkilemekte olduğunu belirtmiştir.
Genel olarak öz-yeterlik alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, ilk çalışmaların daha çok psikoloji, tıp ve spor gibi alanlarda yoğunlaştığını ve fobi,
kaygı, depresyon, stres, sağlık, ağrı kontrolü, aşırı yeme problemleri vb. konular
üzerinde durulduğunu görmek mümkündür (Alemdağ, 2015). Bunun dışında
eğitim alanında da öğretmen ve öğrencilerin belirli durumlarına ilişkin özyeterlik inançları (Bıkmaz, 2006) özellikle matematik (Milburg, 2009) ve spor
dallarında bu inançların davranışa etkileri ve ilişkili diğer değişkenler
konusunda önemli bir bilgi birikiminin oluştuğu gözlenmektedir.
Öz-Yeterlik İnancı
Bandura (2002) öz-yeterlik inancının, bireyin kendisini geliştirmesini,
güdülenme düzeyini, duygusal yaşam kalitesini arttırmasını ayrıca güçlükler
karşısında direnç göstermesini ve önemli kararlar alırken seçimlerini etkilediğini belirtmektedir (aktaran Güldü, 2015). Ayrıca bireyin doğru ya da
yanlış etkinlikler yapma davranışı üzerinde de etkili olduğu, aynı zamanda
birey bir zorluk ya da sorun ile karşılaştığında çözüme ulaşmak için ne kadar
çaba harcayacağı ve ne kadar ısrarcı olacağının belirtisi olduğu da vurgulanmaktadır (Gürşen, 2008, s. 149). Ayrıca öz yeterlik inancının eğitim için önemli
olduğuna dair çalışmalar da vardır. Buna örnek olarak Kotaman’ın 2008’de
yaptığı “Öz-yeterlik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin
yazın taraması” adlı çalışmasını gösterebiliriz.
Bandura öz-yeterlik inancının birey üzerindeki etkilerini aşağıdaki şekilde
açıklanmıştır (Uzun, 2016, s. 18):
- Kişilerin yerine getirmek istedikleri bireysel amaçlarının yönü,
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- Kendisine verilen görevlere ne kadar emek harcayacağı,
- Karşılaştığı zorluklar ve yenilgilere ne kadar direnç gösterebileceği,
- Aksaklıklara karşı ne kadar tahammüllü olacağı,
- Kendisini destekleyici düşüncelere mi ya da engelleyici düşüncelere
mi sahip olacağı,
- Çevresindekilerin beklentileri karşısında ne düzeyde endişe ve depresyon yaşadığı,
- Elde ettiği başarıların düzeyi.
Jerusalem (2002, ss. 8-12) olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tür öz-yeterlik
inancından bahsetmiştir. Olumlu öz yeterlik inancının motivasyonu arttırdığını,
yeni ve zor görevlerle başa çıkabilmeyi sağladığını ve bu durum için çaba
harcamaya istekli kıldığını belirtirken, olumsuz öz-yeterlik inancının ise kişinin
kendi inisiyatifi ile davranmamasına ya da yapılan bir işi sonuçlandırmadan
bırakmasına neden olduğunu belirtmiştir.
Kurt (2012) öz-yeterlik inancının sahip olduğu bazı özellikleri aşağıdaki gibi
sıralamıştır;
Öz-yeterlik inancı bireyin belli bir performansı yerine getirebileceğiyle
ilgili duyduğu inançtır.
Öz-yeterlik inancı bireyin kendinde var olan yeteneklerine dair
inancıdır.
-

Öz-yeterlik inancı bireysel anlamda ortaya çıkan bir davranıştır.

Öz-yeterlik inancı bireyin belirli bir işi başarabilme potansiyeline olan
inancıdır.
tedir.

Öz-yeterlik inancı bireyin kendi bireysel algılarından meydana gelmek-

Öz-yeterlik inancı bireyin kendi yetenekleriyle ilgili algıları ile yakından ilişkilidir.
Bireylerin öz-yeterlik inançlarının değerlendirilmesinde düzey, genellik ve
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dayanma olmak üzere üç boyutun göz önünde bulundurulması gerektiği ifade
edilmektedir (Bandura, 2006). Burada düzey boyutu bireyin yapmak istediği
ve üstesinden gelebileceğini düşündüğü bir görevin zorluk derecesini gösterir.
Yapmak istenilen görevin zorluk derecesi arttıkça o konuda kendini yeterli
görme seviyesi de bir o kadar yüksek olacaktır. Genellik boyutu ise bireyin
kendini yeterli gördüğü durumların çeşitliliğinin göstergesidir. Üçüncü ve
son boyut olan dayanma ise karşısına çıkan tüm engellere rağmen pes etmeden
bireyin davranışını devam ettirmesidir. Buradan da görüldüğü üzere yeterlik
düzeyi düşük olan bireyler güç durumlarla karşılaştıklarında sergiledikleri
davranışlarını değiştirme eğilimindeyken; yeterlik seviyesi yüksek olan bireyler
ise güç durumlar karşısında kolay pes etmemektedirler (Bandura, 1997). Düşük
öz yeterlik inancına sahip kişiler başarısız olduklarında yeniden kendilerini
motive etmekte zorlanırlar (Bandura, 1995). Keleşoğlu’nun 2011’de yaptığı
çalışmada bireyler, tecrübelerinin sonuçlarını değerlendirirken, başkalarını
gözlemleyerek veya başkalarının gerçekleştirdiği eylemlerin sonuçlarından
yola çıkarak öz yeterlik inancı geliştirebildiklerini belirtmiştir.
