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ÖNSÖZ 

İletişim yazın alanında çok sayıda eser kaleme alınmaktadır.  A’dan 

Z’ye İletişim Çalışmaları 1 ve 2’yi incelemiş ve alana katkı açısından 

çok takdir etmiştim. A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları- 3 başlıklı edit 

kitap çalışmamız tamamen değerli genç meslektaşım Doç. Dr. Hasan 

Çiftçi’nin projesi olup, kendisi son yıllarda iletişim alanına gerek 

bilimsel toplantı organizasyonları gerek se yazın alanında yaptığı 

çalışmalarla önemli katkılar koymaktadır. Bu nedenle bu projede 

kendisiyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayım.  

Bu kitaba yine pek çok değerli meslektaşım çalışmalarıyla katkı 

koydular.  Suskunluk Sarmalı Kuramının Instagram Kullanıcıları 

Üzerinde Etkisi, Uluslararası Halkla İlişkilerde Yerel Kültürün Etkisi, 

Çağrı Merkezlerinde Kullanılan Teknolojilere İletişimsel Bir Bakış, A 

Review on Okto TV As A Community Media, Staging of Customer 

Experiences with Experiental Marketing, Marka İletişiminde Sosyal 

Medya Kullanımı: İlaç Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Medyada 

Gözetim: Facebook Veri Politikasına Yönelik Kullanıcıların Gizlilik 

Endişeleri ve GGözetim Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma, Aktif 

İzleyici Perspektifinden Kullanıcının Ürettiği İçerik Ve Katılımcı 

İnternet, Eleştirel Teori Bağlamında Bloodborne Video Oyununa Bir 

Bakış, Genç Seçmenin Siyasal Tutumu: 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 

ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Bolu Örneği, Kadına Yönelik 

Şiddet Ve Tecavüz Haberlerinin Medyada Sunumu, Postmodern Çağın 

Gılles Deleuze’ünü Anlamak, Pazarlama İletişiminde Blok Zinciri 

(Blockchaın) Teknolojisi: Global Miles Uygulamasının Blockchain 
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Teknolojisi İle Entegrasyonu, Jean-Françoıs Lyotard (1924–1998) 

Hayatı, Düşünceleri Ve İletişim Alanına Katkıları, Kişilik, Çalışma 

Hayatı Ve İletişim başlıklı çalışmaları için kendilerine teşekkür ederim. 

Hep birlikte alana çok faydalı bir çalışma ortaya koyduğumuza 

inanıyorum.  

 Alan yazınına değerli çalışmalar sunan İKSAD Yayınevi’ne de 

teşekkürü borç biliyorum. 

Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
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GİRİŞ  

Gelişen teknoloji insanlığa; düşüncelerini, aktivitelerini paylaşacakları, 

paylaşımların esas olduğu bir medya sunmaktadır. Yeni bir medya türü 

olarak ortaya çıkan dijital medyanın önemli dinamiklerinden birisi olan 

Instagram uygulaması aracının kullanıcılar ile ilişkileri suskunluk 

sarmalı teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Suskunluk sarmalı bireylerin 

toplumdan dışlanma ve ötekileştirilme korkusuyla düşüncelerini dile 

getirmemesi ya da ertelemesi olarak bilinmektedir. Günümüz 

iletişiminin neredeyse en büyük aracı olan dijital medya platformları, 

kullanıcılarını kendi dünyasına çekmeyi başarmıştır. Kişisel 

düşüncenin, başkalarının ne düşündüğüne bağlı olduğunu ele alan temel 

sosyo-psikolojik düşünceden kaynaklanan suskunluk sarmalının 

özellikle tek yönlü iletişimin olduğu kitle iletişim medyasında da 

oluştuğunun bilinmesi ile günümüz toplumlaşmasında da önemli bir rol 

oynar. Dijital medyada da bu sarmalın oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

bölümde günümüzde iletişimdeki etkisi çok büyük olan Instagram 

uygulaması kullanıcılarının suskunluk sarmalı etkisinde, sanal 

hayatlarında gözetlenme bilinciyle sanal hayatlarında kullanmış 

oldukları kimlikleri üzerine ne şekilde değişiklikler yaptıklarını 

incelenmiştir. Bireylerin Instagram hesaplarında gözetlendiklerini 

düşünerek hükümet, aile, akraba gibi etkenlerden dolayı kendilerini tam 

olarak yansıtamadıkları görülmüştür. Instagram kullanmayı zorunlu 

hisseden bireylerin ise kendi isimlerinin dışında farklı isimlerde sahte 

hesaplar açarak daha özgür davranabildikleri ortaya çıkmıştır. 
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1. İLETİŞİM OLGUSU VE İNTERNET 

İnternet, insanlık tarihi boyunca yaşanan buluşlar içinde şüphesiz ki en 

ses getiren buluş olmuştur. Bilgisayar teknolojisinin, internet ile 

birleşerek gelişmesinden sonra yeni doğmuş olan bu yeni olgu ve 

süreci, çağımıza İletişim Çağı (İnformation Age) adının verilmesine 

sebep olmuştur (Aziz, 2012: 141). İnternetin tanımına dair kaynaklarda 

birçok tanım bulunmasına karşın hemen hemen hepsi aynı çerçevede 

gerçekleşmiştir. Uluslararası gevşek olarak organize olmuş, otonom, 

birbirine bağlı iletişim ağlarının gönüllü katılımlarla ve internet 

standartları tarafından tanımlanmış protokol ve sürece açık gönüllü 

bağlantılarla ev sahibinden ev sahibine iletişim tarafından desteklenen 

bir sisteme internet denilmektedir (Aziz, 2012: 142). İnternet, 1969 

yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmaya başlanmıştır ve 

1993 yılına kadar ise halka ve ticari faaliyetlere kapalı olarak yalnızca 

kamu kurumları ve üniversitelere açık bir şekilde ilerlemiştir 

(Türkoğlu, 2013: 23). 

15.yüzyılda Gutenberg’in bulmuş olduğu matbaa iletişim alanında 

yapılan en önemli buluşlardan birisi olmuştur. Matbaanın bulunması, 

basılı metinlerin çoğaltılmasıyla haber verme, yönlendirme, etkileme, 

gibi kavramlar insanların yaşamlarında daha etkin duruma gelmiştir. 

Böylelikle iletişimin en önemli araçlarından biri olan gazete, insanların 

yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuş yine buna bağlı olarak gazetecilik 

bir meslek olarak ortaya çıkmıştır. 18.yüzyılda İngiltere’de başlayan 

sonrasında Avrupa ve tüm dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi ile 

iletişim daha güçlenmiş ve yine buna bağlı olarak iletişim araçları art 
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arda bulunmaya başlanmıştır. Sanayi Devrimi ile üretim artışı olmuş, 

kentleşme süreci başlamış, zengin sınıflar ortaya çıkmıştır. Böylelikle 

toplumların sosyo-ekonomik yapısını değiştirmesine yol açmıştır. 

Endüstri Devrimi 1.0 ile su ve buhar gücü kullanılarak mekanik üretim 

sistemleri ortaya çıkmıştır. Endüstri Devrimi 2.0 ile elektrik enerjisiyle 

fabrikalaşma ve beraberinde seri üretim gerçekleşmiştir. Bununla 

birlikte Taylorizm yaygınlaşıp, tüketimden fazla üretim olmuştur 

(Özkan ve ark., 2018). Telgraf ve telefon icadı ise yine endüstri devrimi 

2.0’da gerçekleşmiştir. Endüstri Devrimi 3.0 ile 1970’de elektrik 

teknolojisi gelişip dijitalleşmiştir. Üretim otomatikleşip, mikroçiplerle 

cihazlara komut verilir hale gelinmiştir. Bilgisayarlaşmanın 

başlamasıyla birlikte bilişim teknolojisi; endüstriyi oluşturup, yeni 

iletişim teknolojilerinin temelleri ise bu yıllarda atılmıştır. Endüstri 

Devrimi 4.0 ise cihazların birbirleriyle konuşur halde olduğu ve yapay 

zeka oluşturulduğu bir devrimdir. Makinelerin, insan gücüne ihtiyacı 

kalmadan tasarlanmıştır. En son yapılan bu devrimle nesnelerin 

interneti yapısı oluşup mühendisler ve yazılımcılar ise ön planda 

tutulmuştur. Telgraf ve telefonun ardından radyo bulunup sonrasında 

televizyon icat edilerek yaygınlaşmıştır. Üst üste yapılan bu devrimler 

yalnızca teknoloji alanında sınırlı kalmayıp toplumları da etkilemiştir. 

Dijitalleşmenin yaşamımıza henüz girmediği yani Endüstri Devrimi 3.0 

ve 4.0 öncesi bulunan iletişim araçları aslında kitle iletişim medyası, 

Endüstri Devrimi 3.0 ve 4.0 sonrası ise dijital medya olarak karşımıza 

çıkmıştır. 

Teknoloji, modernlikle paralel bir şekilde ilerlemiş olup günümüzde hemen 

hemen her yere ulaşılabilir bir hal almıştır. Teknolojinin bu denli hızlı 



8 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

gelişmesi ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon akışını sağlarken, 

erişilebilirliği kolaylaştırmış ve buna bağlı olarak iletişimi yaygınlaştırmıştır. 

Geçmişten günümüze kadar devam eden gelişmeler internetin hayatımıza 

girmesiyle birlikte çağ atlamış ve bireyleri daha özgür bir hale getirmiştir. 

Günümüz bilgisinin ulaşılabilirliği bu sayede kolaylaşmış ve ırk, din, dil 

ayrımı olmaksızın tüm kitleler arasındaki iletişim artmıştır. Tüm bunların 

sonucunda kitle iletişim medyası olarak adlandırdığımız kitle iletişim araçları 

kullanımları azalırken, internet alt yapılı olarak ortaya çıkan yeni iletişim 

teknolojileri kullanımları yaygınlaşmış ve günümüzde de yaygınlaşmaya 

devam etmektedir. Ağların yaygınlaşması sosyal olarak adlandırılan 

mecralarda bireyselliği arttırmıştır. Bireyler teknoloji ve ağlar ile birlikte 

giderek tek başınalıklarını artmış ve bununla birlikte daha sanal hayata 

yönelmişlerdir. Tüm bunların sonucunda ise bireyler artık kitle toplumu içinde 

değil, kendini ait hissettiği ağ toplumu içinde daha önemli olmayı arzulamaya 

başlamıştır. İnternet, günümüz insanı için hayal bile edemeyeceği bir iletişim 

imkanı sunar hale gelmiştir. Bu olanak bireye; içindeki ‘ben’i, öykündüğü 

kişileri istediği gibi canlandırma, çevre, gelenek, örf ve benzer kurallar dışında 

özgür iletilerini, özgürce gönderebilme imkanı da sağlamıştır. İnternet 

iletişiminde birey, olduğu mekan ve zamanın dışında bir uzam veya başka bir 

boyutta başka bir kişilikte iletilerini gönderip alabilmektedir. Aynı zamanda 

iletişim bireyin bilincindeki imgeleminde yarattığı ve yaşadığı dünyada 

yaşanmaktadır (Işıklar, 2017: 99). 

2. Suskunluk Sarmalı Kuramına Genel Bir Bakış 

Alman Sosyolog Elisabeth Noelle-Neumann,, babasının Nazi Partisi 

subayı olması üzerine genç yaşta Nazi öğrenci örgütü üyesi olmuş, 

yetişkinlik yaşlarına geldiğinde ise; Nazi propagandası yapan ve 

Yahudi basınına karşı hücum eden bir gazeteci olmayı seçmiştir. 
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Almanya’nın yenilmesinden sonra Alman Hristiyan Demokrat Parti 

adına, seçim araştırmaları yapmak amacıyla özel bir kamuoyu araştırma 

şirketi kurması üzerine özellikle 1970 başlarında yapılan araştırma 

girişimlerinin bir sonucu olarak suskunluk sarmalı kuramını ortaya 

çıkarmıştır (Erdoğan, 2014: 170). Öğrenci sorunlarının yoğun olduğu 

60’ların sonu ve 70’lerin başında görev yaptığı bir üniversitede, parti 

taraftarlarını gözlemleyerek suskunluk sarmalı kuramının hipotez 

olarak temelini atmış ve sarmalın sürecini harekete geçiren temel sebep 

dışlanma korkusu olmuştur (Noelle-Neumann, 1998). Noelle-

Neumann’ın (1974) kuramına göre; bireyler etraflarında hangi fikirlerin 

kabul gördüğünü, hangi fikirlerinse reddedildiğini gözlemleyerek bu 

fikirleri belirlemeye çalışmıştır. Kamuoyu oluşmasında iletişimin 

rolüne odaklanan kuram, temelde kişisel düşüncenin başkalarının ne 

düşündüğüne bağlı olduğunu vurgulamıştır. Kuramın gelişmesinde II. 

Dünya Savaşı sonrasında sosyal psikoloji alanında geliştirilen etki 

araştırmalarının önemli yeri olmuştur (Kutlu, 2019: 47). Suskunluk 

sarmalı kuramına göre Elisabeth Noelle-Neumann, insanların, 

toplumun çoğunluğu tarafından dışlanmak korkusu ile fikirlerini açığa 

vurmaktan çekindiklerini vurgulamıştır. Birçok durumda medyadan 

başka bilgi kaynağı olmayan bireyin görüşleri az ya da hiç temsil 

edilmiyorsa, kamu içinde konuşmak oldukça zordur çünkü medyanın 

söylemi dışlanma tehdidi saçmaktadır (Noelle-Neumann, 1998: 234). 

Noelle-Neumann (1974), suskunluk sarmalı konusunda yaptığı 

çalışmaların kuramını desteklediğini ortaya koyarken kitle iletişim 

medyasının bu noktada önemli bir araç olduğunu da belirtmiştir. 

Bireyler, kitle medyasının hangi haberleri ve konuları öne çıkardığına 
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bakarak söz konusu takip işlemini gerçekleştirebilir (Pehlivan, 2019: 

114-126). Kuramın oluşturduğu dört ana varsayımı Neumann şu şekilde 

açıklar:  

a) Toplum, genel uzlaşmanın dışına çıkmış olan bireyi dışlamakla 

tehdit etmektedir. 

b) Bireyler sürekli olarak dışlanma korkusu içerisindedirler. 

c) Bireyler dışlanma korkusundan dolayı sürekli olarak kanaat 

ortamlarını inceleyip değerlendirirler. 

d) Bu sayılan üç maddeden sonra bireylerin toplum içerisindeki 

davranışlarını ve özellikle de görüşlerini ifade edebilme ya da 

saklama konusunda etkiler. Kısacası birey ya konuşur ya da susar 

(Neumann, 1998: 234).  

Suskunluk sarmalı kuramı, yukarıda da bahsedildiği üzere psikoloji, 

sosyoloji ve sosyo-psikoloji gibi alanlarla ilişkisi bulunan geniş bir 

kuramdır.  

3. Dijital medya Tanımı ve Medyanın Dönüşümü 

Terim olarak dijital medya, 1960’ların ortalarında kullanılmaya 

başlamış ve 1990’lara gelindiğinde önem kazanmaya başlamıştır. Jan 

Van Dijk; multimedya, geniş bant, internet veya ağ terimlerinin dijital 

medya terimi yerine kullanacağını belirtmiştir (Dijk, 2018: 20). Dijital 

medya; var olan medyayı, etkileşimli olarak sayısal veriye 

dönüştürmeye yönlendiren ve bilgisayar aracılığıyla üretim, dağıtım ve 

iletişim biçimleri olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel olarak 

adlandırdığımız kitap, televizyon, radyo gibi medya araçlarından farklı 

olarak, sayısal medyayı, özellikle etkileşimsel medyayı, internet 
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ağlarını ve sosyal iletişim medyasını adlandırmak için “dijital medya” 

adı kullanılmaktadır (Binark, 2014: 15). Dijital medya, kitle iletişim 

medyası’nın dijitalleşerek çok daha geniş kitlelere ulaşıp, sınırlılığı 

ortadan kaldırmasıdır. Dijital medyanın ortaya çıkan en önemli özelliği 

zaman ve mekân sınırını ortadan kaldırması olmasının yanı sıra 

insanlara karşılıklı iletişim imkanı sunmuştur. Böylelikle kullanıcılar 

zaman aşımına uğramadan anında birbirlerinden geri bildirim 

alabilmektedirler. Richard A. Rogers’a göre (akt: Geray, 2003: 18-19) 

dijital medyanın üç önemli özelliği şu şekilde verilmiştir:  

Etkileşim: Kitle iletişim medyasıda oluşan alıcı verici gibi tek yönlü 

iletişimin aksine, alıcı ve verici etkileşime girer aynı anda verici 

konumunda olabilmektedir. Dijital medya kullanıcıları aynı zamanda 

üreten bireyler şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Eş zamansızlık: Kitle iletişim medyasıda gerçekleşen yayın saatleri, 

bireyleri zamanında ekran önünde olmaya zorunlu tutuyorken dijital 

medyada bu tamamen değişmiştir. Alıcılara gelen herhangi bir mesajı 

veya bildirimi istediği yerde istediği zamanda bakma şansına sahiptir. 

Bu da zaman ve mekan kurallarını ortadan kaldırmıştır. 

Kitlesizleştirme: Kitle iletişim medyasının hitap ettiği kitleler dijital 

medyada yıkılarak bireyi daha özel hissettireceği içerikleri kişilere özel 

olarak sunmuştur. Böylelikle kitlelere hitap değil bireylere hitap ortaya 

çıkarak kitlelere hizmet yok olarak, bireylere hizmet doğmuştur. 

İletişimin dijital ortamda gerçekleşmesinin üzerine sanal iletişim 

kavramı böylelikle oluşmuştur. Yaşanan sanayi devrimleri sırasıyla 

devam ederken 3.0’a gelindiğinde insanlık mikroçiplerle tanışıp, 
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bilgisayarlarla kaynaşmaya başlamıştır. Yaşanılan bu mühendislik 

gelişmeleri insanları yeni iletişim teknolojileri ile tanıştırmıştır. Tüm bu 

gelişmeler sonucunda gelişen elektronik teknoloji ve iletişim ağının 

birleşmesiyle enformasyon toplumları oluşmuştur. İnsanlar artık 

bilgiye en hızlı şekilde ulaşmakla kalmayıp aynı zamanda bilgiyi hızlı 

bir şekilde tüketmeye başlamıştır. Sınırsız sayıda yeni enformasyon ile 

nasıl başa çıkılacağı bilinmemekle birlikte olumlu tarafı olarak ise; iki 

yönlü karşılıklı etkileşimin, kitle iletişim çağının özelliği olan tek yönlü 

akışın yerini alabileceği görülmektedir (McQuail ve Windahl, 2010: 

250). Küreselleşen dünyada, insan yalnızca kitle iletişim medyasıda 

olduğu gibi medya tüketicisi olarak kalmayıp üretime dahil olmuş ve 

hatta bizzat insanın kendisi medya malzemesi haline gelmiştir. Yıllar 

önce işin uzmanı araştırmacılar dışında varlığından bile haberdar 

olunmayan teknolojiler, şimdilerde günlük yaşamımızda ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde üstlerde kendilerine yer bulmaktadır (Alioğlu, 2011: 9). 

Kitle iletişim medyasının içerdiği ürünlerde bir başlangıç noktası ve son 

bulunurken küreselleşmiş ağ ortamında gelişen dijital medya 

ürünlerinde sınırsızlık söz konusudur. İnsanlar küreselleşmiş bu ağ 

ortamında, bir bilgiye ulaştıklarında birbirlerinin içine geçmiş şekilde 

ilişkilendirilen birçok bilgiye erişebilmektedirler. Bu sebeple internet 

kullanıcıları bir bilgiye ulaşmak amacıyla girdiği çevrimiçi ortamda 

sürekli olarak yeni bir metne yeni bir bilgiye sürdürülmektedir. Kitle 

iletişim medyası araçlarında sunulan metinlerde okur sadece alıcı 

konumunda bulunur ve alıcı sınırlı derecede geribildirim dışında 

metinlere ve içeriklere bir etki yapması sebebiyle iletişim sürecindeki 

konumu edilgen şekilde gerçekleşmektedir. Fakat dijital medya 
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ortamlarında ise seyirci veya okurun metni üretme veya yeniden üretme 

rolü bulunmaktadır. Okur asıl yazarlarıyla birlikte, onlara ortak olarak 

metni oluşturabildiği için böylece yazar ve okur arasında bu alanda 

işbirliği gerçekleşebilmektedir. Yazar ve okurun arasından kalkan sınır 

artık yazarsı okuru ortaya çıkarmıştır. Dijital medyada trollük amaçla 

yapılan üretimlerin arkasında yazarsı okurların olduğunu söylemek 

mümkündür (Binark, 2014: 18). 

Günümüzde baktığımızda bilgiye ve her türden habere ulaşmada 

tartışmasız bir hıza üstelik birçok seçeneğe sahibiz. Dünyanın çeşitli 

bölgelerinden insanlar; din, dil, ırk gibi hiçbir ayrımı göz önünde 

bulundurmadan sosyal ağ grupları kurarak bir araya gelip sınırları yok 

etmektedirler. İnternet, yaratıcı fırsatlar sunup büyük ekiplerden oluşan 

kitle iletişim medyası karşısında küçük ama etkili rakipler 

oluşturmuştur. Medya, malzemesi olan insanı, heyecan verici aynı 

zamanda korkutucu bir tarzda piyasa ve tüketim bağlamında sürekli 

dolaşımda tutmakta, dönüştürüp yeniden üretmektedir (Alioğlu, 2011: 

9). Binark, dijital medyayı şöyle açıklıyor: İnternete erişerek, eposta 

dolayısıyla iletişim kurmak, mesenger’da sohbet etmek, web sitelerinde 

enformasyon aramak, e-alışveriş yapmak, çevrimiçi ve çevrimdışı 

digital oyun oynamak, mobile messenger, ipod kullanmak vb. sanal 

uzamda gerçekleşen eylemler, gündelik yaşamımızda kitle iletişim 

medyasının kapladığı yeri ve zamanı almakla bunun sonucunda 

yaşamın akışının doğal bir parçası haline gelmektedir ( akt. Alioğlu, 

2011: 9). Dijital medya, yaşamımızın her yerinde her anında yer 

almakta ve kullanılmaktadır.  
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Kitle iletişim medyası sorunu olan zaman ve mekân sınırlamaları, dijital 

medya ile ortadan kalkmıştır. İçinde yaşadığımız teknolojik, ekonomik, 

kültürel değişimin varlığı şüphesiz ki medyaya bağlı değişimin her 

zaman olduğundan daha hızlı ve daha kapsayıcı hale gelmesiyle dijital 

medyanın baştan çıkarıcı cazibesi her zaman olduğundan daha güçlü 

hale gelmiştir. Dijital medyayı “yeni” yapan ve aynı zamanda kitle 

iletişim medyasıdan ayıran temel özellikleri zaman ve mekândan 

bağımsız olması ve etkileşimi en üst noktaya taşımasıdır (Lievrouw, 

2011). Dijital medya, yaşamımızın her yerinde her anında yer almakta 

ve kullanılmaktadır. Kitle iletişim medyası sorunu olan zaman ve 

mekan sınırlamaları, dijital medya ile ortadan kalkmıştır. İçinde 

yaşadığımız teknolojik, ekonomik, kültürel değişimin varlığı şüphesiz 

ki medyaya bağlı değişimin her zaman olduğundan daha hızlı ve daha 

kapsayıcı hale gelmesiyle dijital medyanın baştan çıkarıcı cazibesi her 

zaman olduğundan daha güçlü hale gelmiştir. Lev Manovich, The 

Language of New Media adlı çalışmasında; günümüzde bir medya 

devrimi yaşandığını, bu devrimin öncekilerden çok daha geniş kapsamlı 

olduğunu ve ilk etkilerini henüz kaydetmeye başladığımızı ifade 

etmiştir (Manovich, 2017: 18-55). Dijital medya, toplumumuzu 

etkileyen sadece araç olarak kalmayıp kendi kültürünü ve dilini de 

oluşturmuştur. Dünyayı saran küreselleşme, popüler kültürü oluşturup 

medya aracılığıyla yaymaya hızlı bir şekilde devam etmiştir. Bu kültür, 

medyanın özellikle reklamlar aracılığıyla, toplumları etkilemeye 

çalışırken dijital medya kültür ürünlerini ticaretleştiren bir mecra 

olmuştur. Frankfurt Okulu’nun eleştirmiş olduğu kültür endüstrisi ile 

sahte ihtiyaçlar insanlara dayatılarak, aslında satılan ürünlerin 
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metalaşıp, kendilerine tasarladıkları yeni karakterler satılmasıyla sahte 

bireyler oluştuğu söylenmektedir. Sonuç olarak kültür endüstrisi, 

bireylere sağlamış olduğu mutluluk ve haz alma duygularıyla insanın 

hep daha fazla tüketmesi gerektiğini, tükettiği kadar var olduğunu 

aşılamıştır. Ötekileşmeden korkan bireyler, hep birbirinin aynısı 

olmaya başlamış ve tek tipleşme oluşmuştur (Şan ve Hira, 2007: 324-

340). Dijitalleşen bir dünya sonucunda teknoloji gelişmiş, ürün 

yelpazesi genişlemiş, artan hız ve akışkan bir piyasa oluşmuştur. 

Böylelikle firmaların artık bireylerin ne istediğini önemsemeye 

başladığı ve üreticinin de tüketime dâhil olduğu bir süreç başlamıştır. 

Sivil toplum ve özellikle kamusal alanda sistemler, partiler ve 

sendikalar, başlarındaki otoriterler tarafından kandırılmalarının üzerine 

oluşan duygu birikimlerimi açığa çıkarmak adına dijital medyayı bir 

kurtarıcı olarak görebilirler fakat dijital medya aynı sistemin içindeki 

insanların kontrolünde yaşayan bir organizmadır (Günel ve 

Büyükbaykal, 2017: 33). Dijital Medya, web tabanlı ya da mobil 

tabanlıdır ve teknolojik anlamda Web 2.0 imkanları sayesinde 

geliştirilmiş özelliklerin toplamıdır (Türkoğlu, 2013: 21). Dijital 

medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım 

imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web 

siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008: 123). Jan Van 

Dijk ise dijital medyayı şöyle açıklamıştır; dijital medya bir şeylerin 

paylaşılmasını sağlayan internet uygulamalarıdır (Dijk, 2018: 251). 

Dijital medyada kişiler yalnızca tüketici olarak kalmayıp, içerik 

üretebilir bir hal içindedir. Nihayetinde kullanıcıların da içerik üretip, 

üretici konumuna geldiği internet ortamında web sosyalleşerek, dijital 
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medya ve sosyal ağ gibi ifadeler kullanılmaya başlandı. Kimlik, sohbet, 

arkadaşlık, paylaşma, mevcudiyet, gruplar gibi yedi temel yapıtaşından 

oluşan dijital medya ile birlikte, web siteleri bu yapıtaşlarından kendi 

amaçlarına uygun olanlarını sitelerine dahil ederek 

sosyalleşmektedirler (Türkoğlu, 2013: 21). 

Dijital medyanın sosyal ve kişisel etkilerini Jan Van Dijk şöyle 

açıklamıştır: Hayat ve iletişimde klasik sınır çizgilerinin 

belirsizleşmiştir. Özel hayatın gizliliği ve kimliğin ifşası ikilemi 

gerçekleşmiştir. Daha fazla bağlanabilirlik ve sosyalleşebilirliğin artışı 

olmuştur. Yaygınlaşma ve eşitsizlik var olmuştur. Kurumlar baskı 

altına girmiştir. Aşırı enformasyon ve iletişim yükselmesi 

gerçekleşmiştir. Sosyal baskı ve bağımlılık artmıştır. Son olarak ise 

bireylerde bilinmeyen davranışlar görülmüştür (Dijk, 2018: 258). Özel 

hayatın gizliliği ve kimliğin ifşasına bakılacak olunduğunda 

günümüzde artık bireylerin mahrem hayatlarını bir başkasına kendi 

rızalarıyla açabilir rahatlığa gelmiştir. Tanıdıkları veya tanımadıkları 

insanlarla sosyal arkadaşlık kurup özel hayatlarını onlara açıp, 

kendilerinin gözetlenmesini meşrulaştırmaya başlamışlardır. Dijital 

medya sunduğu imkânlar vasıtasıyla karakter üzerinde merak ve 

gözetleme eğiliminde artışı meydana getirmiştir. Gözetleme eğilimi 

artarken buna paralel olarak bireylerin mahrem hayatlarının 

gözetlenmesi arzusu da artmıştır. Dijital medyadan önce yalnızca ünlü 

kişilerin hayatlarını medyadan görürken şimdilerde ise sıradan kişilerin 

de kendi hayatlarını kamuya açtıkları görülmektedir. Kendini kamuya 

açan ve adeta takdir bekleyen birey daha çok beğenilmek adına kendi 

içeriğini kendisi üretir hale gelmiştir. Bireyler, günümüzde var 
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olmalarını ispatlama temellerini görülme ve gözetlenmeye dayandırılır 

hale gelmiştir. Dijital medyada, bilgi akışındaki gücün kimin elinde 

olduğu bilinmemekle birlikte ne kadar sosyal olduğu tartışması 

doğmuştur. Baskıcı gruplarda bulunan teknolojik imkânların, devletin 

kurumlarında da bulunduğu bilinmektedir. Devletin her bir ideolojik 

aygıtı iktidarı temsil ettiğinden bireylerden ideolojik düzene uyum 

sağlamaları beklenmektedir. Dijital medyada paylaşılan haberler, yer 

alan tüm görüşler ve düşünceler iktidarlar tarafından kontrol 

edilmektedir (Günel ve Büyükbaykal, 2017: 33). 

3.1. Suskunluk Sarmalı Kuramı ve Dijital Medya İlişkisi 

Suskunluk sarmalı kuramını Elizabet Noelle Neumann kitle iletişim 

araçları üzerinde detaylı biçimde incelerken günümüzde de kamuoyu 

üzerinde oldukça fazla etkisi olan dijital medya üzerinde de 

incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu araştırmada bir dijital medya 

platformu olan Instagram uygulaması aracılığıyla bireylerin kendi 

paylaşımları incelenmiş ve aynı zamanda bireyler tarafından 

kullandıkları dijital medya platformuna dair anketler cevaplandırılarak 

suskunluk sarmalının kişiler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Suskunluk sarmalı kuramının temelinde toplumdan 

dışlanma korkusu yatmaktadır. 2011 yılında Liu ve Fahmy tarafından 

yapılan bir çalışmada kullanıcıların çevrimiçi ortamda kendilerini daha 

az farklı hissettikleri fakat gerçek yaşamdaki gibi çoğunluğun baskın 

fikirleri karşısında farklı görüşlerini ifade etmekten kaçındıkları 

görülmektedir. Liu ve Fahmy’nin aynı çalışmasının başka bir sonucuna 

göre de bireylerin sanal ortamda fikirleri ifade etme isteği ile yüz yüze 
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ortamda fikirleri ifade etme isteği arasında da bir korelasyon vardır. Bu 

alanda yapılan diğer çalışmalardan Gearhart ve Zhang (2014) dijital 

medyada suskunluk sarmalının olduğunu ortaya koyarken diğer 

araştırmalarda çevrimiçi ortamda izolasyon korkusunun işlediğini ve 

suskunluk sarmalının devrede olduğunu göstermiştir (Askay, 2014: 

143-165). 

Malaspina tarafından yapılan İtalya’da 2013 yılındaki seçimlerle 

internette dijital medya ile suskunluk sarmalı ilişkisini ortaya koyan 

çalışmada bireylerin mülakat tekniği kullanılarak siyasi görüşleri 

sorulan bireylerin görüşlerini açıklamakta isteksiz oldukları 

görülmüştür. Araştırma sonucu Noelle Neumann'ın suskunluk sarmalı 

teorisine paralel olarak ortaya çıkmıştır. Bu araştırmaya göre sosyal 

baskılar ve görüş iklim algısı gibi bazı belirli unsurlarının kullanıcıların 

dijital medyada iletişimsel davranışlarını etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Bireyler dijital medya uygulamaları aracılığı ile birbiri ile haberleşirken 

aynı zamanda içerik paylaşımında da bulunmaktadırlar. Teknolojik 

gelişim, internetin varlığı dolayısıyla dijital medya uygulamaları ile 

zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırmıştır, böylece 

kilometrelerce uzaktaki birine bile saniye sürmeden ses, görüntü, video 

vb. birçok içerik gönderip geri dönüş alabilmektedir. Yalnızca içerik 

değil, bireylerin yüz yüze iken yapmak istediği ve isteyebileceği pek 

çok şeyi sanal ortamda da gerçekleştirebilmektedir. 

Sanal ortam; insanlara gülmek, ağlamak, sevmek gibi her türlü duyguyu 

yaşamaya imkân vermektedir, bu da insanın yaşayabileceği her hissi 
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yaşatarak somut olan birçok şeyi hükümsüz kılmaktadır (Sepetçi, 2017: 

21-111). 

3.2. Suskunluk Sarmalı Kapsamında Dışlanma Korkusu ve 

Kendini Aldatma (Self-Deception) Kavramı 

 

Birey sosyal alanında hep bir başkası tarafından onaylanma, beğenilme 

gibi ego tatmin edici özellikleri toplamak istemektedir. Bir topluma ait 

olma hissi, bireyler üzerinde zaman zaman kaygı ve kuşku gibi 

huzursuz edici durumlara sebep olmaktadır. Bireyin sosyal 

etkileşimlerde kaygı yaşaması ve negatif değerlendirilme korkusu 

sosyal anksiyete olarak tanımlanır (Akın, 2013: 50). Toplumda 

beğenilme arzusunu güden birey, kendini asıl benliğinden 

uzaklaştırarak beğenilme arzusuna yaklaştırmaktadır. Suskunluk 

sarmalı kuramında güdülen endişe aslında burada da devam etmektedir. 

Toplumun gözünden düşme endişesiyle bireyler kendilerinin toplumda 

aykırı gördükleri, sevmedikleri huylarını törpülemekte ya da toplumdan 

gizlemeye çalışmaktadırlar. Tüm oluşan bu kaygılar sebebiyle bireyler 

dışlanma korkusunu baz alarak çevrelerinde gelişen onaylanan ve 

onaylanmayan davranışları göz önünde bulundurarak hareket etmeye 

başlarlar (Neumann, 1998: 234). Kendisine ait olan tüm kötü yönlerini 

toplumdan ve hatta kendisinden bile gizleyerek topluma uygun bir 

kişilik yaratır. Birey bilinçdışı bir eğilimle kendini mevcut durumundan 

daha olumlu bir konumda ve gerçekte olduğundan daha fazla yetenek 

ve beceriye sahip olarak algılamaktadır. Freud ve Jung’ın 

çalışmalarının odak noktası olan kendini aldatma olarak adlandırılan bu 

gizlilik kavramsal olarak ise; bireyin uyumsuz ve kötü yönlerini 
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kendinden gizlemesi olarak ele alınabilir (Akın, 2013: 59). Dışlanma 

korkusunun yaratmış olduğu kaygıyla kişiler topluma uyum sağlama 

çabası içine girer. Neumann’ın bahsetmiş olduğu kurtlarla birlikte 

ulumak örneğinde olduğu gibi bireyler çoğunlukla dışlanma korkusunu 

güderek gruba ayak uydurmaya çalışırlar. Eğer gruba uyum 

sağlayamıyorlarsa mutlak dezavantajlı bir durum yaşanacağı söz 

konusudur. Birey toplum içerisinde en gözde olan düşünceyi 

gözlemlemeye başlar ve aksi fikre sahip olduğunu fark ederse dışlanma 

korkusuyla sessiz kalır. Bu gelişen durum suskunluk sarmalının 

oluşmasını başlatmaktadır.  

Birey bilinçli veya bilinçdışı olarak diğerleri tarafından beğenilme 

arzusuyla yaşamının her alanında kendini aldatabilir. Kendini aldatma 

eyleminde gerçeklik çarpıtılarak ya da göz ardı edilerek yeni oluşumlar 

ortaya çıkmaktadır. Freud, kendini aldatma durumunda bireyin hem 

aldatan hem de aldanan konumunda olduğunu öne sürmüştür (Akın, 

2013: 60). Birey, sosyal anksiyete durumunu oluşturacak etkenlerden 

kaçınmak adına kendini aldatma eylemine başvurur. Birey aslında 

negatif değerlendirme korkusuyla gerçekleri göz ardı ederek diğerlerini 

aldatırken bir yandan da kendini aldatma boyutuna bilinçli veya 

bilinçdışı olarak ulaşmış olur. Bireylerin bir kısmı kendilerine yönelik 

yapılan olumsuz eleştirileri görmezden gelirler. Bazı bireyler ise 

savunmacı ve saldırgan davranışlarla cevap verirler. Bireylerin bir 

kısmı ise toplum tarafından bu davranışlara maruz kalmamak adına 

kendini olağan konumunun dışında daha iyi bir konumda gösterme 

eğilimine girmektedirler. Birey kendi benliğini topluma uyarlamış olsa 

da bir süre sonra, sonradan oluşturmuş olduğu kimlik ile kendi benliği 
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arasında çelişkiler yaşayarak büyük bir kaosa sürüklenmektedir. Buna 

en iyi örnek dijital medyada oluşturulan hesaplar verilmektedir. Kişiler 

dijital medya hesaplarında popüler akımlara kapılarak kendi benlikleri 

dışında sosyal kimlikler oluşturarak orada var olmaya çalışırlar fakat 

ilerleyen zaman diliminde kendi esas benlikleri ile sosyal kimliklerinin 

çatıştıklarını görünce ciddi anlamda bir psikolojik etkilenme 

yaşamaktadırlar. Peterson ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar 

sonucunda kendini aldatmanın uyumsuzluğa yol açtığını öne 

sürmüşlerdir (Akın, 2013: 72). 

David Lyon’ın kaybolan bedenleri günümüzde bir bilgisayar ekranına 

sıkışmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler kendilerini bedensel 

yalnızlığa iterek dijital sosyalleşmeye açmışlardır. Gündelik yaşamında 

gözetlenen ve davranışlarını kısıtlamak zorunda kalan bireyler, sanal 

ortamda daha özgür olduğu düşüncesiyle hareket ve zamanının büyük 

çoğunluğunu dijital medya uygulamalarında harcamaktadırlar. Sanal 

benlik sadece evlerimizi ve ofislerimizi değil, ruhumuzu da ele geçiren 

enformasyon teknolojileri ile dünyaya bağlanmaktadır (Agger, 2011: 

121-143). Her yaptığının gözlendiği hissine kapılan günümüz insanın 

sürekli denetim altında olduğunu içselleştirmesi banoptikonun 

amacıdır, sürekli olarak gözetlendiğini düşünen kişiler artık kendi 

başlarına davranamaz hale gelip düşüncelerini özgürce ortaya 

koyamazlar ( Türk, 2020: 38).  

4. Instagram’ın Gündelik Yaşam Üzerinde Etkisi 

İnsanın doğuştan gelen yapısı nedeniyle, her birey sosyal olarak 

yaşamını sürdürdüğü ortamda düşündüğü, söylediği, yaptığı, ürettiği 
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herhangi bir konu hakkında fark edilmek, kabul edilmek ve takdir 

edilmek ister (Sepetçi, 2017: 21-111). 2 Teknolojinin gelişmesi akıllı 

cihazların kullanımının yaygınlaşması ve bireylerin birbiriyle iletişim 

kurma ihtiyacı birçok uygulamanın hayatımıza girmesine olanak 

tanımıştır. Toplum kendine yer bulamayan aidiyet duygusunu 

yaşayamayan kişilerin kendilerine mesken olarak sanal alemde 

kendilerini ispatlamaktadırlar (Çalışkan ve Mencik, 2015: 254-277). 

Bireylerin hayatında bu denli yer edinen uygulamalardan biri olan 

Instagram, insanların fotoğraf ve video paylaşarak birbirlerini beğen 

butonu ile beğenebildiği bir dijital medya uygulamasıdır. Instagram, 

Kevın Systrom ve Mike Kreiger tarafından 6 Ekim 2010 tarihinde 

kurulmuştur. ABD’de Stanford Üniversitesinden mezun olan bu iki 

girişimci Silikon Vadisinde uzun süre çalıştıktan ve deneyim elde 

ettikten sonra dijital medyada kolayca fotoğraf paylaşabilmeye olanak 

sağlayan Instagram fikrini tasarlamışlardır (sosyalmedya.com, 2017). 

Instagram önceleri fotoğraf paylaşım uygulaması olarak 

oluşturulmuşken daha sonrasında video paylaşımı yapılmasına da 

elverişli hale getirilmiştir. Çekilen fotoğraf ve videolar üzerinde filtre 

uygulama imkanı sağlaya Instagram, 2010 yılında iphone cihazları için 

fotoğraf düzenleyici amacıyla kullanılmış ve sonrasında facebook satın 

alarak bu amacı değiştirmiştir. Fotoğraf ve videolarını anlık hikaye ve 

yer bildirimlerini takipçileriyle paylaşan kullanıcılar aynı zamanda 

takipte oldukları ünlü yahut kendi sosyal çevrelerinden edindikleri 

 
2 Nurten Sepetçi, 2017 “Sosyal medyada mahremiyet algısının çöküşü: ınstagram 

örneği” tez çalışması. 
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arkadaşları ile tanıdık olsun ya da olmasın her anlarını ve anılarını 

paylaşmaktadırlar (Örs, 2018: 7-50). 

Çok kısa bir süre içerisinde dünyada hızla yayılan uygulamanın kırılma 

anı ise Facebook’un uygulamayı satın alması ile başlamıştır. Facebook 

tarafından 2012 yılında satın alınan uygulama fotoğraflara çeşitli 

filtreler ve düzenlemeler yapılması imkanını sağlamıştır. Kullanıcılar 

tarafından fotoğrafların yüklenerek farklı filtrelerle düzenlenebilirken 

aynı zaman yalnızca arkadaşlarıyla değil hashtag adı altında tüm dünya 

ile paylaşabilmektedir. Uygulama hem iPhone hem de Android 

sistemde işlev gösterebildiği gibi web siteleri üzerinde de işlevselliği 

bulunmaktadır. Ekim 2010’da açılmış olan site yalnızca iki ay gibi bir 

sürede bir milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Katlanarak devam eden 

kullanıcı sayısı 2018 yılı itibariyle ise bir milyarı aşmıştır (Türkoğlu, 

2013: 12-290). Günde 70 milyonun üzerinde fotoğraf paylaşılmakta ve 

fotoğraflara ilişkin olarak 2.5 milyar beğeni toplanmaktadır (İnce, 

2017: 79). Popüleritasi giderek artan Instagram uygulaması ile 

bireylerin birbirleriyle daha fazla iletişim kurmasına neden olmaktadır. 

Bu durum zaman ve mekan farkı olmadan bireylerin birbirleriyle 

istedikleri anda etkileşimde olmasını sağlamaktadır (Djafarova ve 

Rushworth, 2017: 1-7). Tüm bunlara ek olarak Instagrama yüklenen 

fotoğraf, sosyal ağlarda kullanıcının yeni kimlik inşasının bir aracı iken 

başkaları tarafından onaylanma aracına da dönüşmektedir (Şener ve 

Özkoçak, 2013: 121-154). Tüm yaşamımıza etki etmiş olan Instagram 

dışa çıkaramadığımız, kendimiz olamadığımız durumları da dile 

getirme imkanı sunmuştur. Kullanıcılar oluşturdukları sanal kimlikler 

suskunluk sarmalı çerçevesinde incelendiğinde kendilerini tam olarak 
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ifade edemeyebilirler. Suskunluk sarmalı teorisine göre bireyler 

toplumda fikirlerini beyan ederken dışlanma korkusu ile susma eğilimi 

gösterirler, bireyin görüşü diğer bireylerin görüşleri ile uyuşuyorsa 

konuşma eğilimi göstermekte, uyuşmaması durumunda ise dışlanma 

korkusuna kapılarak susma eğilimi göstermektedir (Soncu ve Çoban, 

2018: 442-444). Bu durum Instagram uygulamasında da aynı şekilde 

gerçekleşmekte, birey kendi görüşüne yakın hesaplarla etkileşime 

geçmekte dışlanma korkusu ile kendi kimlikleri dışında sahte bir kimlik 

ile hesap açarak dijital medyayı kullanmaktadırlar. Kullanıcılar sadece 

arkadaşlık ve çevre edinme amaçlı değil iş, reklamcılık, pazarlama 

amaçlı da dijital medya uygulamaları –Instagram uygulaması- 

kullanmaktadırlar (Büyükşener, 2009: 12-13). 

Günümüzde Instagram ve benzer dijital medya uygulamaları 

hayatımızın neredeyse her anında yer almakta ve çeşitli yaş gruplarının 

kullanımına da olanak sağlamaktadır. Bireylerin birbiriyle iletişiminde 

başlayan Instagram kullanımı iş, reklam, pazarlama, alışveriş, bilgi 

edinme, sosyalleşme, fikir gruplarına ulaşma vb. gibi birçok alanda 

gündelik yaşantımızın içerisinde yer almaktadır. Instagramın 

yaşamımızla bu denli iç içe oluşu kullanıcılara çeşitli avantaj ve 

dezavantajlar sağlamaktadır. Kullanıcıların tanınırlığının artması 

avantajlarına örnek oluştururken, gizlilik ve mahremiyet konusunda 

açık olunması, internet üzerinde izlerinin kalması, belli bir mekanizma 

tarafından bilgilerin toplanıyor olması dezavantajlarına birer örnek 

olarak verilebilir. (Uyanık, 2013: 1-17). 
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Uygulamada bir kullanıcıyı aratıp bulduğumuzda ilk etapta karşımıza 

çıkan diğer kullanıcılara sunmuş olduğu isim soy isim, profil fotoğrafı, 

toplam ne kadar gönderisi olduğu, kaç kişinin takip ettiği ve kendisinin 

kaç kişiyi takip ettiği diğer kullanıcılara sunulmaktadır. Bunun yanı sıra 

eğer profilin sahibi dilerse fotoğrafına altına kendisiyle ilgili paylaşmak 

istediği bilgileri not ederek diğerleri tarafından görünmesi isteyebilir. 

Açıklama kısmına bu bilgileri yazar ve profilini ziyaret eden kişi, profil 

sahibi hakkında bir fikir edinebilir. 

 
Şekil 3.1. Paylaşılan Fotoğraf Alanı- Ara Yüz 

Kullanıcılar hesaplarını kilitli tutup diledikleri kişilerle paylaşımda 

bulunabilme imkanı sahip olduğu gibi kilit özelliğini kullanmadan ve 

seçici davranmadan herkese açık şekilde de profillerini kullanabilirler. 

Paylaşımda bulundukları fotoğraflar ve videolar bu şekilde bir ara 

yüzde toplanarak diğer kullanıcılara sunulmaktadır. 
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4.1.  Instagram Kullanıcı İstatistikleri 

2020 Dünya İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistiklerini birlikte 

hazırlayan We Are Social ve Hootsuite yayınlamış olduğu raporda 

Instagram kullanımına dair istatistikleri şu şekilde sunmuştur:  

 

Şekil 3.2. We Are Social 2020 Instagram Kullanıcı İstatistikleri 

Kaynak: (Https://Dijilopedi.Com, Erişim Tarihi: 29.07.2020) 

2020 Ocak ayına gelindiğinde tüm dünyada toplam, 928.5 milyon insan 

Instagram uygulamasını kullanır hale gelmiştir. Cinsiyet oranına 

bakıldığında çok açık ara fark olman kadın erkek uygulama konusunda 

neredeyse eşit şekilde kullanım göstermektedir. 

 

Şekil 3. 3. We Are Social 2020 Instagram Kullanıcıları Yaş Dağılımı 

Kaynak: (Https://Dijilopedi.Com, Erişim Tarihi: 29.07.2020) 
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Yine 2020 Ocak ayına bakıldığında rapora göre; Instagramın en çok 

yaygın olduğu kitle 18-34 yaş grubu arasında olduğu görülmektedir. 

Instagram kullanıcı oranına bakıldığın total kullanıcıların %65’i 18-34 

yaş grubunu oluşturmaktadır. Bu çıkarımla uygulamayı genç kesimin 

kullanıyor olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Şekil 3.4. We Are Social 2019 En Çok Instagram Kullanan Ülkeler Dağılımı 

Kaynak: (Https://Dijilopedi.Com, Erişim Tarihi: 29.07.2020) 

2019 Ekim ayında yayınlanan raporla, Instagram uygulamasını en çok 

kullanan ülke 116 milyon ile Amerika Birleşik Devletleri olurken, 37 

milyon kullanıcıyla Türkiye ise 6. Sırada yer almaktadır. 

4.2.  Instagram Kullanıcılarının Sanal Benlik Oluşumu 

Bireyler gelişen yeni iletişim teknolojileri ile birlikte kendi benliklerini, 

kimliklerini dünyaya kendilerini açmaktadırlar. Buna araç olan yeni 

iletişim teknolojilerinden en önemlisi kuşkusuz bilgisayarlardır. 

İnternet ile birlikte güçlerini birleştiren bu iki araç, bireylere sanal 

ortamda var olma gereksinimi getirmiştir. Sanal benlik kavramını biraz 

daha açacak olursak; internet, televizyon, cep telefonları, bilgisayarlar 

gibi elektronik araçlarla dünyaya ve diğer insanlara bağlanan kişilerdir. 

Sanallık kavramı ise; çevrimiçi olma ve bilgisayar kullanma 
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deneyimidir. Deneyim edinmenin ve dünya ile etkileşimin özel bir 

yolunu ifade eden bir oluş durumudur (Agger, 2011: 13).  

Değişen ve gelişen teknolojilerin gündelik yaşamımızda her şeye etki 

etmelerinin yanı sıra benliklerimize de etki ederek bir şekilde özümüze 

ulaşıp, dokunmuştur. Bu durum bireyleri toplum içerisinde 

konumlandırmaya kadar gitmiştir. Gündelik yaşantımıza bir rota 

oluşturan bu teknolojiler, bireyleri nasıl yönetebileceğini öğrenmiş ve 

onları köleleri yapmıştır. Yeni iletişim teknolojileri bireyleri yalnızca 

bedensel olarak konumlandırma değil aynı zamanda zaman da 

düşüncelerini de kontrol altında tutarak, nasıl düşünülmesi gerektiği 

çerçevesinde yönlendirme yapmaktadır. Bireyler gündelik 

yaşamlarında oluşturamadıkları koşulları sanal dünyada oluşturmayı 

arzularlar. Gündelik yaşamda gerçekleşen sıkıntıları kendilerinden 

uzak tutarak, hayal ettikleri yaşamları gerçekleştirerek, sunulan o 

yaşamın tadını çıkarmaya çalışırlar ve böylelikle kaliteli yaşamak için 

gücü ele geçirmeyi hedeflemektedirler. Öz değer, bir kişinin kendilerini 

başkalarından yeteneği, değer ve sınırlamaları açısından farklı bir birey 

olarak algılamasıdır (Hong ve ark., 2011; Peker, 2013: 94). Bireyler 

gerçek yaşamında olduğu gibi öz değerini yapılandırırken sanal 

ortamdaki davranışlarını da etkilemektedir. Birey kendini tehdit altında 

hissettiğinde gösterdiği en temel davranış biçimlerinden birisinin öz 

değerini korumak olduğu ve tutarlı bir benlik imajı oluşturabilmesinin 

ancak sağlıklı bir öz değer duygusuyla mümkün olacağı ileri 

sürülmektedir. Yüksek öz değere sahip olan insanlar umutsuzluk 

düzeyleri düşük, daha az kaygıya sahip, yaşam doyumları yüksek ve 

olumlu duygulanımların daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Düşük 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 29 

 

öz değere sahip olan bireylerin ise saldırganlık, madde kullanımı, okul 

başarısızlığı, yeme bozukluğu ve uyumsuz evlilikler gibi birçok alanda 

sorun yaşadıkları belirtilmiştir (Peker ve Edt:Akın, 2013: 95). 

Duygularını olumlu bir şekilde ifade edebilme, yaşam doyumlarının 

fazla olması, sosyal çevrelerine uyumların daha kolay olması gibi 

durumların görüldüğü kişiler çoğunlukla öz değerleri yüksek bireyler 

olarak bilinirken, yalnızlık, depresyon, sosyal çevre ve psikolojik 

uyumsuzluk, saldırganlık gibi davranışları gösteren kişilerin ise öz 

değeri düşük olan bireyler olarak bilindiği belirtilmiştir. Buna bağlı 

olarak bireyin sosyal çevresini, yaşam kalitesini etkileyen en önemli 

unsurlardan birisinin öz değer olarak ortaya çıkmaktadır.  

Birey öz değerini yapılandırırken içinde bulunduğu çevreden 

etkilenmektedir. Dini toplulukların egemen olduğu bir toplulukta 

kişilerin erdemli ve inançlı olmasına, üniversitelerin ağırlıklı olduğu bir 

ortamda ise bireylerin akademik yeterliliğe sahip olmasına önem 

verilmektedir. Dolayısıyla bireyler içinde bulunduğu sosyal grupta öne 

çıkarılan özellikleri içselleştirmekte ve bir süre sonra yalnızca içinde 

bulunduğu sosyal grupta değil genel olarak yaşamın tüm alanlarında 

kendisini değerli hissetmenin tüm ölçütleri olarak bu özellikleri 

almaktadır. Bireyler benliklerini yapılandırma sürecinde, hangi 

alanlarda kendilerini değerli hissetmek istiyorlarsa öz değerlerini o 

alanda yapılandırmaktadır. Araştırmacılara göre bireyler yedi alanda öz 

değerlerini yapılandırabilirler. Dışsal alanda öz değer yapılandırılması 

alanları; onay alma, fiziksel görünüm, rekabet ve akademik yeterliliktir. 

Öz değer yapılandırılmasının içsel alanları ise; tanrı sevgisi, erdem ve 

aile desteği olarak adlandırılmaktadır (Peker ve Edt:Akın, 2013: 96). 
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Öz değerlerini dışsal alanda yapılandıran bireyler, diğer insanların 

onayına çok fazla ihtiyaç duyan bireylerdir. Kendilerini beğenilme 

arzusuyla yapılandırmaktadırlar. Diğerlerinden takdir toplama, 

beğenilme, kendilerinin en iyi olduklarını işitmeye ihtiyaçları vardır. 

