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Türk-Arap Rekabeti Bağlamında  Dizilerin Kullanılması  
 

Ahmed Qadir Ali1 
 

Özet 
 

Televizyon ya da daha genel ifadesiyle medya, gelişen teknolojik imkanlarla beraber, bireylerin 

yaşamlarında bir karar mekanizması olarak yer almıştır. Olup biten her şeyi; olup bittikten ya 

da egemen güçlerce kurgulanarak yeniden üretildikten sonra evlerinden takip etme imkânı 

bulan bireyler, sorgulamaktan ve sonuç çıkarmaktan uzak bir kimliğe bürünmüştür. Dünyada 

gün geçtikçe dizi yapımlarının oranında büyük artışlar gözlenmesi, kamuoyunda dizilerin 

etkileri konusunda çeşitli tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Arap Baharı’nın 

başlamasıyla farklı sebeplerden dolayı Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile Türkiye arasındaki 

siyasi gerilim günbegün tırmanmaktır. Türk dizileri ile Arap dizilerinin yarışması bir yandan 

bu gerilimlerin sebebi iken öte yandan gerilimlerden etkilenmesi göze çarpmaktadır. Özellikle 

son yıllarda Türk dizilerinin siyasi ve ideolojik boyut ve söyleme dönüşmesi, buna karşın Suudi 

Arabistan, BAE ve Mısır’ın karşıt söylemi iki taraf arasındaki gerginliğe hız kazandırmaktadır. 

21. yüzyılın başlangıcından beri Türk dizileri dünyada seyirciler tarafından beğenilmektedir. 

Bu diziler izleyiciler üzerinde ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal etkiler bırakmaktadır. 

Türkiye özellikle son yıllarda dünyaya ve Orta Doğu’ya Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini 

“Diriliş Ertuğrul” dizisi ile anlatırken Suudi Arabistan, BAE ve Mısır tarafından Arap kültürü 

üzerindeki bu etkinin azaltılması için “karşıt dizi” çekilip yayınlanmaktadır. Bunun için de adı 

geçen üç ülke her türlü yola başvurmaktadır. Bu makalede, televizyon dizilerinin Orta Doğu 

ülkelerine bıraktığı izlenime kısaca değinildikten sonra Türk dizilerinin dünya ve Arap halkına 

etkisi üzerinde durulacaktır. Sonrasında Arapların Türk dizilerine eleştirileri, BAE, Suudi 

Arabistan ve Mısır ile Türkiye ilişkilerinin gerilimleri ve dizi sektörüne yansıması 

irdelenecektir. Sonuç olarak iki tarafın yayınladığı dizilerin değerlendirilmesi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dizileri, Türk Arap Rekabeti, Mısır, BAE, Türkiye. 
 

 

 

 

 

 

1 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Doktora 

Öğrencisi. 
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Giriş 
 

Televizyon programları arasında izleyicinin ortak programı olarak nitelendirilen dizilerin 

kamuoyu üzerine etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu kapsamda diziler siyasallaştırılmış ve 

yumuşak güç bağlamında etkin bir silah olarak kullanılmaktadır. Türk dizilerine 21. yüzyılın 

başlangıcından bu yana seyirci yüksek beğeni göstermektedir. Özellikle Arap dünyası ile ortak 

kültüre sahip Türk dizilerinin gün geçtikçe etkileri artmaktadır. 

Türkiye ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın rekabet ettiği dizi 

sektörü önem kazanmaktadır. Adı geçen üç ülke Türk dizilerinin Arap halkına olan ideolojik,  

siyasi ve kültürel açıdan etkisinin azaltılması için dizi sektörünü önemsemektedir. 

Bu bağlamda dizi sektörü Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile Türkiye arasında gerginliğe 

sebebiyet verirken aynı zamanda gerginliğin yol açtığı çatışma bu çalışmanın konusu olacaktır. 

Bu makalede genel olarak Türkiye ile üç ülke arasında dizi rekabeti değerlendirilmektedir. 

Televizyon Dizilerinin Etkisi 
 

Televizyon, gelişen teknolojik imkanlarla beraber, bireylerin yaşamlarında bir karar 

mekanizması olarak yer almıştır (Akşen, 2016:11). Diziler, televizyon dünyası için en önemli 

programlar arasındadır çünkü dizilerin sadece eğlendirmek amaçlı değil; ticari ve ideolojik  

boyutunun da olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir (Akşen, 2016:19). Üstelik dizilerde 

hem dolaysız ve hem de dolaylı anlatım ile ifade edilen sözler veya dizilerde sunulan objelerin 

çoğu ideolojik, kültürel ve ekonomik birer simgedir (Tatar, 2013:11). 

IMDB sitesine göre dünyada en çok izlenen diziler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir 

(İnternet Movie Database (İMDB) 08.07.2020). 

 

Nu. Dizi Adı Gösterim Yılı Reyting Oy Oranı 

1 Game of Thrones 2011-2019 9.3 1.688.494 

2 Stranger Things 2018 8.8 751.160 

3 We Are The Walking Deda 2010 8.2 829.218 

4 Orange İs The New Black 2013-2019 8.1 279.837 

5 The Flash 2014 7.7 297.888 

6 13 Reasons Why 2017-2020 7.7 244.190 

7 The 100 2014 7.7. 197.555 

8 Arrow 2012-2020 7.6 400.538 
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9 Grey’s Anatomy 2005 7.6 235.748 

10 Riverdale 2017 7 108.587 

Kaynak: www.imdb.com 
 

Şimdiye kadar yaklaşık 150 Türk dizisi ihraç edilmiştir ve 149 ülkede izlenmektedir. Dünyada 

700 milyon kişi Türk dizileri izliyor. 2019 yılında dizilerin geliri 500 milyon dolara ulaşırken 

2023 yılına kadar dizi endüstrisinin geliri bir milyara ulaşarak ihracat ve izlenme oranında 

birinci sıraya yerleşmeyi hedeflemektedir (onedio.com, 11.11.2019). 

TV sektörü üzerine profesyonel şekilde çalışmalar yapan Prensario adlı Latin Amerika dergisi, 

2018’de sitesinde yayınladığı araştırmada, ülkelere göre en çok satılan Türk dizilerini aşağıdaki 

tabloda sıralamıştır (www.milliyet.com.tr, 18.10.2018). 

 

Nu Dizi Adı İhraç Edilen Ülke Sayısı 

1 Fatmagül’ün Suçu Ne 149 

2 Kara Para Aşk 142 

3 20 Dakika 111 

4 Sıla 104 

5 Ezel 100 

6 Unutulmazlar 89 

7 Muhteşem Yüzyıl, Gönülçelen 88 

8 Asla Vazgeçmem 83 

9 Gümüş 80 

10 Kayıp 80 

Kaynak: www.milliyet.com.tr 
 

Uzun süre Türkiye ile Arap dünyası arasında kopuk veya zayıf olan kültürel ilişkiler mevcut  

iktidarın Arap ülkelerine açılmasıyla Türk kültürü ve tarihinin tanınmasını sağlanmış ve 

Türkiye’ye olan ilgiyi arttırmıştır (Uysal, 2016:256). Ayrıca Orta Doğu ile Türk toplumu 

arasında dini paydaşlık ve ortak coğrafya göz önüne alındığında Türk yapımı soap operaların 

başarısını kaçınılmaz olarak görmek normal kabul edilebilir (Akşen, 2016:27). 

Bazı Arap yazarları Türk dizilerini Napolyon’un Mısır hamlesine benzeterek bu dizilerin 

yayılmasını yeni bir “Batı saldırısı” ya da “bir kâbus” olarak nitelendirmiştir (Uysal, 2012:2). 

Özellikle dizilerin içeriği ve sunuluş tarzı ciddi eleştirilerin de hedefi olmuştur (Uysal, 

http://www.internationalstudentsymposium.com/en/
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2016:157). Arap dünyasında genel olarak olumlu görülen Türk dizileri Araplar ile Türkiye 

arasında köprü olarak benimsenmiştir. Arap halkları Türk dizilerinde Batılı dizilere göre daha 

yakın kültürel ögeler bulmakta ve sahip oldukları zor hayat şartlarında dizilerdeki hayali 

dünyaya kaçış hikâyelerini oldukça ilgi çekici görmektedirler.(Uğuş 2021:147) 

E7kky (İhki) sitesinin bir değerlendirmesinde, Arap dünyasındaki izlenim oranına göre en çok 

izlenen 10 Türk dizisinin isimleri tabloda yer almaktadır (www.e7kky.com 13.02.2019). 

 

Nu Dizi Adı İzlenim Sayısı 

1 Gümüş 85.000.000 

2 Ihlamurlar Altında 74.345.700 

3 Fatmagül’ün Suçu Ne 71.740.650 

4 Asi 67.510.780 

5 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 66.789.654 

6 Adını Feriha Koydum 54.609.562 

7 Hürrem Sultan 53.558.902 

8 Aşk-ı Memnu 50.652.900 

9 Menekşe ile Halil 48.780.147 

10 Elveda Derken 48.908.760 

Kaynak: www.e7kky.com 
 

Son yıllarda Türk dizilerinde soap opera ve cinsel içerikli temaların olmadığı tarihi lider ve 

olayların işlenmesiyle siyasi ve kültürel hedefler güdüldüğü ileri sürülmektedir. Özellikle 

Osmanlı dönemini anlatan diziler izleyiciye Türk tarihinin geçmişini hatırlatmaktadır. Nitekim 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat “Diriliş Ertuğrul” dizisinin setini 

ziyaret etmesi, Türkiye’nin dizi sektörüne siyaset açısından ne kadar önem verdiğini açıkça 

göstermiştir (www.haberturk.com 07.06.2015). 

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de 13 uzun dizi ve yüzlerce belgesel program Osmanlı 

İmparatorluğu üzerine çekilmiştir (www.politikmedia.net, 02.06.2020). Pakistan Başbakanı 

İmran Han’ın ifade ettiği gibi Türk dizileri İslam ülkeleri için Hollywood ve Bollywood’un 

alternatifi olarak kullanılabilir (www.aa.com.tr, 26.04.2020). İdeolojik bir görüşü taşıyan 

“Diriliş Ertuğrul” dizisi hem dünya dizi sektöründe rekor kırıp hem de ABD başta olmak üzere 

toplamda 71 ülkeye ihraç edilmiştir” (www.aa.com.tr, 14.05.2020). 

http://www.internationalstudentsymposium.com/
http://www.e7kky.com/
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Türkiye, 21. yüzyılın başlangıcında yurt dışı dizi ihracatına başlayarak şu anda ABD’den sonra 

dizi ihracatında dünyanın ikinci ülkesidir. Bu açılışın anahtarının Arap televizyonları ve 

seyircileri olduğu gerçeği yadsınamaz ancak çeşitli sebeplerden dolayı bazı Arap otoriteleri 

tarafından dizilerin yayınlanmasına engel koyulmaktadır. 

Arap Halklarının Türk Dizilerine Eleştirileri 
 

Genelde Arap halkı birkaç sebepten Türk dizilerini eleştirmektedir ancak bu eleştiriler, 

Türkiye’ye karşı düşmanlık besledikleri anlamına gelmemektedir. Fakat BAE, Suudi Arabistan 

ve Mısır bu eleştirileri gerekçe göstererek Türk dizilerinin yayınlamasının yasaklanması için  

çaba göstermektedir. Dindar Arap kesimleri ahlaki açıdan Türk dizilerini kendi kültürlerine bir 

tehdit olarak gördüğü için ciddi eleştiriler getirmişlerdir (Uysal, 2016:156). 

Suudi Arabistanlı Şeyh Abdulaziz Bin Abdullah bir fetva ile Türk dizilerinin izlenmesinin 

yasaklanmasını istedi. Şeyh Abdulaziz, Irak’ta dizilerin seyredilmemesi için fetva vermiştir. 

Yemenli bir gazeteci, Türk dizilerini “altın kâsede sunulan zehir” diye tanımlamıştır. Türk 

dizileri ile belirginleşen Arap kadınının romantizm isteğinin, aile içi şiddet ve boşanma gibi 

toplumsal sorunlara yol açtığı dile getirilmiştir (Uysal, 2016:157). Bazı yazarlar bu etkileri 

biraz daha abartılı değerlendirerek Arap kültürünün Türkleşmesinden bile söz etmeye 

başlamışlardır (Uysal, 2016:158). 

Mısır dizileri Arap dünyasında önemli bir konuma sahipken ve her yıl çok sayıda dizi üretilirken 

Türk dizileri Arap dünyasına yayılmaya başladıktan sonra kısa sürede Mısır dizileri 

popülaritesini kaybetti, bu da Mısır dizi sektörünü ekonomik krize düşürdü. Bu bağlamda bazı 

Mısır televizyonları Türk dizilerinin yayınlamasını yasakladı (Çipan, 2014:8). 

Türk dizilerine karşı çıkan Mısır, BAE ve Suudi Arabistan Türk dizilerinde yoğun bir şekilde 

gösterilen Türkçülük ögelerinin günbegün arttığı iddiasında bulunmaktadır. Bu sinyaller Söz, 

Diriliş Ertuğrul, Nöbet ve Sakarya Fırat dizilerinde göze çarpmaktadır. Her ne kadar birtakım 

Arap ülkeleri Türk dizilerinin toplumu ahlaksızlığa düşürdüğü nedeniyle yayınlamasının 

yasaklandığını iddia etseler de bu pek rasyonel görünmemektedir. Nitekim diğer taraftan Mısır 

dizilerinin ne kadar İslami esaslara aykırı olup toplum ahlakını bozduğu belirgindir ve Mısır 

halkı bizzat Mısır dizilerinin ahlaki açıdan Türk dizilerinden daha vahim durumda olduğunu 

ifade etmiştir (Çipan, 2014:30). 

Arap iktidarlarının Türk dizilerine tepkisi bilhassa Osmanlı tarihinin dizilerde işlenmesiyle 

başladı ve kısıtlamaların İslami boyuttan ziyade siyasi bir tutumdan kaynaklandığı 

görülmektedir. Öte yandan MBC kanalının 2020 yılının Ramazan ayında yayınladığı iki dizi 
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(Muhric 7 ve Um Harun), İsrail’e pozitif bir bakış açısıyla bakarken Arap halklarına bu ülkenin 

sempatik olduğu izlenimini vermekteydi. 

Bu ülkelerdeki iktidarların Türk dizilerine olan antipatisi ahlaki ve kültürel yozlaşmayı 

tetiklediğinden dolayı değil, aksine siyasi bir kaygı taşıdıklarından dolayıdır çünkü 2015’ten 

sonra ihraç edilen Türk dizilerinin neredeyse tümü Osmanlı İmparatorluğu üzerine çekilen 

dizilerdi. 

Şu bir gerçek ki Arap dünyası Türk dizilerinden önce ABD, Avrupa, Meksika dizileri ile aşina 

olmuştu; üstelik Mısır dizileri de Batı’dan gelen bu dizilerden esinlenerek çevrilmiş ve aile 

değerlerinin yıkılmasına çok önceleri neden olmuştu. 2020 Ramazan ayında Suudi Arabistan’da 

gösterilen “Muhric 7” dizisinde kadın konusu ana tema iken gizli evlenme, eş cinsellik, kızların 

evden kaçıp serbest yaşaması ve aldatma konularının dizide yer almasına bakarak bizatihi Arap 

dizilerinin toplumun ahlaki yozlaşmasına yol açtığını söylemek mümkündür 

(www.sayidaty.net, 21.05.2020). 

Türkiye ile Mısır, BAE ve Suudi Arabistan Arasındaki Gerilimin Dizilere Yansıması 
 

Hem Suriye’de hem Mısır’da Arap Baharı’nın getirdiği siyasi ve ekonomik buhran Türk 

dizilerine halk tabanında daha fazla alan açtı (Uysal, 2016:157). Arap Baharı, Türkiye’nin 

Mısır’daki darbeye karşı sert tutumu (Çipan,2014: 152-153), Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi, 

Katar krizi, Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya müdahale etmesi; Mısır, BAE ve Suudi 

Arabistan ile Türkiye arasındaki gerilimi tırmandırdı.(Akdoğan vd. 2021: 82-84) 

Suudi Arabistan MBC kanalında Türk dizilerinin yayınlanmasını yasakladı 

(www.enabbaladi.net, 04.03.2018), Eylül 2013’te de Mısır Hayat Yayın Grubu Türk dizilerini 

yayınlamaktan vazgeçmiştir (Uysal, 2016:158). 

Arap Dünyası’nda “Türk dizilerinin formatında” popüler olan, uzun soluklu, yüzde yüz Mısır  

yapımı “Adem ve Cemile” dizisi 2013 yılında hazırlanmaya başlandı. Arap otoritelerinin Türk 

dizilerine karşı siyasi tavrı Suriye’de de kendini gösterdi. Türk yapımı dizileri dublaj yapan 

Suriyelilerin bundan vazgeçip Meksika dizilerini dublaj yapmaya yöneldiği görülmüştür 

(middle-east-online.com, 23.04.2013). Hatta Mısır’da “Diriliş Ertuğrul” dizisinin izlenmesinin 

haram olduğu fetvası çıkarılmıştı (www.dailysabah.com, 09.02.2020). BAE 40 milyon dolarlık 

bütçe  ile  hazırladığı  ( رانلا کلامم   )Ateş  İmparatorluğu  dizisini  yayınladı  (www.aljazeera.net, 

18.11.2019). 

2020 yılının Ramazan ayında yayınlanan bu dizi BAE, Suudi Arabistan ve Mısır ortak yapımı 

olarak ortaya çıkmıştır. Dizinin fragmanı “Kanlı kurallarla imparatorluk yönetiliyordu, bu da 
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bir leke olarak hala yüzlerindedir.” ifadesiyle başlamaktaydı. Siyasi ve tarihi içeriği olan “Ateş 

İmparatorluğu” dizisi kara propaganda amacı güderek dizide sözde “Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kanlı yönetimi” anlatılmaktaydı. Dizinin ana amacı Arap izleyicisi üzerine 

Türkiye hakkında olumsuz etki oluşturmaktır (akhbarelyom.com, 12.11.2019). 

“MBC Drama”, Facebook sayfasında 21 Mart 2019 tarihinde program tanıtımlarını yaparken 

Mısır, Suriye, Körfez ülkeleri, Meksika ve Hindistan dizilerini yayınladıklarını göstermekteydi 

ancak yıllar boyunca MBC’de Türk dizileri yayınlanmasına rağmen bu diziler hakkında hiçbir  

tanıtım reklamı gösterilmemiştir. Bu da rekabetin ne kadar derin olduğunu göstermektedir. 

El-Arabi Cedid sitesi “Haret El-Yahud”, “Um Harun” ve “Muhric 7” dizileri ile Türkiye’nin 

dizi sektöründeki rolü azaltılıp İsrail ön plana çıkarılarak Yahudilik imajı Arap izleyicisine 

süslü bir anlatımla sunuluyordu (www.alaraby.co.uk, 30,06,2015). Adı geçen üç dizinin ana 

konusu, tarihte İsrailli kabile ve ailelerin durumunu ele alarak onların masumluğunu ekrana 

taşımaktı. Bazı Arap yazarlarına göre Türk dizilerinin yumuşak güç olarak kullanılıp Osmanlı 

İmparatorluğu’nun bölgeye tekrar hakim olması çabası ve Orta Doğu’da Türkiye’nin rolünün 

arttırılmaya çalışıldığı iddia edilmektedir (Uysal, 2012:9). 

Türk dizilerinin ahlaki yozlaşmaya yol açtığı bahanesi siyasi çıkarlara yönelik kullanılmaktadır. 

İslam alimlerinin Arap dünyasında yıllar önce Türk dizilerinin topluma zararlı olduğu 

çağırılarına kimse aldırmazken bugün Mısır, BAE ve Suudi Arabistan’ın siyasi, ekonomik ve 

kültürel bakımdan çıkarları Türkiye ile çatıştığı için El-Ezher Üniversitesi “ahlaksızlığa yol 

açtığı” bahanesiyle “Diriliş Ertuğrul” gibi bir dizinin bile izlenmesinin haram olduğu fetvasını 

vermiştir (Uysal, 2012:9). 

Dizilerin akıcı senaryosunun, seyircileri günlük hayatın stresinden uzaklaştırıp toplumdaki 

gerginliği azalttığı (Çipan, 2014:8) söylenebilir. Bu nedenle başlangıçta Mısır, BAE ve Suudi 

Arabistan “Diriliş Ertuğrul” gibi siyasi ve tarihi dizelerin yayınlanmasından evvel Arap 

halklarının geçim kaygısını düşünerek siyasi otoritelerini sarsacak düşüncelere kapılmasını 

engellemiş oluyor ve Arap seyircisinin bir süre bu dizilerle oyalanmasını sağlıyordu. Ancak 

Türk dizilerinde tarihi, ideolojik ve siyasi temalar işlenmeye başlandıktan sonra bu dizilerin,  

adı geçen devletler tarafından yasaklandığı görülmektedir. 

Türk dizileri Arap halkının gözünde Türkiye’nin geride kalmış bir ülke olduğu imajını 

değiştirdi (Uysal, 2016:157). Ayrıca kendi otoritelerine yönelik eleştirilere yol açtı ve 

Türkiye’nin ne kadar ileride olduğunu anlatmıştı. Bu akışı engellemek için Mısır, BAE ve Suudi 

Arabistan tarafından Türk dizilerinin yayınlanması yasaklandı. 

http://www.internationalstudentsymposium.com/en/
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El-Beled Gazetesi Mısır’da Türk dizilerine karşı başlatılan boykotun büyük bir tartışma 

yarattığını ve boykotu destekleyenler kadar buna karşı çıkanlar olduğunu belirtiyordu. Artan 

talep yüzünden dizileri yayından kaldıran CBC gibi bazı kanalların Türk dizilerini yeniden 

göstermeye başladıkları görülmekteydi (Uysal, 2016:158). 

Meksika, Avrupa ve Amerika dizileri Arap dünyasında büyük bir etki bırakmıştı fakat Türk 

dizilerinin Arap dünyasında yayınlanmasından sonra diğer yabancı diziler Arap ülkelerinde 

Türk dizilerinin gerisinde kaldı. Bundan dolayı Amerika ve Avrupa’nın; Arap iktidarlara, Türk 

dizilerinin yasaklanması konusunda destek verdiği söylenebilir. 

Türk Dizileri ile Üç Ülke Dizisinin Potansiyeli 
 

Türk dizileri ekonomik açıdan ülke gelirine büyük bir katkı sağlamaktadır çünkü bu diziler 

farklı ülkeler tarafından satın alınmaktadır. Ama Arap dünyasındaki dizi sektörü devlet 

bütçesine bir katkı sağlamayacak derecede bir yüktür çünkü yurt dışına ihracı yoktur. 

Diğer bir taraftan 190 ülkede 150 milyon izleyicisi olan Netflix sitesinde tek bir Arapça dizi 

bile bulunmazken “Diriliş Ertuğrul” başta olmak üzere onlarca Türk film ve dizisi bu siteye 

yüklendi (www.netflix.com/tr, 08.06.2020). 

Dizi sektöründe söz sahibi olabilmek için başka alanlarda da güçlü olunmalıdır, dolayısıyla 

zengin bir kültür ve medeniyet, başarılarla dolu bir tarih ile gelişmiş endüstri dış ilişkilerde 

potansiyel bir güç ile caydırıcı bir siyasete eş değerdir. Bu kapsamda Türkiye birçok alanda 

ABD, AB ve Rusya ile rekabet içindeyken Arap ülkeleri ABD yardımı olmadan küresel 

rekabetin en alt aşamasında bile konum alamayacaklardır. Bu nedenle Mısır, BAE ve Suudi 

Arabistan’ın; Türkiye ile girdiği yumuşak gücün kullanılmasında başlangıçtan kaybedilmiş bir 

mücadelesi vardır. 

Arap dizilerinin hala hiçbirinin başka bir dile ve özellikle Türkçeye çevrilmemesi, bu dizilerin 

henüz bir başarı kaydetmediklerini göstermektedir ve Türk dizilerinin gün geçtikçe farklı dillere 

çevrilip izlenme oranının artması ise Arap dizilerinin Türk dizileriyle rekabete girmesinin 

anlamsızlığını ortaya koymaktadır. Çünkü hem uluslararası arenadaki dizi sektörlerinde 

Türkiye ile olası bir rekabete giremediler hem de Türk milletine hitap edemeyen dizileriyle bu 

kültürü etkileyemediler. Dolayısıyla Arap dizilerinin verdiği mesajın sadece Arap 

yarımadasında kaldığı söylenebilir. Türkiye dizilerine alternatif olarak çekilen Arap dizilerinin 

etkinliği dar bir çerçevede kaldığı için Türkiye’nin bu anlamda daha güçlü bir konumda 

olduğunu söylemek mümkündür Mısır, BAE ve Suudi Arabistan’ın bu rekabette gösterdikleri 

http://www.internationalstudentsymposium.com/
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performans cılız kalırken Türkiye’nin dizi sektöründeki uzun soluklu çalışmaları göze 

çarpmaktadır. 

Sadece ideolojik açıdan değil, turistik ve ticari açıdan da dizilerin rekabetinin değerlendirilmesi 

gerekir. Dizilerde arka planda yer alan ortam ve mobilyanın dolaylı ve etkileyici bir reklam 

olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Bu açıdan Arap dizilerinde gösterilen yer ve mekânlar Türk 

dizilerinde gösterilenler kadar ilgi çekici değil. Arap dizilerinde gösterilen eşya ve kostümler  

yurt dışından özellikle Türkiye’den ithal edilmektedir. Demek ki Arap dizileri Türk dizileriyle 

rekabete girecek bir potansiyele sahip olmazken yayınladıkları dizilerde Türk ürünlerine dolaylı 

bir reklam yaptıklarını söylemek de yanlış olmaz. 

İçerik açısından Türk dizilerinde İslam ve Türkiye tarihi ve ideolojisi ile toplumun değerleri 

anlatılırken Arap dizilerinin konusu Türk dizilerine karşı sadece bir tepki olarak kalmıştır. Mısır 

ve BAE dizileri gibi Suudi Arabistan’da yayınlanan diziler de İsrail’in iyi bir ülke olarak  

gösterilmesiyle dikkat çekmektedir. Yani Arap kültürü için yaratıcılık bulunmamaktadır. 

Sonuç 
 

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır her türlü yöntemi kullanarak Türkiye ile rekabete girmeye çaba 

göstermektedir. Dizi sektörü de bu rekabetin bir parçasıdır. Ancak bu devletler, iktidarlarını dış 

güçlerden aldığı için Türkiye ile girdikleri bu rekabetin bir sonuç getiremeyeceği söylenebilir. 

Öte yandan bu üç ülke, dizilerinde kullanılan senaryo, kostüm ve mobilyanın çoğunu yurt  

dışından aldıkları için yerli bir izlenim vermemekte ve Türk dizileri ile boy 

ölçüşemeyeceklerini göstermektedir. Buna ek olarak yurt dışına dizi ihraç etmek ve etki 

yaratmak için başka alanlarda da ihracat sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde Arap 

dizilerinde olduğu gibi sonuçta yayınlanan diziler hem yerel ve bölgesel çapta hem de dünya 

çapında başka ülkelerin mallarına dolaylı bir reklam olacaktır. 

Türk dizilerinde işlenen ideolojik, siyasi ve kültürel temalar Türkiye ve İslam milletlerinin bir  

yansıması olduğu için günbegün etkisi artmaktadır. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 

Arabistan ve Mısır’da üretilen dizilerin çoğu Arap halkının sosyal yaşantısını yansıtmadığı için 

ne uluslararası çapta ne de Arap dünyasında etki yaratabilmektedir. Hatta halkın yaşam tarzına 

zıt bu diziler nedeniyle, bu üç ülkenin otoritelerine karşı halkın öfkesi daha da artmaktadır. 
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Uluslararası  Yayıncılığın Savunuculuk Rolü: Almanya'nın AB 

Başkanlığı  Sırasında Batı Balkanlar'ın Avrupa Entegrasyonuna 

İlişkin Deutsche Welle (DW) İçeriklerinin Anlatımı  
 

Festim Rızanaj1 

Giriş 

Ulusların kültürleri, kurumları ve politikaları hakkında algı oluşturma sürecinde kitle iletişim 

araçları aynı zamanda bir kamu diplomasisi aracı işlevi görmektedir. Uluslararası yayıncılar,  

bir ülkenin imajının, siyasi tutumlarının ve bölgesel etkisinin yayılmasının yanı sıra ülkenin 

ulaşmadığı hedef politikalarının savunuculuk rolünü üstlenmektedir. Uluslararası yayıncılar  

genellikle bir devletin kamu diplomasisi ve/veya dış politikasının bir aracı olarak 

görülmektedir. Uluslararası bir yayıncının temel unsurlarından biri, yalnızca kaç ülkede 

yayınlandığı değil, aynı zamanda bu ülkelerin dillerinde yayınlanıp yayınlanmadığıdır. 

Bu çalışma, Alman AB başkanlığının Batı Balkanlar'a yönelik politikalarına ilişkin Deutsche 

Welle (DW) içeriklerinin (haber, söyleşi, analiz) Balkan dillerinde anlatımını sunmayı 

amaçlamaktadır. 01 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayınlanan haberler, 

söyleşiler, analizler içerisindeki anlatıyı ortaya koymak adına kapsamlı analize tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Almanya AB Başkanlığı, Batı Balkanlar, Kamu Diplomasisi, Uluslararası 

Yayıncılık, Deutsche Welle (DW). 

 
Giriş 

Kamu diplomasisi bir iletişim ve politika unsuru olduğundan dolayı küreselleşmeyle birlikte 

iletişim ve uluslararası ilişkilerde görülen değişiklilerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ülkeler  

arası ilişkilerde stratejik bir değer taşımıştır ve önemli iletişim yöntemleri arasında olan kamu  

diplomasisi hedef toplumların zihnini ve kalbini herhangi bir zorlamaya başvurmadan 

kazanmayı hedeflemektedir. Ülke ve dünya sorunları hakkında kamuoyuna bilgi veren ve bu 

konulardan hangisinin kamuoyunda önceliğe sahip olması gerektiği yönünde bir etkide bulunan 

medya, kamu diplomasinin ortaya çıkmasında etki eden temel unsurlarından bir tanesidir. 

Bunun yanı sıra medyanın (uluslararası yayıncılık), hedef ülke halklarına ulaşabilmek ve 

onların gözünde ülkeyle ilgili olumlu bir imaj oluşturmak için kamu diplomasisi aktörlerinin 

kullanabileceği en etkili araçlardan biri olduğu görülmektedir. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin 

 
 

1 Doktora Adayı, Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü. 
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yürütülmesinde uluslararası yayıncılığın kamunun gündemini belirlemesi bağlamında 

uluslararası ilişkiler yönetiminin işleyişine sağladığı fayda, örneklemler aracılığıyla 

somutlaştırılarak sunulmaktadır. 

Kamu Diplomasisi Kavramı 

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ve enformasyonun yaygın dağılmasıyla birlikte toplum 

dış politika alanındaki gelişmelerden haberdar olup hem iç politika hem dış politika konusunda 

önemli etken olmaya başladı. Devletler artık sadece diğer devletlerle veya uluslararası 

örgütlerle ilişkiler yürütmüyor, aynı anda yabancı halkları, kamuoylarını da hedefleyen 

politikalar geliştirmektedirler. Bunu fark eden devletler kamuoyuna daha çok önem vermeye 

başladılar ve onlara karşı farklı iletişim biçimleri geliştirmeye yönelik girişimde bulundular.  

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, devletlerin de halklara hesap verebilirliği, diğer ülke 

halkları ile temas etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda hükümetler, ulusal politikalarını, 

hedeflerini, kültürlerini, olaylara karşı fikirlerini yabancı toplumlara aktarabilmek için bir  

iletişim sürecine girerler. Bunu gerçekleştirmek için kamu diplomasisi adıyla isimlendirilen 

iletişim sürecini kullanmaktadırlar. 

Uluslararası aktörün diğer uluslararası aktörlerle ilişki kurarak dış politikayı yürütme çabası 

olan diplomasi, geleneksel biçimde devletten devlete iletişim yoluyla gerçekleşirken kamu 

diplomasisi ise doğrudan yabancı kamuoyu ile ilişki kurmaya çalışmaktadır (Cull, 2012: x). 

Kamu diplomasisi; diplomasi faaliyetlerinin, kamuoyunu ilgilendiren her alanı kapsamına 

almasıdır (Rizanaj, 2020a: 193). Dolayısıyla, geleneksel olarak kamu diplomasisinden kasıt, 

devletlerin küresel kamuoyuyla iletişim kurması ve ulusal amaç ve dış politikayla ilgili destek 

sağlamak için yurt dışındaki hedef kitlesinin duygu ve düşüncelerinde değişime odaklanmasıdır 

(Szondi, 2008). 

Eski çağlardan beri kullanılan bir siyasi iletişimi yöntemi olan kamu diplomasisi kavramı 

üzerinde henüz fikir birliğine varılmamıştır. Geleneksel medya (radyo, gazete, televizyon vb.)  

ve kültürel tanıtım/alışveriş gibi araçlar kullanılarak devletlerin başka devletlerle diplomatik 

ilişkilerinin haricinde yabancı halklarla da iletişime geçme ve onları etkileme politikaları olarak 

tanımlanabilir (Cull, 2010). Dolayısıyla, “Kamu diplomasisinin dış politikayla ilgilenmesi onun 

hedef kitlesinin de yabancı halklar olduğunu açıklamaktadır” (Rizanaj, 2020a: 194). 

Kamu diplomasisini, dış politika amaç ve hedeflerine ulaşma beklentisiyle diğer ülkelerdeki 

devlet dışı gruplara yönelik, devletlerin ve devlet onaylı aktörlerin iletişim temelli faaliyetlerine 

atıfta bulunarak kavramsallaştırmak mümkündür. Bu tanım içinde, kamu diplomasisi aktörler  

ve hedefler açısından geleneksel diplomasinin bir uzantısıdır ve bir dış politika aracıdır (Sevin, 

2015: 563). Kamu diplomasisi “yumuşak gücün” anahtar araçlarından biri olarak 
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görülmektedir. Yumuşak güç, zorlama veya ödeme yerine cazibe yoluyla istediği sonuçları elde 

etmek için başkalarını etkileme yeteneğini ifade eder. Bir ülkenin yumuşak gücünün kültür, 

değer ve politika kaynaklarına dayandığı düşünülmektedir (Nye, 2008: 94). 

Diğer ülkelerin, kültürlerin ve halkların ihtiyaçlarını anlamak, bakış açımızı iletmek, yanlış 

algıları düzeltmek, ortak çıkarları bulabileceğimiz alanlar aramak gibi konulara odaklanan 

kamu diplomasisi ilişki kurmakla ilgilenmektedir (Leonard, 2002: 2). Tuch (Tuch, 1990: 3) 

kamu diplomasisi tanımını yaparken “bir ulusun kendi ideallerini, hedeflerini ve politikalarını,  

kurumlarını ve kültürlerini yabancı kamuoyuna, anlatma amacını taşıyan faaliyetler bütünü bir  

iletişim sürecidir” diye vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, Zaharna’ya göre, kamu diplomasisi 

iletişim olgusunu hem ikna etmek ve bilgi aktarımı için hem de ilişki kurma ve uyum 

geliştirmek için kullanmaktadır. Dolayısıyla “kamu diplomasisi politik bir konu olduğu kadar  

aynı zamanda bir iletişim olgusudur” diye nitelendirmektedir (Zaharna, 2009: 86). 

Cull (Cull, 2009a) bir ülkenin kamu diplomasisi işlevlerini sınıflandırırken dinleme, tanıtım,  

değişim diplomasi işlevlerin yanı sıra uluslararası yayıncılığı da eklemektedir. Ona göre, 

uluslararası yayıncılık, uluslararası çevreyi yönetmek için radyo, televizyon ve internet 

tekniklerini kullanarak yabancı halkların ilgisinin çekilmeye çalışıldığı bir araç olarak 

değerlendirilmektedir (s.21). Ayrıntılı olarak incelenirse, uluslararası yayıncılık sunduğu 

içeriğiyle yukarıda belirtilen tüm kamu diplomasisi etkinliklerini içerdiği sonucuna varırız. 

Bu bağlamda, kamu diplomasisi iletişim bilimleri, uluslararası ilişkiler, pazarlama ve siyaset  

bilimi başta olmak üzere farklı disiplinlerin ortaklaşa ahengi içinde yürütüldüğü iletişim strateji 

bütünüdür. Dolayısıyla, kamu diplomasisi yumuşak güç, gündem belirleme, ulus markalaşma,  

halkla ilişkiler, kültürel diplomasi, savunuculuk ve lobicilik gibi kavramların aktif olarak  

kullandığı bir stratejidir. 

Kamu Diplomasisinin Uygulama Alanı Olarak Uluslararası Yayıncılık 

Ulusların kültürleri, kurumları ve politikaları ile ilgili algı yaratma sürecinde kitle iletişim 

araçları da bir kamu diplomasisi aracı olarak işlev görmektedir. Bu araçlar yoluyla ülkeler aynı 

zamanda kendilerini başka ülkelere ve toplumlara anlatabilme şansını bulmakta; böylece kitle 

iletişim araçları üzerinden aktarılan mesajlarla uluslara ilişkin imajlar yaratılabilmektedir 

(Kılıç, 2015: 370). Monroe Price (Price, Haas, & Margolin, 2008: 152-153) için uluslararası 

yayıncılık “destekleyen devletin sınırları dışındaki bir nüfusa yönelik devlet destekli haber, 

bilgi ve eğlencenin karmaşık bir kombinasyonu için zarif bir terimdir”. Bu, büyük ölçüde bir  

“toplum tarafından başkalarının halkının ve liderlerinin görüşünü şekillendirmek için elektronik 

medyanın kullanılması” anlamına gelmektedir. Elektronik medya, radyo, televizyon ve gittikçe 
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artan bir şekilde, yerli nüfusun aksine bir yabancıyı hedef alan web tabanlı yayın kullanımını 

kapsamaktadır. 

Diğer tanımlamalarda olduğu gibi uluslararası yayıncılık için de farklı açıdan değerlendirilen 

farklı tanımlamalar ortaya koyulmaktadır. Dolayısıyla, bu farklı tanımlamalar uluslararası 

yayıncılığın yabancı halkları hedefleyen devlet destekli bir yayın türü olduğu genel olarak 

nitelendirilmektedir. Price’a göre, uluslararası yayıncılık, finanse eden devletin sınırları 

dışındaki bir halka yönelik devlet destekli haber, enformasyon ve eğlencenin karışık bir 

birleşimi için zarif bir terimdir (Price, 2003: 53). 

Bazılarına göre uluslararası yayıncılık bir zamanlar gururla “propaganda” denen şeyi 

içermektedir. Bu işlev şu anda, ne kadar da bazı gazeteciler “nesnel kapsam” ile ilişkilendirmek 

isteyerek mümkün olduğunca az araçsal amaç ve siyasi rehberlikle, uluslararası yayıncılığın 

kamu diplomasisi bağlantı kurmasın itiraz ederse de “kamu diplomasisi” olarak bilinen biraz 

daha geniş bir değerlendirme listesinde yer almaktadır (Price vd., 2008: 153). Diğer 

akademisyenler uluslararası yayıncılığın genel olarak bir kamu diplomasisi ve / veya dış 

politikası aracı olduğunu iddia ettiler (Browne, 1982). 

Bülend Aydın Ertekin, “kamu diplomasisi ve kamuoyunun, bahis konusu ülke ve stratejiler  

lehinde oluşturulmasında, yasal araçlar içinde yer alan uluslararası iletişim araçlarının rolü ve 

önemi büyüktür” demektedir (Ertekin, 2012: 323). Ona göre, “ülkelerin kamu diplomasisi 

yaratabilmesinde medyaya büyük görev düşmektedir. Küreselleşen dünyada lider konumda 

veya başat aktör konumunda olan tüm ülkeler uluslararası platformda medyanın gücünü 

kullanmaktadırlar” (Ertekin, 2012: 335). Kamu diplomasilerini geliştirmeye kararlı ülkeler için 

uluslararası gazetecilik, uluslararası çıkarları ileriye taşımanın ve yumuşak güç kullanmanın 

temel yolu olmuş durumdadır. Kamu diplomasisini geliştirmenin yanı sıra ulusal değerler,  

uluslararası alana taşınır ve bu girişimlerde belli bir standart tutturulursa, güvenilirlik 

sağlayacak ve bu da uzun vadede ülkelerin itibar ve imajlarını geliştirmelerine vesile olacaktır 

(Bostancı, 2012: 51). 

Uluslararası yayıncılık, dünya ülkeleri arasında toplumlar arası bilgi alışverişi yaratma 

ihtiyacından kaynaklandı. Önce radyo, sonra 20. yüzyılda televizyon, internet alanındaki 

teknolojik ilerlemeler, yayın hava dalgaları aracılığıyla sınır ötesi iletişimi büyük ölçüde artıran 

medya yöndeşmesini getirdi. (Uğuş, 2020: 124) II. Dünya Savaşı'nın 1930'lu ve 1940'lı 

dönemi ile Soğuk Savaş arasında, radyo güçlü bir propaganda aracı olarak kullanıldı. 

Televizyon, dünyanın en büyüleyici kitle iletişim aracı olarak ortaya çıktığı 1940'ların 

sonlarından itibaren merkez sahne aldı. 1960'larda uydu teknolojisinin icadı ile yayıncılık, 

doğrudan yayın uydusu (DBS) iletimi yoluyla daha önce hiç olmadığı gibi uluslararası 
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engelleri aştı. 1990'lara gelindiğinde kablolu televizyon teknolojisi popüler hale geldi ve bilgi 

zengini Batı yarımküresinden diğer ülkelere iletişim akışını arttırdı. 

İkinci Dünya Savaşı sonunda dünyanın en büyük yayın kuruluşu olan BBC, birçok dilde 

dünyanın her tarafına yayın yapmıştır. İngiliz hükümeti tarafından bu konuya ilişkin olarak 

BBC’nin dış yayınlarının sürdürülmesinin ulusal menfaatlerinin gereği olduğu belirtilmiş ve 

İngiltere’nin yurt dışındaki etkinliğinin ve itibarının korunması için şart olduğu vurgulanmıştır. 

BBC’yi bir araç olarak gören İngiltere bu sayede menfaatlerini ve etkinliğini korumuştur  

(Öymen, 2003: 308). Price’ın belirtiği gibi, “Voice of Amerika’nın amacı otoriter toplumların  

dönüştürülmesine yardım etmek, ABD’de uygulandığı gibi basın özgürlüğünü teşvik etmek 

Amerikan değerlerini teşvik etmek, eğitim fırsatları artırmak, Amerikan politikalarını dünyada 

anlatmak ve ABD kültür, ticaret ve turizmine hizmet etmektir” (Price, 2003: 61). 

Gaye Aslı Sancar, kamu diplomasisi dış hedef kitleye yönelik bir iletişim faaliyeti olduğuna 

göre iletişim sürecinde medya kurumlarının yayınlarının yabancı dillerde olması gerekliliğini 

vurgularken “nasıl ki kamu diplomasisi kendi mesajlarını hedef ülkelerin dillerinde vermek 

zorundaysa ve hedef kitlesi yabancı halklar ise o ülkelere yönelik yapılan çalışmalar da o 

ülkenin dilinde olmak zorundadır” (Sancar, 2015: 463) demektedir. Sancar’a göre, burada 

önemli olan nokta, bir (medya) kanalının sadece yeteri kadar ülkeye yayın yapmasında değil; o 

kanalın yayın yaptığı dildir, yayın yaptığı ülkelerin dillerinde içerik sunmasıdır (Sancar, 2015: 

450). 

Uluslararası yayıncılığın programlaması, yayıncının ev sahibi ülkesinin sınırlarının ötesinde 

yaşayan kitlelere yöneliktir ve genelde birkaç dilde sunulabilir. Uluslararası yayıncılık 

hizmetleri kısa ve orta dalga (uluslararası yayınların geleneksel aktarım yöntemleri) aracılığıyla 

dağıtılmaktadır, ayrıca yerel frekans modülasyonu (FM) yurt dışındaki ortak istasyonlar, kablo 

ağları, uydu ve internet aracılığıyla yayınlanmaktadır (Zöllner, 2006: 161-162). 

Balkan Dillerinde Deutsche Welle 

1953 yılında II. Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın yeniden inşasını hedefleyen Deutsche 

Welle, uluslararası yayıncılıkta uzmanlaşmış ve esas olarak federal hükümet tarafından finanse 

edilen bir kamu yayıncısıdır. 

Deutsche Welle, Almanya’nın uluslararası yayıncısıdır. Kamu hukukuna göre düzenlenir ve 

Alman federal vergi bütçesi tarafından finanse edilir. Üç binden fazla çalışanı ve yaklaşık 60 

ülkeye yayılmış geniş bir muhabir ağı bulunan DW’nin merkezi Almanya’nın Bonn kentinde, 

merkez stüdyosu ise başkent Berlin’dedir (“Almanya’nın medyadaki sesi: Deutsche Welle”, 

2012). DW, bağımsız gazetecilik ilkesine sadık kalarak Almanya hakkında kapsamlı bilgiler 

sunar, olay ve gelişmelere yer verirken farklı bakış açılarını da dikkate alır. DW böylece 
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kültürler ve halklar arasındaki anlayışın gelişmesine katkı sağlar. DW aynı zamanda Almanca 

diline erişim imkânı da sunar. DW’nin hedefi uluslararası alanda karar verici pozisyondaki 

gruba ve kanaat önderlerine ulaşmaktır. DW, otoriter ülkelerde demokrasi, özgürlük ve ilerleme 

için mücadele eden kişilere ulaşmaya çalışır. Almanca içerikler ise yurt dışında Almanca‘ya 

ilgi duyan, Almanca öğreten ve öğrenenleri hedef alır (“Almanya’nın medyadaki sesi: Deutsche 

Welle”, 2012). 

Hizmet 30 dilde mevcuttur. DW'nin uydu televizyon hizmeti İngilizce, Almanca, İspanyolca ve 

Arapça kanallardan oluşmaktadır. 2003 yılında Alman hükümeti, DW'yi tri-medya kuruluşu 

olarak tanımlayan yeni bir "Deutsche Welle Yasası" nı kabul etti ve Deutsche Welle web 

sitesini DW-TV ve DW Radyo ile eşit bir ortak haline getirdi. Web sitesi 30 dilde mevcuttur, 

ancak Almanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Brezilya Portekizcesi, Çince ve Arapça'ya 

odaklanmaktadır. Farsça 2007'de sekizinci odak dili oldu. 

Batı Balkanlarda ise Deutsche Welle ise web üzerine Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça 

yayın yapmaktadır. Arnavutça, Hırvatça ve Sırpça 1992 yılında radyo olarak yayınlarını 

başlamıştır. 1990’larda Batı Balkanlarda değişim sürecine girileceğinin sinyallerini verilmeye 

başladı ve Deutsche Welle bölgeyi talip etmek adına ve demokratikleşme süreçlerinde katkıda 

bulunmak için bölgenin üç dilinde yayınlarını 1992 yılında başlattı. Makedonca yayınlarını ise 

1969 yılında başlatmıştır. Web sitede yer alan içerikler genel olarak bölge ile ilgili haberleri 

içermektedir. Bunun yanı sıra bölgede yaşanan siyasi gelişmeler ile ilgili Almanya’nın 

düşüncesini, katkısını da yansıtmak adına haberler sunmaktadır. Ayrıca, Batı Balkanlardan 

Almanya’da yaşamaya ve çalışmaya giden vatandaşları ile ilgili haberlere de yer vermektedir.  

Almanya gitme süreçlerinde neler gerekiyor, hayat şartları nelerdir, iş imkanlar ile ilgili 

haberler de yer almaktadır. Deutsche Welle’nin Batı Balkanlara yönelik içeriklerde de Avrupa 

entegrasyonu, katılma süreçleri ile ilgili de haberler yer almaktadır. Web sitesinde Almancayı 

öğrenmek isteyenler için de önemli bilgiler ve imkanlar sunulmaktadır. 

Batı Balkanlar'ın Avrupa Entegrasyonuna İlişkin Deutsche Welle (DW) İçeriklerinin 

Anlatımı 

Almanya, 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 döneminde Avrupa Birliğine liderlik etmiştir. 

Almanya, AB için çok önemli bir anda Avrupa Konseyinin 6 aylık dönem başkanlığını başlattı. 