Öz-Yeterlik İnancının Kaynakları
Öz-yeterlik inancının oluşmasına ve gelişmesine kaynaklık eden faktörler
bakımından inceleme yapıldığında sosyal bilişsel kuramda belirlenen dört
faktörden söz edilmektedir. Birbiri ile etkileşim halinde bulunan ve farklı yollarla elde edilen bu bilgi kaynakları insan üzerindeki etkililik derecesi en yüksek olandan en düşük olana doğru şöyle sıralanmaktadır: doğrudan deneyim,
model alma, sözel ikna ve duygusal - psikolojik yapı. (Bandura, 1977, 1995;
Zimmerman, 2000).
Doğrudan Deneyim
Bandura (1994) başarılı bir biçimde sonuçlandırdığımız geçmiş yaşantılarımızın
güçlü bir öz-yeterlik inancı ortaya çıkarmanın en etkili yolu olduğunu belirtmiştir. Birey geçmiş yaşantılarında ne kadar kolaylıkla başarı elde etmişse o
kadar kolaylığa alışmış demektir. Bu da bireyin direncini etkilemektedir ve
zor durumla karşılaştığında kolay pes etmesine sebep olmaktadır. Bireyin
karşılaştığı durumlar ne kadar zor ise o zor görevlerden dolayı çaba göstermeyi,
sabırlı olmayı öğrenmesine sebep olmaktadır. Çünkü sabır göstermek, engeller
karşısında yılgınlık göstermemek zorlukları aşmada deneyim gerektirmektedir
(Bandura, 1995 ). Kişinin bir önceki yaptığı işlerde elde ettiği olumlu perfor-

383

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -4- Eğitim-Edebiyat-İletişim

mansı bir sonraki benzer görevlerdeki performansını da olumlu yönde etkilemektedir. Bu da bireyin bir görevi başarılı bir şekilde yerine getirmişse gelecek
hayatında da benzer görevlerde başarılı olacağının bir işaretidir. Dolayısıyla
yaşadığı başarı ödül etkisi göstermekte ve gelecekteki benzer davranışlarda
kişiyi motive etmektedir (Bandura, 1982). Birey ne kadar engel olursa olsun,
yapması gereken bir iş için “gerekli olan her şeye sahip olduğuna” inandığı
zaman, yeteneklerine daha güçlü bir şekilde inanmaktadır. Başarı yetenek ve
çaba gibi kontrol edilebilen içsel bir faktör ile bağlantılı olduğunda öz-yeterlik
güçlenirken; başarı, şans veya birinin müdahalede bulunması gibi dış faktörlerle bağlantılı olduğunda öz-yeterlik güçlenmeyebilir (Tschannen-Moran,
Woolfolk Hoy ve Hoy,1998). Bu nedenlerden dolayı bireyin kendi edindiği
deneyimler başarı için gerekli olan her türlü kişisel özellik ve becerinin birey
tarafından bir araya getirilmesi sonucunda oluştuğu için bireyin kişisel yeterliğini destekleyen en doğal ve en doğru kanıttır.
Model Alma
Bireyin öz-yeterlik inancının gelişmesine kaynaklık eden ve önemlilik derecesine göre ikinci sırada gelen faktör gözlem yoluyla öğrenme ya da dolaylı
yaşantılar da diyebileceğimiz model almadır. Bandura (1994) bireylerin kendi
yeteneklerine benzer yeteneklere sahip olan kişileri gözlemleyerek kendilerinin
de onlar gibi başarılı olabileceklerini düşünüp öz-yeterlik inancı geliştirebildiklerini belirtmiştir. Tam aksine kendisine benzer yeteneklere sahip olan
kişilerin tüm çabalarına rağmen başarısız olduklarını gördüklerinde aynı şekilde başarısız olacakları kanaatine vararak öz-yeterlik düzeylerinin azalmasına
sebep olduğunu da belirtmiştir. Etkili ve yetenekli modeller, davranışlarıyla
gözleyenlere farklı durum ve koşullarda karşılaşılan zorlukların üstesinden
gelmek için, kullanılabilecek stratejiler hakkında bilgi sağlar ve bu yolla gözlemcilerin öz-yeterlik inançlarının oluşmasına kaynaklık ederler (Word ve
Bandura, 1989). Gözlemleyen birey kendini model ile ne kadar özdeşleştirirse
ve benzerlik (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum vb.) ne kadar artarsa modelin gözlemleyen birey üzerindeki etkisi o kadar artar (Bandura, 1977). Bu nedenle de model alınan kişinin özellikleri dolaylı deneyimlerin kazanılmasında
büyük öneme sahiptir. Bandura (1997) iyi bir modeldeki üç ana faktörün yaş
ve uzmanlık, gözlenen ve model alan kişinin benzerliği, zor bir iş karşısında
gerçekleştirilen performans, olduğunu belirtmiştir. Ancak şunu da unutmamak
gerekir ki kişinin öz-yeterliğinin oluşumunda başka insanların tecrübelerinden
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model alınarak kazanılan yaşantılar, bireyin kendi tecrübelerinden elde ettiklerinden daha az etkilidir. Bireyler yaşantı geçirmedikleri ya da çok az tecrübesi
olduğu durumlar söz konusu olduğunda başka insanların tecrübelerinden
daha çok etkilenmektedirler (Bandura, 1995).