Bu sebeple öz değerlerini dışsal alanda yapılandıran bireylerin 

anksiyete, bulimia ve depresyon gibi psikolojik durumlara daha eğilimli 

oldukları tespit edilmiştir. Yine bu bireyler kendilerinden başka diğer 

insanlara bağımlı olarak yaşayarak öz değerlerini onların onayına bağlı 

bir hale getirmişlerdir. Öz değerlerini fiziksel alanda yapılandıran 

bireylerin vaktini daha çok alışveriş yapmakla, yüz ve cilt bakımıyla; 

erdem alanında yapılandıran bireylerin gönüllü yardım faaliyetlerine 

katılmakla; akademik yeterlilik alanında yapılandıran bireylerin ders 

çalışmakla; Tanrı sevgisi alanında yapılandıran bireylerin ibadet 

etmekle geçirdiği; rekabet alanında yapılandıran bireylerin kendi 

yeteneklerinden çok başkalarından ne kadar iyi olduğuyla ilgilendiği; 

onay alma alanında yapılandıran bireylerin, diğer bireyler tarafından 

kabul edilmeyi ve onaylanmayı amaçladığı ve aile desteği alanında 

yapılandıran bireylerin aile üyelerinin kendisini ne kadar sevdiğini ve 

desteklediğini dikkate aldığı belirlenmiştir (Peker ve Edt:Akın, 2013: 

96). Bireylerin öz değerlerini hangi alanda yapılandırdıkları sosyal 

alanlarıyla ilgili bir durumdur. Diğer bireylerin kendisini nasıl 

algıladığıyla ilgilenen bireyler, içinde bulunduğu toplumun onayını 

kazanmak için o toplum bireylerine ait daha uyumlu davranışlar 

sergilemeyi başlamaktadır. Özellikle toplumun belli bir kesimine hitap 

eden bireyler, içinde bulundukları gruba aitlik hissiyle daha çok 

beğenilme, arzulanma istekleriyle birlikte zararlı alışkanlıklar edinerek, 
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fiziksel ve psikolojik olarak sağlığı tehdit edici davranışlar 

sergileyebilmektedirler. Özellikle genç kuşak, popüler kültürün 

yaşantımıza soktuğu bir takım davranışlar uğruna akranları arasında 

çok ciddi tehlikelerle yüz yüze gelmektedirler. Öz değerini fiziksel 

görünüm alanında yapılandıran bireyler, bulumia nevroza, anoreksiya 

nevroza gibi yeme bozuklukları karşılaşabilmektedirler. Kendi 

bedenlerini diğer bireylerin beğenilme onayına bırakan bireyler dış 

görünüşleriyle aşırı şekilde ilgilenerek şok diyetler yapma, estetik 

operasyonlar geçirme gibi sağlıklarını tehlike altına atacak girişimlerde 

bulunmaktadırlar. Bu davranışlar kısa sürede bireylere, diğerleri 

tarafından beğenilme arzusunu karşılamış ve kendilerini mutlu etmiş 

olsa da bir zaman sonra psikolojik ve fiziksel olarak kendilerini kaosa 

götürecek temel oluşturmaktadır.  

Gelişen teknoloji ve internet ile değişen çağın getirisi olarak birtakım 

manevi duyguları kaybetmeye başlamış ve anlık olarak yeni iletişim 

teknolojileri aracıyla küresel bir iletişim içerisinde olmaya başlamıştır. 

Değişim bireyin hayatını derini ile etkilemiş ve etkilemeye devam 

etmektedir. Bireylerin kişiliklerinin yalnızca az bir bölümü bilinir ve 

anlaşılır. Kişiliklerinin bilinmeyeni ise her zaman gün yüzüne 

çıkmamış kısmıdır. Birey, bir başkası ile iletişime geçtiğinde 

karşısındaki kişiye istediği yönünü istediği şekilde anlatırken 

etkileşimde bulunur ve sahnede profesyonel bir oyuncu gibi 

karşısındakine istediğini sunar (Bayad, 2016: 65-95). 

Bireyler gün yüzüne çıkmayan kısmı keşfeden insan özünü bulmuş, ona 

dokunabilmiş ve kendini keşfetmiş insanlar olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Kendini ifade etmekte zorlanan ve sosyalleşemeyen 

bireyler, internet ile birlikte kontrolün kendilerinde oldukları bilinciyle 

ve de anonimlik gibi bir özelliğin doğmasıyla kendilerini bu sanal 

ortamda daha rahat ifade edebildiklerini söylemektedirler. İnternet 

aracılığıyla gayet verimli bir şekilde kendini ifade eden bir birey, 

fiziksel olarak buluşulduğu mekânda daha az konuştuğunu ve kendini 

ifade edemediğini belirtmektedir. Gündelik yaşamlarında bu kendini 

ifade edemeyen, sosyalleşmede güçlük çeken ve içine kapanık olarak 

nitelendirdiğimiz bireylerin, internette bu denli gayet dışavurumcu 

tavırlar sergilemelerini Gustav jung, iki özelliğin aynı andan aynı 

kişilikte bulunması teziyle açıklamıştır (Sayar ve Yalaz, 2016: 325). Bu 

noktada internetin kişilik ile yakından ilişkili olduğu açık bir şekilde 

söylenebilir. Bu varsayıma göre gündelik yaşamında fazla sessiz olan 

bir birey ile çok sohbet edebilir halde olmamıza karşın, bu bireyin dijital 

medya platformlarında ne kadar konuşkan, komik bir karaktere sahip 

olduğu görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda internet ortamı kişilere 

gündelik yaşamlarından daha fazla güven vermekte ve bireyler 

gündelik yaşamlarında keşfedemedikleri, o gün yüzüne çıkamamış 

karakterlerinin bir kısmını rahatlıkla ortaya dökebilmektedirler. 

İnternet ortamında daha rahat davranabilen bireyler dışında aslında o 

ortamda da rahat davranamayan bireyler de çoğunluktadır. Dijital 

medyada anonim kalma ihtiyacı sadece felsefi nedenlerle değil, 

siyasi/ideolojik nedenlerle de açıklanabilir (Uyanık, 2013: 1-17). 

Özellikle statü olarak iyi deneyim kazanmış bireyler, dijital medya 

platformunda da gözetlendiklerinin bilinciyle sanal kimliklerinde de 

birtakım şeyleri gizleyerek yaşamaya devam etmeye mecbur 
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kalmışlardır. Arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmiş bir iş adamının 

Instagrama atmış olduğu bir fotoğrafta alkol, sigara gibi alışkanlıklarını 

gizlemeye çalışarak var olma çabası buna bir örnek olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

4.3.  Instagram ve Kimlik 

Dijital medya günümüzde en önemli iletişim araçlarından birisi olma 

yolunda hızla ilerleyen internetin en gözde uygulamaları arasında yer 

almaktadır (Çalışkan ve Mencik, 2015: 254-277). İnternetin 

yaşantımıza yaygın bir şekilde girmesiyle birlikte farklı farklı kimlikler 

kolay bir şekilde inşa edilmeye başlamıştır. Instagram kullanıcıları, 

kendilerine uygulama tarafından sunulan profil fotoğrafı, isim, soy isim 

gibi bazı özellikler sayesinde gerçek kimlikleri dışında kendilerine yeni 

kimlikler oluşturabilmektedir. Gündelik yaşamından sıyrılıp sanal 

dünyaya geçecek olan bireyler oluşturdukları kimliklere son 

düzeltmeleri profilin de yapmaktadır. Bunun yanı sıra bilinirliğinin açık 

olmasını isteyen kullanıcılar uygulamadaki özellikleri gerçekle aynı 

şekilde doldurarak sanal ortamda da aynı kimlikte devam 

edebilmektedirler. Benlik kuramcıları, insanların yaşamı boyunca 

doğası gereği sürekli bir mutluluk arayışı içerisinde olduğunu ve bu 

sebeple yaşamdan doyum sağlamak amacıyla, doğa ile uyum içerisinde 

yaşamak için bilinçli tercihler yaptığını belirtmişlerdir (Cüceloğlu, 

2010: 427).  

Bireyler gündelik yaşamlarında sürekli bir resmiyetin içinde ilişik 

kurmak zorunda kalmaktadırlar. Özellikle günümüz gözetlenen 

toplumunda birey, evden çıktığı anda kayıtlar altında alınarak başlangıç 
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noktasından varış noktasına kadar sistematik bir şekilde hareket etmek 

zorunluluğu hissetmektedir. İktidarın oluşturmuş olduğu bu denetleme 

arzusu toplumda oluşacak risklere karşı bir uygulamadır. Birey, Serdar 

Öztürk’ün de tanımladığı gibi gündelik yaşamı içerisinde kendini molar 

bir yapıda sıkışmış hissetmektedirler. Sonuç olarak ise günlük işlerini 

halledip eve geldiğinde bilgisayarı veya mobil olarak bağlandığı 

evrensel eğ ile kendine bir kaçış hattı yaratmaktadır. Birey girmiş 

olduğu bu evrensel ağ’da kendini; şiir paylaşımları yaparak kendini bir 

şair, gezdiği yerlerin fotoğraflarını paylaşarak bir gezgin, yediği 

yemekleri paylaşarak bir gurme, yaptığı makyajı paylaşarak bir 

makyöz, spor fotoğraflarını paylaşarak bir sporcu olarak 

gösterebilmektedir. Bazı bireylerde gerçek kimlikler ve Instagramdaki 

oluşturdukları sanal kimlikler çatışmaktadır. Zamanının büyük 

çoğunluğunu Instagramda geçiren bireyler orada kullanmış oldukları 

kimlikleriyle bir süre sonra o kadar özdeşleşir ki Instagram kimliği her 

yerde her zaman daha ağır basar hale gelmektedir. Sonuç olarak ise 

kişiler, internette güçlü bir kimlik inşa ederek, gerçek hayatlarını 

etkileyebilirler (Sayar ve Yalaz 2016: 330). 

Suskunluk sarmalı araştırmanın temelini oluştururken iddia edilen 

dijital platformda nasıl bir etkisinin olduğu ve kullanıcıların aslında 

suskunluk sarmalı dışında kendilerine yeni bir çözüm getirdikleri 

açıktır. Suskunluk sarmalı içerisine girmeyen bireyler dijital medya 

ortamlarında kendilerine yeni alternatifler üretmekte ve bunun 

sonucunda adlarını saklayarak dijital ortamlarda farklı isimlerle var 

olabilmektedir.  
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5. SONUÇ 

Teknolojinin ilerleyişi ve uygulamaların gündelik yaşantımız içerisinde 

yer alması sanal gözetlenmeyi de meydana çıkarmıştır. Gözetimin 

internet teknolojileri aracılığıyla hayatın bu denli içine girmesi, 

kişilerin bir araya gelme şekillerinde farklılıklar oluşmasını beraberinde 

getirmiştir (Demircan, 2018: 2033-2062). 

Lyon’un kaybolan bedenler olarak belirttiği günümüz gözetim 

toplumunda, kişilerin farklı ihtiyaçlarını karşılama amacı dışında 

fiziksel olarak gittikçe daha az görünür olması neticede modern bireyi 

gün geçtikçe yalnız hale getirmiştir (akt.Demircan, 2018: 2033-2062). 

Bu sebeple internet teknolojisinin bir araya getirdiği ortak alan dijital 

medya da zamanının çoğunluğunu geçiren bireyler yine kendilerine 

yakın fikirleri olan kişilerle bir araya gelmektedir. Bu şekilde bir araya 

gelen kişiler Dolgun’un ortaya koyduğu kavramla “ iletişimsel eylem 

dünyası” oluşturmaktadırlar. 

Dijital medya uygulamalarının yelpazesi genişledikçe insanların bu 

ortamlarda faaliyet gösterme oranı da buna paralel olarak artış 

göstermektedir. Uygulamalar ilk ortaya çıktıkları dönemlerde daha çok 

genç yaştaki kitleye hitap ederken günümüzde yaş skalası oldukça geniş 

bir grubun Facebook, Instagram gibi sanal dünya içerisine dâhil 

olmasıyla sonuçlanmıştır. Westin ise bireylere ve topluma yönelik 

gözetimi kendi içerisinde Fiziksel, Psikolojik ve Veri gözetimi olarak 

üç başlık altında incelemiştir (Ketizmen, 2008: 193).  

Beden gözetlemesiyle başlayan bu denetim son yıllarda yerini hızlı bir 

şekilde dijital gözetlemeye bırakmaya başlamıştır. Günümüzde hala 



36 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

beden gözetlemelerimiz devam ediyor olmasına rağmen dijital 

kimliklerimiz ön plana çıkarak beden gözetlemesini geride bırakmaya 

yüz tutmuştur. Artık gözetlenenler arasında yalnızca somut olan 

bedenimiz değil, sanal dünyadaki kimliğimizde yer almaktadır. Somut 

olan beden soyutlaşarak dijital dünyada yerini almıştır. Dijital dünyada 

var olan birçok beden; aslında orada beden değil, kimlik olarak 

yaşamaya devam etmektedir. Sokaklardan çekilen insanlar evlerine 

sığınarak yalnızlığı tercih etmeye başlamış ve yalnızlıkların 

oluşturduğu sosyalleşmeyi tercih etmiştir. 

Özetle; bireyler fiziksel olarak gözetlendiğinin farkına vardığında 

suskunluk sarmalı oluşmaktadır. Davranış değiştirebilmekte, gerçek 

benliklerini gizleyebilmekte ve bazı durumlarda kişisel tavır ve 

karakterli asimile olabilmektedir. Gözetlendiğinde ya da gözetlendiğini 

düşündüğünde baskı altında hisseden bireylerin değer yargılarında, 

alışkanlıklarında ve tarzlarında değişiklikler meydana gelmektedir 

(Lyon, 2006: 13). Teknolojik olarak gözetlenen ya da gözetlendiğini 

düşünen bireylerde fiziksel baskının etkileri görülmeyebilir. Teknolojik 

olarak gözetlenme daha sistematik ve soyut kavramlara 

odaklandığından bireyler gözetlendiğinin çoğunlukla farkında 

olmayabilir. İletişim ağları, bilgisayar sistemleri vs. kullanıcıların 

gözetlendiğinin farkına varmasını karmaşık hale getiren sistemler 

olduğundan bireyler bunun farkına varmayabilirler bu da fiziksel 

gözetimden farklı olarak daha rahat hareket etmesini sağlayabilir ancak 

burada görünmez olan iletişim ağıdır. Onun getirisi olan medya araçları, 

resim, video gibi uygulama araçlarının kullanımı bireyi gözlenebilir ve 

gözetlenebilir konuma getirmekte ve ona göre şekil alabilmektedir 
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(Lyon, 2006: 13). Gözetlenmenin verdiği baskının yanı sıra bireyler 

insanlığın varoluşundan bu yana var olan merak duygusu sebebi ile 

gözetlemeye de meyillidirler. Gözetleyen birey kendine yakın 

düşünceleri, aykırı düşünceleri belirlemekte ve ona göre tavır 

sergilemektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde iletişim araçlarındaki gelişmeyle birlikte sınırlar ortadan 

kalkmış, ürün ve düşünceler sınır tanımaksızın bir ülkeden başka bir 

ülkeye gidip gelmeye başlamıştır. Yeni kurulan şirketler artık bölgesel 

ya da ulusal çapta düşünmemekte, uluslararası ölçekte bir vizyona sahip 

olmaktadır. Kültür, düşünce ve araçların giderek benzeştiği bu ortamda 

uluslararası ticarette rekabet alabildiğine artmış ve yalnızca klasik 

yöntemlerin mal arz ve talebini etkilemeye yetmeyeceği anlaşılmıştır. 

Farklı kültür ve değerler ile karşılıklı çıkarların bir arada olduğu 

uluslararası ortamda uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri devreye 

girmekte, sosyal, kültürel, mali ve hukuki vb. alanlarda müşterilerine 

destek olmaktadırlar. 

Kültür bir toplumun yaşamını sürdürürken farkında olarak ya da 

olmadan yaptığı davranış ve eylemler bütünüdür. Bu davranış ve 

eylemler yeme içmeden eğlenmeye kadar birçok alanda kendisini 

göstermektedir. Şiirler, şarkılar, törenler, ayinler, ağıtlar, inanç 

biçimleri, dil ve dille birlikte üretilen her şey kültürün bir parçası olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden her ülkenin kültürü birbirinden farklı 

olmaktadır. Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinde de bir ülkede 

yapılan bir kampanya ya da uygulama başka bir ülkede aynı şekilde 

yapılamamakta, hatta bazen yeni baştan bir planlamaya ihtiyaç 

duyabilmektedir. Uluslararası halkla ilişkilerdeki hedef toplum 

üzerinde olumlu imaj yaratma ve sürdürme eylemine de yerel ve 

evrensel kültür açısından bakmak ve farklı ülkelerde farklı imaj 

çalışmaları yapmak gerekmektedir.    
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1. ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER 

Uluslararasılaşma ve küreselleşme toplumlarda ve örgütlerde sınır ötesi 

temasları ve sosyo-kültürel çeşitliliği yoğunlaştırmıştır. Bir yandan 

ülkeler ve bölgelerin siyaset ve ticaret yoluyla giderek daha fazla 

birbirine bağlı olmasıyla birlikte dünyanın küçüldüğü görülüyor.  Öte 

yandan uluslar ve toplumlar sürekli gelişip küreselleşme ve göç gibi 

zorluklara farklı cevaplar buldukları için dünya büyüyor. Bu cevaplar 

kurumsal, kültürel ve ekonomik mesafelere göre ülkeler arasında 

farklılık gösterebiliyor (Barmeyer vd., 2021:12). Bu farklılıkları 

gidermede ise uluslararası halkla ilişkiler kişilere, şirketlere ya da 

devletlere destek oluyor. 

1.1. Uluslararası Halkla İlişkiler Kavramı 

Uluslararası halkla ilişkiler bir şirketin, bir kuruluşun ya da bir devletin 

diğer ülkelerdeki kamularla karşılıklı faydalı ilişkiler kurmaya dönük 

planlı ve organize çalışmaları olarak ifade edilebilir (Wilcox ve 

Cameron, 2005:516). Yıldırım (2005) söz konusu faydalı ilişkileri 

karşılıklı anlayış geliştirme, diyalog ortamı yaratma, olumlu imaj 

oluşturma ile tanıtıma katkıda bulunma ve itibar geliştirmeye yönelik 

yapılan stratejik iletişim faaliyetleri olarak ifade etmektedir (s. 5).  

Yukarıdaki tanımlarda yer alan hedef kamular devletler, hükümetler, 

senato ve meclisler, medya, üniversiteler, şirketler ve insanlar olabilir. 

Hatta insanlar açısından bakıldığında insanları yaş, gelir, cinsiyet, 

yaşam tarzı, beslenme tarzı, medeni durum, tek ya da aile olarak 

yaşama, ikamet edilen yer, hobiler, din, etnik köken, evcil hayvan 
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besleme ve internet arama geçmişi açısından da kategorilere ayırmak 

mümkündür.  

Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri son yarım yüzyılda dünya 

üzerinde gelişmekte ve büyümektedir. Bu gelişme ve büyümede 

küreselleşmenin yanı sıra dünyanın tamamının bir pazar haline gelmesi 

ve bu pazardan pay almak isteyen uluslararası şirketlerin ortaya 

çıkmasının etkisi büyüktür. Bununla birlikte medya araç ve 

teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler de uluslararası halkla 

ilişkiler faaliyetlerine duyulan ihtiyacı artırmıştır.  

1.2. Uluslararası Halkla İlişkilere Duyulan İhtiyaç 

Yıllardır ABD merkezli yüzlerce şirket pazarlama, reklam ve halkla 

ilişkiler faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler 1990’larda 

benzeri görülmemiş oranda yükselmiştir. Bunun sebebi, yeni iletişim 

teknolojileri, neredeyse 24 saat süren finansal piyasaların gelişimi, 

ticari engellerin takibi, geleneksel Amerikan pazarındaki karmaşık 

yabancı rekabetin artması ve küçülen kültürel farklılıklar olarak 

sayılabilir (Wilcox ve Cameron, 2006:516). Bunlarla birlikte aşağıda 

sıralanan hususlar da uluslararası halkla ilişkilere duyulan ihtiyacı 

artırmıştır. Bunlar (Okay ve Okay, 2015:479; Dunn, 1986:578-581): 

• İletişim ve taşımacılık alanında meydana gelen gelişmeler,  

• Çok uluslu kuruluşların sayısının artması,  

• Devletlerin uluslararası halkla ilişkiler çalışmaları,  

• Dış politikanın giderek medyalaşması,  

• Uluslararası kriz yönetimi,  
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• Aktivist kuruluşların çoğalması ve  

• Uluslararası sponsorlukların çoğalmasıdır. 

Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri alanında uzmanlaşmış, 

dünyanın birçok yerinde ofisler açmış ve sorunları yerel ajanslarla iş 

birliğine giden uluslararası halkla ilişkiler ajansları tarafından 

yürütülmektedir. Bu ajanlar aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır 

(Rudgard, 2003:465-467): 

• Yerel yetkili ve pazarlarla koordinasyon, 

• İletişimle ilgili sorunlara dönük strateji ve program geliştirme, 

• Pazarlara dönük yaratıcılık, 

• Yerel pazarlardaki konsept ve uygulamalar dönük araç ve 

materyal geliştirme,  

• Müşteriyi en iyi uygulama konusunda teşvik etmek,  

• İletişim hizmetleri konusunda kalite kontrol yapmak, 

• Yerel uygulamalarda özelleştirme, tercüme ve yerel bazda 

malzeme hazırlanıp dağıtılmasında yerel ajanslarla çalışma, 

• Süreç, iş planları, iş bitirme, sonuçlar, konular ve sorunlar 

konusunda raporlama, 

• Medya ve pazar konusunda istihbarat toplama, 

• Danışmanlığı yaptığı konularda ölçme ve değerlendirme, 

• Yeni başlayan ve geçici görevle gelen personele kaynak sağlama. 

Uluslararası halkla ilişkilerin yukarıda sıralanan işlevlerine 

bakıldığında ekonomik değer yaratma, medyada daha fazla görünürlük 

sağlama, pozitif ulus imajı oluşturma gibi önemli katkılar 
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sağlamaktadır (Tanyeri Mazıcı, 2016:4). Burada asıl önemli olan 

uluslararası halkla ilişkilerin bir ülkedeki hedef kamularla ilişki 

kuracaklar için bir nevi okul durumunda olmasıdır. Bu okul müşteriyi 

hedef kamu gözünde sosyalleştirecektir. Ona hedef kamunun dilini, 

dinini, yaşam biçimini, nerede nasıl davranacağını öğretecek ve hedef 

kamularla ilişkisini sürdürecek en iyi arkadaşlarla tanışmasını 

sağlayacaktır.      

2. BİR ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER FAKTÖRÜ 

OLARAK KÜLTÜR  

Her ülkenin coğrafyası, iklimi, gelenek ve görenekleri, olaylara bakış 

tarzı, demokrasisi, siyasetçilere bakış tarzları, dış dünyaya nasıl 

baktıkları, dini inançları ve bu inançları günlük hayata nasıl yansıttıkları 

dahil birçok unsur ülkeye has unsurlar taşımaktadır. Halkla ilişkiler 

profesyonellerinin yeni bir ülkeye dönük strateji ve taktik seçecekleri 

zaman ülkeye has özelliklere çok dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Toplumsal kültürü dikkate almayan bir halkla ilişkiler planlamasının 

başarıya ulaşması mümkün değildir.   

Grunig ve Grunig (2008:338) “Halkla İlişkilerde Mükemmellik 

Teorisi” adlı çalışmalarında bir ülkedeki halkla ilişkiler faaliyetlerini 

etkileyen altı unsurdan söz etmiştir. Bunlar: 

• Dili de içine alan kültür,  

• Politik sistem, 

• Ekonomik sistem, 

• Medya sistemi,  
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• Ekonomik gelişmişlik seviyesi, 

• Aktivizmin kapsamı ve doğası. 

Sriramesh ve Vercic ise bu beş unsuru üçe indirgemişlerdir. Bunlar; 

ülkenin altyapısı, medya çevresi ve sosyal kültürdür. Ülkenin altyapısı 

denildiğinde ulusun politik sistemi, ekonomik gelişmişlik seviyesi ve 

yaygın aktivizm seviyesi anlaşılmalıdır. Medya çevresi dendiğinde ise 

kitle iletişim araçları, ulusun imajı, medya örgütlerini kimin kontrol 

ettiği ve medyaya erişimin şekli anlaşılmaktadır. Toplumsal kültür 

kavramı olarak da kültürün belirleyicileri, kültürün boyutları ve 

kurumsal kültür konuları üzerinde durulmaktadır (2003:1).  

2.1. Kültür Kavramı 

Kültür konusunda farklı tanımlamalar yapılmıştır. Kültür, toplumlara 

kimlik veren ve diğerlerinden ayrılmasını sağlayan özelliklerdir. 

Toplumun hayat tarzıdır ve giyinme biçimlerinden dile, normlardan 

inançlara kadar bir yığın değeri içine alır (Mutlu, 2004:193). Kültür 

basitçe işleri yapma şeklimiz olarak da tanımlanabilir. Bu işleri yapma 

şekli bir kuşaktan diğerine aktarılan bilinçli ya da bilinçsiz değerler, 

tutumlar ve adetlerden oluşur (Lee ve Carter, 2012: 112). Özkalp (2007) 

ise kültüre eğitim ve öğrenme tabanlı bakmaktadır. Ona göre kültür, bir 

toplumun öğrenim ve paylaşımlarıdır. Dil, din, beslenme tarzı, 

toplumsal yaşantısı, görgü ve manevi değerler kültür şemsiyesi altında 

yer alır (s. 85).  

Kültürün özelliklerini ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (İçli, 

2015:104-108): 
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• Kültür her şeyi kapsayıcıdır. Kültür toplumun yarattığı, değer 

verdiği, paylaştığı bütün maddi ve manevi ögelerin toplamıdır. 

• Kültür öğrenilir. Toplumsallaşma süreci içerisinde birey aile, 

okul ve çevrenin etkisiyle kültürünü öğrenir. 

• Kültür simgeseldir. Kültür dil, dille oluşturulan nesneler ve 

davranışlarla simgesel hale gelir.    

•  Kültür paylaşılır. Kültür örgütlenmiş birliklerde, toplumlarda 

yaşayan insanlarca yaratılır ve ortaklaşa paylaşılır. 

• Kültür örüntülüdür. Kültür gelişigüzel toplanmış görenek ve 

inançlar değil de bütünleşmiş, birbirleriyle ilintili örüntülü 

sistemlerdir. 

2.2. Kültürlerarası İletişim ve Kültürlerarası Farklılıklar  

İletişim insanlar arasında duygu düşünce fikirlerin sözlü ya da beden 

dili ile karşılıklı aktarılması süreci olarak ifade edilebilir. Farklı 

kültürlerle iletişime geçildiğinde hedef kamunun duygu, düşünce ve 

fikirlerini yani toplumsal kültürünü bilmek iletişimi geliştirme 

anlamında çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Hollandalı sosyolog 

Hofstede halkla ilişkiler uzmanlarının dikkat etmesi gereken bir 

ülkedeki toplumsal kültürü beş boyutta ele almaktadır. Bu boyutlar güç 

mesafesi, sosyal hareketlilik, erillik ve dişilik, belirsizlikten kaçınma ve 

uzun vadeli uyum sağlama olarak sıralanmaktadır. Şimdi bu kavramları 

teker teker ele alalım (Sriramesh ve Vercic, 2003:9-10): 

• Güç Mesafesi: Güç mesafesi önem ve statü düzeylerine sahip 

üyelerin bulunduğu bir toplumun dikey tabakalaşmasını 

tanımlamaktadır. Feodal Avrupa’daki sınıf sistemi ile 
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Hindistan’daki kast sistemi buna en iyi örneklerdir. Yine alt 

tabaka üyelerinin toplumda daha yüksek bir statü elde etme 

kolaylığı olan sosyal hareketlilik güç mesafesine karşılık gelen 

bir başka değişkendir. 

•  Kolektivizm: Kolektivizm, toplulukçuluk, topluma grup içi ve 

grup dışı olarak bakıldığı ve grup içi dinamiklerin daha fazla 

olmasının beklendiği bir çevre olup bunun karşılığında bireylerin 

mutlak sadakat borçlu oldukları düşünülmektedir. Örneğin 

Çin’deki toplumun refahı bireysel refahtan önce gelmektedir. 

• Erillik/dişilik: Bu boyut erkek ve kadından toplumsal olarak 

beklentileri yani oynamaları beklenen toplumsal rolleri ifade 

eder. Kişinin örgütteki statüsünü belirlemede cinsiyetin ne ölçüde 

rol oynadığı örgütsel davranışı açıkça etkilemektedir. 

• Belirsizlikten kaçınma: Belirsizlikten kaçınma bir kültürün 

üyelerinin belirsizliğe tahammül edebilme ve bunlarla başa 

çıkabilme derecesini ifade eder. İnsanlar şimdiye kadar 

örgütlerdeki belirsizlikle başa çıkmak için teknolojiyi (özellikle 

otomasyon), usul ve uygulamaları (örgüt kültürünün bir yönü) ve 

resmileştirmeyi (aynı zamanda şirket kültürünün bir yönü) 

kullandılar. 

• Uzun Vadeli Uyum Sağlama: Uzun vadeli uyum sağlama 

boyutu bir birlikteliğin uzun vadeli taahhütlere ve geleneğe 

verdiği eğilimi ifade eder. Bu uyum sağlama işlevi daha kısa 

sürede geri dönüşler yerine daha uzun bir vadede ödül bekleyen 

çalışanlar arasında güçlü bir iş etiği ile sonuçlanır. 
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Hofstede’nin toplumsal kültür unsurlarına bakıldığında bir toplumu 

diğerinden ayıran temel hususlara işaret ettiği görülmektedir. 

Hofstede’nin söz ettiği kast ya da sınıf sistemi bazen görünmez olarak 

kendini gösterir. Görünürde bir kast ya da sınıf sistemi yoktur ancak 

dinlenilen müzik, yapılan spor, tatile gidilen yer, yenilen yemek ve 

gidilen konser kendini yüksek kültür alçak kültür gibi bir ayrıma neden 

olur.  

Kültür toplumdan topluma değişiklik gösteren özelliklere sahiptir. 

Hatta bu değişiklikler bazen ülke içinde farklı bölgelerde, hatta bazen 

bölge içindeki farklı şehirlerde değişiklik gösterebilmektedir. Bu 

durumda kültürler arası farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Kültürlerarası 

farklılıkları şu şekilde sıralamak mümkündür (Terpstra ve Sarathy, 

1993:97-132) 

a) Din (kutsal eşyalar, felsefi sistemler, inançlar ve normlar, ibadet, 

tabular, tatil günleri, dini ayin ve merasimler), 

b) Tutumlar ve değerler (yaklaşan zaman, başarı, çalışma, zenginlik, 

değişim, bilimsel yöntem, risk üstlenme), 

c) Kanunlar (genel kanunlar, ülke kanunları, anti tröst politikası, 

uluslararası kanunlar), 

d) Eğitim (resmi eğitim, mesleki eğitim, ilk ve orta öğretim, yüksek 

öğrenim, okur yazarlık seviyesi, insan kaynaklarını planlama), 

e) Sosyal organizasyon (akrabalık, sosyal kurumlar, otorite yapısı, 

çıkar grupları, sosyal alışkanlık, sosyal tabakalar, statü sistemi), 

f) Teknoloji ve materyal kültürü (taşımacılık, enerji sistemleri, 

araçlar ve amaçlar, iletişim, şehirleşme, bilim keşif), 
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g) Politikalar (milliyetçilik, egemenlik, emperyalizm, güç, ulusal 

çıkar, ideolojiler, siyasi risk), 

h) Dil (konuşma dili, yazı dili, resmi dil, linguistik çoğulculuk, dil 

hiyerarşisi, uluslararası diller, kitle iletişim araçları). 

 

Yukarıda sıralanan ögeler daha önce sıralanan herhangi bir ülkeyi 

diğerinden ayıran temel özelliklerdir. Elbette ki bu özellikler ve 

özellikleri atfedilen önem her ülkede aynı şekilde olmayacaktır. 

Örneğin Finlandiya’da eğitime atfedilen önem ile Afganistan’da 

eğitime atfedilen önem aynı oranda olmamaktadır.  Bu konuda farklı 

ülkelerdeki farklı anlayışlar şu şekilde sıralanabilir (Wilcox ve 

Cameron, 2005:382, 520-521): 

• ABD’de beyaz saflığı temsil ederken çoğu Asya ülkesinde ise 

ölümü temsil etmektedir. Bu ülkelerden birinde yer alan bir gelin 

asla beyaz gelinlik giymez. Çin’de gelinler şans ve mutluluğun 

rengi olan kırmızı gelinlik giyerler. Latin Amerika’da ise kırmızı 

aşkın ve tutkunun rengidir. 

• Çin’de ziyafetlerde masalara numara verilmez. Çinliler masalara 

numara vermenin misafirleri sıraladığını düşünüyorlar. Onun 

yerine misafirleri “çuha çiçeği” veya “gülhatmi” gibi çiçek ismi 

verdikleri masalara yönlendirmeyi tercih ediyorlar. 

• Almanlar büyük ölçüde gerçeklere ve yazılı sözlere güveniyorlar. 

Alman ve İsviçreli üst düzey yöneticiler kadın ya da erkek bir 

kişinin halka açık etkinliklerde ilk isimlerini kullanmalarının 

kabalık olduğunu düşünüyorlar.    



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 53 

 

• Kore’de içmek için uygun olan görgü kuralı komşunuzun 

bardağını da kendinizinki kadar doldurmaktır. 

• Malezya’daki haber bültenleri basının herhangi bir kesimini 

yabancılaştırmamak için dört dilde dağıtılmalıdır. 

• Amerikalılar belki de güçlü ifade özgürlüğü geleneklerinden 

dolayı dünya çapında son derece sesli ve inatçı olarak algılanma 

eğilimindedir. Amerikalılar esas olarak bilgiyi aktarmaya 

çalışırken, işlevi ve buna bağlı olarak öz, anlam ve doğruluğa 

vurgu yaparlar. 

• Japonlar düz “hayır” demek yerine havayı dişlerinin arasından 

emip “sa” diye haykırdıklarında “bu çok zor olacak gerçekten” 

demek istiyorlar. Japonlar mutlak “hayır” saldırganı olarak 

görünürler ve örtük bir şekilde cevap vermeye çalışırlar.  

• Fransızlar genelde dramatik ve duygusal olma eğilimindedirler ve 

iletişim tarzı onlar için önemlidir.  

• Asya ve Afrika ülkelerindeki iletişim genellikle belirsizdir; yerli 

olmayanlar satır aralarını okumayı öğrenmek zorundadırlar.  

• Araplar iletişimde işlevden çok biçime, doğruluktan çok etkiye ve 

anlamdan çok imaja önem verirler.  

Yukarıdaki listeye son yıllarda ülke imajını da ilave etmek 

gerekmektedir. Hedef ülkedeki kamular üstünde ülkenizin olumlu bir 

imajı yoksa öncelikle bu imajın olumluya çevrilmesi konusunda hedef 

ülkedeki elçiliklerle iş birliği de dahil stratejik planlamalara ihtiyaç 

duyulacaktır. Hedef kamularda ülkeniz sempatik olmadığı sürece ürün 

ve markalarınız da sempatik olamayacaktır. Dünyanın önde gelen 
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markalarından olan ABD şirketleri gittikleri ülkelerde ülke 

imajlarından dolayı aşağıdaki gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmışlardır 

(Seitel, 2004:379): 

• 2001 yılında Hindistan’ın Bombay kentindeki Müslüman 

lokanta sahipleri ABD’nin Afganistan’daki askeri 

faaliyetlerini protesto etmek için sokaklara döküldüler. 

Ancak bu kişiler ABD bayrağını yakmak yerine öfkelerini 

Pepsi ve Coca Cola şişelerini sokaklara dökerek gösterdiler. 

Daha da kötüsü bu olaylar esansında Hindistan’ın Buntur 

kentindeki bir Coca Cola şişeleme tesisi bombalandı. 

• McDonald’s dünya çapında ABD sembolü olarak 

görülmektedir. Hong Kong’da GDO’lu gıda kullandığı için 

şirket saldırıya uğradı. Paris’te göstericiler McDonald’s 

restoranlarındaki çalışma koşullarını protesto ettiler.  

Şili’de 2001 yılındaki ülkedeki Inter American 

Development Bank gösterileri esnasında McDonald’s 

restoranı yakıldı. 

Antropolog Edward Hall dil ve bağlamı arasındaki ilişkiyi inceleyerek 

bir olayı çevreleyen bilgi anlamında kültürlerarasında ayrım yapmak 

için dili kullandı. Hall’a (1990:6) göre; bir mesajın açık veya örtülü 

iletişim içerme derecesinin, konuşmacının farklı kültür kurallarının 

uygulanacağı yüksek veya düşük bağlamlı kültürlerde çalışıp 

çalışmadığına bağlı olduğunu belirtti. Düşük bağlamlı kültürlerde, 

alıcının yorumlamaya yardımcı olmak için dış bağlamı kullanarak bir 

mesajı anlaması beklenmez. Yüksek bağlamlı kültürlerde ise alıcı 
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bağlamın bilişsel haritasına sahiptir ve anlamını anlamak için mesajın 

içeriğinde çok daha az arka plana ihtiyaç duyar. Düşük bağlamlı durum 

açık iletişim gerektirir; yüksek bağlamlı durumlarda iletişim daha 

örtüktür (Akt. (MacManus, 2001:165).  

Şirketler yukarıda sıralanan farklı konulardaki sorunları çözmek için 

uluslararası halkla ilişkiler uzmanlarından yardım almak 

durumundadır. İster kişi ister şirket olsun halkla ilişkiler danışmanı 

kuruluşun doktoru, avukatıdır. Rahatsızlığını doktora tam olarak 

anlatmayan, onun verdiği ilaç ve tedaviyi uygulamayan hastanın 

iyileşmesi; avukatına işlediği suçu tam olarak anlatmayıp, duruşmada 

onun dediğini yapmayan suçlunun cezadan kurtulması beklenemez 

(Asna, 2006:131).  

2.2. Uluslararası Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kültürün 

Önemi 

Uluslararası halkla ilişkiler uluslararası kamular ve ötesinde küresel 

kamularla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak uluslararası 

halkla ilişkilerde kültür konusunda kamulara dönük iki farklı yaklaşım 

söz konusudur. Bunlar küresel yaklaşım ve kültürel yaklaşımlardır 

(Yılmaz, 2009:7).  

Günümüzde artık küçük ya da büyük örgütlerdeki halkla ilişkiler 

profesyonellerinin küresel veya uluslararası kamuyla iletişime geçmesi 

bir ihtiyaç haline gelmiştir. Küresel kamunun temsilcisi Lee’ye (2005) 

göre küresel kamu, öncelikle ilgileri kendi milli ve kültürel sınırların 

ötesinde bir bütün olarak dünyayı takip ermek olan örgüt ya da bireyler 

grubu olarak tanımlanabilir (2005:14-15). Kültürün küresel hale 
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gelmesi sürecinde bireyci düşünce ve davranış tarzlarının gelişimi, 

girişimcilik kültürü, standartlaşmış eğitimin sona erişi, değerler ve 

yaşam tarzlarındaki parçalanma, postmodernist eklektizm, popülist 

kültür yaklaşımları, eğlence gösteri kültürü ve boş zaman 

faaliyetlerindeki artış etkili olmuştur (Kumar, 1999:67-69). 

Küresel kamu kavramı kitlesel ve durumsal olmak üzere iki boyutludur. 

Kitlesel boyuta göre küresel kamunun üyeleri bir dünya vatandaşı ve 

küresel bir oyuncu olarak benzer değerleri, normları ve bilinci 

paylaşmak ihtiyacındadırlar. Durumsal boyut ise bu küresel kamunun 

küresel sorunlar ve durumlarda ne kadar aktif olduğuyla ilgilidir 

(Valentini, 2007:120).  Yukarıdaki boyutlar incelendiğinde küresel 

kamunun kendi kültürel özelliklerinden ziyade bir dünya vatandaşı 

olarak küresel sorunlarla ilgilendiği saptaması yapılabilir. Bu 

saptamaya son yıllarda özellikle Greenpeace örgütünün dünyanın farklı 

yerlerindeki çevre sorunlarına olan yaklaşımı, Doctors Without 

Borders’ın (Sınır Tanımayan Doktorlar) dünya çapında karşılıksız 

sağlık taraması yapması ve bu faaliyetlerine dünya çapında destek 

bulması örnek verilebilir. İnsanlar küresel ısınmadan endişe etmekte, 

daha az pet şişe kullanmak istemekte ve hayvanlara daha fazla ilgi 

gösterilmesini istemektedir. Hatta 2020 Kasım ayında yapılan ABD 

başkanlık seçim sürecinin ve seçim sonuçlarının günlerce Türk 

televizyonlarından yayınlanması insanların bir kısmının küresel kamu 

haline geldiğinin yerel bir göstergesi olarak sayılabilir. Bu durum, 

iletişimle birlikte giderek benzeşen dünyada birtakım halkla ilişkiler 

kampanyalarının tüm dünyada ortak olarak uygulanabileceği anlamına 

gelmektedir. 
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Uluslararası halkla ilişkilerde kamulara dönük ikinci yaklaşım ise 

kültürel yaklaşımdır.  Bu yaklaşımın öncüsü ise Zaharna’dır. Zaharna 

başka ülkeler dönük yapılacak faaliyetlerde kültürel yaklaşımın daha 

uygun olacağı görüşündedir. Zaharna kültürel profili üç boyutta ele 

almaktadır. Bunlar ülke profili, kültürel profil ve iletişim profilidir. 

Ülke profili, bir ülkede yapılacak halkla ilişkiler faaliyetlerinde neyin 

mümkün olacağı hakkında geniş bir taslak sunmaktadır. Kültürel profil 

ise o ülkede neyin etkili olabileceği hakkında fikir vermektedir 

(Zaharna, 2001:135). Yılmaz’da (2009:7-8) küreselleşmenin yerel 

kültürleri etkilemesine rağmen bazı alışkanlıkları değiştirmenin zor 

olduğunu ve uluslararası halkla ilişkiler kampanyalarında başarıyı 

yakalamada ilgili ülkenin kültürel değerlerini dikkate almanın önemli 

olduğunu belirtmektedir. 

Literatüre bakıldığında uluslararası halkla ilişkiler ve küresel halkla 

ilişkiler kavramlarını bazen birbirinin yerine bazen de ayrı ayrı 

kullanıldığı görülmüştür. Bu ayrımı aşağıdaki gibi yapılabilir (Aktaran 

(Arthurpagecenter, 2021); 

• Alamio’ya göre (2017) Uluslararası halkla ilişkiler ülke genelinde 

gerçekleşen halkla ilişkiler uygulamalarını ifade eder. Bu tür 

halkla ilişkiler faaliyeti bir kuruluş ile hedef kitleleri farklı 

ülkelerde olduğunda ortaya çıkar. Uluslararası halkla ilişkiler 

halklar ve izleyiciler arasındaki farklılıklara odaklanarak yerel bir 

yaklaşım sergiler. 

• Anderson (1989)’a göre küresel halkla ilişkiler iki veya daha fazla 

ulusal pazarda yürütülen bir programa genel bir bakış açısı getirir. 
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İzleyiciler arasındaki benzerlikleri tanırken bölgesel farklılıklara 

da zorunlu olarak uyum sağlanır. Alamio’ya (2017) göre küresel 

halkla ilişkiler benzerliklere odaklanarak küresel bir yaklaşım 

sergiler. 

Bu çalışmada uluslararası halkla ilişkilere kültürel açıdan 

yaklaşmaktadır. Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüten 

halkla ilişkiler ajansları da ülkelere göre farklı uygulamalar 

yapabilmektedir. Büyükdoğan (2019) tarafından yapılan bir çalışmada 

50 uluslararası halkla ilişkiler ajansı incelenmiş ve 129 farklı alanda 

faaliyet yürüttükleri belirlenmiştir. Bu alanlar her ülkede farklılık 

göstermekte ve “Latinlere Dönük Pazarlama” gibi ülkeye has 

çalışmalar yapılabilmektedir (2019:170).  Halkla ilişkiler ajansları 

tarafından yapılan bu çalışmalarda ülkelerin kültürlerine dönük olarak 

faaliyet yürütüldüğü görülmektedir.  Çünkü uluslararası halkla 

ilişkilerde tüm değerleri, kültürleri ve çıkarları düşünüp halkla ilişkiler 

programının uygulanacağı ülkenin şartlarına göre bunları 

değerlendirmek ve uygulamak gerekmektedir (Okay ve Okay, 

2001:268). 

Kültür iletişim süreçlerini etkiler ve aynı zamanda iletişim süreçleri de 

kültürü belirlemede önemli bir faktördür (Sriramesh ve Vercic, 2003:7). 

Halkla ilişkiler de temelde bir iletişim etkinliği olduğundan, kültürün 

halkla ilişkiler alanıyla olan bağlantılarını ortaya koymak önemli hale 

gelmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

yürütülmesinin en önemli faktörlerinden birisi de kültür olgusudur. 

Sosyal bir çerçeve içinde insanların bir yaşam biçimi ve her kurumun 
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da kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Kurumları bu yapı dışında 

düşünmek mümkün değildir. Bu çerçevede diğer ulusların içinde 

bulundukları durumun kavranmasında kültür çok önemli bir değişken 

olarak karşımıza çıkmaktadır (İlhan, 2016:31-32). Uluslararası halkla 

ilişkiler konusu özellikle artan uluslararası ticaret ve internetle birlikte 

iletişim araç ve yöntemlerindeki gelişmeler sonucu akademisyenlerin 

de ilgisini çekmiş ve bu konuda birçok yayın yapılmıştır (Sriramesh ve 

Vercic, 2003; Yıldırım Becerikli, 2005; Grunig ve Grunig, 2008; 

Yıldırım, 2015; İlhan, 2016; Barmeyer vd., 2021). Bu çalışmalarda 

uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinde kültürün önemine bir kez 

daha vurgu yapılmıştır. 

Kültür şirketler açısından hedef ülkedeki müşterilerin talep ve 

beklentilerini de etkiler. Ülkedeki pazar çevresine ilişkin yapılar 

kültürün birer ögesidir. İnsanlar üzerinde gelenek ve görenekler, estetik 

anlayışı gibi diğer kültür ögelerinin de önemli etkisi bulunmaktadır. 

Kadın ve erkeğin toplumsal rolü buna bir örnektir. Arap toplumlarında 

satınalmaya erkekler karar verirken Avrupa’da ise kadın ve erkek 

birlikte karar verirler (Karafakioğlu, 2000:13-14). Farklı ülkelerde 

yapılacak bir iletişim kampanyası için Figueredo aşağıdaki beş ilkenin 

göz önünde bulunmasını tavsiye etmektedir (Akt. (Wilcox vd., 

2015:313): 

• Ulaşmaya çalıştığınız çeşitli demografik grupların geleneklerini 

ve değerlerini anlayışla karşılayacak ekipler oluşturun. 

• Farklı kültürel geçmişe sahip tüketicilerin kültürle alakalı iletilere 

daha iyi cevap verdiklerini görün. 
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• Farklı kültürel geçmişe sahip tüketiciler son derece sadıktırlar. 

Onlar bir kez sizin ürün ve hizmetlerinizi yaşamlarının bir parçası 

yaptıklarında onları elde tutmak için bir şansınız var demektir. 

• Hedef kitlenizin ana dilini kullanın. Hedef kitleniz iyi İngilizce 

bilse dahi kendi ana dillerinde iletişim kurmak istemektedirler. 

• Hedef kitlenizi temsil edecek sözcüler kullanın. Sözcü iyi bir 

iletişimci olmasının yanında hedef kitle için önemli olan 

konularda duyarlı olmalı.    

Küreselleşmeyle birlikte halkla ilişkiler daha önemli hale gelmiş her 

ikisi de birbirlerinin gelişmesini etkilemiştir. (Yılmaz, 2009:10) Ancak 

saha çalışmasına dayalı ampirik bir modelin yoksunluğu araştırmacıları 

tecrübe ve olaylardan sonuç çıkarmaya itmektedir (Sriramesh ve 

Vercic, 2007:357). Bu konuda uluslararası uygulamaları ve halkla 

ilişkileri tanımlayacak ve ölçebilecek yeni araştırmalara, teorilere ve 

modellere ihtiyaç duyulmaktadır (Kent ve Taylor, 2007). Yapılacak 

olan bu araştırmaların sonuçlarıyla halkla ilişkiler uygulamaları 

arasında bağlantı kurulmalıdır. Böylece ilgili toplumun sosyo-kültürel 

özelliklerine dayalı strateji ve taktiklerin belirlenmesi de mümkün 

olacaktır (Sriramesh ve Vercic, 2007:357).   

SONUÇ 

1980’li yıllardaki artan küreselleşmeyle birlikte şirketlerde daha çok 

mal ve hizmeti pazarlama ihtiyacı doğmuştur. Pazarlanması düşünülen 

fikir, mal ve hizmetin pazarlanacak hedef kitleye uygun olup olmadığı 

noktasında hedef kitlenin tanınmasına destek olacak faaliyet ve 
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kuruluşlar devreye girmiştir. Bu faaliyet uluslararası halkla ilişkiler 

faaliyetidir. 

Uluslararası halkla ilişkiler hedef ülkedeki kamularla olumlu ilişkiler 

kurmak ve devam ettirme sürecidir. Burada iki temel yaklaşım söz 

konudur. Birinci yaklaşım küreselleşmeyle birlikte kamuların birbirine 

benzediği ve tüm ülkelere ortak bir stratejinin uygulanabileceği 

düşüncesidir. Diğeri ise her ülkenin kültürünün farklı olduğu ve halkla 

ilişkiler stratejilerinin ülkelerin kültürleri esas alınarak yapılması 

gerektiği düşüncesidir.  Küreselleşmeyle birlikte birçok ülkede blue 

jean, fast food, filtre kahve içme ve eğlence gibi bir takım kültürel 

özellikler birbirine benzemeye başlamış olsa dahi her ülkeye has 

özellikler var olmaya devam etmektedir. Hedef ülkenin dilini, dildeki 

anlam farklılıklarını, anlayışlarını, inançlarını, gelenek ve göreneklerini 

ve beden dillerini anlamadan onlarla çalışmak pek olası 

görülmemektedir. O yüzden birçok araştırmacı uluslararası halkla 

ilişkiler faaliyetlerinde yerel kültürün dikkate alınmasını gündeme 

getirmiştir.   

Yerel kültürün dikkate alınması temelinde lisans ve lisansüstü 

seviyelerde halkla ilişkiler eğitiminde uluslararası kültüre dönük 

eğitimlerin verilmesinde fayda görülmektedir. Verilecek eğitimlerde 

dilin önemi, yerel kültür ve siyasal yapılarla ters düşmemek, beden 

dilleri, ülkelere göre inanç sistemleri ve toplumları motive eden 

unsurlar gibi birçok konunun müfredata dahil edilmesi gerekmektedir.  

Yine uluslararası halkla ilişkiler alanında özellikle yerel kültürleri 

tanımaya dönük araştırmaların yapılması alana katkı sağlaması 
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açısından çok büyük önem taşımaktadır. Özellikler uluslararası halkla 

ilişkiler şirketleriyle ortak olarak hazırlanacak ülke etüdü şeklindeki 

çalışmalarla alana çok büyük katkılar sağlanacaktır.  

Halkla ilişkiler faaliyeti güven tabanına dayanan bir faaliyettir. Bu 

amaçla hedef ülke kamularında güven yaratacak halkla ilişkiler 

kampanyaları planlanmalı ve stratejilerin temelinde ülke kültürüne 

aykırı olmayacak unsurlar yer almalıdır. Bu amaçla yapılacak 

faaliyetlerde yerel halkla ilişkiler ajanslarıyla birlikte çalışılmalı ve 

müşteriyle hedef kamu arasında olumlu bir diyalog kurulması 

sağlanmalıdır.     
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GİRİŞ 

Çağrı merkezleri, 1960’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bu 

tarihten önce çağrılar, adına çağrı merkezi bile denilmeyen, kurumlarda 

çalışanlara fazladan görev verilerek yapılan bir işlem olarak devam 

ettirilmiştir.  Fakat müşterilerin gerek şikâyet gerekse istek ve 

dileklerini dile getirmek için gerçekleştirdikleri aramaların artması 

kurumları birer çağrı merkezi kurmaya yöneltmiştir. Artan aramalar ve 

kurumların müşteriyi birinci elden bilgilendirme isteği çağrı 

merkezlerinin geliştirilmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur. 

Çağrı merkezleri, kuruldukları ilk yıllarda sadece telefon teknolojisini 

kullanmıştır. Fakat gelişen iletişim ve bilgisayar teknolojileri çağrı 

merkezlerini yazılım tabanlı bir iletişim merkezi haline getirmiştir. 

Teknolojik gelişmeler iletişimin boyutunu da değiştirmiştir. İletişim 

kavramı artık çok çeşitli teknolojik yeniliklerle ele alınmaya 

başlamıştır. Yeni iletişim teknolojileri, insanlar arasındaki iletişimin 

mekan ve zamandan bağımsız şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu 

durum çağrı merkezlerinde de çeşitli hizmetlerin daha etkili 

kullanılmasını gerekli kılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı çağrı merkezlerini teknolojik gelişmeler 

ekseninde açıklamaya çalışmaktır. Teknolojik gelişmeler toplumu 

dönüştürüp, onları dijital ilerlemenin bir parçası haline getirmiştir. Bu 

gelişmelerden en fazla etkilenen işletmelerin başında çağrı merkezleri 

gelmektedir. Çok kısa bir tarihi geçmişe sahip olan çağrı merkezleri, 

buna rağmen büyük dönüşümler geçirmiştir. Çalışmada öncelikle genel 

olarak teknolojik gelişmelerden bahsedilmiş ardından iletişim 
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teknolojilerine daha fazla yer ayrılmıştır. Çünkü iletişim teknolojileri 

sayesinde müşterilerle müşteri temsilcileri arasındaki uçurum ortadan 

kalkmış, daha etkili bir iletişim süreci yaşanmaya başlanmıştır. Zaten 

çağrı merkezinin her adımında teknolojinin varlığı söz konusu 

olmuştur. Bu anlamda çalışma sadece iletişimi geliştiren, alt yapı olarak 

iletişimi daha da hızlandıran ve çağrı merkezlerine iletişim anlamında 

daha fazla fayda veren teknolojilerle sınırlı tutulmuştur. 

1. Genel Olarak Çağrı Merkezi  

İletişim ve teknolojinin,  çağrı merkezlerinin geçmişten bu yana 

yaşadığı gelişmelerde sık bahsedilen iki kavram olduğu söylenebilir. 

Öyle ki kurum ve kuruluşlar müşteriye en iyi ulaşma yolunun çağrı 

merkezleri kurmaktan geçtiğini anladıklarından itibaren yatırımlarını 

da bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik yapmışlardır. Çünkü çağrı 

merkezleri müşterilerle kurulacak olan bir köprü görevi görmektedir.  

Çağrı merkezlerinin tanımlamaları da gelişen teknolojilerle birlikte 

değişmekte ve her tanıma farklı bir boyut kazandırmaktadır.  

Günümüzde teknolojik altyapı olanaklarının zenginlik kazanmasıyla 

birlikte bilgiye ulaşım kolaylaşmış, zaman ve hız kavramlarının 

stratejik açıdan önemi artmıştır. Teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla, 

işletmeler müşterilerine daha kolay ulaşmanın alternatif iletişim yolları 

arayışı içine girmişlerdir (Demirel, 2006: 46). 