2007 başkanlığında olduğu gibi, Almanya ve Şansölye Merkel, Avrupa'nın ekonomik 

toparlanmasının öncelikli hedefi, Avrupa vatandaşlarının AB kurumlarına olan güvenini 

yeniden tesis etme ve salgın krizinin ele alınmasında hiç şüphesiz dayanışma tepkisi gibi önemli 

zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldı. Batı Balkanlar'ın AB ile yakınlaşması Almanya’nın 

stratejik bir kararıdır ve AB başkanı olarak Almanya'nın gündeminin ilk sıralarında yer almıştır. 

http://www.internationalstudentsymposium.com/en/


7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

23 

www.internationalstudentsymposium.com 

 

 

Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığının Berlin devri, Batı Balkan ülkeleri için Ocak 2018'den bu 

yana bölgeye gösterilen ilginin devamı niteliğindedir. Berlin sürecinin başlatıcısı olarak 

Almanya Cumhurbaşkanlığı, son yıllarda bölgeye artan ilgiyi göstererek hem sembolik hem de 

somut bir rol oynadı. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için, Almanya Cumhurbaşkanlığı 

katılım müzakerelerini başlatma kararı ve Kosova için de vize serbestliği için umut verdi. 

Almanya, Batı Balkanlar'daki en güvenilir AB ülkelerinden biridir. Almanya'nın AB başkanlığı 

döneminde, bölgenin Avrupa entegrasyonuna yönelik somut AB politikaları olacağına inanç 

arttı. Arnavutluk ve kuzey Makedonya, iki ülke arasındaki AB üyelik süreci konulu 

müzakerelerin Almanya'nın AB başkanlığı sırasında başlamasını bekliyorlardı. Kosova, belki 

de bu dönemde, Almanya'nın ısrarı üzerine AB ülkeleri içinde serbest dolaşım için serbest vize 

uygulamasının mümkün olacağını umuyordu. Bunların hiçbiri olmadığı için, Almanya'nın AB 

başkanlığı daha sonra Batı Balkanlar'da "Alman başarısızlığı" olarak nitelendirildi. Ancak DW, 

Balkan dillerindeki içerikler üzerinden Almanya'nın bu ülkeler için gösterdiği çabaya 

değinerek, siyasi perde arkasındaki gelişmeleri sunmaya çalıştı. 

Almanya'nın uluslararası yayıncısı olan Deutsche Welle (DW), Almanya'nın AB başkanlığı 

sırasında AB içindeki politikalar ve gelişmeler hakkındaki haberlere, söyleşilere ve analizlere 

önemli ölçüde yer ayırdı. DW'nin haber içeriğinde, röportajlarında ve analizlerinde geliştirdiği 

anlatılardan biri de Almanya'nın Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunu engelleyen en son 

ülke olduğu vurgusudur. 

Almanya cumhurbaşkanlığı olarak Kuzey Makedonya ile Bulgaristan arasında bir çözüme 

aracılık etmeye çalıştık. 

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin açılması konusunda çağrıda bulundu. 

Kosova için vize serbestliği, zor bir süreç. Ancak Almanya bu konuyu Konsey çalışma 

gruplarının gündemine almıştır. 

Sırbistan AB'ye güvenmeli ve politikalarını Avrupa entegrasyonuna, geleceğinin AB olması 

gerektiğine yönlendirmeli. 

Mümkün olduğunca işlevsel hale gelmek ve Avrupa entegrasyonu için diğer ülkelere ulaşmak 

için Bosna-Hersek'e odaklanın. 

Almanya'nın AB başkanlığı döneminde Batı Balkanlar için daha fazlasını yapma konusundaki 

başarısız girişimlerini haklı çıkarmak veya görelileştirmek için DW'nin içeriklerinde Almanya 

Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Alman Milletvekili Viola von Cramon-Taubadel, Avrupa Bakanı 

Michael Roth, Almanya Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Avrupa'dan Sorumlu Olağanüstü ve 

Tam Yetkili Büyükelçisi Sussane Schütz yer verilen başlıca isimlerdir. 
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Sonuç 

Uluslararası yayıncılık bir ülkenin imajını, siyasi tutumlarını ve bölgesel etkisini yaymak için  

önemli rol oynamaktadır. Uluslararası yayıncılık kamu diplomasisinin en önemli etkenlerden 

biridir. 

Deutsche Welle (DW) 1953'ten beri uluslararası yayınlarda uzmanlaşmış ve hükümet 

tarafından finanse edilen bir kamu yayıncısıdır. DW, farklı bakış açılarını dikkate alarak 

Almanya hakkında kapsamlı bilgi vererek bağımsız gazetecilik ilkesine bağlı kalmaktadır. 

Böylece DW, kültürler ve halklar arasındaki anlayışın gelişmesine katkıda bulunur. Batı 

Balkanlar'da DW çevrimiçi (web site, sosyal medya üzerine ve yerli TV kanalları ile canlı 

bağlantılar gerçekleşerek) olarak Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça ve Makedonca yayın 

yapmaktadır. Balkan dillerindeki yer alan içeriklerde Almanya ve bölge ile ilgili haberler yer 

almaktadır. Ayrıca, Almanya’nın bölge politikalarına ve Almanya’daki Batı Balkan 

diasporasına yönelik bilgiler ve katkılarını yansıtan haberler sunmaktadır. 

DW, haberlerinde, Almanya'nın Batı Balkanlara yönelik geliştirdiği politikalar neticesinde 

somut sonuçlar vermemesine rağmen genel olarak Batı Balkanlar'a ve ayrıca devletlere karşı 

ayrı ayrı pratik politikalar geliştirdiğini vurgulayan bir anlatı geliştirmeye çalıştı. Batı Balkanlar 

kamuoyunda AB'nin Almanya başkanlığı "Almanya'nın başarısızlığı" olarak değerlendirilse de 

DW, içeriğinde Almanya'nın Batı Balkanlar'a yönelik girişimlerine vurgulayarak savunuculuk 

rolünü üstlenmiştir. 
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Azerbaycan’da İletişim Eğitimi: Üniversiteler Arası 

Karşılaştırma 
 

Goshgar Baylarov1 
 

Özet 

Günümüzde iletişim çok önemli bir role sahiptir. Bu sebeptendir ki dünyada iletişim eğitimine 

de büyük özen gösterilmektedir. Çalışmamızda dünyanın birçok farklı ülkesinde verilen iletişim 

eğitimine değinilmiş ve daha sonra Azerbaycan`da verilen iletişim eğitimi ele alınmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde Azerbaycan’da iletişim eğitimi hakkında teorik bilgilerden 

bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise bu üniversitelerde okutulan dersler istatistik verileri 

üzerinden değerlendirilermiştir. 

Çalışmanın yöntemi içerik çözümlemesidir. Veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş 

ve yorumlanmıştır. Azerbaycan’daki iletişim eğitimi veren üniversitelerin derslerinin sayısı,  

ders saati, zorunlu-seçmeli, teorik-uygulama, alan dersi, koşullu kategorilerinde içerik 

çözümlemesi yapılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada toplumsal yaşamda çok önemli bir yere sahip olan üniversite eğitimi, iletişim 

eğitimi çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu bağlamda üniversitelere odaklandığımızda temel 

mesele üniversite öğrencilerinin mezun olduklarında ne gibi bir donanıma sahip olacakları 

konusu üzerinden ele alınmıştır. Derslerdeki donanımı ve donanım eksikliğinin sebeplerini 

ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma; derslerin içeriklerindeki donanıma yönelik 

kategorileştirmeyi beraberinde getirmiştir. Üniversitelerin mezun öğrencilere kattığı donanım 

dersler üzerinden analiz edilerek işsizlik oranın en yükseklerde olduğu iletişim fakülteleri 

mezunlarının üniversitelerde aldığı eğitimin niteliği çalışma kapsamında tartışılmıştır. 

Araştırma evreni çalışmanın yapıldığı zaman dilimi içinde Azerbaycan’daki iletişim eğitimi 

veren bütün üniversitelerden meydana gelmektedir. 

Amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak 

seçilen 4 üniversite bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Üniversite, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Eğitim. 
 

 

 

 

 

 
 

1 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Doktora Öğrencisi. 
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Giriş 

Gazetecilik mesleği özel yetenekler ve bilgiler gerektirdiğine göre gelişmiş ülkelerin çoğunda 

gazetecilerin hazırlanmasının belirli sistemi mevcuttur. Gazeteci eğitimini özel okullarda, 

çeşitli kurslarda, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında almak mümkündür. Bir kaide 

olarak dünyanın önde gelen üniversitelerinde gazeteci kadroları hazırlanırken onlara temel 

eğitim ve özel alışkanlıklar sağlarlar. Aynı zamanda pratik yapmalarına da özellikle dikkat 

edilir. 

Gazetecilik eğitimine yüz yıldan fazla bir süre önce başlanmıştır. İlk okullar 19. yüzyılın sonu 

ve 20. yüzyılın başlangıcında Amerika, Almanya, İngiltere, İsviçre, Japonya, İtalya ve Çin’de 

gazete ve dergilerin sayının artışıyla açılmıştır. Rus araştırmacısı V.V. Voroşilov’a göre, ilk 

defa 1900-cü yılda Almanya’da bu yaratıcı mesleği öğreten okul açılmıştır. Biraz sonra ise Paris 

Siyasi Bilimler Yüksek Öğretim Okulunda Gazetecilik Fakültesi kurulmuştur (Rüstemov, 

2013: 34). 

Bazı ülkelerde gazetecilik eğitimi alabilmek için önceden diğer bir uzmanlık alanında eğitim 

almış olmak gerekiyor. Bazılarında ise bu alanda eğitim almak için belirli bir yaşı -21 yaş- 

doldurmak şart. Bu o demektir ki liseden sonra direkt gazetecilik eğitimi almak olmaz. Bu hayat 

ve iş tecrübesinin önemli olması ile açıklanıyor. Bu yüzden gazeteci adaylarının pratik yapması 

zorunludur. 

Bazı ülkelerde gazeteci adaylarına hukuk sisteminin eğitilmesine çok önem verilir. Çünki,  

gazetecilerin belirli bir hukuk çerçevesinde çalışması gerekmektedir. 

Son yıllarda uluslararası arenada yapılan bazı konferanslar enformasyon toplumuna giden yolda 

gazeteciliğin güçlendirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Örneğin, 2006 yılının Mayıs’ında 

Kolombiya Üniversitesi nezdindeki Kolombiya Gazetecilik Okulu’nda yapılmış konferans çok 

ilginç ve etkili olmuştur. Burada gazetecilerin hazırlanmasının en mühim sorunları tartışılmış 

ve modern gazeteciliyin taleplerine uygun gelen tedbirler hazırlanmıştır. Konferansda yapılan 

birinci teklifte öğrenciler karşısında belirli sorunlar ve vazifeler koymuş, bu sorun ve vazifelerin 

çözümü ise gazetecilerin kendi yazılarının kalitesini artırmakta ilgisini artırıyor. İkinci teklifte 

ise öğrenci haberlerde 5 geleneksel soruya yanıt vermek zorundadır: Ne? Nerede? Ne zaman? 

Kim? Neden? (Memmedli, 2013: 51). 

2007 yılında gazeteciliğin gelişimiyle ilgili Nyu-York’da geçirilmiş konferans da çok ilginç ve 

öğretici olmuştur. Bu konferansa ABD gazetecileri ile yanısıra, Latin Amerikası, Avrupa, Asya 

gazetecilik okullarının, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin üniversitelerinin temsilcileri de 

katılmıştır. Bu şekilde yapılmış olan konferanslar uluslararası gazetecilik eğitimi ve uluslararası 

enformasyon yayılımının gelişimini temin etmektedir (Valiyev, 2011: 554). 
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ABD ve Avrupa’daki kitle iletişim araçları dünyanın en iyisi olarak değerlendiriliyor. 

Gazetecilik eğitimine gelince hem ABD de hem de İngiltere’nin tüm büyük üniversitelerinde 

bu bölüm yer almaktadır. Bazı ülkelerde, mesela Avusturalya’da, Yeni Zelanda’da, kısmen de 

Fransa’da bu uzmanlık alanı güzel sanatlar fakültesindedir ve mezunlar üniversiteyi bitirdikten 

sonra güzel sanatlar alanında gazetecilik mesleği lisans diploması alıyorlar. 

New York Üniversitesinde Amerika gazetecilik okullarının en iyi gelenekleri korunup 

saklanmaktadır. Gelecek gazetecilerin yalnızca teorik hazırlığı değil, pratik gelişimine de 

büyük önem verilmektedir (Mazanlı, 2014: 46). 

Almanya’nın Dortmund Üniversitesinde ise gazeteciler ve bilimsel gazeteciler 

hazırlanmaktadır. Buradaki gazetecilik bölümünde uzmanlık alanı dersleri yanı sıra, öğrenciler 

bazı doğa bilimleri ve teknik konularda eğitiliyor; bilimsel problemler üzerine makaleler 

yazılması alışkanlıkları aşılanıyor. 

İspanya’nın başkenti Madrid’deki III Karlos Üniversitesinde Gazetecilik Bölümü, Hukuk ve 

Gazetecilik, Ekonomi ve Gazetecilik bölümleri de yer almaktadır. 

Fransa’da gazetecilik eğitimiyle ilgili büyük deneyimler elde edilmiştir. 1935 yılında Fransa’da 

gazetecilik mesleğini belirleyen temel kanun kabul edilmiştir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinden 

olan Fransa’da gazetecilik mesleğine ağırlıklı olarak insani bilimlerin diplomaları ile 

gelmektedirler. Ülkede kitle iletişim araçlarında çalışanların %20’si filolog, 16’sı tarihçi, 

17,4’ü hukuk ve siyasi bilimler alanının adamlarıdır (Valiyev, 2011: 559). 

Kuzey Avrupa ülkelerinde gazeteciliğin geliştirilmesi ve onun toplumla ilişkilerinin 

güçlendirilmesinde büyük başarılar elde edilmiştir. Elbette bir makalede bu ülkelerde 

gazetecilik eğitiminin başarıları, öğrencilerin pratik açıdan hayata hazırlanması için yapılan 

çalışmaların hepsinden bahs edemeyiz. Yalnız Finlanda’nın tecrübelerinden bahs etmek yeterli 

olur. Belirtmek gerekiyor ki Finlandiya Kuzey Avrupa’da gazeteciliği yüksek öğretim 

seviyesinde vermeye başlayan ilk ülkedir. 1925 yılında Helsinki’deki devlet üniversitesinde ilk 

gazetecilerin hazırlanmasına başlanmıştır (Memmedli, 2013: 64). 

Azerbaycan'da gazetecilik eğitimi en popüler ve saygın sanatsal eğilimlerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Çünkü toplumda gazetecilik, özellikle de ciddi gazetecilik derinden saygı 

görmüştür. 

Azerbaycan’da ilk olarak iletişim eğitimi Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı 

olarak “Gazeteciliğin Teorisi ve Pratiği” ile başlamıştır. Günümüzde iletişim eğitimi veren 

üniversiteler bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 

kullanılarak seçilen 4 üniversiteden Bakü Devlet Üniversitesi hariç hepsinde iletişim eğitimi 

ayrıca fakülte olarak değil, fakülte içinde bir bölüm olarak verilmektedir. 
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Bakü Slavyan Üniversitesinde sadece 2. ve 3. sınıflarda, Nahçivan Devlet Üniversitesinde ise 

2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenci olmadığı için o sınıflardaki ders içeriğine ulaşılamamış, çalışma 

dışı bırakılmıştır. 

Çalışmada değerlendirilen 4 üniversite de devlet üniversitesidir. 

Azerbaycan’da İletişim Eğitimi 

 
Azerbaycan’da iletişim eğitiminden konuşurken belirtmemiz gereken en önemli meselelerden 

biri burada öğrencilerin örneğin Türkiye’deki gibi ayrıca bölümlerin öğrencileri olmadığı, 

hepsinin iletişim fakültesinin öğrencileri olduğudur. Yani, burada ayrıca gazetecilik veya radyo 

televizyon bölümü öğrencisi yoktur. İlk sınıflarda derslerin çoğu zorunludur. Yukarı sınıflarda  

ise gittikçe seçmeli derslerin sayısı artırılmakta ve öğrenci daha çok uzmanlaşmak istediği alanı 

bu derslere göre kendisi seçmektedir. Seçmeli ders olarak genelde her bölümden dersler verilir 

ve öğrenci hangi bölümün derslerinin kendisine daha çok faydalı olacağına inanıyorsa o dersi 

alarak o alanda eğitim alır. Öğrenci fakülteden mezun olduğunda sadece gazeteci veya radyo  

televizyoncu olarak değil, genel anlamda iletişimci olarak mezun olmaktadır. Bu özelliğin bazı 

avantajları olduğu gibi, dezavantajları da vardır. Avantaj olarak daha çok alanda iş bulabilme 

imkanının sağlandığını söyleyebiliriz. Sadece bir bölümle kısıtlanmayarak fakültede eğitilen ve 

kendi istediği herhangi bir alanda iş bulup çalışa bilir. Eğitimin bu şekilde olmasının dezavantajı 

olaraksa öğrencinin bir alanda tam olarak profesyonelleşememe ihtimalini gösterebiliriz. 2006- 

2007 eğitim yılında eğitimde kredi sisteminin kullanımına başlanmıştır. Bologna Deklarasyonu 

hükümlerine dayanan bu sürecin asıl amacı, tek bir kredi sistemi sunarak Avrupa alanındaki 

eğitim belgelerinin ve niteliklerin karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak ve öğrencilerin 

hareketliliğini sağlamak için eğitim kalitesini büyük ölçüde artırmak, dünyanın önde gelen 

üniversiteleriyle bütünleşmektir. Bugün Azerbaycan’da gazeteciliğe ilgisi olmayan adayların 

fakülteyi tesadüfen kazanmasını önlemek için iletişim fakültesinde eğitim almak isteyen 

adaylar için özel yetenek sınavları yapılmaktadır. 1975’den 1991’e kadar gazetecilikde mevcut 

olmuş yaratıcılık yetenek sınavları, sonradan 2014 yılına kadar iptal edilmiştir. 2014 yılından 

sonra ise bu sistem yeniden kullanılmaya başlanmıştır. 

Yaratıcı yetenek sınavının amacı, gazeteci mesleğini seçmek isteğinde olan adayların gelecek 

mesleklerine olan ilgisini belirlemek, onun edebi yazma alışkanlıklarını, mecazi düşünceyi, 

olayın gerçek ve objektif tutumunu ve konuşulan kültüre aşinalığını keşfetmektir. Gazeteci için 

önemli olan bu yeteneklerin ve alışkanlıkların adayda başlangıçta olmasına rağmen, ileride bir  

profesyonel olarak daha etkili ve garantili hale getirileceğine teminat veriyor. 
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Günümüzde, ülkedeki demokratik, hukuki, dünyevi devlet kurma sürecinde çoğu medya 

araçları bir bütün olarak toplumun, ayrı ayrılıkta her bir üyesinin siyasi kültürünün, sağlıklı 

bakış açısının, vizyonunun, konumunun yapılanmasında, bütünsel olarak entelektüel 

seviyesinin yükselmesinde, özellikle zenginleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Bugün Azerbaycan'da yeni bir gazetecilik yüksek öğrenim kavramı oluşmaktadır. Eğer 

Sovyetler Dönemi’nde profesyonellikte aynı zamanda gelecek uzmanların bakış açılarını, 

felsefi düşüncelerini tek bir prizmadan oluşturmak temel amaç idiyse şimdi bu yaklaşımın 

reddedilmesi eğitimde çoğulculuğa, demokratik kurumlara yol açmış ve yarının gazetecilerine 

kendi görüşlerini ve farklı sosyopolitik süreçlere bireysel yaklaşım metotlarını formüle etme 

fırsatı vermiştir. 

Birkaç yıl öncesine kadar, Azerbaycan'daki devlet ve özel yüksek öğrenim kurumlarında geniş 

bir gazetecilik eğitim ağı kurulmuştu. Bakü, Nahçıvan ve Lenkaran devlet üniversiteleri, Bakü 

Slavyan Üniversitesi, Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi, Batı, Bakü Asya, Odlar Yurdu 

üniversiteleri, Azerbaycan Sosyal Politik Üniversitesinde gazetecilik fakülteleri ve bölümleri 

mevcut olmuştur. 

Bu yapıların tümü, eğitim sürecini Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesinde kurulmuş ve 

yeni gereksinimlere uyarlanmış eğitimsel ve bilimsel temel üzerine kurmuştur. Şimdi ise 

Azerbaycan’da hepsi devlet üniversitesi olmakla sadece 4 üniversitede gazetecilik mesleği ile 

ilgili lisans eğitimi verilmektedir. Bunlar aşağıdakilerdir: 

1. Bakü Devlet Üniversitesi, 

2. Bakü Slavyan Üniversitesi, 

3. Azerbaycan Diller Üniversitesi, 

4. Nahçıvan Devlet Üniversitesi. 

Azerbaycan’da gazetecilik eğitimi dedikte akıla ilk gelen Bakü Devlet Üniversitesidir. Bu 

üniversite 1919 yılının 15 Kasım’ında kurulmuştur. Gazetecilik eğitiminin, Bakü Devlet 

Üniversitesinin profesyonel personel eğitim sisteminde kendi tarihsel yeri ve konumu vardır.  

Eski SSCB üniversitelerindeki yüksek öğrenim gazeteciliğinin temelleri ilk olarak 1928'de 

Azerbaycan Devlet Üniversitesinde (şimdiki BDU) kurulmuştur. O tarihte gazetecilik 

bölümünün yayını olan Student-jurnalist gazetesinin röportaj yaptığı bölüm başkanı S. 

Sredinski belirtiyordu ki “...bu zamana kadar Konseyler Birliğinde gazetecilik eğitimi iki 

okulda yapılmıştır: Moskova Gazeteciler Enstitüsü ve Leningrad Basın Okulunda” (Student- 

jurnalist, Haziran-1929). 

Biraz aradan sonra, 1945'ten beri Filoloji Fakültesinde kurulan Gazetecilik Bölümü, 

“Gazeteciliğin teorisi ve pratiği” bölümüyle temsil edilmiştir. Bölümün ilk başkanı, tecrübeli 
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gazeteci, tanınmış devlet adamı Hasan Şahgeldiyev olmuştur. 1969'da ise gazetecilik bölümü 

bir fakülteye dönüştürülmüş, ilk dekanı ise Prof. Dr. Nurettin Babayev olmuştur. 

Şu anda fakültede dört bölüm bulunmaktadır: Gazeteciliğin Teorisi ve Pratiği (1945), Basın 

Tarihi (1971), Televizyon ve Radyo Gazeteciliği (1981), Uluslararası Gazetecilik (2004). 

“Gazeteciliğin Teorisi ve Pratiği” Bölümü, sadece Bakü Devlet Üniversitesinde değil, aynı 

zamanda ülkenin medya ortamında kendi yeri, nüfuzu, eğitimsel, bilimsel ve pratik seviyesi ile 

seçilen bir bölümdür. 

Ulusal basın ve gazeteciliğin tarihçesini ve gelişimini öğreten “Basın Tarihi” Bölümü, ulusal 

kaynakları araştırmaya, özellikle modern tecrübeye ve teorik fikirlerin modern gerçekliğe 

uygulanmasına büyük önem vermektedir. 

Yirminci yüzyılın 70'li yıllarında, fakültenin öğretim gruplarındaki televizyon ve radyo 

haberciliği uzmanlığı, sonuç olarak “Televizyon ve Radyo Gazeteciliği” Bölümünün 

kurulmasına yol açmıştır. Bölümde öğretim televizyonu ve radyo stüdyosu var. 

Uluslararası gazetecilik standartlarına daha geniş bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç 2004'te 

“Uluslararası Gazetecilik” Bölümünün kurulmasına yol açmıştır. Bölüm, fakültedeki lisans ve 

lisansüstü düzeylerinde eğitim vermektedir. 

2014 yılından sonra eğitim planında bazı değişiklikler yapılmıştır. Sebeplerden biri de 

İletişimle ilgisi az olan derslerin yerine, daha çok alan derslerinin eğitilmesi olmuştur. 

Öğrenciler bu fakültede gazetecikle yanısıra, radyo ve televizyon, halkla ilişkiler, reklam ve 

basın tarihiyle ilgili dersler almaktadırlar. Örneğin Türkiye’deki gibi her bölümün ayrıca 

öğrencisi yoktur. Sadece İletişim fakültesinin öğrencisi vardır ve onlar her bölümden bazı 

zorunlu dersle almak zorundadırlar. Bununla yanısıra seçmeli olarak daha çok sevdiği, 

öğrenmek istediği bazı dersleri istedikleri bölümden seçmek hakkına sahibtirler. Genellikle 

zorunlu dersler aşağı sınıflarda eğitilir. Öğrenci çalışmak istediyi alanı belirledikten sonra ise 

ona uygun olarak seçmeli dersleri seçiyor ve o alana uygun eğitim alıyor. Lisans düzeyinde 

eğitilen derslerin hepsinde değerlendirme örgün öğretimde yazılı, uzaktan öğretimde test ile 

yapılmaktadır. 

Bu fakültenin diğer üniversitelerin iletişim fakültesinden farklarından biri yalnızca bu 

fakültenin öğrencilerinin yazılarının yer aldığı Jurnalist gazetesinin yayınlanmasıdır. 1966 

yılından beri yayımlanan gazetenin baş editörü fakültenin dekan yardımcısı Gönül Nifteliyeva, 

editörü fakültenin yüksek lisans öğrencisi Nurlan Ağa, yazılardan mesul işçisi ise Sevda 

Ulutau’dur. Jurnalist’in bütün çalışanları öğrencilerden oluşmaktadır ve bu öğrenciler her yıl 

değişmektedir. Şöyle ki bu gazetenin yayımlanması için gerekli olan yazıları öğrenciler 

hazırlamaktadır. Bu yazıları diğer fakültelerin, hatta diğer üniversitelerin öğrencileri de yaza 
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bilirler. Gazetenin yayımlanmasının kesin bir tarihi yoktur. Öğrencilerin yazıları hazırlamasına 

göre bu tarih değişe bilmektedir. Onu da belirtmemiz gerekiyor ki Jurnalist gazete içinde gazete 

olarak yayımlanmaktadır. Yani, bazen Şark, bazen 525-ci Gazete, bazen de Kaspi gazetesinin 

içinde birkaç sayfa şeklinde yayımlanmaktadır. Tabii ki Jurnalist bir öğrenci gazetesi ve orada 

yayımlanan makalelerden her biri deneysel amaçlıdır. Ama o gazetenin sayfalarında bu gün 

profesyonel gazeteci olarak tanıdığımız çok yazarın ilk “deneysel” örnekleri mevcuttur. 

Bugünkü yazıların yazarları zayıf görünebilir ama gelecekte medya ortamında sayılıp-seçilen 

gazeteciler olma ihtimalleri yüksek. Belki öğrenciler daha fazla görsel, işitsel gazetecilik ve 

internet portalları tercih etmektedirler. Jurnalist gazetesinin temal amacı ise her şeyin metin,  

ifade ve kelime ile başladığını öğretmek, öğrencileri metni uygulamak, olayı ifade etmek için 

eğitmektir. Kelimeleri, yazı tarzını öğrenip, her yerde çalışmak mümkündür. Bu gazetenin diğer 

bir özelliyi ise öğrencilere her yazısına göre para vermesidir. Öğrenciler yazılar yazıp 

yayınlatmakla hem güzel yaza bilmek yeteneyini geliştiriyor hem de bazı ihtiyaçlarını karşılaya 

bilecek kadar para kazanıyorlar. 

Bakü Slavyan Üniversitesinde iletişim bir uzmanlık alanı gibi 2005-2006 eğitim-öğretim 

yılında Filoloji Fakültesi Azerbaycan Edebiyatı Bölümünün nezdinde kurulmuştur. 2009 

yılında bu fakültede Gazetecilik Şubesi kurulmuş ve 2010 yılında Gazetecilik Bölümü 

kurulmuştur. İlk bölüm başkanı Etibar Babayev olmuştur. 

2009 yılında Avrupa Konseyi, “Azerbaycan'da iletişim eğitiminin geliştirilmesine destek” 

projesini başlatmış ve Bakü Slavyan Üniversitesini benefisiar (yararlanıcı) olarak seçmiştir.  

Proje kapsamında yeni medya ve fotoğraf muhabirliği laboratuvarları, Azerbaycan'da iletişim 

eğitimi alanında ilk olarak “fotoğraf muhabirliği” dersi üzere öğretim üssü kurulmuştur. Yeni 

bilgisayarlar, kameralar, video kameralar vs. ile temin edilmiş labarvatuarlarda öğrenciler, 

bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma ve fotomuhabirliyin sırlarını öğrenme 

yeteneklerini önemli ölçüde artırmıştır. Buna ek olarak proje çerçevesinde beş yönde 

“haberleşmeye giriş”, “televizyon gazeteciliği”, “radyo gazeteciliği”, “yeni medya” ve 

“fotoğraf mühabirliği” dersleri için malzemeler hazırlanmıştır (Aliyeva, 2016: 238). 

2011 yılında Azerbaycan Filolojisi ve Gazetecilik Fakültesi faaliyete başlamış, “Gazetecilik 

Teorisi ve Pratiği” ve “Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri” bölümleri kurulmuştur. Şubat 

2016'da, üniversitede yapısal değişikliklerle bağlantılı olarak bölümler birleşmiş ve Gazetecilik 

Bölümü kurulmuştur. Bu bölüme 2015-2016, 2016-2017 eğitim yıllarında öğrenci 

alınmadığından şu an ikinci ve üçüncü sınıf öğrencisi yoktur. Bölümde sadece birinci ve 

dördüncü sınıflar bulunmaktadır. 
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Ders eğitim sürecinde belirli konuları öğreten eğitimciler üreme, evrim ve araştırma 

yöntemlerini kullanmaktadır. Bu yaklaşımlar derslerde film izlerken geçen haftanın haber  

başlıklarının tartışılması sırasında ve gürültüye neden olan haberler ve bilgilerin içeriğinin  

araştırılması sırasında kullanılır. Dersler bilginin hızlı bir şekilde anlaşılmasını ve akılda 

tutulmasını amaçlayan üreme yöntemini temel alır. Bu nedenle ders saatlerinde öğretmenlerin 

amacı, öğrencilerin dikkatini bu veya diğer konuya çekmektir. 

İletişimle ilgili bütün derslerde üstünlük evristik yönteme veriliyor ki, bu da temel soruların 

yardımı ile konuyu öğrencinin özanaliz etmesini amaçlıyor. Bu amaçla, soru ve cevaplar  

tartışmalar ve uyuşmazlıklar gibi şeylere daha çok yer verilir ve bu zaman öğrenciler bağımsız 

düşünceyle ve argümanlar kullanmakla motive olurlar. 

Araştırma yöntemi ise genç gazeteciler klübünde, öğrenci bilimsel konferanslarında, 

yarışmalarda vb. ortamlarda konuşması için bağımsız şekilde konu, maruzatların 

hazırlanmasına yönelmiştir. 

Azerbaycan Diller Üniversitesinde iletişim eğitimine 6 yıl önce, yani 2011 yılında başlanmıştır. 

Bu üniversitede de Bakü Devlet Üniversitesinde ve diğer Gazetecilik Bölümü olan 

üniversitelerde verilen dersler var. Ama Bakü Devlet Üniversitesiyle kıyaslandığında orada 

geçilen bazı derslerin bu üniversitenin eğitim cetvelinde yer almadığını görüyoruz. 

Kitle iletişim araçlarının teknolojisi dersinde kameralar kullanılmaktadır. Bazı derslerde 

Azerbaycanın ünlü kameramanları, yapımcıları oğrencilerle buluşup işin ayrıntılarını 

profesyonellikle anlatmaktadırlar. Öğrenciler “radyo ve televizyon uygulaması” dersinde 

çekilişler ve mülakatlar yapıp röportaj hazırılamaktadırlar. 

Nahçıvan Devlet Üniversitesinde ise iletişim bir bölüm olarak Tarih-Filoloji Fakültesine 

bağlıdır. Nahçıvan’ın merkezden çok uzak olması öğrencilerin de orayı çok az tercih etmesine 

getirip çıkarmaktadır. Hatta bazı yıllarda hiç bir öğrenci orayı tercih etmiyor. Bu ise orada 

eğitimin diğerlerine göre biraz zayıf olmasına sebeb ola bilmektedir. Şu an bu üniversitenin 

İletişim Bölümünde yalnız 15 birinci sınıf öğrencisi eğitim almaktadır. Diğer sınıflar ise yoktur. 

Ama buna rağmen bütün İletişim fakültelerinde olduğu gibi orada da öğrenciler ders planına 

uygun olarak eğitimlerini almaktadır. Dersler diğer üniversitelerin dersleriyle hemen hemen 

aynılık oluşturmaktadır. 

2014 yılına kadar bu üniversitelerin her birinde her sınıfın sonunda öğrenci 1 aylık pratik 

yapmak zorundaydı. Yeni eğitim planında ise bu değiştirilerek daha farklı şekil almıştır. Şöyle 

ki artık öğrenciler her sınıfın sonunda 1 aylık pratik değil, son sınıfın 2. döneminde, yani 4 ay 

tamamen pratik yapıyorlar. 
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Bulgular ve Yorumlar 

 
Tablo 1: Üniversitelerin Ders Sayıları ve Yüzdelik Oranları 

 

 
Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Bakü Devlet Üniversitesi 53 43.1 43.1 43.1 

Bakü Slavyan Üniversitesi 18 14.6 14.6 57.7 

Azerbaycan Diller Üniversitesi 39 31.7 31.7 89.4 

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 13 10.6 10.6 100.0 

Toplam 123 100.0 100.0  

Araştırma kapsamında incelenen 4 üniversitenin derslerinin sayısal verileri ve yüzdelik 

dağılımları yukarıdaki tabloda verilmektedir. Bu tabloya göre en çok ders sayısının Bakü Devlet 

Üniversitesi’inde olduğu tespit edilmiştir. En az ders sayısı ise Nahçıvan Devlet 

Üniversitesi’nde 13 ders olarak analiz edilmiştir. 

Tablo 2: Ders İsimlerinin Sayıları ve Yüzdelik Oranları 
 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Yabancı Dil-1 4 3.3 3.3 3.3 

Azerbaycan Tarihi 3 2.4 2.4 5.7 

Çağdaş Azerbaycan Dili 3 2.4 2.4 8.1 

Azerbaycan Edebiyatı 3 2.4 2.4 10.6 

Gazeteciliğe Giriş 4 3.3 3.3 13.8 

Azerbaycan Dili ve Konuşma Kültürü 2 1.6 1.6 15.4 

Yabancı Dil-2 4 3.3 3.3 18.7 

Gazeteci Etiği ve İletişim Kultürü 4 3.3 3.3 22.0 

Radyo Televizyon Teknolojisi ve Programların Üretimi 3 2.4 2.4 24.4 

Baskı Teknolojisi ve Gazete Üretimi 4 3.3 3.3 27.6 

Gazeteciliğin Teorisi ve Pratiği 3 2.4 2.4 30.1 

Bilgisayar 3 2.4 2.4 32.5 

Felsefe 1 .8 .8 33.3 

Siyaset Bilimi 1 .8 .8 34.1 

Radyo Haberciliği 1 .8 .8 35.0 

Sivil Savunma 4 3.3 3.3 38.2 

Dünya Edebiyyatı 2 1.6 1.6 39.8 

Gazeteciliğin Teorisi ve Pratiği-2 2 1.6 1.6 41.5 

Anayasa ve Hukukun Temelleri 1 .8 .8 42.3 

Sosyoloji 1 .8 .8 43.1 
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Kültürel Çalışmalar 1 .8 .8 43.9 

Televizyon İletişimciliği 3 2.4 2.4 46.3 

Azerbaycan Gazetecilik Tarihi 3 2.4 2.4 48.8 

Eski Azerbaycan Yazısı 3 2.4 2.4 51.2 

Gazetecilik ve Toplumun Bilgi Güvenliyi 1 .8 .8 52.0 

Uluslararası İnsani Hukuk ve Gazetecilik 1 .8 .8 52.8 

AHC Döneminde Gazetecilik 1 .8 .8 53.7 

Gazetecinin Konuşma Kültürü 2 1.6 1.6 55.3 

Radyoda Pratik 1 .8 .8 56.1 

Yayıncılık 1 .8 .8 56.9 

Azerbaycan’da Gazetecilik Tarihi-2 2 1.6 1.6 58.5 

Sosyal Psikoloji 3 2.4 2.4 61.0 

Kitle İletişim Araçlarında Yönetim ve Reklamcılık 3 2.4 2.4 63.4 

Yeni Medya Gazeteciliği ve Yayıncılık 1 .8 .8 64.2 

Mantık 3 2.4 2.4 66.7 

Yabancı Ülkelerin Gazetecik Tarihi 2 1.6 1.6 68.3 

Görsel İletişim 2 1.6 1.6 69.9 

Televizyonda Pratik Çalışma 1 .8 .8 70.7 

Gazetede Pratik Çalışma 1 .8 .8 71.5 

Gazetenin Enformasyon Politikası 1 .8 .8 72.4 

Füyuzat Gazeteciliği 1 .8 .8 73.2 

Medyanın Ekonomisi 1 .8 .8 74.0 

Televizyonda Belgesel 1 .8 .8 74.8 

Gazetecilik ve Moderin Devrin Global Sorunları 1 .8 .8 75.6 

Medya Sisteminde Uluslararası Gazetecilik 1 .8 .8 76.4 

Medyanın Dili ve Düzenleme Temelleri 3 2.4 2.4 78.9 

TV Program Yöneticisi 1 .8 .8 79.7 

Bağımsızlık Dönemi Gazeteciliği 1 .8 .8 80.5 

Halkla İlişkiler 2 1.6 1.6 82.1 

Kitle İletişim Araçlarının Yasal Düzenlemesi 2 1.6 1.6 83.7 

Onlayn Gazetecilik 2 1.6 1.6 85.4 

Sosyal Medya 1 .8 .8 86.2 

Multimedya 2 1.6 1.6 87.8 

Yeni Medya Pratigi 1 .8 .8 88.6 

Televizyon Haberlerinde Etik 1 .8 .8 89.4 

Spor Gazeteciliği 1 .8 .8 90.2 

 

36 

http://www.internationalstudentsymposium.com/en/


7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

35 

www.internationalstudentsymposium.com 

 

 

 

ESP (Özel Amaçlar için İngilizce) 1 .8 .8 91.1 

İngilizdilli Gazetelerin Analizi 1 .8 .8 91.9 

Rusça 1 .8 .8 92.7 

Füyuzat ve Molla Nasreddin Yolu 1 .8 .8 93.5 

Uluslararası Gazetecilik Medya Sisteminde 1 .8 .8 94.3 

Fotomuhabirlik 1 .8 .8 95.1 

Globalleşme ve Sosyal Medya 1 .8 .8 95.9 

Kıtalar ve Kültürler 1 .8 .8 96.7 

Yabancı Dil-3 1 .8 .8 97.6 

Yabancı Dil-4 1 .8 .8 98.4 

Radyo İletişimciliği 1 .8 .8 99.2 

Medyada Yönetim ve Reklam 1 .8 .8 100.0 

Toplam 123 100.0 100.0  

 

Derslerin isimleri üzerinden yapılan çalışmada çok farklı isimlere sahip dersler olduğu 

görülmektedir. Üniversitelerin hepsinde gazeteciliğe giriş, baskı teknolojisi ve gazete üretimi, 

gazeteci etiği ve iletişim kultürü, sivil savunma, yabancı dil vb. gibi dersler verilmektedir.  

Derslerin bu kadar farklı olması üniversitelerde verilen eğitimin niteliğini farklılaştırırken 

uzmanlık alanı bakımından seçmeli ders içeriklerinin birbirlerinden farklı olması, seçenekleri 

genişletmektedir. 

Tablo 3: Derslerin Saatlerine Göre Yüzdelik Dağılımı 
 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

30 saat 5 4.1 4.1 4.1 

45 saat 26 21.1 21.1 25.2 

60 saat 41 33.3 33.3 58.5 

75 saat 33 26.8 26.8 85.4 

90 saat 17 13.8 13.8 99.2 

120 saat 1 .8 .8 100.0 

Toplam 123 100.0 100.0  

Tablo 3’ göre derslerin %33,3 ü 60 saat, %26,3 ü 75 saat eğitilmektedir. Derslerin sadece 

%0,8’ini 120 saatlik dersler oluşturmaktadır. 

 
Tablo 4: Derslerin Teorik Uygulamalı Ders Oluşuna Göre Dağılımı 

 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 Teorik 91 74.0 74.0 74.0 
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Uygulama 3 2.4 2.4 76.4 

Teorik-Uygulamalı 29 23.6 23.6 100.0 

Toplam 123 100.0 100.0  

Çalışmaya dahil edilen derslerin teorik uygulamalı oluşuna göre dağılımı frekans analiziyle 

ortaya konulmuştur. Tablo 4’e göre derslerin hepsi teorik, uygulama ve teorik-uygulamalı 

olarak kategorileştirilmiştir. Buna göre kategorileştirilen derslerin %74’ü teorik, %2,4’ü 

uygulama iken %23,6’sı teorik-uygulamalı derstir. Bu tabloya bakıldığında yüzdelik oranların 

büyük kısmını teorik derslerin oluşturduğu ön plana çıkmaktadır. 

Gazetecilik mesleği esas itibarıyla uygulamaya yönelik bir alan olmasına karşın, eğitimin; 

uygulamaya yönelik ders içeriklerinin sadece %2.4 oranında bir alan kapsaması öğrencilerin 

mezun olduğunda pratik anlamda donanım eksikliğine neden olmaktadır. 

Tablo 5: Derslerin Alan Dersi Olup Olmamasına Göre Dağılımı 

 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Alan İçi 77 62.6 62.6 62.6 

Alan Dışı 46 37.4 37.4 100.0 

Toplam 123 100.0 100.0  

Çalışmaya dahil edilen derslerin alan içi ve alan dışı olma durumuna göre dağılımı frekans 

analiziyle ortaya konulmuştur. Tablo 5’e göre derslerin hepsi alan içi ve dışı olarak 

kategorileştirilmiştir. Buna göre kategorileştirilen derslerin % 62.6’sı alan dersi iken % 37, 4’ü 

alan dersi değildir. 

Tablo 6: Derslerin Koşullu Olup Olmama Durumuna Göre Dağılımı 
 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Evet 10 8.1 8.1 8.1 

Hayır 113 91.9 91.9 100.0 

Toplam 123 100.0 100.0  

 
Çalışmaya dahil edilen derslerin koşullu olup olmama durumuna göre dağılımı frekans 

analiziyle ortaya konulmuştur. Tablo 6’e göre derslerin hepsi koşullu ve koşullu olmayan ders 

olarak kategorileştirilmiştir. Buna göre kategorileştirilen derslerin %8,1 i koşullu iken %91,9 i 

koşullu değildir. Koşullu ders olarak ele alınan dersler seçmeli derslerinin II. ( Örneğin; 

Gazeteciliğin Teorisi ve Pratiği-2) olarak belirlenmiştir. 

Tablo 7: Derslerin Zorunlu - Seçmeli Oluşuna Göre Yüzdelik Dağılımı 

http://www.internationalstudentsymposium.com/en/


7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

39 

www.internationalstudentsymposium.com 

 

 

 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Zorunlu 96 78.0 78.0 78.0 

Seçmeli 27 22.0 22.0 100.0 

Toplam 123 100.0 100.0  

Çalışmaya dahil edilen derslerin zorunlu - seçmeli oluşuna göre dağılımı frekans analiziyle 

ortaya konulmuştur. Tablo 7’ye göre derslerin hepsi zorunlu ve seçmeli olarak 

kategorileştirilmiştir. Buna göre kategorileştirilen derslerin %78’i zorunlu ders, %22’si ise 

seçmeli derstir. Bu tabloya bakıldığında zorunlu ders sayısısı yüksek oranla seçmeli ders 

sayısından fazladır. Bu ise öğrencinin seçim imkanlarının azlığını göstermektedir. 

Sonuç 

Azerbaycan’ın nüfüsunun yaklaşık 10 milyon olduğunu, gazete ve televizyonların sosyal 

medya ve internet haberciliği ile rakabet edebilmemesini göz önünde bulundurursak sadece 4 

üniversitede iletişim eğitiminin verilmesinin normal olduğunu söyleyebiliriz. Çünki daha çok 

iletişim fakültesinin olması demek daha çok mezun, daha çok gazeteci demektir. Daha çok 

mezunun olması ise bazen iyi sonuçlar (işe alanın seçim imkanlarını artırır; en akıllıyı, en 

yetenekliyi seçmeye imkan verir) verse de genelde sorunlara yol açmaktadır. Şöyle ki 

öğrenciler mezun olduktan sonra kendi alanlarında çalışmak için iş yeri bulmakta zorluk 

çekiyorlar. 

Çalışma sürecinde üniversitelerin eğitim sisteminin bir birine benzediğini, ama Bakü Devlet  

Üniversitesi İletişim Fakültesinin bu işte diğerlerine göre çok daha ileride olduğunu 

görebilmekteyiz. Bunun en esas sebeplerinden biri bu üniversitenin Azerbaycan’ın en eski 

üniversitesi olmasıdır. Azerbaycan’daki birçok profesyonel gazeteci bu üniversitede 

yetiştirmiştir. 

Eğitim planın değişilmesinin bir sıra avantajları olmuştur. Bu avantajlardan en önemlisi 

uygulamalı derslere daha çok yer verilmesidir. Artık öğrenciler eskisi gibi sadece teorik dersler 

almakla kalmıyor, aynı zamanda bu dersleri uygulamalı şekilde de almakla hem daha iyi 

öğreniyor hem de gelecekte iş yerine daha çabuk uyum sağlaya bilmesini hızlandırıyor. 

Her sınıf bittikten sonra yapılan 1 aylık pratiğin, son sınıfta 4 aylık yapılmasını da eğitim 

sisteminin iyiye doğru değişikliklerinden sayabiliriz. Çünkü böyle olduğu zaman son sınıfta 

öğrenci daha çok şey bildiği için stajyer olarak çalıştığı yerde kendini daha iyi bir şekilde 

gösterebilmekte ve çalışmaya alışmaktadır. Pratik dönemi bitdikten sonra ise bu öğrenciye iş 

bulmakta çok yardımcı olmaktadır. 
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Eski eğitim planın yenisiyle değiştirilmesi bazı şeylerde iyi etki gösterse de bazı şeylerde kötü 

sonuçlar vermektedir. Örneğin 2014 yıılına kadar iletişim fakültesinde dünya edebiyatı dersi 90 

saat eğitilmekteydi. Yeni eğitim planında ise bu rakam 30 saate kadar azaltılmışıtır ve bu 

durum, öğrencilerin o dersi kavrayamamasına veya çok zorlanmasına neden olmaktadır. 

Öğrencinin bu dersi kavrayamaması sadece sınavda zorlanması demek değil, aynı zamanda 

onun genel kültürünün ve bakış açısının da kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Bu bakış açısının  

gazetecilikteki önemini ise hepimiz bilmekteyiz. 

Bundan başka “Gazetede Pratik İş” dersinin saatinin azaltılması ve yılda sadece bir dönem 

eğitilmesi de Bakü Devlet Üniversitesi’nde yayımlanan ve bu derse dahil olan Jurnalist 

gazetesinin bazen uzun bir süre yani, bir dönem yayımlanmamasıyla sonuçlanmaktadır. 

Çalışmamızın Giriş kısmında bir çok dünya ülkesindeki iletişim eğitiminden bahs etmiştik.  

Azerbaycan eğitim sisteminde dünya tecrübesi kullanılsa da iletişim eğitiminde bu alanda 

gelişmiş olan ülkelerin eğitim tecrübesine çok az yer ayrılmışıtır ki bu da eğitimin kalitesini 

düşürmektedir. Bu eğitim sistemleri her ne kadar farklı olsa da o ülkelerde gazeteciliğin 

Azerbaycan’dan daha yaygın olduğunu göz önünde bulundurarak o ülkelerin eğitim 

sistemlerinden örnek alırsak daha iyi bir gazeteci yetiştirmek yolunda büyük bir adım atmış ola 

biliriz. 