Sözel İkna
Bireylerin öz-yeterlik inancının gelişmesinde önemlilik ve etkililik dercesine
göre üçüncü sırada olan, sözel ikna diye adlandırılan, bireyin davranışlarına
çevresindeki kişiler tarafından yapılan olumlu ve olumsuz geri dönütler yer
almaktadır. Bireyler bir işin üstesinden gelmek için gerekli olan çabayı gösterebilmek için yeteneklerini geliştirme ve kişisel yeterlik algısı oluşturma
konusunda motive edilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu durumda bireyin çevresindeki
insanlar tarafından, onun yeteneklerine duydukları güveni kendisine açıkça
ifade ettikleri takdirde, bireyin öz-yeterlik inancını sürdürmesi daha kolay
olur. Ancak çevreden gelen geri dönütler olumlu olduğunda bireyin öz-yeterlik
inancının gelişmesine kaynaklık eder. Olumsuz ve eleştirel bakış açıları bireyin
cesaretinin kırılmasına ve yapmak istediği işten vaz geçmesine neden olabilir
(Bandura, 1994). Ancak bu sözel iknanın birey üzerindeki etkililik derecesi
dönütü veren insanların bireyin gözünde ne kadar güvenilir ve kıymetli olmasına bağlıdır (Bandura, 1997). Sözel ikna, bireyi yeni taktikler için teşvik
etmeye ve başarılı olmak için daha fazla çalışmaya motive ederek kişinin performansına başarılı bir şekilde katkıda bulunur (Bandura, 1982). Burada dikkat
edilmesi gereken önemli noktalardan biri de etkileyici sözel ikna yoluyla bireylerin öz-yeterlik inançlarını zedelemek, yükseltmekten daha kolay olmasıdır
(Bandura, 1995). Bunun dışında Bandura 1994’te yaptığı çalışmasında sözel
iknanın gerçeklik derecesine de dikkat çekmiştir. Verilen geribildirimler ne
kadar gerçek dışı işe ve bireyin öz-yeterlik inancı bu geribildirimler yoluyla
gerçekçi olmayan bir düzeye çekilirse, birey üzerindeki etkisi o kadar azalır
ve hatta başarısızlıktan dolayı öz-yeterlik inancının zedelenmesi riski ortaya
çıkar.
Sözel ikna yoluyla öz-yeterlik inancının artması, olumlu geribildirimlerin yanı
sıra, bireylerin kapasitelerine uygun olan ve dolayısıyla başarma şansları yüksek olan görevlere atanmaları yoluyla da sağlanabilir. Bu şekilde elde edilen
başarılar, bireylerin yeterlik inançlarının gelişmesine önemli katkıda bulunur.
Bu yüzden bireylerin kendi potansiyelleri dâhilinde görevleri tercih etmeleri
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son derece önemlidir. Aksi takdirde bireylerin zamanından önce kapasitelerinin
üzerinde olan görevlere atanmaları başarısızlık ve dolayısıyla öz-yeterlilik
inancının zedelenmesi olasılığını arttıracaktır (Wood ve Bandura,1989).
Fizyolojik ve Duygusal Durumlar
Öz-yeterlik inancına kaynaklık eden dördüncü faktör kişinin fizyolojik ve
duygusal durumudur. Bandura (1994) bireyin duygusal durumu iyi ve olumlu
ruh haline sahip olduğunda bireyin öz-yeterlik inancını güçlendirdiğini, bunun
tersine aşırı stres, depresyon ve umutsuzluk kendi potansiyeline olan güvenini
azalttığını belirtmiştir. Bireyin bir eylemi yerine getirme sırasındaki fizyolojik
(terleme, kalbin hızlı atması vb.) ve duygusal (heyecan, korku, kaygı vb.) durumu eylemin sonucu hakkında ipuçları sunar. Bireyin ruhsal ve bedensel
olarak kendini iyi eylemin başarılı sonuçlanma olasılığını ve öz-yeterlik inancını
arttırırken olumsuz duygular öz-yeterlik algısını zayıflatacaktır.