Peki nedir bu çağrı merkezi kavramı? Çağrı Merkezleri Derneği, çağrı 

merkezini şöyle tanımlamıştır: “Çağrı merkezi, kurumların temasta 

oldukları kişi ve/ veya kurumlarla olan ve tüm iletişim kanalları ile 

gerçekleşen “Etkileşimlerini” yönettikleri, “İnsan, Teknoloji, İş 
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Süreçleri ve Stratejinin” koordineli şekilde bütünleştirildiği “İletişim 

Yönetim Sistemlerini” ifade eder.” Bu tanım çağrı merkezlerinin 

iletişim teknolojiler tabanında ele almıştır. Ve bu teknolojilerin 

kurulacak olan iletişim süreçlerinde etkili kullanılacağının mesajını 

vermektedir. Çağrı merkezlerini ‘telefonla yapılan iş’ şeklinde sadece 

telefon teknolojisiyle açıklayan kişi Dawson’dur (1998). Fakat bu 

durum günümüze yaklaştıkça değişmiştir. Çağrı merkezleri artık sadece 

telefonlarla kurulan bir iletişim türü olmaktan ziyade müşterilerin 

beklentilerini anlayarak iletişimi yönetebilme olarak tanımlanmaktadır 

(Mehrotra ve Fama, 2003).  

“Çağrı merkezlerinin tanımı da teknolojinin gelişmesiyle birlikte gün 

geçtikçe değişmektedir. Basit bir yaklaşımla, müşterinin bir çağrısının 

bir merkez tarafından ele alındığı, çağrıların cevaplandırıldığı ve çağrı 

yapılan bir merkez olarak düşünülebilir” (Süer ve Atayer, 1999: 44). 

Çağrı merkezleri kurumun kendisiyle temas ettiği paydaşlarına 

(müşteriler, vatandaşlar, tedarikçiler, bayiler vs.) sadece telefonla değil 

diğer iletişim kanallarından (web, faks, e-mail vs.) da yararlanarak 

hizmet sunmakta olan iletişim merkezleridir (Kohen, 2002: 2). “Çağrı 

merkezi, geleneksel ve en basit tanımıyla işletmelerin müşterileri, 

tedarikçileri, bayileri ve diğer üçüncü partilerden gelen çağrıları 

yanıtlayan, gerektiğinde çağrı neticesinde ihtiyaç doğan işlemleri 

başlatan, çağrıyı ilgili birime yönlendiren ve iş ihtiyaçlarına göre dış 

aramalar da gerçekleştirebilen iletişim birimidir” (Yüksek, 2013: 3) 

“Çağrı merkezleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde en çok kullanılan 

teknoloji araçlarından biri olduğu gibi teknolojinin en yoğun 
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kullanıldığı etkileşim merkezleridir” (Yavuz ve Leloğlu, 2011: 13) 

“Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki müthiş gelişmelerin ürünü olarak 

ortaya çıkan çağrı merkezleri, işletmenin kendisiyle temas etmesini 

istediği tüm grupların (müşteriler, tedarikçiler, bayiler vb.) telefon, 

internet (e-mail, online chat), faks ve posta gibi çeşitli temas 

kanallarının kullanılmasına imkân tanıyan, gelen çağrıları tek bir 

merkeze yönlendiren ve çok sayıda yüksek vasıflı personelin bir arada 

çalıştığı bir sistem” olarak tanımlanabilir (Işığıçok, 2002: 89). “Çağrı 

merkezleri, bir işletmenin müşteri ile doğrudan ilişki kurmasını 

sağlayan, bilgi teknolojileri ile donatılmış ve yeterli düzeyde hizmet 

sunabilecek personeli bulunan birimlerdir” (Zikmund, McLeod ve 

Gilbert, 2003: 122).  “Çağrı merkezlerinin işletme ve kuruluşlara 

sağladığı başlıca avantajlar; ek satış, yüksek hizmet kalitesi, kaliteli 

müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri tatmininin arttırılmasıdır” 

(Sarıyer, 2007: 474). 

Çağrı merkezleri kavramı, çok geniş bir skalada değerlendirilmiştir. 

Hemen hemen her açıdan ele alınmış ve buna bağlı olarak da 

kavramsallaşması sağlanmıştır. Tanımlardan yola çıkılarak çağrı 

merkezleri şu şekilde ele alınabilir: Çağrı merkezleri, özellikle kurum 

ve kuruluşların gelen çağrıları karşıladıkları, dış aramalar yaptıkları, 

çağrıları konu ve sorunlarına göre çeşitli birimlere yönlendirdikleri, 

müşteri tanımayı ve anlamayı sağlayan iletişim teknolojilerini 

kullandıkları birimlerdir. Teknolojik yeniliklerle birlikte daha fazla rol 

üstlenen çağrı merkezleri birçok kanaldan müşteriye hizmet vermeye 

başlamıştır.   
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Çağrı merkezlerinin kavram olarak gelişmesi, çeşitli alanlarda 

aktif olarak kullanılması ülkelerin de gelişmişlik seviyeleriyle doğru 

orantılı şekilde ilerlemektedir. Bireylerin eğitim seviyelerinin 

yükselmesi, müşteri olma bilincinin güçlenmesi, kaliteli hizmet 

beklentisinin artması, çağrı merkezi uygulamalarının da artmasına 

sebep olacaktır (Yavuz, Leloğlu, 2011:13).  Bu açıdan bakıldığında 

çağrı merkezleri, müşterilerle iletişim halinde olan, teknolojiyi en iyi 

şekilde kullanmasını bilen müşteri temsilcileriyle çalışmaktadır. 

Teknolojik boyutunun da kavramsal olarak tanımlamalarda yer alması 

bu nedenle önemlidir. Çağrı merkezlerinin kavramsal çeşitliliği, 

müşteriye sunulan hizmetle ilişkilidir. Etkili bir şekilde iletişim kurulan 

her müşterinin, müşteri sadakati de sağlanmış olmaktadır. 

2. Çağrı Merkezlerinin Teknolojik Gelişmelerle Değerlendirilmesi 

Çağrı merkezlerinin tarihi gelişimini teknolojik gelişmelerden bağımsız 

bir şekilde açıklamak imkânsızdır. Bu bölümde çağrı merkezlerinin 

tarihi gelişimi, iletişim teknolojilerinde yaşanan yenilikler çerçevesinde 

ele alınmıştır.  

Çağrı merkezlerinin ilk kuşağı olarak adlandırılan dönem 1960’ların 

sonlarına denk gelmektedir. Bu dönemde genellikle gelen çağrılar 

sadece istekleri ve şikâyetleri iletmek amacıyla yapılmaktaydı. Birinci 

kuşakta henüz çağrı merkezleri de kurumsallaşmadığı için, herhangi bir 

işletmede çalışanlara, ekstra iş yükü olarak çağrılara cevap vermesi de 

istenmiştir. Bu dönemde ilk olarak ABD’de ilk kez ‘ücretsiz hatlar’ 

üzerinden iletişim kurulmaya çalışılmıştır. Fakat bu durumda da 

hatlarda yığılmalar yaşanmıştır. Bu yığılmaların müşteri kayıplarına 
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neden olduğunu fark eden ilk şirket Amerikan Telekomünikasyon 

Şirketi olan AT&T’dir. AT&T çağrı merkezlerini sistemli hale getiren, 

ilk çağrı merkezlerini kuran şirket olmuştur.  Bu yıllarda henüz internet 

ve bilgi teknolojilerinin gelişmemiş olması nedeniyle büyük çapta 

teknoloji kullanımından bahsedilememektedir. Bu kuşakta müşteri 

sabit bir telefondan işletmenin hattına bağlanır, hat direk şirketin 

santraline düşer ve telefon karşısındaki müşteri temsilcisi bu gelen 

çağrıya cevap verirdi. Sadece santral ve telefon teknolojisinden 

bahsedildiği için bu kuşağa “santral merkezli çağrı merkezleri” de 

denilmiştir (Yaylaz,2011:4). Çağrı merkezlerinin ilk ve standart hali bu 

şekilde ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler yaşandıkça çağrı 

merkezleri de kendilerini bu gelişimden uzak tutmayarak teknolojik 

gelişmelerle birlikte ilerlemiştir.  

Çağrı merkezlerinde ikinci kuşak, teknolojik gelişmelerin biraz daha 

hız kazanmasıyla yaşanan ilerlemelerin meydana geldiği kuşaktır. 

İkinci kuşakta, teknolojik bir yenilik olan “otomatik çağrı dağıtıcısı” 

çağrı merkezleri bünyesinde kullanılmaya başlanmıştır. İlk kuşakta 

müşteriler direk olarak o an görüşme yapmayan herhangi bir müşteri 

temsilcisine bağlanmıştır. İkinci kuşaktaki otomatik çağrı dağıtıcı 

sayesinde, çağrı merkezlerini arayan müşteriler, belirli bir müşteri 

temsilcisi grubuna yönlendirilmeye başlanmıştır. Böylece müşteri hatta 

daha az beklemeye başlamıştır. Bu durum da çağrı merkezleri açısından 

daha fazla müşteriye hizmet etmek anlamına gelmiştir. İkinci kuşak 

çağrı merkezlerinde, müşteri öncelikle sabit telefondan santrale 

bağlanmakta, santralden de otomatik çağrı dağıtıcısına çağrısı 
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düşmekte ve bu teknoloji yardımıyla müşteri en uygun ve o anda 

görüşme yapmayan müşteri temsilcisi grubuna aktarılmaktadır. 

Böylece müşteri, tek bir müşteri temsilcisini beklemez, müşteri 

temsilcisi grubundan boşta olan herhangi bir müşteri temsilcisiyle 

görüşebilmektedir.  

Çağrı merkezinde üçüncü kuşak olarak adlandırılan dönem, yeni 

teknolojilerin eklenmesiyle ortaya çıkan dönem olmuştur. Bu dönemde 

“Bilgisayar Telefon Entegratörü” ile “mobil telefon”  çağrı 

merkezlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayar telefon 

entegratörü; çağrı merkezlerine ait olan tüm bilgilerin kayıt altına 

alınmasını sağlayan sitemlerdir. Müşterilerin sınıflandırılması, müşteri 

temsilcisinin görüşmelerinin tüm sayısal olarak verileri bu teknolojiyle 

kayıt altına alınmıştır. Bu teknolojik gelişme, bir sonraki konu 

başlığında detaylıca işleneceği için burada anlatılmaya gerek 

duyulmamıştır. Üçüncü kuşakta yaşanan bir diğer teknolojik gelişme 

ise mobil yani cep telefonlarının da artık çağrı merkezlerini aramak için 

aktif şekilde kullanılmaya başlanmasıdır. Bu kuşakta müşteri ister sabit 

ister mobil telefondan çağrı merkezini arayabilmektedir. Hat santrale 

düşmekte ve otomatik çağrı dağıtıcısı arayan müşteriyi en uygun olan 

müşteriye aktarmaktadır. Bu işlem yapılırken bilgisayar telefon 

entegratörü ise yapılan tüm işlemleri kayıt altına almaktadır. Örneğin 

kaç saniyede telefona cevap verildiği, arayan numara bilgisi, kaç 

dakika/saniye görüşüldüğü gibi bilgiler bu sayede öğrenilmektedir.  

Çağrı merkezlerindeki son dönem, dördüncü kuşak olarak adlandırılır. 

Günümüzde kullanılan tüm teknolojilerin çağrı merkezlerinde 
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yansımalarının görüldüğü kuşaktır. Özellikle bilgisayar ve internet 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler çağrı merkezlerinde de aktif 

şekilde kendine yer bulmuştur.  Bu kuşakta internetin getirdiği 

yeniliklerden olan görüntülü konuşma, chat, sosyal medya ağları gibi 

özellikler kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde artık müşteriye 

sadece arama üzerinden ulaşılmamakta çok farklı yollar da 

geliştirilmiştir. Bu nedenledir ki günümüzdeki çağrı merkezlerine artık 

sadece çağrı merkezi değil birer temas merkezi denilmeye başlanmıştır. 

Çünkü artık müşteriyle çok farklı kanallar aracılığıyla temas 

edilebilmektedir. Bu temas ise yaşanan iletişim teknolojilerinin 

toplumu ve kurumları dönüştürmesi sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu 

dönüşümle beraber dijital teknolojiyle desteklenen çağrı merkezleri, 

üretici ve tüketici arasındaki sınırları ortadan kaldıran bir kanal olmuş, 

müşterilerin ne kadar önemli olduğunun bilincine varan ve müşterilerle 

en sık temasa geçilen iletişim merkezleri haline gelmişlerdir (Xu vd., 

2016: 456). 

3. Çağrı Merkezlerinde Kullanılan İletişim Teknolojileri  

Çağrı merkezleri, teknolojik donanımların en fazla kullanıldığı 

işletmelerdir. Bundan dolayı çağrı merkezlerini teknolojik 

gelişmelerden ayrı düşünmek, ayrı şekilde ele almak imkansızdır. 

Müşterinin çağrı merkezini arayabilmesi bile bir iletişim teknolojisi 

sayesinde gerçekleşmektedir. Bu bölümde çağrı merkezlerinde 

kullanılan iletişim teknolojileri incelenmiştir.  

3.1. Telefon Teknolojisi:  Çağrı merkezlerinin en eski iletişim 

teknolojisi telefondur. Telefon sadece konuşma yani ses aracılığıyla 
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karşıdaki kişiyle iletişim kurmaya olanak tanıyan bir iletişim aracıdır. 

Göral ve Nakipoğlu telefon hakkında şunları belirtmiştir (2016:15): “ 

Telefon zaman ve yol engellerini aşan, kullanımı kolay ve pratik, aynı 

zamanda diğer iletişim şekillerinden daha sıcak olduğundan herkes 

tarafından kullanılmaktadır. İş yaşamımızın olmazsa olmaz materyali 

olan telefon, doğru ve etkili kullanıldığında 2her telefon bir iş’tir.” 

“Telefonlar, çok uzak yerlerdeki insanlarla görüşüp iletişim 

kurabilmek açısından en önemli iletişim aracıdır. İlk çıktıklarında 

kabloyla prizlere bağlı kullanılan telefonlar günümüzde belirli bir yer 

ve mekâna bağlı kalma zorunluluğunu büyük ölçüde çözmüştür. Ayrıca 

telefonlara uyarlanan internet sayesinde artık dünyaları cebimizde 

taşır hale gelmiş durumdayız” (Yıldız, 2019:3). 

 1876’da Graham Bell’in patentini almasından sonra sürekli geliştirilen 

telefon günümüzde her kurum ve kuruluş için olmazsa olmaz bir 

iletişim aracıdır. İş yaşamında telefonun yeri tartışılmazdır fakat 

telefonun en önemli olduğu iş sahası tabii ki çağrı merkezleridir. Çağrı 

merkezlerinde gün boyu müşteri temsilcileri telefon başında 

müşterilerin hissiyatlarını anlamaya, onlara çözüm yolları üretmeye 

çalışmaktadırlar.  

3.2. Otomatik Çağrı Dağıtıcısı (ACD-Automatic Call 

Distributor): Gelen çağrıların kuyrukta toplanıp uygun müşteri 

temsilcisine belirli bir sistem içerisinde dağıtılmasını sağlayan ve tüm 

işlemlerle alakalı bilgileri gerçek zamanlı veya tarihsel olarak 

raporlayan bir yazılım ve donanım sistemidir (Aslan, 2006: 58). 

Kısacası çağrı merkezinde gelen çağrıların belirli bir müşteri temsilcisi 



76 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

grubuna aktarılmasını sağlayan teknolojik gelişmedir. Burada önemli 

olan gelen çağrıların sabit kalan müşteri temsilcilerine değil, herhangi 

bir yerde sisteme dahil olan müşteri temsilcilerine dağıtabilmektir. 

Müşteri temsilcilerinin müşterilerle daha hızlı iletişim kurmasını 

sağlayan otomatik çağrı dağıtıcısının faydaları şöyledir:  

- Gelen çağrılar müşteri temsilcilerine daha sistemli dağıtılır. Bu 

nedenle daha hızlı işlem yapma olanağı sunmaktadır.  

- Gelen çağrılar hakkında çağrı merkezlerine daha detaylı veriler 

ortaya koymaktadır. Örneğin, gün içerisinde ne kadar çağrı 

geldiği, her bir çağrı ile müşterinin ne kadar zaman geçirdiği gibi. 

- Sunduğu veriler aracılığıyla müşteri temsilcisi olarak çalışan 

kişilerin çalışma beceri, iş yükleri, iş güçleri daha iyi bir şekilde 

değerlendirilmektedir Müşterilerin eksikliklerinin giderilmesi, 

müşterilerle daha etkili iletişim kurabilmesinin yolları 

aranmaktadır.  

- Coğrafi farklılık olmadan müşterilerin çalışmasına zemin 

hazırlamaktadır. 

- Kuyruk sistemi ile çalışması müşterilerin hatta bekleme sürelerini 

kısaltmaktadır. Kuyruk sistemi, arayan müşterilerin çağrılarının 

çağrı merkezine düştüğü andan itibaren bekleme süresi olarak 

ifade edilebilmektedir. Burada hatta en fazla bekleyen müşteri, 

müşteri temsilcisinin hattı boşaldığı zaman öncelikli olarak 

yönlendirilmektedir.  
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- Kuyrukta bekleyen müşteri sayısı da dolduğu zaman, müşterilerin 

sesli mesaja yönlendirilmesini sağlamaktadır.  

3.3. Bilgisayar – Telefon Entegratörü (CTI – Computer 

Telephone Integration): Bilgisayar – telefon entegratörü, çağrı 

merkezlerinde gelen çağrıların bilgisinin, müşteri temsilcisinin telefon 

veya bilgisayar ekranında görüntülenmesine olanak tanımaktadır 

(Foster, 1995:19). Bilgisayar-telefon entegratörünün en önemli özelliği, 

kayıt altına alınan müşterinin bilgilerinin, çağrı esnasında doğru 

müşteri ile görüşülüp görüşülmediğini sağlamak için çağrı ile aynı anda 

müşteri temsilcisinin ekranına gönderilmesidir. Müşteriden gelen çağrı, 

çağrı merkezinin kayıtlarında varsa eğer eşleşme yapılır ve bu eşleşme 

sonucunda müşteri temsilcisinin ekranına yansıtılmaktadır.  

Bilgisayar telefon entegratörünün çağrı merkezleri için birçok alanda 

çok kapsamlı faydaları bulunmaktadır: 

- Bilgisayar telefon entegratörünün en önemli faydası çağrı 

merkezlerine gelen her türlü çağrının bilgilerini kayıt altına 

almasıdır. Ses kayıtlarının depolanması, müşteri bilgilerinin 

kaydedilmesi gibi birçok alandaki verileri saklamaktadır.  

- Çağrıları çağrı merkezinin veri tabanıyla eşleştirmekte ve müşteri 

ile müşteri temsilcisi arasında daha etkili bir iletişim kurulmasını 

sağlamaktadır.  

- Gelen çağrıya yönelik her türlü bilginin çağrı esnasında başka bir 

müşteri temsilcisine aktarılmasını sağlamaktadır. Böylece o an 

sorunu çözemeyen müşteri temsilci, başka bir müşteri 

temsilcisine çağrıyı yönlendirdiği zaman müşteri, her şeyi baştan 
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anlatmak zorunda kalmamaktadır. Böylece hem zamandan 

tasarruf edilir hem de müşterinin işlemleri daha hızlı 

gerçekleştirilmektedir.  

- Çağrı cevaplama, sonlandırma, beklemeye alma gibi çağrıya 

yönelik verilerin denetiminin yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Böylece müşteri temsilcisinin eksikliklerine ulaşılır, müşteri 

temsilcisinin eğitime ya da koçluk gibi sistemlere ihtiyacının olup 

olmadığı belirlenmektedir  

- Gelen ve giden tüm çağrıların ses kayıtlarını almaktadır. 

Gerektiğinde bu ses kayıtlarına ulaşılmasını sağlamaktadır. 

 

3.4. Sesli Yanıt Sistemi (IVR – Interactive Voice Response): 

Günümüzde hemen hemen tüm çağrı merkezlerinde artık sesli yanıt 

sistemi bulunmaktadır. Bankalarda, GSM operatörlerinde, hastanelerde 

çok sık karşımıza çıkmaktadır.  Sesli yanıt sistemi, çağrı merkezine 

telefonla erişerek, tuşlar veya ses ile bilgi alışverişinde bulunulmasını 

sağlayan interaktif bir sistemdir (Yaylaz, 2011: 24). Sesli yanıt sistemi 

ile işletmeler müşterilerine genel bilgiler vermekte, kullanıcıların 

tuşlama yaparak birçok işi de gerçekleştirmesini sağlamaktadır. 

Böylece müşteri temsilcisine ulaşılmadan, müşterinin ihtiyacı olan 

konu çözüme kavuşturulmuş olmaktadır. Sesli yanıt sistemi, 

ürün/hizmet tanıtımları yapmak, borçları hatırlatmak, anket uygulamak, 

sipariş almak, kampanya hakkında bilgilendirmek gibi geniş bir konu 

yelpazesi için kullanılabilmektedir. Sesli yanıt sistemi hazırlanırken 

müşteri ile işletmenin daha etkili bir iletişim kurması için dikkat etmesi 

gereken bazı kurallar vardır: Bunlardan ilki metinlerin, herkesin 
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anlayabileceği bir telaffuz ile okunmasıdır. İkincisi ise menülerin uzun 

olmamasıdır. Menüler uzun olduğu zaman müşteriler başta olan 

kategorileri unutmakta ve çoğu kez işlem yapamamaktadır. Üçüncü 

kural ise okuma hızıdır. Sesli mesaj olarak yüklenecek metin normal 

okuma hızından daha yavaş olması gerekmektedir. Her insanın bilgi 

seviyesinin aynı olmadığı, her insanın hızlı bir şekilde söyleneni 

anlayamayacağı varsayılmalıdır. Ama bu hız insanları sıkan ve 

bitmeyecek şekilde de yavaş olmamalıdır. Gereğinden yavaş okumalar 

ise müşterinin beklemesini zorlaştırmaktadır. 

 

3.5. Otomatik Ses Tanıma – Konuşma Tanıma (ASR – 

Automatic Speech Recognition): Çağrı merkezlerinde iletişimin 

temelini konuşmak oluşturmaktadır. Müşteri ile işletmeler arasında 

gerçekleştirilen iletişimde ses tanıma bir diğer adıyla konuşma tanıma 

teknolojisi de önemli bir yere sahiptir. Çağrı merkezlerine gelen her 

çağrı, ses tanıma teknoloji sayesinde birer metne dönüştürülmektedir. 

Bu sistem sadece sisteme tanıtılan kişilerin değil, aynı zamanda 

herkesin konuşmasını metne dönüştürebilmesi açısından önemli olarak 

kabul edilebilmektedir. Sesleri metne dönüştüren bu teknoloji daha 

sonra bilgisayar yardımıyla sesi komutlara çevirmekte ve böylece 

yapılmak istenilen işlemleri daha kolay gerçekleştirmeye imkan 

tanımaktadır.  

 

İnsanların konuşmalarını metne dönüştürdüğü için insanla makine 

arasındaki iletişimde de dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. İnsanlar/ 

müşteriler herhangi bir müşteri temsilcisine bağlanmadan sadece 

makineler yardımıyla işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.  Bu 
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sistemdeki tek sorun farklı dillere göre farklı konuşma biçimlerinin 

sisteme tanıtılmasının getirdiği zorluklalardır. Farklı dilleri sisteme 

tanıtabilmek için de farklı yazılımlar, farklı ses-konuşma sistemi 

gerekmektedir. Türkçe sondan eklemeli bir olduğu için kelimelerin 

sonuna eklemeler yapılarak yeni kelimeler türetilir. İngilizce ise hem 

önden hem de sonran eklemeli bir dildir. Hem Türkçede hem de 

İngilizcede kullanılan ekler ve bunlarla oluşturulan yeni kelimelerin 

sisteme tanıtılması imkansız gibi görünmektedir. Sisteme tanıtılan 

kelimelerde eklerden kaynaklanan anlaşmazlıklar sistemde zorluklar 

yaşanmasına neden olmaktadır.  

 

Bir başka zorluk ise bir anlama gelen kelimenin birden farklı söylem 

biçiminin olmasıdır. Örneğin evet yerine, “hıı hıı” demek ya da hayır 

yerine, “yoo” demek sisteme tanıtılmadığı zaman sorun 

oluşturmaktadır. Fakat bu zorluklarına rağmen günümüzde ses tanıma 

sistemleri çok yaygın olabilmekte ve farklı alanlarda 

kullanılabilmektedir. Özellikle telefon bankacılığında daha çok tercih 

edilen ses tanıma teknolojisi, çağrı merkezleri, engelli ve yaşlı bireylere 

hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sıkça kullanılmaktadır.  

 

Ses tanıma teknolojisinin birçok faydasından bahsedilebilir. Bunlardan 

bazıları şu şekildedir:   

- Müşteriler sadece seslerini kullanarak işlemlerini 

gerçekleştirmektedir. 

- Müşteriler karmaşık ve anlaşılması zor menü tuşlarına basmak 

yerine seslerini kullanarak daha rahat hareket edebilmektedir. Bu 
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durum özellikle okuma yazma bilmeyen bireylere kolaylık 

sağlamaktadır. Yaşlı nüfusun büyük çoğunluğu için sorun olan 

tuşlarla işlem yapma problemi ses tanıma teknolojisi ile 

çözümlenebilmektedir.  

- Müşteriler işlemlerini daha hızlı gerçekleştirir. Ses tanıma 

teknolojisi sayesinde işlemini kolayca gerçekleştiren müşteri, 

bunu deneyimlediği için işlem yapma durumunu iyileştirme 

fırsatı yakalamaktadır.  

- Hızlı işlem yapılabildiği ve herhangi bir müşteri temsilcisine sorun 

anlatılmakla uğraşılmadığı için müşteri memnuniyetini 

artırmaktadır. 

 

3.6. Metin Sentezleme ( TTS - Text To Speech): Bu sistem, 

bilgisayardaki metinleri insan sesine dönüştürmektedir. Bu sistemle 

sadece belirli rakamlar ya da birkaç kelime üzerinden işlem yapılmaz, 

sisteme tanıtılmış olan tüm yazılı metinler sese dönüştürülmektedir. Bu 

sistemin faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:  

 

-Hem iç hem de dış aramalarda kullanılabilmektedir.  

-Müşterinin, müşteri temsilcisi ile çözüme kavuşturmak istediği 

işlemleri müşteri temsilcisine ihtiyaç duymadan yapabilmesini 

sağlamaktadır.  

-Çağrı merkezini arayan müşterileri, müşterilerin isim - soy 

isimleriyle karşılayabilme olanağı tanımaktadır. Bu durum ise 

arayan müşterinin memnuniyeti arttırmaktadır.  

-Sesli yanıt sistemine göre daha akılcı ve hızlı konuşmaktadır. Bu 

nedenle daha iyi bir şekilde işlem yapılmasını sağlamaktadır. 
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-Müşteri, müşteri temsilcisi ile temasa geçmeden işlemleri 

yapabildiği için müşterinin iş yükü hafiflemiş, konuşma süreleri 

kısaltılmış olmaktadır.  

-Acil son dakika anonsları gerekirse, ses kaydı oluşturmadan, 

oluşturulan metin sesli yanıt sisteminde söylenebilir (Yaylaz, 

2011: 28). 

 

3.7. Ses Doğrulama (VV – Voice Verification):  Ses doğrulama 

teknolojisi çağrı merkezlerini arayan müşterilerin ses tonlarıyla kimlik 

bilgilerinin doğrulanmasıdır. Bu durum güvenlik açısından son derece 

önemli bir teknolojidir. Ses doğrulama teknolojisi ile güvenlik 

açıklarıyla ilgili sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Müşteri ile iletişim 

olanaklarının daha da belirginleştiği bu teknoloji sayesinde müşteri 

temsilcisi güvenlik amacıyla gereksiz ve zaman kaybına neden olacak 

soruları sormak yerine direk müşterinin isteklerini yerine 

getirebilmektedir. Bu durumda da daha kaliteli bir iletişim kurulmuş 

olmaktadır. Bu ses teknolojisini kullanmak, çağrı merkezlerinde 

müşterilerin seçimine bırakılmaktadır. Müşteri eğer böyle bir 

teknolojiden faydalanmak istiyorsa sisteme daha önceden 

kaydolmaktadır. Ses tonu kayıt altına alınan müşterinin daha sonraki 

aramalarında, sistem müşterinin sesi ile kayıt altına alınan sesi 

karşılaştırır ve karşılaştırma sonucuna göre konuşulan kişinin doğru kişi 

olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Sonuç  

 Çağrı merkezleri, günümüzde kurum ve kuruluşlar için en vazgeçilmez 

bir iletişim ağı olarak kabul edilebilmektedir. Müşterilerle kurulacak 
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olan iletişimin her türlü etkisi artık çağrı merkezleri üzerinden 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle çağrı merkezleri, kurum ve kuruluşlar 

açısından bakıldığında müşterilerle karşılıklı bilgi ve fikir alışverişini 

sağlayan en önemli aracı olarak kabul edilebilmektedir.  

 

Yukarıda anlatılan teknolojilerin yanı sıra çağrı merkezlerinde daha 

fazla teknoloji, yazılım ve donanım kullanılmaktadır. Fakat bu 

çalışmada sadece belirli bir kısmına yer verilmiştir. Öncelikle seçilen 

teknolojilerin birebir müşterilerle temas ederken kullanılmasına özen 

gösterilmiştir. Çağrı merkezlerinin kendilerini iyileştirmek, 

eksikliklerini belirlemek adına kullandıkları teknoloji, yazılım ve 

donanımlar kapsam dışı bırakılmıştır.  

 

Rekabet ortamında müşteriler etrafında dönen satış ve pazarlama 

faaliyetleri kurum ve kuruluşları da müşterilerle etkili iletişim kurmaya 

yöneltmektedir. Etkili iletişim kurmanın yolu ise bilinçli ve eğitimli 

istihdam olanaklarının yanı sıra kullanılacak olan teknolojik alt yapının 

da gelişmiş olmasından geçmektedir. Teknolojik alt yapı çağrı 

merkezlerinde önemli bir bileşen olarak kabul edilmektedir. Bu yapının 

sürekli geliştirildiği, müşteriyle kurulacak iletişimde sorunların en aza 

indirildiği çağrı merkezleri, rekabet ortamında daha fazla güç 

kazanmaktadır. Müşteriler sadece birkaç tuşla işlem yapabilir, sadece 

seslerini kullanarak işlem yapma hızlarını arttırabilirler. Bunun yanında 

birçok çağrı merkezi de teknolojik olarak gelişen dünyaya ayak 

uydurmak amacıyla bünyelerinde bulunan teknolojileri sürekli 

dönüştürmektedir. Çağrı merkezleri müşterilerle kurulacak olan 

iletişimde nasıl daha iyi bir yol izlemenin, nasıl daha farklı şekilde 
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müşterilerine ulaşabilmenin yollarını aramaktadır. Bu durum ise çağrı 

merkezlerinin farklı bakış açılarıyla farklı teknolojilerin birleşmesini 

sağlamış ve kurumsal olarak çağrı merkezlerini ön plana çıkarmıştır. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde çağrı merkezlerinde kullanılan her bir 

yeni teknoloji müşterilerle kurulan iletişimi daha da güçlendirmiş ve 

daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamıştır.  

 

Gerek iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, gerek çağrı 

merkezlerinin kurumsal kimlik kazanmaları, çağrı merkezlerinin 

doğasını değiştirmekte, çağrı merkezlerinin artık temas merkezleri 

olmasını sağlamaktadır. 

 

Yaşanılan teknolojik gelişmeler ve bu teknolojilerin çağrı 

merkezlerinde kullanılmasına dayanarak bazı öneriler yapmak 

mümkündür:  

 

- Çağrı merkezleri günümüzde üstlendikleri müşteri ile etkili iletişim 

misyonuyla teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli ve bu 

teknolojileri müşterilerin hizmetine sunmalıdır.  

- Değişen ve sürekli ilerleyen rekabet ortamında çağrı merkezleri 

müşterilerle kurdukları iletişime daha fazla önem vermelidir.  

- Kurum ve kuruluşlar teknolojik gelişmeleri müşterilerin 

isteklerine, talep ve ihtiyaçlarına göre tasarlamalı ve 

düzenlemelidir. 

- Çağrı merkezleri bünyelerinde bulunan teknolojilerinden 

müşterilerini haberdar etmeli, bu teknolojileri kullanmaları için 

onları teşvik etmelidir.  
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- Çağrı merkezlerinde bulunan teknolojilerin müşteriler tarafından 

ne kadar kullanıldığı analiz edilmeli ve kullanım durumu az olan 

teknolojik gelişmenin neden az kullanıldığı bilinmelidir. 

Müşterinin çekincelerinden kaynaklanan her hangi bir 

kullanmama durumu konusunda müşterilerin gerekçeleri 

dinlenmeli ve çözüm sunulmalıdır. 

- Müşterilerin en fazla kullandıkları teknolojik gelişme, o 

teknolojinin başka seçeneklere de entegre edilmesiyle daha da 

aktif hale getirilebilir. Bu durumda müşteri deneyimi arttırılır ve 

hizmet kalitesi yükselir.  

- Gelecek yıllarda çağrı merkezlerinde teknolojiye yapılan yatırımın 

arttırılması müşteri memnuniyetinin de yükseltilmesi 

amaçlanmalıdır. Müşteri memnuniyetinin artması daha fazla 

müşteri kazanmanın ilk adımıdır. 

- Çağrı merkezleri teknolojiyi kullanarak sadece iletişim alanında 

değil çağrı merkezinin diğer bileşenlerinde de risk oluşturacak, 

güçsüz yanlarını da fırsata dönüştürmeli, zayıf yönlerini de 

kuvvetlendirmelidir.  

- Çağrı merkezlerinde çalışan ve çalışacak olan her bir kişinin bu 

teknolojilere hakim, kullanmasını bilen kişilerden oluşması 

gerekmektedir. Bunun için ise gerekli alt yapı oluşturulması ve 

çalışanlara bu teknolojileri daha iyi kullanmak adına eğitimler 

verilmelidir. Çalışanların teknolojik donanımları arttırılmalı, 

teknoloji odaklı iş çözmeleri sağlanmalıdır.  

- Çağrı merkezleri adına yapılacak çalışmalarda çağrı merkezi 

çalışanlarıyla ve yöneticileriyle görüşülmesi, hem nitel hem de 
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nicel saha araştırmaları, gerektiğinde anketler ve derinlemesine 

mülakat yöntemlerinin yapılması alana bilimsel nitelik de katması 

açısından önemlidir.  
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INTRODUCTION 

In order to understand a society and its structure, the media of that 

society must be well understood (Bauer, 2008: 9). The concept of 

'media', which originated in Latin, is today used to cover all the mass 

media, such as newspapers, magazines, radio, television and Internet 

publishing. The world we live in today has a global character in every 

aspect (economic, political and cultural). Technological advances and 

advances in communication technology have removed the boundaries 

between societies, nations, countries and cultures, eliminated the 

distances, and brought people from different parts of the world close as 

easy as choosing an option on a smartphone. However, our globalized 

world has become more complicated. In line with the interests of global 

capital, the imperialist policies of advanced capitalist states create a 

chaotic environment in many parts of the world. People are constantly 

relocating in the hope of having a safer and better life. Today, in the so-

called “advanced democracies” of the Western hemisphere, the social 

structure is evolving towards a more pluralistic, multicultural, multi-

identity and multi-lingual type in line with the level of migrants these 

countries received. People want to live and maintain their own identity, 

culture, language and religious beliefs in the countries they live in. The 

media have great responsibilities in this regard. The media have a 

socialization function in addition to its main functions, such as 

providing news and information to people, educating them, entertaining 

them, providing supervision and creating public opinion. Media organs 

are now at the center of our lives and have become a part of our daily 
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life. Media institutions have the power to positively or negatively affect 

the integration of people of different ethnic backgrounds in their newly-

adapted communities, find respect for their culture, and establish 

peaceful coexistence.  

Nowadays, almost all the mainstream media institutions are under the 

control of major monopolies and big capital. Therefore, individuals, 

ethnic groups, identities and subcultures who have not been able to 

make their voices heard in the mainstream media, who have been 

excluded and marginalized in society, need an alternative independent 

media structure. In this context, alternative, independent media, which 

are described in the context of this article as Community Media, are 

being established in many European countries. Okto TV, which is the 

main subject of this article, started broadcasting in 2005 in Vienna, 

Austria, with the aim of becoming a multilingual, multi-identity, 

multicultural, independent, alternative television channel. 

This research was conducted to evaluate the benefits of the broadcasts 

of Okto TV, as a community media example, and to evaluate how the 

Okto TV's broadcasts are perceived and acknowledged by its audience. 

Austria has assumed a multicultural, multilingual and multi-identity 

social structure through constant migrations from foreign countries 

from past to present. The media have significant responsibilities in 

connection with the peaceful coexistence of local people and immigrant 

communities of different ethnic identities. In this context, Okto TV 

claims to be the voice of all disadvantaged groups that have been 

marginalized in society and cannot make their voices heard in 
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mainstream media. Okto TV, which attaches importance to democratic 

participation, has built its television broadcasting on the basis of 

multilingualism. As an important contribution, this study reveals this 

aspect of Okto TV, and sets forth that different social groups can 

establish an common understanding with each other in line with the 

increase in visibility of the Okto TV broadcasts. Additionally, the 

article is intended to be a reference for researchers who will conduct 

research in this field in the future. 

The studies on Community Media and Okto TV, found as a result of the 

literature review conducted at the University of Vienna, Austria, are as 

follows: Rettenneger (2008) has investigated the integration of 

minorities into the media in Austria by addressing Okto TV as an 

example in his thesis; Steinegger (2009) investigated in detail how and 

why the community media channel Okto TV has been designated as a 

public TV channel, open to all; Walcher (2012) discussed the media 

from an anthropological perspective in his thesis, and investigated the 

media practice and representation of Latin Americans and Latin 

Austrians through the community media channel Okto TV; Schmidt 

(2015) discussed the policy of multilingualism of Okto TV in his thesis. 

Apart from these studies conducted in Austria, there are other studies 

in this field, such as Lindner's (2014) Okto Ein zukunftsträchtiges 

Modell medialer Partizipation, and the study by Purkarthofer, Pfisterer, 

Busch, Peissl, Tremetzberger (2008) Nichtkommerzieller Rundfunk in 

Österreich und Europa. 
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In Turkey, the following studies were found in this context: The book 

by İnceoğlu and Çoban (2014), titled Azınlıklar, Ötekiler ve Medya, 

(Minorites, Others and Media) which addresses the marginalized 

people and their relations with the media; the book by Algül (2016), 

titled Topluluk Medyası, Nor Radio Örneği, (Community Media, The 

Example of Nor Radio) which discusses Community Media through the 

Nor Radio example; and, the study by Kırık and Bölükbaş (2017), titled 

Bir Alternatif Medya Örneği Olarak Topluluk Radyoları (Community 

Radios as an Example of Alternative Media). In addition, it is observed 

that quite a few studies have been conducted under the subject title of 

alternative media. 

1. INTEGRATION IN A MULTICULTURAL SOCIETY 

Similar to the experiences of 20th century, an intense migration wave 

from underdeveloped countries to developed advanced capitalist 

countries is also observed today due to various factors (such as political, 

natural disaster, war, etc.). Thus, the social structure of developed 

countries is observed to have adopted a multi-cultural, multi-lingual 

structure gradually. Multilingualism means "the use of many languages 

in their living areas" (Hrubesch & Plutzar, 2013). The term 

multicultural society covers various meanings. "Democracy, secularism 

and pluralism form the basis of a multicultural society" (Ergil, 1995: 

159). According to Radtke, "the term 'multicultural society' is now used 

more to describe a status change after the internationalization of labor 

and capital markets since the 1980s" (Radtke, 2000: 91). In this 

definition, Radtke highlights that 'multicultural societies' are formed by 
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the opening of the labor market to the recruitment of workers from other 

countries. Geissler (1990: 173) states that "The definition of 

multicultural society should mean people of various countries and 

cultures living together with respect in spite of their contradictions 

(their different characteristics) without trying to assimilate and 

Germanize them". On the other hand, it means that this fact enables to 

maintain their cultural identity if they want to, but  in return, these 

groups are asked to respect universal human rights, the fundamental 

values of the Republic, and to have the command of the German 

language (cited by Nuscheler, 1995: 219). 

The term integration is a very common and spoken concept in western 

European countries, which experience both mass and individual 

migrations today. "Everyone talks about integration, but everyone 

means something different" (Fassmann, 2006: 225). The term 

integration is of Latin origin, it covers a broad meaning, besides 

meaning to complete each other, to complement each other, to provide 

unity and integrity (Piga, 2008: 35). However, there are various forms 

of integration that can be considered from sociological, political, legal 

or psychological perspectives. In a multicultural social structure, the 

integration refers to making it possible to live together on a productive, 

peaceful basis by incorporating communities with linguistic and 

cultural differences and different backgrounds into their host society 

(Vlasic, 2004: 16-44). Pointing out that social integration is a process, 

Pottker (2005) defines this process as the connection of one part of the 

social system to the whole and the unification of it with the whole (p. 
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25). Integration refers to the provision of a life for the immigrants 

without conflicts and prejudice in the host community, and the 

integration of immigrants and ethnic minorities into all areas of society 

(education, job market, politics and media) (Orning, 2007: 25). 

"We live in a new era and a new society, according to Castells... It is 

not possible to think about this new age without developments in 

communication technology" (Özçetin, 2018: 262). In today's modern 

world, our life, our way of thinking seems to be shaped by media 

institutions. Media both reflect the society and contribute to social 

transformation. In this context, the role and functions of the media are 

very important in ensuring social integration in a multicultural social 

structure. According to Burkart, a communication scientist, a society 

needs integration to the extent of its complexity. Integration should be 

a social goal, and integration in large industrialized societies can be 

achieved only with the help of the mass media (Burkart, 2002: 359). 

2. COMMUNITY MEDIA 

Although the traditional media formats are generally under the control 

of large monopolies, developments in communication technology today 

have forced the media institutions to change and transform structurally. 

With the invention of Internet technology and its success in influencing 

communities in every corner of the world in a very short time, media 

communication processes have started to change completely. In the 

period of traditional media (radio, TV and newspaper) broadcasting 

only, there was a one-way communication process; the major media 



 

 

A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 97 

 

was able to decide on their own what people should watch and read. 

However, with the development of new Media, Internet and mobile 

communication technologies, media have become more prominent, and 

has gained a more democratic character. 

Today's new media environment, the community media (Wijnen, 2012:  

1) that reflect the participation of citizens and cultural diversity lives 

under various names in many European countries as a "strictly non-

commercial media of different, ethnic, community, groups, and 

individuals", in short as the "media of the marginalized" in society. The 

Council of Ministers of the European Community defines media as a 

non-commercial entity independent from both the state and local 

governments that have social gains and establishes social dialogue 

between cultures, have clearly defined objectives in this regard, and 

have the responsibility for its target audience and the citizens 

(“Medienvielfalt…,” 2020). 

Community media refer to independent radio, TV broadcasts and 

newspaper publications based on multiculturalism without any 

commercial concerns. Today, community media serve as a separate 

alternative media construct in addition to public and private public 

broadcasting. The broadcasts are intended to provide citizens with free 

access and participation without any commercial concerns. Different 

social groups (young people, marginalized groups, elderly people, 

immigrants, etc.), which are not represented in the official and private 

media, are able to broadcast their own programs and make their voices 
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heard thanks to the community media. 

No journalism training is required to have a program in the community 

media. The TV, radio programs or different types of broadcasting, 

conducted with a cooperative approach, are supported by various 

workshops organized in this area. Therefore, journalism, radio and 

television are fully learned in practice (Trültzsch-Wijen, 2012). 

The main objectives of the community media have been summarized 

by Jankovski (2002: 6-8) as follows: 

• To ensure the transmission of important news in line with the 

needs of different groups and communities, 

• Empowering these people by including them in public 

communication processes and eliminating their political 

exclusion, 

• Ownership and control of the community media mostly cover 

neighborhood or district agencies, local councils, community 

service-based institutions and organizations, 

• Content in community media is produced and directed locally, 

• Community media productions are usually performed by non-

journalists and volunteers, 

• Broadcasts are carried over Internet, cable television or other 

electronic networks. 

• The target audience is relatively small and limited to a specific 

region, but wants to reach widely dispersed audiences over a 

number of networks, 
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• Financing is generally not for commercial purposes, but is 

provided through sponsors, promotions and public funding. 

 

Unlike the mass media, community media is generally associated with 

smaller, closer residential areas as well as villages, neighborhoods, 

towns, cities and suburbs. However, in recent years, among some 

community media, some ethnic media have shown an interest in 

advertising on a commercial basis, with the aim of growing both locally 

and globally. On the other hand, small community media groups of 

ethnic media have become very important in establishing the identity of 

diasporic communities, both on the global and local level, on 

immigration issues, and on the integration of migrants into their 

communities (Tsagarousianou, 2002: 212). 

Today, worldwide, non-commercial, public radio and TV stations or 

Community media exist in various forms and sizes. The first legal 

Community radio in Europe was founded in Ljubljana, Slovenia, as a 

students' radio. Today, there are more than 600 community radios 

available in France. These radios are established for the first time in 

France in 1981. In Germany, there are about 300 non-commercial 

public radio and TV projects available. In Austria, they started 

broadcasting under the name Freien Radios/Free Radios in 1998 with 

the enactment of the broadcasting law in 1993 (Peissl, 2018: 30). 

Austria was the last country among the European countries to regulate 

this medium of broadcasting (Busch, 2003: 233). Today, there are 17 

non-commercial broadcast stations in Austria, including 14 Radio 

stations and 3 TV stations (Peissl, 2018: 30). 



 

 

100 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

According to the 2013 Medienhandbuch data of the M-Media 

Association, there were a total of 110 different community media 

organizations (print, online and radio) across Austria, of which 96 were 

aimed at integration and immigrants. As can be seen in the table below, 

13 different ethnic groups have a total of 73 community media 

broadcasts (“ÖIF”, 2013). 

Table1: Community Media of different ethnic groups in Austria 

Communities/Ethnic 

Origin 

Number Type Language 

Turkish Origin Immigrant 

Media 

23 Printed, Online, 

Audio-Visual 

Turkish, German 

Jewish Community Media 8 Online, Printed German 

Polish Origin Immigrant 

Media 

7 Online, Printed, 

Audio-Visual 

Polish, German 

Bosnian, Croatian and 

Serbian Media 

7 Online, Printed Bosnian, Serbian, 

Croatian, German 

African Origin Immigrant 

Media 

5 Printed, Online, 

Audio-Visual 

German, English, 

French 

Gypsy and Sinti media 5 Printed Ramones, Croatian, 

German 

Arabic and Islamic Group 

Media 

4 Online, Printed Arabic, German 

Bulgarian Origin Immigrant 

Media 

3 Online, Printed Russian 

Russian Origin Immigrant 

Media  

3 Online, Printed Russian 

Latin American Origin 

Media 

3 Online, Printed, 

Audio-Visual 

Spanish, German 

Chinese Origin Immigrant 

Media 

2 Printed Chinese 

Pakistani Origin Immigrant 

Media 

2 Online English, Urdu 

Iranian Origin Immigrant 

Media 

1 Online Persian, German 

Total 73   

Source: Österreichisches Medienhandbuch Migration & Diversitaet 2013, Verein M-

MEDIA (p.4) 
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The problem of migration and immigration in Europe seems to become 

more chronic every passing day. The recent wave of migration and 

consequent social developments in Europe has made multilingualism 

increasingly visible in everyday life and this has started to be discussed 

in public (Sedlaczek, 2018, p. 22). The media have an important 

responsibility in the integration of immigrants into the society in which 

they live. Today, immigrants who cannot make their voices heard 

enough in the National Press are trying to make their voices heard in 

their native language through the media organs they set up. In this 

context, Okto TV is an open community media structure for everyone 

(marginalized groups, immigrants and people from all strata). Thanks 

to Okto TV, small social groups that do not have enough voice in the 

Austrian national media have had the opportunity to broadcast 

programs and make their voices heard. In the modern era, community 

media as a concept is very important with its applicability, but it needs 

to be further developed and supported. In today's capitalist media 

system dominated by large monopolies, Community Media is the voice 

of marginalized groups, the others and immigrants. As an alternative, 

non-commercial platform against the commercial media, the Okto TV 

is a community media structure that needs to be supported and 

maintained. 

3. COMMUNITY MEDIA EXAMPLE: OKTO TV 

Okto TV was founded in Vienna in 2005, the capital of Austria, with 

the claim of being the voice of the citizens, the others in society, the 

marginals, and different social groups that could not have their voices 
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heard in the national public and private media. Information and 

technical equipment are provided free of charge to all those who 

broadcast programs in Okto TV. Okto TV is supported by subsidies for 

"non-commercial broadcasting incentive funds" (Fonds zur Förderung 

des Nichtkommerziellen Rundfunks) of the Vienna Municipality Ma13 

(“Über Okto”, 2020). In the founding mission and founding philosophy 

of the television, it is stated that "Individuals and groups who are 

committed to this issue, can create their content and design this content 

entirely by themselves". Due to Okto TV's publishing philosophy, 

individuals or institutions take part on the stage and the front façade of 

these productions. The aim of this is to support various civil society 

groups on the one hand and to take a common stance and attitude 

towards foreign hostility, totalitarian structures and extremist racist 

structures on the other (“Über Okto,” 2020). Okto TV is based on the 

principle of "freedom of expression" that has been accepted in the 

European Convention on Human Rights and has founded its television 

broadcasting on this principle. It advocates equal expression of opinions 

by accepting all people as equal regardless of ethnicity, religious views, 

sexual orientation and skin color. Based on this principle, programs and 

broadcasts prepared in this direction are included within broadcasting 

schedule of Okto TV, which advocates a fair, equal and tolerant society 

(“Über Okto,” 2020). Okto TV addresses a variety of issues. Programs 

are produced and broadcast on topics that are not covered on any other 

national or local channels. In this respect, the programs that broadcast 

on the channel and the topics covered in the programs are quite 

remarkable. Okto TV, which adopts a different broadcasting approach 
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from traditional media culture, claims to distort the audience's 

expectations by thinking out of the box compared to the classic 

television broadcasting. 

Okto TV's publishing principles (“Über Okto,” 2020) emphasize that 

an innovative idea from a single person should be adopted and 

considered by the whole team. The team must act solution-oriented, 

goal-oriented and in a sense of shared responsibility. Okto TV is the 

platform for providing opportunities for people who want to say 

something about life and the world, and who have a personal cause. It 

was emphasized that there should be a platform that provides this 

opportunity to individuals or groups who are not particularly 

recognized in society and who do not have the chance to express their 

thoughts. Okto TV, which started its broadcasting life in Vienna, 

Austria and can be watched throughout the country, emphasizes the 

alternative, extraordinary, artistic-cultural and political diversity by 

representing all the diversity of the whole city, on the basis of its 

broadcast principles. Another important point that Okto TV pays 

special attention to is the quality of programs, which are encouraged by 

the feedback of its audience, education, training, and social change. 

Thus, the concerns of both the program-makers and the audience are 

taken into account. Popularity or interest towards a program is not 

considered a criterion. In Okto TV, the concerns and expectations of the 

producers of the programs should also be taken into account. Based on 

its principles, Okto TV assumes responsibility to support the civil 

society groups in the city. In this context, it encourages non-
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governmental organizations in Vienna to discuss the social issues on 

TV and to participate actively in the problems of the city. 

The general rules of the Okto TV address the following seven topics: 

• Program agreement, 

• Participatory program production, 

• Education, 

• Supply of production resources, 

• Have people create their own program formats, 

• Satisfaction and program policies (“Über Okto,” 2019). 

 

Based on the Okto TV's broadcast principles, the general broadcast 

philosophy can be summarized as follows: 

• It has absolutely no commercial purpose. 

• Not profit-oriented 

• Based on the principle of equality 

• It is the voice of different social groups and individuals 

• It is the voice of those who cannot find a place in traditional media 

• It's a media channel where outsiders and others make their voices 

heard 

• It has a stance towards racism. 

• It does not discriminate between race, language, religion or 

denomination. 

• Values universal human rights. 

• Within the framework of the general principles, each individual 
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in the society is provided the opportunity to make and publish 

programs 

• Issues that are not addressed and cannot find a place in the 

traditional media are at the forefront 

• Opposes gender discrimination 

• Broadcasts in an egalitarian structure 

 

In Austrian society, which has a multicultural, multi-identity and 

multilingual social structure, Okto TV has a quite important function in 

providing social integration. It offers alternative media broadcasting in 

parallel with existing public and private media broadcasting. Some 

programs that have been broadcast or continue to be broadcast on Okto 

TV, representing various social identities, ethnicities, groups, 

individuals, institutions, with their original names are as follows: 

Refugee.tv, AKKU, Die Entdeckung von Zhejiang, Art Movement, 

/fh///c-tv, Praktikum bei Okto, New Ordner, Dajgezzen, oktologisch, 

"Europa: DIALOG", Astrologie, Lotte TV, Balcony TV, Comicinsel, 

Wiener Kult, Dr. Frank von Stein, queer Lounge, pAnk, Bum TV 

Balkan, Discover TV, Urban Connection, Tide Session, Visuals made 

in Austria, Filmecke, They Shoot Music: Open House Sessions, 

UniCut, Knust TV, Beauty Spot, Herzblut, Ethiopian Documentary, 

Green Vision, O -Ton, wastecooking, Mehmet Keser Show, Becki 

Journal, BUM TV Ex-Yu in Wien / Ex-Yu u Becu, Str8Show, Brigada, 

Macedonia & Roma TV, SoBe, Aswan TV, Tiam TV, Uni Wien 

Broadcast, Kadin Kadina, Die ITBoys, Oddisee, China am Puls, 

Dijaspora u?ivo, Kontext,Strawanza, Recht auf Leben, Gods 
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Entertainment, Wiener Stadtgespräch, Okto Stars, Europa und der 

Stier,Bum TV Türk, Green Patrol, monochrom's ISS, Mein 

Tschetschenien, FS soho,Objektiv, Europaforum, Globalista 

Livingroom, Berlin Bohème, ¿demokratie?, Teenie Lounge, Leben in 

Wien,Wiener Streitclub, Flashback, ngo TV, Let's Talk, oktologisch: 

#DemokratieParkour, Bezirksgeschichte Wien, Europa.Gemeinsam, 

JoPhiGURU, Nächte der Philosophinnen,Representing artists: Željko 

Jančić Zec, Jam the Rock, Deutschkurs B1.1, Days in Exile, Filmstadt 

(“Okto TV”, 2020). 

4. METHODOLOGY OF THE STUDY  

4.1. Aim 

The question of the independence and neutrality of the mainstream 

media is as old as the history of the media. State-owned media organs 

broadcast in line with the political opinion of the ruling party, while 

private media organs may take a pro-ruling party stance due to financial 

concerns. Especially when the government maintains a uniform policy 

in order to spread its views, television institutions reflect this uniformity 

on their broadcasts. These broadcasts aimed at transforming society into 

a uniform and homogeneous structure are observed to fail to meet the 

needs of the existing, but ignored sections of society. The voice of the 

"other", "marginalized", segment of society is often not heard in the 

mainstream media. As a result of this need, Okto TV, founded in 

Vienna, Austria, continues its broadcasts, as an alternative to the 

mainstream media, with the pretense of being the voice of the "other", 

trying to maintain their presence in society. This research was carried 
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out to evaluate how Okto TV's broadcasts are perceived in society, and 

whether they are embraced by society and deemed beneficial. In this 

respect, the following hypotheses were formed: 

H1: Opinions on the benefits of Okto TV differ according to the gender 

of the participants. 