 

Kaynakça 

Aliyeva, N. M. (2016). Bakü Slavyan Üniversitesi-70, Bakü: Bilim ve Eğitim yayınevi 

Alizade, Y. Azerbaycanda Gazetecilik Eğitimi, Azerbaycan, 28 Ekim 2009,S.4 

Dünyaminkızı, K. Öğrenciliyimi Hatırlatan Gazete, Kaspi, 22 Nisan 2015 

Mazanlı, İ. A. (2014). Kitle İletişim Araçları Milletlerarası ve Devletlerarası İlişkilerin 

Geliştirilmesi Faktörü gibi, Bakü: Renessans yayınevi 

Memmedli, C. (2017). “525”- Zamanın Sınavında, Bakü 

Memmedli, S. R. “Yeni Dünya Gazeteciliği”. Ders metinleri 

Memmedli, S. R. (2013). Dünya Medya Sisteminde Uluslararası Gazetecilik, Bakü: Bakü 

Üniversitesi yayınevi 

Musayev, A. (2017). Diyalog, Bakü 

Nifteliyeva, G., Necefli, M. (2016). Öğrenci Gazetelerinin Tipolojik Özellikleri: “Gazeteci” 

Gazetesinin Çalışma Prensipleri, Bakü 

Rüstemov, A. (2013). Gazetecilik, 2 Ciltte, 2. Cilt 

Valiyev, H. A. (2014). Yabancı Ülkelerin Gazetecilik Tarihi, Bakü: Zardabi LTD LLC'nin 

yayın evi 

http://www.internationalstudentsymposium.com/en/


7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

41 

www.internationalstudentsymposium.com 

 

 

Valiyev, H. A. (2011). “Azerbaycan Gazeteciliği Globalleşme Döneminde: Kaynaklar ve 

Geleceğe Bakış”, Prof. Dr. Nasir İmanguliyevin 100. Yıldönümüne adanmış cumhuriyet 

bilimsel-pratik konferansının materyelleri (21-22 Aralık 2011), Bakü. 

http://www.internationalstudentsymposium.com/


7th International Student Symposium 

42 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 

 

 

 

 

The Despicable and Venomous Reportage Against Muslims by 

the Indian Media in the Wake of Corona Virus 
 

Junaid Rafiq1 
 

Abstract 

In this article we are giving an account of biased media rapportage’s that were run on the ‘Prime 

Time’ news shows on the news channels based in India targeting a religious minority (Islam)  

in India. In this paper we are discussing the despicable and venomous reportage against 

Muslims by the Indian Media in the wake of Corona Virus. A group or Missionary Islamic 

organization (Tablighi Jamaat) was targeted by media for their annual convention that was held 

in New Delhi between 13 and 16 March. This spewing of hate started with the death of six 

Tablighi Jamaat members in the Indian state of Telangana after they were found positive for 

Corona Virus (COVID-19). The selected media reportage and hate mongering telecast run by 

Media outlets led to incitement of violence against Muslims and reports of attacks on Muslims 

were also reported. This came in the wake of already high emotion of Islamophobia that has 

been taking pace in India since Right Wing Hindutva party BJP came into power in 2014. The 

other tries to analyze the representation of Muslims in Indian Media and creating ‘other’ of 

Muslims in India. 

 

Keywords: Islamophobia, Orientalism, Schism, Islam, Corona-Jihad, COVID-19, Indian 

Media, Hindutva. 

 

 

Introduction 

 
The recent years have been very significant in the context of Islamophobia in India, with 

increased number of violent mob attacks and lynching of Muslims. This upsurge came mainly 

after emerging of right-wing BJP (Bhartiya Janata Party) to the power in “World’s largest 

democracy,” in 2014. The rising emotion of Hindutva as a national emotion and labelling of 

Muslim’s as traitors and foreigners has created a fear psychosis in the population of more than 

200 Million, which 14.5% of the total. The iconoclastic attempts to “reinvent Islam” as a 

fundamentally polarized ideology and inherently opposed to Hinduism and other allied 

 

1 Kocaeli University Master’s Degree in Radio Television and Cinema. 
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religions has created an interesting perspective within the cross-section of the media. On one 

hand, the images are those of a secular and all-encompassing fabric of unity which allows 

several centuries of melting influences between two faiths. And on the other hand, there is a 

schism which reinforces the inherently distinct identity of the two religions and juxtaposes 

Islam as the “outsider’s faith”. In the wake of rising Corona Virus (COVID-19) cases in the 

country A group of Muslim Missionary (Tablighi Jamaat) was accused by the Indian Media for 

spreading the novel Corona Virus which is now a global pandemic. After some of their members 

tested positive for Corona Virus and some even died. Another wave of hatred was hovering all 

over the nation and the minority group was again targeted and blamed for spread of corona 

virus and the new term associated with it as Corona-Jihad. Subsequently, the mass psyche was 

assaulted with an array of anti-Islam projections which stirred up the hysteria against and even 

for Islam. 

The Invent of Corona Jihad by Indian Media 

This all started after the Indian authorities revealed that Muslims who had attended a mass 

religious gathering in Delhi, organized by the International Islamic Missionary Movement 

Tablighi Jamaat, had found a significant number of positive cases of coronavirus. On one hand 

the authorities were racing to trace those affected, the leaders of the ruling Hindu nationalist  

Bhartiya Janata Party (BJP) had already called the Jamaat meeting a "Talibani crime" and 

"Corona Terrorism." Some mainstream media were screaming "Corona Jihad" and the 

hashtag went viral on social media. The situation in Tablighi Jamaat prompted the World Health 

Organization to caution: "It is very important that we do not profile the cases on the basis of 

political, religious and ethnic lines." Medical experts were concerned that such stigmatization 

of one group would do a great deal of harm during an outbreak, making people afraid, "leading 

to cover up cases and delays in identification." (A report published in Human Rights Watch on 

May 1, 2020. 

These incidents and spewing of hatred repeatedly have created a sense of insecurity and threat 

for life because media in India is a powerful mobiliser and any report which is against the 

minorities and particularly Muslims gets overwhelming response leading to attacks on 

Muslims. A work group investigated media-framing effects on out-group attitudes and 

behaviors, and illustrated that out-group attitudes are influenced by the way they are portrayed 

in the media, as well as by individual beliefs and in-group identification of majority community 

members. (Brewer, 2003; Nelson, Clawson, & Oxley, 1997; Woods, 2011). 
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For the last few years, we have been seeing that Muslims were lynched in India on suspicious 

of cow slaughter but during COVID-19 Pandemic, increasing attacks have been witnessed on 

Muslims and Muslim Neighborhoods in India particularly North India or the Hindu mainland. 

Work on Muslims as an out-group indicates that tolerance of Islamic practices by non-Muslim 

communities is influenced by the way different topics are presented in the mass media (Gieling, 

Thijs, & Verkuyten, 2012). 

 

Islamophobia and Indian Media 

 
Samuel Huntington's astutely theorized master plot of Islamophobia is his article and later book, 

'Clash of Civilizations,' which quotes how central focus of conflict for the immediate future 

will be the clash of civilizations between the West to Islamic States (1993, p. 29). The thesis on 

race, which identifies Muslims as belonging to a separate race than those in the West, is hidden 

in this civilization argument. It can be argued that the case for Islam in India is not about race 

theory but rather nationality theory. This theory of nationality, in which people owe their loyalty 

to the modern nation state, is based on secularism. Among State and Religion and maintaining 

the idea that 'state religion' does not exist. This separation brought two religious’ consequences. 

First, religion was described as wild, parochial, and impeded the road toward becoming a focus 

of modern enlightenment. Second, it was banished from the public sphere and relegated to 

people's private lives in such a way that private life was rendered outside the State's purview. 

Religion has, in a way, become outside the state's purview. Not only did it mean that the state 

would not intervene with religion, but it also implied that the state would not be held responsible 

for religious violence as it would be defined, at best, as a "private act" of blistering passions 

(Zahra Mahdi, 2017). Not surprisingly, the two major events of religious violence identified as 

the "anti-Muslim pogrom in India in the twentieth century," the 1992 demolition of Babri 

Masjid and the 2002 Gujarat riots were argued to be "passion offences," where philosopher 

Martha Nussbaum writes how Narender Modi's (Chief Minister of Gujarat) justification for the 

riots portrayed them as inevitable and unstoppable, almost like a natural cataclysm rather than 

a set of blameworthy human acts (2003, p. 50). It's also not surprising to note how the state was 

both an accomplice and a conspirator in both events. In arguing for the principle of nationalism, 

which questions if Muslims are natives or residents of modern nation states, it's important to 

challenge the "secular national state" argument. Scholars have suggested that it is not the clash 

of secular verses religious that replaces Islamophobia with the civilizational argument. Rather, 

it is the construction of "the secular state itself" that creates an ‘Other’ in Islam, writing a 

modern narrative in which Islam becomes incompatible with the modern subject. 
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Muslims and Islam depictions and misrepresentations are complex. Global politics have 

exacerbated their negative stereotyping, and in this opinion forming the media is critical. 

Individuals with exposure to world news are now aware that Islamophobia carries the weight 

of those images and lexical phrases that equate Muslims with terror. Local politics are tapping 

into these global superstructures and making regional versions of these images to exploit 

viewers in such a place like India. The Hindutva definition of a Hindu India views Muslims as 

a minority and misfits. As we see in the book of Erum (2018), these global and local depictions 

influence the lives of ordinary Muslims — from the infants to the adults. Mass media, along 

with "fake news" perpetuates mischaracterization of Muslims as violent terrorists, regressive 

patriarchs and, most importantly, "the other." We will discuss how Indian news channels 

setting, priming, and shaping the agenda in positions of power use to represent Muslims and 

Islam and how such representations may not always be impartial and objective. Much of the 

findings may not be openly racist arguments, but rather show the use of tropes that incite racist 

attitudes. They are “apparently naturalized representations of events and situations [ . . . ] which 

have racist premises and propositions inscribed in them as a set of unquestioned assumptions” 

(Hall 2003). Therefore, the spectators' minds are "impregnated" in Hall 's words Unconscious 

racism "to Muslims and to Islam. Arguably, these programs fall under the category of 

"infotainment" and the majority, if not all, of viewers are aware of the bias of the presenters. 

The stereotypes they perpetrate, however, are kept in conscious memory and often manifest in 

micro-aggression acts and, in extreme cases, incite violence. 

At present, when the whole world is battling coronavirus (COVID-19), already claiming more 

tha four hundred thousands of lives, India is also battling another life threat – Muslim hate. 

Calls for social and economic boycotts of Muslims have flooded social media and WhatsApp 

groups in recent weeks, and various physical assaults have taken place on Muslims, including 

volunteers delivering relief content, in the wake of falsehoods accusing them of intentionally 

spreading the virus. 

Muslims in India once again became the object of media attention in the month of March after 

it emerged that six people who died from COVID-19 in the southern Telangana state had 

attended an event organized in New Delhi on March 13-15 by a Muslim religious community 

named Tablighi Jamaat. In the first week of April, Muslims faced further vilification after a 

government spokesperson publicly linked a spike in coronavirus cases to the Jamaat event, 

which was also attended by preachers from other Muslim nations. Since then, at most official 

meetings, the government seemed to have pointed out the Jamaat. 
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"The media chose not to ask the government why foreign participants were not tested at 

airports, why Delhi and the central government and police authorized the gathering, which the 

Maharashtra government refused," (Kavita Krishnan, a journalist in an interview with 

Aljazeera 15 May 2020). 

While studying debunked COVID-19 stories in India, associate professor Joyojeet Pal of the 

University of Michigan and his co-researchers found an increase in misinformation about 

Muslims from about the end of March. In the mainstream media, "the truly insidious part is the 

way in which Islamophobia is suggested, without explicit mention," Pal said. (Media Reportage 

Aljazeera). 

On 10 April, anchor Sudhir Chaudhary on Zee News publicly accused Muslims of impeding 

the fight against coronavirus in India. Among the evidence he offered was a video of a Muslim- 

dominated New Delhi areahe admitted that hardly anyone was visible in his lock-down visuals 

from this otherwise always-packed locality but added: "These people are defying the law just 

so that the infection spreads rapidly across the country." 

On the same day, India Today network aired a so-called "investigation" on Islamic schools in 

and around New Delhi, titled Madrasa Hotspots, revealing that they misled police about the 

number of children they cared for during the lockdown and rebuking them for renouncing social 

distance and online classes. 

Arnab Goswami another proper propagandist News Anchor and Editor in Chief of Republic 

Tv, who happens to host the ‘Prime Time’ show on his channel hosted some Muslim Clerics, 

"Awaaz Kam! " And then he screamed. The person to whom this order of thundering was 

guided to, was trying to say something in a very low voice. But Goswami didn't take notice. 

Excited by his utterance's gunshot crack, he hollered "Awaaz kam! "While vigorously shaking 

his hand. A civilized conversation, when Goswami presides over prime time, is rarely on the 

table. And he'd upped his game a few more that night. It's usually not a conversation on his 

show but rather a series of yells and shrieks on the participating panelists. 

Anjana Om Kashyap another prominent new anchor of Aaj Tak channel was no less in spewing 

venom against the Tableegi Jamaat Members and had this tag line on her show, “Aadesho ki 

dhajiyan udayin, social distancing ka mazaak, (They tore the orders to shreds and made a 

mockery of social distancing). She further fumed in her fanatic voice as “Markaz ne mamla 

bigaad diya (Markaz has spoilt the situation),” referring to the gathering of Tableegi Jamaat. 
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“This wave of communal propaganda began right after the news of the Tablighi Jamaat fiasco 

broke,” Even though such rhetoric is xenophobic and unfounded, one can understand how and 

why the Wuhan outbreak makes Sino-phobic spin easier. Connecting the pandemic to a 

particular religion is absurd to anyone with a modicum of rational thinking. But no distance is 

wide enough for the Indian cyber hate machine that it can't be leapt across (Pankaj Jain, a fact 

checker and Independent Journalist in a reportage with The Diplomat May 4 2020). 

The media's portrayal of Muslims as potential vectors of the virus has had real consequences. 

Reports have emerged of Muslims being beaten, vegetable vendors chased from Hindu 

communities, a pregnant woman losing her baby after a hospital turned her away because she 

was Muslim and another hospital segregating COVID-19 patients by religion (Reportage 

Aljazeera). 

Making ‘Other’ of Muslims in India 

 
Indian Muslims have already been pushed to the margins, as Modi 's government vigorously 

pursued the idea of a Hindu state. At the time of the Covid-19 pandemic, the continuing hate 

campaigns and dog whistle tactics of right-wing leaders pose a huge risk to the Muslim minority 

population. There are fears that more violence against Muslims on the ground will result from 

the unchecked spread of disinformation and fake news. A comprehensive BBC study found that 

in 2017 and 2018 in India at least 31 people were killed because of mob attacks fueled by 

rumors about WhatsApp and social media. 

The Organization of Islamic Cooperation (OIC) on 19 April 2020 criticized the "unrelenting 

vicious Islamophobic campaign in India maligning Muslims for COVID-19 spread." Less than 

an hour later, Prime Minister Narendra Modi spoke for the first time, tweeting: "Before striking, 

COVID19 sees no race, religion, color, caste, creed, language or frontiers. Thereafter our 

response and conduct should attach primacy to unity and fraternity. We 're together in this. 

However, coronavirus has simply highlighted what Muslims have been facing ever more in 

India. since Modi's BJP government was first elected in 2014, In their speeches and interviews, 

the BJP leaders have repeatedly made Hindu nationalist and anti-Muslim remarks. At times, 

these have encouraged and even incited violent attacks by supporters of the party who believe 

they have political protection and endorsement. They have beaten Muslim men for dating Hindu 

women. BJP-affiliated mobs have killed and wounded dozens of religious minority leaders 

since 2015 amid reports that they exchanged or killed beef cows (Media Reports). 
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Conclusion 

 
In this article we tried to examine how this racism was exacerbated by mass media — in this 

case, by TV news. I'll use the word Islamophobia to explain the wide variety and different 

nuances of prejudices, dislike, and hatred towards Muslims and Islam. Mass media has long 

been a tool of propaganda with its “reliance on market forces, internalized assumptions, and 

self-censorship, [ . . . ] without significant overt coercion” (Herman and Chomsky 1988). It is 

said to "fabricate consent" in a particular way through a process of repeated representations of 

some issues. In this particular case, the media also proves to be a powerful source of racial ideas 

and imagery. Certainly, the Indian mass media is trying the trick to dodge this question of how 

Islam is not the weapon of salvation for the Jihadi, nor is it the call of the worshipper to pray 

Namaz. It encapsulates multiple nuances of various strands of the perennially intriguing faith. 

Nevertheless, the Indian films will also do much contrived and often fictional love for weaving 

different religions together in their effort to support secular bonhomie. At least this façade of 

Islam does not spark the flames of communal tension that could burn millions of dreams of a 

united India in an endless struggle both within and across the country. The Indian mass media 

will have to cross this mirage of division every time to create a country of cultural confluence 

through its delicate portrayal of Islam and this alone will allow secularism to survive the long 

fight against communal schism. 
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Burkina Faso'da Yeni İletişim ve Medya Teknolojilerinin 

Etkileri 
 

Füsun Alver1, Kassoum Drame2 
 

Özet 
 

Günümüzde teknoloji küresel bir alan olmuştur. Her yerde, tüm ülkelerde, hatta tüm bilim 

dallarında teknoloji kullanılmaktadır. İnsanların teknolojiyi kullanmasının esas sebebi yaşam 

koşullarının iyileştirilmesidir. Böylece iletişim ve medya anabilim dalında da bu fırsat 

kullanılmaktadır. Özellikle yeni medya; iletişim ve medya teknolojisinin güncel örneğidir.  

Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, LinkedIn gibi uygulamalar ve diğer tüm iletişim 

teknolojileri ve medya araçları bu gelişmelerin bir sonucudur. Bu çalışma, içerik analizi 

kullanarak iletişim ve medya teknolojilerinin sosyal, kültürel, politik ve ekonomi açıdan 

araştırılmasını ve Burkina Faso üzerindeki etkisinin tespit edilmiştir. Nitel bir araştırma olarak 

2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, Burkina Faso’nun iletişim ve medya 

teknolojilerinin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik düzeydeki her bu alanların birine olumlu  

ve olumsuz etkisini anlamayı mümkün kılmıştır. Çalışmanın temel amacı, iletişim ve medya 

teknolojilerinin Burkina Faso toplumu ve kültürü üzerindeki etkisini anlamaktır. Başka bir  

deyişiyle, Burkina Faso’nun iletişim ve medya teknolojilerinin günlük hayatındaki rolünü 

göstermektir. Burkina Faso’daki iletişim ve medya teknolojilerinin sosyal ve kültürel etkileri 

karşılaştırılmaktadır. Bu teknolojilerin sosyokültürel etkileri ülke için hem olumlu hem de 

olumsuzdur. Burkina Faso’nun iletişim ve medya teknolojilerinin çalışmasında elde etiğimiz 

bulgular ortaya çıkmıştır. Ve bu bulguların en önemli olan tüm sektörlerin dijitalleşmesinden 

dolayı Burkinalıların sosyal bağlarını sürdürmek için yeni iletişim ve medya teknolojileri 

kullanmaktadır. Son olarak, bu veriler sayesinde insan ilişkileri ile sosyal, kültürel, siyası ve 

ekonomik düzeydeki sıkıntıları çözmek için öneriler bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Burkina Faso, İletişim, Kültür, Sosyal Medya, Teknoloji. 
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Giriş 
 

Bilim adamlarına göre, insanın gelişimi evrim süreci ile olmuştur. Dünya, gezegenler, uzay ve 

genel olarak evren her zaman inanılmaz sırlar ile doludur. Günden güne insan bu sırları 

keşfetmeye başlamış ve bu keşifler günümüzde de devam etmektedir. Bu keşifler, insanın 

elinde sahip olduğu bilgi ve tecrübelerle birlikte mümkün olmuştur. İnsanoğlu bu bilgi ve 

birikimlerin sonucunda teknolojik çağa geçmiştir. Günümüzde teknoloji tüm alanlar için 

vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bilim ve teknoloji ayrılmaz bir ikili haline gelmiştir. 

Böylece insan yaşamı kolaylaşmış ve bu kolaylaştırıcı çalışmalar günümüzde de devam 

etmektedir. Tüm bilimlerin ve ana dalların teknolojiyle iç içe geçmesi, bu alanların gelişim ve 

devamı sürecinde teknolojiden ayrılmalarını imkânsız hale getirmiştir. Konumuz olan medya 

ve iletişim alanında da teknoloji ilgisi bir bütündür. Özellikle yeni nesil medyanın ve sosyal 

medyanın yaşamımıza girmesi, medya ve teknolojiyi artık birbirinden ayrılamaz hale 

getirmiştir. Örnek olarak Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, LinkedIn gibi 

uygulamalar ve diğer tüm iletişim teknolojisi ve medya araçları bunların bir sonucudur. 

Aslında, iletişim ve medya teknolojileri bir yandan bir ülkenin sosyal ve kültürel değişiminin 

öncüsüdür. Yani, iletişim ve medya teknolojileri yoluyla insanların yeni davranışlar 

benimsedikleri görülmektedir. Teknolojik gelişim dışında, medya ve iletişim teknolojilerinin 

sosyokültürel, politik ve hatta ekonomik düzeyde etkileri vardır. Bu konu ile ilgili bu etkiler  

ülkeler için olumlu veya olumsuz olabilir. Bu araştırma, iletişim ve medya teknolojilerinin 

Burkina Faso’nun sosyal ve kültürel hayatı üzerindeki etkisini anlamak amacıyla yapılmaktadır. 

Özellikle, Burkina Faso’nun iletişim ve medya teknolojisinin hayattaki rolü araştırılmaktadır.  

İletişim ve medya teknolojileri, Burkina Faso’nun toplumunu ve kültürünü etkiliyor mu? Cevap 

evet ise, bu etkiler ülkenin sosyal ve kültürel düzeyinde olumlu mu, yoksa olumsuz mudur? 

Burkina Faso’nun medya ve iletişim teknolojilerinin sosyokültürel etkileri hangileridir? 

Burkina Faso’da medya ve iletişim teknolojilerinin öncesinde sosyokültürel yaşam nasıldı ve 

sonrası nasıl oldu? Burkina Faso’daki iletişim ve medya teknolojileri sosyal ve kültürel hayatı 

nasıl etkiliyor? Medya ve iletişim teknolojilerinin sosyokültürel önemi nedir? Burkina Faso’da 

medya ve iletişim teknolojilerinin araçları nelerdir? Burkina Faso’nun sosyal ve kültürel hayatı 

üzerinde, iletişim ve medya teknolojileri nasıl bir araç olarak kullanılabilir? Bu araştırmanın 

önemi, iletişim ve medya teknolojilerinin Burkina Faso’nun toplum ve kültüründeki etkilerini 

tespit etmektir. Bu araştırma, Türkiye’ye ve dünyaya iletişim ve medya teknolojilerinin 

etkilerinin bir ülke üzerinden nasıl işlediğini göstermektedir. Bu veriler sayesinde, Burkina 

Faso’daki insan ilişkilerinde sosyal ve kültürel düzeyde iletişim ve medya teknolojilerinin 

olumsuz etkilerini çözmek için çözüm önerileri sunulmaktadır. Ve buna dayanarak, dünyadaki 
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iletişim ve medya teknolojilerinin yarattığı sosyal ve kültürel problemleri çözmek amacıyla bir 

örnek oluşturulmaktadır. Çünkü aslında, tüm alanlarda teknolojinin kullanılmasında insanların 

problem yaşadığı görülmektedir. Bir diğer yandan genel olarak iletişim ve medya 

teknolojilerini daha iyi anlamak amaçlanmaktadır. İletişim ve medya teknolojilerinin sosyal ve 

kültürel hayat üzerinde pek çok etkisi vardır. Bu etki hem olumlu hem de olumsuzdur. Burkina 

Faso da iletişim ve medya teknolojileri kullanıyor ve bu etkilere maruz kalıyor. 

Burkina Faso'da Yeni İletişim ve Medya Teknolojilerinin Etkileri 

Tüm insan faaliyetlerinin olumlu ya da olumsuz etkileri olabileceği gibi; yeni iletişim ve medya 

teknolojilerinin de olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Burkina Faso da bu araçları kullanan bir  

ülke olmasından dolayı, bu standardın bir istisnası değildir. Aslında, yeni iletişim ve medya 

teknolojilerinin, Burkina Faso üzerindeki etkisi; siyasete, sosyal hayata, kültüre ve ekonomiye 

bağlıdır. Çalışma, bu farklı alanların etkilerini analiz edecektir. 

Yeni İletişim ve Medya Teknolojilerinin Politik Alana Etkileri 

Burkina Faso'nun iletişim ve medya teknolojilerindeki temel siyasi ilgisi, küreselleşme ve 

ülkenin, 1990'larda demokratik bir devlete geçişine denk gelmektedir. Nitekim dünyada iletişim 

ve medya araçlarının patlaması, uzun süren siyasi bir istikrarsızlığın ardından, ülkenin 

demokratik geçişini de etkilemiştir. Böylece o dönemdeki yeni hükümet, dünyanın 

dönüşümünü dikkate alarak 1991 yılında yeni bir anayasayı kabul ettiğinde, iletişim ve medya 

teknolojilerine de önemli bir yer vermiştir. Çünkü bu iletişim ve medya teknolojilerinin araçları 

olmadan, ülkenin kalkınması sağlanamazdı. O zamanki Burkina Faso Devleti, iletişim ve 

medya teknolojileri üzerine stratejik düşünceleri, eylemleri ve yenilikleri üstlenmeyi gerekli 

görmüştür. Aslında, yaşanan iletişim ve medya araçlarının patlamasına eşlik eden dünya 

liberalizmi sayesinde, 1991 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Burkina Faso’da da, iletişim 

ve medya teknolojileri patlaması yaşanmıştır. Kanıt olarak; 1996'da ilk bağlantının 

tamamlanması, Bilişim Genel Müdürlüğü (DELGI), Ulusal Bilgi İşlem Merkezi (CENATRIN) 

ve (Elektronik İletişim ve Posta Düzenleme Kurumu) ARCEP'in oluşturulması, Burkina Faso  

için teşvik faaliyetlerinin başarısıdır. Ayrıca, Ulusal Bilgi Konseyi'nin (şimdiki Yüksek İletişim 

Konseyi) kurulması da Burkina Faso hükümetinin bu perspektifine tanıklık etmektedir. Ek 

olarak, Blaise Compaoré'nin başkanlık rejimi sırasında Dijital Ekonomi ve Postalar Kalkınma 

Bakanlığının kurulması ve Hızlandırılmış Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’nin  

(SCADD) uygulanma yoluyla ortaya çıkması için, bu sektörün yerinin önemi, Burkina Faso'nun 

en yüksek otoritelerinin vizyonunda bir kez daha teyit ediliyor gibi görünmektedir. Buna ek 
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olarak Ulusal Dijital Hafta’nın (şimdiki Dijital Hafta) oluşturulması; her iki yılda bir olan ve  

iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Forumu; ülkenin 

Akıllı Afrika İttifakı’na katılması ve son olarak PNDES'in katılımıyla ilgili bilgi araçlarının 

kullanımının ve uygulamalarının tanıtılması da, bugünkü Burkina Faso Devleti’nin yeni iletişim 

ve medya teknolojilerine verdiği önemin kanıtlarındandır. Böylelikle Burkina Faso, öncelikle 

bilgi otobanları inşa ederek, iletişim açısından ülkenin sınırlarını açmayı hedeflemiş ve idareleri 

iyileştirmiştir. İkincisi, internete kitlesel halk erişimi sağlamayı ve uzaktan eğitimi 

kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Devam olarak öngörüldüğü gibi, mevcut hükümetin sosyal 

programında kurucu projeleri yürütmek amacıyla, uygun bir düzenleyici ortam oluşturmak,  

insan potansiyellerini güçlendirmek, dijital endüstriyi teşvik etmek ve sektörün çalışma 

ortamını iyileştirmek de hedefler arasındadır (leFaso.net, 2018). Yukarıda belirtilen tüm bu 

eylemler ve yenilikler, Burkina Faso hükümetinin ve işbirlikçilerinin, BİT (Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri) kullanımını teşvik etmek için çaba gösterdiğini kanıtlamaktadır. Ve bu çabaların 

genel amacı, ülkeyi sürdürülebilir kalkınmaya doğru hareket ettirebilecek, iletişim açısından 

zengin bir toplum yaratmaktır. 

Olumlu Etkileri 

Yönetimin Modernizasyonu 
 

İletişim ve medya teknolojilerini benimsemeden önce, ülkenin idari durumunu hatırlamak çok 

önemlidir. Nitekim daha önce, Burkina Faso’nun ulusal topraklarındaki bir yönetimden 

diğerine bir mektup gönderirken, bu mektubun nihai hedefine ulaşması günler, haftalar ve hatta 

aylar almaktaydı. O mektup ya bir kişi ya da nakliye şirketi tarafından gönderilirdi. Mektup 

bazen yolda kaybolabilir veya zarar görebilirdi. Ayrıca, köyde yaşayıp evrak işleri olan bir kişi, 

şehre gitmek zorundaydı çünkü, her şey şehirde yoğunlaşmıştı. Burkina Faso; faks, bilgisayar, 

internet, telefon gibi iletişim ve medya teknolojilerinin gelişimiyle yönetimini modernize 

ederek, tüm bu sorunları çözmeyi başarmıştır. Böylece, faks metinleri gönderilebilirdi. 

Bilgisayarın büyük miktarda kayıt saklama kapasitesi ve finansal hizmetleri hesaplama gücü 

ile ülkenin, kamu ve özel hizmetleri gelişirken, iş verimliliği de artmıştır (Ouédraogo, 2010, s. 

30). İnternet ise, e-postalar, video konferanslar ve idari araştırmalar yoluyla, yönetimler 

arasındaki etkileşimi kolaylaştırmıştır. Ayrıca telefon, memurlar ve ülke yönetimlerinin tüm 

çalışanları arasındaki iletişimi sürdürmede büyük rol oynamaktadır. Günümüzde sosyal 

medyayla, hemen hemen tüm yönetimlerin Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn 

ve diğer yöntemler ile nüfus arasındaki ilişkileri kolaylaşmıştır. İdare ile iletişime geçme 

ihtiyacı olan bireylerin bu talebini de sosyal ağlar karşılamaktadır (leFaso.net, 2018; Kabore, 
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2017). Görüldüğü gibi bu yeni iletişim ve medya teknolojileri, ülkenin idari işlerinin; 

erişilebilirliği, kullanılabilirliği ve ademi merkeziyetçiliğinde devrim yaratmıştır. Bu yeni 

iletişim ve medya teknolojileri sayesinde, ülkedeki dijital veya elektronik yönetimden 

bahsedilebilmektedir. 

Dünyanın Diğer Devletleri İle İlişkilerin Kolaylaştırılması 
 

Şu an dünyadaki COVID-19 salgını sebebiyle, dünya devletleri arasındaki ilişkileri 

kolaylaştırmak için iletişim ve medya teknolojileri bir alternatif olmuştur. Burkina Faso da bu 

konuda hemfikirdir, çünkü iletişim ve medya teknolojileri, video konferanslar ve telefon 

görüşmeleri yoluyla, dost ülkeler ve tüm dünya ile kardeşçe ilişkilerin sürdürülebilmesi için 

teknoloji, önemli bir platform olmuştur. 15-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen BM 

Genel Kurulu 75. Oturumu’nda, Burkina Faso dahil olmak üzere, bu örgütün üye ülkelerinin 

tüm başkanları, video konferans üzerinden bu geleneksel toplantıya müdahil olabilmiştir (ONU 

Femmes, 2020). Kısacası, video konferansla düzenlenen bu türden diğer pek çok olay, 

dünyadaki diğer devletlerle ilişkileri kolaylaştırması açısından iletişim ve medya 

teknolojilerinin olumlu etkilerinin başlıca örneklerindendir. 

Devlet Bilgilendirmelerinin Yayılması 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri artık, hükümet tarafından siyasi bilgilendirmeleri yaymak 

için kullanılan araçlardır. Şu anki cumhurbaşkanı, ülkenin önemli kararlarını, kanunları, eyalet  

faaliyetlerini ve hükümetinin altyapısı gibi, önemli siyasi konular hakkında tweet atıp, diğer  

sosyal medya hesaplarından bilgi vermektedir. Devlet başkanının bu sosyal ağlar aracılığıyla 

bilgi yayması, devlet tarafından alınan bir pozisyon, belirli bir konuya ilişkin bir açıklama veya 

halka bir değerlendirme olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla, bu yeni iletişim ve medya 

teknolojileri, politikacıların vatandaşlara belirli bir konu hakkındaki görüşlerini geleneksel 

medyadan önce bildirdikleri, ilk medya kanalı haline gelmiştir. (Uğuş, 2020,132) Böylece 

iletişim ve medya teknolojileri, devlet bilgilerinin yayılma ortamını değiştirmiştir. Çünkü 

devlet organları, kendi medya kanallarına sahip olduklarından, bir konu hakkında fikir vermek 

için artık geleneksel medyayı beklememektedir. 

Hükümet ve Nüfus Arasındaki Bağları Sürdürmesi 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri, Burkina Faso hükümeti ile halk arasındaki ilişkilerin 

sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal ağlar aracılığıyla, devlet ve millet 

arasındaki iletişim, kolayca gerçekleşmektedir. İletişim ve medya teknolojileri araçları 

aracılığıyla halk, hükümetin gerçekleştirdiği belirli eylemlere müdahil olup, fikirlerini ifade 
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edebilmektedir. Bu müdahalelerle devlet, halkın vizyonunu anlayıp, durumunu daha iyi 

değerlendirebilmektedir. Dolayısıyla iletişim ve medya teknolojileri platformlarında, yöneten 

ile yönetilen arasındaki bağlantıların bu şekilde sürdürülmesi, bir gerçeklik haline gelmiştir. 

Başkan Thomas Sankara, iletişim ve medya teknolojilerinin insanlarla bağları sürdürmek için 

kullanılabilecek büyük bir güce sahip olduğunun farkındaydı. Bu aynı zamanda, 1984'ten 

1987'ye kadar süren Burkina Faso devrimi sırasında, Başkan Thomas Sankara'nın girişimiyle 

her perşembe akşamı radyoda, tüm halkın arayabileceği ve onun siyasi yönetimi hakkında ne 

düşündüğünü söyleyebileceği bir tartışma düzenlemesinin de nedeni budur. Başkan Thomas 

Sankara'nın, halkla arasında kurduğu bu girişime bakıldığında, ifade özgürlüğü konusunda ne 

kadar ileri bir görüşte olduğu da görülmektedir. Bu radyo programında uygulanan yöntemin,  

bugün halktan herhangi bir kişinin bir yetkilinin paylaşımına yorum yapmasına izin verdiği 

sosyal medyanın iletişim yöntemine benzerliği dikkat çekicidir. Bu, Burkina Faso devriminin 

babasının, ifade özgürlüğüne verdiği değerin de önemli bir göstergesidir. 

Hükümetin Nüfus Kontrolü ve Gözetiminin Kaynağı 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin kontrol etme ve izleme kapasitesi hem Burkina Faso 

hükümeti hem de vatandaşları için önemli bir gerçekliktir. Siyasi düzeyde, hükümetin daha iyi 

güvenlik sağlamak veya başka bir şey yapmak amacıyla, ülkede neler olup bittiğini bilmesi 

gerektiği andan itibaren, sosyal ağlar tarafından iletilen bilgiler, durumun ortaya çıkış nedenini 

bilmek ve tavır almak için gerçek bir kaynak olabilir. Yönetilen nüfus tarafında ise bu yeni 

iletişim ve medya teknolojileri, hükümetin attığı adımların izlerinin takip edilebileceği 

alanlardır. Çünkü insanlar, liderlerin iktidarı olması gerektiği gibi yönetmediklerini 

düşündükleri andan itibaren bu yeni teknolojiler, yönetenleri kontrol ve gözetleme araçları 

haline gelmektedir. Artık siyasi güçler, vatandaşlar tarafından izlendiklerinin farkındadır. 2018 

yılında, yaklaşık 763.000 Euro (yarım milyar CFA frangı) değerinde olduğu tahmin edilen 

güzel bir villanın görüntüleri, Burkina Faso'daki sosyal medya ağlarında dolaşmıştır (Damome 

vd. 2020). Manga‘da (ülkenin bir şehri), söz konusu bakanın köyünde inşa edilen bu villa, 

internet kullanıcıları için tartışma konusu olmuştur. Sosyal medya kullanıcıları, aylık maaşı 

(yaklaşık 1600 avro) göz önüne alındığında ve ülkedeki zor duruma bakıldığında, bu inşa 

projesini gerçekleştirememesi gereken bir bakanın böyle bir lükse sahip olmasının, anormal 

olduğunu düşünmüştür. Sonuç olarak, bakan ilk önce görevinden alınıp, daha sonra Burkina 

Faso adaleti tarafından bir soruşturma açıldıktan sonra, bariz kabahat nedeniyle tutuklanmıştır. 

Ayrıca, iletişim ve medya teknolojileri artık, Burkina Faso'daki ulusal seçimlerin gidişatını 

izlemek için platformlar haline gelmiştir. İnternet kullanıcıları, bir mitinge gitmek zorunda 
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kalmadan veya geleneksel medyayı beklemeden, bir siyasi partinin programının ne olduğunu 

öğrenebilmektedir. Çünkü sosyal ağlardan, o konuyla alakalı gelişmeler takip edilebilmektedir. 

Sadece sosyal medyada, bu farklı adayların sayfalarını ziyaret etmek, her birinin programını 

adım adım öğrenmek için yeterlidir. Ayrıca bu durum, kendileri için en iyi adayı seçmelerinde 

de kolaylık sağlamaktadır. Böylece sosyal medya sayesinde, Burkina Faso halkı, seçimlerin  

gelişimini kolayca takip edebilmektedir. 22 Kasım 2020 cumhurbaşkanlığı seçim 

kampanyasında sosyal medyada (Facebook ve WhatsApp) KOSSYAM (Burkina Faso 

Başkanlık Sarayı), çeşitli adayların arasındaki atmosferi göstermiştir. Geçen seçimlerde giden 

cumhurbaşkanının yardımcısı Simon Compaoré, yani İlerleme Hareketi Partisi’nin kullandığı 

Kenya dilinde, "Akuna Matata" anlamına gelen "Endişeye gerek yok" kelimeleri ve muhalefet  

lideri Zéphirin Diabré Bey’in, “Burkina Faso'da Deniz İnşaatı Projesi” ifadesi, sosyal medyada 

dolaşmıştır. İnternet kullanıcıları, sosyal medyada başkan yardımcısının sözünü kullanarak 

müzik yapmışlardır. Ayrıca muhalefet lideri, vizyonunun gerçekleştirilmesinin imkansızlığı 

konusunda da çok eleştirilmiştir. 

Demokrasiye Katkı ve Yönetişimin İyileştirilmesi 
 

Burkina Faso halkına uzun yıllar bilgi kaynağı olan, radyo ile televizyonun ve aynı zamanda 

önceki rejimlerin gücünü yaymaya yönelik araçların, yine de ülkenin demokrasisine bir şekilde 

katkıda bulunduğu söylenmelidir. Gerçek demokrasi arayışında bu geleneksel medya, atfedilen 

bazı eksikliklere rağmen, demokrasiye katkıda bulunmuştur. Sosyal medyanın gelişiyle birlikte, 

bu geleneksel medyanın zayıf yönlerinin ülkede aşıldığına inanılmaktadır. Çünkü bu yeni 

iletişim ve medya teknolojileri Burkina Faso'da, özellikle eski Cumhurbaşkanı Blaise 

Compaoré'nin ayrılmasına ve ayrıca genel olarak Afrika kıtasında, Arap Baharı ile yeni bir 

demokrasinin kurulmasına yardımcı olmuştur. Böylelikle, halkı tek bir yürekte birleştiren 

sosyal medya; bir silah olarak kullanılmış, bu ülkelerin demokrasisine katkıda bulunmuş ve 

başkanların yanlış davranışlarına “hayır” denmesini sağlamıştır. 2014'te Burkina Faso internet 

kullanıcılarının sayısı az olmasına rağmen, ülkenin eski Başkanı Blaise Compaoré’nin ayrılışı 

başarısız olmadı. Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya araçları, Burkinalı aktivistler 

tarafından, Anayasanın 37. maddesinin değiştirilmesine karşı bir araç olarak kullanılmıştır. Söz 

konusu madde, ülkedeki devlet başkanlığının görev süresini iki dönem ile sınırlamasıyla 

ünlüdür. Eski Cumhurbaşkanı’nın ayrılışından önce ve ayrılışı sırasında aktivistler; ''Blaise 

Compaoré Ayrılmalı'', ''Burkinalıların Sesi'', ''Blaise Compaoré Defol Git'', "Blaise Compaoré 

Gitmeli Hareketi'', "37. Anayasa Maddesine Hayır'', ''Vatandaş Süpürgesi'', ''Yurttaş Direnişi 

Cephesi'', ''Referanduma Karşılık Kolektifi'' ve ''Yeter Hareketi'' gibi, Facebook ve WhatsApp 
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hesaplarını oluşturmuştur (Yaméogo, 2016; Hagberg vd. 2015). İsyanın protestoları sırasında 

halk, yerel medyaya artık erişemiyordu. Çünkü neredeyse tamamı, erişilemez haline gelmişti. 

Aktivistler, sosyal medya üzerinden bilgi almaktaydı. Göstericiler sosyal ağlardaki 

bilgilendirme sayesinde, silahlı kuvvetlerden kaçmak için birçok grup sohbeti yapmıştır. Ayrıca 

internet kullanıcılarının sosyal ağlar üzerinden katılımları, kamu işlerine yönelik görüşleri ve 

eleştirileri yoluyla yönetimi iyileştirmeye ve ülke demokrasisine katkı sağlamaya da yaramıştır. 

Bu yeni iletişim ve medya teknolojileri kullanıcılar için, belirli konularda yetkililerin eylemleri 

hakkında yorum yaparak, kendilerini ifade etmelerinde araç olabileceği anlamına da 

gelmektedir. Dolayısıyla sosyal ağlarda yayınlanan bilgiler, kullanıcıların konuyu daha iyi 

anlamaları için açıkça engelsiz ve korkusuz tartıştıkları en iyi yer olmuştur. Bu, yetkililerin de 

sorunlara otomatik olarak yanıt vermelerini sağlamaktadır. Örnek olarak sosyal medya 

kullanıcılarının, Burkina Faso Devrimi'nin babası Thomas İsidore Sankara'nın, iyi yapılmamış 

heykeli hakkında hükümeti sorgulaması, bu durum için iyi bir örnektir. Anıtın görüntüsünü 

beğenmeyen internet kullanıcılarının çeşitli tepkileri, sosyal medya gündeminde yer almıştır.  

Vatandaşların sosyal ağlardaki bu tepkilerinin ardından Burkina Faso Devleti, şehit olan eski 

başkanın heykelinin yeniden yapılmasını gerekli görmüştür (Bizimana, 2010; Damome vd. 

2020). Ayrıca sosyal ağlardaki ifade özgürlüğü konusu da ülkenin demokrasisine katkı 

sağlamıştır. Nitekim Burkina Faso'da, yeni iletişim ve medya teknolojilerinin sunduğu bu ifade 

özgürlüğüyle; bazı siyasi konular siyasi gündeme girmeden önce, sosyal ağlardan çıkmış ve bu 

vesileyle ülke siyasetinin gündemine taşınmıştır. 

Kullanıcılar artık siyasi tartışmalar için geleneksel medyayı beklemeden, kendileri bu 

platformlardan konu yaratmaktadır. Kullanıcılar gerek bu sosyal ağların sağladığı yorumlar, 

gerek tepkiler, gerekse bilgiler aracılığıyla; ülkenin siyaseti hakkında düşündüklerini ve 

söylemek istediklerini özgürce göstermektedirler. Vatandaşların sosyal ağlarda duyulan bu 

coşkusu, ülkedeki her kesimin sesinin, engellenmeden duyulabildiği bir demokrasinin varlığı 

göstermektedir. 

Olumsuz Etkileri 

Kabalığa ve Şiddete Teşvik 
 

Burkina Faso'daki yeni iletişim ve medya teknolojilerinin kötü uygulamalarından biri, sivil 

itaatsizliğe tahriktir. Nitekim günümüzde, sosyal medya kullanımında bazı insanların kötü 

niyetleri, sözleri ve davranışları nedeniyle bu ağlar aracıyla kamu düzenini bozduğundan, bir  

tehlike olarak kabul edilmektedir. En kötüsü, bu internet kullanıcıları, sosyal medyada şiddet 
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çağrısı yapmaktadırlar. Başka deyişle, bu platformlarda kendi sözleriyle nefreti 

körüklemektedirler. Bu durum ise halkın arasında sorun yaratmaya veya ülkedeki barışı 

bozmaya neden olabilir. Burkina Faso'da bu konuyla ilgili bir Facebook kullanıcısı, Yirgou ‘da 

yani ülkenin doğu bölgesinde meydana gelen bir terör olayını yayınlaması nedeniyle, 16 Ekim 

2019'da yargılanıp hapse atılmıştır. Bu olay, Kolgweogo (ülkenin güvenliğini sağladığını iddia 

eden gönüllü insanlar) ile Fulani Kabilesi arasındaki bir çatışma ile 49 kişinin hayatına mal 

olmuştur (Leclercq ve Matagne, 2020, s. 12). Durumun felaketine rağmen, o Facebook 

kullanıcısı, 25 Mart 2019'da Facebook'ta; “Şehrin Fulanileri naziktir ancak tehlikeli olanları 

kırsalda yaşayanlardır. Terörü durdurmanın çözümü, kırsaldaki Fulanileri yok etmektir. Sistemi 

başlatan Kolgweogolara teşekkürler. Sizin için toplama kampları, yakmalık fırınları inşa 

edeceğim. Açık Laboratuvar.” yorumunu paylaşmıştır. Teröristlerin, kabileler arası çatışmalar  

yaratmayı bir silah olarak kullandıkları ortamda, bu Facebook kullanıcısından gelen ifadeler, 

çatışmayı büyütmeye neden olabilirdi. 

Devletin Stratejik Sırlarının İfşa Edilmesi 
 

Günümüzde, Burkina Faso'da yeni iletişim ve medya teknolojileri, terörle mücadele 

bağlamında çok önemli devlet bilgilerinin yayıldığı yerler olmuştur. Bu iletişim ve medya 

teknolojileri araçlarıyla bazı insanlar, ne paylaştıklarının farkında olmadan, sosyal medyayı 

oyun olarak görüp, ülke hakkındaki çok önemli bilgileri paylaşmaktadır. Paylaştıkları bilgiler,  

ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya ve düşmanlara karşı savaşmaya yardımcı olabileceği için 

gizli kabul edilmektedir. Bu devlet sırlarının ifşa edilmesi yoluyla, düşman kolaylıkla zarar  

vermek için harekete geçebilir. 

Bilindiği gibi Burkina Faso'nun Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kaboré’nin göreve 

başlamasının hemen ardından, 2015'ten beri ülke terörist saldırılara maruz kalmıştır. O andan 

itibaren Burkina Faso hükümeti, ülkede birçok insanı öldüren bu belayı ortadan kaldırmak için, 

gün gittikçe daha çok mücadele etmektedir. Ne yazık ki Burkina Faso'da, bu iletişim ve medya 

teknolojilerin araçları, kaosun ortaya çıkabileceği durumlarda kullanılmıştır. Örnek vermek 

gerekirse; terörle mücadele operasyonu sırasında dikkatsiz bir gazeteci, yayın yaparken 

ülkedeki kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin konumunu radyoda ifşa etmiştir. Gazeteci, 

yaptığı hatanın ardından ise şunları söylemiştir: "(...) Pişman oldum çünkü, FDS'mizin 

[Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri] stratejik konumunu belirlemeye çalışıyordum. 

Yayındayken operasyona giden bir grup asker olduğunu söylediğinizde… Anlıyor musunuz? 

Çok önemli bir konumdalardı. Teröristler birkaç metre uzaktayken FDS'mize saldırabilirlerdi." 

(Ametepe ve Yaméogo, 2018, s. 95). Gazetecinin söylediklerine bakılırsa, iletişim ve medya 
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teknolojileriyle yapılan yanlış kullanımların tehlikesini, bizzat kendinin açıkladığı 

görülmektedir. Ya bu tip hataları bir gazeteci yapmasaydı, durumun sonuçları nasıl olurdu? 

Aynı sorunları ortaya çıkaran başka bir örnek olarak; Le Dossier’in haber başlığı, Yüksek 

İletişim Konseyi ile gazete arasında bir gerginlik yaratmıştır (Damome vd. 2020). Nitekim 

Yüksek İletişim Konseyi, Savunma ve Güvenlik Güçleri’nin, ülkenin kuzey kısmındaki 

bucağında teröristlere karşı reaksiyonuna ilişkin, gazetenin yazı işleri kadrosu tarafından 

imzalanmış sağlam bir belgeyi, sosyal medyada yayınlayan gazeteye denetim yapmıştır. 