Bireylerin fiziksel ve duygusal durumlarına müdahale edilerek dört şekilde
öz-yeterlik inancı değiştirilebilir. Bunlar: 1. Fiziksel durumun iyileştirilmesi,
2. Stresin azaltılması, 3. Olumsuz duygulanım eğiliminin azaltılması ve 4.
Hatalı fiziksel durumun düzeltilmesi (Bandura, 1995).
Tuckman 1992’de yaptığı bir çalışmada öz-yeterliğin güçlenmesine kaynaklık
eden faktörleri yapılması gereken görevlerle birlikte aşağıdaki şekilde belirtmiştir.
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Tablo 1 Öz-Yeterlik Kaynakları (Tuckman, 1992. Aktaran: Korkmaz, 2005: s.212)
Akademik Öz – Yeterlik
Akademik öz-yeterlik, bireylerin akademik görevleri belirli bir düzeyde
başarıyla yerine getirme becerilerine olan özgüveniyle daha yakından ilgilidir.
Bir öğrencinin akademik öz-yeterlik düzeyi önemlidir çünkü öğrenci için gelecekteki akademik başarının önemli bir göstergesidir. (Millburg, 2009. s. 4). Bu
doğrultuda akademik öz-yeterlik; “bir öğrencinin akademik bir görevi başarıyla
tamamlayabilmek için sahip olduğu yeteneklerine olan inancı” şeklinde tanımlanmaktadır (Zimmerman, 1995).
Bandura (1997; 2006) genel öz yeterliğin belirli bir etkinlik alanına özgü öz
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yeterlik algısı hakkında gerçekçi bilgiler sunmayabileceğini ifade ederken, öz
yeterliğin belirli bir alana özgü etkinliklerin gerektirdiği beceri ve davranışlarla
ilgili ölçülmesi gerektiğini, ifade etmektedir. Dolayısıyla genel öz-yeterliği
yüksek olan bir bireyin özel bir takım bilgi ve becerileri gerektiren akademik
alandaki öz-yeterliği aynı derecede yüksek olamayacağı sonucuna varılabilir.
Bu doğrultuda Zimmerman (1995)’ın belirttiği akademik öz-yeterliğin özellikleri aşağıdaki şekildedir:
1. Öz-yeterlik bireyin fiziksel ya da psikolojik özellikleri vb. bireysel niteliklerini
değil, bir işi gerçekleştirme yeteneğine ilişkin yargılarını içermektedir.
2. Yeterlik algısı, çok boyutlu olup her alan için değişiklik gösterir. Bu nedenle,
matematik öz-yeterlik algısı, İngilizce öz-yeterlik algısından farklıdır.
3. Öz-yeterlik ölçümleri koşullardan etkilenir. Örneğin, bir öğrenci yarışmacı
bir sınıfta, işbirliğinin öne çıkarıldığı sınıfa nazaran öğrenme konusunda daha
düşük yeterlik gösterebilir.
4. Öz-yeterlik ölçümleri, edim için belirlenen doğru ölçütlere bağlıdır.
Karşılaştırmada farklı ölçütler ve normlar dikkate alınmaz (İslam, 2016. s.10).
Chemers, Hu ve Garcia, (2001) akademik öz yeterliliği yüksek olan üniversite
öğrencilerinin daha iyi akademik performans ortaya koyacağına dikkat çekerken, Tabancalı ve Çelik (2013) akademik öz-yeterlik inancının öğrenme etkinlikleri üzerindeki önemine dikkat çekmektedir.
Yöntem
Bu araştırma, betimsel bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar var olan bir durumu mümkün olduğu kadar tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel. 2017). Betimleyici bir
araştırmada herhangi bir ilişkinin varlığı veya yokluğu araştırılır. Örneklemden
hareketle evren hakkında geniş bilgi sahibi olunur. Betimleyici araştırmalar o
olgunun niçin öyle olduğunu, o ilişkinin niçin öyle kurulduğunu açıklamazlar;
olgularda neyin olduğunu, nelerin neler ile birlikte olduğunu bildirirler. Betimleyici araştırmaların sonuçları yüzde tabloları, grafikler ile gösterilir ve
değişkenler arasında korelasyonun varlığı veya yokluğu saptanır (Arslanoğlu,
2012: 16)
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Çalışma Evreni ve Grubu
Araştırmanın çalışma evrenini Türkiye’deki üniversitelerin Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık programında eğitim almakta olan lisans öğrencileri
oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu ise Konya ilindeki Necmettin
Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
programı lisans bölümünde eğitim almakta olan yaklaşık 500 öğrenci oluşturmuştur. SPSS analizi yapılmadan önce cevaplanan ölçekler arasından eksik
doldurulanlar elenerek 442 katılımcının cevapları değerlendirilmeye alınmıştır.
Çalışma grubu, 347’si kız, 95’i erkek olan toplam 442 Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık programında okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin cinsiyet, öğretim şekli ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre
frekans ve yüzdelik değerleri aşağıdaki tablolarda (Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4)
gösterilmiştir.