H2: Opinions on the benefits of Okto TV differ according to the age of 

the participants. 

H3: Opinions on the benefits of Okto TV differ according to the origins 

of the participants. 

H4: Opinions on the benefits of Okto TV differ depending on whether 

the participants watch Okto TV. 

H5: Opinions on the benefits of Okto TV differ depending on whether 

the participants recognize the founding purpose of Okto TV. 

H6: Opinions on the benefits of Okto TV differ depending on whether 

the participants aware of the content of programs broadcast on Okto 

TV. 

H7: Opinions on the benefits of Okto TV differ depending on whether 

the participants were interested in the contents of Okto TV. 

4.2. Method 

A questionnaire was developed by the researcher in line with the 

purpose of the research. In this questionnaire, there are 3 items to 
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determine the participants’ personal characteristics, as well as 5 items 

to determine the recognition of Okto TV and 12 multiple choice items 

to determine views on Okto TV. In addition, there are 11 items in the 

5-point Likert type questionnaire to determine the participants’ 

opinions on the benefits of Okto TV. 

The research was carried out in Austria. Therefore, the study population 

consists of Austrian television audience. However, due to the fact that 

it is impossible to reach such a sample size in terms of time and cost, 

the sampling was performed. Therefore, the study was limited to the 

Austrian city of Vienna. The study was conducted in Vienna in October 

2020 with 151 participants by reaching people at the university of 

Vienna, Yppenplatz und Brunnenmarkt Wien, Afro Asiatisches Institut 

(Cafe Afro Wien), immigrant associations, social institutions, and social 

media, etc. 

The questionnaire prepared for the purpose of the research was handed 

out to 194 people personally by the researcher and then collected by the 

researcher again. After the questionnaires were collected, the ones with 

too many responses left blank and not qualified for data analysis were 

removed, and 151 of them were determined to be suitable for analysis. 

Hence the return rate of the questionnaires was 77.8%. Each 

questionnaire took about 5 minutes to complete. 

4.3. Data Analysis 

Before proceeding to statistical analysis, Factor Analysis was used for 

determining the factor structure, reliability analysis was used for 
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determining reliability, and the KMO Sample Adequacy Criterion was 

used for determining sample adequacy of the Okto TV's benefit scale, 

prepared in 5-point Likert type form to collect data for research 

purposes. 

KMO Sample Proficiency Criteria and Bartlett's Sphericity Test were 

used to test the sample adequacy. As shown in Table 1, the KMO value 

of the Benefits of Okto TV Scale was 0.935, and the Bartlett's 

Sphericity test was statistically significant (Approx. ChiSquare= 

1259.486; p<0.05). According to analyses, a KMO value greater than 

0.600 and a statistically significant Bartlett's sphericity test indicates an 

adequate sample size (Gürbüz and Şahin, 2016). 

Factor analysis was applied to the scale, where the sample size was 

found to be adequate. As a result of the factor analysis, it was found that 

the scale has a single factor structure and that this single factor could 

explain 64.24% of variance. 

Reliability analysis is applied in the next step to the data collected 

through the scale, of which its factor structure was determined by factor 

analysis. Cronbach's Alpha coefficient was used for the reliability 

analysis. The relevant coefficient is in the range of 0-1, and the 

reliability of the scale increases as it approaches to 1. Conversely, 

reliability decreases as it approaches 0. For a scale to provide reliable 

results, the corresponding coefficient must be greater than 0.700 

(Gürbüz and Şahin, 2016). As a result of the reliability analysis, the 

relevant coefficient was calculated as 0.940, indicating that the scale 
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yielded very reliable results. 

Table 2: Sample Adequacy, Percentage of Variance Explained, and Reliability 

Analysis of the Benefits of Okto TV Scale 

KMO Sampling Adequacy Criterion                 0.935 

Bartlett's Sphericity Test Approximate Chi-Square           1259.486 

 Degrees of Freedom                      55 

 P                 0.000 

Percentage of Variance Explained                 64.24 

Cronbach’s Alpha                 0.940 

 

Normality analysis was applied to determine the type of analysis to be 

applied to the data obtained from the scale, where the sample size was 

sufficient, factor structure was determined and reliability was tested. In 

the normality test, either the Kolmogorov Smirnov test should not be 

statistically significant (p>0.05), or the values of kurtosis and skewness 

should be between -1 and +1, or at least should be close to these values, 

in data sets that have more than 30 samples (n>30) (Gürbüz and Şahin, 

2016). Parametric analyses were applied to the data with a normal 

distribution, whereas nonparametric analyses were applied for the data 

with non-normal distribution. The results of the normality analysis are 

shown in Table 2. Although the normality analysis of the scale was 

statistically significant (p=0.000<0.05), it was found that the data 

showed normal distribution since the kurtosis and skewness values 

were within the limit values, hence parametric analyses were decided 

to be applied in the analyses. 
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Table 3: Normality Analysis 

N                       151 

Normality Parameters Mean                 4.1607 

 St. Deviation               0.73462 

Extreme Differences Absolute                   0.171 

 Positive                   0.127 

 Negative                  -0.171 

Test Statistics                    0.171 

P                      .000 

Kurtosis                   -0.610 

Skewness                    0.185 

 

5. FINDINGS 

5.1. Personal Characteristics 

The personal characteristics of the participants are shown in Table 3. 

Accordingly, 49% of the respondents was female and 42.4% was male. 

Of the respondents, 8.6% describe themselves as neither male nor 

female. Of the respondents, 35.1% was Austrian citizen, while 14.6% 

was EU citizen. The rest of the respondents (50.3%) were the third-

country citizens. Finally, 16.6% of the respondents was in the 18-24 age 

range, 23.8% was in the 25-34 age range, 23.2% was in the 35-44 age 

range, 23.2% was in the 45-54 age range, and 13.2% was 55 years of 

age or older. 
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Table 4: Personal Characteristics 

  n % 

Gender   

Male 64 42.4 

Female 74 49.0 

Other 13 8.6 

Origin   

Austrian 53 35.1 

EU Citizen 22 14.6 

Non-EU 76 50.3 

Age   

18-24 25 16.6 

25-34 36 23.8 

35-44 35 23.2 

45-54 35 23.2 

55 and over 20 13.2 

Total 151 100.0 
 

5.2. Level of Recognition of Okto TV and the views about Okto TV 

Almost all the respondents stated that they knew Okto TV, while 

66.9% was watching Okto TV, 66.9% knew the purpose of Okto TV, 

65.6% knew the content of programs broadcast on Okto TV, and 72.8% 

was interested in the contents of Okto TV. 

 

Table 5: Recognition of Okto TV 

                                   n                                                        % 

Knows Okto TV 

Yes                                 149                                             98.7 

No                                     2                                               1.3 

Watches Okto TV 

Yes                                 101                                             66.9 

No                                   50                                             33.1 

Knows the mission objective of the Okto TV 



 

 

A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 113 

 

Yes                                 101                                            66.9 

No                                   50                                             33.1 

Knows the content of programs broadcast on Okto TV 

Yes                                   99                                            65.6 

No                                   52                                            34.4 

Interested in Okto TV's content 

Yes                                 110                                            72.8 

No                                   41                                            27.2 

Total                                 151                                          100.0 

 

Table 6: Opinions on Okto TV 

(%) Yes No I have No 

idea 

It allows immigrants and minorities to make programs in 

their own language.  

94.0    0.0         6.0 

It is the voice of the social groups who cannot find a place 

in traditional media  

80.8    2.0       17.2 

It provides the opportunity to broadcast to every individual 

and community in the community.  

76.2    2.6       21.2 

It has a stance towards racism.  74.2    0.7       25.2 

It allows different social groups and individuals to have 
their voices heard.  

72.2    0.0       27.8 

Topics not covered in traditional media can be covered.  70.9    2.0       27.2 

It is a good alternative to the mainstream media.  70.2    7.9       21.9 

It does not discriminate between race, language, religion or 
denomination in its broadcasts.  

63.6    2.0       34.4 

It follows the principle of equality in its broadcasts.  61.6    1.3       37.1 

It contributes to the breakdown of prejudices.  58.9    5.3       35.8 

It broadcasts for non-commercial purposes.    3.3  52.3       44.4 

 

5.3. Descriptive Statistics about the Benefits of Okto TV 

 

Descriptive statistics of participants' views on the benefits of Okto TV 

are presented in Table 6. Accordingly, the respondents' views on the 

expression "It plays an important role in the fight against discrimination 

towards different social groups" had the highest average (average 4.40 
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and standard deviation 0.776). Respondents' views on the expression "It 

raises awareness regarding that different social groups are not 

abnormal" had the lowest average (mean 3.71 and standard deviation 

1.273). 

 

Table 7: Descriptive Statistics about the Benefits of Okto TV 

   X̄     SD 

To play an important role in the fight against discrimination towards 

different social groups.  
4.40  0.776 

Allows different social groups to integrate with the general society 4.26  0.934 

It allows me to be more careful when interacting with individuals from 
different social groups.  

4.25  0.834 

It ensures that the behavioral customs of individuals from different social 

groups are respected.  
4.23  0.834 

It enables the socialization of different social groups.  4.21  0.851 

Helps me to learn about different social groups by helping to interact with 
them 

4.19  0.907 

It helps people to respect the values of people from different cultures.  4.17  0.907 

It allows being tolerant to the differences between individuals from 

different social groups and others. 
4.16  0.953 

It provides a better understanding of individuals from different social 
groups.  

4.11  0.884 

It allows to be more open-minded towards different cultures.  4.08  0.970 

It makes it clear that different social groups are not "abnormal" 3.71  1.273 

Scale 4.16  0.735 
 

5.4. Statistical Analysis 

ANOVA was used to determine whether participants' opinions on the 

benefits of Okto TV differ according to one’s gender. As a result of the 

ANOVA, it was found that the opinions of the participants did not differ 

according to one’s gender (p=0.798>0.05). Even though homogeneity 

of variances assumption was met, as F statistics is statistically 

insignificant, it cannot be said that there is a difference between 

participants’ opinion on the benefits of Okto TV according to their 
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gender.  

 

Table 8: Variability of Views on the Benefits of Okto TV by Gender 

   N     X̄      SD     F          P 

Male  64   4.1364   0.80972   0.226       0.798 

Female  74   4.1978   0.70069   

Other  13   4.0699   0.54439   

Total 151   4.1607   0.73462   

 

As a result of the ANOVA used to determine whether participants' 

opinions on the benefits of Okto TV differ according to their origins, 

the opinions of the participants were not found to differ according to 

their origin (p=0.073>0.05). Even though homogeneity of variances 

assumption was met, as F statistics is statistically insignificant, it cannot 

be said that there is a difference between participants’ opinion on the 

benefits of Okto TV according to their origin. 

 

Table 9: Variability of Views on the Benefits of Okto TV by Origin 

  N     X̄    SD   F      P 

Austrian 53 3.9966 0.73703 2.659   0.073 

EU Citizen 22 4.1033 0.64117   

Other 76 4.2919 0.74172   

Total 151 4.1607 0.73462   

 

ANOVA was also used to determine whether participants' opinions on 

the benefits of Okto TV differ according to their age. As a result, it was 

found that the opinions of the participants did not differ according to 

their age (p=0.787>0.05). Even though homogeneity of variances 

assumption was met, as F statistics is statistically insignificant, it cannot 
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be said that there is a difference between participants’ opinion on the 

benefits of Okto TV according to their age. 

 

Table 10: Variability of Views on the Benefits of Okto TV by Age 

 N      X̄       SD       F          p 

18-24 25   4.0764    0.72854     0.430       0.787 

25-34 36   4.2348    0.74535   

35-44 35   4.0675    0.70084   

45-54 35   4.2468    0.75565   

55 and over 20   4.1455    0.78503   

Total 151   4.1607    0.73462   

 

In short, opinions on the benefits of Okto TV do not differ according to 

the personal characteristics of the participants. 

In contrast, independent-samples t-test was used in the study to examine 

the variability of views on the benefits of Okto TV, in terms of whether 

the participant watches Okto TV, knows the purpose of the 

establishment of Okto TV, knows the content of programs broadcast on 

Okto TV, and whether the participant is interested in the contents of 

Okto TV. After seeing the homogeneity of the variance assumptions 

were met, the findings on the analyses are presented as a whole in Table 

10. Accordingly, 

Those who watch Okto TV had more positive views on the benefits of 

Okto TV than those who do not (p=0.008<0.05 and X̄Yes>X̄No). 

Those who knew the purpose of Okto TV had more positive views on 

the benefits of Okto TV than those who did not (p=0.002<0.05 and 

X̄Yes>X̄No). 
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Those who know the content of the programs broadcast on Okto TV 

had more positive views on the benefits of Okto TV than those who do 

not know the content of the programs (p=0.000<0.05 and X̄Yes>X̄No). 

Those who were interested in the content of the Okto TV had more 

positive views on the benefits of Okto TV than those who were not 

interested in its content (p=0.004<0.05 and X̄Yes>X̄No). 

Table 11: Variability of Views on the Benefits of Okto TV in terms of Recognition 

of Okto TV 

     N         X̄             SD        t           p 

Watches Okto TV 

Yes   101      4.2718       0.73490      2.695         0.008 

No    50      3.9364       0.68776   

Knows the mission objective of the Okto TV 

Yes   101      4.2916       0.70210      3.206         0.002 

No    50      3.8964       0.73443   

Knows the content of programs broadcast on Okto TV 

Yes    99     4.3113       0.65954      3.612         0.000 

No    52     3.8741       0.78969   

Interested in Okto TV's content 

Yes  110     4.2653       0.69542      2.936         0.004 

No    41     3.8803       0.77151   

 

In short, although opinions on the benefits of Okto TV do not differ 

according to the personal characteristics of the participants, those who 

watch Okto TV, know the purpose of the establishment of Okto TV, 

those who know the content of the programs broadcast on Okto TV and 

those who state that the contents of Okto TV are interesting, consider 

Okto TV as more beneficial. 
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Therefore, the benefits of Okto TV are observed to be acknowledged 

by those who watch the channel, regardless of their personal 

characteristics. Therefore, it seems that it may be possible to break the 

prejudices towards the marginalized segments of society as the 

visibility of Okto TV's broadcasts increases. 

6. CONCLUSION AND DISCUSSION  

It is a requirement of being a democratic society for individuals from 

different segments, groups and minorities to have broadcasting 

opportunities in media in any country. The level of participation of 

citizens in the media is one of the main problems in a democratic 

communication environment. Democratization is essential for the 

participation of all communities and individuals in the media, and for 

establishing the conditions that will allow their visibility in the media. 

Media organs are suggested to contribute to the formation of a 

multicultural participatory culture in this regard (Çoban, 2014: 5). The 

Universal Declaration of Human Rights states that every individual in 

society has the right to express and disseminate their thoughts ("Human 

Rights..." 2020). According to the Participatory Democratic Media 

Theory, developed by Denis McQuail, the media can only be integrated 

with social life through the equal participation of the public in social 

events (Deniz, 2016: 158). Every individual in society should have 

equal opportunities to access mass media in connection with explaining 

their views and opinions. It is assumed that opening the means of 

communication to everybody will establish an interaction between 



 

 

A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 119 

 

different groups (Türk, 2016: 58). Media organs are considered the 

pioneers of social transformation in every corner of the world because 

of their power. Today, the means of traditional media do not let the 

voices of marginalized and disadvantaged people being heard enough 

in society. In this sense, people need an alternative community media 

structure where they can make their voices heard. Community Media 

adopt a broadcasting philosophy other than the dominant discourse, 

respect social differences, and ensure the visibility of disadvantaged 

groups in the media (Durgeç-Aydoğan, 2017: 708). 

In this context, the role and functions of the media seem to be very 

important in ensuring social integration in a multicultural social 

structure. Okto TV, founded as an example of multicultural, 

multilingual, independent and alternative media, is a community media 

structure open to everyone. 

In this study, with a sample of 151 interviewee that consisted of almost 

half female, non-EU or Austrian citizen and that has a balanced 

distrubition of age, Okto TV’s recognition and views on benefits of 

Okto TV and views on Okto TV itself has been examined and 

determined. In this context, the following findings have been found in 

line with the hypotheses of the study: The first three hypotheses has not 

been confirned; the views on the benefits of Okto TV does not differ in 

relation to the gende, age and ethnic identity of the participants. On the 

other hand the following four hypotheses has been confirmed. These 

are: 
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• Those who state they watch Okto TV consider Okto TV more 

beneficial. 

• Those who know the mission of Okto consider Okto TV more 

beneficial. 

• Those who know the content of the programs broadcast on Okto 

TV consider Okto TV more beneficial. 

• Those who are interested in the content of Okto TV consider Okto 

TV more beneficial. 

 

Opinions on Okto TV are as follows: Almost all the respondents (94%) 

stated that Okto TV allows immigrants and minorities to make 

programs in their own language. Of the respondents, 80.8% stated that 

Okto TV is the voice of social groups that could not find a place in 

traditional media. Of the respondents, 76.2% stated that Okto TV allows 

a broadcasting opportunity to every individual and community. Of the 

respondents, 74.2% stated that Okto TV has a stance against racism. Of 

the respondents, 72.2% stated that Okto TV recognizes the right to 

speak of different social groups and individuals. Of the respondents, 

63.6% stated that Okto TV does not discriminate between race, 

language, religion or denomination in its broadcasts. Of the 

respondents, 61.6% stated that Okto TV followed the principle of 

equality in its broadcasts. Of the respondents, 58.9% stated that Okto 

TV contributed to the breakdown of prejudices. Of the respondents, 

49.7% stated that Okto TV's broadcasts are not commercial and profit-

oriented. Of the respondents, 70.9% stated that subjects that is not 

covered in traditional media can be discussed on Okto TV. Of the 
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respondents, 70.2% stated that Okto TV is a good alternative to 

mainstream media. 

In short, it was observed that the benefits of Okto TV are acknowledged 

as people watch and become knowledgeable about the channel, 

regardless of their personal characteristics. Therefore, it is concluded 

that it may be possible to break the prejudices towards the marginalized 

segments of society as the visibility of Okto TV's broadcasts increases. 

On the other hand, it is observed that Okto TV performs an important 

function in providing social integration, where people of different 

ethnic backgrounds and social groups have the chance to make 

television programs in their native language. It was also observed that 

as the visibility of Okto TV broadcasts increases, biases on identities 

and cultures can be eliminated, rapprochement can be achieved, and 

different groups can establish empathetic relationships with each other. 
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INTRODUCTION 

Due to the rapid evolution of marketing from product to service to 

experience, marketing researchers are now using an experiential 

marketing strategy to develop customer-centered marketing strategies. 

Consumers have placed a greater emphasis on the emotional and 

symbolic values derived from a product or service in recent years, rather 

than merely the functional benefits. Consumers' desire for emotional 

satisfaction and brands' aim for memorable experiences required the 

consideration of experiential and emotional aspects, particularly in the 

development of marketing strategies (Genç, 2009). 

Experiential marketing is not just one experience. It is a complete 

rethinking of marketing. It is not only concerned with customer 

satisfaction, but also with customers' emotional attachment to the 

product or service. Emotional attachment is one of the significant points 

of separation from traditional marketing (Me Cole, 2004). 

One of the main reasons why companies use experiential marketing is 

that it's difficult to stand out with products and services. Since it is 

difficult to form a lasting relationship with customers due to the rapid 

replication of products and services. As a result, the customer-oriented 

experiential marketing phenomenon, which aims to increase customer 

satisfaction and loyalty through beautiful and meaningful moments 

created to show that each product and service is unique, has gained 

importance and is now being used by a large number of businesses. It 

is such that, with the experiential marketing approach, more than 100 
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billion dollars is spent each year by many businesses for experiential 

programs. The experiential marketing approach is the fastest growing 

form of marketing (Smith and Hanover, 2016). 

In this section, firstly, postmodern marketing concept is mentioned, 

what experiential marketing means, how it emerged and why it is vital 

is explained. In this direction, detailed information about the 

dimensions of experiential marketing and its effect on the staging of 

customer experience was shared. 

1. POSTMODERN MARKETING APPROACH AND THE 

BIRTH OF EXPERIENTIAL MARKETING 

Postmodernism is a philosophy that criticizes modern understandings 

in which the consumer relationship is at the forefront, and the 

viewpoints of societies in which technology is dominating (Yeygel, 

2006). Consumers in postmodernism want the experience of adventure 

and quirkiness. A business should be able to take its customers to 

another universe. Since customers want to be a part of the story by 

leaving their lives behind. 

Postmodern effects have begun to be recognized in marketing as a result 

of changing consumer behavior, owing to postmodernism's 

effectiveness in many aspects of life. Many factors, such as the 

disintegration of consumer identities and lives, the rise in the value of 

symbols, and people emphasizing emotional satisfaction and pleasure-

seeking, need a new view of marketing (Yeniçeri Alemdar, 2010). The 

postmodern period's products and services contribute to the creation of 
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a process in which consumers can express themselves by involving 

them in the creativity process. After a certain time, the postmodern 

individual becomes the "producer of experiences" because that 

individual plays an active role in production (Böyükkırlı, 2011). 

The basic features of the postmodern consumer culture can be found in 

experiential advertising strategies that are based on the experience 

economy. "Lived experience," "consumption experience," and "desired 

experiences" become more important in postmodernism, and the 

experience itself begins to become real. Things that appeal to personal 

interests, desires, and tastes, as well as personal pleasures and joys, are 

real and valid (Odabaşı, 2017). It is also becoming easier to create these 

experiences as technology progresses. Customers feel like they are a 

part of the game when they play three-dimensional games. With the 

gaining importance of visuality, ostentation, image, exaggeration, 

slogans, and their meanings can be offered to the market. Entering a hot 

pool outside in a snowy mountain landscape creates reality for the 

consumer. Thematic hotels, which have examples in our country, can 

be given as an example. A five-star hotel designed as a Topkapı Palace 

actually markets this experience to its consumers (Korkmaz, 2010). 

From the past to the present, consumer preferences have shifted. 

Overwhelmed by the rationale and stereotyped standards given by the 

modernizing world, consumers today desire to act more differently. 

Consumers are increasingly looking for hedonic or emotional benefits 

in addition to utilitarian, functional product, or service benefits. These 

choices alter the market structure, forcing the development of a new 
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marketing paradigm (Fiore, 2008). As a result, changes and 

transformations in consumer experiences are also required. Traditional 

marketing is giving way to experiential marketing as a result of this 

change and evolution. As an emerging form of marketing, experiential 

marketing focuses not only on a product or service, but also on the 

entire experience a business creates for customers. The factors that form 

the basis of experiential marketing are experience, experience 

economy, and economic value. 

2. EXPERIENCE ECONOMY 

It was widely understood in the 1980s that consumers are sensitive and 

emotional people, and that customer experience is important beyond 

purchasing decisions. When the term "Experiential Economy" was 

introduced in the 1990s, it was underlined that brands that make similar 

claims will only grow as a result of customer interactions. It has been 

stated that retailers should position themselves not only as a point of 

sale, but also as a souvenir provider (Pura, 2017). Customers now pay 

for the experience they offer, not the service they receive, and they buy 

memories, not service quality, in the experience economy 

(Hemmington, 2007). In this context, experiential consumption and 

experiential marketing practices as mechanisms that provide this 

consumption constitute the basis of the experience economy (Batı, 

2017). 
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During periods when the agricultural economy dominated when 

products were similar and only had the quality of commodities, the 

process of becoming a product and the production-oriented process 

began with industrialization, and businesses wanted to differentiate 

themselves through the concrete product and its quality. The concept of 

an intangible product has arisen in the next stage, with service offers 

and services supporting products. With the move to the experience 

economy (Günay, 2008), the fact that businesses produced a catchy 

phenomenon in order to differentiate has been realized. According to 

Weihua (2008), the characteristics of the experience economy are 

entertainment, interaction, nihilism (nothingness), and spirituality. In 

the experience economy, experiences can be shaped by hedonic values. 

Consumption of experience by consumers with hedonic values is 

important in terms of experiential marketing. 

As the market has evolved from a traditional product-oriented 

perspective to an experiential consumer-oriented perspective in the 

experience economy, the distinction between production and 

consumption has begun to fade. Consumers have increasingly begun to 

participate in both determining and generating value, and with this 

awareness, value has begun to be jointly formed with consumer 

experiences at its center (Tsai, 2005). One of the purposes of ensuring 

the participation of consumers in the process is the desire of businesses 

to include consumers as employees who create meaning in the process, 

in case there are areas that businesses can leave empty so that they can 
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fully meet the demands of their customers in the products they offer 

(Kalyoncuoğlu, 2018). 

The need for "differentiation" is the driving force behind the experience 

economy. In fact, it's more than a requirement. The "identification" that 

the business has experienced has resulted in intense price competition. 

This was mostly a product-related situation. The quantity and diversity 

of products increased as a result of technological advancements, but as 

a result of this expansion, the products began to resemble each other. 

Product differentiation is a relatively short-term, temporary, and 

expensive strategy. Since the product's innovation is imitated in a short 

period of time. This is the development of a progressive economic value 

process and a rise in living standards (Addis and Holbrook, 2001). The 

experience economy has a wide and diverse field of application, from 

tourism to sports, from architecture to advertising, from visual arts to 

urban planning. 

In the experience economy, economic activity is called “staging”. The 

goods produced by the businesses are compared to the decor, the 

services to the stage, and the experiences to the act of staging. 

Experiences have the characteristics of not being forgotten, staying in 

the mind, adding meaning to life, and enriching it, and being different 

and unique to each individual. In the experience economy, businesses 

are treated as performers and consumers as guests (Yeniçeri Alemdar, 

2010). 
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Businesses have followed a progressive trend of "increasing economic 

value" from the agricultural economy to the present. In a long-term 

viewpoint, Pine and Gilmore (1998) describe four phases of economic 

value. These phases are commodities, goods, services, and experiences. 

Each successive offering, according to Pine and Gilmore (2012), 

represents a massive gain in value as it evolves from commodity to 

product, from service to experience. Consumers are increasingly getting 

exactly what they want from the products they buy and the experiences 

they have as options evolve (Pine and Gilmore, 2012). 

Commodities, which formed the basis of the agricultural economy, 

were the source of livelihood for families and communities to maintain 

their lives. Commodities are materials obtained from nature, namely 

animals, plants, and minerals. Humans gather these by cultivation from 

the soil. After harvest or extraction, commodities generally acquire 

certain qualities by undergoing certain processes. They are also stored 

in batches until they are taken to the market. Commodities can be 

measured in duplicate. Since differentiation cannot be made in 

commodities, they are generally put on the market anonymously at a 

price determined by supply and demand (Pine and Gilmore, 1999; 

Arıkan Saltık, 2011). 

Businesses that used commodities as raw materials developed to 

produce a variety of goods and store them. These were tangible and 

visible things that any customer could buy by choosing from the shelves 

of the shops, sales cars, catalogs, etc. Since goods are immediately 
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available, customers place a considerably higher value on them than 

commodities. 

The rapidly evolving structure of information and communication 

technologies explains the period's economic value proposition in the 

axis of value proposition, which has the quality of service based on 

knowledge rather than tangible and visible goods, and this process is 

known as the service economy (Kalyoncuoğlu, 2018). Services are 

intangible activities that are shaped by consumer requests. Customers, 

on average, give a higher value on the advantages of the service they 

receive than on the goods required to obtain them (Ekici, 2012). Goods 

are used by service providers to transact on a specific client (haircut, 

eye test) or on property or belongings (garden maintenance, computer 

repair) (Pine and Gilmore, 1999). With the decline of the service 

economy, a new economy based on economic presentation has 

emerged. Experiences as an economic offering have become significant 

as goods and services fall short of meeting consumer needs. 

Experience is a fourth but new economic offering differentiated from 

commodities, goods, and especially services (Pine and Gilmore, 1999). 

A positive effect is formed on the consumer by presenting products and 

experiences in carefully prepared spaces such as a theater stage. As a 

result of developing and presenting the commodity with "experience", 

the product, which is moved to a completely different dimension, 

becomes more valuable. 
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The experience is at the heart of experiential marketing. Experiential 

marketing aims to create different stimuli for customers, such as 

personal spaces, atmospheres, and new layouts, in order to get 

consumers to react to them, engage in purchasing behavior where they 

actively participate, and gain different feelings and understandings, 

such as pleasure and entertainment, through experience (Yuan and Wu, 

2008). Observing or participating in real, virtual, or dreamlike activities 

usually results in experience (Chang and Chieng, 2006). In terms of 

marketing, experience is defined as the perception that occurs when the 

product is offered for sale as value-added, while when it is evaluated in 

terms of consumer behavior and sociological perspective, it can be 

defined as the consumer's emotional, symbolic and transformational 

significance (Yetiş, 2015). 

3. TRANSITION TO EXPERIENTIAL MARKETING 

Over time, with the realization that experiences are marketed instead of 

products, marketing has begun to go beyond the dimension of goods 

and services and be seen as designing experiences that consumers will 

prefer around them (Kaya, 2010). Many industries and businesses have 

changed away from the conventional benefits-based approach and 

toward this new approach, in which customers are given unique 

experiences (Schmitt, 1999). Restaurants, cafes, entertainment venues, 

cinemas, theaters, museums, art centers, and shopping malls have all 

been identified as possible areas for experiential marketing. 

Experiential marketing is a marketing strategy that involves a business's 

physical environment and activity procedures in order to provide 
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customers experiences (Yuan and Wu, 2008). Experiential marketing, 

according to Pine and Gilmore, is "when a person buys a service or 

product, he also buys a series of abstract activities that they carry." 

“Trial drives” in the automotive sector, “Sample apartments” in the 

housing sector, “Tasting or trial events” in the food and cosmetics 

sector can be seen as the first applications of experiential marketing. To 

introduce a new television or sound system to customers, the electronic 

product store prepares a special seating arrangement and offers its 

customers an experience while watching TV or listening to music on a 

comfortable sofa, and offering home cookies with coffee (Okay, 2017).  

The purpose of experiential marketing is to establish an interactive 

relationship with customers, to provide customers with a positive 

experience, to ensure customer loyalty, to form brand ambassadors, to 

attract attention, to reveal the emotions and thoughts of consumers, to 

disseminate product-related information and real experiences of 

consumers, to give confidence and to increase the desire to buy the 

product (Toros, 2009). 

Experiential marketing is a marketing strategy in which a company 

organizes its entire physical environment and operational processes so 

that customers can experience them (Yuan and Wu, 2008). Experiential 

marketing is a method used in a range of settings, including brand 

loyalty, product differentiation, building a positive image for a 

company, supporting innovations, persuading customers to buy, and 

experiment (Ekici, 2012). The following are the characteristics that 
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distinguish experiential marketing from other types of marketing 

(Berridge, 2007:120): 

• Active participation of consumers in the consumption process, 

• Experiencing physical, mental and emotional experiences as a 

result of active participation, 

• Change in knowledge, skill, memory, or emotional state as a 

result of lived experience. 

In accordance with all of this, the aim of experiential marketing is to 

connect with customers on a personal level, provide information that 

will aid their decision-making by triggering their senses, and establish 

long-term relationships that will make customers feel like they are a 

part of the experience (Yaman and Zerenler, 2018). 

4. EXPERIENCE MODULES 

Experience, according to Holbrook and Hirschman (1982), has a 

multidimensional structure. As a result, it should be viewed from a 

broad perspective. In their research, researchers focused on the 

experiential components that make up these dimensions. Jensen (1999), 

a Danish futurist, suggested a model that he termed the "Dream 

Society." Products alone, according to Jensen (1999), are no longer 

adequate for businesses. With the rise of the dream society, an 

experience that includes stories or themes based on it and gives a 

memorable dimension quality has taken on a central role in all of the 

sectors. Gentile et al. (2007) conceptually divided the experience into 

six components. These components are “sensory, emotional, cognitive, 
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pragmatic, lifestyle and relational” components. Although there are 

different explanations about the multidimensional structure of 

experience, Schmitt (1999), one of the field experts who draws attention 

and contributes more to practice in terms of experiential marketing, 

made a classification on this subject and discussed the dimensions 

expressed as strategic experiential modules. Strategic experience 

modules are given in Table 1 (Nagasatva, 2008:314). 

Table 1: Strategic Experience Modules 

Module  Customer Experience 

Sensory Experience Sensory experiences for the five senses. 

Emotional Experience Emotional experiences of feelings and moods. 

Intellectual Experience Intellectual experiences for creativity and cognitive 

functions. 

Behavioral Experience Behavioral experiences for physical behavior and 

lifestyle. 

Relational Experience Relational experiences for social and cultural groups.  
 

Businesses that effectively use all components of the strategic 

experience module and provide effective marketing communication at 

the point of meeting with the customer can gain identities such as 

experiential brand etc. through experiential marketing practices (Ekici, 

2012). 

4.1. Sensory Experience 

Sensory marketing is the usage of marketing strategies to generate 

sensory experiences by addressing the senses of sight, taste, touch, 

hearing, and smell (Furtun, 2012). Cognitive consistency and sensory 

variety are two main characteristics of sensory experiences. The 

cognitive coherence and emotional diversity of these experiences 
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appeal to all five senses, providing customers with aesthetic pleasure 

and excitement (Nagasatva, 2008). 

The five senses play a vital role in the consumer's various purchasing 

and consumption experiences. Through their senses, consumers 

become aware of and perceive businesses, products, and brands. The 

senses receive a wide range of physical stimuli, following which the 

perception process begins. The type, amount and way of these stimuli 

affect the individual's perception process. The brand experience will be 

appealing and irresistible if a meaningful and powerful synergy can be 

generated between the senses. In order to have this experience, not only 

a few senses, but also more senses should be addressed, a work should 

be done within a certain fiction, and different and unforgettable traces 

should be left on the consumer (Furtun, 2012). What enriches the 

experience of brands is how they actually touch the senses of 

consumers. Sensory strategies successfully applied by big brands leave 

multidimensional traces in the minds of consumers (Aksoy, 2015). 

The strategies of Whole Foods to greet customers with the smell of 

freshly baked bread, to listen to soft music, to decorate the store walls 

with olive green and yellow colors and to arrange the store lighting in a 

very relaxing way, to have unique tastes that catch the mind, and to 

affect the sensory experiences of its customers (Hulten, 2011: 267-268). 

4.2. Emotional Experience 

The emotional dimension of the experience is formed through the 

implementation of strategies to develop strong emotions such as pride 
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and pleasure in relation to a brand and service, as well as emotional 

experiences (Akyıldız, 2010). Products and services that satisfy tastes, 

joys, pleasures, and fantasies are now in demand, in addition to being 

functional (Furtun, 2012). In their purchase decisions, consumers act on 

their emotions by prioritizing emotional stimuli above rational 

processes. Strong emotions are triggered via emotional experiences, 

and customers are requested to form a relationship with the brand based 

on the impact of these emotions. 

It is expected that when people have an experience, they will also have 

emotions. As a result, in order to gain an experience, the event must 

include a wide range of emotions and sensations (Pine and Gilmore, 

1999). Human imagination, player character, learning pleasure, and 

socialization capacity can all be used to appeal to customers' emotions, 

especially in sales channels (Yamalı, 2017). Businesses should 

represent the emotional qualities of their products and services to their 

customers and support them in forming an emotional bond with them 

(Çelik, 2013). It is necessary to be properly analyzed by marketing 

experts in order to manage emotional experiences correctly. It is vital 

to know which of the stimulants create what kind of emotions in the 

customers and, as a result, to develop the elements of the marketing mix 

(Yu and Ko, 2012). 

Emotionality is stressed in the messages given in commercials as a 

technique of creating emotional experience. However, it is required to 

organize emotional experiences with messages that have been worked 

on rather than simple messages in order to experience emotionality. 
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More unforgettable experiences are prepared in advertisements that 

leverage emotional experiences to pierce the hearts of consumers. 

Consumers act with the desire to experience these experiences when 

they are offered. While showing adults the times they spent with their 

moms as children in a commercial film prepared specifically for 

Mother's Day, it also reminded mothers of their children's infancy and 

processed the emotional experience that will take place in their hearts 

(Kılıç, 2018:29). With its emotional commercial film "Life is 

Beautiful," Teknosa, which has the quality of a technology store, 

emphasized that technology cannot replace life. Turkcell, on the other 

hand, tried to use emotional elements that would pierce the hearts of 

consumers with its flag-themed advertisement for the 29 October 

Republic Day and advertisements about the dialogue between a father 

and daughter who had emotional moments during the wedding 

ceremony. 

4.3. Intellectual Experience 

The main function of cognitive systems is to understand, make sense of 

and interpret the significant aspects of people's experiences, and then 

process them with the aim of performing cognitive tasks such as 

understanding, evaluating, planning, decision making and thinking 

(Koç, 2013). Consumers should be able to pay attention to details, be 

encouraged to do so, and reevaluate products and businesses as a result 

of their intellectual experiences (Grundey, 2008). The consumer is 

urged to think about the product as well as the message given once the 

message is delivered in the intellectual experience. 
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All kinds of postmodern products and services aim to make the 

consumer one of the partners in a formation that will express themselve 

by including them in the creative process (Odabaşı, 2017). Consumers 

should be encouraged to think deeply and imaginatively in order to 

reevaluate products (Akyıldız, 2010). In this way, it is aimed to bring 

innovative ideas to life. With the slogan "Design it yourself," Nike 

declares that it will design its products according to what its consumers 

want, and aims to get people to think about what they want and what 

the company has to offer (Kurşun, 2018). Ikea asks each customer to 

solve their own problem by giving them pens, meters and order forms 

at the entrance of the store and makes their customers a part of the 

business. In fact, at the end of the shopping, the customer has the 

assembly of the products brought to the home, giving them memorable 

experiences with the logic of "do it yourself" (Pekpostalcı, 2015). 

Sensodyne arranged the Great Sensitivity Test event to demonstrate 

how the technology used to make the product will help sensitive teeth 

and to encourage people to think more about their teeth's sensitivity and 

the impact it has on their lives. In the application, which was carried out 

using three different regions, the participants were given a sensitivity 

check with a dentist in the first region, awards were given to the 

participants, they were allowed to take free samples and see a demo of 

the product. In the second area, a giant tooth model has been placed, 

giving people the opportunity to take pictures. In the third region, 

Sensodyne, the world's largest oral hygiene course, was held and a 
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dentist was provided with information about dental care to a large 

crowd (Altan, 2018). 

4.4. Behavioral Experience 

In behavioral experience, it is aimed that consumers interact with other 

people and also have a physical experience (Sheu et al. 2009). 

Businesses that want to create a behavioral experience make designs for 

their customers to provide a lifestyle and make their dreams come true. 

While consumers are directed to be active with the applications made, 

it is desired to add value to their lives by providing alternative lifestyles 

to their experiences. 

Behavioral experience is a type of experience that enables consumers 

to encounter services, generate environments that support their 

interactions with business, business employees and customers, and aims 

to place them in the lifestyle of the consumer in the long term. 

Behavioral experience isn't just a service for changing a specific 

behavior; it's also an experience that can be generated using many 

marketing activities, as with other strategic experience modules 

(Dirsehan, 2010). Experiences with physical aspects, styles, behaviors, 

and lifestyles should be highlighted in marketing communication in 

order to develop behavioral experiences. 

Behavioral experiences need evaluating how customers operate and 

designing what can be offered to customers in order to color their lives 

(Çeltek, 2010). A well-designed behavioral experience environment 
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can have a stimulating effect on customers' thinking about their lifestyle 

and what they can do (Tsaur et al., 2006). 

Starbucks offers its customers the option of working at their work desks 

with sockets while also providing an environment where they can sit in 

their comfortable seats, read their books, and chat as much as they want 

without being disturbed, thanks to its practices aimed at making 

behavioral change in its customers. Thus, by eliminating the perception 

that work can only be done in homes, offices, libraries, Starbucks makes 

a behavioral change in its customers and activates its customers to have 

these behaviors (Kalyoncuoğlu, 2018: 87).  

4.5. Relational Experience 

It is related to social and cultural factors such as sensory, emotional, 

cognitive, and behavioral experiences, and it aims to give customers a 

sense of belonging. Instead of personal feelings, customers develop 

connections with their ideal selves (Genç, 2009). Belonging to a group, 

being respected, social identity, and being influenced by reference 

groups are all social influences that play a part in relational experience 

(Schmitt, 1999). The basic goal of any business attempting to build a 

relational experience is to form a connection between the consumer and 

the product. Their experiences are obtained from reference groups, 

cultural environment, close relationships of people, groups and classes 

they belong to (Kurşun, 2018).  

In order to build a relational experience, it's also vital to promise 

individualized services or products. Consumer demands have risen in 
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recent years, and target markets have become extremely fragmented. In 

this context, businesses should design personalized products or services 

to improve customer experience and ensure long-term consumer 

connections (Ma and Nehm, 2006). Burbery offers its female customers 

the option of having the initials of their names imprinted on the perfume 

bottles they purchase. Starbucks turns a standard coffee into a special 

coffee for the customer by preparing the coffees according to the 

preferences of the customers and writing the name on the coffee cup 

(Kalit, 2018). The Nutella company has printed the most used names 

on its packaging in all countries where it is sold. When consumers buy 

products, they prefer their own names or the names of their relatives. In 

this way, an emotional relationship with the brand has been developed. 

According to Schmitt (1999), promoting products or services with a 

well-known person results in a powerful relational experience. 

According to Ipsos's regular MediaCat report, four of the top five most 

memorable advertising of the year contain one or more celebrities. The 

“Halkbank - Europe Tour'' commercial, Şahan Gökbakar as the starring 

character, came in first, followed by the “Smart Pump” commercial, 

Metin Akpınar and Ata Demirer as the starring characters, which was 

an OPET advertising (Mediacat, 2018). 

In accordance with the explanations given above, each of the 

experiential modules serves a separate purpose. Which experience 

module(s) businesses will be used is determined according to the degree 

of satisfaction and loyalty desired to be created in the customer. At this 

point, the main aim is to create indelible experiences in the mind and 
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heart of the customer by creating value propositions that fit the needs 

of customers (Kalyoncuoğlu, 2018). 

5. CUSTOMER EXPERIENCE 

In today's competitive environment, it has become normal for 

corporations to collect consumer data, send unique messages to 

customers, and arrange campaigns. Businesses should add a new 

dimension to differentiate themselves from their competitors. This 

dimension is an addition to traditional marketing methods, recognizing 

that customers are more than rational thinkers. This can be 

accomplished by focusing on customer service (Dirsehan, 2010). In the 

twenty-first century, marketing strategies have shifted away from 

selling products and services and toward offering a positive consumer 

experience. Customer experience has now become a key element, and 

the business world has been compared to a theater stage with the 

participation of consumers. Accordingly, businesses, as players, should 

exhibit unforgettable experiences in the business world to attract their 

customers' attention to the applications that maintain in their minds 

(Genç, 2009). 

The concept of customer experience is the part of the experience 

economy and experiential marketing practices that are reflected on the 

customer. Customers are the focus of business marketing strategies. 

Businesses using experiential marketing applications aim to use 

customer-oriented approaches, increase customer satisfaction and 
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loyalty, and aim to gain competitive advantage with customer 

experience management (Pamuk, 2018).  

When the functional and emotional components of products and 

services were designed together, the concept of customer experience 

was formed (Berry et al., 2002:89). Holbrook and Hirchman (1982) 

invented the term after dividing consumer behavior into two categories: 

traditional and experiential approaches. 

Mainly the existing customers of the business, potential customers who 

are in the market but have not become an active customer yet, business 

employees, and all of them, directly (purchase, usage and service) and 

indirect (word of mouth suggestions, advertisements, opinions, anyone 

contacted as an unscheduled encounters such as offering their services 

or brands) are within this group of people. 

6. CUSTOMER EXPERIENCE CREATION PROCESSES 

The introduction of the economic value line to experience staging has 

led to the misperception that experiential marketing just adds an 

element of entertainment to current offerings to entertain customers. 

The aim of experience staging, on the other hand, is to get customers' 

attention (Pine and Gilmore, 1999). Customers of different sizes can be 

engaged through an experience. 

According to the two dimensions of experience, it can be said that each 

component is classified into four different categories, depending on 
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whether they are related to each other (Pine and Gilmore, 1999). 

Information about these dimensions is given below. 

Entertainment: The oldest type of experience is that of entertainment. 

However, it is still the most advanced and well-known type of 

experience. The term "entertainment experience" refers to activities in 

which a person is both passive and active as a brain. Experiencing a 

concert by a well-known band or attending a music festival are 

examples of entertainment. This includes sitting in the back row at an 

event (such as one held at a shopping mall) or watching it on television 

at home. 

Education: In this type of experience, the active participation of the 

individual is also needed. Active, mental or physical participation in 

activities is required in order to inform people in real terms and to 

increase one's knowledge or skills. Integrating education and 

entertainment is advised in terms of benefit and impact, when providing 

an entertainment experience does not make enough impact for 

businesses' marketing efforts. The term “education with entertaining or 

entertaining education” (Pine and Gilmore, 1999:44) is used to describe 

the experiences that connect the fields of education and entertainment. 

Escape: The escape experience includes more of the immersion 

dimension compared to the entertainment and educational experience. 

The person taking part in this experience is a fully engaged participant. 

Theme parks, casinos, and adventure sports are all places where you 

can get away from it all. Participants in the experience of escape, 
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contrary to the connotation evoked by the concept, not only leave a 

location, but also set off towards specified places or activities that are 

worth their time (Pine and Gilmore, 1999). 

Aesthetics: While the purpose is to learn in the educational experience, 

to do it in the escape experience, to feel in the entertainment experience, 

the aim of the participants in the aesthetic experience is just to be there. 

In such experiences, individuals enter into an event or environment, but 

they have no or little effect on this event or environment (Pine and 

Gilmore, 1999). In our country, watching the view of Istanbul from 

Galata Tower or Maiden's Tower and taking a tour on Çamlıca Hill in 

the evening in summer are examples of aesthetic experience (Pamuk, 

2018). 

Pine and Gilmore (1999) stressed the importance of being able to create 

a rich experience by combining not only one type or field of experience 

but also the appealing features of experience. Experiences that reflect 

the features of these four experience areas are the richest. Experiences 

that reflect the features of these four experience areas are the richest. 

When a business's presentation encompasses all four of the 

aforementioned areas of experience, a place or atmosphere is formed 

that deserves to be described as the "cute dot" in the middle of the circle 

in the figure above. 

7. CUSTOMER EXPERIENCE DESIGN 

Pine and Gilmore (1999) mention five design principles in experience 

design. These principles are summarized as follows: 
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The Principle of Thematization of Experience: It is presented as the 

first and basic principle of customer experience design. The experience 

should be connected with this concept, which should be unique and 

different. Customers should be aware of the type of theme they can 

encounter as soon as they walk into the business. While the experiences 

are thematized, factors such as the theme's interest, the themes' ability 

to alter one's perception of reality, the theme's consistent combination 

with time, space, and the subject, the fact that the theme creates a large 

number of spaces within a space, and the theme's matching with the 

identity of the enterprise staging the experience with the theme become 

critical. A customer realizes the experience he/she will have from the 

moment of entering Starbucks and assimilates this as soon as possible 

and takes the decision to order his/her coffee. 

Harmonizing Impressions with Positive Hints: This is the theme that 

is the basis of the experience. Signs stimulate impressions in the 

customer's mind, which contribute to the construction of a theme. 

Customers can clarify their impressions by receiving positive cues 

about the promised experience as a result of each cue (Pine and Gilmore 

1999). The variety of products offered by a business indicates to the 

customer that he/she will have a positive experience. When we visit a 

shopping center, for example, the store includes an area dedicated to 

children and a separate area where we can rest and have a drink (Batı, 

2017). 

Principle of Elimination of Negative Signs: Ensuring the integrity of 

customer experience is possible by eliminating negative signs as well 
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as using positive signs in place. In other words, businesses should 

eliminate any element that distracts attention from the theme, 

contradicts the theme, or removes the effect of the theme (Pine and 

Gilmore 1999). The message to be given to customers should be 

descriptive as well as encouraging positive thinking. An example of this 

is writing "Expectations from Us" instead of "Your Complaints" on 

mailboxes (Batı, 2017). 

Principle of Supporting the Experience with Souvenirs: Due to the 

abstract nature of the experience, concrete traces may be required to 

support the memories to be recalled. There are four alternative 

approaches to create a memento app based on an experience. These 

include selling the souvenir, transforming elements of the experience 

into personalized souvenirs, giving the souvenir directly, or making an 

entirely new souvenir. Consumers buy tangible items related to 

experiences they want to remember, such as postcards, t-shirts with 

logos, or hats. Since experiences have the risk of being forgotten 

without reminders. Those goods bought by consumers have a value far 

beyond the cost of the tangible product for them.  

Integration of the Experience with the Five Senses: The experience 

will be stronger and more memorable if the sensory stimuli 

accompanying it have a supportive and reinforcing feature. For 

example, by loosening and stretching the fabric they use for polishing, 

shoe polishers improve the scent of shoe polish and make various 

noises, making the experience more memorable, even if they do not 

paint better (Pine and Gilmore, 1999). The experience will be enhanced 
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in a store that sells leather shoes since customers will be able to smell 

leather and will be sitting on leather sofas, as the five senses will be 

involved. Another example can be given from the clothing store. While 

such a store primarily appeals to clothing shopping and our sense of 

sight, if it appeals to our senses as a whole with catchy advertisements 

and store visuals, it will be permanent and well-established. Playing 

music that appeals to young people in a store for young clothing will 

increase the pleasure of shopping and thus the buying of product 

quantity (Batı, 2017). 

CONCLUSION 

Many businesses are increasingly using experiential marketing 

strategies in order to build their relationships with customers. 

Traditional marketing, which is now features and benefits marketing, 

has been replaced by an experiential approach, which is critical for 

businesses, with a wide variety of product and service categories. 

With the transformation of shopping into this rational and emotional 

"experience" phenomenon, it has become a necessity for shopping 

centers to develop pleasurable experiences for their customers. 

Consumers spend time in shopping malls to satisfy their sense of 

pleasure, socialize and enjoy. Apart from being the address of 

consuming products and services, shopping centers also correspond to 

symbolic and imaginary relationships involving common experiences 

and buying and selling (Aytaç and Öztürk, 2018). 
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The experience design supported by emotional characteristics is the 

circumstance that makes the most difference in shopping centers. It is 

critical to be able to provide visitors with an experience or a knowledge 

that they will want to share with their peers as a memory (Özdemir, 

2017). The shopping center's event planning, as well as the active 

engagement of its customers in this event, the usage of open and closed 

common areas, and the construction of social spaces, all appeal to 

consumers' emotional needs (Özyer, 2012). These events are arranged 

in such a way that visitors leave with memories to share with others as 

they leave the store. 

Through experiences, people gain knowledge and skills by observing 

and experiencing events. However, to be involved in the learning 

process, individuals require to be actively and consciously participating 

in the experience. In this direction, shopping malls not only enable their 

visitors to shop, but also contribute to their cognitive development 

through activities such as interviews, exhibitions, etc. 

While shopping malls have art galleries, theaters, and movie theaters, 

they promote it as a reinforcing element to their institutions' "lifestyle" 

and reduce it to a public relations exercise (Arık, 2010). It helps its 

consumers in creating an intellectual experience in this context. 

During different times of the year, shopping centers provide workshops 

on the behavioral aspect of experiential marketing. Consumers who 

learn how products are made through various workshops, see the steps 
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of manufacturing, and have fun with the activities exhibited and have 

various experiences and leave with lasting memories. 

In the search for relational experience, it is possible to enjoy shopping 

with friends and family, socialize while shopping, and interact with 

different people (Arnold and Reynolds, 2003). People desire social 

interaction outside their homes by communicating with people who 

have a common interest and by joining peer groups or as members 

(Gilly and Wolfinbarger, 2000). 

In conclusion, the emotional relationship that the experiential 

marketing approach establishes with the consumer ensures that the 

customers have unforgettable memories that they can take home. As a 

result, it is expected that the experiences will provide enjoyment, 

adventure, and sometimes fear and excitement. The customer is the one 

who seeks pleasure, entertainment and pleasure, while the business is 

the experience staging agent who wants to satisfy all these emotional 

needs (Yeniçeri Alemdar, 2010). Businesses are increasingly 

discovering that if customers' emotions can be captured and their 

emotions, hearts, and minds mobilized, their appeal will improve, and 

businesses will be able to develop longer relationships and interaction 

with their customers (Lagiewski and Zekan, 2006). 
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GİRİŞ 

Marka; bir ürünü ya da hizmeti benzerlerinden ayıran isim, renk, 

tasarım, logo gibi bileşenlerden oluşan bir kavram olarak ifade edilse 

de bunun ötesinde ürünle ilgili tüm duygusal çağrışımları da içine alan 

soyut ve somut boyutları ile geniş bir kavramdır. Marka, tüketicinin bir 

ürünü satın almasını sağlayan, bu satın almayı sürekli hale getirerek 

tüketici bağımlılığını sağlayan bir unsurdur. Markalar rakiplerden 

ayrışarak ürün veya hizmetin tüketicinin zihninde farklı 

konumlanmasına, olumlu bir imaj yaratmaya ve tüketiciler nezdinde 

güven duygusunu güçlendirmeye yardımcı olurlar. 

Günümüzde internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte marka iletişimi 

faaliyetlerinin yoğunluğu daha da artmış ve bu kapsamda farklı 

mecralar etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Marka iletişimi, 

kurumların markaya yönelik olan hedef kitle farkındalığını arttırmak 

için yapmış olduğu tüm iletişim çabalarıdır. Teknolojinin gelişmesiyle 

marka iletişimi çabaları geleneksel mecranın yanında, ağırlıklı olarak 

dijital araçlara da yönelmiştir. Zamandan, mekandan ve maddi yönden 

tasarruf sağlayarak çabuk güncellenebilen içerik üretilmesini mümkün 

kılan ve hedef kitle ile çift yönlü iletişimi de olanaklı hale getiren dijital 

mecralar, marka iletişiminde etkili araçlar olarak kabul görmektedir. Bu 

çalışma marka iletişimini ilaç sektörü bazında inceleyerek Pfizer 

Türkiye, Abdi İbrahim ve Novartis Türkiye resmi Facebook ve Twitter 

sosyal medya hesaplarını analiz edecektir. 
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Bu çalışmanın ilk bölümünde marka kavramına kısaca değinildikten 

sonra marka iletişimi sürecinden bahsedilecektir. İkinci bölümde dijital 

mecraların ve onların marka iletişiminde giderek artan önemine vurgu 

yapılacaktır. Üçüncü bölümde Türkiye’de ilaç sektöründe öncü 

markaların resmi Facebook ve Twitter hesapları marka iletişimi 

açısından içerik analizi yöntemi ile incelenecektir. Son bölümde ise 

elde edilen bulgular yorumlanarak çeşitli önerilere yer verilecektir.  

1. MARKA VE MARKA İLETİŞİMİ 

1.1. Marka Kavramı ve Tanımları 

Marka benzer ürünleri ve hizmetleri diğer ürün ve hizmetlerden ayıran 

işaretlerdir (Gümüş, 2013). Markanın birçok tanımı yapılmıştır. 