Yeni İletişim ve Medya Teknolojilerinin Ekonomi Alanına Etkileri 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin siyasi düzeyde, hem olumlu hem de olumsuz 

etkilerinden yukarıda bahsedilmiştir. Şimdi ise ekonomik düzey üzerindeki etkileri analiz 

edilecektir. 

Olumlu Etkileri 

Servet Yaratma 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin, ülkenin GSYİH'sine mütevazı katkılarına rağmen, 

Burkina Faso'da servet yaratmaktadır. 2017 yılında, yeni iletişim ve medya teknolojileri, ülke 

ekonomisine %5 katkı sağlamıştır (Ecofin, 2017). Özellikle telekomünikasyon sektörü, ülkenin 

ekonomik büyümesine güçlü bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Ülkede onaylı üç operatörün 

(ONATEL, ORANGE ve TELECEL) ulaştığı mobil abone sayısı, “kullanım yaygınlaşma 

oranına” bir kanıttır. Verilere göre telefon, 2020 yılında 19,95 milyon mobil bağlantı yani, %99 

oranla ülkede en çok kullanılan cihazdır. Bu, %103'lük küresel ortalama karşısında, %97’lik 

mobil kullanım yayınlaşma oranını göstermektedir. Ayrıca ülke, Ocak 2019 ila Ocak 2020 

arasında mobil bağlantılarda, %32'den fazla büyüme kaydetmiştir. Bu üç operatörün 2020 

yılında tahmini cirosu, 325 milyar FCFA'dır. Kamu gelirinin ise yılda, yaklaşık 30 milyar FCFA 

olduğu tahmin edilmektedir (Koulibaly, 2020; Ministère Du Développement De L’économie 

numérique Et Des Postes, 2014, s. 10). Gördüğü gibi bu; devasa rakamlar, vergi katkıları,  

vergilerin ödenmesi ve harçlar açısından, Burkina Faso hükümeti için pazarlama alanıdır. 

İş Yaratma (Girişimcilik) 
 

İstihdam yaratmadan bahsederken, yeni iletişim ve medya teknolojileri, Burkina Faso'da birçok 

şirketin kurulmasını sağlamıştır. Bugün bu şirketlerin sayesinde, pek çok kadın ve erkek 

Burkinalı vatandaşın günlük harçları sağlanmaktadır. Örnek olarak, doğrudan istihdam yaratma 

açısından gece gündüz çalışan birçok hükümet yetkilisi vardır. Dolaylı sektör ile ilgili olarak,  

telefon operatörleri tarafından personel alımı da, ülkede işsizlikle mücadeleye katkı 
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sağlamaktadır. Nitekim ülkeye yeni iletişim ve medya teknolojilerinin gelmesiyle birlikte; çağrı 

merkezleri, elektronik para transferi ofisleri (Airtel Money, Money Gram), kontör kartı 

dükkanları, onarım ve dijital aksesuar cihazlarının satış yerleri, internet kafeler ve istihdam 

çağrı platformları kurulmuştur (Ouédraogo, 2010, ss. 37-38). Bu platformlar, ülkeye istihdam 

için yeni alternatifler yaratmaktadır. 

Maliyetler 
 

Burkina Faso'da maliyet konusunda, yeni iletişim ve medya teknolojilerinin erişebilirliği,  

olumlu bir ekonomik yöndür. Günümüzde yeni iletişim ve medya teknolojileri, kullanıcılara 

kolay ve daha ucuz hizmetler sunmaktadır. Nitekim Burkina Faso'da bir ailenin, sabit hatlı 

telefon aboneliğini, faturalama maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle evinde bulundurması 

zordu. Ayrıca halkın gelir düzeyinin düşük olmasından, gazetelerin erişilebilirliği de bir 

sıkıntıydı. Sadece iyi durumda olan aileler sabit hatlara sahip olabilir ve bir gazete satın 

alabilirdi. Bu durum toplumda, "ekonomik ayrımcılık" olarak görülmektedir. Öte yandan, bu 

yeni iletişim ve medya teknolojilerinin gelişi ve Burkina Faso hükümetinin bu teknolojilerle 

benimsediği politikalar sayesinde bugün, Burkinalıların telefon sahibi olma oranı, tahmini 

%97’dir ve günden güne bu ayrımcılık ortadan kalkmaktadır. Böylelikle ülkede, neredeyse 

herkesin bir cep telefonu olmaktadır. Hâlbuki eskiden böyle bir durum imkânsızdı. Telefon 

operatörleri tarafından yapılan abonelikler, internet indirimleri ve çağrı abonelikleri, bu yeni 

iletişim ve medya teknolojilerinin uygun fiyata erişilebilirliğine bir örnek olarak gösterilebilir. 

Ürün Tanıtımı 
 

Burkina Faso'da yeni iletişim ve medya teknolojileri, ürünlerin tanıtımında büyük rol 

oynamaktadır. Günümüzde tüm üretim şirketleri ve işletmeler, pazar alanlarını genişletebilmek 

ve ürünlerini pazarlayabilmek için, sosyal medyaya ihtiyaç duymaktadır (Onat ve Ali kılıç,  

2008, s. 15). Dolayısıyla bu şirketler, sağladıkları hizmetleri halka tanıtmayı, sevdirmeyi ve 

harekete geçirmeyi, reklam yoluyla başarmaktadır. Bu sayede üretici firmalar, kitle hedeflerini 

kolaylıkla belirleyebilmektedir. Bu durum, ciro açısından ekonomik kazançların artırmasına 

olanak sağlamaktadır. Ayrıca, bu yeni iletişim ve medya teknolojileri sayesinde ve internette e- 

ticaret imkânıyla birlikte, seçeneklerin oluşmasına yönelik sunulan çeşitli hizmetler, ürünlerin 

satışını daha da arttırmaktadır. 

Ekonominin Dijitalleşmesi 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri sayesinde, ülkenin ekonomisi dijitalleşmektedir. 

Dijitalleşme, tüm yeni iletişim ve medya teknolojilerinin ortak özelliği olduğundan, ekonomi 
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sektörü de bu standardın bir istisnası değildir. Artık yeni iletişim ve medya teknolojilerini 

kullanarak, maaşların memurlara aktarılması veya dağıtılması çok kolaydır. Bilgisayar ve 

internet aracılığıyla bu sürecin gerçekleşmesi, büyük bir devrim olarak kabul edilmektedir.  

Çünkü günümüzde, ülkede yeni bir ekonomik platformun doğuşuna tanık olunmaktadır. 

Burkinalılar tarafından kullanılan Bitcoin gibi bir sanal paranın piyasaya sürülmesi, bu duruma 

oldukça açıklayıcı örnektir. Bu kripto para, ülke ekonomisinin dijitalleşmesinde, yeni bir 

pazardır. Çünkü bugün, bazı Burkinalılar için çok fazla iş imkânı sağlamaktadır. 

Olumsuz Etkileri 
 

Sektörde Düşük Siyasi İrade 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin, ülke ekonomisine yani GSYH’ye sağladığı katkı, diğer 

sektörlerle karşılaştırdığında, ne yazık ki hala düşüktür. Bu faktör, sektördeki zayıf siyasi 

iradeyle açıklanabilir. Çünkü ülke hükümetinin bu alanda yaptığı yatırımlar, sektörün ülke 

ekonomisinin kalkınmasına, önemli ölçüde katkı sağlamasına yetmemektedir. 

Sunulan Hizmetlerin Kalitesi 
 

Günümüzde yeni iletişim ve medya teknolojilerinin operatörleri, sektördeki vergi ve harçların 

artmasıyla karşı karşıyadır. Sonuç olarak, Burkina halkına sunulan hizmetlerin kalitesi ve 

maliyeti, vatandaşların günlük gelirine kıyasla otomatik olarak pahalı hale gelmektir. Söylemek 

gerekirse, ülkede internet kullanıcılarının artmasını engelleyen sebeplerden biri de budur. Bu 

nedenle de ülkede, yeni iletişim ve medya teknolojileri pek çok yeri hala kapsamamaktadır. Bir 

rapora göre, operatörler vergilerin çok yüksek olduğunu söylemektedir (adminfaso, 2019). Bu 

durum, operatörlerin çalışmaları üzerine olumsuz etkilerin yansımasına neden olmaktadır. 

Dolandırıcılık 
 

Kaçakçılık, yeni iletişim ve medya teknolojilerinin, ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz 

etkisidir. Nitekim vergi kaçakçılığı, trafiğin geçişi için paralel yolların oluşturulması ve (OTT) 

Over-the-top teknolojilerin geliştirilmesi, ülke ekonomisinin gelişimini ihlal eden kötü 

uygulamalardır. Bu sorun, ağ korsanlığına yol açarak, müşterilere ve operatörlere zarar 

vermektedir. Dolandırıcılar, bu uygulamalar yoluyla, sektör gelirinin büyük bir kısmını yasa 

dışı olarak elde etmektedir. 

Yeni İletişim ve Medya Teknolojilerinin Sosyal Alana Etkileri 

Burkina Faso'da yeni iletişim ve medya teknolojilerinin patlaması, sadece siyasi ve ekonomik 

değil, aynı zamanda da sosyal etkilere sahiptir. Yukarıda da görüldüğü gibi, ülke ekonomisini 
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ve politikasını etkiliyorlarsa, sosyal düzeydeki etkisinin anlamını analiz etmekte de fayda 

vardır. 

Olumlu Etkileri 

İlişkilerin Sürdürülmesi (Temas) 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri, ülkedeki halk ilişkilerini sürdürmeyi kolaylaştırmaktadır.  

Bu yeni teknolojilerin olumlu etkilerinden biri, kullanıcıların artık aynı bölgede olmayan aile,  

arkadaşlar ve uzun süreli tanıdıklarla, sürekli iletişim halinde kalma olasılığıdır (Aktaş ve 

Çaycı, 2013, s. 2). Böylece, Burkinalı kullanıcılar, bu sanal dünyada kendilerinin terk 

edilmediğini veya yalnız olmadıklarını hissetmektedirler. Çünkü bu yeni iletişim ve medya 

teknolojileri olmadan insanlar, sevdiklerinden haber almayı geç veya zor bulmaktadır. 

Bilgilendirme 
 

Bilgilendirme, yeni iletişim ve medya teknolojilerinin, çok önemli özelliklerinden biridir.  

Dahası, etkileyici olan yeni iletişim ve medya teknolojilerinin tüm işlevlerinde, bilgi eylemi 

mevcuttur. Burkinalı kullanıcılar, bilgi aramak için, aynı amaçla sosyal medyayı 

kullanmaktadır. Geleneksel medyanın aynı haberi yayması çok uzun zaman alırken, Burkinalı 

vatandaşların çoğu, sosyal olayları gerçek zamanlı olarak takip etmek için, Facebook ve 

WhatsApp gibi platformları kullanmaktadır (Damome vd. 2020). Ani haberleri bu sosyal ağlar  

üzerinden takip etmek daha basit ve kolaydır. Örnek olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların, 

ülke haberlerini yakından takip etmesine olanak sağlamaktadır. 

Bilgi Alışverişini Kolaylaştırmak 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri, karayolu ulaşımına erişimin zor olduğu Burkina Faso gibi 

bir ülkede, işbirlikçiler arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmaktadır (Le Gendre, 2008). Yeni 

iletişim ve medya teknolojileri sayesinde bir sorunu çözmek için, sorunun olduğu yere 

gitmeden, bir arama veya mesaj göndererek bilgi edinmek mümkündür. Kısacası, artık zaman 

ve mesafe bir engel değildir. Memurlar, sanatçılar, tüccarlar ve esnaflar, yani tüm çalışanlar, 

müşterilerine kolayca ulaşmak için bu yeni teknolojileri kullanmaktadır. 

Sosyal Entegrasyonun Kolaylaştırılması (Yaşam Değişikliği) 
 

Günümüzde yeni iletişim ve medya teknolojileri, Burkina Faso'da toplumun bütünleşmesini 

kolaylaştırmaktadır (Damome vd. 2020). Özellikle her şeyin dijital olduğu bir çağda 

olmamızdan dolayı, gerçekte toplumun kendisinin de dijitalleştiği söylenebilir. Bunun için,  

toplumun dijitale dönüştüğünü ifade etmek amacıyla, sosyal medya adı kullanılmaktadır. 
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Dolayısıyla bu sosyal yapının dönüşümü, vatandaşları da bu eğilimi takip etme mecburiyetinde 

bırakmaktadır. Aksi takdirde o kişinin, bu yeni iletişim ve medya teknolojileri olmadan topluma 

entegre olması imkânsız değilse de zordur. Çünkü artık herkes, bu yeni dijital topluma 

yönlendirilmektedir. 

Toplanmanın Kolaylaştırılması (Yeniden Gruplandırma) 
 

Bugün Burkina Faso'da aynı sosyal bağlılığa sahip insanlar sosyal medya aracılığıyla bir araya 

gelmektedir. Gerek arkadaşlık, aile, din veya akademik gerekse profesyonel düzlemde 

tartışılacak konularla ilgili buluşulmaktadır. Sonuç olarak, Burkina Faso’da yeni iletişim ve 

medya teknolojileri birlikte yaşamada bir katalizör haline gelmektedir. Örneğin, Balai Citoyen, 

Rapid Job18 akımlar gibi WhatsApp, Facebook, LinkedIn ve diğer akım grupların 

oluşturulması bunun kanıtıdır. 

Halkın Mobilizasyonu 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri, Burkina Faso toplumunu bazı çok önemli konularda 

seferber ettirmektedir. Nitekim ulusun ortak çıkarına ilişkin bir olay olduğunda sosyal medya, 

Burkinalı aktivistlerin o konuyla ilgili harekete geçerek tepki gösterdiği yer olmaktadır. 

Ouagadougou'daki büyük hastaneye (Yalgado Hastanesi) olan yardım kampanyası, buna somut 

bir kanıttır. Sosyal medya sayesinde vatandaşlar, hastanede tüm ülke için sadece iki tane olan 

kuluçka makinesinden, 6 tane daha satın almak amacıyla, 7 milyon FCFA değerinde parayı 

sadece 3 haftada toplamışlardır (Africa 24, 2016). Bu hadisede sosyal medyanın doğru 

kullanılması sayesinde, pek çok kişinin vicdanına seslenilebilmiş ve iletişim ve medya 

teknolojileri ülkede, sosyal bir hizmete dönüştürülmüştür. 

Sosyal Hareketlere Katılım 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri aracılığıyla, toplumsal hareketlere katılım da 

gerçekleştirilmektedir. Ülkedeki sendikalar, sosyal medyayı grev gibi iyi amaçlarla kullanarak, 

halkı toplumsal hareketlere katılmaya çağırma imkanına sahip olmuştur. 

Merak Uyandırması 
 

İletişim ve medya teknolojileri, Burkinalıların merakını uyandıran araçlar olmuştur (Damome 

vd. 2020b). Başka bir deyişle, bu araçların kitleler tarafından kullanılması, Burkina halkının 

dikkatini çekmektedir. Burkinalı vatandaşlar, sosyal medyada neler olup bittiğini anlamaya 

çalışmaktadır. Hatta okuma yazma bilmeyen kişilerin, Facebook veya WhatsApp hesapları 

oluşturduğu bile görülmektedir. 
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Kullanmasının Esnekliği 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin esnekliği, Burkina toplumunda bir gerçeklik sağlamıştır 

(Sanou, 2004, ss. 19-20; Traoré, 2015, s. 13). Bu yeni teknoloji araçlarının çeşitleri ve 

olanaklarıyla birlikte, vatandaşların sosyal yaşamdaki hareketleri, daha kolay hale gelmiştir.  

Artık; mekân, zaman ve mesafe, vatandaşların yurtiçi ve yurtdışında iletişim kurmasına bir  

engel değildir (Vural ve Bat, 2010, s. 5). Bu olgu, sosyal yapıyı tamamen değiştirmektedir. 

Birdenbire, toplumsal yaklaşım yeni bir çağa, yani ülkede başka bir şekle bürünmektedir. 

Başka Ufuklara Erişimin Kolaylaştırılması 
 

Sosyal alanda, yeni iletişim ve medya teknolojilerinin sanal özelliği, büyük bir pozitif varlıktır. 

Bu sanal özellik, Burkinalıların dünyadaki diğer ufukları görmesini sağlamaktadır. Böylece 

ülkede olsalar bile, bu yeni iletişim ve medya teknolojilerinin araçlarıyla seyahat ederek, başka 

yerlerde neler olup bittiğini görebilmektedirler. Bu eylem onların, gerçek bir seyahate çıkmış 

gibi hissetmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla, ülke dışında olup bitenlerden ilham 

almaktadırlar. Sanal avantajın diğer bir yönü de, görüntü ve sesin aynı anda iletilmesidir.  

Burkinalıların açıklamalarına göre, sosyal ağlar sadece arkadaşlarla yazışma fırsatı vermekle 

kalmayıp, aynı zamanda onların video görüntülerini görme gücünü de verdiğini göstermektedir 

(Damome vd. 2020). Bu, yeni iletişim ve medya teknolojilerini daha da enteresan yapmaktadır. 

Ayrıca sanal ortamda, okuma-yazma bilmeyen bir birey dahi, gördükleri görseller ve 

dinledikleri sesler sayesinde, az da olsa yeni iletişim ve medya teknolojilerini kullanmayı 

başarmaktadır. 

Sunulan Fırsatlar 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri aracılığıyla, Burkinalılara sunulan çeşitli fırsatlar 

bulunmaktadır. Bunlara iş fırsatları ve hatta evliliğe dönüşen buluşmalar da dahildir (Onat ve 

Alikılıç, 2008, s. 10). İş fırsatları incelendiğinde öne çıkanlara bakarsak; Burkina Faso'daki 

sosyal ağların kullanıcıları, e-ticaret yaptıkları platformlar oluşturmuştur. Bu, e-ticaret 

pazarlarının reklamını kolayca yapmalarına ve daha fazla insana ulaşmalarına olanak 

tanımaktadır. Bu insanlar, yeni iletişim ve medya teknolojilerinin bu avantajı ile bir servet  

kazanmayı başarmaktadır. İş fırsatları ile ilgili olarak; hızlı iş, ekspress ve diğerleri gibi sosyal 

medya platformları, yayınladıkları bilgi ve vatandaşların erişemediği iş bilgileriyle, işsizlikle 

mücadeleye yardımcı olmuştur. Bu iki fırsatın dışında bazı insanlar, sosyal medya üzerinden 

yaptıkları arkadaşlık yoluyla evlenmişlerdir. Böylece yeni iletişim ve medya teknolojileri 

sayesinde, aileler bir araya gelmiştir. 
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Olumsuz Etkileri 

Bağımlılık 
 

Ne yazık ki yeni iletişim ve medya teknolojileri, Burkina Faso toplumunda sadece avantajlarla 

kalmayıp, aynı zamanda dezavantajları da içermektedir. Ve bu dezavantajlardan biri de 

bağımlılıktır. Yeni iletişim ve medya teknolojileri, Burkina Faso'daki halkın bazı 

kullanıcılarını, bağımlı hale getirmektedir. RTB (Burkina Faso Radyo-Televizyon Yayıncılığı) 

tarafından hazırlanan bir rapora göre, görüşülen gençlerin çoğu, sosyal ağları bir gün bile 

kullanmamaya dayanamadıklarını söylemektedir (RTB, 2020). Buna bakarak, kullanıcıların bu 

araçlardan ayrılmasının zorlaşması anlamında, olumsuz bir etki olduğu görülebilmektedir. 

İnsan İlişkisinin Bozulması 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin çarpıcı bir etkisi olarak, insan ilişkilerinde her geçen 

gün bir bozulma görülmektedir. İnsanların bu teknolojilerden önce hissettikleri insani sıcaklık, 

ne yazık ki bugün düşüştedir. Bununla birlikte kullanıcılar, yukarıda bu teknolojilerin olumlu 

özelliklerinde de görüldüğü gibi, iletişim teknolojisi araçları sayesinde arkadaşlar bulup, onlarla 

iletişim kurduklarını iddia etmektedirler. Hâlbuki bu kişiler, gerçek temasın yani fiziksel 

temasın önemini unutmaktadırlar. Toplumda herkes, akıllı telefonuyla bir sosyal ağdan diğerine 

geçiş yapmaktadır. Temaslar artık hayali bir dünyada yapılmaktadır (Aktaş ve Çaycı, 2013, s. 

2). Hatta bu konuda Burkinalı bir öğrenci; sosyal ağların kendilerini, herkesin bir araya 

geldiklerinde beraber oldukları gibi gösterdiğini, fakat bu görüntünün gerçeklik hissinden uzak 

olduğunu ifade etmiştir (Zongo, 2017; Le Gendre, 2008). Bu söylentiler, insan ilişkilerinin 

bozulduğuna bir kanıttır. 

Bireycilik (Individüalizm) 
 

Burkina Faso'da yeni iletişim ve medya teknolojilerinin ürettiği fiziksel temas kaybı toplumsal 

bireyselliğe dönüşmüştür (Yılmaz ve Horzum, 2005, s. 15). Burkinalı halkın Facebook, 

YouTube ve bu tür yeni iletişim ve medya teknolojilerinin yaygınlaşmasından önce, haberleri,  

futbolu, filmleri ve diğer şeyleri takip etmek için ortak bir cihaz kullandığına dikkat edilmiştir.  

Bu eski eylem, sosyal uyumu, başkalarını sevmeyi, karşılıklı yardımlaşmayı ve dayanışmayı ve 

birlikte iyi yaşamayı teşvik etmekteydi. Lakin bu teknolojiyi destekleyen 2G, 3G ve 4G'nin 

ortaya çıkmasıyla halkın yeni iletişim teknolojilerini kitlesel olarak kullanmaya başlaması,  

ülkenin bu eski sosyal yapısını derinden değiştirmiştir. Burkinalıların yaşadığı bu eski sosyal 

uyum gittikçe azalmış ve yerini bireyselliğe bırakmıştır (Zongo, 2017). Çünkü tüm bu yeni 

iletişim ve medya teknolojilerinin kullanıcıları akıllı telefonlarında her şeyi tek başına takip 
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etme eğilimindedir. 
 

Ahlaksızlık 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin, başka istenmeyen olumsuz sosyal etkileri de vardır. Bu 

olumsuz etkilerden biri de ahlaki yanlışlık meselesidir. Bazı insanlar bu teknolojileri iyi 

kullanarak, ülkeyi sürdürülebilir kalkınmaya doğru itmekteyken, bazıları da kötü bir yönde 

kullanmaktadır. Kanıt olarak, Burkina Faso'da 2018'de yaşanan bu olay, örnek gösterilebilir. 3  

gencin arkadaşlarıyla çektiği pornografik bir seks videosu, ülkedeki sosyal ağlarda gezmiştir. 

Bu olay, dava olarak mahkemeye taşınmıştır. Çünkü söz konusu olaydaki kız, 15 yaşından 

küçüktür (Damome vd. 2020). Ayrıca seks işçileri de internette kendilerini tanıtmak için bu 

teknolojileri kullanmaktadır. Cinsel tanışma profilleri, Facebook'ta ya da internet sitelerinde 

özel olarak oluşturulup, insanları ahlaki yanlışlara davet etmektedir. Bunlara örnek olarak,  

toplum katılımına açık özel profillerden biri olan "Ouaga'da Şehvetli Buluşma Planı", örnek 

gösterilebilir. Böyle bir olgu, sadakatsizliği teşvik edip, evli çiftler için sorunlar oluşturmakta 

ve ahlaki problemlere sebep olmaktadır. 

Sahte Haberler 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin bilgi alışverişi kaynağı olmasının yanında, yanlış 

bilgilendirmelere sebep olduğunu vurgulamak da önemlidir (Aydin, 2015, s. 123). Bu 

dezenformasyon yani sahte haberler, sosyal medyada dolaşarak, Burkina Faso toplumunda 

düzensizliğe ve bazen paniğe neden olmaktadır. Üstelik bu sahte haberler nedeniyle geleneksel 

medya bile, topluma yanlış bilgiler iletmektedir. Buna örnek olarak, 2018’in mart ayında 

Ouagadougou'daki bir organizasyona düzenlenen terör saldırısı sırasında, sosyal medyadaki 

yanlış haberlere göre, 28 kişinin hayatını kaybettiği dolaşmıştır. Olayın doğruluğu tespit 

edilmeden önce, bazı geleneksel medya kaynakları maalesef aynı hatalı bilgiyi haber olarak 

yayınlamıştır. Bu örneğin dışında, Ouagadougou'daki büyük pazarda, seks oyuncaklarının 

satıldığı ve yine aynı pazarda plastik pirinç satışının yapıldığı gibi yanlış bilgiler, bir zamanlar  

Burkina Faso'daki sosyal medyanın günlük haberlerinden olmuştur (Da Dalou, 2020). Böylece 

sosyal medya, eskiden denildiği gibi, kulaktan dolma bilgiler yaymaktadır. 

Dolandırıcılar 
 

Dolandırıcılar da paylarını kazanmak için, yeni iletişim ve medya teknolojilerini 

kullanmaktadır. Onların amaçları, sosyal ağlar aracılığıyla ya da elektronik ortamlar üzerinden 

olabildiğince çok insanı, para kazanmak için dolandırmaktır. Burkina Faso’da bu konuyla ilgili; 

para transferi, piyango kazançları, havalimanında bir akraba veya bir tanıdık tarafından uçağa 
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binmeden önce satın alınan bazı ürünlerin ücret ve vergilerinin geri ödenmesi dolandırıcılığı 

vb. durumlara rastlanmaktadır (La Belgique au Burkina Faso, 2016). Daha fazla örnek olarak,  

2020’nin eylül ayında, üç lise öğrencisi ve bir üniversite öğrencisi çevrimiçi dolandırıcılıktan 

tutuklanmıştır (Kindo, 2020). Çünkü sosyal medyayı kullanarak, Facebook gibi sosyal medya 

araçlarında profili olan kişilerin sayfalarından sahte profiller oluşturarak, belirli şirketlerin ürün 

fotoğraflarını sergileyip, dolandırıcılık yapmışlardır. 

Suç İşlenmesi 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojileri, suç işleme araçları olarak da kullanılmaktadır. Bu üzücü 

bir tespit olmakla birlikte, bir gerçekliktir. Burkina Faso'da, WhatsApp gibi sosyal ağlarda bazı 

gençlerin, kendi aralarında kick boks benzeri dövüş aksiyonlarını filme çekerek paylaştıkları 

görülmüştür (admin, 2020). Gençlerin bu platformlarda, "yıldız" ya da "kahraman" olmak 

istedikleri için eğitimlerini bırakıp, böyle tehlikeli olaylara yöneldikleri, analiz edilmektedir. 

Manipülasyon 
 

Manipülasyon, yeni iletişim ve medya teknolojilerinin olumsuz uygulamalarından biridir. 

Özellikle son 5 yılda Burkina Faso'da, terörizm olaylarının artışıyla alakalı olarak, sosyal 

ağlardaki manipülasyonun daha da çok olduğu görülmektedir. Ülkede etnisizm yaratmak 

amacıyla, sosyal ağlarda kötü niyetli bilgiler dolaşmaktadır. Yirgou terör saldırısında, köy şefi 

ve ailesi dahil olmak üzere, 49 kişinin ölümüne yol açılmış ve bu olaydan sonra teröristler, 

kabileler arası çatışmaları ülkeyi istikrarsızlaştırmak için, bir silah olarak kullanmaya 

başlamıştır. Bu nedenle sosyal ağlarda Fulani Kabilesi, ülkeye zarar vermek isteyen terörist bir 

etnik grup olarak kullanılmaktadır. Aynı konuyla alakalı bir diğer örnek ise; sosyal medyada, 

Malam Dicko'nun Fulani olduğu ve Fulanilerin klanından çıkan büyük terörist liderlerden biri 

olmasından dolayı, tüm Fulanilerin de kötü olduğu yorumlarıdır. Böylelikle ülkedeki sosyal 

ağlarda, Fulani Kabilesi hakkında bazısı doğru olmakla birlikte, çoğu zaman manipülatif 

haberler paylaşılmaktadır. Uluslararası araştırma merkezleri bile Burkina Faso hükümetini,  

Fulanileri kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Ancak Burkina Faso hükümeti bu suçu, 

tamamen reddetmektedir (Kieffer ve Guibal, 2020). Sosyal medyayı manipülasyon aracı olarak 

kullanan herkes, yaptığı hareketin tehlikeli bir duruma neden olabileceğinin farkında olarak 

hareket etmeli ve suç sayılacak hareketlerden uzak durmalıdır. 

Sanatçılar Arasındaki Gerilim Yerleri 
 

Sanatçılar da yeni iletişim ve medya teknolojilerinin, olumsuz etkilerinden kurtulamamaktadır. 

Sosyal ağlar, artık ülkedeki sanatçılar arasında tartışma, kızgınlık ve nefret alanları olmuştur. 
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Burkina Faso'daki ünlü bir sanatçı olan Malika la Slamazone, 2020'nin ocak ayında sosyal 

medyada paylaştığı bir video yüzünden sıkıntılar yaşamıştır. Bu video, İtalya'da yaşayan 

Burkinalı bir sanatçıyla evlenme teklifinin videosuydu ve videonun ardından, Rama isimli bir  

başka ünlü, Malika la Slamazone’u bu birliktelikten vazgeçmesi için tehdit ederek, sosyal 

medyada eylem yapmıştır. Rama, Malika la Slamazone’la evlenmek isteyen adamın, 17 yıldır  

evli ve 4 çocuklu olduğunu, bu birlikteliğin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, sosyal 

medyada tepki vermiştir (Gulmu.Info, 2020). Bu olayın dışında, Fildişi Sahilli bir komedyen 

olan Eunice Zunon, Ouagadougou havaalanında giydiği uygunsuz kıyafeti nedeniyle, Burkina 

Faso polisleri tarafından tutuklanmıştır. Komedyen Eunice Zunon, sosyal medyada olayı 

açıkladığı bir video paylaşarak, tepki vermiştir. Burkina Faso havaalanındaki polisleri, uçağa 

binmek üzereyken kendisine saldırmakla suçlamıştır. Polislerin açıklamaları ise, bu tür 

giysilerin giyilmesini yasaklayan bir yasadan dolayı böyle davrandıkları yönündedir (Noaro- 

Kabré, 2020). Bu olay sosyal ağlarda çok hızlı bir şekilde patlamış, sonrasında ise her iki 

ülkeden bazı sanatçı ve vatandaşların birbirlerine karşı şok edici sözler söylemesine neden 

olmuştur. Sonuç olarak sosyal ağlar, bu gibi durumlarda sanatçı veya vatandaşlar arasında bir 

gerilim ve hakaret alanına dönüşebilmektedir. 

Yeni İletişim ve Medya Teknolojilerinin Kültürel Alana Etkileri 

Araştırmanın konusuna göre yeni iletişim ve medya teknolojilerinin, kültürel düzey üzerindeki 

etkileri, sosyal etkilerden sonraki, en önemli noktalardan biridir. Yeni iletişim ve medya 

teknolojilerinin siyasi, sosyal ve ekonomik etkileri olduğunu açıkladıktan sonra, çalışmanın 

önemini yerine getirmek amacıyla, kültürel açıdan da bir inceleme yapılmıştır. 

Olumlu Etkileri 

Kültürün Tanıtımı 
 

Ülkenin kültürel değerlerini tanıtmak için insanların, yeni iletişim ve medya teknolojilerini 

kullandığı bağlamda; sosyal medyanın kültür üzerindeki olumlu etkisinin reddedilemez olduğu 

söylenebilir (Onat ve Alikılıç, 2008, s. 3). Çünkü sosyal medya, ulusal kültürün tanıtımına katkı 

sağlamaktadır ve Burkina Faso, Afrika sinemasının başkenti olarak görüldüğü için, yeni iletişim 

ve medya teknolojileri, bu açıdan sektöre katkı sağlamaktadır. FESPACO (Ouagadougou Pan- 

Afrika Sinema ve Televizyon Festivali) ise bunun en önemli örneğidir. FESPACO, halkın  

ülkedeki mevcut kültürlerin gerçeklerini daha iyi anlamasına yardımcı olmak için; belgeseller,  

yayınlar, raporlar ve filmler üretmiştir. Böylelikle kültürleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmayanlar ve ne aynı etnik gruptan ne de aynı bölgeden olanlar, yeni iletişim ve medya 
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teknolojileri sayesinde, çevrelerindeki kişilerin farklı davranışlarını, inançlarını ve kültürel 

alışkanlıklarını bilme olanağına sahip olmuşlardır. Ayrıca, SİAO (Salon İnternational de 

l'Artisanat de Ouagadougou) ve SNC (Ulusal Kültür Haftası), sanatsal eserlerin reklamı ve 

tanıtımı için yeni iletişim ve medya teknolojilerine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü yeni iletişim ve 

medya teknolojileri dışında çok az kişi, ülkenin kültürel değerleri hakkında 

bilgilendirilebilmektedir (Yarabatioula, 2018, s. 353). Yeni iletişim ve medya teknolojileri,  

sadece Burkina Faso'nun ulusal kültürünü tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer ülkelerin 

kültürlerinin birleşmesini de teşvik etmektedir. Bu kültür birleşimi, Burkinalıların diğer 

ülkelerin kültürlerinin birçok nitelikli özelliğini kucaklamasını sağlamaktadır. Bu da, ülkenin 

kalkınmasında önemli bir faktör olmaktadır. 

Eğitim Kalitesinin Artırılması 
 

Ülkede bölgesel kaynakların yetersizliği nedeniyle, yeni iletişim ve medya teknolojilerine 

erişim, eğitimin kalitesini artırmaktadır. Başka bir deyişle, günümüzde yeni iletişim ve medya 

teknolojileri, Burkina Faso'da ilim edinimini kolaylaştırmaktadır. Örneğin internet aracılığıyla 

öğrenciler ve akademisyenler, araştırmalarını hızlı ve olumlu bir şekilde yapabilmektedir.  

İnternet ve bilgisayarlar gibi yeni iletişim ve medya teknolojilerinin sayesinde, öğretmenlerin 

öğrencilere eğitim verme görevi, daha kolay hale gelmiştir (Yılmaz ve Horzum, 2005, ss. 11- 

12). Öğretmenlerin bir şeyi anlatmak için, uzun zaman harcayarak tahtaya çizdikleri resimler,  

artık geride kalmıştır. Öğretmenin açıklamak istediği imajı, tüm öğrencilerin anlayabilmesi 

için, sadece o imajı yeni iletişim ve medya teknolojileriyle yansıtması yeterlidir. Bu, öğrencilere 

başka bir tat ve farklılık sağlarken, daha kaliteli eğitimin de kapısını açmaktadır (Tiemtoré, 

2007, s. 5). Ayrıca, yeni iletişim ve medya teknolojileri aracılığıyla çevrimiçi eğitimler, tez 

savunmaları ve burs başvuruları mümkün hale getirilmiştir. Bobo Dioulasso'da (ülkenin ikinci 

başkenti) ikamet eden Jean-Baptiste Millogo adında bir Burkinalı öğrencinin, jüri 

profesörlerinden birisi Nice’te diğeri ise Fas'ta iken, bir video konferans ile yüksek lisans tez 

savunmasını uzaktan yapması, bu duruma örnektir (Le Gendre, 2008). Böylece, yeni iletişim 

ve medya teknolojileri ile sanal üniversite gibi yeni yöntemler, öğrencinin sınıftaki fiziksel 

varlığının sınırlarını ortadan kaldırmaktadır. Bu teknolojilerle birlikte öğrenciler derslerini; 

nerede, ne zaman ve nasıl alacağına karar verebilir ve bu imkan sadece öğrencilerle 

bitmemektedir. Aynı zamanda, üniversitelerdeki eğitimci eksikliğinin giderilmesine de 

yardımcı olmaktadır (Tiemtoré, 2007, s. 6). Sadece internet erişimiyle yapılan bu atılım ile 

nerede olunursa olunsun eğitim ve öğretim, yeni bir sisteme geçmiştir. 
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Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi 
 

Burkina Faso’da e-sağlık sistemi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesini sağlamıştır. Burkina Faso, 

yurtdışındaki sağlık ortaklarıyla video konferanslar aracılığıyla, yeni iletişim ve medya 

teknolojilerinden yararlanan 150 ülkeden biridir. 100.000 kişiye 6 doktorun düştüğü Burkina 

Faso’da, sağlık hizmetlerinin performansının hala zayıf olduğunu, bu istatistik kanıtlamaktadır. 

Sağlık Ağı, ülkedeki sağlık sektörünün çalışanlarına, sağlık temel bilgilerinin ulaştırılmasına 

katkı sağlamıştır (Sanou, 2004, s. 24). Örneğin video konferans teknolojisi, Cenevre 

Üniversitesi Hastanesi’nin doktorlarının hastaları takip etme ve tıbbi danışmanlık konusunda 

Burkinalı doktorları ve yerel tıbbi personeli uzaktan eğitmelerine imkan vermiştir (Le Gendre,  

2008). Mesafeye rağmen Burkina vatandaşları, yeni iletişim ve medya teknolojilerinin, bu 

olumlu kültürel etkilerinin sayesinde, hastalarını tedavi edebilmektedir. 

Eğlence Tanıtımı 
 

Burkina Faso'da yeni iletişim ve medya teknolojileri, kültürel anlamda eğlence kaynaklarıdır.  

Sosyal medya ve geleneksel medya; çeşitli eğlence içerikleriyle kullanıcıların müzik 

dinlemesine, komedi programlarını izlemesine ve oyun oynamasına olanak tanımıştır. Yeni 

iletişim ve medya teknolojilerinin bu özelliği, ülkenin vatandaşlarının endişelerini unutmasına, 

mutlu olmasına ve stres atmasına yardımcı olmaktadır. Bu sosyal ağlar; kullanıcıların 

fikirlerinin değişmesine, problemlerini unutabilmesine, hayatı farklı görmesine ve günlük 

hayata motive olmasına katkı sağlamaktadır. Général Tchoutchoubatchou, Kapak Tondyé 

kuşağı (Koala P. Hugues ve Ouédraogo Inoussa (Noaga)), Moussa Petit Sergent ve benzeri 

komedyenler, Burkina Faso'da özel olarak web komedisi yapmak için, sosyal ağları 

kullanmaktadır. Miss Tanya, Dez Altino, Floby gibi Burkinalı müzisyenlerin kullandığı 

Facebook profillerinde de sanatçıların bazı müzikleri bulunmaktadır. 

Olumsuz Etkileri 

Kültürel Değer Kaybı 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin sunduğu her şeyin alınmaması veya kabul edilmemesi 

gerekmektedir. Bunun nedeni ise kesim fark etmeksizin, her kullanıcının bu araçlara 

ulaşabilmesidir ve bu durumun kullanıcıların kültürünü olumsuz olarak etkilemesidir. Çünkü 

yeni iletişim ve medya teknolojileri, belirli aktörler tarafından, kullanıcıların zihinlerini 

olumsuz olarak sömürmek ve yanlış ideolojilerle etkilemek için kullanılabilmektedir (Sanou, 

2004, s. 19). Bundan dolayı bugün, yeni iletişim ve medya teknolojileri, ülkenin bazı 

vatandaşlarının kültürel değerlerinin kaybolmasına neden olmuştur. Aslında bu teknolojiler, 
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günlük hayata girdiği günden bu yana, kullanıcıları sefahat etmeye teşvik etmektedir. Bu yeni 

davranış ortaya çıktığından beri, her şeyin artık normal ve yapılabilir olarak görüldüğü, yeni bir 

yaşam tarzı oluşmuştur. Bu nedenle kültürel değer kaybı, bu yeni teknolojilerin olumsuz 

sonucudur ve kullanıcıların gün geçtikçe yerel kültürlerinden uzaklaşarak, bazen kendi 

kültürlerine aykırı bazen ise, tamamen değerlerine zarar veren yeni bir kültürü benimsedikleri 

görülmektedir. 

Edepsizlik 
 

Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin sosyal medya platformunda sunduğu özgürlük, ülkedeki 

kültür değerlerinin bozulmasına ve ahlaksızlığa dönüşebilmektedir (Aydin, 2015, s. 124). 

Yaşlılar ile küçükler arasındaki saygı eksikliği, utanma eksikliği, çocuk suçluluğu, sefahat, 

eylemlerin ihlali, hırsızlık, bireycilik ve sanal dünyada ulusal kültür değerlerinin tamamen 

bozulması, iletişim ve medya teknolojilerinin genel olumsuz etkilerindendir. 

Bulgular 

Günümüzde tüm sektörlerin dijitalleşmesinden sonra Burkinalıların sosyal bağlarını sürdürmek 

için yeni iletişim ve medya teknolojilerini kullanmaları önemli bir gelişme olarak ele alınabilir. 

Burkina Faso'da yeni iletişim ve medya teknolojilerinin etkileri üzerine yapılan bu çalışmanın 

ardından; insanların kullandığı yeni iletişim ve medya teknolojilerinin genellikle bilgilenmek 

ve sosyal bağlantıları sanal ortamda tutmak amacıyla kullandıkları sonucuna varılmıştır. 

Araştırmada dikkat edilen nokta Burkina Faso’da iletişim ve medya teknolojilerin sosyal 

etkileri diğer alanlara kıyasla daha fazladır. Sosyal etkilerinin diğer alanlara oranla daha çok 

olumlu sonuçları bulunmaktadır. Bu noktada, bu yeni iletişim ve medya teknolojilerini 

adlandıran “sosyal medya” isminin daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Böylece iletişim ve 

medya teknolojileri bir ülke için çok önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu araçların 

kullanıcılarının da sosyal medyayı daha çok "kendini bilgilendirmek" için kullandıkları 

söylenebilir. Araştırmada WhatsApp’ın insanlar tarafından en çok kullanılan araç olmasının,  

görüntülü görüşme, sesli mesajlar, reklam yapma imkânı, durum paylaşımları gibi çeşitli 

özelliklere sahip olması, yurt içi ve yurt dışı görüşme yapmanın uygun maliyetli olması gibi 

birçok sebebi bulunmaktadır. Bu, ülkedeki düşük internet kullanıcı oranına rağmen, iletişim ve 

medya teknolojilerinin kullanımı artık Burkina Faso nüfusu arasında alışkanlık haline 

gelmesiyle açıklanmaktadır. Bu teknolojileri kullanmayı bilen kişiler gelişmiş ülkelerde olduğu 

gibi kendi ülkesini kalkındırmak için de birçok alanda kullanabilir. Burkina Faso'da da böyle 

bir olayın mümkün olabileceğine dair umutlar yeşermektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Kısacası iletişim ve medya teknolojileri, Burkina Faso toplumunu ve kültürünü etkilemektedir. 

Bu etkiler ülkenin sosyal ve kültürel düzeyine hem olumlu hem de olumsuz olarak 

yansımaktadır. Burkina Faso’daki medya ve iletişim teknolojilerinin sosyal alandaki olumlu 

etkileri temas, bilgilendirme, bilgi alışverişini kolaylaştırmak, sosyal entegrasyonun 

kolaylaştırılması (yaşam değişikliği), toplanmanın kolaylaştırılması (yeniden gruplandırma), 

halkın mobilizasyonu, sosyal hareketlere katılım, merak uyandırma, kullanım esnekliği, başka 

ufuklara erişimin kolaylaştırılması ve sunulan fırsatlar şeklindedir. Sosyal alandaki olumsuz 

etkileri ise bağımlılık, insan ilişkilerinin bozulması, bireycilik (individüalizm), ahlaksızlık, 

sahte haberler, dolandırıcılık, suça teşvik, manipülasyon, sanatçılar arasındaki gerilim 

şeklindedir. Çalışmanın devamında Burkina Faso’nun medya ve iletişim teknolojilerinin 

kültürel etkilerinden söz edilmektedir. Bu anlamda kültürün tanıtımı, eğitim kalitesinin 

artırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, eğlence tanıtımı gibi olumlu etkileri 

bulunmaktadır. Kültürel etki açısından olumsuz tarafı ise kültürel değer kaybı ve ahlaksızlık 

şeklinde bazı noktalar tespit edilmiştir. Burkina Faso’da medya ve iletişim teknolojileri, 

toplumu sadece sosyokültürel alanda etkilemiyor. Politik ve ekonomik alanlarda de 

etkilemektedir. Yine bu alandaki etkileri de hem olumlu ve hem de olumsuzdur. Genel olarak, 

Burkina Faso’nun medya ve iletişim teknolojileri toplumu her alanda etkilemektedir. Gerek 

sosyal, kültürel, politik ve gerekse ekonomik alanda birçok etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerin 

olumlu tarafı olumsuz tarafından daha çok olduğu için Burkina Faso’daki iletişim ve medya 

teknolojileri sosyal, kültürel politik ve ekonomik hayatı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  

Çünkü bu sayede kullanıcıların büyük oranda hayat standartlarının arttığı gözlemlenmektedir. 

Ek olarak, çalışmanın incelenmesinden ve analizinden elde edilen önemli sonuçlardan birisi de 

yeni iletişim ve medya teknolojilerinin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel anlamda bir taşıma 

ve kopyalama gücü olduğu gerçeğidir. Daha açık bir anlamda, insan yaşadığı tüm şeyleri artık 

dijital ve elektronik platformlarda yaşamaya başlamıştır. Ancak hayat ve elektronik yaşam 

arasındaki önemli farklardan birisi, sosyal medya kullanıcılarının dijital ortamda konuşmak, 

tartışmak ve kamuoyu oluşturmak gibi birtakım özgürlük alanları bulmalarıdır. Ana akım 

medyalarda bile böyle bir özgürlük gücünün var olmadığı olasıdır. Burkina Faso’da medya ve 

iletişim teknolojilerinin araçları basın, radyo televizyon, sinema, telefon, bilgisayar, internet, 

WhatsApp, Facebook, Messenger, YouTube, Twitter ve diğerleridir. Burkina Faso'da yeni 

iletişim ve medya teknolojilerinin gelişiminin diğer gelişmiş ülkelerle kıyasla hala geride 

kaldığını da hatırlamak gerekmektedir. Dolayısıyla hükümet, ülkenin sürdürülebilir bir 

http://www.internationalstudentsymposium.com/en/


7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

73 

www.internationalstudentsymposium.com 

 

 

kalkınma düzeyine erişebilmesi için bu teknolojilerin durumunu iyileştirecek politikalar 

benimsemelidir. Örneğin Burkina Faso, Senegal'in yaptığı gibi iletişim ve medya 

teknolojilerinin ithalatı üzerindeki vergileri kaldırarak ayrıcalık tanıyabilir. Ancak, Burkina 

Faso'nun içme suyuna erişim, eğitim, sağlık hizmetleri ve yiyecek gibi birçok temel 

ihtiyaçlarını karşılama konusunda da hala yetersiz olduğuna dikkat edilmelidir. Bunun için 

devletin yoksullukla mücadele etmesi gerekmektedir. Bu, nüfusun yaşam koşullarını 

iyileştirecektir. Böylece vatandaşlar bu teknolojilere kolaylıkla erişebilecektir. Ülkenin 

kalkınmasına engel olan terörizmle mücadele etmelidir. Çünkü terörizm, vatandaşların bilgiye 

erişmesini ve araştırmasını engellemektedir. Dahası, terör belasıyla mücadele etmek için yeni 

iletişim ve medya teknolojileri bile kullanılabilir. Çünkü teröristlerin bu platformlarda 

bıraktıkları bilgiler onlara ulaşmak için kullanılabilir. Öte yandan ülkedeki elektrik sorunu da 

çözülmelidir. Çünkü elektrik kesintileri ve yüksek maliyeti de yeni iletişim ve medya 

teknolojilerinin gelişimini yavaşlatan faktörlerdendir. Nitekim bir elektrik kesintisine 

uğradıktan sonra büyük arızalar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum bilgisayarlara zarar  

verebiliyor ve çalışanların, öğrenci araştırmalarının ve diğer çalışmalar sekteye uğratmaktadır. 

Hükümet, Burkina Faso'daki yeni iletişim ve medya teknolojilerinin durumunu değerlendirmeli 

ve ülkenin dijital ekonomiye tam olarak erişebilmesi için geleceğe odaklanmalıdır. Ek olarak,  

ülkedeki yeni iletişim ve medya teknolojilerinin az gelişimine rağmen (İnternet kullanıcılarının 

ve sosyal ağ kullanıcılarının sayısının düşük olması), bu teknolojilerin sundukları farklı 

olanaklarla Burkina Faso'ya girmesinin ülkedeki pozitif değişimde büyük bir rol oynadığı 

söylenebilir. Bu nedenle, iletişim ve medya teknolojilerinin Burkina Faso’nun toplum hayatına 

nasıl bir katkı sağladığına ilişkin şu varsayımlarda bulunabiliriz: 

- Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin reklam avantajı. 
 