Tablo 2 Cinsiyete ilişkin frekans tablosu
Tablo 2 incelendiğinde örneklemi oluşturan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin 347’si kız olup, araştırmaya katılanların, %78,5’ini; 95’i
erkek olup, araştırmaya katılanların %21,5’ini oluşturmaktadır.
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Tablo 3 Öğrenim şekline ilişkin frekans tablosu
Tablo 3 incelendiğinde örneklemi oluşturan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin 261’i birinci öğretim olup, araştırmaya katılanların,
%59,0’unu; 181’i ikinci öğretim olup, araştırmaya katılanların %41,0’ini oluşturmaktadır.

Tablo 4 Sınıfa ilişkin frekans tablosu
Tablo 4’e göre örneklemdeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin
73’ünün (%16,5) 1. sınıf, 128’inin (%29,0) 2. sınıf, 145’inin (%32,8) 3. sınıf ve
96’sının (%21,7) 4. sınıf olduğu görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmanın verilerini toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ve
“Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Aşağıda ölçeklerle ilgili bilgilere
yer verilmiştir.
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Kişisel Bilgi Formu
Bu çalışmada araştırmanın örneklemini oluşturan grubun demografik özelliklerini belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Forumda cinsiyet,
sınıf düzeyi ve öğrenim şekilleri (birinci ve ikinci öğrenim) ile ilgili sorular
sorulmuştur. İstatistiksel çözümlere geçmeden önce, demografik değişkenler
gruplandırılmıştır.
Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği
Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik öz – yeterlik seviyesini ölçmek
amacıyla Owen ve Froman (1988) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlanmasını Ekici’nin yaptığı “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin
orijinal formunun hazırlanmasında kullanılan soruları 3 alan uzmanı hazırlamış ve 7 eğitim uzmanı tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenmiştir.
Düzenlemenin ardından eğitim ve psikoloji bölümünden 93 öğrenciye uygulanmıştır.
İsteğe bağlı olarak tek boyut halinde de kullanılabileceği belirtilen bu ölçek
toplam 3 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar sosyal statü boyutu, bilişsel
uygulamalar boyutu ve teknik beceriler boyutudur. Sosyal statü boyutu toplam
10 maddeden oluşturulmuş olup, 2. 3. 4. 11. 14. 15. 16. 17. 25. 27. maddelerdir.
Bilişsel uygulamalar boyutu toplam 19 maddeden oluşturulmuştur ve 1. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 12. 13. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 30. 31. 32. 33. maddelerdir. Teknik
beceriler boyutu ise toplam 4 maddeden oluşturulmuş olup 23. 26. 28. ve 29.
maddelerdir.
Toplam 33 maddeden oluşan akademik öz-yeterlik ölçeğinin orijinali beşli
Likert türünde hazırlanmıştır. Oldukça Fazla (5 puan), Fazla (4 puan), Kısmen
Fazla (3 puan), Az (2 puan), Oldukça Az (1 puan). Ölçeğin genelinden alınabilecek en yüksek puan 5×33♪ 165 puan, en düşük ise 1×33♪33 puandır.
Orijinal ölçek 8 hafta arayla iki kez uygulandığında iç tutarlık katsayısı 0,90
ve 0,92 olarak belirlenmiştir. Sekiz haftalık ortalama ise 0,85 olarak hesaplanmıştır. Yapılan iki gruptaki uygulamalar sonucunda geçerlik değeri 0,62 den
81’e yükseldiği belirlenmiştir (Ekici, 2012, s. 176).
Ölçeğin Türkçeye uyarlanması G. Ekiçi (2012) tarafından yapılmıştır. Örijinal
ölçekten Türkçeye dil uzmanları tarafından çevrilmiş ve Türkçeye uygunluk,
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içerik ve ölçme değerlendirme açılarından da uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Alınan tavsiyeler göz önünde bulundurularak düzenlemeler
yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirliğin saptanması amacıyla 683 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi
yöntemi ile sağlanmıştır. Orijinal ölçekte olduğu gibi sosyal statü boyutu, bilişsel uygulamalar boyutu ve teknik beceriler boyutu olmak üzere 3 boyuttan
ve 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı 0,86 olarak bulunmuştur. Sosyal statü boyutu için 0,88, bilişsel uygulamalar boyutu için 0,82 ve teknik beceriler boyutu için ise 0,90 olarak bulunmuştur (Ekiçi, 2012, s 174).
Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılacak verilerin toplanması için öncelikle gerekli izinler
alınmıştır. Araştırmada nicel araştırma tekniklerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerde gönüllülük esas alınmıştır. Ayrıca görüşmecilere
kimliklerinin saklı kalacağı vurgulanmıştır. Görüşmecilere araştırmanın amacı
ve çalışmanın nasıl gerçekleştirileceği açıkça belirtilmiştir. Görüşme tekniği
olarak yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Anket yoluyla elde edilen ham veriler bilgisayara aktarılmıştır. Araştırma
problemlerine cevap bulma sürecinde, SPSS 22.0 (Statistical Package for The
Social Science) programından yararlanılmıştır. Örneklemde yer alan öğrencilerin demografik ve diğer kişisel özelliklerini belirlemek amacı ile frekans
dağılımları belirlenmiştir. Demografik özelliklere ilişkin farklılaşmalar Bağımsız
Örneklem T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile test edilmiştir.