Örneğin Kurtuldu (2008)’ya göre marka ‘‘Bir ürünü tanıtan, hakkında 

bilgi veren, ürünü ikamelerinden ya da rakiplerinden belirgin biçimde 

ayırt etmeye yarayan, tüketiciyi motive edip ürünü satın almasını 

sağlayan hatta tüketicide bağlılık oluşturup tüketiciyi ürünün sürekli 

alıcısı yani müşteri haline getirmeye çalışan bir unsurdur.’’ Yayınoğlu 

(2006) markanın geçmişteki dar anlamından sıyrılarak günümüze 

geldiğini belirterek soyut ve duygusal bir çerçevede yer aldığına 

değinmişken, Uztuğ (2015) ise temel olarak marka kavramının işlevsel 

ve duygusal niteliklerinin tüketiciler açısından satın alma kararında 

yarar sağladığını belirtmiştir. Tüm bu tanımlardan hareketle markanın 

hem şirketler hem de hedef kitle açısından iki boyutlu bir unsur olduğu 

görülmektedir. Şirketler bağlamında bakıldığında marka, rakiplerden 

ve onların ürün/hizmetlerinden ayırt edici bir görevi yerine getirirken, 
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tüketiciyi harekete geçiren, onları satın almaya teşvik eden, tercih 

edilecek ürün ya da hizmetlerde seçimi kolaylaştırıcı motivasyon 

sağlayan bir unsurdur. 

Marka kavramının günümüzde birçok tanımı yapıldığı gibi, farklı fayda 

ve işlevleri açısından farklı bakış açıları da bulunmaktadır. Yüksel ve 

Mermod (2005) çalışmalarında, markanın üstlenmiş oldukları işlevleri 

şu şekilde sıralamıştır; 

- Karar yükünden kurtarma işlevi: Markalar tüketicileri çok fazla 

arama zahmetinden kurtararak öncelik verdiği ürünü bulmasını 

sağlamaktadır. Bu işlev müşteri memnuniyeti ve yeniden satın 

almayı sağladığı için ‘’süreklilik işlevi’’ olarak da tanımlanmak-

tadır.  

- Fark yaratma işlevi: Bu işlev, markayı veya ürünü rakiplerin ürün 

ve markalarından ayırmasını, aynı marka altında satılan ürünlerin 

birbiri ile bağ kurmasını sağlar. 

- İmaj (Reklam) işlevi: Bu işlev özellikle lüks ürünlerde dikkat 

çekmektedir. Güçlü markalar tüketicide çok özel bir prestiji 

garanti eder. Güçlü markalar tüketicinin marka açısından ek 

memnuniyetini sağlar. Reklam işlevi bir markanın duygu ve 

düşüncelerini kapsamaktır. 
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- Güven ve garanti işlevi: Bu işlevin amacı markanın, tüketicilerine 

aynı markanın kalitesini koruduğu güvenini vermektedir. Bu da 

tüketicilerin bir markaya karşı olan güvenlerinin temelini 

meydana getirmektedir.  

Bu maddelerden hareketle, marka kavramının tanımları ve işlevlerinin 

birbirleri ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Marka, tüketicilerin karar 

almalarını kolaylaştıran, hangi ürün veya hizmetin hangi şirkete ait 

olduğunun ayırt edilmesini sağlayan, ürün veya hizmetin kaliteli olduğu 

güvenini tüketiciye sağlamanın yanı sıra, güçlü markaların reklam 

aracılığı ile prestij kazanmasında rol oynayan bir unsurdur. 

Zengin (2015) markanın yararlarını hem tüketici hem de marka 

sahipleri açısından ele almıştır. Tüketiciler açısından bakıldığında 

markalar ürünün tanınmasını sağlar, riskleri azaltır ve tüketicilere 

kendilerini ifade etme olanağı sağlar. Marka sahipleri açısından, ise 

markalar marka sahiplerine yönelik fiyatları belirleme imkanı 

sunmakta, marka sadakati sağlamaktadır. Böylelikle marka 

rekabetlerden daha az etkilenmekte, marka genişletilmesi sağlanmakta 

ve yeni ürünlerin gelişmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca marka giriş 

bariyeri oluşturarak rakiplerin pazardan pay almasını güçleştirdiği gibi, 

korsan ürünlere karşı da koruma sağlamaktadır.  

1.2. Marka İletişimi 

Günümüzün yoğun rekabet ortamında markalar iletişim faaliyetlerini 

arttırmakta, böylelikle yeni müşteriler kazanmak ve müşterileri elde 

tutmak istemektedir (Uzunkaya, 2017). İletişimin ne kadar önemli 
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olduğuna bağlı olarak tüketicilerin markaya yönelik bilgi edinme süreci 

de hızlanmaktadır. Böylece tutumların yönü ile gücü belirlenmekte, 

tüketici markayı tanıyabilmektedir. Tüketiciler markadan gelen 

mesajları ayrı ayrı değerlendirmezler. Tüketiciler zaman içerisinde 

kendilerine iletilen mesajları bir bütün olarak görmekte ve zihinlerinde 

marka ile kurum imajını şekillendirmektedirler (Can, 2007).  

Marka iletişimi, markanın kimlik, kişilik ve imajının aktarılmasını 

sağlayan reklam, satış arttırma, markanın görsel kimliğinin ve markaya 

yönelik halkla ilişkiler çalışmalarını içinde barındıran iletişim 

etkinliğidir. Marka iletişimi, marka bağımlılığı ve bilinirliğini 

oluşturmanın en etkili yoludur. Markanın doğru hedef kitleye ulaşması 

için yapılan tüm tanıtım ve tutundurma faaliyetleri marka iletişimidir 

(Çetintaş, 2019). Yapılan bu çalışmalar yalnızca ürün ve hizmetin 

tanınmasına yönelik olarak değildir. Bu çalışmalar satıştan sonraki 

süreçte de belirli bir plan ve strateji dahilinde sürdürülmelidir. Bunun 

yanı sıra iletişimin yalnızca tek bir kanal üzerinden sürmesi yeterli 

olmayacaktır. Bu nedenle sunulmak istenen içeriğe uygun olan 

kanalların seçilmesi ve bu kanallar aracılığı ile iletişim sağlanması 

büyük önem taşımaktadır (Aydın, 2017). 

Marka iletişiminde hangi uygulama ve yöntemlerin kullanıldığı da 

büyük önem taşımaktadır. Yayınoğlu (2006) yapmış olduğu çalışmada 

marka farkındalığı ve bilinirliğinin sağlanması amacıyla yapılan 

bütünleşik marka iletişimini beş başlık altında ele almıştır: 
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- Markanın Fiziksel Yüzü ve Tasarımı Yoluyla İletişim: Bu iletişim 

türünde markanın ismi ve biçimi ön plandadır. Bunlar markanın 

benzerlerinden ayrılmasını sağlayan fiziksel belirtilerdir. 

Markanın ismi ürünün taşımış olduğu özel adı ifade etmektedir. 

Marka isimleri şirketin markalaşma sürecinde başarılı olmasını 

sağlar ve akılda kalması sebebiyle hem hatırda kalacak hem de 

şirketi başarıya sürükleyecektir. Marka biçimi ise ses, renk, yazı 

gibi markaya özgü olan ayırt edici unsurları ifade etmektedir. 

Örneğin ambalaj üzerindeki yazılar tüketiciye bilgi verir ve 

ürünün diğer ürünler ile karışmasının önüne geçer. 

- Marka İçin Halkla İlişkiler: Marka açısından yapılan halkla ilişkiler 

markanın tanınması ve hatırlanmasını sağlamakta, markaya 

yönelik bir tutum yaratılmasında etkili olmaktadır. 

- Marka Reklamı: Marka reklamı yapılmadan markalaşma sürecinin 

yürütülmesi güçtür. Reklam yapılırken, arka planda sağlam bir 

zemin oturtulmalıdır. Marka reklamları ile birlikte ilgili 

çevrelerin hareketlerinin etkileri sonucunda birçok marka 

doğmuştur. 

- Satış Noktası İletişim Etkinlikleri: Bu etkinlikler ile birlikte satış 

temsilcileri ve tüketiciler yüz yüze bir araya gelme imkanı 

bulmaktadırlar. Kurulacak yüz yüze iletişimin avantaj 

sağlamasının yanı sıra görsel olarak kullanılan afişler, ürün 

maketleri, posterler gibi görseller ile çevre tasarımı da satış 

noktası iletişim etkinliklerini kapsamaktadır. 
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- Diğer İletişim Yolları: Zaman içerisinde birçok farklı marka 

iletişimi tekniği ortaya çıkmıştır. Halkla ilişkiler ve reklamlardan 

farklı olarak videolar, marka elçileri ve destek hattı gibi 

uygulamalar bu iletişim yollarına örnek verilebilir. 

Marka iletişiminin hangi iletişim yolları ile yapıldığının yanı sıra hangi 

araçlar ile yapıldığı da önem arz etmektedir. Öztürk ve Gönenç (2018) 

marka iletişim kanallarını/araçlarını iki şekilde gruplamıştır. Bunlardan 

ilkini doğrudan iletişim kanalları oluşturmaktadır. Marka hakkında 

edinilmiş olan iyi ya da kötü tecrübeler sonucunda tüketicilerin 

zihninde bir marka konumlaması oluşmaktadır. Bu sebeple doğrudan 

iletişim kanalları etkili bir şekilde yönlendirilmelidir. Bu doğrultuda 

marka çalışanları, marka kullanıcıları, etkinlik/tanıtımlar önemlidir. 

Marka çalışanları markanın temsilcisi haline gelerek o markayı 

benimsemeli ve marka iletişimi ile ilgili tüm süreçler çalışanlar ile 

paylaşılmalıdır. Bununla birlikte, diğer bir iletişim kanalı olan marka 

kullanıcıları ürün hakkında yorum ve tavsiyeler yaparak tecrübe 

aktarmaktadır. Bu sebeple uzun dönemli bir marka bağlılığı yaratılması 

için tanıtıma özel promosyonlar düzenlenebilir. Etkinlik ve tanıtımlar 

da markayı kullanan müşteriler ile yüz yüze gelme yöntemidir. Bununla 

birlikte bir diğer iletişim kanalı ise medya araçlarıdır. Markanın yaygın 

bir şekilde tanıtılması için medya organlarını kullanmak yaygın bir 

yöntemdir. Bu medya araçları görsel medya organları, işitsel medya 

organları ve online medya olarak sıralanmaktadır. Görsel medya 

organlarına örnek olarak gazeteler, dergiler ve televizyon örnek 
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verilebilir. Orta yaşlı ve genç insanlar için ise günümüzde bilgiye 

ulaşabilme kaynağı İnternet’tir. İşitsel medya organları kulaklarımıza 

hitap eden medya araçları olan radyo ve televizyon işitsel medya 

organlarını temsil etmektedir. Online medya ise en farklı şekilde 

insanlara ulaşmayı sağlayan kanaldır. Online medyada her iletişim 

kanalının farklı bir karakteristiği bulunmaktadır. Marka siteleri, sosyal 

medya, E- mail ve bloglar online medyayı oluşturan kanallardandır. 

Markaların yalnızca ürün ve hizmetlere yönelik özellikleri müşterilere 

anlatması tek başına yeterli olmamaktadır. Hedef kitle ile samimi bir 

ilişki kurarak duygusal bağ meydana getirmek çok daha önemlidir. 

Böylelikle müşteriler markaya yönelik olumlu bir tutum oluşturacak ve 

bu da satın alma kararlarında etki sağlayacaktır. Burada marka iletişimi 

ile ilgili faaliyetler kilit role sahiptir. Geleneksel kitle iletişim araçları 

ve sosyal medya markalar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Müşteriler ile doğru bir sosyal medya stratejisi izleyerek etkili iletişim 

kuran markalar, kendilerini diğer rakiplerinden farklı bir konuma 

koyacaktır (Aydın, 2017). Sosyal medyanın düşük maliyetli lması, 

kolay erişim, kısa zamanda geri bildirim almak gibi avantajları 

nedeniyle markalar geleneksel iletişim alanlarına ek olarak sosyal 

medyayı kullanmaya başlamıştır. Sosyal medya tüketicilere yazı, resim 

ve video özelliklerini sunmakta, telefon, tablet gibi farklı mobil 

araçlarından ulaşılabilmesi sebebiyle avantaj sağlamaktadır. (Sönmez 

ve Taşkıran, 2019). Aydın (2017) çalışmasında, günümüzde markaların 

çoğunun sosyal medyaya büyük yatırımlar yaptığını aktarmıştır.  Sosyal 

medya kullanımının yaygınlaşması, kullanıcı kimliklerinin belirgin 
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olması, ölçümlemenin hızlı yapılması ve etkileşimli olması, kurumların 

markalaşması açısından sosyal medyanın önemli hale gelmesinin temel 

sebepleri arasında yer almaktadır. 

Kısacası, gelişen internet teknolojilerinin ortaya çıkardığı sosyal medya 

kavramı hem marka hem de markanın alıcıları açısından büyük 

avantajları da beraberinde getirmiştir. Zaman ve mekan sınırının 

ortadan kalkması ile daha etkin bir iletişim kurulmuş, hedef kitlenin 

beklentileri daha kolay bir biçimde saptanmış ve onlara daha hızlı bir 

biçimde ulaşılmıştır. Sosyal medyanın iki yönlü iletişime dayalı olarak 

karşılıklı bir yarar sağlaması da önemli avantajlarındandır.  

2. MARKA İLETİŞİMİ VE SOSYAL MEDYA 

İnternet insanlığın hizmetine sunulduğu ilk dönemlerinde günümüzdeki 

özelliklerine sahip bir iletişim aracı değildi. İlk dönemlerinde 

kullanıcılar önce Web 1.0 dönemini yaşamışlardı. Bu dönemde bir 

içerik yayınlayıcı bir de içerik okuyucusu mevcuttu. Bu nedenle 

kullanıcıların içeriğe müdahale etme olanağı son derece sınırlıydı. 

İlerleyen zaman ile birlikte uydu ve mikro elektronik teknolojilerindeki 

gelişim, Web 1.0’dan Web 2.0’a geçişi beraberinde getirmiştir. Bu 

dönem ile birlikte internet kullanıcıları hem tüketici hem de üretici 

konumuna geçmiş, istedikleri içerikleri üretip yayınlayabilme ve 

yayınlanmış içeriklere de müdahil olabilme imkanlarına 

kavuşmuşlardır. Son yıllarda Web 2.0’ın sunmuş olduğu birçok iletişim 

imkanı içerisinde bireylerin ve işletmelerin en fazla dikkatini çeken ve 
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en fazla kullanılanı sosyal medyadır (Canöz, 2016). Buradan hareketle 

internet teknolojisini ilk çıktığı yıllarda tek taraflı bir gelişim 

gösterirken ilerleyen yıllarda Web 2.0’ın getirdiği yenilikler ile birlikte 

hem içeriği üreten hem de tüketenler açısından iki yönlü bir yarar 

sağladığı söylenebilir.  

Vural ve Okmeydan (2016)’a göre gelişen internet teknolojileri ve bu 

bağlamda ortaya çıkan sosyal medya olgusu tek yönlü bilgi 

aylaşımından çift yönlü ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçilmesine 

olanak sağlamıştır. Bu yapıyla beraber pazarlama iletişimi ve halkla 

ilişkiler bakımından önemli bir noktada olan sosyal medya, büyük 

fırsatları da beraberinde getirmiştir. Markalar zaman ve mekan sınırı 

olmadan hedef kitlelerine ulaşma imkanı bulmuştur. Sosyal medya 

ortamları aracılığı ile hedef kitleleri ile iletişime geçen markalar onların 

istek, beklenti ve ihtiyaçlarını kolayca tespit etmekte, mevcut 

faaliyetleri ile ilgili hızlı bir biçimde geri bildirim alabilmektedir. Tüm 

bunların yanı sıra bu iletişim ortamlarını kullanarak hedef kitleleri ile 

dostça diyalog içinde kalmayı başaran markalar mevcut müşterilerini 

sadık müşterilere dönüştürebilmektedir.  

Markaların yalnızca ürün ve hizmetlere yönelik özellikleri kitlesine 

anlatması tek başına yeterli değildir. Müşteriler ile samimi bir ilişki 

kurarak duygusal bağ meydana getirmek çok daha önemlidir. 

Böylelikle müşteriler markaya karşı olumlu bir tavır oluşturacak ve bu 

da satın alma kararlarında etki sağlayacaktır. Burada marka iletişimi ile 

ilgili faaliyetler kilit role sahiptir. Geleneksel kitle iletişim araçları ve 

sosyal medya markalar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. 
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Müşteriler ile uygun bir sosyal medya yöntemi kullanarak etkili iletişim 

kuran markalar, kendilerini diğer rakiplerinden farklı bir konuma 

koyacaktır (Aydın, 2017). Sosyal medyanın düşük maliyetli olması, 

kolay erişim, kısa zamanda geri bildirim almak gibi avantajları 

nedeniyle markalar geleneksel iletişim alanlarına ek olarak sosyal 

medyayı kullanmaya başlamıştır. Sosyal medya tüketicilere yazı, resim 

ve video özelliklerini sunmakta, telefon, tablet gibi farklı mobil 

araçlarından ulaşılabilmesi sebebiyle avantaj sağlamaktadır. (Sönmez 

ve Taşkıran, 2019). Aydın (2017) çalışmasında, günümüzde birçok 

markanın sosyal medyaya büyük yatırımlar yaptığını aktarmıştır.  

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, kullanıcı kimliklerinin 

belirgin olması, ölçümlemenin hızlı yapılması ve etkileşimli olması, 

kurumların markalaşması açısından sosyal medyanın önemli hale 

gelmesinin temel sebepleri arasında yer almaktadır. 

Kısacası, gelişen internet teknolojilerinin ortaya çıkardığı sosyal medya 

kavramı hem marka hem de markanın alıcıları açısından büyük 

avantajları da beraberinde getirmiştir. Zaman ve mekan sınırının 

ortadan kalkması ile daha etkin bir iletişim kurulmuş, hedef kitlenin 

beklentileri daha kolay bir biçimde saptanmış ve onlara daha hızlı bir 

biçimde ulaşılmıştır. Sosyal medyanın iki yönlü iletişime dayalı olarak 

karşılıklı bir yarar sağlaması da önemli avantajlarındandır.  
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Markalar genel olarak, toplulukları kendi istedikleri şekilde bir araya 

getirmek için sosyal medyayı kullanmaktadırlar. (Kanışlı, 2013) 

yapmış olduğu çalışmada markaların sosyal medya kullanım 

nedenlerini aşağıdaki maddeler halinde sıralamıştır: 

• Sosyal medya kullanarak marka algısını oluşturmak,  

• Sosyal medya ve markaya yönelik farkındalık oluşturmak,  

• Sosyal medyada bulunan topluluklara markayı daha etkin bir 

şekilde anlatmak,  

• Sosyal medya mecrasını kullanan potansiyel müşterilerle açık ve 

samimi ilişkiler kurmak,  

• Hedef kitleyi takip etmek ve onlarla iki yönlü iletişim kurmak 

amacıyla marka imajını geliştirmek,  

• Yeni servisler, ürünler ve uygulamalarla ilgili bilgileri hedef 

kitleye ulaştırmak, onların görüşlerini toplamak, toplanan 

geribildirimlerle gerekli güncellemeleri yapmak,  

• Marka avukatları yaratmak 

 

2.1. Marka İletişiminde Kullanılan Sosyal Medya Mecraları 

2.1.1. Instagram 

Instagram 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 

geliştirilmiş popüler bir fotoğraf paylaşma uygulamasıdır. Özellikle 

fotoğraf gibi görsellerin ve kısa videoların paylaşılmasına olanak 

sağlamaktadır. Hashtag ve konum ekleme özelliklerinin yanı sıra 

etkileyici filtre kullanımına imkan vermektedir (Çağıl, 2017). 
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Instagram’da yer alan markalı hesaplar, internet ile meydana gelen 

iletişim sürecinde zorla araya giren bir yapıya sahip değildir. Burada 

kullanıcı, gönüllü olarak iletişim sürecine dahil olmaktadır. Kullanıcı 

kendi ilgi alanına giren marka hesabını takip eder (Öztürk vd. 2016). 

2.1.2. YouTube 

YouTube, Mutlu ve Bazarcı (2017)’nın çalışmasında belirttiği üzere 15 

Şubat 2005 yılında 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. 2006 

yılının Kasım ayında Google tarafından satın alınan YouTube, 

Google’dan sonra en fazla ziyaret edilen ikinci site konumundadır. 

YouTube her ne kadar bir video platformu olsa da görselliğin getirmiş 

olduğu birtakım avantajları kullanmaktadır. Toplumsal ihtiyaçlardan 

olan eğitim, eğlence, TV programlarını izleme, müzik dinleme gibi 

ihtiyaçlara karşılık verebilmektedir. Böylelikle görsel medyanın 

sağlamış olduğu tüm işlevlere de katkıda bulunmaktadır. YouTube’un 

en önemli özelliği içeriğin kullanıcı tarafından üretilmesine imkan 

sağlamasıdır. Bu durum YouTube’un geleneksel medyaya göre 

sağlamış olduğu en büyük avantajlardan biridir (Kuyucu, 2017). 

2.1.3. Bloglar 

Bloglar internetin iletişim toplumunda bir araç olarak yer alması 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Bloglar, internet günlükleri anlamına gelen 

‘’Weblog’’ kelimesinin kısaltılmış halidir. Bloglar yalnızca anıların 

yazıldığı bir mecra değildir. Farklı konular hakkındaki yorumları ve 
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ürün pazarlamasına kadar çok geniş bir alanda işlevini sürdürmektedir 

(Dilmen, 2007). 

 2.1.4. Facebook 

Facebook, insanların tanıdığı veya tanımadığı kişi ve kurumlarla 

iletişimini sağlayan, bilgi alışverişine imkan veren ve bu faaliyetlerde 

aktif rol oynamasını sağlayan sosyal ağdır (Akyol vd. 2012). Facebook 

2004 yılında Mark Zuckerberg önderliğinde, Eduardo Saverin, Dustin 

Moskovitz ve Chris Hughes tarafından kurulmuştur (Özutku vd. 2014). 

Facebook’un kolay ve basit bir tasarıma sahip olması, büyük 

demografik katılımlar sağlaması, aktif olmaya yönlendiren 

seçeneklerinin olması (foto-video paylaşımı vb.), iletişimi kolaylaştıran 

yaratıcı bir donanıma sahip olması bu siteye olan ilginin hızla 

artmasının başlıca nedenleri arasında sayılmaktadır (Özdemir vd. 

2014). Güncel Facebook verilerine bakıldığında aylık aktif kullanıcı 

sayısının 2,23 milyar olduğu görülmektedir. Bu sayının %56’sı erkek, 

%44’ü ise kadındır. Günlük olarak ise Facebook’u ziyaret eden 

kullanıcı sayısı 1.47 milyar kişidir.  

2.1.5. Twitter 

Twitter dünyadaki en popüler mikroblog uygulamalarından biridir. 

Twitter, Mart 2006’da Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz 

Stone tarafından kurulmuştur (Ayan, 2016). Bir mikroblogging hizmeti 

olan Twitter'ın asıl amacı kullanıcılarının “ne yaptığını” ya da “ne 

düşündüğünü ortaya koymasıdır. Twitter hem bilgisayarda hem de 

akıllı telefonlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Twitter özellikle 
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mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Telefonların kişilerin her zaman yanında olması ve 

Twitter'ın uygulama olarak akıllı telefonlara uyarlanması bu 

yaygınlaşmayı tetiklemiştir (Özpınar, 2016). 

Marka iletişimi konusu, çeşitli araştırmacıların dikkatini çekmiş ve 

literatürde bu konu hakkında farklı çalışmalar yapılmıştır. Bir sonraki 

başlıkta bu kapsamda yapılan bazı çalışmalar listelenecektir. 

2.2. Marka İletişimi ile İlgili Yapılmış Olan Bazı Çalışmalar 

Kale (2016), Marka iletişiminde Instagram kullanımının önemine 

değinmiş olduğu araştırmada sosyal medyanın gelenekselin dışına 

çıkılmasını bir zorunluluk haline getirdiğine değinmiş, pazarlama 

iletişimi açısından sık bir şekilde kullanılan Instagram pazarlamasını 

detaylı bir şekilde araştırmayı amaçlamıştır. 

Solak (2020), Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi neticesinde 

dijitalleşme sürecinin hızlandığını, bu nedenle markaların dijital bir 

dönüşüm geçirdiğini belirterek sosyal medyada aktif olduklarını 

söylemiştir. Bu bağlamdan hareketle yapılan araştırmada markaların 

Twitter paylaşımları yazılı/görsel içerik analizi metodu kullanılarak 

incelenmiş, sonuç olarak markaların Twitter kullanımlarında biçim ve 

içerik kullanımlarının farklı olmasının yanı sıra, Twitter’da markaların 

yeterince etkin olmadığını ortaya koymuştur. 
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Uzunkaya (2017), Marka iletişiminin marka güvenine etkisinin ne 

olduğunu ortaya koymayı amaçlamış, bu amaçla Kocaeli şehrinde 18 

yaş ve üzerini kapsayan bir araştırma yapmıştır. Bu çalışma sonucunda 

hem tek taraflı hem de çift taraflı iletişimin müşteri memnuniyeti 

sağladığını ortaya çıkarmış, tek yönlü marka iletişiminin etki düzeyinin 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Özgen ve Elmasoğlu (2016), Twitter mecrasının marka iletişimi 

açısından nasıl kullanıldığını ortaya koymak amacıyla Türkiye’de aktif 

çalışan ve Twitter’da en fazla takip edilen havayolu şirketlerine yönelik 

bir araştırma yapmıştır. Türk Havayolları, Pegasus Airlines ve Anadolu 

Jet şirketlerinin baz alındığı çalışmada üç havayolu şirketinin de 

ağırlıklı olarak satışı teşvik etmeye yönelik iletiler paylaştığı ortaya 

konmuş, üç markanın da tek yönlü iletişime ağırlık verdiği ortaya 

çıkmıştır.  

Dondurucu ve Çetinkaya (2020), Covid-19 salgını sürecinde 

uluslararası havayolu şirketlerinin marka iletişimi stratejilerini ortaya 

koymayı amaçlamış, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ulusal 

havayolu şirketlerinin Instagram kullanımı ile Türk Havayolları’nı 

kıyaslamıştır. Araştırma sonucunda Türk Havayolları ve American 

Airlines’ın  kriz döneminde içerik paylaşım düzeylerinin arttığı, bu iki 

havayolu şirketinin sınırlı bir iletişimi olan British Airways’a göre daha 

yüksek etkileşim düzeyi olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Çat ve Akbulak (2020), Havayolu şirketlerinin logolarını marka 

iletişimi bağlamında incelemiştir. Bu bağlamda ulusal havayolu olma 
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niteliği taşıyan Alitalia, British Airways ve Türk Havayolları 

şirketlerine ait logolar marka iletişimi kapsamında incelenmiştir. 

Keşaplı (2017), Sosyal medyada müşterileri ile iletişim kuran 

şirketlerin, kurmuş olduğu iletişimin marka değerine olan etkisini 

araştırmıştır. Bu araştırma sonucunda, sosyal medyada müşterileri ile 

iletişim kuran işletmelerin, markaların değerinde etkili olduğu 

sonucunu ortaya koymuştur. 

Küçüksaraç ve Küçüksaraç (2019), Instagram kullanımının marka 

iletişimi kapsamında bir halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanıldığını 

ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular sonucunda Instagram 

hesaplarında markaların halkla ilişkiler maksadıyla paylaşılan 

gönderilerin çok az olduğu görülmüştür. 

Kabasakal ve Öztürk (2019), İlaç sektöründe sosyal medya 

kullanımının marka algısına etkisinin ne olduğunu ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’de faaliyette bulunan 

yerli ve yabancı firmalardan satış geliri en fazla olan 6 firma görüşme 

yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal 

medyanın hedef kitleye ulaşma açısından önemli olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Garip (2019), Marka iletişimi kapsamında markaların Instagram 

kullanımını, marka kişiliği açısından ele almıştır. Elde ettiği verileri 

hem nitelik hem de nicelikler yönleriyle incelemiştir. Analiz 
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sonuçlarına göre markaların yeterli oranda Instagram kullanamadığı ve 

markaların ürüne yönelik yapmış oldukları paylaşımlar sonucunda 

yansıtmış oldukları marka kişiliklerini tüketicilerin de aynı şekilde 

algıladıkları ortaya çıkmıştır. 

Uğurlu (2016), Yeni medya araçları ile birlikte, bireylerin mecra 

olmalarını, marka iletişimini ve farklılaşan kitle iletişim araçlarına 

doğru içerik üretimini ele almıştır. Teknolojik gelişmelerin insan ve 

toplum yaşamını kolaylaştırdığı ve kitlenin yönettiği medyanın bireysel 

ve kitlesel iletişim imkanı sunduğu gibi sonuçları ortaya koymuştur. 

3. MARKA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI, 

İLAÇ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bu bölümde Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinin Facebook ve 

Twitter hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar marka iletişimi 

açısından incelenecektir. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırma, 1 Mayıs 2019 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, seçilen 

ilaç firmalarının resmi Facebook ve Twitter Türkiye hesaplarının marka 

iletişimi açısından incelenmesini ve sonuçlarını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Marka iletişimi kapsamında yapılan literatür taraması 

sonucunda ilaç şirketlerine yönelik araştırmaların son derece sınırlı 

olduğu görülmüştür. Pfizer Türkiye, Abdi İbrahim ve Novartis 

Türkiye’nin Facebook ve Twitter’da yapmış olduğu paylaşımların 

marka iletişimi açısından incelenmesini konu alan bu çalışma, 
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gelecekte tekrar yapılacak çalışmalara referans teşkil edebilecek ve 

sonuçları birbiri ile kıyaslanarak farkları güncel bir biçimde ortaya 

konabilecektir. Bu konuda ortaya konan araştırmaların sınırlı olması 

sebebiyle, yapılan bu çalışmanın literatürdeki boşluğu doldurmada 

katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  

Bu amaçtan hareketle cevaplanması için belirlenen araştırma soruları 

şu şekildedir; 

1. İlaç şirketleri resmi Facebook ve Twitter sayfalarında yapmış 

olduğu paylaşımlarda marka iletişimi açısından takipçilerine 

hangi kategorilerde daha fazla bilgi vermiştir? 

2. İlaç şirketleri, marka iletişimi açısından hangi sosyal medya 

mecrasını daha aktif kullanmaktadır? 

3. Araştırma kapsamında seçilen hangi ilaç şirketi/şirketleri 

takipçilerinin dikkatini çekmek için sosyal medyada hangi 

biçimsel özellikleri daha fazla kullanmıştır? 

4. Seçilen ilaç şirketlerinin paylaşımlarına yapılan etkileşim oranları 

nasıldır? 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu çalışmanın evreni Türkiye’de ilaç sektöründe lider konumundaki 

firmalardır. Örneklem olarak ise 15 Ekim 2019 ve 5 Nisan 2020 

tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘‘En Gözde Şirketler’’ araştırması 

sonucuna göre ilk 5 firma seçilmiştir. 



184 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

En Gözde Şirketler (EGŞ), 2009 yılında başlayan Türkiye’nin ilk 

işveren algısı araştırmasıdır. Uluslararası standartları Türkiye 

kültürüne, Türkiye’nin en geniş öğrenci networkü 3İK (Üniversite İş ve 

Kariyer Kulüpleri Birliği) aracılığıyla sunan EGŞ kısa zamanda büyük 

bir başarı elde etmiştir ve başarısını katlayarak sürdürmektedir. 

Araştırmada yıllık ortalama 250 şirket yer almaktadır. Araştırmada yer 

alan şirketler üniversite öğrencileriyle yapılan odak grup 

görüşmeleriyle belirlenmektedir. Her yıl ortalama 55000 öğrencinin 

katıldığı araştırma online olarak yapılmaktadır. Araştırma ile ilgili 

duyurular kulüpler, üniversite yönetimleri ve email aracılığıyla 

yapılmaktadır. Şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada 

çeşitli başlıklar altında 66 soru bulunmakta ve şirket kültüründen, 

öğrencilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerine kadar birçok konuyu 

ölçümlemektedir (www.engozdesirketler.com). 

En gözde İlaç sektörü şirketleri 2020 sıralaması şu şekildedir: 1. Pfizer, 

2. Abdi İbrahim, 3. Bayer, 4. Novartis, 5. Bilim İlaç. Araştırmada 

sıralamaya giren bu ilaç sektörü şirketlerinden Facebook ve Twitter 

sayfası bulunan ilk 3’ü seçilmiştir. Pfizer, Abdi İbrahim ve Novartis, 

Türkiye resmi Facebook ve Twitter hesaplarına sahiptir. 3. Sırada yer 

alan Bayer ilaç şirketinin resmi Türkiye Twitter sayfasının olmaması 

sebebiyle analiz dışı bırakılmış ve yerine Novartis dahil edilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Pfizer Türkiye, Abdi İbrahim ve Novartis Türkiye’nin 1 Mayıs 2019 ve 

30 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan süreçte yapmış olduğu paylaşımlar 

http://www.3ik.org/
http://www.engozdesirketler.com/
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marka iletişimi açısından etkinliği daha ayrıntılı ortaya koyabilmek için 

‘’İçerik Analizi’’ yöntemi ile incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında; 

• Pfizer Türkiye, Abdi İbrahim ve Novartis Türkiye resmi Twitter 

ve Facebook sayfalarında yapmış oldukları paylaşımlar 

içeriklerine göre kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler; başarı, 

bilgi verme, dilek, duyuru, kutlama/özel gün, sosyal sorumluluk, 

taziye, teşekkür, yıldönümü ve anmadır. 

• Araştırma kapsamında seçilen ilaç şirketlerinin 1 Mayıs 2019-30 

Nisan 2020 tarihleri arasında yapmış olduğu Facebook ve Twitter 

paylaşımlarının biçimsel özelliklerini ortaya konmak 

amaçlanmıştır. Bu biçimsel özellikler; Görsel, video ve yazıdır. 

• Seçilen ilaç şirketlerinin Facebook ve Twitter resmi Türkiye 

sayfalarının 1 Mayıs 2019-30 Nisan 2020 tarihleri arasında 

yapmış olduğu genel paylaşımlar etkileşim açısından ele 

alınmıştır. Etkileşim kriterleri marka iletişimi kapsamında 

takipçilerin ne kadar aktif olduğunu amaçlamaktadır. 

Facebook’ta etkileşim oranları olarak beğeni, yorum ve 

paylaşımlar baz alınacak, Twitter’da ise beğeni, yorum ve retweet 

sayısı ortaya konacaktır. 

3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışma, ‘’En Gözde Şirketler’’ araştırmasında sıralamaya giren 5 
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ilaç şirketinden Facebook ve Twitter hesaplarını aktif olarak kullanan 

ilaç şirketlerini kapsamaktadır. Mecra olarak sadece Facebook ve 

Twitter hesaplarının incelenmesi sınırlı tutulmuştur. Araştırma 1 Mayıs 

2019 ve 30 Nisan 2020 arasındaki bir yıllık dönemi kapsamaktadır. 

3.5. Bulgular 

Tablo 1. Seçili Markaların Facebook Beğeni ve Takipçi Sayıları 

Marka Beğeni Takipçi 

Pfizer Türkiye 107.789 105.454 

Abdi İbrahim 87.814 88.434 

Novartis Türkiye 18.817 15.501 

 

Araştırma kapsamında seçili ilaç şirketlerinin resmi Facebook 

sayfasındaki toplam beğeni ve takipçi sayılarına bakıldığında Pfizer 

Türkiye’nin 107.789 beğeni ve 105.454 takipçi ile en fazla beğeni ve 

takipçi sayına sahip olan ilaç şirketi olduğu görülmektedir. Abdi 

İbrahim 87.814 beğeni ve 88.434 takipçi sayısına ulaşmıştır. 

Facebook’ta beğeni ve takipçi sayısında son sırada olan ilaç şirketinin 

ise Novartis Türkiye olduğu ortaya görülmektedir.  

 

Tablo 2. Seçili markaların Twitter beğeni sayıları 

Marka Beğeni 

Pfizer Türkiye 12.817 

Abdi İbrahim 24.132 

Novartis Türkiye 51.995 
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Şirketlerin resmi Twitter hesaplarının beğeni sayılarına bakıldığında 

Novartis Türkiye en fazla takipçi sayısına sahip olan ilaç şirketi olduğu 

görülmektedir.  Abdi İbrahim ikinci sırada yer alırken, Twitter’da en az 

takipçi(beğeni) sayısına sahip olan ilaç şirketi Pfizer Türkiye’dir. 

Tablo 3. Şirketlerin Facebook’ta Yaptığı Paylaşımların İçerikleri 

 PFİZER 

TÜRKİYE 

ABDİ İBRAHİM NOVARTİS 

TÜRKİYE 

İçerik Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Başarı 7 2,8 26 12,9 3 1,4 

Bilgi verme 165 66,8 75 37,3 106 50,2 

Dilek 2 0,8 12 6 4 1,9 

Duyuru 2 0,8 23 11,4 34 16,1 

Kutlama/Özel 

Gün 

44 17,8 23 11,4 36 17,1 

Sosyal 

sorumluluk  

14 5,7 22 11 16 7,6 

Taziye 2 0,8 3 1,5 2 1 

Teşekkür - - 1 0,5 7 3,3 

Yıldönümü/Anma 11 4,5 16 8 3 1,4 

Toplam 247 %100 201 %100 211 %100 
 

Pfizer Türkiye resmi Facebook sayfasında 1 Mayıs 2019-30 Nisan 2020 

tarihleri arasında toplam 247 paylaşım yapmıştır. Paylaşımların içerik 

dağılımlarına bakıldığında takipçilere bilgi verme amaçlı paylaşımların 

oranının yüzde 66,8 olduğu görülmektedir. En çok paylaşımı 

bilgilendirme konusunda yapan Pfizer Türkiye genel olarak hedef 

kitlesini/takipçilerini farklı konularda bilgilendirme ve 

bilinçlendirmeye yönelik paylaşımlar yapmış, özel günlere de 

hassasiyet ile yaklaşmıştır. Hedef kitlede farkındalık yaratmak için 

yapılan sosyal sorumluluk faaliyetleri de genel olarak en fazla 
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paylaşılan içerikler arasındadır.  

Abdi İbrahim resmi Facebook sayfasında genel olarak bilgilendirici 

içeriklere daha fazla önem vermiştir. Bilgi vermeye yönelik paylaşımlar 

tüm paylaşımların yüzde 37,3’ünü oluşturmaktadır. Taziye ve teşekkür 

içerikli paylaşımların oranına bakıldığında ise diğer içeriklerden daha 

az olduğu görülmektedir.  

Novartis Türkiye resmi Facebook sayfasında yapılan toplam 211 

paylaşımın yüzde 50,2’si bilgi verici paylaşımları kapsamaktadır. 

Ağırlıklı olarak takipçilerini bilgilendirici mesajları paylaşan şirket, 

ikinci olarak kutlama ve özel gün içerikli mesajlara yer vermiştir. 

Novartis Türkiye, belirlenen tarihler arasında yapmış olduğu toplam 

211 paylaşımda başarı, yıldönümü ve taziye içerikli paylaşımlarına 

diğerlerinden daha az yer vermiştir. 

Tablo 4. Şirketlerin Twitter’da Yaptığı Paylaşımların İçerikleri 

 PFİZER TÜRKİYE ABDİ İBRAHİM NOVARTİS 
TÜRKİYE 

İçerik Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Başarı 27 8 13 7,5 3 1,2 

Bilgi verme 212 63,3 108 62,8 200 82,3 

Dilek 5 1,5 1 0,6 6 2,5 

Duyuru 3 0,9 7 4 2 0,8 

Kutlama/Özel 

Gün 

34 10,1 26 15,1 15 6,2 

Sosyal 

sorumluluk  

50 15 8 4,6 10 4,1 

Taziye - - 2 1,2 2 0,8 

Teşekkür 2 0,6 2 1,2 1 0,4 

Yıldönümü/Anma 2 0,6 5 3 4 1,7 

Toplam 335 %100 172 %100 243 %100 
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Pfizer Türkiye, resmi Twitter sayfasında 1 Mayıs 2019-30 Nisan 2020 

tarihleri arasında toplam 335 paylaşım yapmıştır. Bu paylaşımların 

genel içeriklerine bakıldığında bilgi vermeye yönelik tweetlerin oranı 

yüzde 63,3’lük kısmı oluşturmuştur. Pfizer Türkiye’nin sosyal 

sorumluluk konularında atmış olduğu tweetlerin oranı yüzde 15, özel 

günlerin kutlanmasına yönelik tweetleri yüzde 10,1’dir. Şirket yapmış 

olduğu toplam 335 paylaşımın büyük kısmında hedef kitlesini 

bilgilendirmiştir.  

Abdi İbrahim resmi Twitter sayfasında 1 Mayıs 2019 ve 30 Nisan 2020 

tarihlerini kapsayan süreçte atılmış olan tweetlerin toplamı 172’dir. 

Tweetlerin içerik oranlarına bakıldığında Abdi İbrahim’de Pfizer 

Türkiye gibi bilgi verici içerikleri daha çok paylaşmış ve takipçilerini 

bilgilendirmiştir. İkinci sırada yüzde 15,1 ile kutlama, üçüncü sırada ise 

yüzde 7,5 ile başarıya yönelik atılan tweetler bulunmaktadır. Abdi 

İbrahim, resmi Twitter sayfasında hedef kitlesini bilgilendirmeye 

ağırlık vermiş, taziye ve teşekkür içerikli tweetlerine diğerlerinden daha 

az yer vermiştir. 

Novartis Türkiye resmi Twitter sayfasında 1 Mayıs 2019-30 Nisan 

2020 tarihleri arasında atılan tweet sayısı 243’tür. Bu paylaşımların 

yüzde 82,3’ünü takipçilerine bilgi vermeyi amaçlayan içerikler 

oluşturmaktadır. İkinci sırada yüzde 6,2 ile kutlama/özel gün, üçüncü 

sırada ise yüzde 4,1 ile sosyal sorumluluğa yönelik içerikler 

paylaşılmıştır. Novartis Türkiye resmi Twitter sayfasında bu süreçte en 



190 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

az paylaşım yapılan konuların duyuru, taziye ve teşekkür içeriklerini 

kapsadığı görülmektedir. Yine dilek, yıldönümü ve başarıya yönelik 

konularda da az sayıda tweet atılmış olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 5. Şirketlerin Facebook Paylaşımlarının Biçimsel Özellikleri 

Marka Görsel Video Yazı Toplam 

Pfizer Türkiye 199 48 0 247 

Abdi İbrahim 140 61 0 201 

Novartis Türkiye 122 85 4 211 

 

Çalışma süresini kapsayan 1 Mayıs 2019 ve 30 Nisan 2020 tarihleri 

arasında Pfizer Türkiye 247, Abdi İbrahim 201, Novartis Türkiye ise 

toplam 211 paylaşımda bulunmuştur. Pfizer Türkiye biçimsel özellik 

olarak görsel paylaşımına daha fazla yer vermiştir. Toplam 199 görsel 

paylaşıma yer veren şirket ikinci olarak 48 adet video paylaşımı 

yapmıştır. Pfizer Türkiye belirlenen tarihlerde yazı biçimini kullanarak 

hiçbir paylaşımda bulunmamıştır. Abdi İbrahim’in yapmış olduğu 201 

paylaşımın 140 tanesi görsel, 61 tanesi video içeriklerinden oluşurken, 

doğrudan yazı biçimini içeren bir paylaşım yapılmadığı görülmektedir. 

Novartis Türkiye, rakiplerine kıyasla tüm biçimsel özellikleri içeren 

paylaşımlara yer vermiştir. Yapmış oldukları 211 paylaşımın 122’si 

görsel, 85’i video ve 4 tanesi yazı biçimini kapsamaktadır. 1 Mayıs 

2019-30 Nisan 2020 tarihlerinden yapmış oldukları paylaşımlarda 

görsel kullanımına en fazla yer veren ilaç şirketi Pfizer Türkiye olarak 

görülürken, Abdi İbrahim ikinci sıradadır. Novartis Türkiye ise en az 

görsel paylaşımı yapan şirkettir. Video biçimlerine bakıldığında ise 
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Novartis ilk sırada, Abdi İbrahim ikinci sıradadır. Görsel paylaşımlara 

en fazla yer veren Pfizer Türkiye ise video paylaşımlarına Abdi İbrahim 

ve Novartis Türkiye’den daha az yer verdiği için son sırada 

bulunmaktadır. Tüm ilaç şirketleri yapmış oldukları toplam paylaşım 

içerisinde görsel ve video paylaşımlarına yer verirken, sadece yazıyı 

kapsayan paylaşımları Novartis Türkiye sayfasının yapmış olduğu 

görülmektedir. Pfizer Türkiye ve Abdi İbrahim’in yazı içerikli 

paylaşımı yoktur. 

 

Tablo 6. Şirketlerin Atmış Olduğu Tweetlerin Biçimsel Özellikleri 

Marka Görsel Video Yazı Toplam 

Pfizer Türkiye 160 71 104 335 

Abdi İbrahim 111 47 14 172 

Novartis Türkiye 123 91 29 243 

 

Çalışmanın süresini kapsayan 1 Mayıs 2019- 30 Nisan 2020 tarihleri 

arasında Pfizer Türkiye 335, Abdi İbrahim 172 ve Novartis Türkiye 243 

tweet atmıştır. Pfizer Türkiye biçimsel içerik anlamında görsellere daha 

fazla yer vermiş ve 160 tweet atmıştır. Yazı içerikli tweet sayısı 104 

olan Pfizer Türkiye, 71 video paylaşmıştır. Abdi İbrahim’de resmi 

Twitter sayfasında Pfizer Türkiye gibi görsel içeriklere ağırlık 

vermiştir. 111 görsel içerik kapsayan tweet atan Abdi İbrahim, 47 video 

ve 14 yazı biçimi içeren tweet paylaşmıştır. Novartis Türkiye’nin atmış 

olduğu toplam 243 tweetin 123’ü görsel, 91’i video ve 29’u yazı 
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biçiminde tweetleri kapsamaktadır. Ortaya çıkan tabloya göre 

tweetlerinde görsel kullanımına en fazla yer veren şirket olarak ilk 

sırada 160 görsel ile Pfizer Türkiye, ikinci sırada 123 görsel ile Novartis 

Türkiye ve üçüncü sırada 111 görsel biçiminde tweet ile Abdi İbrahim 

ise rakiplerine göre en görsel kullanan şirket olmuştur. Video 

biçimlerinin kullanımına bakıldığında Novartis Türkiye ilk sırada, 

Pfizer Türkiye ise ikinci sıradadır. Abdi İbrahim atmış olduğu 

tweetlerde diğer iki şirketten daha az video biçimli içerik kullanmıştır. 

Yazı şeklindeki tweet kullanımına bakıldığında Pfizer Türkiye’nin 

oldukça fazla paylaşım yaptığı ortaya çıkmaktadır. 104 yazı içeriği 

paylaşan Pfizer Türkiye’nin ardından 29 yazı içeriği ile Novartis 

Türkiye gelmektedir. Abdi İbrahim ise rakiplerinden daha az yazı 

içeriği kullanmıştır. Abdi İbrahim’in kullanmış olduğu yazı içeriği 

sayısı 14’tür. 

 

Tablo 7. Şirketlerin Facebook Paylaşımları Toplam Etkileşim Oranları 

Marka Beğeni Yorum Paylaşım 

Pfizer Türkiye 88.339 1.368 5.704 

Abdi İbrahim 84.985 3.404 15.312 

Novartis Türkiye 30.358 3.828 9.566 

 

Seçilen şirketlerin yapmış olduğu paylaşımlara takipçilerden gelen geri 

dönüşü analiz etmek amacıyla 1 Mayıs 2019-30 Nisan 2020 tarihleri 

arasında resmi Facebook hesaplarındaki toplam beğeni, yorum ve 

paylaşım sayıları ortaya konmuştur. Pfizer Türkiye, 88.339 beğeni ile 

yapmış olduğu paylaşımları en çok beğenilen marka olarak ilk 
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sıradadır. Ardından 84.985 beğeni ile Abdi İbrahim gelirken Novartis 

Türkiye’nin 30.358 beğeni ile en az beğeni alan şirket olduğu 

görülmüştür. Takipçilerin ve hedef kitlenin fikir, beklenti ve isteklerini 

ortaya koyan yorumlara bakıldığında araştırma süresi boyunca yapılan 

paylaşımlara en fazla yorum alan şirket 3.828 yorum ile Novartis 

Türkiye’dir. Ardından 3.404 yorum ile Abdi İbrahim gelirken, 

paylaşımlarına yapılan toplam yorum sayısı 1.368 olan Pfizer Türkiye 

ise son sıradadır. Araştırmayı kapsayan tarihlerde, seçilen ilaç 

şirketlerinin takipçileri tarafından tekrar paylaşımların sayısına 

bakıldığında Abdi İbrahim’in yapmış olduğu Facebook paylaşımlarının 

içerikleri 15.312 kez paylaşılmıştır. Novartis Türkiye’nin içerikleri 

9.566 kez tekrar paylaşılırken, hedef kitlesi tarafından içerikleri en az 

paylaşılmış olan ilaç şirketi ise 5.704 paylaşım sayısı ile Pfizer 

Türkiye’dir. 

 

Tablo 8. Şirketlerin Twitter Paylaşımları Toplam Etkileşim Oranları 

Marka Beğeni Yorum Retweet 

Pfizer Türkiye 1.698 127 312 

Abdi İbrahim 58.554 1.451 15.205 

Novartis Türkiye 13.793 92 2.155 

 

Abdi İbrahim, 58.554 beğeni ile atmış olduğu tweetlerin en fazla 

beğenildiği marka olarak ilk sıradadır. Ardından 13.793 beğeni ile 

Novartis Türkiye gelirken Pfizer Türkiye’nin 1.698 beğeni ile en az 
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beğeni alan şirket olduğu görülmüştür. Pfizer Türkiye’nin atmış olduğu 

tweetlerin takipçilerinin ilgisini yeterince çekmediği görülmektedir. 

Hedef kitlenin/takipçilerin fikir, beklenti ve isteklerini ortaya koyan 

yorumlara bakıldığında araştırma süresi boyunca atılan tweetlere en 

fazla yorum alan şirket 1.451 yorum ile Abdi İbrahim’dir. Ardından 127 

yorum ile Pfizer Türkiye gelirken, tweetlerine yapılan toplam yorum 

sayısı 92 olan Novartis Türkiye ise son sıradadır. Araştırmayı kapsayan 

tarihlerde, seçilen ilaç şirketlerinin hedef kitleleri tarafından tekrar 

paylaşımların yani retweet sayısına bakıldığında Abdi İbrahim’in atmış 

olduğu tweetler hedef kitle tarafından 15.205 kez retweet edilmiştir. 

Novartis Türkiye’nin içerikleri 2.155 kez tekrar paylaşılırken, hedef 

kitlesi tarafından içerikleri en az paylaşılmış olan ilaç şirketi ise 312 

paylaşım sayısı ile Pfizer Türkiye’dir. Bu sonuçlardan hareketle, 

araştırmanın temel soruları bağlamında ulaşılan bulgular şu şekilde 

yorumlanarak aşağıda derlenmiştir. 

 

İlaç şirketlerinin resmi Facebook ve Twitter sayfalarında yapmış 

olduğu paylaşımlarda en fazla yer verdiği kategoriler 

Pfizer Türkiye, Abdi İbrahim ve Novartis Türkiye’nin 1 Mayıs 2019 - 

30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapmış oldukları Facebook 

paylaşımlarında marka iletişimi açısından bilgi verme içerikli 

paylaşımları daha fazla kullanmış oldukları görülmektedir. Pfizer 

Türkiye 247, Abdi İbrahim 75, Novartis Türkiye ise 106 paylaşımında 

takipçilerine bilgi verme içerikli paylaşımlar yapmıştır. 

 

Şirketlerin Twitter’da yapılan paylaşımlarına bakıldığında Facebook’ta 

olduğu gibi bilgi verme içerikli tweetlerin daha fazla atılmış olduğu 
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görülmektedir. Pfizer Türkiye 212, Abdi İbrahim 108, Novartis Türkiye 

ise 200 tweet atmıştır. 

Bu sonuçla birlikte 1 Mayıs 2019 – 30 Nisan 2020 tarihlerinde araştırma 

kapsamındaki ilaç şirketleri hem Facebook hem de Twitter’da 

takipçilerine bilgi veren paylaşımları daha sık kullanıldığı söylenebilir.   

İlaç şirketlerinin, marka iletişimi açısından daha aktif kullanmış 

oldukları sosyal medya mecraları 

Araştırma süresini kapsayan 1 Mayıs 2019 – 30 Nisan 2020 tarihleri 

arasında Facebook’ta Pfizer Türkiye 247, Novartis Türkiye 211 ve Abdi 

İbrahim 201 paylaşım yapmıştır. Tüm ilaç şirketleri Facebook’ta 

birbirine yakın sıklıkta paylaşım yapmış, Pfizer Türkiye 247 paylaşım 

ile bu mecrayı rakiplerinden daha aktif kullanmıştır. Novartis aktif 

kullanım açısından 211 paylaşım ile ikinci sırada olurken Abdi İbrahim 

belirlenen tarihlerde 201 paylaşım ile Facebook’u rakiplerine oranla en 

pasif kullanan şirkettir. 

Twitter’da Pfizer Türkiye 335, Abdi İbrahim 172, Novartis Türkiye 243 

tweet atmıştır. Buna göre Pfizer Türkiye’nin atılan tweet bakımından 

en aktif ilaç şirketi olduğu görülmektedir. Novartis Türkiye, 

Facebook’ta olduğu gibi Twitter’da da ikinci sıradayken Abdi İbrahim 

atmış olduğu 172 tweet ile Twitter’da da en az paylaşım yapan ilaç 

şirketidir. 
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Pfizer Türkiye ve Novartis Türkiye, takipçilerine yönelik marka 

iletişimi açısından Twitter’ı Facebook sayfalarına göre daha aktif 

kullanmış ve daha fazla paylaşım yapmıştır. Abdi İbrahim diğer 

rakiplerinden farklı olarak Facebook sayfasında daha fazla paylaşım 

yapmış ve bu mecrayı Twitter’dan daha aktif kullanmıştır. 

Araştırma kapsamında seçilen ilaç şirketlerinin, takipçilerinin dikkatini 

çekmek için sosyal medyada en fazla kullanmış olduğu biçimsel 

özellikler 

Facebook’ta Pfizer Türkiye, Abdi İbrahim ve Novartis Türkiye’nin 

yapmış olduğu paylaşımlarda ağırlıklı olarak görsel kullanımı olduğu 

görülmektedir. Pfizer Türkiye 199, Abdi İbrahim 140 ve Novartis 

Türkiye 122 görsel içerikli paylaşımda bulunmuştur. Facebook’ta ilaç 

şirketlerinin ağırlıklı olarak kullanmış olduğu videolar ise ikinci 

sıradadır. Pfizer Türkiye’nin 48, Abdi İbrahim’in 61 ve Novartis 

Türkiye’nin 85 video içerikli paylaşıma yer vermiş olduğu 

görülmektedir. Şirketlerin Facebook sayfalarında kullanmış oldukları 

yazı içeriği kullanım oranlarına bakıldığında Novartis Türkiye 4 tane 

yazı içerikli paylaşım yapmışken, Abdi İbrahim ve Pfizer Türkiye yazı 

içerikli paylaşım yapmamıştır. 