- Yeni iletişim ve medya teknolojilerinin düzenlenmesi. 
 

- Nüfusun yeni iletişim ve medya teknolojilerinin kullanımı hakkında bilinçlendirilmesi. 
 

- Yeni iletişim ve medya teknolojileri sübvansiyonu. 
 

- Telefon ağlarının ve internetin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması. 
 

- Tüm sektörlerde dijital yeniliğin teşvik edilmesi. 
 

- İletişim ve medya teknolojilerinde gelişmiş ülkelerle yapılan iş birliği. 
 

- Gençlerle iş birliği. 
 

- Telefon operatörleri arasında rekabeti teşvik etmek için uygun koşulların yaratılması. 
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- Yoksullukla mücadelesi. 
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Nojoom Davası Filminin Analizi 1
 

Mohammed Abbas Alnajdı2 

 
Özet 

Bu çalışmada Yemenli yönetmen Khadija Al-Salami'nin Nojoom Davası (I Am Nojoom, Age 

10 and Divorced) adlı filmi ele alınmakta ve film Yemen toplumundaki kadınların en önemli 

sorunlarından biri olan küçük kızların evlendirilmesi konusunu ele almaktadır. 

Başlangıçta erken evliliğin veya küçük kızların evlendirilmesinin tanımı açıklığa 

kavuşturulmaktadır. Erken evliliğin doğasına, nedenlerine ve etkilerine de değinilmektedir.  

UNICEF gibi uluslararası kuruluşlara göre, Afrika, Asya ve Güney Amerika gibi gelişmekte 

olan kıtalarda erken evliliğin yaygınlığına ilişkin bazı istatistikler sunulmaktadır. Daha sonra 

filmin hikayesi, ana olayları ve karakterleri kısaca anlatılmaktadır. Yönetmenin 2008 yılı 

sonlarında Yemen'de yaşanan gerçek hikayeden yola çıkarak nasıl ilham aldığına ve onu bir 

filme dönüştürmek için kitabın haklarını satın almasına neden olan sebeplere ışık tutulmaktadır. 

Film yönetmeninin profili ve Amerika'ya seyahatinden önce Yemen'deki hayatının en önemli 

yönlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca, uzun ve kısa en önemli belgesel ve drama filmlerini,  

katıldığı festivalleri ve hak ettiği en önemli ödül ve onurları gösterilmektedir. 

Amerikalı feminist eleştirmen Molly Haskell'in From Reverence to Rape: The Treatment of 

Women in the Movies adlı kitabında geliştirdiği kadın sınıflandırmasına göre, filmdeki kadın 

karakterlerin güçlerinin, zayıflıklarının veya gerçekçiliklerinin boyutu hakkında bir analiz 

yapılmaktadır. Son olarak, filmdeki en önemli sahne (tecavüz sahnesi) ve yönetmenin 

kullandığı simgesel üslup, Fransız teorisyeni Christian Metz'in görsel söylem dili kuramı ve 

göstergebilimsel çağrışımlara göre çözümlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Khadija Al-Salami, Küçüklerin Evliliği, Nojoom Davası Filmi, Zorunlu 

Evlilik, Yemen Filmi, Yemen Sineması. 

 
Giriş 

Dil, insanlar arasındaki anlaşmanın, mesajların iletilmesinin ve gereksinimlerin ifade 

edilmesinin önemli bir aracı sayılmaktadır. Günümüzün en önemli ve etkili dillerinden biri, 

 

1 Nojoom Davası, filmin Türkçe versiyonundaki adıdır. Ancak filmin orijinal Arapça versiyonundaki adı "Ana 

Nojoom bent alasherah wamotalagah". İngilizce versiyonundaki filmin adı "I Am Nojoom, Age 10 and 

Divorced".Filmin senaryosunun dayandığı kitabın adı ise Türkçe versiyonu: “Ben Nojoud, 10 yaşında bir dulum". 
2 Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
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sinemada temsil edilen görsel dildir. Bunun nedeni sinemanın alıcının (izleyici) inancını 

değiştirmesinde dolaylı bir etkiye sahip olmasıdır. Film yönetmeninin bu mesajları 

gönderdiğini göz önünde bulundurursak, bu mesajlar yönetmenin açıklamak istediği içeriği 

veya tartışmayı, topluma ve insanlara sunmak istediği sorunları ifade etmektedir. İnsan yaşadığı 

toplumdan etkilenir ve aynı zamanda o toplumu da etkiler. İnsanın fikirlerinin daha önce 

yaşadığı şeylerden kaynaklanması doğaldır. Yönetmenlerin zaman zaman yaşantısından 

edindiği tecrübeleri filmlerine aktarması karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Yemenli 

yönetmen Khadija Al-Salami de yaşadığı şeyleri filmlerine aktarmıştır. 

İncelediğimiz filmin başında yönetmen Khadija bu konuyu ele almaktadır. Film, Yemen'de 

kadınların en önemli sorunlarından biri olan erken evlilik konusunu anlatmaktadır. Khadija,  

sinema aracılığıyla çocuk yaştaki insanların evlilik hakkındaki sorunlarını göstermektedir. 

Filmin hikayesi, 2008 yılında yaşanan Yemen'deki gerçek bir hikâyeye dayanmaktadır. Bu 

makalede, söz konusu filmi inceleyerek yedinci sanatın (Sinema) önemine ve Yemen 

toplumundaki önemli konuların tartışılmasına, özellikle de kadın meselelerine dikkat çekerek, 

Yemen film çalışmalarının eleştirel bir okumasını sunmaya çalıştık. 

Çalışmanın Önemi 

Bu çalışmanın önemi, bu filmi ele alan ve görsel dilini inceleyen ilk çalışma olmasında 

yatmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma, bu filmi ele almak ve onu daha geniş ve çeşitli yönlerden 

analiz etmek için ilk yapı taşını oluşturacaktır. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışma, filmde kadınların temsil ettiği tüm kadın karakterleri inceleyerek yönetmenin 

filmdeki Yemenli kadın karakterini nasıl sunduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma 

ayrıca filmdeki bazı olayların anlatımında sembolik yöntem kullanılarak filmin görsel dilini 

incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda filmin önemini vurgulamayı ve onu 

Yemen'deki erken evliliklerin gerçek istatistikleriyle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. 

Çalışma Metodolojisi 

Filmin en önemli sahnelerinden biri olan tecavüz sahnesi başta olmak üzere filmdeki görsel 

söylem dilinin çözümlenmesinde Christian Metz'in teorisi benimsenmiştir. Buna göre 

yönetmenin filmi yönetirken seçtiği sembolik üslup ve özellikle tecavüz sahnesi analiz 

edilecektir. 

Çocuk Yaştaki Evlilik 

Küçük çocukların evliliği diğer bir deyişle 18 yaşın altındaki evliliktir. Bazı ülkelerde resmi 

veya gayriresmi olabilir ya da Çocuk Hakları Örgütü (UNICEF) tarafından tanımlandığı şekilde 

fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişimin tamamlanmasından önceki, 18 yaşın altındaki iki 
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taraflı (ikisinden biri veya her ikisi), bir evliliktir. Zorla evlendirme denilen bir evlilik olduğunu 

söyleyebiliriz. Zorunlu evlilik; bir tarafın veya her ikisinin tam ve serbest rızası olmadan bir  

veya iki tarafın ciddi toplumsal, aile baskısı veya zorlamalar sonucu sona erdiremediği ya da  

iptal edemediği durumlarda yapılan herhangi bir evliliktir (Girls not brides, 2014). 

İslam dininde ise, evlilik için belirli bir yaş yoktur. Bir kişi ergenliğe ulaştığında, erkek veya  

kadın, evlenebilir. Erkekler için rüya ve kızlar için adet görme, cinsel organların hazır olup 

olmadığının açık bir göstergesidir (El-Fayez, 2012, S.2). İslam'da evliliğin şartlarından biri, bir 

veli ve iki şahidin varlığında zorlama veya tehdit olmadan razı olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de, 

Allah evlilikten bahsettiğinde her zaman kadınlar hakkında konuşur ve kadınlar kelimesiyle on 

yaşındaki bir kızı kastetmemektedir. Ancak Yemen’de evlilik şartları yerine gelmemesine 

rağmen küçük kızlar zorla evlendirilmektedir. Ancak bu olgu eski zamanlardan beri var 

olmuştur. Bu durum gelenek ve görenek değerleriyle bağlantılı tarihsel ve sosyal köklere 

sahiptir. 

Erken Evlilik ve Zorla Evlendirme Sebepleri 

Erken evliliğin sebepleri toplumdan topluma farklılık gösterir, ancak temel nedenleri genellikle 

aynıdır. Bu, kızların değerini en aza indirmeyi, ev işleri ve üreme rollerindeki sınırlandırmayı 

içerir. Bu nedenlerden en önemlisi ergenlerin -özellikle de kadınlar- onları koruma bahanesiyle 

cinsel yaşamının ataerkil kontrolüdür. Bu nedenler aynı zamanda kızları para için satılan bir  

mal olarak kabul eder. Bunlar arasında kıza para için satılan bir mal olarak bakmak, kızlara 

yönelik gelecekteki sınırlı fırsatlar, düşük sosyal statü, aile evinde kötü muamele ve yoksulluk, 

tüm bu nedenler evliliğin kabul edilebilir bir çözüm olmasını sağlar. İnsani krizler ve savaşlar, 

erken ve zorunlu evlilik oranının yüksek olmasının nedenleri arasındadır. Çünkü evliliğin 

ebeveynler tarafından kızları cinsel şiddetten korumak için en iyi seçenek olduğu 

düşünülmektedir (Care’s Global Experıence, 2018). Cehalet, adetler ve gelenekler, bazı 

toplumlarda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, erken ve zorunlu evliliklerde aktif rol 

oynamaktadır. 

Erken Evliliğin Etkileri 

Erken evlilik, özellikle kızlara ciddi fiziksel ve psikolojik zarar verir çünkü erken yaşta evlilik, 

beklenmeyen bir şoktur ve kızın basit yaşam deneyiminin ötesindedir. Ayrıca kıza, eve ve 

çocuklara erken yaşta bakma gibi sorumluluklar da verir. Erken evlilik aynı zamanda bir kızın  

eğitimini tamamlamasını engellemekte veya daimi olarak mahrum bırakmaktadır. Erken evlilik, 

kıza duygusal ve fiziksel şiddet getirir ve kocasına hizmet etmek için köle olarak kullanılmasına 

yol açar. Ayrıca, erken evlilik kızlarda  hamilelik ve doğum sırasında erken yaşta sağlık 
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komplikasyonları ortaya çıkarmakta ve bu sağlık komplikasyonları sıklıkla ölüme neden 

olabilmektedir (Aktepe ve Atay, 2017, S.415, 416). 

 

2 Mart 2018 tarihinde web sitesinde yayınlanan UNICEF raporuna göre, her yıl 12 milyon kız 

çocuğu 18 yaşından önce evlenir, bu nedenle bu rolü oynayacak fiziksel ya da duygusal 

hazırlığa sahip olmadan eş ve anne olarak hayata başlar (Wylie, 2018). Ne yazık ki bu olgu 

korkutucu bir şekilde yayılıyor ve bununla ilgili birçok istatistik vardır. Bunlardan bazıları 

şunlardır: 

● Gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut oranlar, her 10 kız çocuktan 4'ünün 18 yaşından önce 

evlendirildiğini göstermektedir. 

● 18 yaşından küçük kızların %28'i Güney Asya'da, %31'i Doğu ve Güney Afrika'da, %22'i 

Latin Amerika ve Karayipler’de ve %15'i Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da evli, bazı Kuzey 

Amerika ve Avrupa toplumlarında daha düşük oranlarda. Aramızda yaşayan 700 milyondan 

fazla kadın ve 150 milyon erkek çok küçük bir yaşta evlendi. Üçte biri ise on beş yaşın 

altında evlendi (UNICEF Data, 2021). 

● Çocuk evlilik oranları sınırlanmazsa dünyadaki çocuk yaşta evlenen kadın sayısı 2050 

yılına kadar 1,2 milyona ulaşabilir (Wylie, 2018). 

● Her gün 18 yaşına gelmeyen 37.000 kız evlendiriliyor (Zerzan, 2015). 

Yemen'e gelince istatistikler kızların %13'ünün on beş yaşına gelmeden evlendirildiğini ve 

kızların %75'inin on sekiz yaşından önce evlendirildiğini göstermektedir (Mejreshi, 2013, S.4). 

Köylerde, adetler ve gelenekler nedeniyle erken evliliğin yaygın şekilde olması üzerine 

gerçekçi bir istatistik yoktur ve kızın evliliği sekiz yaşına kadar düşebilir. Üstelik Yemen 

Anayasası’nda evlilik yaşını tanımlayan bir yasa yoktur ve bu, olgunun yayılmasına yardımcı 

olmuştur. Sanatın önemine olan inancına dayanarak yönetmen Khadija Al-Salami, bu olguyu 

insanları eğitmek ve aralarında farkındalık yaratmak için sinematik bir şekilde ele alıp 

tartışmaya açmıştır. Khadija ''Nojoom Davası'' adlı filmi aracılığıyla mesajını insanlara 

iletmiştir. 

Filmin Hikâyesi 

Hikâye, Nojoom'un evden kaçmaya karar vermesiyle başlar. Babasını ve kocasını dava etmek, 

boşanma talebinde bulunmak için mahkemeye gider. Nojoom mahkeme salonuna girer ve 

beklemeye devam eder. Hakim, mesai saati sonunda mahkeme salonunda Nojoom’un tek 

kaldığını görür. Hakim ona yaklaşır ve neden orada olduğunu sorar. Nojoom hemen boşanmak 

istediğini söyler. Hakim kızın bu cevabı karşısında şaşırır ve sonra Nojoom trajik hikayesini 

anlatmaya başlar. 
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Nojoom; babasının, köyün gençlerinden birinin en büyük kızı Najla'ya tecavüz etmesi 

nedeniyle yaşadığı utanç nedeniyle köyü terk etmek ve şehre göç etmek zorunda kaldığından 

bahseder. Şehre taşındıktan sonra ailenin kötü yaşam koşullarını açıklar. Nojoom babasının 

itibarından korkması, onuru, babasının yoksulluk ve para ihtiyacından dolayı onu 30 yaşında 

bir erkekle evlendirdiğini açıklar. Nojoom hakime hiç bilmediği bu evliliğin trajedisini izah 

eder. Film Nojoom'un kocasıyla yaşadığı sefil hayatı anlatır. Filmde Nojoom'un kocasının ona 

nasıl sert bir şekilde davrandığı ve zorla onunla seviştiği görülür ve kocasının annesinin de ona 

kötü muamele yaptığını gösterir. Nojoom’un yorucu bir şekilde ev hanımı olarak çalıştığını 

anlatır. Bütün bunlardan dolayı Nojoom, acı dolu hayatından kurtulmak için bir gün intihar  

etmeye çalışır. Bu nedenle kocası, korkutucu davranışlarından şikayet etmek için onu ailesine 

götürür. Nojoom, annesine ve babasına kocasının kendisine kötü muamelesini şikayet eder 

ancak şikayetine cevap vermezler. Nojoom Sana’da’ki 1 varlığından faydalanarak ve 

trajedisinden kurtulmak için mahkemeye kaçmaya karar verir. Filmin sonunda, Nojoom 

kocasından boşanır ve okuluna geri döner. 

Filmin Ana Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? 

Yönetmen, filmin senaryosunu 2008 yılında Yemen'deki gerçekçi bir hikâyeden esinlenerek 

oluşturmuştur. Filmin konusu 30 yaşındaki kocasından boşanmak için mahkemeye kaçan 10 

yaşındaki bir kızın hikâyesidir. Bu olay halkın yerel ve uluslararası medyanın dikkatini çekti.  

Bu olay, gazeteciler ve uydu kanalları tarafından büyük ilgi gördü ve takip edildi. Nojoud'un 

(Nojoom) 2   öyküsü   hakkında   birçok   röportaj   yapıldı.   Ayrıca,   Nojoud   insanlara 

kendi hikâyesini anlatmak için birçok televizyon programında yer aldı. Bu program Lübnan 

kanalı LBC'deki “Ahmar Bel Khat Al-areed” Koyu Kırmızı Çizgi’dir3 (LBCI Lebanon , 2014). 

Küresel ilgiden ve Nojoud hikâyesinin orman yangını gibi yayılmasından sonra, Glamour  

Magazine, Nojoud'a ve cesur avukatı Shatha'ya 2008 yılının Yılın Kadını unvanını verdi 

(Clinton, 2011). Nojoud'un cesareti, Hillary Clinton ve Condoleezza Rice da dahil olmak üzere 

üst düzey kadınlar tarafından takdir edildi ve övüldü (wikipedia, 2021). Bütün bu şöhret ve 

şanstan sonra, Delphine Minoui4, Nojoud ile buluşmak için Yemen'e gitmeye karar verdi. Trajik 

 

1 Sana'a, Yemen'in (resmi olarak) siyasi başkentidir ve en azından M.Ö. beşinci yüzyıl tarihine sahip olan en eski 

şehirlerden biridir. Ülkenin merkezi Sarawat Dağları'nda yüksek bir dağlık alanda yer alan, denizden 2.300 metre 

yüksektedir) Wikipedia, 2021. 
2 Dikkate değer, kız için iki isim vardır. Kitapta adı Nojoud, ancak filmdeki adı Nojoom. 
3 Genel olarak Lübnan ve Arap toplumundaki en önemli sorunları ve olayları ortaya çıkaran bunları ele almaya 

çalışan bir Lübnan talk-show programıdır. Her çarşamba akşamı Lübnan Yayın Şirketi (LBC) ve Lübnan Dağıtım 

Kanalı ekranlarında gösteriliyor (Lbcgroup, 2021). 
4 Delphine Minoui: 1974'te Fransa'da İranlı bir baba ve Fransız bir anneden doğan bir İranlı-Fransız yazar ve 

gazetecidir. On yıl (1997-2007) İran'da yaşadı. Şu anda Kahire'de yaşıyor ve Orta Doğu'daki Le Figaro için özel 
bir muhabir olarak çalışıyor (Wikipedia, 2021). 
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evliliğinin öyküsünü uzun saatler boyunca dinledikten sonra Yazar Delphine Minoi, "Ben 

Nojoud ve 10 Yaşında Bir Dulum " adlı bir kitap yazdı. Kitap 2 Mart 2010'da yayımlandı.  

Fransa'da yayınlanmasının ardından büyük bir kitle yakalayıp aynı büyüklükte bir popülerlik 

elde etti. Yazarı Halil Ali Haidar’ın El-Jerideh’teki bir makalesinde bu kitabın 30 dile çevrildiği 

söylendi (Haider, 2018). Kitabın yayınlanmasından kısa bir süre sonra, yönetmen Khadija Al- 

Salami'nin röportajlarından birinde teyit ettiği gibi tanınmış bir Fransız yönetmen, Nojoud 

hakkında bir film çekmek için kitabın haklarını almaya çalıştı. Yönetmen filmi Fas’ta çekmek 

istiyordu. Oysa ki, yönetmen Khadija Al-Salami de o sırada Paris'teydi ve kitabın haklarını 

almaya çalışıyordu. Yönetmen Al-Salami, yayıncısını Fas'ın fotoğrafçılık için uygun bir yer 

olmadığını ve Yemen ortamı ile aynı olmayacağına ikna etmeye çalıştı. Büyük çabalarının 

ardından, Al-Salami kitabın haklarını satın alabildi. Ancak üretim maliyetlerinde zorluklarla 

karşılaştı. Neredeyse dört yıllık bir araştırmadan sonra, yönetmen Al-Salami bir yapımcı 

bulmayı başardı ve sonunda Yemen'de filmi çekti. 

Filmin Yönetmeni Hakkında 

Khadija Al-Salami, Yemenli bir diplomattır. 1966'da Yemen'in kuzeyindeki Maabar köyünde 

doğdu. On bir yaşında evlendi. İntihar etmeye çalıştıktan ve annesi ona destek verdikten sonra 

boşandı. Kocasından boşandıktan sonra lise eğitimini tamamladı. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde burs kazandı. George Washington Üniversitesinde yönetmenlik okudu ve daha 

sonra Yemen'e döndü. Yemen'e döndükten sonra bir süre Yemen Televizyonunda belgesel 

yönetmeni olarak çalıştı. Daha sonra Paris'teki Yemen Büyükelçiliğinde medya danışmanı 

olarak çalışmaya başladı (Arabianbusiness, 2013). 

Khadija Al-Salami, film yönetmeni olarak çalışan ilk Yemenli kadın olarak kabul edilir. 

Khadija Al-Salami kadın haklarıyla özellikle de Yemenli kadınlarla ilgileniyor. Bu ilgi 

filmlerine de yansıdı ve filmlerinin çoğu Yemenli kadınların sorunlarını tartışıyor. Khadija Al- 

Salami yaklaşık yirmi belgesel filmi çekti. Bunlardan en önemlileri: Saba 1 Ülkesi (1997), 

Yemen Bin Yüze Sahiptir (2000), Amina (2006) ve Memleketinde Garip (2005), Cenevre'de 

Uluslararası İnsan Hakları Filmleri Festivali'ni açan ve festivalde altı ödül kazanan filmidir. Al- 

Salami, 2012'de Dubai Film Festivali'ne, Yemenli kadınların Yemen devrimine katılımını ve 

bu konudaki başarılarını anlatan "Çığlık" adlı filmi ile katıldı. Film, Yemen devrimine katılan 

birçok Yemenliyi betimliyor ve ülkede demokratik değişim ve eşitlik elde etmek için çok çaba 

 

1 Kuruluş tarihi farklılıklar gösteren bir Yemen krallığıdır. Fakat MÖ 10. yüzyılda açıkça ortaya çıktı. Eski 

Yemen'deki en güçlü kabile birliğiydi. Saba, İbrahimi inancınına inananlar için üç kutsal kitapta yer aldı. (Al 

Hadrani, B,I. 1994, S.33). 
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sarf ediyor (Elcinema, 2014). Nojoom Davası, Khadija Al-Salami'nin ilk uzun metrajlı sinema 

filmidir ve Al-Salami film sayesinde geniş popülerlik kazandı. Film, 2014 yılında Dubai Film 

Festivali’nde en iyi uzun metrajlı film olarak ödül kazandı. Ayrıca 2016 yılında yabancı filmler 

kategorisinde Oscar Ödülü'ne aday gösterildi. Buna ek olarak, Khadija Al-Salami, Amerika'ya 

gitmeden önce Yemen'de yaşadığı koşulları ve yaşamının bazı yönlerini açıkladığı Saba'nın 

Gözyaşları (Tears of Shaba) adlı bir kitap yayımladı. Al-Salami, filmleriyle uluslararası bir 

beğeni kazandı. Mart 2007'de Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac sosyal ve insani 

nitelikteki sinematik ve senaryo çalışmalarını ve Yemen-Fransız ilişkilerini geliştirme rolünü 

kabul etmesi için memur sıfatıyla Onur Lejyonu Nişanı'nı aldı (Fanack, 2020). 

Kadınların Filmdeki İmgesinin Gerçekçi Gösterimi 

Filmin yönetmeni kadınları gerçekçi bir şekilde temsil etmeye çalışır. Filmdeki kadın 

karakterler çeşitli ve farklıdır. Bazıları bu acı dolu gerçeği reddeder, bazıları ise toplumun 

gelenek ve göreneklerine boyun eğer. Filmdeki kadın karakterler ve filmde nasıl temsil 

edildikleri hakkında konuşacağız. İlk olarak ana karakterden (Nojoom) başlayacağız. Filmde,  

Nojoom karakteri küçük bir kızın toplumun uyguladığı adaletsizlik karşısında güçlü bir çığlık 

atan kadının karakterini temsil eder. Reşit olmayan kızların evliliğini düzenleyen bu sosyal 

sisteme tüm gücüyle ve cesaretle memnuniyetsizliğini ifade eder. Nojoom, bu geleneksel ve 

toplumsal kısıtlamalara cesaretle meydan okur. Daha önce hiçbir başka kız bu kısıtlamalara bu 

cesaretle itiraz etmedi. Bazı kızlar hem kendi gerçekliklerini kabul etmediler hem de toplumun 

gelenekleriyle yüzleşmediler, sadece sefil gerçekliklerinden kaçmak için intihar etmeye 

çalıştılar. Nojoom da zaten filmin sahnelerinden birinde intihar etmeye çalışır, kocasının 

önünde çığlık attığında yanında kalmaktansa dağın tepesinden atlamayı tercih eder. 

Yönetmen Khadija Al-Salami, Nojoom'un onu şahsen temsil ettiğini doğrular. Yönetmen 

neredeyse aynı yaşta aynı koşulları yaşamıştır. O (Khadija) gerçekliğini kabul etmedi ve 

evlenmeyi reddetti, çamaşır tozu içerek intihar etmeye çalıştı. Çünkü ailesi boşanma talebini 

kabul etmedi. Ancak annesinin yardımıyla başarılı oldu ve özgürlüğünü eline aldı. Yönetmen 

ayrıca Nojoom karakterinin birçok noktada kendi karakteriyle eşleştiğini ve onun hikâyesinin 

büyük ölçüde benzediğinden bahsetti. Bu yüzden filmdeki bazı sahnelerin kitapta 

bulunmadığını fark ediyoruz. Nojoom'un kendini banyoya kilitlediği sahnede Nojoom 

ağlıyordu ve yönetmenin yaptığı gibi başını duvara çarpıyordu, Khadija, Alman DW 

televizyonuyla yaptığı röportajda bu sahnenin onu şahsen temsil ettiğini söyledi. Böylece 

Nojoom, yönetmenin karakterini temsil eden ve toplumun örflerine ve geleneklerine direnen 

mücadelenin simgesiydi. Küçük yaşına ve zayıf vücuduna rağmen Nojoom, zayıflıktan güç 

üreten karakterdir. Zayıflığını gücünün sırrı olduğunu söyleyebiliriz. Bu adaletsizlik nedeniyle, 
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Nojoom'un hedefinde herhangi bir geri çekilme veya sakinleşme olmadan çabaladığını 

görüyoruz. Babasını ve kocasını tutuklatmak için polisle eve giderken bu gücünü bu sahnede 

gösterir. Nojoom, sokakta polislerin ortasında yiğitçe yürürken ve onlara korkmadan “Bu benim 

babam ve bu evlendiğim adam.” dedi. Kalbinin derinliklerinde, bu işkence ve adaletsizlikten 

kurtulması ve korku için yer olmaması gerektiğine inandı. Nojoom, diğer kızların aksine, bu  

adaletsizliği reddeden istisnai kızı temsil eder. Çocuk olarak haklarını ihlal eden bu evlilik 

herkesin dikkatini çeker. Nojoom çocuk olarak, evliliğin sadece bir dans partisi, beyaz bir elbise 

giyme ve yüze biraz makyaj yapma olduğunu düşünüyordu. Çünkü bir düğünde böyle 

görmüştü. Evliliğin gerçek anlamının ne olduğunu anlamadı. Onun Sana'dan eşinin evine olan 

yolculuğu boyunca oyuncak bebeğine sarıldığını görüyoruz. Oyuncak bebek Nojoom’un 

çocukluğunu sembolize eder. Çocukluğuna gönderme yapar. Köydeki insanlar Nojoom'un 

küçük yaşına şaşırmadılar. Onlara göre Nojoom pek çok kız gibi aynı yaşta evli olduğundan 

dolayı bir istisna değildir. 

Molly Haskell “From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies” Hürmetten 

Tecavüze adlı kitabında, Amerikan sinemasında kadınların imajını üç görüntü ile sınırladı: 

Birincisi güçlü ve bağımsız bir kişiliğe sahip istisnai bir kadındır. İkincisi erkeklere tabi kalan 

bir kadın ve onların isteklerini yerine getirmek, çocuklarını büyütmek sinemada en yaygın 

imajdır. Üçüncüsü ise istisnai bir kurban hâline gelen normal bir kadın olduğu için uğradığı 

şiddeti ve zulmü aşmaya çalışandır (Wikipedia, 2021). Buna dayanarak diyebiliriz ki, Nojoom 

bir istisna hâline geldi. Çünkü Nojoom tek kurban olarak toplumun yasalarından çektiği acıyı, 

zulmü ve adaletsizliği yenmeyi başardı. 

Bu bağlamda, Nojoom'u destekleyen ve savunan cesur avukat Shatha'nın karakterini görüyoruz. 

Avukat Shatha, Nojoom'un endişelerini dile getiren ve şikayetini yargıya ileten kişidir. Bu 

iğrenç suça karşı herhangi bir kanun yoktur. Hakimin Nojoom davası konusundaki sempatisine 

rağmen suçluyu mahkum etmek ve cezalandırmak için bir kanun bulamaz. Yemen toplumunu 

kontrol eden ataerkil sistem nedeniyle kızların evliliğini tanımlayan bir yasa yoktur. Yasal 

mevzuatın kaynağı sayılan Yemen parlamentosundaki kadınların yüzdesine bakarsak, 2013'te 

kadınların %0.3ye ulaştığını göreceğiz ( Escw , 2017). Bu ataerkil sistem ve kabile sistemi 

tarafından yönetilen bir ülke için garip değildir. Eski Yemen toplumunda kadınlar erkeklerden 
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daha güçlü bir tarihsel güce sahiplerdi. Bunun kanıtı Kraliçe Balkis1 ve Kraliçe Arwa'dır2. 

Yemen onların egemenliği altında gelişti. Eşsiz bir refah ve huzur içinde yaşadı. Yemenliler 

bugüne dek hâlâ bu iki kraliçeyle gurur duyuyorlar. 

Ataerkil toplum kurallarına rağmen Avukat Shatha kadın haklarını savunan eğitimli kadın 

figürünü temsil eder. Shatha toplum kısıtlamaları olmayan bir kadını insanlara gösterir. Shatha 

kadınların geri kalanından farklı görünür. Yüzünü ve saçlarının bir kısmını açar ve hatta 

mahkemede erkekler arasında bile bunları yapmaya çalışır. Shatha Nojoom'a yardımcı olur, onu 

destekler ve korktuğu zaman ona güven vermeye çalışır. Sonunda Shatha'nın Nojoom'u 

kurtarma çabaları amacına ulaşır ve Nojoom kocasından boşanmayı başarır. Bu bağlamda 

Shatha gerçek hayatta Yemen'deki kadın haklarını savunmuştur. Shatha ve Nojoom da Glamour 

Dergisi tarafından verilen Yılın Kadınları unvanını paylaştı. Cesaretlerinden ve Yemen'deki 

kadın haklarını savunmalarından dolayı onur duydular (Power, 2008). 

Buna karşılık toplumun geleneklerini kabul eden ve buna itiraz etmeyen diğer kadın karakterleri 

görüyoruz. Hatta bazıları bu fikirlere inanırlar. Bunun yaşamdaki kader olduklarına ve bu acı 

dolu gerçeği yaşamaya, buna alışmaya mecbur olduklarına inanırlar. Bu, Nojoom'un annesinin 

ona bunun bir kader olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini söylediği bir diyalogda 

karşımıza çıkar. Annesi evliliğin Nojoom için bir zorunluluk olduğunu ve bunun bir kader  

olduğunu söylemiştir. Toplum kadınları sadece ev hanımı, kocasına hizmet vb. olarak görür. 

Bu kader yazar Betty Friedan’a göre kadınları doğal rolleri gereği sınırlı rollere bağlayan 

efsanelerdir(Friedan, 2014, S.35). Bu rol adetlerden, geleneklerden ve atasözlerinden 

kaynaklanmaktadır. Atasözlerinin söylediği gibi, "Dokuz yaşında bir kızla evlenirsen, mutlu 

evliliğin garanti edilir (Ali & Minoui, 2010, S.72). Filmde benzer atasözleri tekrarlanmıştır. 

Nojoom'un annesi toplum sistemine uymaktan başka seçeneği olmayan kadınların rolünü temsil 

eder. Erkeklerin kadınları domine ettiği ve kontrol ettiği ataerkil sistemdir. Bu sistem iki 

gruptan oluşur. Erkekler grubu kadın grubunu kontrol ediyor. Kadınları yönetmek için yetki 

erkeklerin elinde bulunuyor (Millet, 2016, S.21). Minoy'nin tarif ettiği gibi Yemen'de babaların 

ve ağabeylerin evdeki sözlü kuralları şu andaki yürürlükteki yasadır (Ali & Minoui, 2010, S. 

9). Kadınlar bu sisteme alışmışlardır. Böylece onlar için öngörülen kader gerçekleşmiş olur.  

Örneğin ablası Najla herhangi bir itiraz etmez. Kız kardeşinin erken evliliğini kendi yaşadığı 

 

 

1 
Kur'an ve İncil'de adı geçen Kraliçe Belkıs, antik tarihin en ünlü kadınlarından biri olan Saba Krallığı'nın kraliçesidir. 

Bilgelikle karakterize edildi. Süleyman Peygamber ile savaşa girmemiş ve gönüllü olarak teslim olmuştur. Kraliçe Belkıs'ın  

yaptırdığı anıtlardan biri Marib Barajı, taht ve tapınaktır (Al Hadrani, B, I., 1994, S.45). 
2 

Siyasi istikrarın hüküm sürdüğü Yemen'i 40 yıl boyunca yöneten Kraliçe Arwa el Sulayhi’nin çağında, tarımsal ve ticari bir 

devrim konvoyların tüm Arap bölgelerinden Yemen'e gelmesini sağlayan ve doktrinlerin çokluğuna, ibadet özgürlüğüne izin 
veren siyasi istikrardan kaynaklanmıştır. 
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durumdan daha iyi olduğunu düşünür. Bu evlilik ona göre toplumdaki kadınların iffetini ve 

toplumdaki statüsünü yaşadığı tecavüz olayından daha iyi korumasına yardımcı oluyor. 

Bu bağlamda kocasının annesinin evliliği bu yaşta övdüğünü görüyoruz. Yaşlı bir kadın olarak 

hayatta yaşadığı deneyimlerinden dolayı bu suçu reddetmesi gerekiyordu. Aksine Nojoom'a bir 

hafta önce evlenmiş bir kızın gelin olduğunu söyler ve bu kadınların temel işlevi ve hayatta 

yapmaları gereken şey olduğunu belirtir. Ayrıca başka bir sahnede gördüğümüz üzere 

Nojoom'u kocasının odasına zorla götürür. Nojoom kocasına hizmet etmek ve cinsel arzusunu 

tatmin etmek için eve getirilir. Bu toplumda kadınların temel işlevidir. Beauvoir'in vurguladığı 

gibi kadınların cinsel işlevlerini ve fiziksel güçsüzlüğünü pekiştirmek, kadınların sosyal 

sistemdeki rollerini şekillendirmedeki önemli faktörlerdir (Beauvoir, 2015, S.49). Aynı 

bağlamda erken yaşta bir koca bulamazlarsa bir kadının evlilik trenini kaçıracağı ve evde kalmış 

olacağına dair kadınlar arasında yaygın bir kaygı vardır. Onlara göre erken yaştaki evli kadınlar 

şanslılardır. Bu kaygının 1950'lerde Amerikalı kadınlar arasında yaygın olduğunu ve bazı 

kadınların evlenmeleri için üniversiteden bile ayrıldığını görüyoruz. Sonra kızlar ortaokulda 

evlenmeye başladı ve evlilik yaşı orta okula kadar düştü. Hatta bazı fabrikalar 10 yaşın altındaki 

kızlar için sentetik göğüs bandı üretmeye başladı (Friedan, 2014, S.27). Kocanın annesi filmde 

bu yaştaki kızların evlenmesinin doğal olduğunu ve garip olmadığını doğruladı. Öte yandan 

görüyoruz ki yönetmen hem kadınların cinsiyetini hem de filmdeki erkek karakteri temsil 

etmede aşırıya kaçmaz. Filmin yönetmeni erkeklerin eylemlerini cehalet, yoksulluk, kötü 

alışkanlıklar ve gelenekler ile ilişkilendirir. Yönetmen televizyon röportajlarının çoğunda 

Yemen insanının içeride iyi ve güzel olduğunu ancak özellikle köylerden miras kalan cehalet 

ve kötü alışkanlıkların bu felaket sonuçlara yol açtığını vurgular. Bu yüzden şehirde yaşayan 

ve eğitim alan insanların hakim ve ailesi gibi tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Filmin 

sonundaki mahkeme sahnesinde suçlu sayılan koca bile İslam dininin öğretileri hakkında çok 

cahil görünüyordu. Kocasının kabilesinin mahkemeye gelmesi onun cehaletini ortaya 

çıkarmıştır. Nojoom'un babasına ergenlik belirtileri ortaya çıkana kadar Nojoom ile seks 

yapmayacağı sözünü yerine getirmez. Evlilik sözleşmesi için çalışan Şeyh'in kişiliği de ortaya 

çıktı. Bu Şeyh kızın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve bu evliliği kabul edip etmediğini 

bilmeksizin evlilik sözleşmesi yapar. Bu sahnede yönetmen evlilik sözleşmesi yapılmadan önce 

tüm detaylardan haberdar olması gereken şeyhlerin yanlış eylemlerine dikkat çeker. Evlilik 

sözleşmesini imzalayan tanıklar ne kadar para alacakları dışında hiçbir şeyi umursamazlar. 

Filmin işaret ettiği bütün bu karakterler maalesef Yemen toplumunun gerçekliğinde bulunur. 

Tecavüz Sahnesinin Sembolik Kullanımı 
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Yönetmen Yemen toplumunun etiğini iyi bir şekilde bildiğinden dolayı tecavüz sahnesini 

yönetmek için sembolik bir yöntem kullandı. Bu, iki sahne arasında paralel montaj kullanılması 

sayesindedir; ev dışında erkekler tarafından gerçekleştirilen dans sahnesi ve Nojoom'un 

kocasının ona yaklaşırken görünen tecavüz sahnesidir. Ayrıca yönetmenin iki sahnede hızlı 

çekimler kullandığını da görüyoruz. Nojoom'un kocasıyla mücadelesine paralel olarak dans 

eden erkeklerin hızı da hızlı bir ritim yaratır. Yönetmenin yarattığı bu hızlı ritim sayesinde 

Nojoom ve kocası arasında şiddetli bir kavga yaşandığını anlıyoruz. Ayrıca yönetmen Nojoom 

ve kocasının duvardaki gölgesini ve fenerin düşmesini sahneyi kapatmak için kullanır. 

Yönetmenin kullandığı çekimlerden Nojoom ve kocası arasındaki savaşın bittiği açıktır. Bu 

savaş kocasının lehine sona erer çünkü sonraki çekimler bu savaşın etkilerini ve Nojoom'un 

elbisesinde kan göründüğünü gösteriyor. Yönetmen bize o sahnede ne olduğunu sembolik bir  

tarz ile gösterir. Yönetmen sahneyi daha net bir şekilde görselleştirmez. Yönetmen birkaç 

nedenden dolayı sahneleri açıklamak için sadece sembolik bir tarz ile yetinir. Bir yandan 

sahneyi cüretkâr bir şekilde gerçekleştirebilecek profesyonel bir oyuncu bulunmamaktadır.  

Reham Muhammed için, (Nojoom) rolünü oynayan sanatçı, oyunculuk alanında ilk tecrübesi 

sayılmaktadır. Profesyonel oyuncular olsalar bile Yemen toplumunun etiği aynı zamanda onlara 

yansıtılmaktadır. Önceden Yemen sineması veya televizyonu hiçbir cüretli veya cinsel 

sahneleri çekmedi veya göstermedi. Çünkü Yemen'de gerçek bir sinema kültürü, birçok sinema 

deneyimi yoktur ve toplum kültürü bu cüretli sahneleri kabul etmemektedir. Nojoom filmi 

Hollywood’da çekilseydi ya da Fransız yönetmen kitabın haklarını satın alabilseydi tecavüz 

sahnesi kesinlikle çok farklı görünürdü. O zaman film daha cüretkâr ve gerçekçi bir sinema 

dilinde çekilebilirdi. 

Bu sahne filmin en güçlü ve en önemli sahnelerinden biri sayılmaktadır. Kitapta yazılı olan bu  

sahnenin ayrıntılarını okursak on yaşındaki bir kızın tecavüzündeki iğrenç sahneyi anlatırken 

daha cesur ayrıntılar buluruz. Filmin hikâyesi kitaptan alınmış olmasına rağmen vahşi tecavüz 

sürecinde Nojoom'un yaşadığı ağrılar filmde çekilmemiştir. Bu yönetmeni, Nojoom'un acı 

çektiği ana sahne onun masum çocuksu bedenini merhametsizce yutan bir canavardan 

kurtaracak bir çözüm aramaya zorlar. Nojoom'un bu acıyı kitabında tarif ettiği gibi: Bir yandan 

diğer tarafa fırlatılan bir kasırga ve yıldırım gibi kocasının cinsel arzusuna karşı direnişini 

kaybetti. Nojoom, vücudunu istila eden ve daha önce hiç böyle bir şiddetli yangın hissetmeyen 

ve o acı karşısında yalnız olduğunu söyleyerek devam etti (Ali ve Minoui, 2010, S. 75). Bu 

sahneyi okurken insanlar ruhsal olarak etkilenir ve yönetmen daha önce bahsettiğimiz 

nedenlerden dolayı sadece sembolik tarzla sahneyi çekmiştir. Fakat bu sahne kitaptaki Nojoom 

ile aynı dilde çekilseydi daha etkili ve izleyicide bu korkunç tecavüz sahnesi büyük bir şok 
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yaratırdı. Ancak en büyük şok bu cinayetin ebeveynlerin rızasıyla ve topluluğun 

memnuniyetiyle gerçekleşmesi olurdu. Ancak yönetmen sadece bu çözümü ortaya sunmak 

zorunda kalır ve insanlara sahnenin içeriğini başka bir yolla iletir. Sanatsal ortam arasındaki 

farktan dolayı kitap ve film arasında birçok farklılık vardır. Olayların açıklamasında imaja 

dayalı sinematik anlatı ve kelimeye dayanan anlatı arasında net bir fark vardır. Yönetmen,  

kitabın temel fikrini korumaya çalışmıştır ve uygun olduğunu düşündüğü bazı detayları 

eklemiştir. Filmin sonunda gördüğümüz kabile şeyhinin sahnesi gibi, kabilesinin bir üyesini 

kurtarmak için silahlı muhafızlarla mahkeme salonunu basması buna örnek verilebilir. 

Yönetmen, kabilenin önemini belirtmenin yanı sıra kabilenin devlette ve yargıda oturmuş bazı 

konulara müdahale etme kabiliyetini göstermek açısından bu sahneyi eklediğini verdiği 

televizyon röportajlarından birinde söylemiştir (Institut du monde arabe, 2015). Bu sahne 

aslında kitapta yoktur, ancak hikâyenin içeriğine ve yönetmenin izleyicilere iletmek istediği 

fikre hizmet ediyordu. 

Sonuç 

Sonuç olarak, küçük çocukların evlilik konusunun zamanımızda kadınları ilgilendiren en 

önemli konulardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Yaygınlığı nedeniyle bazı toplumlarda, 

özellikle de Yemen gibi gelişmekte olan ülkelerde korkutucu bir fenomen olarak yayılmıştır.  

Bazı hükümetlerin evlilik yaşını belirlemek için uygun yasaları yürürlüğe sokarak bu olayı 

sınırlamaması dikkatimizi çekmektedir. Bu sebepten sinemanın bir amacı ve rolü de bu gelenek 

ve göreneklere karşı savaş aracı olarak insanları eğitmek ve onların arasında farkındalık 

yaratmaktır diyebiliriz. Yemen toplumunda kadınların sorunları için çok mücadele eden ve 

mücadelesini her zaman, her mecrada sürdüren en önemli kadınlardan biri yönetmen Khadija 

Al-Salami’dir. Yemen toplumu adet ve geleneklerine bağlı muhafazakâr bir erkek toplumudur. 

Yemen toplumundan büyük zarar gören Yemenli bir kadın olarak Khadija, bu yanlış 

alışkanlıklar ile filmleriyle savaşmaya çalışmaktadır. İlk Yemenli kadın yönetmen olarak 

"Nojoom davası" filmi, en önemli filmlerinden birisidir. Onun için bu ilk dramatik filmi bu  

konuyu Yemen toplumunda tartışmaya başlamıştır. Filmin öyküsü, 2008 yılında Yemen'de 

geçen gerçek bir hikâyeden ilham alınarak oluşturulmuştur. 

Khadija bir kadın yönetmen olarak özellikle kadınların ve sonra da erkeklerin imajını filmde 

realist bir şekilde temsil etmiştir. Filmdeki zarar gören kadın imajının temsili gerçekçi olmasına 

rağmen filmin dikkat çekici ve önemli sahnelerinden kabul ettiğimiz tecavüz sahnesi sadece 

sembolik bir şekilde gösterilmiştir. Bu durum çeşitli nedenlerden ötürü kaynaklanmaktadır.  

Ancak bunlardan en önemlisi olarak bu cesur rolleri oynayabilecek aktör ve aktrislerin 

bulunmamasına ek olarak Yemen’de sinematik bir ortamın olmamasını belirtebiliriz. 
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Sosyal Medyada Sürdürülebilir Kalkınma  ve Halk Farkındalığı:  

Örnek Olarak (You Think Green Egypt) Facebook Sayfası 
 

Rana Mohamed1 
 

Özet 

Günümüzde sosyal medya çok önemli bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanların her  

yerde ve her alanda çevrelerindeki dünya hakkında çeşitli bilgileri bilmelerine olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca sosyal medya farklı konularda insanların bilincini etkilenmektedir. Aynı 

şekilde Mısır'da sosyal medya gençlerin fikirlerini ve farkındalığını etkilemede önemli bir rol 

sahiptir. Diğer bağlamda Mısır, tüm Birleşmiş Milletler üye devletleri gibi 2030 yılına kadar 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma vizyonuna sahiptir. Nitekim bilgiyi yaymak, 

Sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığı artırmak ve bireysel ve kolektif sorumluluk 

duygusunu pekiştirmek bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilmektedir. 

Bu nedenle bu çalışmada, You think green Egypt adlı Facebook sayfasının, Mısırlı gençleri 

yerel çevre sorunlarına sürdürülebilir ekolojik çözümler bulmaları için güçlendirme amaçlı 

içeriği incelenerek sosyal medyanın sürdürülebilir kalkınma konusunda halk farkındalığını 

artırmak için rolünü anlamaya çalışmıştır. Çalışma amacına ulaşmak için içerik analizi 

kullanmaktadır. Sonuç olarak çalışma, Mısır’da sosyal medya sürdürülebilir kalkınma 

farkındalığı yaratmak için, özellikle yeşil küçük işletmeleri desteklemede önemli bir rol 

oynamaya çalıştığını ispatlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sürdürülebilir Kalkınma, Facebook, Halk Farkındalığı, 

Mısır. 

 

 
Giriş 

Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel 

bir gündem belirlemiş ve Mısır Arap Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm üye ülkeler bunları 

onaylamıştır. 2018 yılının başında Mısır devleti, çeşitli bakanlıklar, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımı ve çeşitli alanlardaki en üst düzey uzmanların yardımıyla sürdürülebilir 

 

 

 

 
 

1 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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kalkınma gündemini güncellemeye karar vermiştir (İstratigeyit Misir Li Tanmia Al 

Mustadama: Rüyet Misir 2030, 2020). 

Öte yandan Sosyal medya bugünkü dünyasında insanının günlük rutinleri arasında kendine yer 

almış ve her geçen gün artırım sayıda insanın kullandığı bir araçlar tümü haline gelmiştir. Bu 

sosyal medya basit bir iletişim aracı olmanın ötesine geçerek yaşamızın her alanında dijitale 

doğru bir dönüşüm yaşanmasına sebep olmuştur. İlgili bir bağlamda Mısır'da da soyal medya,  

aile ilişkilerinden, ticari ilişkilerine, siyasi hamlalardan pazarlama ve farkındalık 

kampanyalarına, alıcı alışkanlıklarından hizmet sunumuna birçok sahadan köklü değişiklikleri 

de getirmiştir. Dolayısıyla, sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda farkındalığın 

yayılmasında sosyal medyanın oynayabileceği rolü bilmek ve anlamak önemli hale gelmiştir. 