Bulgular
Bu bölümde araştırmanın amacına ve alt amaçlarına ulaşmak için elde edilen
verilerin istatistiksel çözümleriyle bulunan bulgular, bu bulgulara ait tablolar
ve tablolara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik
Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler
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Tablo 5 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik
Düzeyleri
Tablo 5’ten Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin Akademik Öz
- Yeterlik düzeyleri ölçeğin genelinde ortalama 3,22 puan hesaplanmıştır. Bu
puandan da anlaşılacağı üzere öğrencilerin Akademik Öz-Yeterlik düzeyleri
orta düzeydedir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre
Akademik Öz-yeterlik Puanları Arasındaki Farklara İlişkin Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları

Tablo 6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre
Akademik Öz-yeterlik Puanları Arasındaki Farklar
(p ¬♪ 0.05)
Tablo 6’dan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin cinsiyetlerine
göre Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri incelendiğinde (p ¬< .026) istatistiksel
olarak anlamlı fark olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin aritmetik
ortalamaları karşılaştırıldığında kızların aritmetik ortalamaları (ẍ¬ ♪107.52)
erkeklerin aritmetik ortalamalarına (ẍ ♪102.32) göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre daha
yüksek düzeyde akademik öz-yeterlik inançlarına sahip oldukları söylenebilir.
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Öğretim Şekline Göre
Akademik Öz-yeterlik Puanları Arasındaki Farklara İlişkin Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları

Tablo 7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Öğretim Şekline Göre
Akademik Öz-yeterlik Puanları Arasındaki Farklar
(p ♪ 0.05)
Tablo 7 incelendiğinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin
öğretim şekline göre Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olmadığı (p < .283) görülmektedir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Sınıf Değişkenine Göre
Akademik Öz-yeterlik Puanları Arasındaki Farklara İlişkin Tek Yönlü Varyans

Tablo 8 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Sınıf Değişkenine Göre
Akademik Öz-yeterlik Puanları Arasındaki Farklar
p ♪ 0,05
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Tablo 8 incelendiğinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin
sınıf değişkenine göre Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olmadığı (p < .903) görülmektedir.
Tartışma
Araştırmanın bu bölümünde amaç ve alt amaçlara ilişkin istatistiksel analizler
sonucunda elde edilen bulgular tartışılmıştır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik
Düzeylerinin İncelenmesi
Bu çalışmanın sonucunda örneklemdeki öğrencilerin Akademik Öz - Yeterlik
düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Sonucun düşük olmaması
sevindirse de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık okuyan öğrencilerin gelecekte alacakları görevleri ve onun önemi göz önünde bulundurulduğunda
Akademik Öz-Yeterlik düzeylerinin yüksek olması birçok konuda hem kendileri için hem de çalışacakları kurum için faydalı olacağı bilinen bir gerçektir.
Öte yandan yüksek öz-yeterlik algısına sahip bireylerin, bir işin üstesinden
gelmek için büyük çaba gösterdikleri, karşılaştıkları olumsuz durumlarda kolayca geri dönmedikleri, ısrarlı ve sabırlı oldukları, bu nedenle de öz-yeterlik
algısının eğitimde üzerinde durulması gereken önemli özelliklerden biri olduğu
(Askar ve Umay, 2001) vurgulanmaktadır.
Örneklemdeki öğrencilerin Akademik Öz-Yeterlik düzeylerinin orta düzeyde
olması algılanan eğitim stresinin yüksek olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Alanyazın incelendiğinde bu çalışmanın sonuçlarına eşdeğer
çalışmaların olduğunu görmek mümkündür. Örneğin, Topçuoğlu (2018) beden
eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik
düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna varmıştır. Benzer bir sonuç Alemdağ (2015) tarafından beden eğitimi öğretmen adayları üzerinde yaptığı çalışma
sonucunda elde edilmiştir. Tekeli (2017) de üniversite öğrencileri üzerinde
yaptığı çalışmada aynı sonuca ulaşmıştır. Bu konuda yapılmış olan bir başka
çalışma ise Demirel (2018) tarafından yürütülmüş olup, özel eğitim öğretmenliği ve diğer öğretmenlik bölümlerinde okuyan öğrencilerin Akademik Öz Yeterlik düzeylerinin orta düzeyin biraz üstünde olduğu görülmüştür. Yine
bir benzer sonuç Demirel (2018) tarafından yapılan araştırmada görülmüş
olup, öğretmen adaylarının Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri orta düzeyin
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biraz üstünde çıkmıştır. Küçük (2014) beden eğitimi öğretmen adaylarını üzerinde yaptığı çalışmada aynı sonuca ulaşmıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarına eşdeğer olmayan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin,
Hamad Amin (2018) üniversite öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik puan
ortalamalarının düşük olduğu sonucuna varmıştır. Askar ve Umay (2001)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerinin bilgisayara
karşı öz-yeterlik algılarının düşük olduğunu saptamışlardır. Ekiçi (2012) üniversite öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Oğuz (2012) sınıf öğretmeni adaylarının Akademik Öz - Yeterlik
düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu sonucuna varmıştır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik
Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik
Düzeylerinin cinsiyet, öğretim şekli ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik
Düzeylerinin Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi
Bu çalışmanın sonucunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin
cinsiyetlerine göre Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinde kızların lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu sonuçtan yola çıkarak
akademik konularda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha başarılı
olduklarını ve kendilerini daha çok yeterli gördükleri söylenebilir. Bu durum
fakültedeki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilere göre anlamlı derecede
fazla olduğundan kaynaklanıyor olabilir. Alanyazın incelendiğinde bu çalışmanın sonuçlarına eşdeğer çalışmaların olduğunu görmek mümkündür.