Twitter’da şirketler, Facebook’ta olduğu gibi görsel kullanımına video 

ve yazı kullanımından daha fazla ağırlık vermiştir. Pfizer Türkiye 160, 

Abdi İbrahim 111, Novartis Türkiye ise 123 tane görsel içerikli tweet 

atmıştır. Video kullanımlarına bakıldığında Abdi İbrahim 47, Novartis 

Türkiye ise 91 video içerikli tweet paylaşmıştır. Pfizer Türkiye 71 tane 
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video içerikli tweet atmış olsa da kullanmış oldukları yazı içerikli 

tweetlerin daha fazla olduğu görülmüştür. Abdi İbrahim ve Novartis 

Türkiye Twitter’da yazı içeriğini diğer içeriklerden az kullanan ilaç 

şirketleridir. Pfizer Türkiye ise atmış olduğu görsel ve yazı içerikli 

tweetlere ağırlık vermiş, sayfasında video içeriğini daha az 

kullanmıştır. 

Takipçilerin sosyal medyada etkileşim oranları 

1 Mayıs 2019 – 30 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan süreçte şirketlerin 

takipçilerinin ne kadar aktif olduğunun ortaya çıkması için yapılan 

etkileşim incelemesinde Facebook’ta Pfizer Türkiye’nin 88.339 beğeni 

ile en fazla beğeni alan şirket olduğu görülmektedir. Abdi İbrahim 

84.985 beğeni alırken Novartis Türkiye ise 30.358 beğeni ile en az 

beğeni alan ilaç şirketidir. 

Facebook’ta takipçilerin yapmış olduğu yorumlara bakıldığında 

Novartis Türkiye resmi Facebook sayfasının yapmış olduğu 

paylaşımlara 3.828 yorum yapıldığı ortaya konmuştur. Böylelikle 

Facebook’ta takipçisi en fazla geri dönüş sağlayan şirket Novartis 

Türkiye’dir. Novartis Türkiye’nin ardından Abdi İbrahim 3.404 yorum 

ile Novartis Türkiye’yi takip etmektedir. Pfizer Türkiye, Facebook’ta 

paylaşımlarına en az yorum yapılan şirkettir. Pfizer Türkiye’nin 

Facebook’ta takipçilerinden almış olduğu yorum sayısı 1.368’dir. 
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Facebook’ta daha geniş hedef kitleye ulaşmak için, takipçilerin yapmış 

olduğu tekrar paylaşım oranı önemlidir. Abdi İbrahim’in yapmış 

olduğu toplam 201 paylaşım, takipçiler tarafından 15.312 kez 

paylaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle Abdi İbrahim’in yapmış olduğu 

resmi Facebook paylaşımları rakiplerine oranla daha fazla paylaşılmış 

ve daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Novartis Türkiye’nin takipçileri 

tarafından yapılan tekrar paylaşımlar 9.566 iken Pfizer Türkiye tekrar 

paylaşım sayısında son sıradadır ve paylaşımları geniş kitlelere en az 

ulaşan şirkettir. 

1 Mayıs 2019 – 30 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan araştırmada ilaç 

şirketlerinin takipçilerinin Twitter’da ne kadar aktif olduğunun 

öğrenilmesi için yapılan etkileşim incelemesi sonucunda Abdi İbrahim 

ilaç şirketinin takipçilerinin 58.594 beğeni ile en fazla beğeni yapan 

kitle olduğu ortaya çıkmıştır. Novartis Türkiye’nin takipçileri yapılan 

paylaşımlara 13.793 beğeni yapmışken, Pfizer Türkiye’nin atmış 

olduğu tweetlere sadece 1.698 beğeni yapılmıştır. Böylece Pfizer 

Türkiye, resmi Twitter sayfasında yapmış olduğu paylaşımlara 

takipçileri tarafından en az beğeni yapılan ilaç şirketi olmaktadır. 

Hedef kitlenin fikir, beklenti ve isteklerini ortaya koyan yorumlara 

bakıldığında araştırma süresi boyunca atılan tweetlere en fazla yorum 

alan şirket 1.451 yorum ile Abdi İbrahim’dir. Ardından 127 yorum ile 

Pfizer Türkiye gelirken, tweetlerine yapılan toplam yorum sayısı 92 

olan Novartis Türkiye ise son sıradadır. 
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Araştırmayı kapsayan tarihlerde ilaç şirketlerinin takipçilerinin yapmış 

olduğu retweet yani tekrar paylaşım oranlarına bakıldığında 15.205 

retweet ile en fazla paylaşımı Abdi İbrahim’in takipçilerinin yapmış 

olduğu görülmektedir. Novartis Türkiye’nin atmış olduğu tweetlerin 

retweet sayısı 2.155, Pfizer Türkiye’nin takipçilerinin yapmış olduğu 

retweet (tekrar paylaşım) sayısı ise 312’dir. Böylece Pfizer Türkiye’nin 

atmış olduğu tweetler takipçileri tarafından en az retweet edilen ilaç 

şirketi konumundadır. 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Markalar günümüzde sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte marka 

iletişimine daha fazla önem vermektedir. Yoğun rekabet ortamı ve 

hedef kitlenin dikkatini daha fazla çekebilmek, markaya yönelik 

farkındalığı arttırmak, zihinlerde kurum imajını şekillendirmek marka 

iletişiminin olmazsa olmazıdır. Sosyal medya ve marka iletişiminin 

birleşmesi ile şirketler kendilerini hedef kitlelerine ve takipçilerine daha 

iyi yansıtabilmekte, takipçilere/hedef kitleye daha kolay erişebilmekte, 

hedef kitlenin/takipçilerin marka hakkında ne düşündüğünü 

anlayabilmektedir. Özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal medya 

ortamları, marka iletişiminin en fazla kullanıldığı mecraların başında 

gelmektedir.  

Bu çalışma kapsamında 2020 yılında sonuçları açıklanan ‘’En Gözde 

Şirketler’’ araştırmasında ilk 5 ilaç şirketi arasına girmiş olan Pfizer, 

Abdi İbrahim, Bayer, Novartis ve Bilim ilaç şirketleri arasından resmi 
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Türkiye Facebook ve Twitter hesaplarına sahip olan Pfizer, Abdi 

İbrahim ve Novartis seçilmiştir. Pfizer Türkiye, Abdi İbrahim ve 

Novartis Türkiye ilaç şirketlerinin 1 Mayıs 2019 ve 30 Nisan 2020 

tarihlerinde Facebook ve Twitter’da yapmış olduğu paylaşımlar ortaya 

konan kategoriler ve araştırma soruları kapsamında incelenerek, marka 

iletişimini nasıl sağladıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bulgular ve 

cevaplardan hareketle dikkat çekici sonuçlar olduğu görülmektedir. 

Tablo halinde analiz edilen veriler kapsamında ilaç şirketlerinin 

takipçilerine hem Facebook hem de Twitter’da bilgi vermeyi ön planda 

gerçekleştirdikleri görülmüştür. Pfizer Türkiye, Abdi İbrahim ve 

Novartis Türkiye takipçilerine yönelik marka iletişimini ağırlıklı olarak 

bir konuda bilgi vermeye yönelik paylaşımlar ile gerçekleştirmiştir. 

Facebook ve Twitter’da Pfizer Türkiye rakiplerine oranla daha fazla 

paylaşım yapmış ve daha aktif olmuştur. Abdi İbrahim ilaç şirketinin 

ise hem Facebook hem de Twitter’da diğer iki rakibinden daha az 

paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçtan hareketle Abdi İbrahim, 

incelenen 3 şirket arasında aktifliği en az olan ilaç şirketidir. 

Araştırmada takipçilerin dikkatini çekebilmek için önemli olan görsel, 

video ve yazı kullanımları analiz edilmiş, incelenen tüm ilaç 

şirketlerinin hem Facebook hem de Twitter’da görsel ögelere ağırlık 

verdiği saptanmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer bulgu da takipçilerin sosyal 

medyada oldukça aktif olduğudur. Facebook’ta en fazla paylaşımı 

yapan ilaç şirketi olan Pfizer Türkiye’nin paylaşımları da takipçileri 
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tarafından daha fazla beğenilmiştir. Buradan hareketle Pfizer 

Türkiye’nin Facebook’ta yapmış olduğu paylaşımlar daha fazla dikkat 

çekmiş ve beğenilmiştir. Facebook’ta diğer iki rakibinden daha az 

beğeni sayısı alan ilaç şirketi ise Novartis Türkiyedir. Facebook’ta 

takipçilerin paylaşımlara yapmış olduğu yorumlar da marka iletişimin 

çift yönlü olması açısından önem arz etmektedir. Araştırma süresini 

kapsayan tarihlerde Pfizer Türkiye, Facebook’ta en fazla paylaşımı 

yapan ve beğeniye sahip olan ilaç şirketi olsa da en az yorumu alan 

şirket olması son derece dikkat çekicidir. Pfizer Türkiye’nin 

takipçilerinin geri dönüş anlamında diğer ilaç şirketlerine oranla daha 

zayıf olduğu sonucu ortaya konabilir. Facebook’ta yapmış olduğu 

paylaşımlara takipçiler tarafından en fazla yorumun yapıldığı ilaç 

şirketi Novartis Türkiye’dir. Bu sonuç ile birlikte Facebook’ta Novartis 

Türkiye, yapmış olduğu paylaşımlarına rakiplerinden daha fazla geri 

dönüş alırken, iki yönlü marka iletişimini daha etkin sağlamıştır. 

Marka iletişimi açısından daha geniş hedef kitlelere ulaşılması her 

şirket için oldukça önemlidir. Facebook’ta takipçiler tarafından yapılan 

tekrar paylaşımlar, ilaç şirketlerinin daha geniş hedef kitlelere 

ulaşmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda Abdi İbrahim’in yapmış olduğu 

paylaşımlar takipçileri tarafından daha fazla paylaşılmış ve daha geniş 

kitlelerin haberdar olmasını sağlamıştır. Facebook açısından dikkat 

çekici bir sonuç da Pfizer Türkiye’nin en fazla paylaşım yapan ilaç 

şirketi olmasına rağmen bu paylaşımların takipçiler açısından yeterli 

ilgiyi görmemesidir. Pfizer Türkiye’nin tekrar paylaşım sayılarında 
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geniş kitlelere Facebook’ta en az ulaşan ilaç şirketi olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Twitter’da da, Facebook mecrasında olduğu gibi takipçilerin ne kadar 

aktif olduğu ilaç şirketleri açısından önem arz etmektedir. Atmış olduğu 

tweetlere en fazla beğeniyi alan şirket Abdi İbrahim olmuştur. Pfizer 

Türkiye’nin en fazla tweet atan ilaç şirketi olmasına rağmen 

takipçilerinden en az beğeniye sahip olan ilaç şirketi olması dikkat 

çekicidir. Bu sonuçla birlikte hem Facebook hem de Twitter’da en az 

paylaşım yapan ilaç şirketi olan Abdi İbrahim, takipçileri tarafından iki 

sosyal medya mecrasında da rakiplerinden daha fazla beğeni almıştır. 

Twitter’da iki yönlü marka iletişimi sağlamak için takipçilerin yapmış 

olduğu yorumlar baz alındığında ise yine en az paylaşım yapan ilaç 

şirketi olan Abdi İbrahim’in takipçilerinin daha aktif olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Atmış olduğu tweetlere takipçileri tarafından en az 

yorumu alan ilaç şirketi ise Novartis Türkiye’dir. Burada ortaya çıkan 

bir diğer sonuç da Twitter’da takipçi sayısı en fazla olan ilaç şirketi 

Novartis Türkiye’nin takipçilerinin atılan tweetlere yeterli ilgi 

göstermediğidir. Abdi İbrahim ilaç şirketi ise takipçi sayısı Novartis 

Türkiye’den daha az olmasına rağmen, takipçilerinden daha fazla ilgi 

görmüştür. 

Twitter’da takipçileri tarafından yapılan retweet oranlarına 

bakıldığında, elde edilen bulgular sonucunda Abdi İbrahim ilaç 

şirketinin takipçilerinin daha fazla retweet yaptığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Pfizer Türkiye’nin atmış olduğu tweetler diğer iki 
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rakibinden daha fazla olsa da takipçileri tarafından yapılan retweet 

oranı en az olan ilaç şirketidir. Abdi İbrahim’in yapmış olduğu Twitter 

paylaşımları, takipçileri tarafından tekrar paylaşılarak daha geniş hedef 

kitlelere ulaşılmasına imkan sağlamıştır. 

Marka iletişimi ve sosyal medyada nasıl kullanıldığı konusu literatürde 

çok farklı ve geniş boyutları ile ele alınan, sonuçları zaman içerisinde 

değişkenlik gösterebilen bir konudur. Ülkemizde ilaç sektöründe birçok 

farklı sosyal medya mecrasını kullanarak marka iletişimini sürdürmekte 

olan şirketler bulunmaktadır. Bu çalışma, belirlenen 3 farklı ilaç 

şirketinin yalnızca resmi Facebook ve Twitter hesaplarının 1 Mayıs 

2019 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapmış oldukları tüm 

paylaşımları kapsamıştır. Yapılan bu çalışma, daha geniş bir zaman 

aralığında farklı alanlarda faaliyet gösteren markalara yönelik 

gerçekleştirilerek farklı sektörlerin öncü firmalarının marka 

iletişiminde sosyal medya kullanımları ortaya konulabilir. Böyle bir 

çalışmayla sektörler arasında değerlendirmeler yaparak araştırmayı 

daha kapsamlı hale getirmek ve ileri boyuta taşımak mümkün olabilir. 
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GİRİŞ 

Gözetim, geçmişten günümüze kadar panoptik yapısından dönüşüm 

geçirmiştir. Panoptikon, mekân ve zaman sınırlamasına bağlıdır, 

bedene yöneliktir ve zorlayıcı bir yapısı vardır. Post panoptik gözetim 

ise dijital ortamlarda gerçekleştiği için zaman ve mekân 

sınırlamasından bağımsızdır. Post panoptik gözetimin odak noktası 

bedenler değil onlardan elde edilen verilerdir ve gözetlenenler, 

gözetime gönüllü bir şekilde katılırlar. 

Gözetim sosyal medyada “veri gözetimi” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal medya platformları içinde en çok kullanıcı sayısına sahip olan 

Facebook’tur. Facebook, kullanıcılardan elde ettiği verileri reklamcılık 

faaliyetleri için kullanmakta ve bu şekilde sermaye birikimini 

gerçekleştirmektedir. 

Facebook sitesinde veri ilkesini, çerez ilkesini ve hizmet koşullarını 

açıklamaktadır. Facebook’a kaydolmak, kullanım şartları ve gizlilik 

politikalarını kabul etmek anlamına gelmektedir. Bu çalışmada 

kullanıcıların Facebook Veri Politikasına yönelik gizlilik endişeleri ve 

gözetim farkındalıkları araştırılmıştır.  

1.GÖZETİM 

İnsanlık tarihi boyunca iktidar gücünü elinde bulunduranlar farklı 

amaçlarla ve dönemin farklı gözetim teknikleriyle insanlar ve toplumlar 

üzerinde gözetim gerçekleştirmiştir. Modern dönemdeki gözetim; Marx 

tarafından kapitalizmin ekonomi politiğinin bir parçası olarak analiz 

edilmiş olup sınıf ilişkileri ekseninde ve fabrikalar üzerinden ele 



212 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

alınmıştır. Weber, gözetimi bürokratik yapının bir ürünü olarak 

görürken, Foucault ise ceza ve gösterişten öz-disipline geçiş olarak 

değerlendirmiş ve gözetime dayalı iktidarların bir ağ gibi toplumsal 

yaşamı sardığını ve mevcut ilişkilerin tümünde bulunduğunu 

savunmuştur (Dolgun, 2015: 104; Lyon, 2013: 15). Bauman ve Lyon’a 

(2016: 8) göre gözetim denildiğinde asıl kast edilen, “gözetleme, 

izleme, takip etme, sınıflandırma, kontrol etme ve sistemli olarak 

izleme” faaliyetidir.  Amaçlı bir faaliyet olan gözetim, bilgi sahibi 

olmak veya disipline etmek için gerçekleştirilmektedir. Bilgiye sahip 

olmak iktidara sahip olmakla eşdeğer anlamlara gelmektedir (Bauman, 

2017b: 62). 

Gözetimin bir diğer amacı ise disipline etmektir. Gözetimin disipline 

edici etkisi, Ortaçağ Avrupa’sında yaşanan veba salgınında 

uygulanacak kurallarla belirlenmiştir (Foucault, 2017: 289-290). 

Disiplinel model; zamanla serserileri, delileri ve hastaları gözaltında 

tutmak için de uygulanmaya başlanması sonucunda Foucault’nun 

“büyük kapatılma” olarak ifade ettiği tarihsel süreç ortaya çıkmıştır 

(Karakehya ve Usluadam, 2016: 192). Ortak amaç ise toplum üzerinde 

eşzamanlı olarak denetim gerçekleştirmektir. Söz konusu kurumlar, 

Bentham’ın büyük tasarımı olan Panoptikon’u simgesel olarak temsil 

etmektedir (Bauman, 2017b: 58-60). 

 

Panoptikon modelinde, merkezde bir gözetleme kulesi bulunmaktadır. 

Onun çevresinde ise dairesel biçimde tasarlanan ve içinde sadece tek 

bir mahkumun olduğu hücreler yer almaktadır. Her bir hücreye birer 

tane deli, mahkum, işçi, öğrenci veya hasta kapatmak mümkün olmakla 
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birlikte tüm bunların gözetlenmesi için kulede bir tane gözetmenin 

bulunması yeterlidir. Kapatılanlar birbiri ile iletişim kuramamakta ve 

kule içindeki gözetleyiciyi hiçbir zaman görememektedir. Panoptikon, 

görülmeden gözetim altında tutmaya olanak veren bir düzeneğe sahiptir 

Kuledeki gözetleyici tarafından takip edilmeyi içselleştiren mahkumlar, 

gözetlenmedikleri zamanlarda bile gözetlendiklerine inanarak 

davranışlarına yön vermektedir (Foucault, 2017: 295-297).  

 

Televizyon ile birlikte gözetimin doğası sinoptikona dönüşmüştür. 

Mathiesen, panoptikon ve sinoptikonun birbirini güçlendirecek şekilde 

paralel çalıştığını ifade etmektedir. Ünlü kişiler genelde politika, spor, 

bilim ve şov dünyasından ileri gelmekte ya da enformasyon 

uzmanlarından oluşmakta; verdikleri mesajlarla, izleyenlere peşinden 

gitmeye değecek bir düş evren sunarak onlar üzerinde hayranlık 

oluşturmaktadır. Panoptikonda seyredilenler, sinoptikonda seyreden 

olarak konum değiştirirken; panoptikonun baskı mekanizması ise 

sinoptikonda ayartmaya evrilmiştir. Günümüzde ise web 2.0 

teknolojisi, sinoptikonun televizyon odaklı tek yönlülüğünü 

değiştirmiştir. Herkesin herkesi izleyebildiği bu yeni gözetim biçimi 

“omniptikon” olarak kavramsallaştırılmaktadır. Ancak gözetim, 

kullanıcıların birbirini gözetlemesinin de çok üstünde bir mekanizma 

ile de işlemektedir. Kişiler Facebook ve Twitter gibi sosyal medya 

hesapları üzerinden kendilerini gönüllü olarak ifşa ederlerken; veri 

toplama şirketleri de kullanıcıların medeni halleri, sağlık durumları, 

ırkları, sevilen tv programları gibi çok çeşitli kategorilerde kişisel 

profillerini çıkarabilmektedir. Bu anlamda internet büyük veriyi 
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yaratmıştır (Bauman, 2017a: s.66-69; Doyle, 2011: 283–299; Rosen, 

2004: 9-10). 

 

Gary T. Marx’ın deyimiyle toplum “Gözetim Toplumu”na 

dönüşmektedir. Ona göre gözetim, suç ve ulusal güvenlikle olan 

mevcut ilişkisinin çok ötesine geçmekte ve çeşitlenmektedir. Eşleştirme 

ve profil teknikleri, konum takipleri, DNA analizleri, ısı, ışık, hareket, 

ses ve koku sensörleri, veri madenciliği, haritalama, ağ analizi ve 

simülasyonu gibi çeşitli gözetim teknolojileri yeni gözetimin 

örneklerini oluşturmaktadır (1985; 2002: 9-13). Benzer şekilde Deleuze 

de günümüzü “denetim toplumu” üzerinden okumaktadır. Denetim 

toplumunda bireyler ve etkinlikleri, kodlarla ifade edilir (Yücedağ, 

2017:171-173). 

 

İnternetin ve sosyal medyanın hayatın her alanına dahil olmasıyla 

birlikte gözetim dijitalleşmesini Poster süperpanoptikon olarak 

okumakta, Bauman ve Lyon akışkan gözetim olarak nitelendirmekte, 

Andrejeviç dijital kuşatma olarak adlandırmakta, Boyne panoptikon 

sonrası olarak ifade etmekte, Clarke ise veri gözetimi olarak 

tanımlamaktadır (Clarke, 1991; Okmeydan, 2017: 59).    

 

Günümüzde internet üzerinden veri gözetiminin gerçekleştiği en 

önemli alanlardan biri çevrimiçi davranışsal reklamcılık 

uygulamalarıdır. En popüler uygulamalardan biri ise çevrimiçi sosyal 

ağ izlemedir (Berber, 2014: 23-25). Facebook, Twitter, Xing ve Google 

+ gibi bir çok sosyal ağ, diğer internet sitelerinde paylaşım ve tavsiye 

etme parçacıkları bulundurmakta ve bu yolla hareketleri 
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izleyebilmektedir. Kullanıcıların sosyal ağlar tarafından izlenebilmesi 

için bu parçacıklara tıklamasına bile gerek kalmamaktadır. İnternet 

sitelerinde, Facebook’un ‘beğen’ parçacığı, Twitter’ın ‘yeniden twitle’ 

parçacığı ve Google’un ‘paylaş’ parçacığı yer almaktadır (European 

Network and Information Security Agency [ENISA], 2012).  İnternet 

tabanlı yeni teknolojilerle birlikte, tüm internet ve sosyal medya 

kullanıcıları farklı ve parçalı odaklarca gözetlenmektedir. 

 

1.1.Facebook’ta Veri Gözetimi 

 

Fuchs (2016: 147-148) Facebook gibi ticari sosyal medya şirketlerin 

ekonomik yapısını incelerken, Smythe tarafından geliştirilen izleyici 

metası kavramını sosyal medyaya göre güncelleyerek söz konusu 

metanın üretketici metaya dönüştüğünü ifade etmektedir. Fuchs’a göre 

sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen gözetim, üretketici gözetimdir 

ve sosyal medya kullanıcıları, ekonomik olarak gözetlenmekte ve 

sömürülmektedir. 

 

1.1.1. Veri Toplama Politikası 

 

Facebook, kullanıcıların cihaz bilgilerini, mesajlaşma içeriklerini, 

platformu kullanım davranışlarını ve daha pek çok veri türünü 

toplamaktadır. Facebook, çerezler yoluyla cihaz bilgileri ve 

kullanıcıların diğer sitelerdeki çevrimiçi hareket bilgilerini de 

almaktadır. Bir diğer veri toplama alanı ise ortaklardan alınan 

bilgilerdir. Ortaklar, kullanıcıların ziyaret ettiği internet siteleri, yaptığı 

alışverişler ve gördüğü reklamlar gibi Facebook dışında gerçekleştirilen 

hareketleri hakkında Facebook’a bilgi vermektedir. Facebook, 
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kullanıcıların çevrimiçi davranışlarını izleyebilmektedir. Facebook ve 

Instagram’ın Veri İlkeleri ortaktır.  Facebook, kullanıcıların 

Instagram’daki verilerine ve Instagram kullanım davranışlarına da 

erişmektedir ( 2018a; 2018b; 2019a). 

 

Facebook’un eriştiği bir veri kaynağı ise kullanıcıların telefon numarası 

gibi kısıtlı WhatsApp hesap bilgileridir. Facebook, 2014 yılında 

WhatsApp’ı satın almıştır. WhatsApp’ın gizlilik politikasına göre 

mesaj içerikleri WhatsApp sunucularında saklanılmamaktadır ve 

paylaşılması söz konusu değildir. WhatsApp rehberinde yer alan kişiler 

de Facebook ile paylaşılmamaktadır. WhatsApp, Facebook ile 

paylaştığı hesap bilgilerinin kullanım amacıyla ilgili olarak 2016 

yılında güncellemeye gitmiştir buna göre; hesap bilgileri Facebook 

ürünlerinin iyileştirilmesi ve Facebook'ta kullanıcılara yönelik reklam 

deneyimlerinin sunulması için kullanılmayacaktır ancak WhatsApp’ten 

(2019; 2021) elde edilen veriler, işletmeyi geliştirecek hizmetleri alma 

veya hizmetlerin güvenliğini sağlama gibi amaçlarla kullanılabile-

cektir. 

 

1.1.2.Veri Paylaşma Politikası 

 

Facebook, analiz hizmeti sunan ortaklarına toplu istatistikler 

sağlamakta; tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar ile araştırmacılar ve 

akademisyenlere bilgi ve içerikler sağlanmakta; kullanıcılar hakkında 

elde ettiği bilgileri, verileri toplu hale getirmesi için veri şirketleriyle 

paylaşmakta; reklamverenlere reklamlarını ne tür insanların gördüğü ve 

reklamlarının nasıl performans gösterdiği hakkında raporlar sunmakta 
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ve emniyet teşkilatı ile veya yasal taleplere cevaben de bilgi 

paylaşımında bulunmaktadır (Transparency, 2018). Bunun dışında 

Facebook, kullanıcıların uygulamaların kendi profiline erişim izin 

vermesi üzerinden üçüncü taraflarla veri paylaşımını 

gerçekleştirmektedir (2018b). 

 

1.1.3. Facebook ve Reklamcılık 

 

Facebook 2021'in ikinci çeyreğinde, yaklaşık 28,5 milyar ABD doları 

reklam geliri elde etmiştir. Diğer gelirleri 497 milyon ABD doları 

kadardır. 2020'de ise Facebook'un dünya çapındaki reklam geliri 84,2 

milyar ABD dolarıdır (Statista, 2021a). 

 

Facebook’un reklamcılık faaliyetleri, kullanıcıların sayfaları 

beğenmesi, Facebook ve Instagram’da sağlanan bilgiler ve konumlar 

üzerinden elde edilen bilgileri reklamverenlerin hedef kitlesiyle 

eşleştirmek üzere halihazırda gerçekleşmektedir. Facebook’un 

kullanıcılara sunduğu reklam ayarlarından ikisi otomatik olarak “izin 

veriliyor” şeklinde olan davranış tabanlı reklamcılık modeli ile ilgilidir. 

İlk reklam ayarı, ortaklardan alınan verilere dayanmaktadır ve 

kullanıcıların diğer sitelerdeki alışverişler gibi çevrimiçi hareketlerine 

bağlı olarak Facebook’ta reklam görüp görmemelerinin kontrolüne 

ilişkindir. İkinci reklam ayarı ise, kullanıcıların, Facebook Şirketi 

Ürünleri'ndeki eylemlerine dayalı olarak başka internet sitelerinde, 

uygulamalarda veya cihazlarda reklamlar görüp görmemesine yönelik 

kontrolle ilgilidir. Kullanıcılar bu iki ayara izin vermediğinde, başka 

nedenlerle reklam görmeye devam edeceklerdir (2019b; 2019d). 

https://www.statista.com/statistics/271258/facebooks-advertising-revenue-worldwide/
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2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

2.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Literatüre Katkısı  

 

2021'in ikinci çeyreği itibarıyla Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısı 

yaklaşık 2,89 milyardır. Aktif kullanıcılar, son 30 gün içinde 

Facebook'a giriş yapmış olanlardır. Son çeyrekte 3.51 milyar kişi,  her 

ay şirketin temel ürünlerinden en az birini (Facebook, WhatsApp, 

Instagram veya Messenger) kullanmıştır (Statista, 2021b).  

 

Facebook’un sermaye birikimi için en temel ham madde, kullanıcı 

verileridir. Facebook (2019e), 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren Genel 

Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) getirdiği geniş kapsamlı ve 

belirleyici veri koruma standartlarına uyduğunu belirtmektedir. 

Facebook, sitesinde veri ilkelerini, çerez ilkelerini ve hizmet koşullarını 

açıklayarak veri sahiplerini aydınlatma sorumluluğunu yerine getirmiş 

olmaktadır. Kullanıcılar ise Facebook’a üye olduklarında, söz konusu 

politikaları kabul etmiş ve kişisel verilerinin bu politikalar 

doğrultusunda işlenmesine rıza göstermiş olmaktadırlar. 

 

Araştırmanın önemi, gözetimini, sosyal medyada en fazla kullanıcısı 

olan Facebook üzerinden yeni bağlamıyla ele almasıdır. Facebook 

tarafından kendilerine uygulanan gözetimin kullanıcılar tarafından ne 

derece farkında olunduğu ve kullanıcıların gizlilik endişeleri 

araştırılmıştır.  

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/947869/facebook-product-mua/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjustice%2Fdata-protection%2Freform%2Findex_en.htm%3Ffbclid%3DIwAR2NYvULTVs3R4JzgnOVS85KrzwJieTVcIsgtPN2ynOeQexqJRryymvpXyo&h=AT3I0e0Gl_tL_yQe_mEfmT5enTTG0Xv_C6ywFRMKuwV6cZc_wabS-rWBDkeKgh-Va-Q7T3dpUElQv0WRoo9B3E6JrZNpMfwtipNt0ZiUof4XxknXz5kKQOY1-oo7Vg87zw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjustice%2Fdata-protection%2Freform%2Findex_en.htm%3Ffbclid%3DIwAR2NYvULTVs3R4JzgnOVS85KrzwJieTVcIsgtPN2ynOeQexqJRryymvpXyo&h=AT3I0e0Gl_tL_yQe_mEfmT5enTTG0Xv_C6ywFRMKuwV6cZc_wabS-rWBDkeKgh-Va-Q7T3dpUElQv0WRoo9B3E6JrZNpMfwtipNt0ZiUof4XxknXz5kKQOY1-oo7Vg87zw
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2.2.Araştırmanın Yöntemi, Evreni ve Örneklemi 

 

Araştırma 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlere yöneliktir. 13-17 yaş 

arasındaki Facebook kullanıcıları araştırmaya dahil edilmemiştir. 

Facebook kullanıcılarının gözetim farkındalıklarını ve gizlilik 

endişelerini araştırmayı amaç edinen bu araştırmada, online anket linki 

08.12.2018 ile 25.12.2018 tarihleri arasında rastgele yöntemle 

Facebook üzerinden dağıtılmıştır. Online anket, 1887 kişi tarafından 

doldurulmuştur. 39 anket verisi uygun bulunmaması nedeniyle 

çıkarılmıştır. Örneklem büyüklüğünün p ve q değerleri 0,05 

alındığında, %95 güven düzeyindeki hata payı ±2,28 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Genel iç tutarlılık Cronbach alfa değeri 0,80 – 1,00 arasında olan 

ölçekler, yüksek güvenirliğe sahiptir (Alpar, 2017). Genel iç tutarlılık 

Cronbach alfa değeri 0,865 olan ölçek yüksek güvenirlik düzeyindedir. 

Her bir boyutun Cronbach alfa değerleri ise; toplama endişesi .763; 

çevrimiçi mahremiyet endişesi .925; ikincil kullanım endişesi.891; 

hesap silme eğilimi.693; veri işleme etiği farkındalığı .722; yetkisiz 

erişim endişesi .855 olarak ölçülmüştür. Araştırma anketi 5’li likert 

ölçeğe göre (1 kesinlikle katılmıyorum, 5, kesinlikle katılıyorum) 

oluşturulmuştur. Ancak bazı ifadeler birbiri ile ters anlama gelecek 

şekilde kurulduğu için güvenirlik hesaplanırken ifadelerde yer alan 

S32, S33, S35, S36, S37, S38, S39, S40 maddeleri 1→5, 2→4, 3→3, 

4→5, 5→1 şeklinde değiştirilmiştir. 
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24 maddelik likert ölçeğinde yer alan ifadeler; Facebook Veri İlkeleri 

(2018b), Kişisel Verileri Koruma Kanunu (Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu [Kvkk], 2018),  Koohang (2017) tarafından sosyal medyaya 

uyarlanan gizlilik endişeleri alt boyutları ile Dinev ve Hart (2006) 

tarafından geliştirilen çevrimiçi mahremiyet endişesi ölçeği incelenerek 

hazırlanmış, üzerinde pilot çalışmalar gerçekleştirilerek son hale 

getirilmiştir.  

 

Faktör analizi yapılmadan önce, Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) 

örnekleme yeterliliğinin, kabul edilebilir en alt sınır olan 0,50 değerinin 

üzerinde bir değere (0,862) sahip olduğu görülmüştür. KMO değerinin 

0,80 ve üzerinde olması değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun 

mükemmel seviyede olduğunu göstermektedir. Bartlett küresellik testi 

sonuçlarına göre ki-kare değeri χ2=17714,42 ve p=0,001’dir. p<0.05 

olduğundan dolayı, ölçek faktör analizi için uygun bulunmuştur 

(Durmuş vd., 2016: 80). 

 

Açıklanan toplam varyans tablosuna göre ifadeler altı faktörden 

oluşmaktadır ve varimax dönüştürmesi ile yapılan faktör analizi 

sonrasında, sonuçlar toplam değişimin (varyansın) %74,88’ini 

açıklamaktadır. Kolmogorov Smirnov test istatistiği sonucuna göre 

p=0,001’dir. p<0,05 olduğu için her bir alt boyut için dağılımın, normal 

dağılım göstermediği bulunmuştur  (Durmuş vd., 2016: 65). 

Analizlerde parametrik olmayan test istatistikleri kullanılmıştır. 

Analizde Frekans analizi, Faktör analizi, KMO testi, Bartlett testi, 

Kolmogorov Smirnov testi, Kruskal-Wallis testi ve Mann Withney U 

testi kullanılmıştır. 
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3.BULGULAR 

3.1.Örneklemin Demografik Dağılımına Dair Bulgular 

 

Çalışmaya en çok katılan katılımcıların yaşadıkları ilk üç il; İstanbul 

(%20,0), İzmir (%8,7) ve Ankara (%8,2) olmuştur. 80 ilden örnekleme 

ulaşılmıştır. 1848 katılımcının kadın (%46,9) ve erkek (%53,1) dağılımı 

birbirine yakındır. Facebook kullanıcı sayısının 25-34 yaş arasında 

yüzdelik dağılımının (%34,8) en fazla olduğu görülmektedir. Ardından 

en yüksek değer 18-24 (%22,7) yaş arasında görülmektedir. Söz konusu 

bulgular “Digital in 2019” raporunda yer alan ve dünya genelindeki 

bulgularla paraleldir (Wearesocial, 2019). 

Tablo 1: Örneklemin Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 981 53,1 

Kadın  867 46,9 

Toplam 1848 100,0 

Yaş Sayı % 

18-24 arası 419 22,7 

25-34 arası 644 34,8 

35-44 arası 389 21,1 

45-54 arası 237 12,8 

55-64 arası 140 7,6 

65 ve üzeri 19 1,0 

Toplam 1848 100,0 

Eğitim durumu Sayı % 

Okuryazar 1 0,1 

İlkokul 30 1,6 

Ortaokul/ ilköğretim 76 4,1 

Lise ve dengi okul 453 24,5 

Ön lisans 301 16,3 

Lisans 703 43,4 

Yüksek lisans ve üzeri 184 10,0 

Toplam 1848 100,0 
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3.2.Facebook Kullanım Örüntülerine Dair Bulgular 

 

Tablo 2: Facebook Kullanım Örüntülerine Dair Bulgular 

 Kategoriler Sayı % 

Facebook'un 

Günlük Kullanım 

Süresi 

 

1 saatten az 760 41,1 

1-3 saat 790 42,8 

4-6 saat 217 11,7 

7 saat ve üzeri 81 4,4 

Toplam 1848 100,0 

Facebook'a 

Erişim 

 

Akıllı telefon 1752 94,8 

Bilgisayar/laptop 575 31,1 

Tablet 98 5,3 

Facebook'a Üyelik 

Süresi 
1 yıldan az 30 1,6 

1-3 yıl 83 4,5 

4-6 yıl 351 19,0 

7-9 yıl 706 38,2 

10 yıl ve üzeri 678 36,7 

Toplam 1848 100,0 

Facebook 

Önemliliği 
Evet 1165 63,0 

Hayır 683 37,0 

Toplam 1848 100,0 

Facebook 

Kullanım Amacı 

 

Bilgi edinme/takip 

etme/haberdar olma 
1065 57,6 

Arkadaşlarla iletişim kurma 254 13,8 

İçerik paylaşma (fotoğraf, 

yazı, video vb.) 
250 13,5 

Eğlenceli zaman geçirme 216 11,7 

İş 42 2,3 

Diğer 21 1,1 

Toplam 1848 100,0 

Facebook 

Profilinde Yer 

Verilen Bilgiler 

Gerçek adınız 1730 93,6 

Yaşadığınız yer 1236 66,9 

Eğitim durumunuz 1209 65,4 

Doğum tarihiniz 1207 65,3 

Memleketiniz 1183 64,0 

Yaptığınız iş 858 46,4 

İlişki durumunuz 646 35,0 
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Aile ve/veya akraba üyeleri 469 25,4 

Dini inancınız 346 18,7 

Siyasi görüşünüz 279 15,1 

Reklam 

Ayarlarını Yapma 
Evet 677 36,6 

Hayır 1171 63,4 

Toplam 1848 100,0 
 

3.3.Gözetim Farkındalığına Yönelik Bulgular 

 

Tablo 3: Facebook'un Veri Toplama Politikasına Yönelik Farkındalık 

 

Facebook, kullanıcıların kişisel verilerini toplayıp depolama yetkisine sahip 

midir? 

  Sayı % 

Evet 868 47,0 

Hayır 397 21,5 

Emin değilim 583 31,5 

Toplam 1848 100,0 

 
 

Tablo 4: Facebook'un Ne Tür Bilgiler Topladığına Dair Farkındalık 

 

 

 

 

Facebook kullanıcılardan ne tür bilgiler toplamaktadır? 

 

Evet Hayır Emin değilim 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Facebook kullanım 

davranışları 
1135 61,4 196 10,6 517 28,0 

Instagram 

kullanım davranışları 
842 45,6 377 20,4 629 34,0 

Messenger mesaj 

içerikleri 
642 34,7 560 30,3 646 35,0 

WhatsApp hesap 

bilgisi 
504 27,3 668 36,1 676 36,6 

Cihaz bilgileri   1002 54,2 345 18,7 501 27,1 
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Tablo 4: Facebook'un Veri Paylaşma Politikasına Yönelik Farkındalık 
 

Facebook, kullanıcılardan elde ettiği verileri çeşitli amaçlarla üçüncü taraflarla 

paylaşma yetkisine sahip midir? 
 Sayı % 

Evet 500 27,1 

Hayır 817 44,2 

Emin değilim 531 28,7 

Toplam 1848 100,0 
 

Tablo 5: Uygulamaların Kullanıcıların Kişisel Verilerine Erişim Yetkisi Farkındalığı 
 

Facebook'la Giriş Yap" ile bağlanılan uygulama, oyun ve internet siteleri, 

kullanıcıların Facebook'taki kişisel verilerine erişme yetkisine sahip olur mu? 

  Sayı % 

Evet 1132 61,2 

Hayır 336 18,2 

Emin değilim 380 20,6 

Toplam 1848 100,0 
 

Tablo 6: Çevrimiçi Hareketlerin İzlenme Farkındalığı 
 

Facebook, kullanıcıların başka sitelerdeki çevrimiçi hareketlerini (ziyaret 

edilen siteler, alışveriş tercihleri vb.) izleme olanağına sahip midir? 

  Sayı % 

Evet 1015 54,9 

Hayır 359 19,4 

Emin değilim 474 25,7 

Toplam 1848 100,0 

 
 

Tablo 7: Gizlilik Ayarlarının Gözetimi Engellemeyeceğine Yönelik Farkındalık 
 

Gizlilik ayarlarını etkin bir şekilde kullandığınızda, izninizin dışındakilerin 

bilgilerinize ulaşamayacağını düşünüyor musunuz? 

  Sayı % 

Evet 580 31,4 

Hayır 555 30,0 

Emin değilim 713 38,6 

Toplam 1848 100,0 
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3.4. Erişilip Kullanılan Bilgi Türlerine Yönelik Gizlilik Endişesi 

Düzeyleri 
 

Katılımcılar endişe düzeylerini “1= Hiç Endişeli Değilim, 2= Endişeli 

Değilim, 3= Kararsızım, 4= Endişeliyim, 5= Çok Endişeliyim” 

anlamına gelecek şekilde kodlamışlardır. Ardından ortalamalar 100’lük 

puan sistemine çevrilmiştir. 

 

Tablo 8: Gizlilik Endişesi Düzeyleri 
 

Aşağıdaki verileriniz Facebook tarafından erişilerek kullanılıyor olsaydı, 

duyacağınız endişe düzeyini belirtir misiniz? 

 Ortalama  
100’lük Puan 

Karşılığı 

Cihaz bilgileriniz 4,04 80,8 

Mesaj içerikleriniz 3,86 77,2 

Fotoğraflarınız 3,62 72,3 

Profil bilgileriniz 3,20     63,9 

Konum bilgileriniz 3,11 62,2 

Etkileşim bilgileriniz 3,02 60,4 

Paylaşımlarınız 2,98 59,6 

Beğeni ve yorumlarınız 2,68 53,6 
 

Tablo 9: Facebook Kullanım Davranışlarına Erişim Yetkisi Farkındalığına Göre 

Gizlilik Endişesi Düzeyleri Arasındaki Farklılık 

  

Evet     Hayır 
Emin 

değilim 
Genel Chi-

Square 
p 

Puan Puan Puan Puan 

Fotoğraflarınız 70,5 78,4 74,1 72,3 12,228 0,002 

Paylaşımlarınız 57,2 67,8 62,0 59,6 26,303 0,001 

Beğeni ve 

yorumlarınız 
51,2 60,5 56,2 53,6 21,926 0,001 

Profil bilgileriniz 61,6 71,7 66,2 63,9 22,226 0,001 

Etkileşim 

kurduğunuz kişi, grup ve 

sayfalar 

58,2 68,7 62,0 60,4 24,056 0,001 
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Kruskal Wallis test istatistiğine göre p<0,05 olduğundan dolayı anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur. 

 

Tablo 10: Cihaz Bilgilerine Erişim Yetkisi Farkındalığına Göre Gizlilik Endişesi 

Düzeyleri Arasındaki Farklılık 
 

 Puan 
Genel 

Puan 

Standart 

Sapma 

Chi-

Square 
     p 

Konum 

bilgileriniz 

Evet 58,2 62,2 1,5 

47,941 0,001 Hayır 69,9 62,2 1,4 

Emin 

değilim 
65,0 62,2 1,3 

IP adresi ve 

telefon numarası 

gibi cihaz 

bilgileriniz 

Evet 76,7 80,8 1,5 

41,853 0,001 Hayır 87,8 80,8 1,0 

Emin 

değilim 
84,2 80,8 1,1 

 

Kruskal Wallis test istatistiğine göre p<0,05 olduğundan dolayı anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur. 

 

Tablo 11: Messenger Mesaj İçeriklerine Erişim Yetkisi Farkındalığına Göre Gizlilik 

Endişesi Düzeyleri Arasındaki Fark 
 

 Puan 
Genel 

Puan 

Standart 

Sapma 

Chi-

Square 
p 

Mesaj 

İçerikleriniz 

Evet 73,7 77,2 1,5 

27,010 0,001 Hayır 81,7 77,2 1,3 

Emin 

değilim 
76,8 77,2 1,3 

 

Kruskal Wallis test istatistiğine göre p<0,05 olduğundan dolayı anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur. 

 

3.5.Likert Ölçeğine Yönelik Bulgular 

 

Ölçekte 6 alt boyuta eşit sayıda ayrılan 18 ifade yer almaktadır.  
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Tablo 12: Ölçekteki İfadelerin Yüzdelik Frekansı (%) 
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Toplama Endişesi  

Facebook'un kullanıcılardan ayrıntılı bir 

şekilde bilgi talep etmesini rahatsız edici 

bulurum. 

4,0 7,9 12,3 37,3 38,5 

Facebook bana kişisel bilgilerimi 

sorduğunda bunu sağlamadan önce iki kez 

düşünürüm. 

3,1 7,7 10,8 44,9 33,5 

Facebook’un hakkımda ayrıntılı bir şekilde 

bilgi toplamış olmasından rahatsız olurum. 
3,2 7,4 9,5 37,1 42,8 

Çevrimiçi Mahremiyet Endişesi  

Çevrimiçi hareketlerim  takip ediliyorsa, 

faaliyet geçmişimin kötüye 

kullanılabileceğinden endişe duyarım. 

3,0 8,5 12,8 39,4 36,3 

Çevrimiçi hareketlerim takip ediliyorsa, 

faaliyet geçmişine dair verilerimin 

kullanılması ile yapılabilecekler hakkında 

endişe duyarım. 

2,7 7,4 14,3 40,0 35,6 

Çevrimiçi hareketlerim takip ediliyorsa, 

faaliyet geçmişimin öngöremediğim şekillerde 

kullanılabileceğinden endişe duyarım. 

2,4 5,8 13,5 41,3 37,0 

İkincil Kullanım Endişesi  

Facebook eğer kişisel verilerimi kazanç 

elde etmek gibi kendi amaçları için 

kullanıyorsa, bunu endişe verici bulurum. 

1,8 5,6 7,5 33,8 51,3 

Facebook eğer kişisel verilerimi üçüncü 

taraflar ile paylaşırsa, bunu endişe verici 

bulurum. 

1,5 3,5 60 31,3 57,7 

Facebook'taki kişisel verilerim eğer diğer 

şirketlere satılırsa, bunu endişe verici bulurum. 
1,3 3,1 4,3 26,7 64,6 

Hesap Silme Eğilimi  

Facebook eğer kişisel verilerimi kazanç 

elde etmek gibi kendi amaçları için 

kullanıyorsa, yine de hesabımı kullanmaya 

devam ederim. 

23,2 17,6 30,5 18,4 10,3 

Facebook eğer kişisel verilerimi üçüncü 

taraflarla paylaşırsa, yine de hesabımı 

kullanmaya devam ederim. 

28,3 23,2 28,6 13,7 6,2 

Facebook'taki kişisel verilerim eğer diğer 

şirketlere satılırsa hesabımı silerim. 
5,8 9,1 24,4 23,9 36,8 
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Veri İşleme Etiği Farkındalığı      

Kişisel verilerin, kişinin açık rızası 

olmadan işlenmesinde sakınca yoktur. 
52,2 23,6 11,7 7,0 5,5 

Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru 

amaçlar dışında işlenmesinde sakınca yoktur. 
48,3 27,3 12,9 8,6 2,9 

Kişilerin açık, anlaşılır ve net bir şekilde 

bilgilendirilmesine gerek duyulmaksızın, 

verilerin işlenmesinde sakınca yoktur. 

55,6 28,4 10,3 4,0 1,7 

Yetkisiz Erişim Endişesi      

Facebook'un kullanıcı verilerinin 

güvenliğini yetkisiz erişime karşı yeterli 

düzeyde koruduğunu düşünüyorum. 

18,8 27,4 37,7 12,9 3,2 

Facebook'un kullanıcı verilerine yetkisiz 

erişimi engellemek için yeteri kadar önlem 

aldığını düşünüyorum. 

17,9 27,4 36,2 14,9 3,6 

Facebook'un kullanıcı verilerin 

güvenliğini sağlamak için yeteri kadar çaba 

gösterdiğini düşünüyorum. 

16,5 26,4 37,2 17,4 2,5 

 

 “Çevrimi mahremiyet endişesi” başlığı altındaki ifadeler, 

Facebook’tan bağımsız olarak, kullanıcıların çevrimiçi hareketlere 

yönelik genel mahremiyet endişelerini anlamaya yöneliktir. Bu ifade 

grubunda katılımcıların çevrimiçi hareketlerinin kendilerine karşı 

kullanılması yönünde yüksek endişe düzeylerine sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

“Veri işleme etiği farkındalığı” başlığı altındaki ifadelerde ise, 

Facebook’tan bağımsız olarak kullanıcıların kişisel verilerinin işlenme 

sürecindeki hassasiyetlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Kişisel verilerin 

açık rızaya dayanarak işlenmesi; kişilerin açık, anlaşılır ve net bir 

şekilde bilgilendirilmesi ile kişisel verilerin belirli, açık ve meşru 

amaçlar için kullanılması hakkında, katılımcıların çok yüksek bir fikir 

birliğinde olduğu görülmektedir. 
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Likert ölçeğinde yer alan “kişisel verilerin satılması” Facebook’un veri 

politikasında yer almamaktadır. Facebook (2018b) veri politikasında 

kişisel verileri satmadığına vurgu yapmaktadır. Bu ifadenin 

kullanılmasının sebebi, medyaya Cambridge Analytica olarak yansıyan 

veri skandalıdır. Cambridge Üniversitesi’nde akademik psikolog ve 

veri bilimcisi olan Dr. Alexander Kogan’ın, Facebook üzerinden 

yayınladığı bir kişilik testi aracılığı ile teste katılım sağlamak amacıyla 

uygulama indirerek kendi verilerine erişim izni veren yaklaşık 300 bin 

kişinin verilerine ulaştığı, bununla birlikte onların ağındaki kişilere de 

erişerek toplam 87 milyon Facebook kullanıcısının cinsiyet, konum, 

siyasi görüş, dini inanç, beğenilen web siteleri gibi pek çok veri çeşidine 

erişim elde ettiği ve bunları Cambridge Analytica veri şirketine sattığı 

iddia edilmektedir. Skandalın 2018 yılında patlak vermesinin öncesinde 

ise Facebook’un, Cambridge Analytica’nın kullanıcıların kişisel 

verilerini satın aldığını 2015’te öğrendiği, ardından kişilik testi 

uygulamasını yasaklayarak Cambrige Analytica’dan verilerin 

silinmesini talep ettiği ancak konu ile ilgili olarak düzenleyici 

kurumlara bilgi vermediği gibi kullanıcılara da uyarıda bulunmadığı ve 

kullanıcı verilerinin akıbeti ile ilgili olarak da yeterli takip yapmadığı 

iddia edilmektedir (Ünsal, 2018). Söz konusu iddialardan sonra tüketici 

haklarını koruyan ve tekelleşmeye karşı mücadele eden ABD Federal 

Ticaret Komisyonu Mart 2018'de inceleme başlatmıştır. Temmuz 

2019’da ise Federal Ticaret Komisyonu, kişisel verilerin gizliliği 

konusundaki ihlâller nedeniyle Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesmeye 

hazırlandıklarını bildirmiştir (BBC, 2019). 
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Tablo 13: Faktör Alt Gruplarının Cinsiyete Göre Farklılığı 

 

Alt Faktörler Cinsiyet Puan 
Standart 

Sapma 

    Mann-

Whitney U 
z p  

Toplama 

endişesi  

Kadın 81,47 0,81 
405973,5 1,706 0,880 

Erkek 79,43 0,91 

Çevrimiçi 

mahremiyet 

endişesi  

Kadın 81,41 0,88 
400944,5 2,186 0,029 

Erkek 78,84 1,00 

İkincil 

kullanım endişesi 

Kadın 89,61 0,66 
395941,0 2,710 0,007 

Erkek 86,31 0,89 

Hesabı silme 

eğilimi 

Kadın 73,57 0,91 
352430,0 6,411 0,001 

Erkek 67,56 1,00 

Veri işleme 

etiği farkındalığı 

Kadın 85,60 0,81 
369749,0 4,990 0,001 

Erkek 81,51 0,90 

Yetkisiz erişim 

endişesi 

Kadın 68,15 0,85 
418367,0 0,610 0,542 

Erkek 68,34 0,97 

 

Mann-Whitney U test istatistiği sonucuna göre p<0,05 olduğundan 

dolayı cinsiyet ile çevrimiçi mahremiyet endişesi, ikincil kullanım 

endişesi, hesabı silme eğilimi ve veri işleme etiği farkındalığı arasında 

anlamlı bir fark vardır. p>0,05 olduğu için cinsiyet ile yetkisiz erişim 

endişesi ve toplama endişesi arasında anlamlı bir fark yoktur.  

 

Tablo 14: Facebook'u Hayatın Önemli Bir Parçası Olarak Görmeye Göre Faktör Alt 

Gruplarının Farklılığı 

 

Alt Faktörler 

  
Puan 

Standart 

Sapma 

Mann-

Whitney U 
     z      p 

Toplama 

endişesi 

Evet 79,30 0,88 
359504,5 3,505 0,001 

Hayır 82,11 0,83 

Çevrimiçi 

mahremiyet 

endişesi 

Evet 79,50 0,94 
374735,5 2,148 0,032 

Hayır 80,98 0,96 

İkincil 

kullanım endişesi 

Evet 87,30 0,80 
370590,0 2,604 0,009 

Hayır 88,81 0,79 
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Hesabı silme 

eğilimi 

Evet 69,28 0,95 
363269,0 3,147 0,002 

Hayır 72,25 0,99 

Veri işleme 

etiği farkındalığı 

Evet 82,73 0,87 
369727,0 2,613 0,009 

Hayır 84,62 0,85 

Yetkisiz erişim 

endişesi 

Evet 66,70 0,90 
346019,5 4,739 0,001 

Hayır 70,90 0,93 

 

Mann-Whitney U test istatistiği sonucuna göre her bir alt faktör için 

p<0,05 olduğundan dolayı Facebook’u hayatın önemli bir parçası 

olarak görme ile tüm alt faktörler arasında anlamlı bir fark vardır.   

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

 

Facebook’un gözetleyen gözü, kullanıcıları sadece Facebook’ta değil 

Instagram’da, Messenger’da, WhatsApp’ta (2019; 2021) ve üçüncü 

taraf ortakları yoluyla Facebook (2018b) şirketleri dışındaki internet 

sitelerinde ve uygulamalarda da izlemektedir. Facebook’un 2021’in 

ikinci çeyreği itibariyle aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 2,89 

milyardır ve bu anlamda Facebook, dünya çapındaki en büyük sosyal 

medyadır (Statista, 2021b).  

 

Uluslararası anlamda kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak en 

kapsamlı gelişme, 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından 

onaylanan AP Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 25 Mayıs 

2018’de yürürlüğe girmesiyle yaşanmıştır. GDPR’nin yürürlüğe 

girmesiyle 95/46 sayılı direktif yürürlükten kalkmıştır (Kütükcü, 2018). 

GDPR, güvenlik ihlali durumlarında oldukça ağır cezalar uygulamayı 

öngörmektedir. Ayrıca GDPR’deki kişisel veri tanımı çok geniştir. 