Bu çalışma, (You think green Egypt) adlı ve Mısırlı gençleri yerel çevre sorunlarına 

sürdürülebilir ekolojik çözümler bulmaları için güçlenme amaçlı Facebook sayfasının içeriği 

analiz ederek sosyal medyanın sürdürülebilir kalkınma konusunda bilinç arttırmak için rolünü 

anlamaya çalışmaktadır. 

Sürdürebilir Kalkınma Kavramı 

 
Sürdürülebilir kalkınma kavramı çalışmasına bakıldığında bu kavramın tanımı konusunda bir  

fikir birliğinin olmadığı görülmektedir. Kavramın tanımının farklı olmasının sebebi, birçok 

değişkeni içeren bir yapıya sahip olmasıdır. Sosyal, çevresel ve ekonomik yönleriyle 

sürdürülebilirlik kavramı, bu faktörlerin ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkili olarak gelişimini temsil 

etmektedir (Kutlu ve Şahin, 2014: 58). 

Ancak sürdürülebilir kalkınma, ulusal ve küresel düzeyde tanınan temel bir çevre politikası 

kavramıdır. Hatta çevre koruma denilince akla ilk gelen terim olduğu için "çevre koruma" 

terimi ile eşdeğer olduğu da görülmektedir. 

İngilizce “sustainable development” mefhumunun Türkçe’ye tercümesi olan “sürdürülebilir 

kalkınma”, sözlükte; “Mevcut ve gelecek nesillerin hak ve menfaatlerini göz önünde 

bulundurarak çevresel değerlerden ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ilkelerinden 

ödün vermeden ekonomik kalkınmayı sağlamak" şeklinde açıklanmıştır (Tıraş, 2012: 60). 

Sürdürülebilir kalkınma mefhumunu tanımlamaya ek olarak, ilk ne zaman kullanıldığını tespit  

etmek de zordur. Bununla birlikte, modern anlamıyla sürdürülebilir kalkınma terimi ilk olarak 

1987'de Norveç Başbakanı Gro Harlem Bruntland başkanlığında raporda tanıtılmış, Dünya 
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Çevre ve Kalkınma Komisyonunun (WCED) Oslo toplantısında sunulmuştur. Bu raporda da 

tanımlandığı üzere, bu, sürdürülebilir kalkınma mefhumunun literatürde en yaygın kabul gören 

tanımıdır. 

Bruntland Raporu’nda tanımlandığı gibi sürdürülebilir kalkınma; günümüz gereksinimlerini 

karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmesini engellemektir (un- 

documents.net, 2014). Diğer tanımlarla sürdürülebilir kalkınma, sosyetenin en küçük 

biriminden aileye ve geniş topluluğa kadar tüm insaniyetin refah düzeyini yükseltmek için 

yapılan her eylemin sosyal, ekonomik ve çevresel yönlerini sağlar. Bu eylemlerin, sonraki 

nesillerin yaşam kalitesinin en azından günümüz şartlarına uygun olması için planlanması 

gerekmektedir. 

Bu tanımları, sürdürülebilir kalkınma mefhumunun geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine 

bağlamayı ve dünya mirası alanını gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmayı amaçladığını 

göstermektedir. Ayrıca, bu kavramın ortaya çıkmasının üç ana sebebi vardır. 

Birincisi, mevcut büyüme anlayışını sürdürülemez hale gelmesidir. İkincisi, modern toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak, uluslararası toplumunun refahını sağlamak ve yoksulluğu önlemek.  

Üçüncü ve son sebep ise mevcut üretim yöntemleri ile gelecek kuşakların yaşam koşullarını 

olumsuz etkilemeye yönelik girişimlerin ve sonraki nesillerin çevreye zarar vermelerinin önüne 

geçmektir. Bu bir tehlike olarak ortadan kaldırılmalıdır (Kutlu ve Şahin, 2014: 60). 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

 
Gro Harlem Brundtlant'un raporundan sonra sürdürülebilir kalkınma gayretleri önemli bir  

sürece girmiştir. Zaman geçtikçe, sürdürülebilir kalkınma çabası uluslararası konferansların 

(1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı, 2000 Binyıl Zirvesi, 2002 Sürdürülebilir Kalkınma 

Dünya Zirvesi ve 2012 BM Sürdürülebilir) gelişmesiyle birlikte gelişmiş ve çeşitli 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlenmiştir (Önder, 2020: 12). 

BM'nin üye devletlerinin sürdürülebilir kalkınması için çeşitli hedeflere ilişkin tanımı, 2000 

yılında New York'ta düzenlenen Binyıl Zirvesi'ne kadar götürülebilir. Zirve, 8 BM kalkınma 

hedefi belirleyip üyeler 2015 yılına kadar bu sekiz amaca ulaşmak için görevlendirilmiştir.  

Halbuki 2015 yılında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi’nde 2030 yılına kadar 17 sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşılması gerektiğini 

belirlenmiştir (Önder, 2020: 17). Amaç, dünyamızın karşılaştığı acil ekolojik, politik ve 

ekonomik zorlukları çözmek için bir dizi ortak hedef oluşturmaktır. 
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Sürdürülebilir kalkınma amaçları, 2000 yılında yoksulluğun kötüleşmesine son vermek için 

küresel olarak başlatılan binyıl kalkınma hedeflerinin yerini almıştır. Binyıl kalkınma hedefleri, 

öbür kalkınma takaddümleriyle birlikte, aşırı yoksulluğu sona erdirmek, öldürücü hastalıkları 

önlemek ve bütün çocukların ilköğretime erişimini sağlamak için ölçülebilir, fikir birliğine 

dayalı amaçlar belirlemiştir. Böylece sürdürülebilir Kalkınma amaçları, binyıl kalkınma 

hedeflerinin başladığı şeyi sona erdirmek ve dünyamızın bugün karşı karşıya olduğu bazı ciddi 

sorunları çözmek için yeni bir taahhüttür. Üstelik bu 17 amacı, sürdürülebilir tüketim, temiz  

enerji, iklim değişikliği, yenilikçilik, barış ve adalet gibi yeni alanları kapsamaktadır 

(Sürdürülebilir kalkınma hedefleri'nin arka planı, 2021). 

 

 

Sekil (1) Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Amacı 

 
Sosyal Medya Kavramı 

 
Modern teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen sosyal medya kavramının net bir tanımı olmasa 

da birçok yazar bir tanım önermektedir (Sarı ve Öztunç, 2021). Kyung-Sun, Sei-Ching ve Eun- 

Young, Sosyal medyayı, “kullanıcıların fikir, kişisel bilgi, mesajlar ve diğer içerikleri (video ve 

fotoğraf gibi) paylaşarak çevrimiçi gruplar kurdukları bir elektronik iletişim tarzı (Sosyal Ağ 

Siteleri ve Mikrobloglar)” olarak tanımlamıştır (Kyung-Sun ve Sei-Ching ve Eun-Young, 2014: 

443). Hazar ise sosyal ağları, “kullanıcıların günlük hayatlarındaki sosyal gereksinimlerine 

etkileşim yoluyla cevap vermekte ve onu insanların yaşamında bir aygıta dönüştürmektedir” 

olarak tariff etmiştir (Sarı ve Öztunç, 2021: 805). 

Sosyal medyayı kategorize etmenin farklı yolları olsa da tipolojisi genellikle blog oluşturma,  

mikroblog oluşturma (Twitter gibi), sosyal ağ oluşturma (örneğin Facebook), işbirliğine dayalı 

bilgi üretimi ve paylaşımı gibi ana işlev ve kullanım amacına dayanır. (Wikipedia gibi), 

http://www.internationalstudentsymposium.com/en/


7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

97 

www.internationalstudentsymposium.com 

 

 

multimedya paylaşımı (örnek: YouTube) ve incelemeleri ve fikirleri paylaşma (sosyal Soru- 

Cevap, kullanıcı incelemeleri gibi) (Kyung-Sun ve Sei-Ching ve Eun-Young, 2014: 443). 

Yeni İletişim Olarak Sosyal Medya 

 
Dünya bir sosyal medya devriminin ortasındayken, Facebook, Twitter, myspace, skype gibi 

sosyal medyanın yoğun bir şekilde iletişim amacıyla kullanıldığı aşikardır. Bu iletişim şekli bir 

kişi veya bir grup kişi ile olabilir. Günümüzde çoğu insan, özellikle de gençler, akranlarıyla 

iletişim halinde kalmak için farklı sosyal medyaya bağımlı. 

Twitter ve Facebook gibi akış teknolojileri, bu kısa bire bir sohbeti güncellememiz veya 

konuşma yapmamız gerektiğinde ayarlayabileceğimiz küçük bir haber yayınına 

dönüştürmektedir. 

Bu çevrimiçi iletişim araçları aynı zamanda profesyonel veya sosyal bağlantılarımızın 

hareketleri hakkındaki farkındalığımızı artırma potansiyeline sahiptir. Örneğin Facebook, bize, 

bildiğimiz insanların belirli bir zamanda yaptıkları şeylerin bir güncellemesini sunuyor. Bu 

fenomen, Clive Thompson (2007) tarafından sosyal propriyosepsiyon olarak adlandırılmıştır. 

Sosyal propriyosepsiyon bize topluluğumuzun düğümlerinin nerede olduğunu söyler ve 

doğrudan iletişim olmadan başkalarına bağlılık ve farkındalık hissi sağlar. Dolayısıyla, İnternet 

ve sosyal medya, insanların arkadaşlarıyla bağlantı kurduğu, beraberlik duygusu oluşturduğu 

üçüncü yerdir (Trisha, 2012: 4). 

Bir Bilgilenme Aracı Olarak Sosyal Medya 

 
Sosyal medyanın ana işlevi, kullanıcıların açık ve samimi bir ortamda bilgilere erişmesine,  

düzenlemesine, yaymasına ve paylaşmasına olanak sağlamasıdır (Tony, 2011). O nedenle 

Sosyal medya, Haiti'deki kolera salgınları hakkında en son bilgileri dolaşıma sokmak ve bu 

salgın sırasında temiz su kaynaklarını belirlemek gibi ciddi konular hakkında bilgi aramak için 

kullanılmaktadır. 

Sosyal medya, Haiti'deki kolera salgınları hakkında en güncel bilgileri dolaşıma sokmak ve bu 

salgın sırasında temiz su kaynaklarını belirlemek gibi ciddi konular hakkında bilgi aramak için 

kullanılmaktadır. Sosyal medya da sağlık bilgisi arayanlar tarafından büyük ölçüde kullanıldı 

ve yetişkin Amerikalıların %59'u (internet kullanıcılarının %80'i) bu tür bilgilere çevrimiçi 

olarak eriştiklerini bildirdiler. Bu Pew Raporu’nun önerdiği gibi, "İnsanlar bilgi toplamak,  

hikayeleri paylaşmak ve endişelerini tartışmak için çevrimiçi sosyal araçları kullanıyor". 
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Ayrıca, sağlık meslekleri ve kuruluşları sosyal medyayı kullanmanın avantajlarını görmektedir. 

Çünkü geçmişte bu erişime sahip olmayan popülasyonlara sağlık hizmeti bilgilerine erişim 

sağlamaktadır (Bradon, David ve Patric , 2014: 173). 

Facebook 

 
Facebook, insanların başkalarıyla bağlantı kurmasını ve bilgi paylaşmasını sağlayan bir sosyal 

ağdır. Facebook, Harvard öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından 4 Şubat 2004 yılında ağırlıklı 

olarak Harvard öğrencileri için oluşturulmuştur. Birinci yılda, Facebook Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki her okulda kullanılmıştır. Böylece, üyeler yalnızca okul e-posta adresleri (.edu, 

.ac.uk vb.) ile üye olabilirmiştir. Daha sonra liseler ve birkaç büyük şirket de ağa katılmıştır. 11 

Eylül 2006 itibariyle tüm e-posta adresleri Facebook'a erişebilmektedir (Karakoç. E, 2012). 

Günümüzde Statcounter siteye göre dünyadaki en kullanılan sosyal medya aracı facebooktur 

(Social Media Stats Worldwide, 2021). 

 

 
Şekil (2) Dünyadaki Sosyal Medya İstatistikleri, Mayıs 2021 

Mısır’da Facebook 

Statcounter siteye göre, Mısır'daki Facebook kullanıcılarının oranı Mayıs 2021'de 48.24%'e 

ulaşmıştır. Diğer sosyal medya araçlarının kullanıcılarının oranına kıyasla Facebook, Mısır'da 

en çok kullanılan sosyal iletişim aracıdır (Social Media Stats in Egypt, 2021). 

 

 
Şekil (3) Mısır’daki Sosyal Medya İstatistikleri, Mayıs 2021 
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Üstelik Napoleon Cat sitesinin istatistiklere göre Mayıs 2021'de Mısır'da 51.110.000 Facebook 

kullanıcısı var ve çoğunluğu erkektir, %62,6. 25 ila 34 yaş arasındaki kişiler en büyük kullanıcı 

grubuymuş ve sayısı 15.800.000. 

Erkekler ve kadınlar arasındaki en yüksek fark, erkeklerin 4,200,000 ile lider olduğu 25 ila 34 

yaş arasındaki kişilerde ortaya çıkmıştır (Facebook users in Egypt, 2021). 

 

 
Şekil (4) Mısır’daki Facebook Kullanıcı Sayısı 

 
Çalışma Vakası: (You Think Green Egypt) Facebook Sayfası Hakkında 

 
(You Think Green Egypt) Facebook sayfası, Mısırlı gençleri yerel çevre sorunlarına 

sürdürülebilir çevresel çözümler bulmaları için güçlendirmeye amaçlan bir sayfadır. 

Takipçileri: 24.209. 

 
Neden seçtim? Sürdürülebilir kalkınma ile ilgilenen Mısırlı sayfalarının temel taramasından 

sonra, bu sayfa en çok takip edilen sayfalardan biriydi. 

Çalışma Yöntemi ve Amacı 

 
Çalışma, (You think green Egypt) Facebook sayfasının içeriğini inceleyerek, Mısırdaki 

Sürdürülebilir kalkınma konsunda halk bilinci arttırmakta sosyal medyanın özellikle 

facebook'un rolunü anlamaya amaçlamaktadır. 

Kullanan Yöntem 
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Bu çalışma Nicel bir araştırma, tek vaka analizinin yöntemi, veri toplamak için İçerik analizi 

kullanılmaktadır. Çünkü bu yöntem Sayfanın hangi konular paylaştığını ve nasıl 

bilinçlendirdiğini öğrenmenin en iyi yol. 

Zaman Aralığı 

 
(1 Mayıs 2020: 1 Mayıs 2021) dönemini seçtim çünkü en yakın ve güncelleme tarihi. 

 
Çalışma Soruları 

 
1- (You think green Egypt) facebook sayfası, sürdürülebilir kalkınma farkındalığı yaymak için 

hangi konular paylaşmaktadır? 

2- Sürdürülebilir kalkınma farkındalığı yaymak için hangi yöntemler kullanılmıştır? 

3- Hedeflerine ulaşmak için hangi multimedya ve dil kullanmaktadır? 

4- Hangi kaynaklar kullanılmıştır? 

 
5- (You think green Egypt) facebook sayfasının etkileşimi nasıldır? 

 
İçerik Analizi Amacı 

 
You Think Green Egypt sayfasının içerik analizi, sayfanın sürdürülebilir kalkınma hakkında 

bilinç artırmak için hangi konular paylaştığını, hangi eğitim yöntemlerini kullandığını, hedef 

kitlesinin ne olduğunu, hangi kaynaklar ve multimedya araçlarını kullandığını ve kitlesinin 

etkileşiminin nasıl olduğunu bilmeyi amaçlar. 

Analiz Birimleri 

 
1- Konu ve fikir birimi 

 

2- Eğitim ve ikna yöntemi birimi 

3- Bilgi kaynakları birimi 

4- Multimedya kullanma birimi 

5- Hedef kitlesi birimi 

6- Kitle etkileşimi birimi 
 

Sayma ve kayıt Ünitesi: bir gönderi 
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Bulgular 

 
Tablo (1) YTG Sayfası, Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı Yaymak İçin Paylaştığı Konular 

 
 

Alt Kategoriler TEKRARLAMA ORAN Sıralama 

1- Yeşil Küçük işletmeleri 

desteklemek 

84 57% Birinci 

2- Ağaç dikmeyi teşvik 

etmek 

2 1% Yedinci 

3- Elektrik tüketiminin 

rasyonelleştirilmesi 

4 3% Altıncı 

4- Toplumsal Cinsiyet 

eşitliğini sağlamak 

1 1% Yedinci 

5- Sürdürülebilir 

endüstriyi teşvik etmek 

15 10% Ikinci 

6- Çevre bilinci ile 

ilgilenen yarışmalar 

hakkında 

bilgilendirmek 

1 1% Yedinci 

7- Geri dönüşüm 10 7% Üçüncü 

8- Ebeveynleri çocuklarına 

sürdürülebilir 

kalkınmayı öğretmeye 

teşvik etmek 

7 5% Dördüncü 

9- Sürdürülebilir ürünler 

kullanmak 

6 4% Beşinci 

10- Sürdürebilirlik ne 

olduğunu anlatmak )su 

sürdürülebilirliği, 

biyoçeşitlilik) 

11 7% Üçüncü 
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11- İklim değişikliğinin 

sağlık üzerindeki 

etkileri 

6 4 % Beşinci 

Toplam 147 100% 
 

You think green Egypt bir yıl içinde 147 gönderi paylaşmıştır. Sayfanın içeriğini analiz ederek, 

sürdürülebilir kalkınma bilincini artırmada sayfanın odaklandığı ilk içerik kategorisi, 

girişimcileri yeşil işletmeler için fikir üretmeye teşvik etmek ve desteklemek olmuş ve sayfa 

tarafından yayınlanan toplam içeriğin %57'sini oluşturmuştur. Bu, sayfanın Avrupa Birliği 

desteğiyle düzenlediği bir yeşil küçük projeler için mali destek yarışmasını yayınlayarak ve ek 

olarak girişimciler için meydan okumalar haştaglar ile yaratarak yapılmıştır. 

İkinci sırada ise %10'luk bir oranla sürdürülebilir endüstri ve inovasyon ile ilgili içerikleri yer 

almıştır. Üçüncü sırada %7'lik bir oranla, iki içerik kategorisi varmış; sürdürülebilirlik tanımı 

ve geri dönüşüm. Bu konularda Sayfası, suyun sürdürülebilirliğini ve biyolojik çeşitliliği 

tanıtmak için eğitim yolları, sayfa veya diğer sayfalar tarafından plastiği geri dönüşümü için 

yürütülen atölyeleri oluşturmuştur. 

Toplam içeriğin %5'i ile dördüncü sırada yer alan kategori ise ebeveynleri çocuklarını çevre ve 

sürdürülebilirlik kavramlarıyla tanıştırmaya teşvik eden içeriklerdir. Sonrasında Toplam 

içeriğin %4'i ile iki kategori vardı, Sürdürülebilir ürünler kullanımı ve iklim değişikliği ile ilgili 

içerikler. Altıncı sırada ise, elektrik tüketiminin rasyonelleştirilmesi ile ilgili içerikler varmış  

ve oranı toplam içeriğin %3'iydi. Ancak (You Think Green Egypt) sayfasının en düşük 

içerikleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, ağaç dikme, çevre bilinci yarışmaları ve yüzdelikleri 

sadece 1%. 

Tablo (2) Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı Yaymak İçin Kullanıldığı Yöntemler 
 
 

Alt Kategoriler Tekrarlama Oran Sıralama 

1- Yeşil girişimcilik 

Yarışmaları 

78 53% Birinci 

2- Etkinlikleri (ağaç dikme, 

ışıkları kapatmak) 

6 4% Beşinci 
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3- Canlı online tartışmalar ve 

diyaloglar 

21 14% Üçüncü 

4- Atöleyler ve eğitim 

programlar 

27 18% Ikinci 

5- Sürdürebilir kalkınma 

amaçlarını açıklama 

1 1% Altıncı 

6- Plastik riskleri hakkında 

gönderiler paylaşmak 

1 1% Altıncı 

7- Çocuklar için bilimsel film 

festivel 

7 5% Dördüncü 

8- Sürdürülebilir ürünler 

üretme 

6 4% Beşinci 

Toplam 147 100% 
 

 

 

(You Think Green Egypt) Facebook sayfasında, sürdürülebilir kalkınma farkındalığı yaymak 

için sekiz yöntemler kullanılmıştır. Birinci sırada (YTG Egypt) sayfası tarafından Yeşil 

girişimcilik Yarışmaları yapılmış ve o konuda gönderiler toplam içerikten %53 yer almıştır. 

İkince en kullanılan yöntem atölyeler ve eğitim programları. Mesela (YTG Egypt) sayfası, geri 

dönüşüm teşvik etmek için birden fazla atölye yapmış ve Sürdürülebilir kalkınma tanıştırmak 

için iki sertifikalı eğitim programları oluşturmuştur. O konularda gönderilerin yüzdeliği toplam 

içeriğin %18’i. Üçüncü sırada ise, Canlı tartışmalar ve Zoom üzerinde seminerler ve onların 

oranı 14%. 

Dördüncü sırada çocuklar için bilimsel festival ile ilgili gönderiler, oranı 5%. (YTG Egypt) 

Facebook sayfası, ebeveynleri çocuklarına sürdürülebilir kalkınmayı ve çevre hakkında 

öğretmeye teşvik etmekte çocuklar için bir bilimsel film festivali yapmıştır. Ancak beşinci 

sırada %4’lük bir yüzdelikle ile iki eğitim yöntemler vardı, etkinlikler ve sürdürülebilir ürünler 

üretme. Mesela (YTG Egypt) sayfası, gençleri ağaç dikmeye teşvik etmek için iki etkinlik 

yapmıştır ve onlardan biri Dünya günü münasebetiyle yapmıştır. Elektrik tüketiminin 

rasyonelleştirilmesi için de bir saat sürence ışık kapatmak etkinliği oluşturulmuştur. Son sırada 
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iki yöntem de vardı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını anlatma ve plastik riskleri hakkında 

gönderiler paylaşmak, gönderileri toplam içeriğin %1’i. 

Tablo (3) Hedef Kitlesi 

 

Alt Kategoriler Tekrarlama Oran Sıralama 

Girişimciler 99 67% Birinci 

Gençler 40 27% İkinci 

Ebeveynler 7 5% Üçüncü 

Kadınlar 1 1% Dördüncü 

Toplam 147 100% 
 

 

 
Hedef kitlesi gelince, (You Think Green Egypt) Facebook sayfası dört kitlesi hedef etmiştir.  

Birinci hedef kitlesi girişimcileri ve onlara hedef eden gönderilerin yüzdeliği %67. İkinci kitlesi 

gençler ve gönderilerin oranı 27%. Üçüncü sırada ise %5'lik bir oranla ebeveynler hedef edilen 

gönderiler varmıştır. Son sırada, (YTG Egypt) sayfası toplam gönderilerin sadece %1'i 

kadınlara hedef etmiş ve bu gönderi, kadınlar gününde paylaşmıştır. 

Tablo (4) Bilgi Kaynakları 
 
 

ALT KATEGORİLER TEKRARLAMA ORAN SIRALAMA 

Sayfanın yöntemi 77 52.4% Birinci 

Uzmanlar 21 14.3% İkinci 

Girişimciler 15 10.2% Beşinci 

Küresel organizasyonların 

sayfaları ve siteleri 

18 12.2% Üçüncü 

Diğer sayfalardan gönderiler 16 10.9% Dördüncü 

Toplam 147 100% 
 

 

 
(You Think Green Egypt) Facebook sayfasının içeriği analiz ederken beş farklı bilgi kaynaklar 

vardığını fark edilmiştir. Birinci sırada ve en kullanılan kaynak, sayfa yönetimi. Yani toplam 

içeriğin %52.4’ünün kaynağı sayfanın kendisiydi. İkinci olarak %14,3’lük bir oranla, en çok 
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kullanılan bilgi kaynağı uzmanlardır. Bu uzmanlar, canlı tartışmalar ve seminerlerde bilgi 

vermiştir. 

Sayfada üçüncü kullandığı bilgi kaynakları ise küresel organizasyonları ve gönderilerin 

yüzdeliği %12,2. Dördüncü sırada %10,9’luk yüzdelikle, (YTG Egypt) Facebook sayfası, diğer 

sayfalardan paylaştığı gönderiler bilgi kaynakları olarak kullanmıştır. Beşinci sırada 

girişimciler kaynak olarak kullanılmış, sözleri ve tavsiyeleri sayfanın içeriğinin %10,2’sinde 

yer almıştır. 

Tablo (5) Kullanılan Multimedya 
 
 

Alt Kategoriler Tekrarlama Oran Sıralama 

Fotoğraflar 87 59% Birinci 

Videolar 28 19% İkinci 

Gifs 23 16% Üçüncü 

Bağlantılar 2 1% Altıncı 

Canlı seminer 4 3% Dördüncü 

Olaylar 3 2% Beşinci 

Toplam 147 100% 
 

 

 
(You Think Green Egypt) Facebook sayfası Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilinç artırmak 

hedefine ulaşmak için birinci sırada fotoğrafları %59 ile kullanmıştır. İkinci olarak videolar 

%16 ile kullanılmıştır. Üçüncü sırada Gifs %16 ile istihdam edilmiştir. Sonra canlı seminerler 

%3 ile, olaylar %2 ile, bağlantılar %1 ile kullanılmıştır. 

 
Tablo (6) Kitlenin Etkileşimi 

 
 

Alt Kategoriler Tekrarlama Oran 

1 - 300 ( az) 147 100% 

301 - 500 (orta) 0 0% 

501 - daha fazla (büyük) 0 0% 

Toplam 147 100% 
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Takipçiler 24.207 olmasına rağmen sayfa kitlesinin etkileşimi çok az ve sınırlıydı. En yüksek  

gönderinin etkileşimini sadece 48 kişi beğenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç 

 
Bulgular analiz ederken, (You Think Green Egypt) Facebook sayfasının sürdürülebilir 

kalkınma hakkında farkındalığı yaratmakta yeşil işletmeler ve sürdürülebilir endüstrisi ile en 

çok ilgilenmiştir. Nitekim sayfanın içeriğinin çoğu mali destek yarışmaları ve eğitim atölyeleri 

yoluyla yeşil işletmelere teşvik etmeye ve desteklemeyi içermiştir. Bu içerik de girişimcilere 

direkt olarak hedef etmiştir. Ek olarak, uzmanlar tarafından sürdürülebilir endüstrisi ve 

inovasyon üzerindeki canlı tartışmalar ve seminerler oluşturulmuştur. 

Ayrıca, YTG sayfası ikinci hedef kitlesi olan gençleri bilinci artırmak için atölyeler ve eğitim 

programlar oluşturmuş ve gençleri sürdürülebilir ürünler kullanmaya teşvik ettiğini 

sürdürülebilir ürünler üretip satmıştır. Böylece YTC Egypt sayfası sürdürülebilir kalkınma 

farkındalığı arttırmakta sadece bilgi gönderilerden daha etkili yöntemler kullanmıştır. Ancak 

diğer sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, toplumsal Cinsiyet eşitliğini, iklim değişikliği ağaç 

dikme, elektrik tüketiminin rasyonelleştirilmesi gibi ile az ilgilenip sadece kadınlar günü,  

Dünya günü gibi olaylarda paylaşmıştır. Ancak etkili yöntemler de (etkinlikler gibi) 

kullanmıştır. 

Kaynaklar gelince YTG sayfası, uzmanlar ve küresel organizasyonların sayfaları ve siteleri gibi 

güvenilir kaynaklar kullanmış, ama en çok paylaşılan içerikte (yarışmaların gönderileri) 

sayfanın kendisi kaynak olarak kullanılmıştır. Bu içerikleri paylaşmak için fotoğraflar ve 

videolar en kullanıldığı multimedya. 

Böylece, incelenen örnekte, sürdürülebilir kalkınma bilincini artırmak için Mısır’da sosyal 

medyanın kullanımı, yeşil işletmelerine teşvik etmek, girişimcileri desteklemek ve sadece bilgi 

paylaşımının yerine ücretsiz yarışmalar ve atölye çalışmaları ve sürdürülebilir ürünlerin satışı 

yoluyla gençleri sürdürülebilirlik konusunda eğitmekti. Ancak bu kullanımına rağmen sayfa 

etkileşmesi çok sınırlıydı. 
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İnteraktif  (Etkileşimli)  Sanal Gerçekliğin Kullanıldığı  Alanlar 

Rufana Gurbanova1 
 

Özet 
 

Gelişen teknoloji ile birlikte insanların gerçeklik algısı da zamanla değişmeye başlamıştır.  

İnsanların gerçeklik algısı bilgisayar ortamlarına yani sanal dünyaya taşınmış ve bu da sanal 

gerçekliğe dönüşmüştür. Çeşitli donanımlarla insanlar kendilerini belirli gerçekliklerin içinde 

hissetmektedir. Sanal gerçeklik, doğası gereği, kullanıcıların bakışları ile bir sahneni 360 derece 

keşfetmelerine ve en çekici bulduklarına odaklanmalarına izin vererek sürükleyici bir ortam 

yaratmaktadır. İnteraktif sanal gerçeklik, kullanıcıların sanal ortamı bir şekilde manipüle 

etmelerini de sağlamaktadır. Günümüz dünyasında interaktif (etkileşimli) sanal gerçeklik 

eğitim, seyahat, eğlence, tıp gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 

Dünyayı saran Kovid-19 Pandemisi ekonomiden seyahate birçok şeyi adım adım 

değiştirmektedir. Bireylerin toplu iletişimi, büyük etkinlikler vb. yüz yüze yapılan birçok şey 

sanal ortamlara taşınmaktadır. Korona virüs sanal ve dijital dünyada aslında bir artış 

sağlamıştır. Bundan sonra da sanal gerçeklik hayatımızın bir parçası olmaya devam edecektir. 

Bu çalışmada da interaktif sanal gerçekliğin kullanıldığı alanlar ve bu alanlarda hangi 

donanımlarla kullanıldığı araştırılacaktır. Kaynak araştırmasına dayalı çalışma bir derleme 

çalışmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Eğitim, İnteraktif, Gerçeklik, Kovid-19. 

 

 

Giriş 
 

Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte gerçekliğin de anlamı farklılaşmaya başlamıştır. 

İnsanlar gerçekliklerini dijital ortamlara taşımış ve kendi sanal gerçekliklerini yaratmışlardır.  

Baudrillard’a (2012: 11) göre gerçeklik giderek teknik ve verimli bir hale gelmektedir. Her şey 

hiçbir anlam taşımadan kayıtsız şartsız gerçeğe dönüşmektedir. Gerçekliğin dil ötesi biçimleri 

de (beşeri ve toplumsal bilimler, teknik ve işlemsel diller), dış merkezli bir düzene göre 

gelişmektedir. İşarete gelince; sanal evrenin simülasyonunu ve saf kurgusunu boylu boyunca 

katediyor; orada, gerçek ile “sanal gerçeklik” birbirinden ayrılır ayrılmaz aynı belirsizlik her 

 

1 Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü. 
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ikisinin üstünde geziniyor. 
 

Bilişim ve teknoloji çağı olarak da nitelendirilen 20. yüzyılın sonlarında, iletişim için 

geliştirilen yazılımsal ve donanımsal araç ve gereçlerin görselliğini de işe katarak gerçek 

anlamda sanal bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır (Kayabaşı, 2005: 151). Baudrillard (2015: 

14) son yüzyıllarda üretilen, ilkeye dönüştürülen gerçekliğin ortadan kaybolduğunu 

söylemektedir. "Nesnel" gerçeğin ortadan kaybolmaya başlamasıyla birlikte bu gerçeklik ilkesi 

giderek güçten düşerken, Bütünsel, Sanal bir gerçekliğin giderek güçlendiğini belirtmektedir. 

Sanal gerçeklik teknolojisi ile yapılmaya çalışılan şey, insan-makine iletişimini artırmak için 

insanla makine arasındaki engellerin ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır (Kurbanoğlu, 1996: 

22). İnsanların sanal gerçekliğe ilgili kılan şey, onların gerçek bir yere veya olaya taşınıyormuş 

gibi hissetmelerini sağlama yeteneğidir. Bundan böyle büyüme ve durmak bilmeyen bir 

hızlanma sayesinde sanal anlamda istediğimiz her şeye sahibiz ya da sahip olacağız. Her şeyin  

değiş tokuş edilebilmesi, dışa vurum ve performans alanları da dâhil olmak üzere her soruna 

teknik bir yanıt üretilmesini sağlamaktadır (Baurdillard, 2017: 15). 

İnsanların gitgide teknoloji ile daha fazla etkileşimde olması, onların hayatlarının çeşitli 

alanlarında da bu teknolojiyi kullanmasına neden olmaktadır. İnteraktif sanal gerçeklik dünyada 

farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada sanal gerçeklik kavramı araştırılmaktadır. Sanal 

gerçeklik ve interaktif (etkileşimli) sanal gerçekliğin neleri ifade ettiğine bakılmaktadır. Sanal 

gerçeklik donanımları incelenmektedir. Son olarak interaktif sanal gerçekliğin hangi alanlarda 

kullanıldığı incelenmektedir. 

Sanal Gerçeklik Kavramı 
 

Sanal gerçeklik, animasyonlu bilgisayar programları kullanılarak üretilmektedir ve ekranda 

gösterilen alan, gerçek olana mümkün olduğunca yakındır. Sinema ve televizyona çok yakın 

özelliklerinin olmasının yanı sıra, bazı ayırt edici özelliklere sahiptir. Bu teknolojinin önemli 

bileşenlerinden biri, bir kişinin sanal ortamla etkileşime girebilmesidir. Sanal alana dalmış, 

sanal olaylara katılabilir; örneğin, sanal nesneleri hareket ettirebilir, manipüle edebilir ve 

eylemlerini de kenardan bir yabancı olarak izleyebilir (Ustinova, Kloçkov ve Çernikova, 2008: 

34). 

“Sanal gerçeklik” terimi 1980'lerde alanın modern öncülerinden olan Jaron Lanier1 tarafından 

yaygınlaştırılmıştır. Lanier, 1985 yılında VPL Research şirketini kurmuştur ve VPL Research, 

 

 

1 Amerikalı bilgisayar bilimcisi 
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Data Glove, Eye Phone ve Audio Sphere gibi çeşitli SG 1 cihazları geliştirmiştir. Data 

Glove’nin New York video oyun şirketi olan Mattel tarafından kullanımına izin vermiştir.  

Mattel bu teknolojiyi kullanmış ve Power Glove olarak bilinen bir aksesuarı yapmıştır (“Virtual 

reality”, 2019). 

 

 

Şekil 1. Power Glove 
 

Baudrillard’a göre Sanal gerçeklik, sayısallık, enformasyon, evrensel zaman hesapları, 

klonlamadır. Kısacası mükemmel, sanal ve teknolojik artefaktın yerleştirilmesi sayesinde 

dünya da kendi yapay kopyasıyla takas edilebilecek bir güçtür (Baurdillard, 2012: 20). 

Kayabaşı (2005: 151) ise Sanal gerçekliği “gerçeğin yeniden inşa edilmesi” olarak 

tanımlamaktadır. 

İnterakftif sanal gerçeklik (aynı zamanda gerçek zamanlı SG ve gerçek SG olarak da bilinir),  

diğer iletişim araçlarından farklıdır. Bu deneyimde, siz tamamen olayın içindesiniz, gerçekten 

içinde bulduğunuz hikayeyi “yaşarsınız”. Geleneksel filmler bir hikayenin penceresidir. 

Etkileşimli Sanal Gerçeklikte ise hikaye sizsiniz (“What is interactive VR & how does it  

work?”, 2019). 

Chris Milk2’e göre sanal gerçeklik, “nihai empati makinesi”dir. Bu deneyimler belgesellerden 

daha fazlasıdır. Başkasının ayakkabısı ile bir mil yol katetmektir. 

Sanal Gerçeklik Donanımı 
 

Sanal gerçeklik sistemleri, sanal dünyadaki kullanıcılara yönlendirdikleri yapay uyarılarla 

fiziksel olarak da etkileşim kurmalarını sağlamaktadır. Etkileşim görsel ve işitsel olmanın yanı 

sıra dokunma, koku ve tat gibi farklı duyular aracılığıyla da olabilmektedir. Özel tasarlanmış 

 
 

1 Sanal Gerçeklik 
 

2 Amerikalı bir girişimci, yenilikçi, yönetmen, fotoğrafçı ve sürükleyici bir sanatçı. Sanal gerçeklik teknoloji 

şirketi olan Inside ceo'su ve sanal gerçeklik üretim şirketi Here Be Dragons'un kurucu ortağıdır. 
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eldivenler ve tüm vücudu kaplayan elbiseler bu hisleri oluşturmak için kullanılmaktadır. 

Bunların üzerinde, hem kullanıcının yaptığı hareketleri sistemin algılaması hem de sistemden 

gelen uyarıları kullanıcının algılamasını sağlayan algılayıcı ve uyarıcılar vardır. Bu uyarıcı 

sistemler, “sanal gerçeklik donanımı” olarak tanımlanmaktadır (Ferhat, 2016: 730). 

Sanal gerçeklik teknolojileri herhangi bir teknoloji ile sınırlandırılmasa da “immersive” ve 

“non-immersive” olarak ikiye ayrılmaktadır. İmmersive sistemlerde kullanıcıların gerçekçi 

deneyimini geliştirmek için Head Mounted Displays (HMD)1, Data Gloves2, 3D Audio veya 

çok büyük projektif ekranlar gibi özel giriş / çıkış aygıtlarını kullandığı sistem ile sınırlıdır (Oh, 

Havley ve Yoon, 2004: 3). 

Şekil 2. Head Mounted Displays ve Data Gloves 
 

Non-immersive sistemlerde gerçeğe çok yakın bir taklit yeteneğine sahip olsalar da 

kullanıcıların deneyimledikleri gerçekliğin seviyesi belirli bir eşiği geçememektedir (Kılıç,  

2016) Bu SG sistemi, ev bilgisayarları da dahil olmak üzere uygun fiyatlı sistem ortamlarında 

kullanılabilmektedir (Oh, Havley ve Yoon, 2004: 3). 

 

 

 
1 Başa Monte Ekranlar 
2 Veri Eldivenleri 
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Şekil 3. Ürün demosu ve özelleştirme için non-immersive SG (Oh, Havley ve Yoon, 2004: 4) 

 

Kullanıcılara yönelik donanımlar VR gözlüğü, ses düzenleri, eldiven, beden giysisi, platformlar 

olarak bilinmektedir (Ferhat, 2016: 730,732,733,734). 

Sanal Gerçeklik Gözlüğü (VR Gözlüğü) 
 

Sanal gerçeklik gözlükleri oyun ve eğlence alanlarında giderek daha popüler hale gelmektedir.  

Standart başa takılan ekrandan (HMD) daha hafif ve rahattır, bir dizi etkileşimli aygıt 

içermektedir. Bu gözlükler, iki görüntü göstermektedir. Sıradan gözlükler tek bir görüntü 

gösterir, ancak 3D ve sanal gerçeklik gözlükleri, her bir göz için bir tane olmak üzere iki 

görüntü gösteren polarize lensler içermektedir. Bu gözlüklerin daha gelişmiş sürümleri kafa 

izleme sistemlerini içermektedir. Bu sistem, kullanıcı tarafından ortamlarında dolaşırken 

gördüğü görüntüleri ayarlamak için sinyaller gönderen bir bilgisayara bağlanmaktadır (‘’How 

Do Virtual Reality Glasses Work?’’, 2019). 

 

 

 

 

Şekil 4. SG Gözlüğü 

 

 

Ses Düzenleri 
 

SG gözlüklerinin üzerine kurulmuş kulaklık sistemleri mevcuttur. Kullanıcıya çeşitli sesleri 

algılamak imkanı tanımaktadır. “3 boyutlu ses” olarak da adlandırılan sesin yön bilgisi, görsel 

tasarımına ilişkin olarak yapılmaktadır. Kullanıcı görüntüde gördüğü nesnelerden gelen sesleri 

karşısından duyarken göremediği alanlardaki sesleri arkasından ve yanlardan duymaktadır  

(Ferhat, 2016: 732). 
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Şekil 5. Kulaklık 
 

Eldiven 
 

Bir veri eldiveni, elle giyilen bir eldivene benzeyen, robotik ve sanal gerçeklikte dokunsal 

algılamayı ve ince hareket kontrolünü kolaylaştıran etkileşimli bir cihazdır. Veri eldivenleri,  

haptik1 uygulamalarında kullanılan çeşitli elektromekanik cihazlardan biridir (Rouse, 2019). 

Bu eldivenler vasıtasıyla kullanıcı görüntüde gördüğü cisme uzanabilmekte, onu 

algılayabilmekte, onunla etkileşim kurmaktadır. 

Şekil 6. Eldiven 
 

Beden Giysisi 
 

Bu giysiler vücuda dokunsal geri bildirim sağlayan giyilebilir nesnelerdir. Kullanıcıya yapılan 

tüm hareketleri, darbeleri, kokuları hissettiren özellikler taşımaktadırlar. Kaynaklarda bu 

giysilerin farklı çeşitlerine rastlanmaktadır (Pita, 2017). Örneğin: 

1. Tesla Suit, kullanıcıların oynadıklarını hissetmelerini sağlayan tam gövdeli bir dokunma 

kıyafetidir. 

 
 

1 Yunanca “haptikos” kelimesinden alınmıştır. Dokunma duyusuyla ilgilidir. 
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2. Nullspace VR, SG uygulamaları için tam bir üst vücut dokunsal geri bildirim sistemidir. 

Bu kıyafeti giyilebilir ve ellerde, kollarda ve göğüste sanal gerçeklik hissedilebilir. 

3. Haptika, sanal gerçeklik uygulamalarında ve oyunlarda sürükleyici etkileşim 

sağlamaktadır. Bu giyimli kıyafet, insanların sanal bir ortamın farklı sıcaklıklarına dokunmakta 

ve deneyimlemektedir. 

4. AxonVR, HaptX ™, gerçekçi dokunuşları simüle eden dokunsal bir tekstil kıyafetidir, 

kullanıcıların sanal nesnelerin sıcaklığını, titreşimini, hareketini, şeklini ve dokusunu 

hissetmelerini sağlamaktadır. 

5. Rapture Vest, oyuncuya yüksek hız performansı ve akıcı bir oyun sunmak için 

tasarlanmıştır. Hafif ve ayarlanmakta, oyuncuların sanal deneyimlerini rahatça geçirmelerini 

sağlamakta. Dört çeşit dokunsal geribildirim kullanan yelek içindeki çeşitli noktalardan 

çevresel etkiler hissedilebilmektedir. 

6. Synesthesia Suit, SG video oyunu “Rez Infinite” ın arkasındaki çoklu sensörü 

desteklemek için geliştirilmiştir. 26 aktüatör müzikle birlikte oyuncuların vücudunun her 

tarafını titretmektedir. Bu çok modlu takım, oyuncuların işitme, dokunma ve görme duyuları 

aracılığıyla müzik yaşamasını sağlamaktadır. 

Şekil 7. Beden Giysisi 
 

SG Koşu Bandı (Omnidirectional treadmill) 
 

Sanal gerçeklik koşu bantları klasik koşu bantlarından farklıdır. Çok yönlü bir koşu bandı olarak 

bilinmektedir. Kullanıcının her yönden hareketine izin vermektedir. Sanal alan içinde 

numaralandırılmamış harekete izin vermek için sarmalı sanal ortam uygulamalarında 

kullanılmaktadır. 

Çok yönlü koşu bandı oyuncuları zinde savaşçılara dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu 

bantların da farklı  çeşitleri geliştirilmiştir. Bunlar Kat Walk, Virtuix Omni, VUE VR, 
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Infinadeck, Omnifinity olarak çeşitlendirilmiştir (Leatham, 2018). 
 

 

Şekil 8. SG Koşu Bandı 
 

İnteraktif Sanal Gerçekliğin Kullanıldığı Alanlar 
 

Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimden sağlığa, mimariden inşaat alanına, satış pazarlama ve 

organizasyondan eğlenceye kadar birçok alanda kendine yer edinmiştir. Yapılan araştırmalarla 

da bu alanlarda yeni yaklaşımları beraberinde getirmektedir (Şekerci, 2017:1126). 

Şekil 9. Farklı Sektörlerdeki SG Kullanıcıları (Ghavri, 2018) 
 

Eğitim 
 

Kurbanoğlu’na (1996: 26) göre sanal gerçekliğin eğitimde kullanıldığı alanlar denildiğinde 

askeri eğitim, uçuş eğitimi, uzay için astronotların eğitimi akla gelmektedir. 

Ama günümüz dünyasına bakıldığında artık okullarda birçok derslerin bile sanal gerçeklik 

uygulaması ile yapıldığı görülmektedir. Tarih, fizik ve coğrafya gibi bir çok derslerde üç 

boyutlu gözlükler ve kulaklıklar kullanılmaktadır. Sanal kütüphaneler kurulmaktadır. Yabancı 

dil öğreniminde de Sanal Gerçekliğin önemli yeri vardır. Aynı zamanda uzaktan eğitimde de 
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bu yöntemlere yer verilmektedir. Hala başlangıç aşamasında olsa da bunun geliştirilmesi 

beklenmektedir (Chang, Zhang ve Jin, 2016). 

 

Tablo 1. Çok kullanıcılı web tabanlı sanal kampüs sisteminin yapısı (Chang, Zhang ve Jin, 

2016) 

 
 

Şekil 10. Eğitimde SG 
 

Örneğin, astronomi eğitiminde SG, yerleşik öğrenmeye izin vermektedir ve öğrencilerin 

mekansal yapılandırmayı algılamasını sağlamaktadır. Ayrıca, sanal ortamlardaki 3D nesneler, 

2D diyagramlar kullanarak gösterilmesi zor olan kavramları ifade edebilmektedir (Chen,Yang, 

Shen ve Jeng, 2007: 292). 

Tıp ve Sağlık 
 

SG tıp ve sağlık alanında hayat kurtaran tekniklerin geliştirilmesinden geleceğin doktorlarının 

eğitimine kadar, sağlık ve sağlık hizmetleri için klinikten tüketiciye kadar çok sayıda 

uygulamaya sahiptir. Sanal gerçekliğin tıp ve sağlık alanındaki uygulamaları: Tıbbi eğitim,  

hasta tedavisi, tıbbi pazarlama, hastalık bilinci. Verilere göre 2020'ye gelindiğinde, bu alandaki 

küresel pazar 3,8 milyar dolara kadar çıkacaktır (‘’Virtual Reality in Healthcare’’, 2015). 

Hastaların tedavisi ile ilgili yapılan uygulamaları bazı örneklerle tanımlayabiliriz. Örneğin 

nörorehabilitasyon alanında yapılan bir çalışmada hastaların vücutlarının çeşitli yerlerinde 

yaşanan sinirsel sorunları ortadan kaldırmak amaçlı sanal gerçeklik donanımları 
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kullanılmaktadır. Hastalar kullandıkları malzemelerle vücutlarının sorunlu yerlerini hareket 

ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu da onların vücutlarının çeşitli yerlerinde, örneğin elleri, ayakları, 

ya da tüm vücutlarındaki sorunları gidermeye yardımcı olmaktadır (Ustinova, Kloçkov ve 

Çernikova, 2008). 

Şekil 11. Mobil desteğin (A) üzerinde duran ve teknenin ekrandaki hareketini (B) gözlemleyen 

deney kendini gerçek güvertede ayakta hissetmektedir (Ustinova, Kloçkov ve Çernikova, 

2008). 

Sağlık alanında yapılan bir diğer çalışma otizm hastalığı ve dikkat bozukluğu taşıyan bireylerin 

eğitiminde sanal gerçekliğin kullanılmasıdır. Bu araçlar vasıtasıyla onlar gerçek dünya ile 

etkileşimde ustalaşmakta ve yeni özellikler elde edebilmektedir. Örneğin, bir çalışmada 

(Strickland, 1997) altı haftalık bir dönemde yedi yaşında bir kız ve dokuz yaşında bir erkek 

çocuk olmak üzere iki otistik çocukla kırkın üzerinde sanal deney yapılmıştır. . Bu, her çocukla 

bir dizi deneme boyunca eylemlerin yeniden doğrulanmasına izin verdi. Güvenlik hususları 

için, maruz kalma süresi beş dakikadan fazla olmamıştır. Bu çalışmada otizmli sanal dünyaya 

gerçek dünyadan daha iyi tepki vermiştir. 