Örneğin, Gözde (2018) sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyet değişkenine göre
Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinde ve alt boyutlarında anlamlı farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu farklılaşmaların bilişsel uygulamalar
ve teknik beceriler alt boyutlarında kız öğretmen adaylarının lehine olduğu
görülmüştür. Demirel (2018) öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre
Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinin bilişsel uygulamalar alt boyutunda kız
öğretmen adaylarının lehine anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı
şekilde Kural (2018) beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencileri
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üzerinde yaptığı çalışmanın sonucunda cinsiyet değişkenine göre Akademik
Öz - Yeterlik düzeylerinin bilişsel uygulamalar alt boyutunda kız öğrencilerin
lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Aksu (1015) lise öğrencilerinin cinsiyet
değişkenine göre Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinin kızların lehine değiştiği
sonucuna ulaşmıştır. Biricik (2015) beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü
öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmanın sonucunda cinsiyet değişkenine göre
Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinin bilişsel uygulamalar alt boyutunda kız
öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Yılmaz, Yiğit ve Kaşarcı
(2012) tarafından Konya'da yer alan farklı ilköğretim kurumlarında okuyan
ilköğretim öğrencilerinin öz yeterlik düzeylerinin kız öğrencilerin lehine
değiştiği gözlenmiştir.
Bu çalışmanın sonuçlarına eşdeğer olmayan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin,
Sula (2018) ergenlerin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri cinsiyete göre anlamlı
düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. Bu farklılığın erkeklerin lehine
olduğu görülmüştür. Akademik Öz - Yeterlik düzeyinin erkeklerin lehine
olduğu görülen diğer bir çalışma ise Hamad Amin (2018) tarafından yapılmıştır.
İslam (2016) da öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre Akademik Öz - Yeterlik
düzeylerinin erkek öğrencilerin lehine anlamlı farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır.
Uzun (2016) üniversite öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri cinsiyete göre erkeklerin lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır.
Şah (2013) üniversite öğrencilerini Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri cinsiyete
göre farklılaşmadığını ancak, sosyal öz-yeterlik alt boyutunda erkeklerin lehine
anlamlı fark olduğu sonucunu elde etmiştir. Satıcı (2013) üniversite öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri cinsiyete göre erkeklerin lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. Bunların yanı sıra Akademik
Öz - Yeterlik ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmamış
olan çalışmalar da vardır: (Alemdağ, 2015; Bahram, 2013; Beder, 2015; Demirel,
2018; Güldü, 2015; Gürşen, 2008; Keleşoğlu, 2011; Koçer, 2014; Kural, 2018;
Küçük, 2014; Oğuz, 2012; Sökmen, 2018; Tekeli, 2017; Topçuoğlu, 2018).
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik
Düzeylerinin Öğretim Şekli Açısından İncelenmesi
Bu çalışmanın sonucunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin
öğretim şekline göre Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinde istatistiksel olarak
anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Alanyazın incelendiğinde Akademik Öz -
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Yeterlik ile öğretim şekli arasındaki ilişkiyi inceleyen oldukça az çalışmaya
rastlanmıştır. Buna rağmen bu çalışmanın sonuçlarına eşdeğer çalışmaların
olduğunu görmek mümkündür. Örneğin, Şah (2013) üniversite öğrencilerinin
öğretim şekline göre Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinin farklılaşmadığı
sonucuna ulaşmıştır. Biricik (2015) beden eğitimi ve spor öğrencilerinin öğretim
şekline göre Akademik Öz - Yeterlik düzeylerini ölçeğin alt boyutlarına göre
değerlendirmiş ve bilişsel uygulamalar alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarına eşdeğer olmayan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin,
Şah (2013) üniversite öğrencilerinin öğretim şekline göre Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinin iyi yurttaş özellikleri, kavrama ve akademik yardım yeterliği
alt boyutları arasında 1. öğretim öğrencilerinin lehine anlamlı fark olduğunu
ortaya koymuştur. Biricik (2015) beden eğitimi ve spor öğrencilerinin öğretim
şekline göre Akademik Öz - Yeterlik düzeylerini ölçeğin alt boyutlarına göre
değerlendirmiş ve sosyal statü ve teknik beceriler alt boyutlarında 1. öğretim
öğrencilerinin lehine anlamlı fark olduğunu ortaya koymuştur.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik
Düzeylerinin Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi
Bu çalışmanın sonucunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin
sınıf düzeyine göre Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinde istatistiksel olarak
anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Öz-Yeterlik inancının gelişiminde etkili
olan faktörler açısından bakıldığında geçmiş yaşantılar, öz deneyim ve bireyin
şimdiye kadarki elde ettiği başarılar Öz-Yeterliklerinin yükselmesine sebep
olacağı beklenir. Bu konuda Başaran (1978) kendi görüşlerini birey bir işin
üstesinden gelebilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olması gerektiği
ve bu iki unsur bir davranış için uygun seviyeye geldiğinde, bireyin davranışı
o işi yapmaya yeterli olacağı şeklinde belirtmiştir. Bu bakımdan öğrencilerin
sınıf seviyesi yükseldikçe Akademik Öz-Yeterliklerinin de yükselmesi gerekir.