Kişiyi doğrudan veya dolaylı yoldan tanımlayabilecek çerezlerle 
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birlikte diğer cihaz ve IP adresi gibi online tanımlayıcılar ve konum 

verileri de kişisel veri olarak sayılmıştır. Dolayısıyla dijital reklamcılık 

faaliyeti yürüten tüm şirketlerin GDPR’ye uygun olarak veri ilkelerini 

güncelleştirmeleri gerekmektedir (Interactive Advertising Bureau 

Turkey [IAB TR], 2017: 3-5). Facebook ise GDPR ile uyumlu olacak 

şekilde hizmet koşullarını güncellediğini belirtmektedir (Facebook, 

2019e). 

 

Facebook, hesap oluşturma bölümünün hemen altında veri ve çerez 

ilkeleriyle birlikte kullanım şartları metinlerine bağlantı sağlayan linki 

kullanıcılara sunmaktadır (2019c). Böylece Facebook, kullanıcılara 

karşı aydınlatma sorumluluğunu yerine getirirken, kullanıcılar da hesap 

açtıklarında söz konusu koşullara rıza göstermiş olmaktadırlar. 

 

Ancak araştırma sonucu göstermektedir ki, kullanıcıların kişisel 

verilerinin Facebook tarafından gözetlendiğine dair farkındalıkları 

genel olarak düşük seviyededir. Facebook veri politikasına yönelik en 

yüksek farkındalık, Facebook hesabı ile bağlanılan uygulamaların 

kullanıcı verilerine erişim yetkisi verildiği hakkındaki farkındalıktır 

(%61,2). Bir diğer görece olarak yüksek farkındalık ise çevrimiçi 

faaliyetlerin izlenme farkındalığıdır (%54,9). Ardından verilerin 

toplanmasına yönelik farkındalık (%47,0), gizlilik ayarlarının gözetimi 

engellemeyeceğine yönelik farkındalık (%30,0) ve en düşük oranla 

kullanıcılardan elde edilen verilerin çeşitli amaçlarla paylaşılması 

hakkındaki farkındalık (%27,1) gelmektedir.  
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Daha ayrıntıya inildiğinde ise, kullanıcıların, Facebook kullanım 

davranışlarının (%61,4) Facebook tarafından toplandığına dair 

farkındalığının daha yüksek olduğu görülmektedir.  Ardından sırasıyla 

cihaz bilgileri (%54,2), Instagram kullanım davranışları (%45,6), 

Messenger mesaj içerikleri (%34,7) ve en son olarak da WhatApp hesap 

bilgisi (%27,3) gelmektedir.  

 

Buna karşılık kişisel verilerinin Facebook tarafından erişilir olmasını, 

kullanıcılar, yüksek endişe düzeyleri ile karşılamaktadır. Endişe 

düzeyleri ortalamaları 100’er puana çevrilmiştir. Buna göre 

katılımcıların ilk üç endişesi “80,8” puan ile IP adresi ve telefon 

numarası gibi cihaz bilgileri; “77,2” puan ile mesaj içerikleri; “72,3” 

puan ile fotoğraflardır.  Kullanıcılar, bu bilgileri daha mahrem olarak 

algılamaktadır. En az endişe duyulan ilk üç madde ise “53,6” puan ile 

beğeni ve yorumlar; “59,6” puan ile paylaşımlar; “60,4” ortalama ile 

etkileşim kurulan kişi, grup ve sayfalardır.  

 

Kişisel verilerin gözetlendiğine dair farkındalık arttıkça bu durumu 

endişeli bulma düzeyi azalmaktadır. Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12’de 

görüldüğü üzere, kullanıcıların söz konusu endişelerinin, o bilgi 

türlerine erişim yetkisi farkındalığa göre değişip değişmediği test 

edilmiş ve her birinde anlamlı bir fark bulunmuştur. “Fotoğraflarınız”, 

“Paylaşımlarınız”, “Beğeni ve yorumlarınız”, “Profil bilgileriniz”, 

“Etkileşim kurduğunuz kişi, grup ve sayfalar” maddelerinin her birine 

yönelik olarak erişim yetkisi hakkında bilgi sahibi olanların, bu 

bilgilere Facebook’un erişerek kullanması durumu için duydukları 

gizlilik endişesi puanları daha düşüktür. Facebook’un cihaz bilgilerine 
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erişim yetkisi olduğunu bilenlerin, “Konum bilgileriniz” ve “IP adresi 

ve telefon numarası gibi cihaz bilgileriniz” maddeleri için gizlilik 

endişesi puanları da daha düşüktür. Benzer şekilde Messenger mesaj 

içeriklerine Facebook tarafından erişim yetkisi olduğundan haberdar 

olanların gizlilik endişesi puanlarının daha düşük olduğu bulunmuştur. 

Her bir madde için, gözetim farkındalığına sahip olmayan kişilerin ise 

gizlilik endişesi puanları en yüksektir.  

 

Likert ölçeğindeki sonuçlara göre kullanıcıların ¾’ünden fazlası 

kendileri hakkında Facebook tarafından ayrıntılı bilgi istenmesinden ve 

toplanmasından rahatsız durumdadır. Benzer bir oran, kullanıcıların, 

çevrimiçi hareketlerin izlenmesi gibi bir durumla karşılaşacak olsalar, 

bunu endişe verici bulmaları için de geçerlidir.  

 

Kullanıcıların, Facebook’un kişisel verilerin güvenliğini sağlaması 

hakkındaki güveni de zayıf görünmektedir. “Facebook'un kullanıcı 

verilerinin güvenliğini yetkisiz erişime karşı yeterli düzeyde 

koruduğunu düşünüyorum” ifadesine katılma oranlarının toplamı 

%16,1’dir. “Facebook'un kullanıcı verilerine yetkisiz erişimi 

engellemek için yeteri kadar önlem aldığını düşünüyorum” ifadesine 

katılma oranlarının toplamı ise %18,5’tir. Katılımcıların “Facebook'un 

kullanıcı verilerin güvenliğini sağlamak için yeteri kadar çaba 

gösterdiğini düşünüyorum” ifadesine ise katılma oranlarının toplamı ise 

%19,9’dur. Kullanıcıların büyük bir bölümü Facebook’a bu konu 

hakkında ya güven duymamakta ya da kararsız davranmaktadır. 
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Ancak kullanıcıların belli durumları endişe verici bulacak olmaları, 

onların hesaplarını silme davranışına tamamen götürmemektedir. 

“Facebook eğer kişisel verilerimi kazanç elde etmek gibi kendi amaçları 

için kullanıyorsa, bunu endişe verici bulurum” ifadesine katılım 

oranlarının toplamı %85,1’dir. “Facebook eğer kişisel verilerimi 

üçüncü taraflar ile paylaşırsa, bunu endişe verici bulurum” ifadesine 

katılım oranlarının toplamı ise %89,0’dır. Kullanıcıların 

“Facebook'taki kişisel verilerim eğer diğer şirketlere satılırsa, bunu 

endişe verici bulurum” ifadesine katılım oranlarının toplamı ise 

%91,3’tür. Kullanıcıların endişelerine karşılık hesap silme eğilimleri de 

ölçülmek istenmiştir. Facebook kullanıcılarının yarıdan biraz azı 

(%40,8) kişisel verilerinin kazanç elde edilmesi gibi bir durumda 

hesaplarını sileceklerini belirtmekte, kişisel verilerinin üçüncü 

taraflarla paylaşılması durumunda ise hesap silme eğilimi (%51,5) 

örneklemin yarısına denk gelecek şekilde artmaktadır. Kişisel 

verilerinin satılması ile karşılaşacak olsalar, örneklemin yarısından 

biraz fazlası (%60,7 ) hesap silme eğilimi göstereceklerini 

belirtmektedir. Söz konusu ifadelerin endişe düzeyleri olarak karşılığı 

bir hayli yüksekken, bunun hesap silme davranışına yansımasının ise 

daha düşük olduğu görülmektedir.  

 

Likert ölçeğinde kişisel verilerin işlenmesi süreciyle ilgili ifadeler de 

yer almaktadır. Facebook kullanıcılarının “Kişisel verilerin, kişinin 

açık rızası olmadan işlenmesinde sakınca yoktur” ifadesine katılmama 

oranları toplamı %75,8’dir. “Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru 

amaçlar dışında işlenmesinde sakınca yoktur” ifadesine katılmama 
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oranlarının toplamı ise %75,6’dır. Örneklemin “Kişilerin açık, anlaşılır 

ve net bir şekilde bilgilendirilmesine gerek duyulmaksızın, verilerin 

işlenmesinde sakınca yoktur” ifadesine katılmama oranlarının toplamı 

ise %84,0’dır. Katılımcılar “Kişilerin açık, anlaşılır ve net bir şekilde 

bilgilendirilmesine gerek duyulmaksızın, verilerin işlenmesinde 

sakınca yoktur” ifadesine daha fazla hassasiyet göstererek katılmama 

oranlarını %84,0’a yükseltmişlerdir. Facebook kullanıcılarının her ne 

kadar gözetim farkındalıkları düşük olsa da kişisel verilerinin işlenmesi 

sürecinin nasıl olması gerektiği ile ilgili farkındalıklarının yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

Genel olarak Facebook’u hayatın önemli bir parçası olarak görerek ona 

karşı bağlılık geliştirenlerin toplama endişesi, çevrimiçi mahremiyet 

endişesi, ikincil kullanım endişesi ve yetkisiz erişim endişesinin daha 

düşük çıktığı, hesap silme eğilimlerinin ise daha az olduğu 

görülmektedir. Facebook’u hayatın önemli bir parçası olarak görenlerin 

veri işleme etiği puanları da görece olarak daha düşüktür. Bu ise belirli 

hizmetleri kullanma isteğinin bir ölçüde kişisel verilerinden feragat 

etmek anlamına geldiği anlayışının benimsenmesi olarak yorumlana-

bilir. 

 

Cinsiyete göre bir fark olup olmadığı test edildiğinde, kadınların, 

çevrimiçi mahremiyet endişesi ve ikincil kullanım endişesi 

düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kadınlar 

erkeklere oranla hesap silmeye de daha çok meyillidirler ve veri işleme 

etiği farkındalıkları ise daha yüksektir. Toplama endişesi ve yetkisiz 

erişim endişesi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Bu iki alt faktörde kadınlar ve erkekler birbirine çok yakın puanlara 

sahiptir. 

 

Facebook’tan hesap açmak, hizmet koşullarını kabul etmek ve kişisel 

verilerin işlenmesine rıza göstermek anlamına gelse de, kullanıcıların 

gözetim farkındalıklarının düşük olduğu görülmektedir. Teorik ve 

pratik eş düzeyde seyretmemektedir. Facebook örneğinde görüldüğü 

üzere, kullanıcılardan kişisel verilerinin işlenmesine dair alınan rızanın, 

onların farkındalığa daha çok dayandırılması gerekmektedir. Ticari 

sosyal medya platformları, kullanıcılara kişisel verilerinin işlenmesi 

süreciyle ilgili daha şeffaf bilgiler sunmalı ve belli aşamalar için 

kullanıcılardan yeni rızalar almalıdır. Benzer şekilde toplanan 

bilgilerde de ölçülülük aranmalıdır. Kullanıcılara, kişisel verilerinin 

işlenme süreciyle ilgili olarak daha fazla kontrol hakkı tanınmalı ve veri 

güvenliği sağlanmalıdır. 
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GİRİŞ 

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak 

medyada ve izleyicilerde büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Yeni 

medya ortamı izleyicilere medya tüketimi sürecinde benzeri 

görülmemiş bir kontrol yetkisi tanımıştır. Bununla birlikte en heyecan 

verici değişim, doğası gereği etkileşimli ve katılımcı olan yeni medya 

ortamının izleyicilere içerik üretme ve dağıtma konusunda yepyeni 

olanaklar sunmasıdır. İzleyiciler, içerik üretiminin aktif katılımcıları 

olmuştur. Mesaj üreticileri ve medya izleyicileri arasındaki güç 

dengeleri son yıllarda hızla değişmektedir. Bu bölümde, medya ve 

izleyiciler arasındaki güç dengelerinin değişiminin en önemli 

göstergeleri olan kullanıcının ürettiği içerik biçimi ve katılımcı internet 

ortamı aktif izleyici perspektifinden ele alınmıştır. 

1. İZLEYİCİNİN AKTİFLİĞİ 

Aktif izleyiciliğin izleri Antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. O 

dönemde, erkek vatandaşların yasama, yargı ve resmi etkinliklerde aktif 

bir rolü olmuştur. Doğrudan demokrasi dönemlerinde, erkek 

vatandaşlar retorik aracılığıyla vergiler, savaş harcamaları ve barış 

görüşmeleri hakkında yasamaya ilişkin kararlara katılmışlardır. Her 

özgür erkek vatandaşın konuşma, sorma, tartışma ve konuşmacıya yanıt 

verme hakkı olmuştur (Boone, 2004; Kennedy, 1963). Birkaç yüz erkek 

bireyden oluşan jüriler, gün içinde iddiaları dinlemekte ve daha sonra 

çoğunluğun oyları doğrultusunda kararlarını vermekteydi (Gallant ve 

Boone, 2011: 237). Bununla birlikte aynı dönemin mekânsal 
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belirleyicilerinden biri olan “agora”larda da aktif izleyiciliğin izleri 

bulunabilir. Asıl olarak “toplanma yeri” anlamına gelen agoralar Antik 

Yunan kentlerinin toplumsal yaşamında, merkezi bir konumda yer 

almıştır. Kentin mekânsal olarak da merkezinde yer alan, siyasi 

toplantıların buluşma yeri olan ve katılımın ve fikir alışverişlerinin 

gerçekleştirildiği bir alandır (Thompson, 1954: 9). 

Geçmiş dönemlerde aktif izleyiciliğin izleri mevcut olsa da tarihsel 

olarak ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerin ışığında ortaya 

çıkan kitle kavramı ve bu kavramın bir araştırma nesnesi haline geldiği 

kuramsal yaklaşımlarda kitle daha pasif bir halde görülmeye 

başlanmıştır. 19. yüzyılın şartlarıyla, 1789 Devrimi ve 1871 Paris 

Komünü sırasında oluşmuş kitle kavramı sosyolojik olarak toplumsal 

yapılanmayı etkilediği gibi, kuramsal çalışmalara da yön vermiştir. Bu 

çalışmalarda kitleye karşı duyulan bir korku oldukça etkilidir. 

“Kalabalıklar”ı sistematik bir şekilde anlamlandırma çabası, 1789 

Fransız devriminden sonra Fransa’da yaşanan kargaşa dönemleriyle ve 

1871 de yaşanmış Paris Komünüyle yakından ilgilidir. Dönem Fransız 

bilim insanlarının zihninde “kalıcı bir iz bırakan dehşet verici bir 

mücadeledir” ve bu yeni olgu karşısında yaşanan derin korku hem o 

dönemin kuramlarını derinden etkilemiş (Jahoda, 2011: 132) hem de bu 

kuramlardan beslenen iletişim alanında önemli bir etkiye neden 

olmuştur. Özellikle Le Bon’un kitle ile ilgili yaptığı çalışmalar bu 

dönemde etkilidir. Le Bon kitleleri, bilinçli kişiliğin bastırıldığı, arkaik 

eğilimlerin egemen olduğu, güdüleriyle hareket eden, kadınsı, fevri, 

akıldan ve eleştiriden yoksun insan kalabalığı olarak görmüştür 
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(Jahoda, 2011: 140-141). Durkheim, Le Bon ve Reisman gibi 

klasikleşmiş kitle toplumu teorisyenlerine göre pasif izleyici 

propagandacının gücü karşısında gri, tekdüze, amaçsız, kim olduğu 

belirsiz, kolay aldatılabilir ve savunmasızdır. Sonraki yıllarda da bu 

geleneği takip eden izleyici araştırmalarında izleyici, “seçici olmayan” 

ve “alışılmış” olarak kabul edilmiştir (Biocca, 1988: 57). 20. yüzyılın 

başlarında yoğunlukla çalışılan iletişim/medya kuramları da sosyoloji, 

sosyal psikoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi kuramlardan etkilenmiştir. 

İlk iletişim modelleri 1900’lerin başlarında çalışılmaya başlanmıştır ve 

bu modellerde o dönemin bilim dünyasında önemli ve etkin bir yer tutan 

“davranışçılık” akımının etkisinden dolayı (Laughey, 2007) izleyici 

pasif karakterler olarak ele alınmıştır. Hipodermik şırınga, iletişim 

zinciri modeli (Lasswell), dairesel model (Osgood ve Shramm), 

matematiksel model (Shannon ve Weaver) gibi ilk iletişim 

modellerinde alıcı-izleyici- pasif, kaynak-kitle iletişim aracı- ise aktif 

olarak konumlandırılmıştır (McQuail ve Windahl, 2010).  

Pasif izleyici teorisi, kitle toplumu teorisi tarihinde uzun yıllar etkisini 

korumuştur. Kitle iletişimin etkileri hakkındaki varsayımlar ve 

korkularda uzun süre boyunca varlığını sürdürmüştür. Örneğin 

Gerbner’in ekme/yetiştirme teorisi geleneksel pasif izleyici geleneğini 

sonraki yıllarda miras edinen teorilerden bir tanesidir. Bu teoriye göre, 

insanlar televizyonun “ana akım” olduğu sembolik bir ortama 

doğmaktadır. Televizyon izlenmesi, insanların yaşam tarzları ve dış 

görünüşlerinin hem belirleyicisi hem de değişmez bir parçasıdır. 

Televizyondaki içerik insanların bilgi kaynaklarına hakim olmakta ve 
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aynı mesajlara sürekli maruz kalmaları, değerlerini ve hayata 

bakışlarını şekillendirmektedir. Pasif izleyici kavramı, bu daha yeni 

olan ana akım modeliyle birlikte değişim göstermiştir. Ancak, kitle 

toplumunun yükselişinden korku ve pasif izleyici geleneğinin 

üstünlüğü zamanla ortadan kalkmıştır. Aktif izleyiciyi savunan 

teorisyenler, kitle iletişimindeki “kitlenin” üstünlüğünü 

reddetmişlerdir. Kullanımlar ve doyumlar teorisinin önde gelen 

temsilcilerinden Blumler (1979), izleyicileri milyonlar halinde 

televizyon programlarını izleyen, filmlere giden ve gazete, dergi 

okuyan topluluklar olarak etiketleyen kitlesel izleyici terminolojisine 

şiddetli bir şekilde karşı olduklarını belirtmiştir. Kitlesel “hipodermik” 

etkilerin ortaya konulması ve ölçülmesi konusunda ikna edici kanıtların 

ortaya çıkmaması, kitle iletişimi araştırmalarında bir karışıklığa ve 

hayal kırıklığına neden olmuş ve bu durum “aktif izleyici” yaklaşımına 

yönelimi hızlandırmıştır (Biocca, 1988: 57). 

2. AKTİF İZLEYİCİ YAKLAŞIMI 

Kitle iletişim araştırmalarının merkezinde, kitle iletişim süreci ve onun 

izleyicileri olmak üzere ikili bir temel yapı mevcuttur. Bu temel ayrım, 

çok sayıda teorik ve metodolojik tartışmaya nüfuz etmiştir. Son 50 

yıldaki literatüre bakıldığında teori anlamında şiddetli bir çekişmenin 

olduğu görülmektedir. İpin bir ucunda, bireyci, etkilenmeye kapalı, 

rasyonel ve seçici olan “aktif izleyici” bulunmaktadır. Diğer tarafta ise, 

konformist, kolay kandırılabilen, amaçsız ve savunmasız olan “pasif 

izleyici” vardır. Karşıt görüşlerdeki medya teorisyenleri kendi 

algıladıkları sosyal gerçekliği savunmuşlardır. Enformasyon ve 
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ideolojinin yayılması açısından, kurumlar karşısında bireysel 

entelektüel özgürlüğün limitlerinin ne olduğu, bu kurumların 

araçlarının sosyal konformizme mi yoksa bilginin özgürleşmesine mi 

hizmet ettiği tartışmaları sıklıkla yaşanmıştır (Biocca, 1988: 51).  

Aktif izleyicilik kavramının yaratıcısı sosyal psikolog Raymond Bauer 

(1963)’dür. İzleyici bağımsızlığını ilan eden makalesiyle Bauer, 

kullanımlar ve doyumlar alanında yapılan çalışmalarda en fazla alıntı 

yapılan bilim insanı olmuştur. Bauer’in öncü makalesi, alıcı (receiver) 

odaklı araştırma yaklaşımlarına doğru olan paradigma kaymasında 

kilometre taşı olmuştur (Brabham, 2008: 3). Bauer, aktif izleyici 

kavramını formülleştirirken izleyicinin seçme özgürlüğüne vurgu 

yapmıştır. Bu seçim, özgür ve inatçı izleyici anlayışına sıkı sıkıya 

bağlıdır. Seçme özgürlüğü ve bu hakkın kullanılması, aktif izleyiciliğin 

işareti olarak görülmüştür. Ancak, Biocca (1988: 57) bahsedilen aktif 

izleyicinin, Jean-Jacques Rousseau ya da Thomas Jefferson’un 

bahsettiği yurttaş değil, dikkatli bir tüketim anlayışıyla bilincini kontrol 

eden, modern yurttaş-tüketici olduğunu vurgulamıştır. Bu durumda 

seçim özgürlüğünden kastedilen aslında tüketim seçeneklerinin bolluğu 

içinden bir seçim yapılmasıdır. Doksanlı yılların başına kadar olan 

iletişim bilimleri literatürüne bakıldığında, aktif izleyicinin, dikkatli, 

kendi kendini idare eden, akılcı, ihtiyaç ve motivasyonlarının farkında, 

bilişsel özgürlüğünü sürdüren birey olarak tanımlandığı görülmektedir. 

Aktif izleyici yaklaşımı özetle, izleyicilerin maruz kaldıkları mesajların 

pasif alıcıları olmadığı tam tersi her bir izleyicinin maruz kaldığı 

mesajları anlamlandırmada aktif olduğunu (hem bilişsel, hem de 



250 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

 

duygusal olarak) belirtmektedir. Bu aktif ilginliğin birbiriyle ilişkili 

çeşitli boyutları; algı, anlama, yorumlama, değerlendirme ve tepki 

verme olarak sıralanabilir. Aktif izleyici yaklaşımı iletilen metnin 

anlamının önceden sabitlenerek tüm izleyiciler tarafından aynı şekilde 

anlaşılacağı düşüncesini reddetmektedir çünkü anlam, izleyici ve belirli 

bir bağlam içerisinde gelen metinler arasındaki müzakerenin sonucunda 

ortaya çıkan bir üründür. İzleyiciler medyayı kendi amaçları için 

kullanmaktadır (Chandler ve Munday, 2011: 3). 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında aktif izleyici kavramı 

çok kritik bir role sahiptir. Bu yaklaşımı benimseyen teorisyenler, aktif 

izleyicinin kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının en temel prensibi 

olduğunu ve kitle iletişim araştırmaları için de çok önemli bir kavram 

olduğunu belirtmektedirler. 1980’li yılların başında Hawkins ve 

Pingree, o dönemdeki bazı araştırmacıların aktif izleyici teorisini etki 

araştırmalarındaki yeni baskın paradigma olarak tanımladığını 

vurgulamıştır. Yine, Svanson 1979 tarihli makalesinde aktif izleyici 

teorisinin daha önceki araştırma geleneklerinde kökten değişikliklere 

neden olacağını öngörmüştür (Biocca, 1988: 52). 

Bireylerin internet gibi yeni medya teknolojilerini kullanım ve doyum 

biçimleri, gazete ve televizyon gibi daha eski medya teknolojilerinden 

farklılıklar göstermektedir. Blumler ve Katz’ın yetmişli yılların başında 

kullanımlar ve doyumlar üzerine yaptıkları çalışmalar doğal olarak o 

dönemin medya teknolojileriyle sınırlı kalmıştır. İnternet öncesi medya 

teknolojilerinde günümüzdeki kadar etkileşim ve kullanıcı 

üretkenliğinden söz etmek mümkün değildir. Günümüzde, izleyiciler 
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sadece içeriği kullanan ve ondan doyum elde eden bireyden daha 

fazlasıdır. İzleyiciler hem üretici hem de tüketicidir. “Üretici-tüketici” 

(prosumer) kavramı ilk kez Amerikalı yazar ve fütürist Alvin Toffler 

tarafından, 1980’de yayınlanan Üçüncü Dalga (The Third Wave) adlı 

kitabında kullanılmıştır. Ancak bu durum, Blumler ve Katz ve eski 

medya teknolojileri üzerine çalışmış diğer davranışçı araştırmacıların 

bulgularının artık geçerli olmadığı anlamına gelmemektedir. 

İzleyicilerin medya içeriğinin sadece pasif alıcısı olmadığı tam tersine 

aktif oldukları yönündeki keşifleri, bulgularının ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kullanımlar ve doyumlar üzerine 

yapılmış ilk araştırmalar, gelecekte medya teknolojilerinin gelişerek 

üretim olanaklarını arttıracağı, dolayısıyla kullanıcıların daha aktif ve 

etkileşimli hale geleceğini öngörmüştür (Brabham, 2008: 3).   

Medya tüketim davranışı gibi aktifliğin de medya kullanımı öncesinde 

(preactivity), medya kullanımı süresince (duractivity) ve medya 

kullanımı sonrasında (postactivity) var olduğu söylenmektedir. Aktif 

izleyici yaklaşımı, kitle iletişim teori ve araştırmalarında uzun yıllardır 

kullanılıyor olmasına rağmen, teorisyenler “aktiflik” teriminin 

tanımlanması konusunda zorluk yaşamışlardır. Ancak çeşitli 

tanımlamalara bakıldığında şu temel özellikler ön plana çıkmaktadır 

(Biocca, 1988: 54): 

“Seçicilik” olarak izleyici aktivitesi: Seçici dikkat, algı ve akılda tutma 

(perception and retention theory) teorilerinde izleyicinin aktifliği 

medya, program ve içeriğin seçilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Kullanımlar ve doyumlar literatüründe seçicilik, seçici maruz kalma 
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anlamına gelmektedir. Ancak 1980’li yılların sonuna doğru seçicilik, 

seçici algı ve seçici akılda tutma anlamlarında da kullanılmaya 

başlamıştır. 

“Faydacılık” olarak izleyici aktivitesi: Teorisyenler seçicilik kavramını 

genişletmek için, seçim sürecinin faydalılığına vurgu yapmışlardır. 

Aktif izleyici, kendi çıkarlarını düşünen tüketicinin somut yansıması 

olarak gösterilmiştir. Aktif izleyicilik kavramında salt seçiciliğin 

ötesine gidilip faydacılık vurgusu yapılarak, kişisel ihtiyaç ve güdülerin 

tatmin edilmesinde belirli seviyede rasyonel olarak seçim yapılmasına 

işaret edilmiştir.   

“Niyetlilik” olarak aktif izleyicilik: Niyetlilik kavramının altını çizen 

teorisyenler, aktif izleyiciliğin bilişsel boyutlarına vurgu yapmıştır. 

Niyetlilik, alınan enformasyonun sistemli olarak işlenmesi ve 

yapılandırılmasına işaret etmektedir. Medya tüketimi ve dikkat, 

zihnimizdeki bilişsel şemalar tarafından harekete geçirilmektedir ve 

tüketim, izleyicinin motivasyonu, kişiliği ve kişisel bilişsel işleme 

yapısına bağlıdır. 

“İlginlik” olarak aktif izleyicilik: Metodolojik ve teorik tartışmaların 

temel odaklarından bir tanesi de “bilişsel çaba” olmuştur. Levy (1983), 

“ilginlik” terimini, duygusal uyarılma, bilişsel örgütleme ve 

enformasyon yapılanmasının seviyesini nitelendirmek için 

kullanmıştır. Aynı terim daha sonraları, “parasosyal etkileşim” 

(parasocial interaction) (örn: televizyona cevap verme) gibi aktif 

ilginliğin davranışsal belirtilerini işaret etmek için kullanılmıştır. 
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“Etkilemeye karşı geçirmezlik” olarak aktif izleyicilik: Etkilemeye 

karşı geçirmezlik terimi ilk defa Bauer (1964) tarafından kullanılmış 

olmakla birlikte, burada aktif izleyicilik kavramının sosyopolitik 

sonucu olarak ele alınmıştır. Birçok yazar açısından, bu terim ile altı 

çizilen kitle iletişim sürecindeki aktivitenin “etkisi” dir. Bazı yazarlar 

için ise, “etkilemeye karşı geçirmezlik” izleyicinin medyanın etkilerini 

sınırlandırma, etkileme ve kontrol etme derecesidir. Bu aktivite bazen, 

iletişim amaçları ve niyetlerini tahrip edici olarak da görülmüştür. Daha 

sonraları, aktif izleyiciliğin “etkilemeye karşı geçirmezlik” boyutu, 

enformasyonun kişiye özgü biçimde deşifre edilmesini vurgulayan 

fenomenolojik bireysellik (phenomenological individualism) 

kavramını da kapsamıştır. 

3. İZLEYİCİ VE MEDYANIN EVRİMİ 

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler medya 

çalışmalarını büyük ölçüde etkilemiştir. Livingstone (2004: 75) izleyici 

araştırmalarında kullanılan teori ve metotların, geleneksel kitle 

iletişiminin yanında yeni medya ortamını da açıklama konusundaki 

yeterlilikleri bağlamında yeniden gözden geçirilmeleri gerektiğini 

belirtmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmiş ülkelerin 

çoğunda televizyon boş zamanlarımıza, kültürümüze, oturma 

odalarımızı ve aile yaşam tarzlarımıza nüfuz eden en önemli mecra 

olmuştur. Şüphesiz, günümüzde televizyon biçim değiştirmekte, 

kapsadığı özellikler genişlemekte, kamusal ve bireysel yaşama daha 

fazla nüfuz etmektedir. İnternet gibi güncel teknolojilerle donatılmış 

yeni nesil televizyonlar, geleneksel anlamdaki televizyon 
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deneyiminden çok daha fazlasını sunmaktadır. Uzun yıllar boyunca 

hakim olan izleme aktivitesi, bu değişimle birlikte okuma, alışveriş 

yapma, oy verme, oynama, araştırma, yazma, sohbet etme gibi 

aktivitelere dönüşmüştür. Medya artık her şartta, her yerde ve her 

zaman kullanılmaktadır. Aynı medya gibi, izleyici de özellikle internet 

teknolojilerinin etkisiyle büyük bir değişim yaşamaktadır. İngiliz yayın 

kuruluşu BBC bu değişimlere bağlı olarak yaptığı açıklamada, “Yeni 

dijital çağda izleyicilerimizle ilişkilerimizi yeniden gözden 

geçiriyoruz” açıklamasını yapmıştır. Bu açıklama, BBC’nin artık 

sadece bilgilendirme, eğlendirme ve eğitme görevi üstlenen kitlesel bir 

yayın kuruluşu olmakla kalmayacağını göstermektedir. Bunun aksine, 

toplulukları birleştiren, çevrimiçi ortak ilgi topluluklarına olanaklar 

sağlayan, kullanıcının ürettiği içeriği teşvik eden bir yapıya dönüşmeyi 

amaçlamaktadır (Childs, 2003: 29).  

Tek yönlü ya da birden çoğa biçimindeki kitle iletişiminin yanında 

günümüzde bire bir ve çoktan çoğa biçimindeki iletişim biçimleri 

yaygınlaşmıştır. Dahası, yeni melez iletişim biçimlerinin ortaya 

çıkmasıyla bu kavramlar arasında kesin ayrımlar yapmak 

zorlaşmaktadır. Ancak, internetin teknolojik ara yüzü her ne kadar bire 

bir ve birden çoğa iletişim süreçlerini kolaylaştırsa da bu farklı iletişim 

biçimleri arasındaki ayrımın bulanıklaştığı söylenemez. Bir taraftan, 

yeni medya pazarı, ekonomisi birden çoğa ve bire bir iletişim arasındaki 

dengeyi değiştirirken, diğer taraftan yeni medyanın ekonomi politiği, 

iletişim sürecindeki katılımcı taraflar arasındaki güç dengelerini 

değiştirmektedir. Televizyon ve internet mecralarındaki melez iletişim 
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biçimleri her ne kadar çok heyecan verici olsa da iletişim biçimleri 

arasındaki iyi yapılanmış ayrımları ortadan kaldırdığı söylenemez 

(Livingstone, 2004: 77). 

İki binli yılların başından itibaren medya çok büyük bir dönüşüm 

yaşamaktadır. Web siteleri, televizyon kanallarının çeşitlenmesi ve 

yaygınlaşması, akıllı telefonlar ve interaktif televizyonlar gibi yeni 

içerik oluşturma platformlarının çoğalması medya ortamındaki 

bölünmenin hızını arttırmıştır. Yeni medya teknolojileri aynı zamanda 

izleyicilere, medya tüketimi sürecinde eşi benzeri görülmemiş bir 

kontrol yetkisi tanımıştır. Bunlarla birlikte en heyecan verici değişim, 

yeni medyanın izleyicilere içerik üretme ve dağıtma konusunda sınırsız 

olanaklar sunmasıdır. İzleyicinin evrimindeki en temel faktör, 

izleyicilerin medyayı nasıl, ne zaman ve nerede tüketecekleri 

konusunda yaşanan dönüşümdür. Değişimin ortaya çıkardığı ve medya 

endüstrisinin entegre olması gereken iki temel fenomen medya ve 

izleyicinin bölünmesi ve izleyici özerkliğidir (Napoli, 2003: 135). 

4. MEDYA VE İZLEYİCİNİN BÖLÜNMESİNİN GETİRDİĞİ 

DEĞİŞİMLER 

Medya ortamının bölünmesi, içeriğin dağıtımının yapılabileceği 

yepyeni platformların oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Dağıtım 

platformlarının çeşitlenmesi ve sayısının artmasıyla sunulan seçenekler 

de önemli bir artış göstermiştir. Yeni teknolojiler sayesinde medya 

ortamlarının her geçen gün içerik sunma kapasiteleri artmaktadır. Bu 
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yeni fenomenler, geleneksel anlamdaki izleyici kitlesinin dağılmasını 

hızlandırmaktadır.  

Medya ve izleyici bölünmesinin temel sonuçlarından bir tanesi, medya 

izleyicilerini kavramsallaştırmada başvurulan geleneksel yaklaşımların 

yetersiz kalmaya başlamasıdır. Geleneksel yaklaşımlar, izleyicileri 

medya içeriğine maruz kalmaları açısından kavramsallaştırmaktadır. 

Geleneksel olarak, özellikle reklam destekli medyalarda, medya 

stratejisinin asıl amacı olabildiğince çok sayıda izleyiciye ulaşmaktır. 

Ancak günümüzde medya stratejisi, en çok arzulanan izleyici grubuna 

ulaşmaya odaklanmıştır. İzleyicinin maruz kalmasına dayalı geleneksel 

yaklaşımlarda ölçüm süreci, temsil gücü olan az sayıdaki izleyici 

örnekleminden elde edilen verilere dayalıdır. Bu örneklem grubundan, 

medya tüketim alışkanlıklarıyla ilgili veriler toplanmaktadır Elde edilen 

veriler, televizyon, radyo, basılı ve internet gibi reklam destekli 

ortamlar için yapılan medya planlaması kararları için temel kaynak 

niteliğindedir. Ancak, günümüzde izleyicilerin çok daha çeşitli içerik 

seçeneklerine ve bu içeriklere ulaşabilecekleri birçok farklı ortama 

sahip olması, izleyiciler hakkında tutarlı ve güvenilir bilgi edinmek için 

daha çok sayıdaki izleyici örnekleminden veri toplanmasını 

gerektirmektedir (Napoli, 2011: 7). 

5. İZLEYİCİ ÖZERKLİĞİ 

İzleyicinin süregelen evrim sürecinin merkezinde bulunan medya 

tüketim dinamiklerindeki ikinci önemli değişim ise izleyici 

özerkliğidir.  Rosen (2012: 13), daha önceleri izleyici diye tanımlanan 
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insanların bir zamanlar medya sisteminin bir ucundaki alıcılar olarak 

konumlandırıldıklarını, yayın yapmanın çok masraflı olduğu ve sadece 

belirli kurumların güçlü bir şekilde bağırabildiği bir ortamda geriye 

kalanların onları dinlemekle yetindiğini ancak günümüzde bu durumun 

hızla ortadan kalktığını belirtmektedir. İzleyici özerkliğinin etkilerini 

kitlesel medyaya seslenerek şu şekilde özetlemiştir:  

• Bir zamanlar sadece sizin baskı makinalarınız vardı. Artık bloglar 

sayesinde biz (izleyiciler) de basınız. Bloglar, basındaki aktör 

sayısını arttırarak basın özgürlüğünü genişlettiler. 

• Bir zamanlar radyo istasyonları sizindi ve kendi frekansınızdan 

yayın yapıyordunuz. Artık mükemmel bir keşif olan podcast 

sayesinde biz de kendi radyo yayınımızı yapabiliyoruz. 

• Video çekimi yapmak, kurgulamak ve dağıtmak bir zamanlar 

sadece size aitti ve sadece televizyon izleyicisine 

ulaşabiliyordunuz. Kullanıcılar artık kolaylıkla video çekip 

kurgulayabiliyorlar ve internet videoyu paylaşmak için eşsiz 

olanaklar sunuyor.  

• Biz zamanlar haber editörleri sizlerdiniz ve hangi haberlere 

öncelik verileceğine siz karar veriyordunuz. Artık haberleri 

düzenleyebiliyoruz ve hangi haberin bizim için öncelikli 

olduğuna kendimiz karar veriyoruz.  

• Son derece merkezi olan medya sistemi insanları merkezi büyük 

güçlerin etrafında toplamıştı. Artık bu dikey yapılanmanın yerini, 

yatay ve yurttaştan yurttaşa olan yeni bir yapılanma aldı.  
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• Daha önceleri izleyici olarak bilinen insanlar artık günümüzde 

daha gerçek, daha az hayali, daha zor tahmin edilebilirdir. Medya 

dünyası bu yeni gerçeği kabul etmelidir.  

İzleyici özerkliği ile kastedilen, günümüz medya ortamının; etkileşim, 

değişkenlik, talebe dayalı fonksiyonellik ve kullanıcının ürettiği 

içeriğin artan kapasitesi gibi niteliklerinin izleyicilerin medya tüketim 

süreci üzerindeki kontrolünü arttırmaya hizmet etmesidir. Daha 

etkileşimli bir medya ortamına doğru olan bu dönüşüm, medya ve 

izleyicinin bölünmesinde olduğu gibi, medya izleyicilerine yönelik 

geleneksel yaklaşımları yetersiz kılmıştır. Geleneksel ölçüm teknikleri, 

etkileşimli iletişime yönelik izleyici tepkisinin önemli ve farklılaşan 

boyutlarını yansıtamamaktadır (Stewart ve Pavlou, 2002: 382). Giderek 

etkileşimli hale gelen medya ortamında, izleyici kavramı çok daha 

güçlü ve karmaşık hale gelmiştir. Maruz kalmaya odaklanan analitik 

yaklaşımlar ise bunu açıklamada yetersiz kalmaktadır (Napoli, 2011: 

8). 

Yeni medya ortamının özerkleşmeyi kolaylaştırması, daha pasif ve 

maruz kalma odaklı izleyici yaklaşımlarını zayıflatırken, diğer taraftan 

da medya izleyicisinin geleneksel olarak ötekileştirilen boyutlarını öne 

çıkarmaktadır. Yeni medya ortamı, izleyicilere medya ile etkileşim 

kurmalarına olanak sağlayan birçok fırsat sunmaktadır. İzleyiciler 

medya ile en temel seviyede içerik araması yaparak etkileşim 

kurabileceği gibi, geribildirimde bulunmak, sonuçları etkilemek, 

reklam mesajlarına doğrudan yanıt vermek veya kendi içeriğini 
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üretmek gibi daha ileri seviyede etkileşimler de kurabilirler (Spurgeon, 

2008: 5).  

İzleyici özerkliğinin bir diğer etkisi ise, izleyici ve içerik sağlayıcılar 

arasındaki geleneksel sınırları ortadan kaldırmasıdır. Geleneksel 

anlamda izleyici kavramı, içeriğin yaratıcısı ve sağlayıcısı üretici ile 

içeriği izleyen, göz atan ve tüketen tüketici arasında ikili karşıtlık 

olduğunu varsaymaktaydı. Ancak bu keskin ayrımlar artık 

yapılamamaktadır. Örneğin çevrimiçi ortamda, içerik alma kapasitesi 

olan herkes aynı zamanda içerik üretme ve yayma kapasitesine de 

sahiptir.  

Livingstone (2003: 2), yaşanan teknolojik değişimin izleyiciyi sanal 

ortamda pasif gözlemciden aktif katılımcıya dönüştürdüğünü iddia 

etmekte, bu evrimsel gelişmenin geleneksel anlamdaki izleyici 

kavramını ortadan kaldırdığını belirtmektedir. Burada kastedilen 

izleyici kavramının yok olması değil, değişim ve gelişimidir. Yaşanan 

gelişim sürecinin ilginç yönlerinden bir tanesi de kitle iletişim öncesi 

dönemde baskın olan izleyicinin kavramsallaştırılması sürecine bir 

anlamda geri dönülmesidir. Tarihi perspektiften bakıldığında, 

izleyiciyle ilgili ilk iddiaların katılımcı ve etkileşimli olmalarını 

vurguladığı görülmektedir. Örneğin tiyatro izleyicileri, tiyatro 

gösterimi sırasında şarkıya eşlik ederek, sahneye bağırarak müdahale 

ederek, tiyatrocuların performanslarına tepki göstererek ya da daha 

farklı şekillerde sürece aktif olarak dahil olmuşlardır. Başka bir örnek 

olarak, yirminci yüzyıl başlarındaki “işçi filmleri hareketi” 

gösterilebilir. Çeşitli işçi birliklerine üye insanlar filmlerdeki işçi karşıtı 
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mesajlardan rahatsızlık duydukları için, kendi filmlerini üretip, 

dağıtmaya başlamıştır. Radyo endüstrisinin ilk yıllarında ise, 

programların yaratım sürecinde izleyicilerden çoğunlukla posta 

aracılığıyla ulaşan tavsiyeler önemli bir rol oynamıştır.  

Daha sonrasında hakim olan kitle iletişim döneminin izleyicilerin 

pasifleşmesinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Angus (1994’den 

aktaran Napoli, 2011: 13), internetin dünya geneline nüfuz etmesinden 

önce hakim olan modern iletişim sistemlerinin, sosyal bilgi üretme ve 

dağıtma kapasitesinden yoksun izleyiciler üretme eğiliminde 

olduklarını belirtmiştir. Yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ve 

yaygınlaşmasıyla birlikte, Antik Yunan tiyatrosunda hakim olan aktif 

ve yaratıcı izleyici katılımı yeniden güç kazanmıştır. Bu bağlamda, 

izleyicinin evrimi döngüsel olarak görülebilir. 

6. KATILIMCI İNTERNET: KULLANICININ ÜRETTİĞİ 

İÇERİK 

Time dergisi, 1983 Ocak sayısında PC’yi “yılın kişisi” olarak aday 

göstermişti. “Bilgisayar eve giriyor” başlığı bilişim çağının oturma 

odamıza kadar girdiğini müjdeliyordu. Kapak imajında bir adam yeni 

ev arkadaşının karşısında ona oldukça yabancı bir şekilde oturuyordu. 

Bilgisayarla ne yapmayı planladığı ve makinenin ona ne yapabileceği 

belirsiz görünüyordu. 2007 Ocak sayısının kapağında yine bilgisayar 

vardı ancak bu sefer bilgisayar ekranı yılın kişisini, yani seni yansıtan 

bir aynaydı. Alt metinde “Enformasyon çağını sen kontrol ediyorsun. 

Senin dünyana hoş geldin” yazıyordu. Kapak, 1983 yılının teknolojiye 
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yabancı kullanıcısından, 2007 yılında enformasyon çağının kahramanı 

özgür bilgisayar kullanıcısına dönüşümü sembolize ediyordu. 

1983 yılında Time dergisinin kapağında dikkatin bilgisayara çekilmesi 

aslında enformasyon toplumunun ortaya çıkışında önemli bir dönüm 

noktasıydı. Ordu araştırmaları için geliştirilen bu gizli teknoloji 

sırasıyla, bilimsel laboratuvarlara, büyük kurumlara ve sonunda 

mikrobilgisayar olarak bireysel kullanıcıların hayatına kadar girdi. 

 

  

Resim 1: Time Dergisi 1983 Ocak ve 2007 Ocak Sayısı Kapak Tasarımları 

(https://time.com 2021) 

 

Bu mikrobilgisayar sayesinde artık kullanıcıların yüksek teknolojiye 

sahip, gündelik işlerini makinenin anlayabileceği sembolik bir dile 

çevirerek gerçekleştirebilen bir aracı olmuştu. Devam eden 20 yılda 

bilgisayar gündelik bir araca dönüştü. Kullanıcı dostu ara yüzler ve 

internet, bilgisayarın küresel ölçekte ulaşımını ve kullanımını arttırdı, 
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bilgisayar gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Time 

dergisinin bahsedilen iki sayısının arasında geçen 24 yılda bilgisayarın 

hayatımıza girişinden, küresel kültürel bir uygulamaya dönüşümüne 

tanık olduk. Bu zaman aralığında bilgisayar kullanımını kültürel 

boyutlarını etkileyen çeşitli trendler ortaya çıkmıştır (Schafer, 2011: 9): 

• Bilgisayar zaman içinde iş, boş zaman ve eğlence aracına 

dönüşerek gelişmiştir. 

• İnternet, bilgisayarları birbirine bağlayan temel araç olmuş ve 

böylece küresel enformasyon altyapısı oluşturulmuştur. 

• Grafiksel kullanıcı ara yüzü ve hiper metin yapılarıyla World 

Wide Web (WWW)’in ortaya çıkışı, ağlarla birbirine bağlı 

bilgisayarları genel kullanıcılar için kullanışlı bir araç haline 

getirmiş ve sonuç olarak doksanlı yılların ortalarında bilgisayar 

kitlesel bir araca dönüşmüştür.  

• Son olarak, geniş bant internet bağlantıları ve diğer servisler çok 

büyük miktardaki verilerin çevrimiçi olarak yayınlanmasını, 

düzenlenmesini ve paylaşılmasını mümkün hale getirmiştir. 

Bu değişimlerin sonucunda günümüzde kültürel üretim bağlamında 

kullanıcıların yeni rolünü açıklayan “katılımcı kültür” kavramı önem 

kazanmıştır. Ancak yeni medya birden büyük ölçekte kendini ortaya 

koymuş değildir. Mikrobilgisayar 1980’li yıllarda dikkatleri üzerine 

çekmesine rağmen, uzun bir süre çoğunlukla ofislerde kullanılan veya 

günümüzdeki kişisel bilgisayarlar algısını şekillendiren bilgisayar ve 

uygulamalarla ilgili anlayışın geliştirilmesinde büyük katkıları bulunan 

bilgisayar meraklılarının kullandığı bir araç olarak kalmıştır. Bilgisayar 
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başlangıçta karmaşık ve tekrar eden aritmetik problemleri çözmek için 

geliştirilmiş ve bu nedenle yaygın bir ofis aracı olmuştur. Daha 

sonraları tüketicilerin, algoritmik bir süreç olarak formüle edilebilen 

her şey için kullandıkları gündelik bir araca dönüşmüştür.  

İnternet ve onun başarılı uygulaması World Wide Web (WWW) bu 

dönüşümde çok önemli bir role sahiptir. WWW çok sayıdaki medya 

izleyicisinin bilgisayarı iletişim, eğlence ve boş zaman aktiviteleri için 

kullanabilecekleri pratik bir araç olarak görmelerini sağlamıştır. Web 

tarayıcısı gibi ağ iletişimini grafiksel kullanıcı ara yüzü içine yerleştiren 

yazılımlar ve internet tabanlı e-mail, sohbet programları, çevrimiçi 

topluluklar ve internet forumları gibi etkileyici hizmetler bilgisayarın 

çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılmasını sağlamıştır. İnternet 

bilgisayarın nüfuz alanını genişletmiş ve sadece makineler değil 

insanlar da küresel olarak birbirine bağlanmıştır. 

Katılım, yeni ortaya çıkan medya düzeninin yapısını açıklamada 

kullanılan temel kavram olmuştur. İzleyiciler, internette kültürel 

üretimin aktif katılımcılarına dönüşmüştür. Yeni medya tüketicilerin 

medya içeriğini aktif olarak yaratmasını ve üretmesini sağlamıştır. 

WWW’deki son gelişmeler sayesinde kullanıcılar kültürel üretimin 

aktif katılımcılarına dönüşmüştür. Tim O’Reilly tarafından bulunan 

moda sözcük web 2.0, yayınlama, içerik paylaşımı ve sosyal ağların 

kurulmasını kolaylaştıran web teknolojilerini tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Web 2.0 uygulamaları çok sayıda kullanıcıyı 

etkilemiş, sosyalleşme ve ‘kullanıcının ürettiği içerik’ trendlerini 

tetiklemiştir. We Are Social (2021)’ın hazırladığı Digital 2021 



264 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

 

Raporu’na göre dünya üzerinde 4,66 milyar insan internet kullanmakta 

ve 4,2 milyar insanın sosyal medya ağlarında hesabı bulunmaktadır. 

Dünyada ortalama internet nüfuz etme oranı 2021 yılında %59,5’e 

ulaşmıştır. 

Günümüzde kullanıcıların içerik üretiminde bulunmalarını 

kolaylaştıran yeni imkanlar ortaya çıkmıştır. Amatörler medya içeriğini 

küresel ölçekte üretme, yayınlama ve dağıtma imkanı elde etmişlerdir. 

İnternet kullanıcıları blog oluşturmak, fotoğraf ve video paylaşmak, 

video düzenlemek, çevrimiçi topluluklara katılmak, çeşitli veri 

dosyalarını transfer etmek, ansiklopedik bilgilere katkı sağlamak ve 

yazılım geliştirmek gibi birçok aktivitede bulunmaktadır. Oysa 

önceleri, endüstriyel olarak üretilen ürünlerin ve kitle iletişiminin 

tüketicileri için bu olanaklara erişmek mümkün değildi. 

İnternet aynı zamanda fikir alışverişi ve birçok farklı konudaki 

tartışmaların zeminine dönüşmüştür. Çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia 

ve açık kaynak işletim sistemi GNU/Linux bilginin ortaklaşa üretimine 

örnek gösterilebilir. Eğlence kültürü toplulukları, geleneksel medya 

tarafından üretilen içeriği toplayıp, kaydederek internet ortamında 

yeniden dağıtmakta ve bu paylaşılan arşivlere kendi üretimlerini ve 

yorumlarını eklemektedirler. Geleneksel medyanın ürettiklerinin 

ötesinde internet kullanıcıları metin, video, radyo programı, müzik ve 

yazılım gibi çeşitli medya içeriklerini kendileri üretmekte ve 

dağıtmaktadırlar.  
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Bilgisayarların teknolojik nitelikleri, internet ve yazılımlar, gelişmekte 

olan katılımcı kültürün en temel yapıtaşlarıdır. Yazılım, her diğer ürün 

gibi değiştirilebilir, genişletilebilir ve farklı bağlamlarda kullanılabilir, 

ancak bunların yanında yazılımın değiştirilmesini ve dağıtımını teşvik 

edici bazı özel nitelikleri vardır. Ayrıca bilgisayarların teknik 

tasarımları, internet ve yazılım sosyal değerleri ortaya çıkarmakta ve 

çeşitli medya uygulamalarını teşvik etmekte veya baskı altına 

almaktadır. Bilgisayar ve internetin varlığı içerik üretimi açısından 

kullanıcıların lehine bir dönüşüme neden olmuştur. Kullanıcılar ticari 

alana ait ürünleri sahiplenerek veya kendilerininkini üreterek içerik 

üretimine aktif olarak dahil olmaktadırlar.  Medya sektörü içerik üretici 

rolünden, kullanıcı merkezli sosyal etkileşimler ve kullanıcının ürettiği 

içerik için uygun platformlar sağlama rolüne doğru yönelmiştir 

(Schafer, 2011: 11).  

İnternet, doğası gereği içerik ve dosya paylaşımı olanaklarını artırmış 

ve dolayısıyla kullanıcının ürettiği içerik için tüketim ve dağıtım 

mekanizmalarını şekillendirmiştir. İnternet, tüketicilerin ihtiyaç ve 

arzularına göre mecraya maruz kalışlarını kendilerine uygun hale 

getirebilecekleri, yüksek oranda kişiselleştirilmiş bir enformasyon 

alanına dönüşmüştür. Kullanıcının maruz kalmayı kendilerine uygun 

hale getirmeleri, enformasyon ve kullanıcının ürettiği içeriği bir araya 

getiren web tabanlı uygulamalar sayesinde mümkün olmaktadır. Bu 

sayede, mecraya maruz kalma sürecinin merkezine yayıncı yerine 

kullanıcı geçmektedir. Kullanıcının ürettiği içeriğin tüketimi 

yaygınlaştıkça, içerikleri bir araya toplayan araçlar ve uygulamalarla 
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ilgili teknolojiler tüketiciler için daha kullanışlı ve ulaşılabilir hale 

gelmektedir.  

İnternetin başlangıcından beri içeriğin çevrimiçi ortamda yayınlanması 

mümkündür çünkü kişisel yayınlama mekanizmaları bu enformasyon 

ortamının yapısının doğasında vardır. Bununla birlikte, internetteki 

sürekli organik büyüme ve değişim; çevrimiçi ortamdaki enformasyon 

patlaması ve kullanıcının ürettiği içeriğin tüketimindeki artışın temel 

nedenidir. Mesaj üreticileri ve medya izleyicileri arasındaki güç 

dengeleri son yıllarda hızla değişmektedir ve kullanıcının ürettiği 

içerik, güç dengelerindeki bu değişimi simgelemektedir. İçeriğin 

kontrolü üzerindeki güç dengelerinin değişimi, kullanıcıların medya 

içeriğini üretim ve tüketim davranışlarına yönelik bilimsel araştırmaları 

tetiklemiştir (Daugherty vd., 2008: 149). 

7. İÇERİK KAVRAMININ TANIMI 

Kullanıcının ürettiği içerik konusunu ele alırken öncelikle içerik 

kavramının tanımlanması doğru olacaktır. Literatürde, içerik 

kavramının tanımıyla ilgili net bir uzlaşının olmadığı görülmektedir. 

Göstergebilimcilerin perspektifinden içerik; yazı, ses ve görüntü gibi 

temsiller aracılığıyla gösterilen özel değere sahip bir enformasyondur. 

Bu, veri ve işaretlerin bireysel olarak derlenmesine bağlı olarak 

enformasyonun içeriğe farklı şekillerde sıkıştırılabileceği anlamına 

gelmektedir. Anlam, temsilden bağımsız olarak görülmektedir ve bu 

nedenle örtülü enformasyon olarak anlaşılmalıdır. Amaç odaklılık 

örtülü enformasyon kullanarak sağlandığı için, üretilen içeriğin bir 
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amaca yönelik olduğu öncede tahmin edilebilirdir (Arnhold, 2010: 25). 

Bu bağlamda Anding ve Hess (2003’den aktaran Arnhold, 2010: 25), 

içeriği, “yayıncı tarafından yerleştirilmiş ve insan zekasına dayalı olan, 

örtülü enformasyonun amaç odaklı bir temsili” şeklinde tanımlamıştır. 