Spor 
 

SG teknolojisi spor alanında da kullanılmaktadır. Bu teknolojiler insanlara hem oyunları 

izleme, hem oyun oynama hem de sanal spor salonlarında spor yapma imkanı tanımaktadır. Bu 

teknoloji ile oyun izlerken sevdiğiniz oyunculara odaklanmanız da mümkündür. 
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Şekil 12. SG Spor Yayını (OMNİVİRT, 2018) 
 

SG, aynı zamanda golf, atletizm, kayak, bisiklet gibi birçok sporda antrenman yardımcısı olarak 

kullanılmaktadır. Atletik performansın yanı sıra analiz tekniğinin ölçülmesinde yardımcı 

olmaktadır. Sanal gerçekliği spor kıyafetleri ve ekipmanlarının tasarımında da kullanılmaktadır 

(“Virtual Reality in Sport”, 2019). 

Kültür, Turizm ve Seyahat 
 

Sanal gerçeklik tarihi yerlerin ve müzelerin bulundukları mekana gitmeden 3 boyutlu ve 

gerçekçi bir ortamda sunulmasını mümkün kılmaktadır. Örneğin, genellikle resimlerden 

oluşturulan koleksiyonlara genellikle sanal galeriler adı verilmektedir (Zara, 2004). 

Şekil 13. Louvre Müzesi'nden panoramik görüntü (Zara, 2004). 
 

İnteraktif gösteriler birçok serginin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır ve özellikle çocuklara 

hitap etmektedir. Çocukları, bunu sıkıcı bir deneyim olarak görme eğiliminde olduklarından,  

bir müzeye veya galeriye çekmek genellikle zordur. Ancak sanal gerçeklik gibi etkileşimli 

teknolojilerin kullanılması bu algıyı değiştirmiştir ve bu alanları yeni bir izleyici kitlesine 

açmıştır (“Virtual Reality and Heritage”, 2019). 
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Şekil 14. İnteraktif Van Gogh Sergisi 
 

Sanal Müze Turları giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu bazı insanların asla gidemeyeceği 

yerlere taşıma gücüne sahiptir, bu nedenle dijital ziyaretçileri dünyanın müzelerine davet etmek 

doğal bir seçenektir (“10 amazing virtual museum tours”, 2017). Pandemi döneminde de birçok 

müze sanal turlara açılmış bulunmaktadır. 

 

Şekil 15. Ulusal Doğa Tarihi Müzesi 
 

SG turizm ve seyahat alanında da yaygın hale gelmektedir. Örneğin, insanlar gittikleri yerleri 

ve o yerlerdeki otelleri sanal olarak izlemek imkanına sahiptirler. Aynı zamanda sanal gerçeklik 

turizm endüstrisi, simülatörlerin yardımıyla seyahat etmeyi herkes için erişilebilir hale 

getirmiştir. Bu nedenle, herhangi bir sebepten dolayı seyahat edemeyen insanlar, güvenli ve 

korumalı bir ortamda aynı deneyimin tadını çıkarabilmektedir (Ghavri, 2018). 

Şekil 16. Seyahatte Sanal Gerçeklik 
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Mühendislik, Mimarlık ve İnşaat 
 

Sanal gerçeklik teknolojileri mimarlık, mühendislik, inşaat alanlarında da kullanılmaktadır.  

Aynı zamanda imalat ve tasarımda da müşteri ile daha iyi ilişki kurmak ve müşteriye daha iyi 

hizmet vermek için de sanal gerçekliğin önemli yeri vardır. 

SG teknolojisi tasarım ve sunum açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. Tasarımcıların 

SG yaklaşımı ile tasarladıkları mekânı gerçek zamanlı olarak test edebilme olanakları 

bulunmaktadır. Yani tasarımcı bu sistemde, tasarladığı mekânın içerisine girip dolaşabilme 

detayları daha yakından inceleyebilme fırsatını yakalamaktadır. Burada bulunan donatı 

elemanlarını ve renk, doku, ışık gibi bileşenleri test edebilmektedir (Kılıç,2016). 

Mühendislik alanında SG daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Örneğin Jaguar ve Land Rover, 

2006'dan beri otomobilleri daha verimli tasarlamak için SG kullanmaktadır (Steed, 2017). 

Şekil 17. Range Rover Evoque'un 3D Modeli (Steed, 2017) 
 

SG ile şehir planlama, altyapı işlemleri, binaların modellerinin kurulması da yapılmaktadır.  

İnşaatta sanal gerçeklik, 3D modellemede bir sonraki seviyedir. 3D modelleme gibi, projenin  

ayrıntılı bir sanal modelini içermektedir. Ama onlardan farklı olarak, kullanıcıyı doğrudan sanal 

ortamın içine yerleştirmekte, böylece kullanıcı sanal alana tam bir dalma yaşamaktadır. Bir  

modelin sonucunun nasıl olacağını müşteriler önceden görmektedir (Sharifi, 2018). 

Şekil 18. Bir Model Önerisi (Sharifi, 2018) 
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E- Ticaret 
 

SG elektronik ticaret alanında da kullanılmaktadır. Siteler sanal gerçeklik teknolojilerini 

pazarlama aracı olarak istifade etmektedirler. İnsanlara sitelerdeki ürünleri daha detaylı 

inceleme imkanı tanınmaktadır. Örneğin, ticaret fuarlarında bu cihazlarının kullanılması, 

ziyaretçilerin serginin ürününü daha yakından incelemesini sağlamaktadır 

(INTRALOGISTICS, 2017). 

Şekil 19. SG ile araba satın almak 
 

Eğlence (Müzik) 
 

Dünyada SG en çok eğlence alanında yer almaktadır. Bu kendisini eğlencenin içinde hisseden 

tüketicinden, sanal sanatçıların fanları olan müzik dinleyicilerine kadar değişmektedir. 

Venture Reality Fund, SG endüstrisindeki toplam yatırımın 2017 yılında 2,3 milyar dolara 

ulaştığını belirtmiştir. Sanal gerçeklik yatırımlarının neredeyse yarısı eğlence alanına 

düşmektedir (Morozova, 2019). 

Örneğin, Queen, Enosis VR ve Google Play ile birkaç yıl önce yaptığı iş birliğinde grubun çığır 

açan Bohem Rhapsody'nin sanal gerçeklik sunumunu geliştirdiler. İnteraktif müzik videosunda 

2D ve 3D animasyonlar, hareketli görüntü teknolojisi kullanılarak çekilmiş balerinler ve neon 

renklerle süslenmiş bir Freddie Mercury kullanılmıştır (Virtual Reality and Its Effects in the 

Music Industry, 2019). 

Şekil 20. Queen, Bohem Rhapsody 
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Tiyatro, sinema (film), belgesel, oyun, canlı konserler, hobi dersleri, sanal tema parkları da  

dahil olmakla SG birçok eğlence alanında kullanılmaktadır. 

 

Şekil 21. Hobi Dersleri 
 

Japonya’da yaratılan Hatsune Miku da bu örneklerden birisidir. CRYPTON FUTURE 

MEDİA’nın geliştirilmiştir. Özelliği bir VOCALOİD şarkı sentezleyicisi uygulaması 

tarafından seslendirilen insansı karakter olmasıdır. Hatsune Miku uzun, turkuaz renkli ve çift  

kuyruklu saçları ile, 16 yaşında bir kız olarak tasvir edilmektedir. Dünyada çok sayıda fanları 

bulunmaktadır. 

 
 
 

Şekil 22. Hatsune Miku 
 

İzleyicinin yeni kavrayışlar, algılayışlar ve hissetmeler geliştirmesini amaçlayan interaktif 

belgeseller de interaktif sanal gerçekliğin bir parçasıdır. İlgi çekici görselliklerle donatılmış 

sanatsal ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır (Yücetürk ve Keskin, 2018: 833). İnteraktif 

belgesellerde birden fazla hikâye, eş zamanlı olarak izlenebilmektedir. Geleneksel anlatıdaki 

gibi giriş, gelişme ve sonuç olarak bir sıralama takip edilmemektedir. Bu seçim izleyiciye 

bırakılmış durumdadır (Korver, 2018). 

http://www.internationalstudentsymposium.com/
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crypton_Future_Media&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crypton_Future_Media&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vocaloid


7th International Student Symposium 

124 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 

 

 

 
 

Şekil 23. Welcome To Pine Point Belgeseli (Pine Point'e hoş geldiniz) 
 

Medya 
 

Son zamanlarda, gazeteciler öykü anlatımında 360° videolara yönelmektedir. Çünkü hikaye 

anlatımında çok güçlü bir tekniktir. Wall Street Journal'dan Euronews'a, New York Times’tan, 

Associated Press ve The Guardian'a kadar lider haber kuruluşları bu teknikleri denemektedir. 

 

Şekil 23. Gazetecilikte Sanal Gerçeklik 
 

SG uygulamalarının gazetecilik pratiklerinde yarattığı asıl büyük değişim immersive 

yöntemlerin kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yeni gazetecilik türü "Haber hikâyelerine 

konu olan olay ve durumların izleyiciye birinci kişi deneyimi kazandıracak şekilde 

tasarlanması" olarak tanımlanmaktadır. "Orada olma" hissi yaratan ve kişisel olarak hikâyeyle 

etkileşim kurma fırsatını yaratan immersive gazetecilik, izleyicinin hikâyenin katılımcısı olarak 

olayın gerçekleştiği yerin sanal versiyonuna erişimine yardımcı olmaktadır (Çaba, 2018: 698). 

Örneğin Project Syria (Suriye Projesi) 2014’te oluşturulan immersive bir gazetecilik 

deneyimdir. İnsani krize dikkat çekmek için yaratılan proje, sonradan Londra’daki Victoria ve 

Albert müzesine taşınmıştır (Malmo, 2014). 
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Şekil 24. Suriye Projesi 
 

Koronavirüs ve Sanal Gerçeklik 
 

İnsanların evlere kapanmaya mecbur olduğu küresel salgın olan koronavirüs (Covıd-19) 

döneminde sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanımı bazı dünya ülkelerinde artışa geçmiştir. 

Mantovani vd. (2020) yaptıkları bir çalışmada pandemiden dolayı kısıtlanan sağlık hizmetlerini 

teleterapi yoluyla verile bileceğini kanısına varmışlardır. Örneğin bunun için sanal gerçeklik,  

arıtılmış gerçeklik araçları kullanılabilir. Yazara göre bunun için de yeterli araç ve bu araçları 

kullana bilen personele ihtiyaç duyulmaktadır. 

Somaurro’ya (2020) göre sanal gerçeklik, Covid-19 sırasında sadece eğitimin ötesinde faydalar 

sağlamaktadır. Örneğin, teknoloji devi Microsoft, Birleşik Krallık'taki Imperial College 

Healthcare NHS Trust ile ortaklık kurdu. Ortaklıktaki önemli nokta virüslü hastaları tedavi 

ederken doktorları güvende tutan karma gerçeklik kulaklığı HoloLens'in kullanılımasıdır. 

Sistem, yakındaki bir odadaki bilgisayar ekranına güvenli, canlı bir video beslemesi 

göndermekte, sağlık ekiplerinin, Covid-19 hastalarını tedavi eden doktorun görebildiği her şeyi 

güvenli bir mesafeden görmesini sağlamaktadır. 

Sarkady vd. (2021) pandemi döneminde VR teknolojilerinin gerçek seyahatin yerini aldığına 

dair yaptıkları çalışmalarında pandemi dönemi ve sonrasında insanlar seyahat için VR 

teknolojilerine meyilli olduklarını açıklamışlardır. 

Sonuç 
 

Gelişen teknoloji ve gelişen dünya ile birlikte insanların ilgi alanları da değişmektedir. 

Dünyanın birçok yerinde insanların teknoloji ve internete yönelmesi de onların pratiklerinin 

sanal dünyaya taşınmasına neden olmaktadır. Pandemi döneminde ve bunun sonrasında da 

sanal dünya hayatımızın bir parçası olmaya devam edecektir. Eskisinden daha fazla hayatımızın 

merkezinde olacaktır. 

Bu çalışmada da insanların farklı alanlarda sanal gerçeklik teknolojilerini nasıl kullanıldığı 

incelenmiştir. Özellikle son dönemler bu teknolojilerin insanların hayatında fazla yer aldığı 
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görülmüştür. Eğitim, tıp sağlık, mühendislik, mimarlık ve eğlence dahil birçok alanda 

kullanılan sanal gerçeklik teknolojilerinin 2020 yılına kadar pazarını daha da genişleteceği 

araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. 

Sanal gerçeklik teknolojileri tüketim sektöründe de müşteri memnuniyeti için kullanılmaktadır. 

Bu teknolojilerin kendileri de tüketim sektörünün bir parçası haline gelmiştir. Eskiden daha 

pahalı olan sanal gerçeklik teknolojileri şimdi fiyat olarak ucuzlasa da yine de sektör olarak 

diğer alanlara göre geri planda kalmaktadır. 

Türkiye’ye gelince Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijital dönüşümün,  

çalışma hayatına katkılarından faydalanmak için yapılan hazırlıklarda üye ülkeler içinde son 

sıralarda olduğunu açıkladı. Hazırlanan raporda1 (Gündüz, 2019) Türkiye’nin eğitim öğretim 

dahil çalışma hayatında, bilgisayar, internet ve yazılım programı kullanmada Türkiye sonlarda 

yer aldığını açıkladı. 

Dijital anlamda sonlarda yer almak aslında sanal gerçeklik alanında ön sıralarda olamamak 

anlamına gelmektedir. Bu nedenle de öncelikle belirli alanlarda donanımları arttırmak, bu 

teknolojilerle ilgili eğitimli personel yetiştirmek gerekmektedir. Çünkü dijitalleşen dünyada 

sanal teknolojilerden bağımsız kalmak neredeyse mümkünsüzdür. Özellikle pandemi dönemi 

ve sonrasında bu teknolojilere ihtiyaç artmaktadır. 
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Pandemi Zamanı ve Sonrası Kültürel Sanatın Gücü ve 

İhtiyaçları 
 

Toğrul Gasımov1 
 

Özet 

 
Kovid-19 Pandemisi sırasında kamusal yaşam üzerindeki uzun süreli kısıtlamalar ve birçok 

kültürel faaliyetin kapatılması kentsel kültürel ekosistemleri derinden etkiledi. Dünyanın dört  

bir yanındaki şehirler bu zorluğa çeşitli politika önlemleriyle cevap verdi. Bununla birlikte,  

Kovid-19 Pandemisi’ne karşı kültürel politika tepkileri büyük kültürel başkentlerde nasıl 

karşılaştırılır ve şimdiye kadarki deneyimler nelerdir? Hangi kültürel politika gelişmeleri ve 

çerçeveleri tepkilerine yardımcı oldu veya engelledi? Çeşitli yönetişim düzenlemeleri kriz 

döneminde kültür politikası gündemlerini ve stratejilerini nasıl etkiledi. 

Tarihte toplumları etkileyen ekonomik, politik, teknolojik yapılanmalar birçok alanda olduğu 

gibi sanatın üretiminde ve algılanışında da dönüşüm yaratmıştır. Sanat, sanatçı ve izleyici 

kavramları bulunulan çağın dinamiklerine göre biçimsel ve anlamsal olarak farklılıklar 

içermiştir. Modernizm döneminde sanatçı üreten, izleyici ise sanat nesnesini inceleyen 

konumdayken, postmodern dönemde sanatçı tasarım yapan izleyici ise bizzat sanat eseri ile 

etkileşime girerek eserin bir parçası haline dönüşen bir figürdür. 2019 Aralık ayında ortaya 

çıkan ve dünyada pandemi ilan edilmesine sebep olan Yeni Koronavirüs (kovid-19) 

Salgını’nın da sanatsal üretimlerin sunumu üzerinde etkisi olmuştur. Bu araştırmada, modern 

ve postmodern dönemdeki sanat-sanatçı-izleyici ilişkileri incelenmiş ve yeni medya 

araçlarının sanat üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Sanatçıların Koronavirüs Salgını sürecinde 

kendilerini ifade etme biçimlerine odaklanılmış ve salgının sanatsal üretimlerin izleyiciye 

iletimi üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Kovid-19 Pandemisi’nin ilk dalgası sırasında 

dünya genelinde ve Türkiye’de kültürel politika tepkilerini kendi yönetişim kapasiteleri 

merceğinden gözden geçiriyoruz. Özellikle, gelecekte daha etkili ve esnek kentsel kültür  

politikaları için öğrenilen ilk iç görüleri ve dersleri tanımlamaya çalışıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Sanat, Kovid-19, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) 
 

 

 
 

1 Kocaeli Üniversitesi Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Dramatik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Giriş 

Mevcut Kovid-19 Pandemisi, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde kültür ve sanat için ciddi 

zorluklar doğurmaktadır. Yerel kültürel altyapıların ve bazı yerlerde birçok sanatçının ve 

kültür işçisinin kariyerinin hayatta kalmasını tehdit ediyor. Sosyal uzaklaşma önlemleri ve  

bunun sonucunda sanat kurumlarının kapatılması ve kültürel etkinliklerin askıya alınması, 

sektörü derin şekillerde etkiledi. Turizm ve ağırlama endüstrisinin yanı sıra, tüm kültürel 

ekosistem pandemiden en çok etkilenen alanlardan biridir (Montalto ve ark., 2020). Örneğin, 

Kasım 2020'ye kadar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanat ve kültür için ekonomik kayıp 

zaten 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti (sanat için Amerikalılar, n.d.). Bu durumda, büyük  

Metropol alanlar özel bir rol üstlendi. Hem konsantre hem de yenilikçi kültürel uygulamaların 

merkezleri ve tarihsel olarak hastalık bulaşmasına daha duyarlı olan yoğun nüfuslu alanlar  

olarak, taşıyacakları özel bir yük vardır (Florida ve ark. n.d.). Örneğin Paris'te Kovid-19 

Pandemisi, kamusal yaşam kapatıldığında ve birçok eğitim sitesi ve iş yeri çevrimiçi hale 

geldiğinde 1,2 milyon sakinin şehri terk etmesiyle önemli bir geçici kentsel göçle sonuçlandı 

(Untersinger, 2020). Kısacası, Kovid-19 Pandemisi kısa bir süre içinde şehirlerin sosyal 

dokusunu değiştirdi ve bunu kültürel sistem için derin etkilerle yaptı. 

Günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir türü olan salgın ile birlikte 

gündemimize pandemi kavramı girdi. Tüm dünyanın sağlığını etkileyen bulaşıcı hastalıklar  

için kullanılan pandemi ile normal dediğimiz günlük yaşam rutinlerimiz aniden anormal bir hal 

almaya başladı. Salgının etkilerinden korunmak ve sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek 

amacıyla ülkeler hızla karantina kararı aldılar. Bu bireysel ve kimi zaman zorunlu karantina 

şartlarından aklımıza gelebilecek tüm sektörler payını aldı. Bozulan ülke ekonomileri, artan 

işsizlik oranları ve bu olağanüstü sürecin ne zaman biteceğine dair yaşanan belirsizlik ile 

birlikte artan psikolojik baskılar tüm toplumu kökten etkilemektedir. Fiziksel mesafenin 

sosyal mesafe adı altında en aza indirilmesi ile birlikte insanlar aralarındaki sosyalleşmeyi ve 

iletişimi internet ile sağlamaktadırlar. Mümkün olan hemen her şey teknolojik yapıya adapte 

edilmeye başlamıştır. Galerilerin, müzelerin ve her türlü kültürel faaliyetlerin izleyiciyle 

buluştuğu mekanlar ile sanatçı arasına da zorunlu sosyal mesafe girmiştir. Sanatçılar kısıtlı 

malzeme ve ortamlardaki üretimlerini, izleyiciyle buluşturmak için dijital teknolojik 

araçlardan daha yoğun bir şekilde yararlanmaya başlamışlardır. Geçmiş dönemlerde de olduğu 

gibi her yeni olağan dışı durum kendi içerisinde çözüm üretilmesini sağlar. Sanatçının üretim 

yapması ve bunu fiziksel bir mekândan bağımsız izleyiciye sunması da böyle bir dönemin 
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çözüm arayışının sonucunda oluşmuştur. Tabi bunda günümüz yeni medya araçlarının ve 

özellikle internet teknolojisinin payı yadsınamaz (Başar, 2021). 

Bu araştırma şu an içinde bulunduğumuz pandeminin etkilerini sanat-sanatçı ve izleyici 

üçgeninde ele alarak ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu durumu daha anlaşılır kılmak için 

öncelikle modern ve postmodern dönemde sanat-sanatçı ve izleyici ilişkileri açıklanmış, sanatı 

dönüştüren durumlar tartışılmıştır. Sonrasında günümüz iletişim teknolojilerinin sanatı nasıl 

şekillendirdiğinden bahsedilerek pandemi sürecinde sanatçıların kendilerini ifade etme 

formları örneklendirilmiştir. Dijitalleşme ile birlikte sanatsal üretimlerin izleyiciyle 

buluşmasını sağlamak için sanatçıların ortaya koydukları çözümlere yer verilmiştir. Bu 

araştırma pandemi sürecinde, günümüz sanatçılarının üretim süreçlerini ve formlarını 

aktardığı için önemlidir. 

Modern ve Postmodern Dönemde Sanat-Sanatçı-İzleyici 

 
Modernizm döneminde empresyonizm, ekspresyonizm, kübizm, fovizm, fütürizm, dadaizm, 

sürrealizm gibi sanatsal akımlar ortaya çıkmış ve bu akımlar dünyada farklı sanat dallarında 

etkisini göstermiştir. Danto’ya (2010, s. 29) göre sanatta modernizm, öncesinde ressamların 

insanları, manzara ve önemli tarihsel olayları göze görüneceği şekliyle resmederek, dünyayı 

onun kendisini gösterdiği biçimde temsil ettiği bir duruma işaret eder. Modernizmle beraber,  

sanat bizzat temsilin kendisi olur, yani kendi kendisinin süjesi haline dönüşür. Dönemin 

yarattığı tarihsel olaylardan dolayı modernizmle birlikte geleneksel temsil anlayışı yıkılmış, 

yeni temsil anlayışı oluşmuştur. Bu dönemde dünyada yaşanan savaşlar, sanayi devrimi ve 

buna bağlı olarak değişen, dönüşen üretim ve tüketim ilişkileri, fotoğrafın bulunuşu gibi 

gelişmeler sanatın ifade ediliş biçiminde, tekniğinde ve anlamında da zorunlu değişiklikler 

yaratmıştır. “Baudelaire’in dediği gibi ‘her çağın kendi tavrı, kendi bakışı ve duruşu’ vardır.” 

(Antmen, 2009, s. 15). 

Modern dönem sonrasında, 1960’lı yıllara gelindiğinde geçmiş yıllardaki biçimci anlayışın 

yerini düşünceyi temel alan sorgulamaların ve sanatsal anlatımların aldığı görülür. Modern 

dönemde sanatın özel olma ve izleyiciye uzak durumunun aksine postmodern dönemde eser 

çoğu zaman izleyiciyle var olur. Sanatçının, eseri üreten olma halinden eserin düşünürü, 

tasarımcısı haline dönüştüğü, büyük anlatıların yerini gündelik nesnelerin düşünsel 

ifadelerinin yer aldığı bir çağdan bahsedilir. Fotoğraf ile birlikte anlık görüntülerin yüzeye 

aktarımı, bu dönemde üst düzeye taşınarak video gibi hareketli görüntüler işin içine dahil olur. 

Müzelerde, galerilerde korunaklı biryapının içinde bulunan sanat eserlerinin aksine anlık 
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tüketilebilir ve izleyicisiyle interaktif bir ilişkide bulunabilen eserlerin varlığı ile sanat yine 

farklı bir form içerisine bürünür. Sanat, içinde bulunulan dönemin dinamiklerine ve ruhuna 

göre yine şekil ve anlam değiştirir. 

Pop sanatın temsilcilerinden olan sanatçı Andy Warhol, 1960’lı yıllarda çoğaltım teknikleri 

araçları yardımıyla bir takım seri çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çalışmalarında Coco-Cola 

şişeleri, Campbell’in çorba kutuları, Brillo bulaşık teli kutuları gibi endüstriyel tüketim 

nesnelerinin yanı sıra, Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley gibi ikon olmuş ünlülerin 

seri portrelerine de yer vermiştir. Warhol daha çok serigrafi yönteminden yararlandığı bu 

çalışmalarında, “Sanat yapıtını sanatçının duygularından ve kişilik yapısından arındırıp onu 

mekanik bir ürün haline getirmeyi amaçlamıştır” (Şahiner, 2008, s. 20). 1962 yılında yaptığı 

Campbell’in çorba kutuları isimli ünlü çalışmasında (bkz. Şekil 2) Warhol, 32 ayrı tuval 

üzerine akrilik boya ile çorba kutularını resmetmiştir. O dönemde Campbell firmasına ait 32 

farklı çorba çeşidi bulunduğundan, sanatçı her bir çeşidi bir tuval üzerine aktarmış ve bunları 

da tıpkı bir market rafındaymışçasına dizerek sergilemiştir. Warhol Campbell’in çorbaları ile 

ilgili olarak “Eskiden içerdim. Her gün öğle yemeğinde aynı şeyi yiyordum, 20 yıl boyunca,  

sanırım aynı şeyi tekrar tekrar yapıyordum” (The Museum of Modern Art, t.y.) ifadelerini 

kullanmıştır. 

1960’lı yıllarda sanatsal anlamdaki postmodern gelişmeler salt biçimciliğe karşı olmakla,  

sanat- sanatçı-izleyici tanımını değiştirmekle kalmayıp sanat eserinin meta değerini de 

sorgulatmıştır. Sanat eserinin sadece alınıp, satılan, sahip olunan bir nesne olma özelliğinden 

kurtarmıştır. “Bu yıllardaki oluşumlar aynı zamanda müze, sanat galerisi gibi kurumsal 

yapıların işlevini de sorgulamıştır. Sanatçıların buradaki karşı çıktıkları esas nokta sanat  

eserinin sınırları çizilmiş bir biçimde kutsanmış teşhir nesnesi haline gelmesidir” (Şahiner,  

2008, s. 208). 

Öyle görünüyor ki gelişen teknolojilerle ve zamanın getirileriyle beraber, kurumsallaşmış 

sergileme ve muhafaza etme amacındaki mekanlar etkinliğini sürdürse de sanatçılar da daima 

yeni arayışlar içerisinde olacaktır. 

Pandemi Döneminde Sürecin Sanata Yansıması 

İnsanla nesnel gerçeklik arasındaki ilişki olarak tanımlayabileceğimiz sanat, insana, topluma 

ve toplumsal yaşama sıkı bir şekilde bağlıdır. İnsan özelindeki ya da toplumsal hayattaki 

nesnel gerçeklik sanatçı tarafından estetik ya da anti-estetik yaratıcı biçimlerle sanat eserine 

dönüşür. Algılamayla başlayan bu dönüşüm için algılanan bir gerçeklik olması, bu gerçekliğin 
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günlük yaşamdaki nesnelerden ya da olaylardan farklı olarak algılanıp öznelin algı üzerine 

etki yapması gerekmektedir. Ama bununla da bitmez öznelin algı üzerindeki etkisi ussalın 

dışında bir güce ihtiyaç duyar ve bu güç “öz”dür. “Sanatsal yaratım” demek olan öz, insanlık 

tarihinin ilk örneklerinden bugüne sanatta değişmeyen yegâne şeydir. Sanatçının yaşadığı 

dönem ve koşullarına bağlı olarak oluşturduğu dünya görüşü doğrultusunda biçim anlayışı ve 

duyusal ya da düşünsel ifade şeklinden bağımsız olarak “öz” her dönem sanat eserindeki 

varlığını korur. 

Sanatın doğuran büyüsel düşünce, hekimliğin de başlangıcında yer alır. Doğa karşısında 

güçsüz ve çaresiz kalan ilkel insan düştüğü psikolojik ve fizyolojik sıkıntılara karşı büyüsel 

düşünceye sığınmış, bu düşünce biçimi ise, iyileştirmeyi üstlenen kişiler olarak büyücü 

hekimleri doğurmuştur (Öztürk 2020) ve sanattaki bu öz arayışı ilk insandan, modern ve çağdaş 

insana kadar değişime uğramayan yegâne şey olmuştur. Çünkü doğanın ürkütücü gücü ile baş 

edebilmek için sanat arayıcılığı ile doğaüstünden yardım isteyen ilk insan, zamanla doğadan 

koparak toplumsal yaşama geçtiğinde toplumu doğal güdülerini kısıtlayan bir başka ürkütücü 

güç olarak görmüş ve bu güçle baş etmenin, ayrıca doğadan kopuşunun yalnızlığını 

gidermenin yolunu da yine sanatta aramıştır. (Soygür, 125) 

Covid-19 Karantinası, sanatçıların kalan zamanını ve profesyonel bir oyun yazarı ve profesör 

olarak çalışmaları değiştirdi: sosyal mesafe önlemleri, ilkbahar ve yaz performanslarımın 

planlandığı gibi devam edemeyeceği anlamına geliyordu. İlk cevap sadece düşüşü ertelemek 

ve yeniden planlamaktı. Bununla birlikte, ilk kapanma tarihleri uzadıkça, ertelenen 

performansların filme alınmış projelere dönüştürülme yollarını yeniden düşünmeye başlanıldı. 

İlk başta, projeleri dönüştürme görevi göz korkutucuydu ve canlı performans beklentisine 

kıyasla biraz hayal kırıklığı yarattı. Bununla birlikte, canlı performatif olayların artık sadece 

bir arşiv olarak değil, aynı zamanda yeni medya için projeleri sürekli olarak yeniden inşa 

etmenin ve uyarlamanın bir yolu olarak da filmde korunabileceği ihtimaliyle uzun zamandır  

ilgileniliyor. Krizin sanat eserlerini üretme ve tüketme biçimimiz üzerindeki inkâr edilemez 

etkisini düşünmenin yanı sıra, bu zamanı dijital hikâye anlatımı ve yeni medyada ortaya çıkan 

sanatsal çaba biçimlerini inkübe etmek ve beslemek için harcanıyor. 

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, yeni müfredat modelleri ve bu modellerin yürürlüğe girmesi,  

öğrencilerin günlük gerçekliklerinde ani değişikliklere rağmen öğrenmeye ve gelişmeye 

devam edebilmeleri için gerçek zamanlı olarak tasarlandı ve geliştirildi. Profesyonel iş 

birlikleri, kendim de dahil olmak üzere çevrimiçi, evde eğitime uyum sağlayan birçok sanat 
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eğitimcisi için anahtardı. İş birliğim, dikkatlice planlanmış sanat müfredatımı bilinmeyene 

doğru öğretme lehine terk etmemi sağladı. Uzun yakınlaştırma oturumları boyunca, bunu 

yapmak için sadece birkaç gün ile çevrimiçi öğretime dönmemiz istendiği konusundaki 

endişeler paylaşıldı. Öğrencilere (ve bizlere) okul kampüsünden çıkma ve rutinlere ve 

ilişkilere bozulma ile başa çıkmalarına yardımcı olacak bir müfredat sunmak istedik. 

Korkunun yanı sıra, “pivot to online ınstruction'da” sanat ve görsel kültür eğitiminde müfredat 

tasarımı ve eşitlik pedagojileri ile deneme yapmak için alışılmadık bir fırsat gördük. 

Öğrencilerimiz, kovid-19 döneminde ortaya çıkan görsel kültürü anlamaya ve katılmaya 

odaklanan yaratıcı araştırmalar yapmaya başladılar. Çevrelerindeki dünyada yeni ve değişen 

şeylere katılmak, fark ettiklerini toplamak ve belgelemek ve daha sonra sembolik biçimlerde 

görselleştirmek için sanat temelli yöntemler kullanıldı. 

Pandemi, dünya çapında yayılım gösteren salgın olarak tanımlanmış ve bundan etkilenen 

ülkelerde çok sayıda hastalığa, ölüme yol açarak ülkelerin ekonomilerinin bozulmasına sebep 

olmuştur. Sosyal ve ekonomik gelişmenin, değişen yaşam biçimleri ve küreselleşmenin 

sonucu olarak enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu küreselleşme bilgi ve 

deneyimin paylaşılmasını kolaylaştırmasının yanında yeni mikrobiyal ajanların ortaya 

çıkmasını ve dolaşımını hızlandırmıştır. İnsanlık tarihi boyunca pek çok pandemi meydana 

gelmiş ve özellikle İlk olarak 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde kayıtlara 

geçen yeni koronavirüs (kovid-19), kısa sürede tüm dünyada etkisini göstererek Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesine sebep olmuştur. Enfekte olan kişilerde 

solunum güçlüğü, yüksek ateş ve öksürük yaratmasının yanı sıra hiçbir belirti vermeden de 

varlığını sürdürebilen bir yapıda olması, bulaşma hızının ve yarattığı ölüm oranının yüksek 

olması ile bugüne kadarki grip vakalarından farklı bir seyir izlemektedir. Pandemi tüm 

dünyayı ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak olumsuz anlamda etkilemektedir. 

Ülkeler pandemi ile mücadele kapsamında aldıkları karantina koruması ile bir yandan sağlık 

sistemlerinin çökmesini engellemeye, halkın sağlığını korumaya çalışırken bir yandan da 

ekonomik kayıplarına çözüm üretmeye çalışmaktadırlar. Aynı zamanda salgın dolayısıyla 

eğitime ara verilmesi, turizm sektörünün zarar görmesi, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin 

iptal edilmesi ile beraber birimler önemli ölçüde yıpranmıştır. Ulaşım, eğitim, turizm, hazır  

giyim, teknoloji, sağlık, eğlence, gıda gibi birçok önemli sektör bu salgından olumsuz şekilde 

etkilenmektedir. Salgının dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olmaktadır ve bu etkiler kısa 

sürede geçecek gibi görünmemektedir. Her ne kadar ülkeler normalleştirme çabalarına girişse 
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de salgının kontrol altına alınması, aşı bulunması ya da bağışıklık kazanılması uzun sürecek  

bir zamana işaret etmektedir. 

Sosyalleşmek kadar sergi, konser, tiyatro, dans gibi sanatsal faaliyetleri özlüyoruz ancak  

dijitalleşme ile birlikte tüm bunlara oturduğumuz mekândan erişim sağlayabiliyoruz. Salgın 

dolayısıyla sanat dijital bir platfom üzerinden alıcıya ulaşmaya başlamış ve galeri, müze,  

konser salonları gibi sanatsal sunumların mekanları da bu dijitalleşmeye uyum sağlamışlardır. 

Bu süreçte en belirgin durum müzelerin arşivlerini, koleksiyonlarını dijitalleşmeye açarak 

dünyanın her yerinden, her türlü sanat eserini ve kültürel değerini bir tıkla izlememize olanak 

sağlamasıdır. Eserleri birebir gidip görme gibi yeterinde tatmin edici olamasa da bizlere geniş 

imkanlar sunması açısından oldukça değerlidir. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden 

British Museum, The Metropolitan Museum of Art, Rijksmuseum gibi önemli müzeler Google 

Arts & Culture aracılığıyla ulaşılabilir durumdadır. Ülkemizde de birçok önemli müze ve galeri 

arşivini izleyiciye dijital platformda açmıştır. Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul 

Araştırmaları Enstitüsü, SALT, İstanbul Modern, Borusan Contemporary gibi müzeler de 

erişime açılan önemli müzeler arasında yer alırlar. Bunun yanı sıra güncel sergileri sanal tur 

aracılığıyla izleyiciyle buluşturan galerilerin varlığı, instagram üzerinden sanatçı 

atölyelerininin gösteriminin yapılması da izleyici ile sanatçı arasındaki fiziksel engelleri 

kaldırmakta etkili olmuştur. 

Müzelerin, galerilerin ve birçok sergi mekanının kapalı olduğu ve arşivlerini online olarak 

gösterime sunduğu bir dönemde sanatçılar da kendi sergileme çözümlerini ortaya koymaktadır. 

Bu anlamda dikkat çeken sanatçılardan bir tanesi de Tuğberk Selçuk. Sanatçı daha önce bir 

çok farklı ülkede sergi açmış ve daha çok mekâna özgü kavramsal heykel ve resimlerini 

sergileme imkânı bulmuştur. Bu yıl nisan ayında Sofya’da, mayıs ayında ise Cenevre’de 

açmayı planladığısergileri Covid-19 sebebiyle ertelenince, çalışmalarını pandemi sürecinde 

dahi 7/24 açık olan eczanelerde ‘Sadece Eczanelerde’ projesi kapsamında sergilemiştir. 

Koronavirüs, etkisini sokak sanatında da göstermiştir. Birçok sanatçı salgın sürecinde sıklıkla 

kullanılan ifadeleri ve imgeleri duvarlara, boyayabildikleri her yüzeye aktarmışlardır. The 

Guardian gazetesinden Paul Campbell, this made me smile’: our readers’ favourite 

coronavirus street art (Bu beni güldürdü: Okuyucularımızın favori koronavirüs sokak sanatı) 

isimli yazısında İngiltere’de karantina sırasında sanatçıların caddeleri, sokakları, dükkanları 

nasıl yeniden dekore ettiklerinden ve canlandırdıklarından bahsederek, okuyucularından gelen 

örneklere yer vermiştir 
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Salgınla beraber değişen toplumsal düzene uyum sağlayan sanatçılar, her koşulda sanatsal 

üretimlerine devam etmekte ve onları sergileme çözümleri üretebilmektedirler. Pandemi 

sürecinde sanatçıların kendilerini ifade biçimlerinden ve bunları sergileme çözümlerinden 

bahsederken, salgının sanat alanındaki sarsıcı ekonomik boyutuna da değinmek gerekir. Salgın 

ile birlikte tüm dünya ekonomisinde arz-talep dengesi aynı anda çökmüş ve bu durum tüm 

sektörleri olumsuz anlamda etkilemiştir ve etkilemeye de belirsiz bir süre daha devam edeceği 

öngörülmektedir. Çağdaş sanatın dağıtım ve sunum yerleri olan galeriler ve müzelerin 

kapanmasıyla birçok kültür ve sanat emekçisi de işsiz kalmıştır. Büyük müzelerin bile maddi 

rezervlerinin azaldığı yönünde haberler medyada yer almaktadır. Müzeler, galeriler her ne 

kadar kendilerini dijital platforma adapte etmeye çalışsalar da fiziksel anlamda birçok çalışan 

emekçinin işine son verilmiştir. 

Ülkemizde İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), Koronavirüs Salgını’nın kültürel alan 

üzerindeki etkilerinin ve alınması gereken tedbirlere yönelik kültür politikalarının yer aldığı 

bir rapor yayınlamıştır. Nisan 2020’de Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve 

Alanın İhtiyaçları başlığıyla yayınlanan bu raporda pandemi sırasında kültürel alandaki 

dayanışmadan, dünyadaki yaratıcı sektörlere yönelik desteklerden, ülkemizdeki kültürel 

alandaki kamu desteğinden ve alınması gereken tedbirlerden bahsedilmiştir. IKSV bu metni 

yaşanan olağanüstü koşullar karşısında Türkiye’de kültürel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlara 

birlikte çözüm üretme amacıyla oluşturmuştur (Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici 

Gücü ve Alanın İhtiyaçları, 2020). 

Araştırmamızda da yer alan anket soruları niteliğinde yapılan çalışma da başlıklara uygun 

olarak kendi etkisini göstermektedir. Bunu en son nitel araştırma olarak ele alacağız. 

 

Kültürel Sanatın Güzüne IKSV Etkisi 

 
İKSV, 47 yıldır kültür-sanat alanının bir parçası olarak, başta İstanbul olmak üzere Türkiye 

genelindeki kültür ve sanat üretimlerinin gerek nicelik gerekse nitelik kazanması hem 

izleyiciyle buluşabilmesi hem de yeni izleyiciler kazanabilmesi için çalışıyor, uluslararası 

kültür-sanat evreniyle kalıcı bir alışveriş sağlıyor. sabırsızlıkla beklenen pek çok müzisyeni,  

müzik grubunu, orkestrayı, dans ve tiyatro topluluğunu, film ve sanat eserini İstanbul’da 

ağırlayarak kentliler için nefes alanları açan İKSV, bu dönemde de kültür-sanatın hem 

takipçileri hem de üreticilerinin rahat bir nefes almasını sağlamaya çalıştı. Hayatın durma 

noktasına gelmesiyle kültür-sanat alanının yaşadığı zorlukları birinci elden deneyimleyen, yaz 
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boyunca düzenlemeyi planladığı festival ve etkinlikleri erteleme kararı alan vakıf, bir yandan 

da kültürel faaliyetlerin askıya alınmasının kültür-sanat üreticileri tarafındaki olumsuz 

etkilerini hafifletmeyi bir sorumluluk olarak gördü. Köprüde Buluşmalar, “Yarının Kadın 

Yıldızları”, “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması”, Tiyatro Festivali’nin “Uluslararası 

Platform” programı, “Genç Caz”, Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, 

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü gibi pek çok program, yarışma ve ödülün 

yanında düzenlediği uluslararası misafir sanatçı programları ve 

festival ve bienallerde sunduğu prodüksiyon destekleriyle sanatsal üretime yönelik destek 

mekanizmalarını uzun yıllardır sürdüren vakıf, bu olağanüstü dönemin ihtiyaçlarını gidermeye 

yönelik yaratıcı işbirliği modelleri tasarlamakta da hızlı davrandı(Ece,2020). 

Tüm sıkıntıların yanında bu dönem, izleyiciye ulaşma yöntemleri konusunda ezberlerin de 

bozulmasını gerektirdi. Tüm kültür kurumları dijital imkânları ve dolayısıyla kültür-sanata 

katılım olanaklarını geliştirmeye yönelik bir bilinç de geliştirmek zorunda kaldı. İKSV, 

#iksvede etiketiyle sunduğu farklı etkinlik biçimleriyle hem pandemi esnasında evde kalma 

sorumluluğunun altını çizdi hem de izleyicisine kültür-sanatın farklı alanlarında içerikler 

sunmaya devam etti. 20. yüzyılın en önemli opera sanatçılarından Leyla Gencer’in yaşam 

öyküsünü anlatan Leyla Gencer: La Diva Turca, Türkiye tiyatrosunun öncü ismi Haldun 

Taner’e adanmış ve Perde! Türkiye'de caz müziğinin gelişim evrelerini inceleyen Türkiye’de 

Caz belgeselleri İKSV YouTube kanalında erişime açıldı. Genco Erkal’ın tasarlayıp yönettiği 

Nâzım’a Armağan oyununun izlenme sayısı 90 bine yaklaştı. İstanbul Bienali haftalık film 

seçkisi, etkinlikler kapsamında yayımlanan çocuk kitaplarının animasyonları gibi birçok içerik 

sanatseverlerin ücretsiz erişimine açıldı, İKSV Alt Kat çocuk atölyelerini internete taşıdı, canlı 

yayın, podcast ve Spotify listeleriyle İKSV’nin yaratıcı direktörleri izleyiciyle bire bir ilişki 

kurma imkânları yakaladı. İstanbul Film Festivali ise 15-29 Mayıs ve 12-26 Haziran tarihleri 

arasında Berlin, Cannes ve Venedik film festivallerinden seçilen 30 filmin Türkiye 

prömiyerini çevrim içi gösterimlerle sinemaseverlerle buluşturdu (Ece,2020). 

Kültür - Sanat Alanının Geleceği 

 
Alanda faaliyet gösteren ve sanatsal üretim ile izleyici arasındaki aracılığı üstlenmiş tüm 

yapılar, şimdi geleceği doğru şekilde planlamanın yollarını arıyor. Orta ve uzun vadede 

kurumlar, varlık sebebini ve temel hedeflerini dönüşen dünyayla nasıl uyumlu hâle getireceği, 

iş yapma biçimlerini nasıl daha sürdürülebilir kılacağı, dijital teknolojiler ile nasıl 

ilişkileneceği, sanatsal üretimin devamlılığına nasıl katkı sağlayacağı, izleyicisinin yeni 
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dönemde nasıl eğilimlere ve ilişkilenme biçimlerine sahip olacağı üzerine düşünüyor. Yaratıcı 

ifadeyi bir meslek olarak sürdürenler için ise üretimler, yaşanan toplumsal krizin etkisinde 

yeniden şekilleniyor ve önümüzdeki yıllarda da, yansımalarının tüm sanat disiplinlerinde 

görülmesi bekleniyor. Tüm paydaşların aynı belirsizliği tecrübe ettiği bir dönemde, bağımsız 

sanatçılardan yerel yönetimlere ve kültür kurumlarına kadar alanın tüm paydaşları, bir 

ekosistem olarak birlikte hareket etmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Bir 

ekosistem olabilmek için ise paydaşlar arası bilgi alışverişini güçlendirecek ve alana dair  

verilerin etkin biçimde toplanmasını sağlayacak yapıların oluşturulması önem taşıyor. 

UNESCO’nun 2005 yılında yayımladığı ve Türkiye’nin imzacısı olduğu Kültürel İfadelerin 

Çeşitliliği Sözleşmesi,14 bu yoldaki tüm girişimlere kılavuzluk edebilecek nitelikte. 

Sürdürülebilir kültür yönetimi sistemlerinin desteklenmesi, kültür ürünleri ve hizmetlerinin 

dengeli bir şekilde dolaşımı, sanatçıların ve kültür profesyonellerinin hareketliliğinin 

artırılması, kültürün sürdürülebilir kalkınmaya entegre edilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin 

desteklenmesini amaçlayan sözleşme ile ilgili faaliyetler Türkiye’de Kültür ve Turizm 

Bakanlığı bünyesindeki Telif Hakları Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ile yürütülüyor  

(https://en.unesco.org/creativity/ifcd). Olağanüstü şartların etkisiyle yeni bir düzeyde 

konuşulmaya başlayan, insanlığın en acil meselelerinden olan çevre ve iklim konusunun ise 

kültür- sanat ve yaratıcılık odağıyla ele alınması önemli olacak. Bu bağlamda özellikle 

“sürdürülebilirlik” konusunda yeni yaklaşımlar, politikalar ve dönüştürücü pratikler üzerinde 

düşünmek üzere İKSV, kültür politikaları çalışmaları kapsamında sürdürülebilirlik ve kültür- 

sanat ilişkisine odaklanan bir araştırmanın hazırlıklarını sürdürüyor. 

Kültür-sanat alanı, küresel düzeyde yaşanan bu krizde, toplumsal kalkınmanın temel 

bileşenlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi, normalleşme süreciyle birlikte 

alanın geleceğini tasarlarken birlikte düşünebilmek için yeni yollar açmanın ve farklı 

paydaşlar arasında iş birliğini güçlendirmenin tam sırası. Ancak bu sayede kültür-sanatın 

sağaltıcı, kapsayıcı ve dönüştürücü gücünün görünür olması ve geniş kitlelere ulaşması 

mümkün olacaktır. 

Pandemi Sürecinde Oluşan Durumun Araştırılması 

 
Sanat kurumlarında ve organizasyonlarda görev alan profesyonel personelin sayıca artması 

ziyaretçilerin memnuniyetini olumlu etkilediği için ziyaretçi sayısında da artış görülmektedir. 

Birleşik Krallık’ta görev alan personelin oranına göre örneğin müzelerine gelen ziyaretçi 

sayıları karşılaştırıldığında müzelerin beklenen ilgiyi çektiği söylenebilir. Sanat Gazetesinde 
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yayınlanan 2018 ziyaretçi verilerine göre Tate Modern 5,86 milyon ile en çok ziyaret edilen 

kurumdu, ardından 5,82 milyon British Museum, 5,75 milyon Ulusal Galeri ve 3,97 milyon 

ziyaretçi ile Victoria & Albert Müzesi‟dir. Ayrıca İngiltere Tiyatrosu ve Londra Tiyatrosu 

Derneği'nin rakamlarına göre, Londra ve İngiltere genelinde tiyatrolar 2018'de 34 milyondan 

fazla ziyaretçi çekti ve 62.945 performanstan 1,28 milyar £ bilet geliri elde etti (Solt, 2019). 

Benzer veriler Türkiye’nin sanat ve kültür politikalarının sonuçlarını da açıklamaya yeterli 

olacaktır. Örneğin Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğünün çalışanları ve ziyaretçi sayıları 

değerlendirilebilir. TÜİK verilerine göre; Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve 

balelerde, 2018-2019 sezonunda, misafir sanatçılar dahil görev yapan sanatçı 2 bin 416 kişidir. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı orkestralarda, 343, korolarda 622 ve topluluklarda 

380 sanatçı görev almıştır. Tabi ki sanatçılar dışında bu organizasyonların düzenlenmesinde 

görev alan çalışanlarda mevcuttur. Ziyaretçi sayıları incelendiğinde; opera ve bale seyirci 

sayısı 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezona göre %10 artarak 322 bin 189 oldu (Tablo 1). 