Araştırma sonucunda sınıf düzeyine göre anlamlı farkın olmamasında birçok
etken olabilir. Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, üniversitenin öğrencilerin beklentilerini ne derecede karşıladığı, öğretim görevlileri, gelecek
kaygıları, derslerin yoğunluğu, atanamama kaygıları, gelecek beklentileri gibi
birçok unsur incelenebilir. Yapılan araştırmalara bakıldığında bu araştırmanın
sonucunu destekler nitelikteki birçok araştırmayla birlikte sınıf düzeyi yük-
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seldikçe Akademik Öz-Yeterliğin de yükseldiğini gösteren çalışmalar da vardır.
Bunun dışında genel olarak birinci sınıftayken yüksek olan Akademik ÖzYeterlik ikinci ve üçüncü sınıflarda düştüğü ve dördüncü sınıfta tekrar yükseldiği gözlemlenebilir. Bu görüşün doğruluğunu test etmek için aşağıda
sözü edilen araştırmalar incelenebilir.
Alanyazın incelendiğinde bu çalışmanın sonuçlarına eşdeğer çalışmaların
olduğunu görmek mümkündür. Örneğin, Sula (2018) ergenlerin Akademik
Öz - Yeterlik düzeyleri ile sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark olmadığı sonucuna varmıştır. Kural (2018) beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri sınıf düzeylerine göre farklılaşmadığı sonucuna varmıştır. Hamad Amin (2018) üniversite
öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri sınıfa göre farklılaşmadığı
sonucuna varmıştır. Güldü (2015) lise öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik
düzeyleri ile sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı
sonucuna varmıştır. Küçük (2014) beden eğitimi öğretmeni adaylarının
Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri ile sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olmadığı sonucuna varmıştır. Biricik (2015) beden eğitimi ve spor
öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri ile sınıf düzeyleri arasındaki
ilişkide ölçeğin alt boyutlarından teknik beceriler ve bilişsel uygulamalarda
anlamlı fark olmadığını göstermiştir. Mutlu Yener (2018) öğretmen adaylarının
Akademik Öz-Yeterlikleri ile öğrenim görülen sınıfları arasında anlamlı ilişki
olmadığı sonucuna varmıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarına eşdeğer olmayan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin,
Topçuoğlu (2018) üniversite 1. sınıf öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik
düzeyleri 2. sınıf öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeylerine nazaran
anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Alemdağ 2015’te yaptığı
çalışmanın sonucunda beden eğitimi öğretmen adaylarının Akademik Öz Yeterlik düzeyleri sınıf değişkenine göre anlamlı farklılaştığı sonucuna
ulaşmıştır. Koçer (2014) ortaokul öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri sınıf değişkenine göre anlamlı farklılaştığı sonucunu elde etmiştir. Aksu
(2015) lise öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri sınıf değişkenine
göre anlamlı farklılaştığını ortaya koymuştur. Beder (2015) üniversite öğrencilerinin Akademik Öz - Yeterlik düzeyleri 1. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı
değiştiğini saptamıştır. Satıcı (2013) üniversite 4. sınıf öğrencilerinin 2. sınıf
öğrencilerine nazaran daha yüksek Akademik Öz - Yeterlik düzeyine sahip
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olduğunu ortaya koymuştur. Biricik (2015) beden eğitimi ve spor öğrencilerinin
Akademik Öz - Yeterlik düzeylerinin ölçeğin alt boyutlarından biri olan sosyal
statü boyutunda 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasında 4. sınıf öğrencilerinin lehine
anlamlı farklılaştığını ortaya koymuştur. Oğuz (2012) sınıf öğretmeni adaylarının Akademik Öz-Yeterlik inançları 4. Sınıf lehine anlamlı farklılaştığını
ortaya koymuştur. Yılmaz vd. (2012) sekizinci sınıf öğrencilerinin öz yeterlik
düzeyleri, yedinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin öz yeterlik düzeylerinden
yüksek bulunmuştur.
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