 

 
 

Tablo 1. Opera ve Bale Salonu, Koltuk, Oynanan Eser, Gösteri ve Seyirci Sayısı (TÜİK, 2020) 

 
Salgının dünya genelinde duyulup yayıldığı mart ayı ile normalleşme sürecinin başladığı 

haziran ayı arasında geçen 3 aylık süreçte (1 Mart-31 Mayıs) sadece ABD’de 264 adet müzik 

festivali iptal edilmiştir (Listeningthroughthelens, 2018). ABD’nin festivaller ülkesi olduğu bir 

gerçektir fakat festivallerinin büyük bir kısmı yerel ölçüde sürdürülüp sadece ülke içi turizmi 

hareketlendirmektedir. Kültürel, sanatsal, eğlence, sağlık, ticari ve eğitim içerikli fuar ve 

festivallere sıklıkla ev sahipliği yapan Türkiye’de yılın her günü festival düzenlenmektedir.  

Yıl boyunca 1400 civarı fuar ve festival düzenlenen ülkede bahar ve yaz ayları en fazla tercih 

edilen dönem olduğu görülmektedir. Fakat salgından ötürü 2020 yılının ilk yarısında Adana 

Portakal Festivali, İstanbul Film Festivali, Alaçatı Ot Festivali, Diyet Fest, Kars Kış Oyunları 
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Festivali, Sonar İstanbul, Uluslararası Dans Festivali (İstanbul), Holifest, Urla Enginar 

Festivali, Hıdırellez Festivali, Electronica Festival, Caz Festivali ve Kiraz Festivali gibi tüm 

festival iptal edilmiştir. Festival kadar fazla olmasa da Türkiye’de 2019 yılında 482 fuar 

düzenlenmiş ve 62293 kişi katılımcı sayısına ulaşılmıştır. Aylara göre dağılımı incelendiğinde 

yine salgın dönemine denk geldiği için iptal edilen fuarların fazla olduğu görülür (Tablo 2, 

 

TOBB 2020). 

 
 

Tablo 2. 2019 Yılında Türkiye’de Düzenlenen Fuar Sayısı (TOBB, 2020) 

Kovid-19 Salgını’nın erken çözümleneceği inancıyla ertelenen daha sonra sürecin ehemmiyeti 

anlaşılınca iptal edilen etkinliklerin sayısı artmış fakat yaşanan ekonomik kriz ve uzayan 

salgın süreciyle birlikte organizatörler bazı etkinlikleri sanal ortama taşımalarına neden 

olmuştur. Konserler ve söyleşilerle başlayan sanal ortam denemeleri sergilerle ve 

müzayedelerle devam etmiştir. Hükümetlerde tüm sektörlerde yaşanan ekonomik krizleri 

durdurabilmek için haziran ayıyla birlikte normalleşme sürecini başlatarak bazı sektörlerin 

toparlanmasına destek olma kararı aldılar. Fakat kültür ve sanat organizasyonları izleyicilerle 

gerçekleştirildiği için bu yüzden normalleşme sürecinin ilk aşamalarından kültür ve sanat 

endüstrisi faydalanamamıştır. Çünkü konser, festival, fuar ve bienal gibi büyük ölçekli 

organizasyonların katılımcı sayılarının yüksek olmalarından dolayı düzenlenmesine izin 

verilmemektedir. Maalesef izin verilmeyen bu organizasyonlar ise kültür ve sanat 

endüstrisinin belkemiği konumundadır. Müzeler, ören yerleri ve sergi salonları ise ilk 

normalleşme süreciyle birlikte kademeli olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu sayede yurt 

içi kültür ve sanat endüstrisinde yavaşta olsa bir hareketlenme görülmektedir. Uluslararası 

seyahat izinlerinden sonra kültür ve sanat endüstrisindeki canlanma biraz daha artabilecektir 

fakat Covid-19 salgını tamamen bitmeden bu endüstri ve diğer tüm endüstriler eski 

üretkenliğine kavuşamayacaktır (Kahraman, 2020). 
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Çalışmamızda aldığımız verilerle beraber yaptığımız anket sorularının niteliğine göre verileri 

ele aldığımızda sorulara göre yanıtların yüzdesiyle beraber güncel durumu paylaşacağız. 

Ankete katılım sağlayanların çoğunluğu kadın olmak üzere ele alınmıştır. Sonuç olarak 

öğrendiğimiz budur ki, sanatsal aktivitelerle en çok ilgilenen şahıslar daha çok kadınlardır. 

 

 

 

 
Tablo 3. Pandemi Gölgesinde Sanat ve İzleyici Anket Sorusuna Katılımcı Yüzdesi 

Katılımcıların %35,7 oranı orta ve iyi teknolojiyle kullanım becerisi ve %42,9 uzaktan 

eğitimle deneyimi olmamasına rağmen, uzaktan eğitim sisteminin ulaşılabilirliğinden 

%23,1 oranla çok memnun kaldıklarını belirtmişlerdir. Gördüğümüz üzere insanımız 

araştırma zamanı kendisiyle ilgili önemli konuların ortaya çıkmasını istemiyorlar. 

Memnunluklarını dile getiriyorlar (Tablo 4). 

 
 

Tablo 4. Uzaktan Eğitim Sisteminin Ulaşılabilirliği 

 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi iptal edilen etkinlikler kültür- sanat alanına kendi etkisini 

oldukça göstermiştir. Peki, buna insanların tepkisi hangi yöndedir? – İnsanlar etkinliklerin iptal 

edilmesine %64,3 oranla memnun olmadıklarını, %21,4 oranla yeterli olduğunu, %14,3 
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oranla ise memnunluk belirtisiyle cevaplanmıştır. Neden olarak yanıtsız bırakılmıştır. Sadece 

anket sorusuna cevap verilmiştir. Tabii ki de pandemic salgını döneminde en çok etkilenen 

sahalardan biri de müzelerdir. Müze gezileri bu süreçte sanal müze kavramına geçmiştir.  

Eğitimde yeni bir yaklaşım olan sanal müzenin güzel etki sağladığı sadece %42,9 oranla 

belirtilmiştir. İnsanlar sanal müze gezisinde %78,6 oranla internet paketi ve Wifi erişiminin 

sınırlı olmasıyla engel olarak göstermiştirler. %42,9 oranla pandemic salgını sanatçı ve 

izleyicilerin hayatına oldukça çok etki göstermiştir. Bütün bu etkinliklerin iptali insanların 

ruhsal açıdan deformeye uğramasına neden olmuştur ki, anket sorusu çalışmamızda yanıtların 

%35,7 oranı çok ve %28,6 oranla oldukça fazla yanıtıyla cevaplanması bu yöndeki 

düşüncelerimizi etkilemiştir. %57,1 oranla ise dünya genelinde sanatsal aktivitelerin eskisi 

gibi olacağı umuduyla cevaplanmıştır. Bu dönemde sanatsal aktivitelerde yaşanan sorunlarla 

başa çıkmak için herhangi bir strateji/çözüm belirlenmesi sorusuna %78,6 oranla herkesle 

beraber uyum sağlamaya çalışılıyor- gibi yanıtla cevaplanmıştır. 

Sanatın Ayağa Kalkmasıyla ilgili sorulan soruya ise %21,4 oranla belki yanıtı verilmiştir. 

“Figital Experience” isimli fiziksel ve dijital dünyaların bir araya getirilmesi ile ilgili soruya 

ise yanıt olarak “ilk defa duyulduğu ve bir fikirlerinin olmadığı” belirtilmiştir. Figital 

Experience çağdaş sanatın en önemli noktalarından biridir. Yukarıda belirtilen fikir – David ve 

Daisy'nin deneyimleri, 'Figital' örnekleridir. Danışmanlık firması Bain & Company tarafından 

icat edilen bir kavram olan bu kavram aynı zamanda ‘Phygital’ veya ‘Digital ' olarak da tanınır 

ve perakende endüstrisinde devrim yaratmak için kavramsallaştırılmıştır. 

Peki Figital Çağdaşlık nedir? - Dijital çağda, müşteriler yüce hüküm sürüyor-tüm güce 

sahipler. Nasıl? Dijital çağdaki müşteriler, içerik tüketmek, markalarla etkileşimde bulunmak 

ve işlemleri tamamlamak için Web, mobil ve sosyal medya gibi kanalları kullanır. Bu ortamlar 

ayrıca müşterinin Ürünler ve markalar hakkındaki övgülerini ve hoşnutsuzluklarını 

paylaşmasına izin verdi. İnternet ve sosyal medyanın perakendecilere dijital bir ayak izi 

verdiği şekilde, aynı şey müşteriler için de geçerlidir. Müşteri katılımını ve deneyimini takip  

etme yeteneği, markalara derin bir içgörü kazandırdı. Bu, müşteriyi değer zincirinin merkezine 

yerleştirdi. Sonuç olarak, birçok kuruluş müşteri deneyimini geliştirmek ve sadık müşterileri 

elde tutmak için çalışma şeklini değiştirdi. Bununla birlikte, zaman içinde kuruluşlar, 

müşterilerin platform tabanlı etkileşimin rahatlığını ve deneyimini takdir ederken, dijital 

etkileşimin bunları karşılamadığı belirli faaliyetler ve deneyimler olduğunu fark etti. Bu 

çıkmaz ' Figital'i doğurdu. 
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Figital, sanal öğeleri fiziksel deneyime getirerek, iş ve dönüşüm oranlarını artıran kesintisiz 

müşteri yolculukları oluşturarak müşteri deneyimi yaşam döngüsünü yeniden icat etmekle 

ilgilidir. Figital devriminin Perakendedeki başarısı, son yıllarda bankacılık ve BT gibi diğer  

sektörlere de sıçradı. 'Figital’ ile müşteri deneyimi modeli, fizikselden dijitale, ikisinin 

birleşmesinin mevcut bağlamına kadar tam bir daire çizdi. 

Son olarak Pandemi gölgesinde sanatın güncel durumu sorusuna çoğunluk olarak yanıt olarak 

verilen – “Sanatın da bu duruma uyum sağladığı, online ortamda, sosyal medyada alternatif 

içeriklerle sanat kendine bir yer edindiği belirtilmiştir” 

Pandemi Sürecinde Kültür-Sanat Alanında İhtiyaçlar 

 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatsal faaliyetler düzenleyen kurumlara ve vergi 

mükelleflerine yönelik olarak açıkladığı, kredi ve vergi ertelemeleri gibi kolaylıkların süresi 

ve kapsamı genişletilmelidir. Sözü edilen destek mekanizmaları, alanda faaliyet gösteren 

kurumların yanında, işleri sekteye uğrayan, sözleşmeleri iptal edilen bağımsız kültür 

çalışanları, sanatçılar ve tasarımcılara yönelik teşvik paketleri veya tek seferlik kamu 

desteklerini de kapsamalı, bunların başvuru ve kabul süreçleri mümkün olduğunca 

kolaylaştırılmalıdır. Merkezi ve yerel yönetimler, kültür-sanat alanına ve yaratıcı endüstrilere 

yönelik tedbirleri, alanda faal olan özel sektör destekli veya bağımsız kültür kurumları, 

vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler, meslek birlikleri, bağımsız inisiyatifler ve 

sanatçılar ile tasarımcıların öncelikleri doğrultusunda almalıdır. Bu süreçte Oyuncular 

Sendikası, Tiyatro Kooperatifi ve Yayıncılar Birliği gibi bağımsız oluşumlar ve meslek 

birliklerinin hazırladığı öneriler öncelikli ihtiyaçları belirlemede etkili olacaktır. 

Kültür-sanat alanındaki sponsorlukları düzenleyen 5228 sayılı yasanın kapsamı genişletilerek, 

özel sektör tarafından kurumlara veya doğrudan sanatçılara sağlanacak desteklerin vergi 

matrahı yerine doğrudan, hesaplanan gelir/kurumlar vergisinden mahsubu sağlanmalıdır. 

Merkezi yönetimin genel tedbirler içerisinde küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 

oluşturacağı desteklerin, kâr amacı gütmeyen kurumları da kapsayacak şekilde tasarlanması 

gerekmektedir. Kamuya yararlılık statüsü verilen ve kâr amacı gütmediklerinden KDV 

muafiyeti bulunan kültür ve sanat kurumlarının, yürürlükteki mevzuata göre indirim 

yapamadığı mal ve hizmet satın alım vergilerine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılarak etkin 

bir KDV muafiyeti sağlanmalıdır. Kamu, özel sektör ve bireysel bağışçıların ortaklığında,  

özellikle sosyal mesafe döneminde, kültür-sanat faaliyetlerinin dijital mecralarda 

sürdürülebilmesi için kurumlar, bağımsız sanatçılarla ve tasarımcılarla işbirlikleri 
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geliştirilmelidir. Bu faaliyetler salgın sırasında toplumsal farkındalık sağlamada yaratıcılığın 

kullanılmasını da içerebilir. 

Türkiye Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği’nin (TESDER) önerileri doğrultusunda,  

sosyal mesafelenme süreci ve sonrasında en çok zarar görmesi beklenen canlı müzik alanına 

yönelik tedbirler yerel yönetimler iş birliğiyle alınmalıdır. Bu kapsamda belediyeler, sosyal 

mesafe dönemi sona erdiğinde bu alana iletişim desteği vermeli, mekân tahsisi veya iş 

birliklerini TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Üyesi veya TESDER onaylı kişi veya 

kuruluşlarla yürütmelidir. Toplumun yaratıcı gücünü oluşturan bu sektörlerin gelişimine 

destek amacıyla, etkinlik biletleri üzerinden alınmakta olan KDV’nin, %1’e çekilmesi, sektöre 

önemli bir yük olan rüsum vergisinin kaldırılması sağlanmalıdır. Bilet satışı üzerinden alınan 

KDV ve rüsum vergilerinin kaldırılmaması durumunda ikinci öncelik, vergi gelirlerinin müzik 

sektörüne finansal destek olarak aktarılmasıdır. 

Özel sektör aktörleri alandaki etkin desteğini, yeni fonlar, özellikle küçük ve orta ölçekli 

kurumlara destek sağlayacak sponsorluk ilişkileri veya kültür kurumlarıyla yapacakları, 

kültür-sanatın toplumsal faydasını ön plana çıkaracak iş birlikleriyle sürdürmelidir. Bireysel 

bağışçılar, doğrudan veya kültür kurumları aracılığıyla verecekleri destekler ile özellikle genç 

sanatçılar, tasarımcılar ve kültür profesyonellerinin gelişimine katkılarını bu zor dönemde 

devam ettirmelidir. Uluslararası kültürel etkileşimin en önemli ayağı olan sanatsal iş 

birliklerinin kesintiye uğramaması için uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Türkiye’deki 

yabancı kültür merkezlerinin iş birliği ile tasarlanan fon ve hibelerin devamlılığı 

sağlanmalıdır. 

Sonuç 

 
Günümüzde yaşanan Koronavirüs Salgını’nda sanatçılar, bulundukları karantina altında ve 

yaşadıkları ekonomik sıkıntıların etkisinde ve pandeminin yarattığı belirsizlik ve 

kısıtlanmışlık psikolojisi altında farklı sanatsal üretim ve sunum teknikleri geliştirmektedirler. 

Sanat galerilerinin, müzelerin ve birçok sanatsal, kültürel etkinliğin gösterildiği mekanların 

salgını önlemek adına belirsiz bir süreliğine kapatılmasıyla birlikte, sanatçılar da üretimlerini 

sergilemede ve izleyiciye ulaştırmada yeni medya araçlarından yararlanmaktadırlar. Dünyada 

yaşanmakta olan bu olağandışı durum, tarihte olduğu gibi günümüzde de sanatı, sanatçıların 

kendilerini ifade etme biçimlerini ve yaratımlarını sundukları platformları değiştirmektedir ve 

bu anlamda bir kırılma yaşanmaktadır. Bu durum sanatçıları büyük mekanlar yerine daha 

küçük ölçekli mekanlara, daha mütevazi araçlarla üretime devam etmeye yönlendirmektedir. 
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Bu süreçte en çok kullanılan kelimelerden olan sosyal mesafe ile araya giren zorunlu fiziksel 

mesafeyi aşmanın en önemli yöntemi dijital iletişim araçlarından yararlanmaktır. Sanat 

galerileri, müzeler, kültürel ve sanatsal mekanlar bu dijitalleşmeye uyum sağlayarak yeni 

normal koşulları içerisindeki yerini almaktadırlar. Sanatçılar ise bu yeni normal durumda 

arayışlarına devam ederek kendi üretimlerini göstermede ve izleyiciye ulaştırmada yeni yollar 

keşfedecek, sanatı çağın getirilerine göre yeniden tanımlayacaklardır. Sanat da virüs gibi 

mutasyona uğrayacak ancak her koşulda varlığını sürdürecektir. 

Sanal ortamda da olsa organizasyonların devam etmesi gerekmektedir, çünkü sanat ve kültür 

alanlarında hizmet veren kurumlar düzenledikleri organizasyonlar ile hem alana hizmet 

vermekte hem de ekonomik gelir elde etmektedir. Düzenli veya sezonluk etkinlikler olarak 

yürütülen organizasyonların çalışanları sayı ve vasıf açısından organizasyon türüne göre 

çeşitlilik göstermektedir. Özellikle festival, fuar, konser ve bienal gibi süreli etkinliklerde 

geçici çalışanlardan faydalanılmakta ve etkinlik süresince ücretlendirilirler. Bu etkinliklerde 

ihtiyaç duyulan çalışanlar ise genellikle üniversite öğrencileri veya diğer gençlerden 

seçilmekte ve onlar için geçici de olsa gelir kaynağı durumundadır. Salgın süresince iptal edilen 

festival sayıları önceki yıl verilerine göre incelendiğinde yüksek rakamlarda olduğu 

görülmektedir. Covid-19 salgınının biteceğine dair net bilgi olmadığı için yaşanan krizin 

boyutu da bilinmemektedir. Salgın süreci devam ettiği için kültür ve sanat alanına yaşattığı 

ekonomik zararı hesaplamak zordur. 

Kovid-19 Salgını’nın erken çözümleneceği inancıyla ertelenen daha sonra sürecin ehemmiyeti 

anlaşılınca iptal edilen etkinliklerin sayısı artmış fakat yaşanan ekonomik kriz ve uzayan 

salgın süreciyle birlikte organizatörler bazı etkinlikleri sanal ortama taşımalarına neden 

olmuştur. Konserler ve söyleşilerle başlayan sanal ortam denemeleri sergilerle ve 

müzayedelerle devam etmiştir. Hükümetlerde tüm sektörlerde yaşanan ekonomik krizleri 

durdurabilmek için haziran ayıyla birlikte normalleşme sürecini başlatarak bazı sektörlerin 

toparlanmasına destek olma kararı aldılar. Fakat kültür ve sanat organizasyonları izleyicilerle 

gerçekleştirildiği için bu yüzden normalleşme sürecinin ilk aşamalarından kültür ve sanat  

endüstrisi faydalanamamıştır. Çünkü konser, festival, fuar ve bienal gibi büyük ölçekli 

organizasyonların katılımcı sayılarının yüksek olmalarından dolayı düzenlenmesine izin 

verilmemektedir. Maalesef izin verilmeyen bu organizasyonlar ise kültür ve sanat 

endüstrisinin belkemiği konumundadır. Müzeler, ören yerleri ve sergi salonları ise ilk 

normalleşme süreciyle birlikte kademeli olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu sayede yurt 
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içi kültür ve sanat endüstrisinde yavaşta olsa bir hareketlenme görülmektedir (Kahraman,  

2020) 
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Müzikal Tür Hindistan Sineması 

Vega Moqarabi1 
 

Özet 
 

Hindistan sinemasından önce, biraz ülkenin demografik görünümüne bakmamız gerekir. 

İstatistikî bilgilere göre Hindistan, kısa sürede dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya aday tek 

ülke olarak gösterilmektedir. Dünya dinlerinin hepsi Hindistan'da görülür. Ayrıca Hinduizm,  

Budizm, Jainizm, Sihizm gibi dinler ise bu ülkede doğmuştur. Ülkenin %80'ni Hindu, %13 

Müslüman ve %7'si ise diğer dinlerdendir. 

Hindistan ekonomisi son yıllarda yapılan önemli ekonomik reform ve hamlelerle büyük bir ivme 

kazanmış, Hindistan ekonomisi dünya üzerinde en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. Bombay,  

Kalküta, Ahmedabad, Madras, Bangalore, Delhi, Jodhpur, Bhopol, Menharpur, Nagpur, 

Srinagar kentleri ise Hindistan sanayisi için önemli üretim merkezleridir. Aynı zamanda 

Hindistan Boksit rezervleri olarak dünyada 2. Manganez ’de ise dünyanın 3. büyük rezervlerine 

sahiptir. Böylesine güçlü bir ekonomik geçmişe sahip olan Hindistan aynı zaman da uygarlığı,  

medeniyetiyle bir benzeri daha olmayan nevi şahsına münhasır bir ülkedir. Öyle ki koskoca, 

farklı bir dünyadır. Tasavvur edilemeyecek bir kültürle, yaşamla karşılaşmaya hazır olanlar için 

bambaşka bir olanak sunar, Hindistan. Hindistan kültürü, Hindistan tarihi, Hindistan mutfağı, 

Hindistan yaşamı ziyaretçileri için sonsuz derecede vaatkârdır. Hindistan bitki örtüsü ve tabi 

kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 

Hindistan’da pek çok farklı dil konuşulur ama iki tane resmi dili vardır. Ayrıca ülkede remi 

olarak tanınan 22 tane daha yerli dil mevcuttur. Bu yüzden Hindistan’da farklı dillerde filmler  

üretilmektedir. Hindistan dünyada en çok film üretilenin ülkelerden birisidir. Filmlerde her 

zaman dini ve kültürel kodlar kullanılır. Hindistan kültürünü, eğitimini, geleneklerini, 

yemeklerini, elbiselerini vs. Hint filmlerinde görmek mümkündür. Bu makale Hint sinemasıyla 

ilgili önemli bölümleri kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hint, Sinema, Bollywood, Müzikal, Türler. 
 

 

 

 

 

 

1 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema, Sinema Yüksek Lisans. 
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Giriş 

 
Hindistan’da ilk sinema denemeleri 1892’de Mahadeo Patvardhan ve iki oğlu tarafından 

yapılmıştır. Aynı zamanda Hindistan, ilk sinema gösterimi yapan Asya ülkesidir. Lumiere 

kardeşler 7 Temmuz 1896’da ilk kez Bombay, Watson’s Hotel’de film gösterimi 

gerçekleştirmişlerdir. Bunlar kısa metrajlı filmlerdi. Elle boyanmış ilk renkli film de yine 

Bombay’da Tivoli Tiyatro’sunda 1897’de gösterildi (Can-Can Dansı). Hintliler 1912 ile 1998 

yılları arasındaki 86 yıl içinde tam 30.500 filme imza attılar. Bunlar yaklaşık 30 ayrı dil ve 

lehçede idi. 1998’de yapılan 693 filmden 153’ü Hindi, 133’ü Tamil, 124’ü Telugu, 72’si 

Kanarez, 69’u Malayalam, 48’i Bengali, 19’u Oriya, 18’i Marathi, 15’i Gucarati, 11’i de Pencabi 

dillerindeydi. Hollywood'dan sonra dünyanın ikinci büyük sinema endüstrisine sahiptirler. 

Hindistan'nın ilk filmi 'Raja Harish chandra'nın (King Harishchandra), Hindistan sinemasının 

babası olarak bilinen Govind Phalke'nin yönetmenliğinde 1913'te çekildi. Sadece yapımcı değil 

aynı zamanda yönetmen, yazar, kameraman, editör, makyaj sanatçısı ve sanat yönetmeniydi 

(Virdi, 2003). 

Hindistan’ın Üç Önemli Dönemi: Mitolojik Dönem 
 

Bu dönemdeki filmlerin teması genel olarak din ve mitolojidir. Filmler, iyilik ile kötülük 

arasındaki kavga ekseninde şekillendiler.1920'lerde erken Hint sineması, mitolojik veya 

adanmışlık filmi gibi belirli türler üzerine kurulmuştu. Mitolojik tema, iyilikle kötülük 

arasındaki kavga ve hakikat adına fedakârlığa önemi vermesi oluyordu. Sözlü geleneğin ürünleri 

olan hikâyelerin yeniden anlatılması, mitolojik filmin başarısında önemli bir unsurdu. 

Ram Leela (Ram'ın istismar ve maceralarının bir kutlaması ve yeniden canlandırılması) ve Ras 

Leela'nın (Krishna'nın yaşamından bölümler) Hint sinemasında özellikle etkili olduğu söylenir. 

Böyle bir onaylama her zaman Hint kültürünün bir öğesi olmuştur. 

Arundhuti Roy'un romanı “Küçük Şeylerin Tanrısı”nda dile getirildiği gibi, “Büyük öyküler,  

daha önce duyduğunuz halde tekrar duymak istediklerinizdir.” Roy Kathakali dansından 

bahsediyordu, ama bu argüman sinema için de geçerlidir. 

Ardeshir Irani'nin “Tal Ara Ara” adı konuşması 1931'de Bombay'da gösterildi. Hindistan'daki 

ilk sesli film oldu. Alam Ara'nın serbest bırakılması, Hint Sineması tarihinde yeni bir dönemi 

başlattı. Phiroz Şah, Alam Ara'nın ilk müzik direktörüdür. 1931'de Alam Ara için kaydedilen ilk 

şarkı “Dede khuda ke naam par” idi. W.M. tarafından söylenmiştir. (Rajesh, 2008) 
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Yeni Bir Çağın Doğuşu 
 

Hindistan’da üretilen film sayısı, II. Dünya Savaşı sırasında kısa bir düşüş yaşadı. Temel olarak 

modern Hint film endüstrisinin doğuşu 1947 civarında gerçekleşti. Dönem, film endüstrisinin 

dikkate değer ve olağanüstü bir dönüşümüne tanık oldu. Satyajit Ray ve Bimal Roy gibi önemli 

film yapımcıları, alt sınıfın hayatta kalma ve günlük sefaletine odaklanan filmler yaptılar.  

Tarihsel ve mitolojik konular arka koltuğa oturdu ve sosyal mesajlar içeren filmler sektöre hakim 

olmaya başladı. Bu filmler, toplumumuzda yaygın olan fuhuş, çeyiz, çok eşlilik ve diğer  

malpraktisler gibi temalara dayanıyordu. Bu yüzden, bu dönem, yani 1950'ler ve 1960'lar Hint  

sinemasının tarihindeki altın çağ olarak kabul edilir (Sanchita, 2013). 

Masala Filmleri 
 

1970'lerde Bollywood'da Masala filmlerinin gelişimi başladı. En tanınmış ve başarılı 

yönetmenlerden olan Manmohan Desai, pek çok kişi tarafından Masala filmlerinin babası olarak 

kabul edilir. Manmohan Desai:“İnsanların sefaletlerini unutmasını istiyorum. Onlara 

yoksulluğun olmadığı, dilencilerin olmadığı, kaderin kibar olduğu bir rüya dünyası göstermek  

istiyorum” (Sanchita, 2013). Masala filmlerden en iyi örneklerinden olan «Sholay» filmi, bu  

dönemdeki en eski ve ünlü filmlerden birisidir. Ramesh Sippy'nin yönettiği çığır açan film, 

sadece uluslararası övgüleri almakla yetinmedi, aynı zamanda Amitabh Bachchan'ı bir 

"Süperstar" yaptı. 

Meera Nair, Aparna Sen vb. Birçok kadın yönetmen, yeteneklerini 1980'lerde sergiledi (sanchita. 

29). 1981'de Umrao Jaan filminde Rekha'nın olağanüstü ve muhteşem performansını nasıl 

unutabiliriz? 2008’de A.R. Rahman, Slumdog Millionaire için yaptığı müzikle iki tane Akademi 

ödülü aldı. Daha sonra Hindistan halkı bu filmle ilgili fikir ayrılığına düştü ve iki gruba ayrıldı. 

Filmi sevenler ve sevmeyenler. Bu filmi sevmeyenler, filmin gerçeklerden uzak olduğunu iddia 

ediyordu. İçinde alt sınıfların çeyiz sistemi, şarkı, dans ve zinanın olduğu aksiyon, komedi ve 

melodram da dâhil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan “masala” filmlerinden uzak duran 

ve Hint sinemasını daha gerçekçi bir hale getirmek için çalışan bir hareket var - Anurag Kashyap, 

Anand Gandhi ve Gyan Correa gibi bir grup genç sinemacıdan oluşan bu grup, The Good Road 

filmi ile bu yıl Oscarlar için yarıştı. 

Hindistan’da her gün 12 milyon insanın sinemaya gittiği söylenmektedir (Shodhganga. 2017). 

Ve son kaynaklar, Madrass, Bangalore, Kalküta ve Haydarabad gibi farklı şehirlerde yılda 

yaklaşık 1000 filmin üretildiğini söylüyor (Vikram, 2016) 

Bombay'da, Hintçe ve Urduca'nın kesintisiz bir karışımında yapılan filmler, Hindistan ve 
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uluslararası pazarda en geniş dağıtım ağına sahiptirler. Bollywood filmleri 150 ya da 180 dakika 

uzunluğunda olur genelde. Hollywood’a göre nispeten daha uzun filmler üretilmektedir. 

Filmlerde en az 5-6 şarklar olur (Ram, 2002). 

Filmlerde senaryo yazımı sözlü hikaye geleneğine göre hareket etmektedir. Bu yüzden 

diyaloglara çok dikkat edilir ve daha önem verilir. Bazen bu diyalogların uzunluğu 10 dakikayı 

bulur. Genel olarak uzun diyaloglar dram filmlerinde çok kullanılır. Bazı yerlerde diyalogların 

uzun olması dini ve kültürel konulara bağlanma niyetinden kaynaklanmaktadır. Filmlerin 

yarısında ara verilir. Genelde uzun diyaloglar, şarkılar ve danslar filmlerin uzun olmasına neden 

olur. 

Hindistan Filmlerinde Müzik ve Dans 
 

Karişna, Müzik ve Dans Tanrısı: Karişna Sankritçe dilinde «duymak» anlamına gelir. Rada,  

Karişna’nın aşık olduğu kadındır. Bu yüzden ona Aşk Tanrı’sı demektedirler. Hinduizme göre 

Karişna dans ettiği zaman bu dünya oluşmuştur. Ve bu Tanrıya ibadet için dans ediyorlar. Bu 

yüzden, Hindistan toplumunda dans ve müzik bir ibadet gibi olduğu için filmlerde de sıklıkla 

yer almaktadır. (Modir, 2015) Hintli şarkılı filmlerin doğuşu, 1931'de Hindistan'ın ilk sesli 

dönemine kadar uzanır. 1931 ile 1940 yılları arasında, Hindistan, film başına ortalama 10 şarkı 

ile 931 Hintçe film yaptı. Bölgesel filmlerin sayıları çok daha düşüktü, fakat müziğe yönelim 

benzerdi. 1930'larda, birçok orijinal oyuncu ve aktris kendi şarkılarını seslendirdi. Birçok kez 

aktörler, özellikle Bal Gandharva ve Baburao Pendharkar şarkı söyleme yetenekleri için 

seçildiler. O zaman “playback” kavramı yoktu. Çekim ile birlikte şarkılar kayıt edilirdi 

(Mukesh, 2015). 

1940'larda ve 1950'lerde iş, büyük sinema stüdyolarından bağımsız yapımcılara kaymaya 

başladı. Yeni müzisyenler ve müzik direktörleri ortaya çıktı. Dağıtım ağları belli sayıda şarkıya, 

dans sayısına vb. (Mukesh, 2015). 

Film müziği melodilerini üç farklı kaynaktan almıştır: Hint klasik müzik, farklı bölgelerden halk 

müziği ve Batı klasik ve popüler müzik. İlk müzik direktörleri, uygun bir müzik geleneği 

oluşturmak için bu kaynaklardan müzikleri uyarlayıp, değiştirdiler. 1950’lerde birçok yeni ve 

umut verici müzik direktörü ortaya çıktı (Mukesh, 2015). 

Şiir ve edebiyattan ilham alan direktörlerin rolü, zamanın müziğini zenginleştirmede önemli bir 

rol oynamıştır. Filmlerde şarkılar, sözleri sayesinde bir anlam ifade etti. Hint filmlerinde müzik 

genellikle kendi içinde özerk bir varlık olarak düşünülmez, hikâyeye yakından bağlı olmak 

zorundadır. Böylece filmin gereklerine uygun olarak şarkılar ve müzikler oluşturuldu ve filmin 
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çeşitli durumlarına dokundu. Çok melodik müzik üretildi. Bu durum, özellikle 1950'li ve 1970'li 

yıllar için geçerlidir (Indian Film Music (2017).1970'lerin sonunda, müzikli filmler altın 

dönemini kaybetmeye başladı. 1980'lerde popüler filmlerde bir gerileme yaşandı (Indian Film 

Music, 2017). 

Bugün Hint filmlerinde şarkı seçimleri bir zamanlar olduğu gibi özenli yapılmıyor. Şarkılar artık 

filmdeki sahnelerin bağlamına uymuyor. 5 şarkıdan sadece 2 ya da 3 tane filme bağla 

kalabilmektedir. 

Son birkaç on yıldır Hollywood’daki yapımcılar, film müziğini daha önce kaydedip kaset veya 

CD olarak yayınlamaktadırlar. Daha önce radyo, film müziğinin ana medyasıydı, ancak uydu 

TV ve FM radyo ile birlikte senaryo tamamen değişti (Mukesh, 2015). 

Çoğu zaman müzik, filmden daha popüler oldu. Bazı üreticiler, genellikle filmden bir şarkı veya 

şarkı içeren müzik videoları da yayınladılar. Ancak, bazı tanıtım videolarında filmde yer 

almayan şarkılar da bulunabiliyordu. 

Hindistan’daki en ünlü Veen tanınmış şarkıcılar, filmlerde şarkı söyleyenlerdir. Genelde 

filmlerde şarkı söyledikten sonra ünlü olmaktadırlar zaten. Bu yüzden çoğu şarkıcı filmlerde 

şarkı söylemek istemektedir. Filmler için, yeni şarkılar talep edilir ve bu şarkıların filme bağlı 

olması gerekmektedir. Daha sonra, sanatçıların sahneler için müzik ve dans pratiği yapması 

gerekir. Bir film yaklaşık olarak bir senede çekilir. Filmleri genelde şarkılı filmlerde ustalaşmış 

yönetmenler çekmektedirler. 

Hindistan Filmleri 
 

Bollywood: Hint dilinde film üreten ve Mumbai kentinde bulunan Hindistan'daki en büyük film 

endüstrisidir. Bollywood geniş uluslararası kitlelere sahiptir; diğer Asya ülkelerinde çok popüler 

olmuştur. 

Kollywood: Tamil dilinde film üreten Hindistan'daki en büyük 2.film endüstrisidir. 

Kollywood'un, Bollywood'unki kadar geniş bir kitleye sahip olduğu iddia edilir. 

Tollywood (Telugu): Telugu dilinde film üreten Hindistan'daki en büyük 3.film endüstrisidir, 

son zamanlarda Baahubali Franchiseunun popülerliği nedeniyle uluslararası beğeni topladı. 

Mollywood: Mollywood'un çok geniş bir kitleye hitap etmiyor. Bunun için yeterli bütçeleri de 

yoktur. Ürettikleri filmler Malayalam diye dili vardır. 

Tollywood (Bengali): Bengal dilinde üretim yapan film endüstrisi, 20. yüzyılın en büyük film 

üreticilerindendir. Saygın yönetmen ve filmleriyle tanındı ve onursal akademi ödülünü kazanan 

http://www.internationalstudentsymposium.com/


7th International Student Symposium 

154 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 

 

tek Hintli olan Satyajit Ray (1921-1992) bunlardan biriydi. Bu film endüstrisi daha gerçekçi 

filmler yapmaktadır (Manohar, 2017). 

Bollywood Türleri 
 

Tarihi film: Hindistan çok fazla tarihi film üretmiyor; çünkü insanların sevdiği bir tür değildir. 

En ünlü filmler Gadhaa Akbar ve Mughalezaam’dır. 

Gadhaa Akbar: Padişah Akbar ve Gadhaa Akbar aşk hikâyesini anlatır ve biyografik bir filmdir. 

Mughaleazam: Padişah Akbarın oğlun hakkındaki gerçek bir hikâye dayanır. 

Drama: En çok üretilen ve sevilen türdür. Daha çok aşk hikâyeleri anlatır. Bazen aile ya da 

toplumsal meseleler de anlatılır. 

Drama/fantastik «PK» filmi Amir Khan'ın başrolünü oynadığı, tüm zamanların en başarılı Hint 

filmlerinden birisidir. 2014 yılında piyasaya sürülen “PK”, Hindistan'daki tüm Bollywood 

filmleri ile yabancı filmler arasında en çok hâsılat getiren film oldu. Yurt dışında da çok  

beğenildi. Film, Hindistan dışında yaklaşık 41 milyon ABD doları gelir elde etti. (Nyay, 2015) 

Korku: Bu tür filmler Hindistan’da din odaklı olur. Hint dinine göre bir insan yedi kez doğar, 

ancak farklı (insan ve bazen hayvan) şekillerde... Bir insan bu dünyada işini bitirmeden ölürse, 

onun ruhunun gitmediğine inanılır. Bu filmler, bu tip konuları anlatır. Bütün bu filmlerde 

hayaletler bulunur ve intikam almak isterler. Bir kişinin vücudunu kullanırlar ve işlerini bitirince 

de vücudu terk ederler. 

Bu türde en ünlü film, 1920 filmdir. Bu film çok ünlü oldu ve sonra 1920 London ile 1920 Evil 

Returns şeklinde devamı da çekildi. Bir aşk hikâyesi anlatılır filmde. 

Komedi: İkinci ünlü türdür. Komedi filmlerinde iyi hikâye çok az vardır. Daha çok güldürmek 

amaçlı çekildikleri için hikâyeler özensizdir ama 3 İdiots, Jab We Meet ve Barfi gibi filmlerin 

hikâyesi debaşarılıdır. 

3 İdiots: Yetersiz eğitim sistemine odaklanan bir filmdir. Ebeveynlerin baskıcı tutumları konu  

edinmiştir. 

Barfi filmi yabancı dilde Oscar adayı olmuş bir yapımdır. 
 

Gangster: Bu tür film 1970lerden sonra Hindistan sinemasında yer almaya başladı ve daha çok 

gerçekçi bir üslupla siyasi ve toplumsal konulara eğildi. 

No One Killed Jassica: Gerçek bir hikâyeyi anlatan bir filmdir. Bir kalabalığın önünde öldürülen 

bir kız vardır ama kimse mahkemede şahitlik yapmak istememektedir; çünkü öldüren kişinin 
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çok güçlü bir gangster ve siyasi kimliği vardır. 
 

Once Upon a Time in Mumbaai: Bu filmde Hacı Mastan, bir zamanlar Mumbaai’deki en güçlü 

gangster olan Davud İbrahim’in hikâyesini anlatır. Gerçek bir hikâye anlatılmaktadır. 

Black Friday: Mumbaai’deki büyük bir patlamayı konu edinir. Bu film de gerçek bir olayı 

anlatır. Filmde kullanılan isimler dahi değiştirilmemiştir. 

Biyografi: Son zamanlarda Hindistan’da çok üretilen bir türdür. Kitlesi geniş bir türdür. Ünlü ya 

da güçlü insanların hikâyeleri anlatılır genelde. 

Rockstar Film: Bir şarkıcı hakkındaki gerçek bir hikâyedir... 
 

Mary Kom: Boksör bir kadının hayat hikâyesini anlatır ve kadınlar için böyle sporlarla meşgul 

olmanın ne kadar zor olduğunu konu edinir. Dangal: Hindistan tarihinde en çok satan film oldu 

ve gerçek bir hikâyeden esinlenildi. Mahavir Singh Phogat ve onu iki kızı, Geeta Phogat ile 

Babita Phoget hakkındaki bir hikâyedir. Hindistan’daki güreşçi bir ailenin hikâyesidir bu. 

High way: Yönetmen: Imtiaz Ali Yazar: Imtiaz Ali 
 

Tür: Drama/Romantik Film 2saat13dakika Müzik: A. R. Rahman 
 

Ödüller 
 

En İyi Kadın Oyuncu Dalında Filmfare Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü GiMA Award for Best 

Film Album 

Stardust Geleceğin Kadın Süperstarı Ödülü Stardust En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Stardust En İyi 

Yönetmen Ödülü 

BIG Star Most Entertaining Actor in a Social Role- Male Guild Award for The Guild Presidents 

Awards. 

Hindistan’da yol filmleri genelde başarılı olmamaktadır, ama yönetmen «para kazanmak 

derdinde değilim» demektedir bir röportajında. Imtiaz Ali bu türü sevdiği için böyle bir film 

yapma kararı almıştır. İki olarak Hindistan’ın güzelliğini göstermek istiyordu; çünkü genelde 

yönetmenler Hindistan dışında film çekmekteydiler... 

High Way Hindistan’ın son dönemde üst sınıflarla alt sınıfların arasındaki uçurumun 

genişlemesinden ve bu durumun ülkeyi kötü etkilediğinden bahsetmek isteyen bir film. Imtiaz 

Ali her ne kadar filmini tam olarak eğitici bir araç olarak kullanamasa da hikâyenin temelindeki 

mesele, filmi basit bir yolculuk ve aşk hikâyesinden farklı bir boyuta taşıyor. Ülkenin bütün 

güçlerini parmağında oynatacak kadar zengin bir ailede doğmuş olan Veera, henüz keşfetmediği 
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bir özgürlüğün peşinde koştururken, aynı zamanda evlilik hazırlıkları içerisindedir.Evleneceği 

adamla birlikte hava almak için malikanesinden ayrılan Veera, bir anda kendisini bir çatışmanın 

içerisinde bulur ve ardından kaçırılır. Mahabir Bhati adındaki genç adam ekibiyle birlikte 

ülkenin en zengin adamlarından birinin kızını kaçırdığının farkında değildir; ancak bir süre sonra 

Veera’nın kim olduğunu öğrendiğinde iş işten geçecek, kızı fidye için kullanmak zorunda 

kalacaktır. Kamyonetiyle Hindistan’ın dört bir köşesini turlayan ve yolu Pakistan’a dahi düşen 

Mahabir Bhati ve Veera bu kaçış yolculuğunda birbirlerini tanıyacak, birbirlerinin hikayelerine 

dahil olacaklardır. 

Filmin Olay Örgüsü 
 

Evlenme planı içerisinde olan Veera, düğününe kısa bir süre kala kaçırılır. İlk başlarda bu  

durumu hayatının felaketi olarak görse de daha sonra özgürlüğe kavuştuğunun farkına varır. 

Kendisini kaçıran adam Mahabir ile yakınlaşma olacaktır. Her ikisi artık geçmişte taşıdığı kötü 

anıları unutmak için ellerine fırsat geçtiğinin farkındadır. 

Filmli Hindistan’ın toplum sıkıntılarını ele alır. Kadın ve çocuklar bu filmde çok iyi anlatılır. 

Çocuklar için en güvenli yerin neresi olduğu sorgulanır. Ev mi, yoksa sokaklar mı? Filmde,  

ikisinin de güvenli olmadığı ima edilir. Hindistan’da çok fazla tecavüz eylemi yaşanmaktadır ve 

kaçırılmalar da genellikle geceleri olmaktadır. Nirbhayalın toplu tecavüze uğradıktan sonra 

ölmesi, Hindistan’da hükümet karşıtı insanların çoğalmasına neden oldu. Filmler de bu olaydan 

etkilenmiştir. 

Filmde ailelerin çocuklarını tecavüz, taciz vb. durumlardan korumak için onları evlere 

hapsetmesine de değinilmiştir. Çarenin bu olup olmadığı sorgulanmıştır. 

Film, kadınların nasıl kapalı bir hayata maruz kaldıklarını da anlatmaktadır. İlk sahnelerde kız 

“kaçalım,” derken, ailesinden ve onların sundukları boğucu hayattan kurtulmak istemektedir. 

Kız çekip gitmeye niyetli deolsa, öte yandan şehrin barındırdığı tehlikelerin de 

farkındadır.Alia'nın oynadığı Veera, bir süreliğine de olsa evden çıkmak istiyor. Naif bir istek  

gibi ama dışarıdaki hayatın barındırdığı tehlikeler karşısında, cüretkar olmayı gerektiren de bir 

hareket. Ya ailenin baskısı ya da sokakların tehlikesi, ikisinden birini tercih etmek 

zorundasınızdır, Hindistanlı bir kadın olarak. 

Veera kaçırıldıktan bir süre sonra, yaşadığı ilk şok ve korkunun akabinde kendisini kaçıran 

kişiyle tuhaf bir bağ kurmaya başlar. Bir çeşit duygudaşlık. O esaret altındayken, kendisini daha 

özgür hissetmeye başlamıştır. Bir süre sonra hiç geri dönmek istemez ve bu yolculuğun hep 

devam etmesini diler. 
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Filmde anne karakteri, topluma göre hareket eden bir kadın ve hatta kızını feda eden de bir  

kişidir. Veera'nın geniş çölde ayakkabısını yitirdiği sahne, onun engellerden ve korkularından 

nasıl kurtulduğunu vurgulamaktadır. Yeni çevresini ve göçebe kimliğini benimsediği açıktır. 

Filmde, ailesinin değerleri tarafından sınırlanan zengin bir kız olan Veera’nın tek amacı, özgürce 

nefes almaktır. Fakat sonra yine esaret altında kalır. Onun nişanlısı, başı belaya girdiği zaman 

arabadan dahi çıkmamıştır; bu durum, yasakçı zihniyetin bir vurgusu olarak sunulur. 

Filmde sınıfsal meselelerde önemli yer tutar. Hindistan sınıf farkını keskin yaşayan bir ülkedir. 

Zenginler ne istersen yapabilir; ama alt sınıfların bu özgürlüğü yoktur. Filmde gerçek hayat 

yakın minimalist bir şekilde ele alınmıştır. Güzel evleri, modern ve güzel yerlere odaklanmıyor. 

Filmde daha çok dağ, çöl ve kırsal insanı anlatılmıştır. Şehir olarak da küçük olanlar tercih 

edilmiş. Filmde folk müziği tercih edilmiş ve genelde bu tür filmlerde çok tercih edilen bir müzik 

türü değildir. Genel olarak filmlerde grup dansı olur ama bu filmde böyle bir dans söz konusu 

değildir. Masala filmlerinde oyuncunun her zaman çok güzel ve erkeğin de yakışıklı olması 

gerekiyor. Bu tür filmlerde çok makyaj kullanılır. Bu filmlerde özelikle kadın kostümleri çok 

dikkat çekici olmaktadır. Bu konuda dünyanın en farklı sineması olabilir Hindistan sineması.  

Hintlilerrenkli kültürlerini dünyaya göstermeyi sevmektedirler. Elbise, mücehver, ihtişam vs. 

gibi... 

Sonuç 
 

Hindistan sineması, ortaya çıkışından günümüze kadar uzanan süreç içinde siyasi, toplumsal,  

ekonomik vb. konularda her daim bir değişim içinde ilerlemiştir. Hollywood’dan sonra 

dünyadaki ikinci en büyük sinema endüstrisine sahiptir. Dini ve mitolojik temalar ilk dönem 

filmlerinde sıklıkla göründü ve daha sonra daha gerçekçi filmler çekilmeye başlandı. Filmlerden 

başladı ve sonra gerçekler ve Hindistan’daki yaşayan sıkıntılar göstermeye başladı. Daha sonra 

geldi; bu filmler ticari sinemanın birer örneği olarak kabul edilirler. Para kazanmak için çekilen 

bu filmler dünyada da büyük beğeni topladı ve Hint sinemasının en başarılı filmleri olarak ön 

plana çıkmaktadırlar. Tek bir filmde aksiyon, drama, duygu, romantizm, komedi unsurlarının 

tamamını bünyesinde barındıran (filmlerin % 90’ı tamamen aynı) bu filmlerin beğeni kitlesi de 

geniştir. Hindistan’ın renkli dünyasını filmlerde görmek çok mümkündür. Kıyafetler, takılar,  

danslar, şarkılar vs. bunları cömertçe sunmaktan çekinmeyen bir sinemadır Hint sineması. 
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