Ayrıca içeriğin üç bağımsız boyuttan oluştuğunu belirtmiştir. Birinci 

seviyede ekonomik boyut ve ilave durumlar olarak teknik ve yasal 

boyut bulunmaktadır. Bir ürün olarak içerik genellikle üçüncü 

şahısların kullanımı amacıyla üretildiği için, bu üç boyut yaratım ve 

kullanım amaçları perspektifinden ele alınmıştır. Yaratım bakımından 

ekonomik boyut; yaratım amacı ve maliyetini, kullanım bakımından 

ise; kullanım amacı, içeriklerin birleştirilebilirliği (içerik konusunda 

esneklik), gelir potansiyeli ve gelir potansiyelinin zaman dağılımını 

(onaylama hızı) kapsamaktadır. Teknik boyut ise, yaratım bakımından; 

temsilin duyusal ve teknik biçimi, veri hacmi, kullanım bakımından ise; 

içeriklerin teknik olarak birleştirilebilirliği (teknik konusunda esneklik) 

ve alıcıya sunulan etkileşim fırsatlarını kapsamaktadır. Son olarak yasal 

boyut, yaratıcının işinin yasal olarak korunabilirliği (örn: fikri mülkiyet 

hakları) ve diğer tarafta kullanıcı tarafından ortadan kaldırma hakkını 

kapsamaktadır. İçeriğin üç boyutu Tablo 1’de detaylı şekilde 

görülmektedir. İçerik kavramının daha farklı sınıflandırmaları da 

bulunmaktadır. Koppius (1999), dağıtım odaklı yaklaşarak alıcı, satıcı 

ve dağıtım süreci sınıflandırması yapmıştır. Loebbecke (1999) ise, 

çevrimiçi dağıtılan içeriğe vurgu yapmak amacıyla ürün (fiziksel veya 

dijital), süreç (çevrimiçi veya çevrimdışı) ve değer (bağlantılı veya 

bağlantılı değil) şeklinde üçlü bir sınıflandırmaya başvurmuştur. 
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Tablo 1: İçeriğin Sınıflandırması 

  Yaratım Kullanım 

Birinci  

Seviye 

Ekonomik Boyut Yaratım amacı 

Yaratım maliyeti 

İçerik 

bakımından 

esneklik 

Kullanım amacı 

Gelir potansiyeli 

Onaylama hızı 

 

İlave 

Durumlar 

Teknik Boyut Temsilin biçimi 

(duyusal, teknik) 

Veri hacmi 

Teknik 

konusunda 

esneklik 

Etkileşim 

Yasal Boyut Yasal 

korunabilirlik 

Kullanıcının 

ortadan kaldırma 

hakkı 

Kaynak: Anding ve Hess (2003)’den aktaran Arnhold (2010: 27).  

 

8. KULLANICININ ÜRETTİĞİ İÇERİK KAVRAMI 

Kullanıcının ürettiği içerik, sıradan insanların internet ortamında 

gönüllü olarak veri, enformasyon katkısı sağlamasıyla ortaya 

çıkmaktadır. Bu tip içeriğin çok hızlı bir şekilde artması kısmen içeriğin 

ücretsiz olarak edinilebilmesine bağlıdır. Kullanıcının ürettiği içerik 

kullanıcıları bilgilendirme ve eğlendirmenin dışında, geleneksel 

medyada muhtemelen bulamayacağı, diğer kullanıcılardan elde edilmiş 

gerçek veriler sunmaktadır (Krumm vd., 2008: 10). Interactive 

Advertising Bureau [IAB] (2015)’nun kullanıcının ürettiği içerik tanımı 

; “aynı zamanda tüketicinin ürettiği medya olarak da bilinen 
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kullanıcının ürettiği içerik, medya profesyoneli olmayan kişiler 

tarafından üretilip internetteki çeşitli platformlara yüklenen her türlü 

malzeme” şeklindedir.  Organisation for Economic Co-operation and 

Development [OECD] (2007), kullanıcının ürettiği içeriği temel olarak, 

“son kullanıcıların ürettiği ve kamuya açık (özellikle çevrimiçi) her 

türlü içerik” olarak tanımlamıştır.  

Kullanıcının ürettiği içerik, katılımcı internet ortamının temel 

özelliklerinden birisidir. Geçmişte sadece tüketim tarafında 

konumlandırılan amatörler (kullanıcı ya da tüketiciler) tarafından 

yaratılmış ve yayınlanmış, çeşitli medya içerikleri anlamına 

gelmektedir. OECD (2007), kullanıcının ürettiği içeriğin üç temel ayırt 

edici özelliğinin olduğunu belirtmektedir: 

Yayınlama şartı: Kullanıcının ürettiği içeriğin üretildikten sonra bir 

şekilde çevrimiçi ortamda (örn: web sitesi veya sosyal paylaşım sitesi) 

yayınlanması gerekmektedir. 

Yaratıcı çaba: İçeriği üretmek için belirli bir yaratıcı çaba ortaya 

koyulmalıdır. Kullanıcıların içeriğin oluşturulması sürecinde kendi 

değerlerini katmaları özellikle önemlidir. Kullanıcının ürettiği içeriğin 

arkasındaki yaratıcı çabada genellikle iş birliğine dayalı bir yapı 

bulunmaktadır. Buna örnek olarak kullanıcıların iş birliği içinde içerik 

ürettikleri internet siteleri gösterilebilir. Bu yaklaşımla bakıldığında, bir 

televizyon şovunun sadece kopyalanıp çevrimiçi bir video sitesine 

yüklenmesi kullanıcının ürettiği içerik olarak kabul edilmemelidir. 

Bunun aksine, kullanıcının kendi fotoğraflarını yüklemesi, 
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düşüncelerini blog ve benzeri ortamlarda yazılı olarak paylaşması, 

tartışmalarda görüşünü bildirmesi ya da video çekip paylaşması gibi 

katkılar, kullanıcının ürettiği içerik olarak kabul edilmelidir. Bununla 

beraber yaratıcı katkının minimum seviyesinin ne olduğunu belirlemek 

zordur ve genellikle içinde bulunulan bağlama bağlıdır. 

Profesyonel rutinler ve uygulamaların dışında üretim: Kullanıcının 

ürettiği içerik genellikle profesyonel rutinler ve uygulamaların dışında 

üretilmektedir. Üretimin bir ekstrem ucunda, profesyonel olmayan 

kullanıcılar tarafından kar ya da herhangi bir ödül, ücret beklentisi 

olmadan üretilen içerik bulunmaktadır. Kullanıcıları içerik üretmeye 

motive eden faktörler arasında; diğerleriyle bağlantı kurma, ün ya da 

prestij kazanma ve kendini ifade etme arzusu gösterilebilir.  

İnternet ortamında kullanıcının ürettiği içeriğin birçok farklı biçimiyle 

karşılaşmak mümkündür. Farklı içerik biçimleri olarak yazılı metin, 

imajlar, ses, video, kullanıcı geribildirimleri, eğitime yönelik içerik, 

mobil içerik, sanal içerik ve daha birçoğu gösterilebilir. Bu farklı içerik 

biçimleri bloglar, wikiler, Amazon.com ya da Gittidiyor.com gibi 

tüketici geribildirimine izin veren siteler; ilgi alanına bağlı grup 

oluşturmaya dayalı siteler; Mixcloud ve Soundcloud gibi podcast 

siteleri; Youtube ve Flickr gibi içerik yükleme ve paylaşımına olanak 

veren siteler; Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri; Second 

Life gibi sanal dünyalar; haber siteleri ve dosya paylaşım siteleri gibi 

çok farklı platformlar aracılığıyla yayınlanmaktadır. 
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9. KULLANICILARIN İÇERİK ÜRETME 

MOTİVASYONLARI 

Kullanıcıların içerik üretme motivasyonlarına yönelik çalışmalar 

2000’li yılların başından itibaren önem kazanmaya başlamıştır. Çeşitli 

araştırma alanları ve örneklemler çerçevesinde çok sayıda niteliksel ve 

niceliksel araştırma yapılmıştır.  

Bowman ve Willis (2003), katılımcı gazetecilik üzerine yaptığı 

niteliksel araştırmada katılımcıların motivasyonlarını; belirli bir 

toplulukta statü kazanmak ve itibar inşa etmek, benzer ilgi alanlarına 

sahip diğer kullanıcılarla iletişim kurmak, anlamlandırmak ve anlamak, 

bilgilendirme ve bilgi edinmek olarak sıralamıştır. Nardi vd. (2004’den 

aktaran Stoeckl vd., 2007: 401), internet bloglarına içerik üreten 

kullanıcılara yönelik çalışmasında tanımladığı motivasyonlar; hayatın 

belgelenmesi (aile ve arkadaşlarla sosyal bağlantı kurmak), kendi fikir 

ve yorumlarını ifade etmek (diğerlerini etkilemek), duygularını ifade 

etmek, yazarak düşünmek, topluluk oluşturmak şeklindedir. Lenhart ve 

Fox (2006’dan aktaran Stoeckl vd., 2007: 401)’un, blog yazarları 

üzerine yaptığı araştırmasında tanımladıkları motivasyonlar; kendini 

yaratıcı bir şekilde ifade etmek, kişisel deneyimlerini belgelemek ve 

diğerleriyle paylaşmak, arkadaşlar ve aileyle bağlantı içinde olmak, 

pratik bilgi ve becerileri diğerleriyle paylaşmak, diğer insanları 

harekete geçirmek için motive etmekten oluşmaktadır. Schmidt ve 

Wilber (2005’dan aktaran Stoeckl vd., 2007: 401), blog yazarlarına 

yönelik çalışmasında yine benzer sonuçlara ulaşarak şu motivasyonları 

tanımlamıştır: Eğlence, kendini ifade etme, deneyimlerini ve fikirlerini 
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arşivleyerek diğerlerinin kullanımına sunma, diğerleriyle deneyim ve 

fikir alışverişinde bulunma ve kendi duygularını ifade etme.  

Stöckl vd. (2006’dan aktaran Stoeckl vd., 2007: 401), kullanıcıları 

çevrimiçi topluluklara katılma ve içerik üretmeye teşvik eden 

motivasyonları önem sırasına göre; diğer üyelerle iletişim kurma, 

kimlik oluşturma, karşılıklılık ve parasal karşılık olarak sıralamıştır. 

Wang ve Fesenmaier (2003), çevrimiçi topluluklarda içerik üretimine 

teşvik eden motivasyonları ortaya koymayı amaçladığı benzer 

çalışmada; eğlenceyi paylaşma, başkalarına yardım ediyor olma hissi, 

tavsiye verme/alma, diğer kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama ve yeni 

arkadaşlıklar edinme motivasyonlarının ön plana çıktığını 

gözlemlemiştir. 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi kullanıcıların içerik üretme 

motivasyonları içerik ürettikleri çevrimiçi mecranın yapısına ve 

paylaşılan içeriğin konusuna göre değişiklikler göstermekle birlikte, 

genel olarak benzer motivasyonların ön plana çıkmaktadır. Daugherty 

vd. (2008)’nin kullanıcıların içerik üretme motivasyonlarına yönelik 

yorumlayıcı çalışması, yukarıda önceki araştırmalardaki bulgulardan 

derlenen motivasyonları anlamak için bütünsel bir çerçeve 

sunmaktadır. 

Daugherthy vd. (2008: 17) kullanıcıların içerik üretme 

motivasyonlarını Katz (1960)’ın işlevsel yaklaşım modeline dayanarak 

açıklamıştır. Katz (1960)’ın işlevsel yaklaşım modeli hakkındaki öncü 

çalışması tutumun karmaşık işlevleri ve desteklendiği motivasyonları 
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anlamak için başvurulan temel kaynaklardan birisidir. İşlevsel yaklaşım 

modelinin temel önermesi, bir davranışı etkilemek için onun 

motivasyonel kaynaklarını anlamak gerektiğidir. Birçok teorisyen 

işlevsel yaklaşım modelini, farklı motivasyon kaynaklarının hepsini 

kapsayan bir çerçeve olarak görmektedir. Katz’ın tipolojisi her tutumun 

tanımlanan dört farklı kişilik fonksiyonundan biri veya daha fazlasına 

hizmet ettiğini önermektedir. Bu kişilik fonksiyonları faydacı 

(utilitarian), bilgi verici (knowledge), ego savunmacı (ego-defensive) 

ve değer ifade edicidir (value-expressive). Faydacı işlevi (utilitarian), 

insanların bulundukları çevrede ödül kazanma ve cezalandırılmadan 

uzak durma motivasyonuyla hareket ettiklerini kabul etmektedir. Bu 

fonksiyon özellikle kişisel çıkarlara (self-interest) dayalı tutumları 

temsil etmektedir. Kullanıcının ürettiği içerik bağlamında, bu 

motivasyonel kaynakla hareket eden kullanıcılar içeriği öncelikle kendi 

kişisel isteklerinden dolayı üretmektedir. Buna karşıt, bilgi verici işlev 

(knowledge) insanların bulunduğu çevreyi anlamak ve düzenlemek için 

bilgi toplama motivasyonuyla hareket ettiğini önermektedir. 

Dolayısıyla içsel bir bilgelik hisseden internet kullanıcısı çevresini, ele 

aldığı konuyu ve hatta kendini anlamak için içerik üretiyor olabilir. 

Değer ifade edici işlevi (value-expressive), kişinin kendi benlik algısını 

ve değerlerini ifade etmesini sağlayan tutumları ortaya çıkararak kişinin 

dünya gözüyle kendi benliğini geliştirmesini ve ahlaki değerlerle 

kendini eşlemesini sağlar. İçerik üreten kullanıcılar da içerik üreterek 

ve belirli değerleri paylaşan bir çevrimiçi topluluğa üye olarak öz 

saygınlık hissedebilirler. Kullanıcının içerik üretmesi, ne olduğu ve 

inandığı şeyler hakkında kendini iyi hissetmesini sağlayabilir. Son 
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olarak, ego savunmacı işlev (ego-defensive) insanın öz benliğini 

koruyan bir içsel işlev olarak içsel güvensizlik ve dış tehlikelerden 

korunmayı amaçlayan motivasyonları simgelemektedir. Bu bağlamda, 

kullanıcı kendi öz şüpheleri, ait olma arzusu ve katılmamaktan kaynaklı 

suçluluk hissini azaltmak için içerik üretiyor olabilir. 

10. İNTERNET KULLANICISI VE KATILIM 

1980’li yıllardan itibaren akademisyenler, kullanıcı kavramının üretici-

tüketici ve profesyonel-tüketici gibi çift kutuplu kategoriler içinde iki 

uç arasında gezindiğini vurgulamak için “prosumer” (üretici-tüketici) 

kavramını kullanmaya başlamışlardır. Buna ek olarak günümüzde 

kullanıcının üretici yönünü vurgulayan “produser” (üretici-kullanıcı), 

“co-creator” (birlikte üreten) gibi yeni kavramlar da akademik 

literatürde yerini atılmıştır (Van Dijk, 2009: 41). Bruns (2007: 3), 

üretim (production) ve kullanım (usage) kelimelerinden türetilen 

“produsage” kavramını dört temel özelliğine vurgu yaparak şu şekilde 

açıklamıştır: 

• İçerik üreticileri bağlamında, kendini adamış bireyler ve 

takımlardan, geniş kapsamlı çok daha geniş bir katılımcı 

topluluğuna doğru bir değişim yaşanmaktadır.  

• Üretici-kullanıcılar (produser); lider, katılımcı ve içerik 

kullanıcısı gibi farklı roller arasında sürekli hareket etmektedir. 

Üretici-kullanıcılar, profesyonelden amatöre çok farklı 

altyapılara sahip kişiler olabilirler.  
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• İnsanlar tarafında üretilen içerikler artık geleneksel anlamdaki 

ürünler değildir. Üretim tamamlanmamıştır ve sürekli olarak 

gelişim halindedir. Bu gelişim evrimsel, tekrarlanan ve sürekli 

yenilenen niteliktedir.  

• Üretim-kullanım (produsage), etkileşim üzerine kurulmuştur. 

Katılımcı iş birliği içeriğin sürekli gelişmesini sağlamaktadır.  

Ancak, Van Dijk (2009: 42), kullanıcı kavramının üretici-tüketici 

(prosumer) ve üretici-kullanıcı (produser) gibi çift kutuplu ifadelerden 

çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu iddia etmektedir. Ticaret, 

içerik ve enformasyon arasındaki sınırların yeniden çizildiği medya 

ortamında kullanıcıların sahip olduğu çeşitli rolleri kültürel (alıcı ve 

katılımcı), ekonomik (üretici ve tüketici) ve işgücü ilişkileri (amatör ve 

profesyonel) perspektifleri bağlamında tartışmıştır. İnternet 

uygulamalarının hızla gelişmesiyle birlikte, medya içeriğinin üretilmesi 

ve dağıtılması konusunda kesin bir paradigma değişimi yaşandığını 

düşünen kültür teorisyeni Henry Jenkins (2006’dan aktaran VanDijk, 

2009: 42), “Yeni internet teknolojileri sayesinde güçlenen tüketiciler, 

geleneksel ve yeni medyanın kesiştiği noktada konumlanmışlardır ve 

kültür içindeki katılım haklarını talep etmektedirler” demiştir.   

Katılım, 18. Yüzyıldaki sivil ayaklanmalar ve kamusal alanın yapısal 

olarak dönüşmeye başlamasından beri demokrasi ve toplumdaki 

eşitsizliklerin dengelenmesi için ana fikir olmuştur. Öncelikle hali 

hazırda ekonomik güce sahip olanların politik katılım talep etmesinin 

ardından, burjuva sınıfının katılımı da üretim aracılığıyla 

gerçekleşmiştir. Tüketim mallarının kitle üretiminin artması ve kitle 
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iletişiminin güçlenmesi sonucu medya üretimine ve dağıtımına katılım 

talepleri ortaya çıkmıştır. Sivillerin katılım talepleri ise internet 

teknolojilerindeki gelişmeler sonucu yeniden şekillenen medya 

aracılığıyla giderek belirginleşmeye başlamıştır. Katılımcı kültür 

anlayışının özünde de bu medya ve izleyicinin internet teknolojileriyle 

evrimleşmesi yatmaktadır (Schafer, 2011: 42).  

Van Dijk (2009: 45)’a göre, gelişmekte olan bu katılımcı kültürde 

“katılım” muğlak bir kavramdır. Yeni internet teknolojilerinin 

katılımcıların katılımını ve aktif kültürel yurttaşlığı arttırdığı varsayımı 

bir genellemedir. Sıradan yurttaşların geleneksel medyaya katılımları 

ve yeni medyaya kullanıcıların katılımları arasındaki tarihi devamlılık, 

ikili zıtlıklara dayalı tanımların yetersiz olduğunu göstermektedir. Buna 

karşılık, kullanıcı “yaratıcı”, “izleyici” ve “pasif” gibi çeşitli katılım 

seviyelerini kapsamaktadır.   

Ekonomik perspektiften bakıldığında, yeni dijital platformlarla birlikte 

kurumların tüketicilerine yaklaşımları ve diğer iş ilişkilerinde önemli 

değişimler yaşandığı görülmektedir. Tapscott ve Williams (2006: 150), 

bu durumu “kullanıcılar kişisel ihtiyaçlarını karşılamak, topluluklara 

dahil olmak, bir şeyleri değiştirmeye çalışmak ya da sadece eğlence için 

diğer kullanıcılarla ya da kurumlarla birlikte değer üreterek ekonomiye 

eşit seviyede dahil olabilmektedir” şeklinde açıklamaktadır. İnternet 

teknolojilerinin hızla gelişmesi ve kullanıcının ürettiği içeriğin 

yaygınlaşmasıyla kurumların tüketim aktiviteleriyle sınırlı olan ticari 

ilgileri, üretim aktiviteleri ve tüketicilere içerik üzerinde daha fazla güç 

vermeye doğru dönüşmüştür. Ancak, tüm kullanıcıların artık yaratıcı 
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veya üretici-tüketiciye dönüştüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 

Aslında internet ortamındaki kullanıcıların küçük bir yüzdesi içerik 

üretmektedir. Geri kalan çoğunluk seyircilerden veya pasif 

izleyicilerden oluşmaktadır. (Van Dijk, 2009: 46).   

Medya ile ilgili olarak üretim ve tüketim arasındaki karşıtlık varsayımı 

yanıltıcıdır çünkü medya; üreticiler, tüketiciler ve reklamcılardan 

oluşan üçgen bir yapı üzerine kuruludur. Medya her zaman, görsel-

işitsel içeriğin üretimi ve dağıtımını kontrol altında tutarak izleyicilere 

ve karlı pazarlara ulaşmayı hedefleyen pazar güçlerinin elinde 

olmuştur. Bu pazarlarda tüketiciler kitleler, gruplar ve bireyler olarak 

hedef alınmıştır. Önceleri tüketicilerin kültürel içerik üzerindeki 

gücünü gösterme biçimleri; satın alma, ürünleri boykot etme, tüketici 

panellerine katkı sağlama gibi farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Yeni 

mecralar ortaya çıktıkça reklamcılar ve medya şirketleri tüketicilerine 

ulaşmak için stratejilerini yeni mecralara adapte etmiştir. Mecra 

sayısındaki artış ve çeşitlilik sonucunda geliştirilen stratejiler kitlesel 

izleyicilere değil, niş izleyici gruplarına ulaşmaya yönelik olmaya 

başlamıştır. İnternet çağı ile birlikte, niş pazarlamanın önemi daha da 

artmıştır. Gelişmiş dijital teknolojiler bireylerin sosyal davranışlarını 

izlemeyi kolaylaştırmıştır. İçerik üreticileri, reklamcılar ve tüketiciler 

arasındaki yakın ilişki böylelikle daha da yakınlaşmıştır. Dikkat 

edilmesi gereken nokta içerik sağlayıcıların aynı zamanda veri 

sağlayıcısı da olduklarıdır. Kullanıcı içerik yüklemenin yanı sıra 

isteyerek ya da farkında olmayarak web sitesinin yöneticilerine ve 
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internetteki büyük veri toplayıcılarına profili ve davranışları hakkında 

bilgi sağlamaktadır. (Van Dijk, 2009: 47).  

Bir diğer yaklaşım ise kullanıcının ürettiği içerin işgücü ilişkileri 

bağlamında ele alınmasıdır. OECD’nin tanımına göre, kullanıcılar 

“profesyonel rutinler ve uygulamaların dışında” yaratıcı çabada 

bulunmaktadır. İnternet ortamındaki içerik üreticileri için, geleneksel 

televizyon içeriğini üreten insanlara atfedilen “profesyoneller”, 

“yıldızlar”, “ücretli uzmanlar” ve “çalışanlar” gibi ifadeler yerine, 

“amatörler”, “hobi sahipleri”, “ücreti ödenmeyen işçiler” ve 

“gönüllüler” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Ancak, ilk ortaya çıkışı 

ortak ilgi alanına sahip kullanıcıları bir araya getirmek olan kullanıcının 

ürettiği içerik tabanlı web sitelerinin birçoğu hızla daha fazla ticari 

içeriğe sahip bir yapıya dönüşmektedir. Kullanıcının ürettiği içeriğin 

giderek ticarileşmesiyle birlikte internetteki gönüllü ve profesyonel 

kullanıcı oranları değişmiş, aradaki ayrım belirsizleşmiş ve sonuç 

olarak yeni karma iş gücü modelleri ortaya çıkmıştır (Van Dijk, 2009: 

52). Kullanıcının ürettiği içerikte yaşanan patlamanın sonucu, içerik 

üreten gönüllülere yaklaşım hızla değişmiştir. YouTube gibi web 

siteleri kullanıcıların yükledikleri en popüler içeriklere ödeme yapmaya 

başlamıştır (Siklos, 2006). Bu nedenle işgücü ilişkileri, kullanıcıların 

kontrol ettiği bir platformdan, büyük oranda sosyal ve teknolojik 

protokollerin aracılık ettiği ve ticari şirketler tarafından idare edilen bir 

platforma dönüşmektedir (Van Dijk, 2006: 53). Van Dijk (2006)’ın 

internet ortamında içerik üreten kullanıcıyı farklı perspektifleri dikkate 

alarak açıklamasının nedeni; kullanıcının sadece sivil katılımı 
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kolaylaştıran kültürel bir role sahip olmanın ötesinde, üretici, tüketici 

ve veri sağlayıcısı olarak ekonomik rolü ve işgücü ilişkileri açısından 

değişken rollerine vurgu yapmaktır. 
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GİRİŞ 

Bloodborne (FromSoftware, 2015), son zamanlarda rol yapma video 

oyunları arasında farklı bir yerde durmaktadır.  Dragon Age: Inquisition 

(Bioware, 2014) veya The Witcher 3: Wild Hunt (CD Project Red, 

2015) gibi rol yapma video oyunları iyi kurgulanmış ve 

senaryolaştırılmış hikayeleriyle genel beğeni toplarken, Bloodborne 

neredeyse zıt stratejiler uygulayarak sadık bir hayran kitlesi topladı. 

Gizem ve belirsizlik dolu hikayesi, şüpheli oyun karakterleri, belirsiz 

öğe açıklamaları ve zorlayıcı oyun mekanikleri ile Bloodborne 

oyuncuları oyun içi dünyanın eleştirel bir farkındalığına davet eder. Bu 

nedenle, Reddit, wiki'ler ve benzeri dijital tartışma alanları, analiz ve 

bilgi alışverişinin sıcak noktaları haline gelmiştir. Oyun, şifreli anlatı 

nitelikleriyle, neoliberal pazar kalıplarına karşı yükselen bir dijital karşı 

eğilim olarak yorumlanabilecek bir paylaşım ruhunu besliyor. 

Bu çalışma, eleştirel teori perspektifinden özgürleştirici oyun 

tasarımına bir örnek olarak Bloodborne'u tartışmaktadır. Eleştirel teori 

ile Frankfurt Okulu geleneği kendi amacını “ideolojik mistifikasyona, 

sınıf baskısına ve hegemonyaya karşı mücadeleyi, toplumu daha iyi 

hale getirme hedefiyle” ifade eder (Felluga, 2015: xxiii). İlk olarak bu 

çalışma da oyunun şifreli tarzının oyuncuları oyun içinde sunulan 

dünya üzerinde düşünmeye nasıl davet ettiğini açıklanacaktır. Çevresel 

hikâye anlatımı ve bunun Bloodborne'nun oyun anlatısı üzerindeki 

etkisi, bu teorik başlangıcın odak noktasında durmaktadır. İkinci olarak 

bu çalışma, eleştirel teori düşüncesinde video oyunlarının durumunu 

tartışmaktadır.  Üçüncü olarak Bloodborne’nun bir metin olarak 
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okumasını yapmak hedeflenmektedir. Oyunun ideolojik dünyasına, 

oyunun içindeki oyuncunun rolüne ve oyunun sonlarına odaklanan bu 

çalışma, oyunun eleştirel bir tartışma ve bilgi paylaşımı kültüründe 

oyuncu-iletişimini nasıl teşvik ettiğini açıklamaktadır. Dördüncü 

olarak, bu tür bir çevrimiçi iş birliğinin post-kapitalizm tarzını nasıl 

örneklediği açıklanmaktadır. 

1. ELEŞTİREL TEORİ VE VİDEO OYUNLARI 

Sanayi devrimi ile iş hayatına ait pratiklerin değişmesi, çalışma hayatı 

dışında kalan zamanın nasıl değerlendirileceği sorusunu akla 

getirmiştir. Bu zamanın eğlence ile doldurulması çalışma hayatına bağlı 

bir olgu olarak görülmüştür. “Mekanikleştirilmiş bir emek sürecini 

devamlı hale getirebilmek, çetin iş koşullarıyla fiziksel ve ruhsal 

anlamda mücadele edebilmek için eğlence, bu sürecin içinde yer alan 

kişiler tarafından talep edilir olmuştur” (Önürmen ve Topçu, 2018: 

266). Kültür endüstrisinin bu noktada kitlelerin bu ihtiyacını gidermek 

için konumlandırılmış bir yapısı vardır. “Kültür endüstrisi boş zamanı 

olan kitleler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve böylelikle eğlence 

metalarının üretimi ve içeriğini temelden belirleyerek, aslında emek 

süreçlerinde harcadıkları zamana benzer, yeknesak bir ortamın 

doğmasını sağlamaktadır” (Adorno, 2014: 68). 

Video oyunları büyük ölçüde eğlence üretiminin metalarıdır ve bu 

nedenle eleştirel teori düşüncesinde sorunlu bir konumu sahip olduğu 

düşünülebilir. Video oyunları, birkaç üniversitenin laboratuvarlarından 

merak edilen projeler olarak ortaya çıktıklarında 1960'ların başında bir 

isyan kokusu taşımış olabilir (Wolf, 2001: 35-36; Egenfeldt-Nielsen 
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v.d., 2016: 67-68), ancak günümüzde ekonomik büyüklük olarak video 

oyun pazarı, müzik ve sinema endüstrisinin de önüne geçen kitlesel bir 

alan haline gelmiştir. Kültür endüstrisinin olumsuz etkisi, kitlesel 

olarak üretilen kültürel malların standartlaştırılması ve onların 

özgünlüklerinden yoksun bırakması, eleştirel teoride temel bir sorun 

olarak ele alınmıştır (Felluga, 2015: 68). Bu nedenle video oyunlar, 

eleştirel sanat yapıtlarından ziyade kapitalist tekeldeki rolleri boş 

zamanı doldurmak olan üretimler olarak tartışılabilir. Öte yandan 

eleştirel teorinin önde gelen isimlerinden Herbert Marcuse'nin (1964) 

bakışıyla video oyunlarının sanatı her türlü aşkın veya devrimci ruhtan 

yoksun bırakan teknolojik etkilerden biri olarak değerlendirmekte 

mümkündür. 

Bununla birlikte, çağdaş teorisyenler video oyunlarının kapitalist 

yapılara meydan okumadaki etkisini de kabul ediyorlar. Bir video 

oyununun dünyası kapitalist hegemonyanın yeniden üretildiği bir 

mecra olabilirken bunu tam tersinin olması da mümkündür. Squire 

(2006), video oyunlarının bakış açılarının oldukça eleştirel bir duruşa 

kolayca uyarlanabilir olduklarını belirtir. Video oyunlarının ideolojik 

dünyaları ifade ettiği söylenebilirse, bu dünyaların belirli koşullar 

altında eleştirel bir ideolojiyi ifade ettiği ve oyuncularını bir direniş 

anlatısı içine soktuğu da söylenebilir. 

Dyer-Whiteford ve De Peuter (2009: xii) küresel, hiperkapitalist bir 

aygıt olarak statükonun anlaşılması gerektiğini vurgularlar. Ayrıca bu 

iki araştırmacı belirli ideolojilere ve bunların gerçek hayattaki etkilerine 

odaklanan video oyunlarına ilişkin derinlemesine vaka incelemeleri 
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sunarlar. Örneğin Dyer-Whiteford ve De Peuter (2009: 153), neoliberal 

metropollerin karikatürize edilmiş temsilleriyle öne çıkan GTA 

serisinde yaratılan şehirlerin neo-kapitalist güç ve iktidar ilişkilerinin 

bir temsili olduğunu belirtirler. 

Video oyunlarda şehirlerin sunumuna yönelik bakış açısı, Bloodborne 

için büyük önem taşıyor. Oyunun merkezi olan Yharnam şehri, oyuncu 

için baskı alanı olarak karakterize edilir. Bununla birlikte, oyunun 

şifreli tonu, oyunun ideolojik tonunun tüm yönlerinin hemen 

anlaşılmasına izin vermez. Oyuncu, oyunu ilerletmek ve ideolojik 

derinliklerini anlamak için çevreyi keşfetmeli ve anlamalıdır. Oyuncu 

ne kadar çok çevresel ipucunun eleştirel olarak farkına varırsa, 

Bloodborne'un ideolojisi de o kadar ortaya çıkar. 

2. BLOODBORNE’NUN SUNDUĞU DÜNYA 

Kurt Squire'ın öne sürdüğü gibi, video oyunları “ideolojik dünyalar 

içinde yerleşik kimliklerin deneyimlenmesini” sağlayabilir (2006: 26). 

Bu fikrinin temeli, Jesper Juul'un video oyunlarının "yarı gerçek" hali 

olarak adlandırdığı şeydir: Bir video oyununun kurgusal niteliklerinin 

ve kurallarının birbirine dolanmış olması gerçek dünyaya ilişkili 

olmasını da ifade eder (2005: 195-196). 

Kurt Squire, oyuncu açısından kimlik ve ideolojinin oyunlarda 

deneyimlenmesini Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar North, 

2004) örneğini vererek açıklar. Bu oyunun ikonik 1990'ların hip-hop 

görüntülerini kullanan, belirli eylemleri (stilize şiddet) teşvik eden, 

belirli eylemlere izin veren (oyun dünyasını keşfetmek için serbestçe 
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dolaşmak) veya oyuncu davranışını ödüllendiren ve cezalandıran temel 

kurallarla nasıl sağlandığını açıklar (2006: 20-21). Böylece oyun, 

sunduğu dünya ile etkileşime girerken oyuncuyu göz önünde 

bulundurması gereken bir dizi norm ve inançla karşı karşıya getirir. 

Sonuç olarak video oyunlarında yaratılan dünya, bir video oyununun 

ideolojisinin deneyimlenmesinde çok önemli bir rol oynar. “Oyunların 

anlamlarını ancak oyuncuların onlarla ne yaptığını ve oyuncuların bu 

eylemler aracılığıyla oluşturdukları anlamları anlayarak anlayabiliriz” 

(Squire, 2006: 21). 

Çevresel hikâye anlatımı, sanal bir dünyanın ideolojisinin iletilmesi için 

merkezi bir araçtır. Kısaca, bu terim, oyunlardaki bölüm tasarımlarının 

görsel-işitsel unsurlarını ve ayrıca nesnelerin sanal bir dünyadaki özel 

yerleşimini ve etkileşimini ifade eder. Bu özellikler, aşikâr olmadan 

hikayeler anlatılır. Örneğin, Bloodborne'un ilk anlarında karanlık bir 

koridor boyunca homurdanan sesler duymak, insanı oyunun Gotik 

korku ambiyansına sokmakla kalmaz, aynı zamanda oyuncuyu dolaylı 

olarak koridorun sonunda bekleyen kurt-canavara hazırlar. Henry 

Jenkins'in tanımladığı gibi, tasarım gereği doğrusal hikayelerden ziyade 

parçalı olması amaçlanan video oyunları için uzamsal anlatım esastır 

(2004: 121-124). Oyuncu, oyunun dünyasını bireysel ilgi alanlarına 

göre keşfeder. Bu nedenle, dünyanın bir ziyaretçisinin oyunun 

temalarına tam olarak dalmasını sağlamak için her unsur belirli 

motiflerle desteklenmelidir. Bu ayrıca oyuncu algısının önemini bir kez 

daha hatırlatmaktadır. Oyun çevresini yorumlama eylemi kesinlikle 

oyuncuya bırakılmıştır (Ascher, 2014). 
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Bloodborne, çevresel hikâye anlatımını araştırmacı bir mücadele 

alanına dönüştürür. Diğer FromSoftware oyunları gibi (Dark Souls, 

Demon’s Souls) Bloodborne da açık uçlu bir yapboz gibi çalışır: Kasıtlı 

olarak bilgi parçacıklarının gizlenmesi için hiçbir anlatı çerçevesi 

sağlanmaz ve bütünün bazı kısımları basitçe eksiktir ve anlatıda boş 

noktalar bırakılmıştır. Oyuna giriş, oyuncuyu hemen oyunun gizli 

havasına hazırlar: anonim bir karakter ve parçalanmış bir kâbus sekansı 

ile kafa karıştırıcı bir diyalogla başladıktan sonra, oyuncu ürkütücü bir 

klinikte uyanır. Oyunun neden bir klinikte başladığı bilinmez ve oyuncu 

olarak amacınızın ne olduğu da belli değildir. Oyuncu Bloodborne'un 

ruhsal selefi Dark Souls'a benzer şekilde, şu andan itibaren üç tür 

ipucuna güvenilmelidir: "oyuncu olmayan karakterlerin konuştuğu 

diyalog, ... dünyaya yayılmış bulunan öğelerin açıklamaları ve görsel 

tasarım dünyasının kendisine” (Battey, 2014). Oyuncunun bu 

ipuçlarına bağımlılığı, oyunun oyuncuda bıraktığı belirsizliğe ne kadar 

yatkın olduğunu vurgular. Örneğin, başlangıç pozisyonunun hemen 

sağında “avı aşmak için soluk kan ara” yazan bir not bulunur. Özellikle 

oyunun bu aşamasında oyuncu sadece “av”ın ne olduğunu merak 

edebilir. Bu arada "soluk kan" terimi, oyun dünyasına dağılmış diğer 

öğe açıklamalarında ele alınır, ancak hiçbir zaman tam olarak 

açıklanmaz veya somut bir fenomenle ilişkili olarak kullanılmaz. Bu ve 

benzeri öğelerin anlamı baş tasarımcı Hidetaka Miyazaki tarafından 

kasıtlı olarak belirtilmeden bırakılır (Byrne, 2015: 541-542). Yine de 

bu tür ipuçları (tamamı elde edilemez olsa da) oyuncunun en önemli 

anlama aracıdır. “Yalnızca ipuçlarını dahil ederek bir oyuncu oyunun 
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daha büyük hikayesinin daha geniş bir resmini elde etmeye 

başlayabilir” (Battey, 2014). 

Bu yaklaşım, oyun oynama ve tema arasında güçlü bir bağ oluşturur – 

bir oyuncunun dikkatini oynadıktan çok sonra bile tutsak eden ve 

başkalarıyla anlamayı netleştirme dürtüsünü besleyen bir oyun anlatımı 

söz konusudur. Bir video oyunundaki bilgi, esasen performansa bağlıdır 

(Squire, 2006: 22-24) ve oyuncularda Bloodborne dünyasına yabancıdır 

ve çevrenin verebileceği her türlü ipucu aracılığıyla olayları 

anlamlandırmaya çalışılır. Böylece, oyuncunun altta betimlenen 

ipuçlarını anlamlandırma yeteneği ön plana çıkar. Üstelik tek bir 

oyuncunun oyunun tüm gizemlerini ortaya çıkaramaması gerçeği, bir 

oyuncu topluluğunda bulguları tartışmak için nihai bir nedene dönüşür: 

“Bu insanların bu ayrıntıların gerçekliğini asla ortaya 

çıkaramayacakları önemli bir durum değildir. Tartışma forumlarında 

oyunu canlı tutacak olan şey oyunla ilgili bütün ayrıntıların elde 

edilememiş olmasıdır” (Battey, 2014). 

Bloodborne dünyası totaliter bir teokrasi tarafından yönetiliyor. 

Kliniğin giriş bölümünden ayrılan kişi, şehrin yönetici sınıfının Şifa 

Kilisesi (Healing Church) adlı bir örgüt olduğunu çok geçmeden 

öğrenir. Yharnam'ın mekânsal tasarımına bakıldığında gotik mimari 

özellikleri dikkat çeker. Kiliseye benzer çevre yapıları ve ikonları 

hatırlatan heykeller şehrin karanlık havasına eşlik eder. 

Yharnam'ın ana alanları “Cathedral Ward” ve “Oedon Chapel” dir. 

Militan rahipler sokakta dolaşarak oyuncuya görünürde saldırırlar. 

Özellikle bu düşman kilise üyeleri, oyuncunun karakterinden yaklaşık 
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iki katı büyüklüğünde olduğundan, Yharnam katı sınıf bölünmelerinin 

olduğu bir yer olarak değerlendirilebilir. Kilise üyeleri, bedenleri ve 

temiz cübbeleri ile yaklaşık olarak oyuncu karakteri boyunda olan ve 

ayrıca “yıpranmış ve terden ıslanmış” (Bloodborne, 2015) kirli giysiler 

giyen daha küçük sıradan kasaba halkından açıkça farklıdırlar. 

Bloodborne'un din aygıtını kullanan hâkim sınıfı, bir burjuva egemen 

sınıfının yaygın olarak uyarlanmış düşüncelerinden çok uzak 

görünebilir. Ancak militan adanmışlık düzenini ve bilimsel ilerlemeyi 

temsil ettikleri için, Adorno ve Horkheimer'in Aydınlanmanın 

Diyalektiği (2010: 1-49) eserinde bir mite dönüşen aydınlanmanın 

metaforu olarak anlaşılabilirler. Bu gözlem, oyun boyunca ilerleme 

kaydettikçe ve karmaşık bulmacanın daha fazla parçasını biriktirdikçe 

daha da derinleşir. 

Yharnam şehrinde Şifa kilisesi kendi hegemonyasını kan üzerine 

kurmuştur. Kan oyunun ana emtiası ve para birimidir. Oyunda kan, 

oyuncunun sağlığını, beceri seviyesini ve hatta silahlarının gücünü 

arttırır. Kan, Yharnam ekonomisinde ve sakinlerinin yaşamında itici bir 

faktördür. “Keskin kan kokteyli” (Pungent Blood Cocktail) adı verilen 

oyun eşyasının açıklamasının ortaya koyduğu gibi, Yharnam "alkolden 

daha fazla kan üretir çünkü alkolden daha fazla sarhoş edicidir" 

(Bloodborne, 2015). Başka bir oyun eşyasının açıklamasında 

“Yharnamlılar ağır kan kullanıcılarıdır” (Bloodborne, 2015) ifadesi yer 

almaktadır. “Adella’nın Kanı” (Blood of Adella) oyun eşyasının 

açıklamasında Şifa Kilisesi tarafından sağlanan kanın mucizevi 

özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. “Şifa Kilisesi rahibeleri, kan 
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damarlarına bakılarak liyakatlerine göre seçilirler” (Bloodborne, 2015) 

yine oyun eşyalarının birinde yer alan bu açıklama Yharnam yönetici 

sınıfının hangi kriterlere göre belirlendiğini açıklıyor. Stanton (2015), 

Yharnam’ da ki kanın bütün hastalıkları iyileştiren ve kiliseye tapan 

halka uzun bir ömür sağlayan bir şifa kaynağı olduğunu belirtmiştir. 

Oyun eşyalarının açıklamalarından Şifa Kilisesi adındaki bu oluşumun, 

kanı kontrol altında tutarak yaşamı ve şehirde yaşayanların bedensel 

sağlığını biyo-politik amaçlarla yönlendirdiğini görüyoruz. Oyuncunun 

oyun sırasında öğrenebileceği gibi, daha da korkunç eylemlere sahip 

Şifa Kilisesi insan vücudu üzerinde mutlak tahakküme sahiptir. Bu 

bağlamda oyunun ideolojik alt metinleri de ortaya çıkmaya 

başlamaktadır. Bedenlerin ve yaşamın iktidar tarafından kontrolü 

Michel Foucault’un da (1990) vurguladığı bir durumdur.  

Oyun tarafından "avcı" olarak anılan oyuncu, Bloodborne'un ideolojik 

temasını daha da güçlendiren hegemonik bir ritüel olan "av gecesi"nde 

gelir. Şehirdeki manzara eski korku filmlerini andırmaktadır. Köylüler, 

yaygın korku filmi mecazlarını anımsatan meşaleler ve dirgenlerle 

sokaklarda toplanırlar. Canavarların cesetlerinin asılı olduğu yanan 

kazıklar Yharnam'ı aşağılık yaratıklardan temizleyerek bir arınma 

gecesinin yaşanmasını konu alan bir hikâyeyi de ortaya çıkarıyor. 

Oyuncu da “avcı” rolü ile bu hikâyeye katılmaktadır. Ancak oyun 

ortamındaki bazı detaylar bunun gerçeğin sadece bir parçası olduğunu 

ortaya koyuyor. Örneğin diğer köylüler, tıpkı Şifa Kilisesi birlikleri gibi 

gördükleri yerde avcıya saldırlar. Ayrıca, birkaç köylünün insandan 

ziyade canavarlara benzediği fark edilebilir. Bu köylüler hala silahlarını 
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ve sivil kıyafetlerini taşıyorlar, ancak vücutları boz ve anormal, kurt 

adamlara benziyorlar. Oyuncu bu olayların arkasındaki gerçeği oyunda 

ilerledikçe öğrenecektir. Yharnam sokaklarında dolaşan canavarlar, çok 

fazla kan içtikten sonra canavara dönüşen insanlardır. Stanton'a (2015) 

göre av, yarı düzenli bir olaymış gibi görünüyor ve bu şekilde kabul 

ediliyor. Belki de insandan canavara dönüşme kan kullanmanın 

korkunç bir yan etkisi, ama insanları bu mucize tedaviden vazgeçirmek 

için yeterli değildir. Yharnam'da insanlar, mucizevi ilaçları karşılığında 

kana bulanmış arkadaşlarını düzenli olarak öldürürler. Bu can alıcı 

gerçek, yine Horkheimer'ın (2003) ifade ettiği gibi, irrasyonel akıl 

tarafından yönetilen insanların isteyerek ve bilerek ideolojiyi yuttuğu 

ve insanların kasıtlı olarak soykırım uyguladığı gerçeğinin Bloodborne 

evrenindeki karşılığı gibidir. Aslında, Bloodborne'da kan bir ilaç olarak 

tasvir edilir. Ancak burada kan iyileştirmekten öte insanları köleleştiren 

gerçek bir afyonudur (Marx, 2009).  

Yabancı ve muhalif olduğunun farkında olan avcı, Yharnam'ın dışını 

keşfederek Bloodborne'un ideolojik dünyasının kökenlerini anlayabilir. 

Şifa Kilisesi tarafından kullanılan kan, büyülü yaratıklardan 

gelmektedir ve bu durum yabancı varlıklar ve insanlar arasında bir 

komünyon oluşturmuştur (Stanton, 2015). Bloodborne’nun 

dünyasında, bu tanrısal yaratıkların kanı, ilk olarak bir akademik kurum 

olan Byrgenwerth'de incelenmiştir. Burada, iki bilim adamı, Willem ve 

Laurence arasında bir tartışma yaşanmıştır. Bu kan için “eski kandan 

korkun” (Fear the Old Blood) ifadesini kullanan Willem, bu kanın 

güçlerinin incelenmesine ve insanlar üzerindeki kullanımına karşıyken, 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 295 

 

Laurence araştırmayı daha ileriye götürmeyi amaçlar. Bu, Laurence'a 

Byrgenwerth'i terk etmesi ve Şifa Kilisesi'ni kurması için ilham verir. 

Schniz’in (2016: 6) tanımladığı gibi, Willem oldukça mistik bir bilgi 

toplama geleneğini bünyesinde barındırırken, Laurence bilimsel sürece 

körü körüne inancı temsil eder. Çatışmaları, Laurence ve Willem'in tez 

ve antitezi temsil ettiği aydınlanma diyalektiğini somutlaştırmaktadır. 

Burada avcı, Şifa Kilisesi'nin sırrını çözebilen bir tür sentez olarak 

tanımlanabilir. 

"Av gecesi" sona ererken, oyuncu ikincil bir karakter ve akıl hocası olan 

Gehrman ile karşı karşıya gelir. Gehrman, oyun boyunca hegemonya 

otoritesi olarak hizmet etmiştir ve avcıya dışarı çıkıp canavarları 

öldürmesini emreder. Oyuncu yeterince canavar öldürdükten sonra, 

Bloodborne'da bir son duruma ulaşır. Gehrman ile son karşılaşmada, 

avcıya oyunun nasıl biteceğini tanımlayan iki seçenek sunulur. İlk 

seçenek Gehrman’ın ellerinden ölmektir. Bu, oyuncuyu yeniden 

uyandırır ve onu Bloodborne'nun garip dünyasından kurtarır. Oyuncu 

bu teklifi reddederse, Gehrman ile savaşması gerekir. Oyuncu Gehrman 

karakterini yendikten sonra, oyuncunun Gehrman'ın her zamanki 

yerinde yer aldığını görürüz. Avcı, Gehrman’ı yenerek ona ait olan akıl 

hocası pozisyonunu devralır. Her iki seçenek de özgürleşmeyi 

reddeder: ilki, ideolojilerin sona ermesine izin vererek eldeki sistemi 

yeniden onaylar, ancak başka bir av gecesi yaklaştığında yerini başka 

bir avcı alır. İkincisi, başka bir “av gecesi” için döngüyü eşit olarak 

yeniden başlatır, avcı disiplin şeması içinde yalnızca yeni bir konumu 
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engeller. “Bloodborne da seçeneğimiz olsa da oyundaki temel bağlam 

bu seçimlerin ne olacağına zaten karar vermiştir” (Stanton, 2015). 

Bununla birlikte, baskın kuralın üstesinden gelmeyi vaat eden gizli bir 

son daha vardır. Buna ulaşmak için, oyuncunun oyunda toplam üç tane 

bulunan “Göbek Kordonunun Üçte Biri” (One Third of the Umbilical 

Cord) adlı oyun eşyasını elde etmesi ve kullanması gerekir. Bu öğeler 

ilk başta şüpheli görünmektedir. Tüketildiğinde, yalnızca avcının 

karakter istatistiklerini yükseltirler. Bloodborne'daki kan şişeleri, 

kemik iliği gibi oyun eşyalarının aksine bu oyun eşyası bir vücut 

parçasını içermektedir. Oyuncu ilk etapta bu eşyayı umursamayabilir. 

Yalnızca bu öğenin açıklamasında “gözler içeride, hiç kimse bunun 

gerçekten ne anlama geldiğini hatırlamıyor olsa da” ifadesi yer alır. Bu 

ifade bu öğenin oyunun kaderi açısından daha fazla önemi olduğunu 

ima eder. Ayrıca, bu öğeler nadirdir ve bulunması için genellikle 

oyuncunun büyük özen göstermesi gerekir. Oyuncu bu eşyayı toplayıp 

Gehrman karakterini yendikten sonra “Ay Varlığı” (Moon Presence) 

adı verilen büyülü yaratıkla karşı karşıya gelir. Oyuncu bu durumda 

artık avı ve av gecesini sonlandırma imkanına sahip olacaktır. Oyuncu 

bu yaratığı yenerek diğer iki sondan farklı olarak Bloodborne’nun 

dünyasında devrimsel bir yeniliğe imza atarak döngüyü kıracaktır. Bu 

son, Bloodborne'nun esrarengiz temasının zirvesidir. Sadece gerekli 

adımları dikkatlice uygulayan oyuncular tarafından elde edilen bir 

sondur. Ayrıca bu sonu elde etmek oyunda temsil edilen ideolojik üst 

yapısının üstesinden gelinmesini de sağlar. 
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3. BLOODBORNE TOPLULUĞU 

Oyunun gizli sonu ile ilgili bilgiler viral olarak internet ortamında hızlı 

bir şekilde yayılır. Bloodborne'un Kuzey Amerika'daki çıkış tarihi olan 

24 Mart 2015 de Youtube kullanıcısı “MobiusOne”, Ay Varlığını nasıl 

yendiğini gösteren bir video yükledi ve bu sona ulaşmak için gerekli 

tüm adımları gösterdi. Mesaj panoları, video oyunlarını kapsayan web 

sayfaları ve wiki'ler kısa sürede bu bilgiyi oyun topluluğuna ulaştırdı. 

Bununla birlikte, birçok oyuncunun fenomeni bu kadar hızlı öğrenmesi, 

bilgi teknolojisinin yükselişinde olası bir “kapitalizm sonrası yol” 

hakkında değerli bir derstir (Mason 2015: 138). 

Postcapitalism: A Guide to Our Future adlı eserinde Paul Mason (2015: 

123-145), tam olarak bu tür çevrimiçi toplulukları ve onları yönlendiren 

sosyal faktörleri neoliberal ilkelerin aşınmasının bir işareti olarak 

tanımlar. Dijitalleşme başlar başlamaz, yani bilgisayarlara erişim ve 

internete erişim genel olarak kurulur kurulmaz sanal dünya 

sosyalleşmiştir. Sonunda kişi başkalarıyla gerçek zamanlı olarak ve 

büyük ölçüde izlenmeyen, kısıtlı bir sanal alanda iletişim kurabilmiştir 

ve iş birliği yapabilmiştir. Siber uzayda iş birliği yapan gruplar, 

genellikle açık kaynak erişimi, üyeler arası paylaşım ve yardımseverlik 

öncüllerinde çalışarak neoliberal stratejilerden belirgin şekilde farklı bir 

davranış sergilerler. Mason'ın bu uygulamaya en büyük örneği 

Wikipedia'dır (2015: 128-129). Binlerce insan, hizmetleri için maddi 

bir karşılık beklemeden günlük olarak bilgiyi paylaşırlar. Böylece, 

Wikipedia gibi topluluklar “kapitalizmin nasıl çalıştığına dair temel bir 

şeyi zayıflatmaktadırlar” (Mason, 2015: 133). 
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Bloodborne topluluğu Mason’nın bahsettiği zayıflatıcı niteliklere 

sahiptir. Topluluk içinde gerçekleşen bilgi alışverişi bir hediye 

alışverişi şeklinde görünür. Vikipedi modelinin bir örneği olarak, 

Bloodborne topluluğunun üyeleri gönüllü olarak derinlemesine oyun 

stratejilerini, karakter veya öğe özellikleri gibi bilgileri paylaştıkları 

kendi wiki'leri vardır. Üstelik topluluk, Bloodborne'daki belirsizliklerin 

boşluklarını doldurmak için geliştiricilerin otoritesine aktif olarak karşı 

çıkıyor. Üçüncü sonun sırrı, geriye dönüp bakıldığında, bir sır olarak 

bile görülmese de hayranlar bugün hala Bloodborne'un sözde "son sırrı" 

hakkında tartışmaktadırlar. Bu tartışmalar sadece oyunun sonu ile de 

ilgili olmamaktadır. Örneğin "Yharnam Taşı", oyunda işlevsiz bir dizi 

yan görevi tamamladıktan sonra alınan bir eşyadır. Ancak topluluk 

üyeleri bu taşın “oyuncunun zaferinin bir ödülü olmaktan başka bir 

amaca hizmet etmediğini” açıkça belirten resmi rehbere açıkça karşı 

çıkıyorlar (Byrne, 2015: 465). Onlar bu taşın daha fazla alaka düzeyine 

sahip olduğuna ikna olmuştur (Tassi, 2015). Geliştiriciden uzaklaşmak, 

açıkça anti-otoriter bir ruhu gösterir. Son olarak, bilgi alışverişi 

piyasadan elde edilen kazancı reddeder. Oyundaki gizli sonu ve çok 

daha fazlasını açıklayan ve geliştiriciler tarafından yayınlanan bir 

rehber kitap vardır. Bu rehber kitap para karşılığında satılmaktadır. 

Bununla birlikte, Bloodborne'un en bilinmeyenleri bile çevrimiçi olarak 

tartışılabiliyorsa, hatta oyunla ilgili başka şeyler bile internet ortamında 

bulunabilirken rehber kitabı kim satın alır? Bilgi paylaşımı burada 

ilginç bir alana giriyor çünkü bilgi çağında neyin kopyalanıp neyin 

kopyalanamayacağı çok açık değil (Mason, 2015: 117). Örneğin, gizli 

son elbette pahalı bir rehber kitapta titizlikle açıklanabilirken, birinin 
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kişisel bir zaferin hikayelerini başkalarıyla özgürce paylaşabileceğini 

(ve oyuncuların da paylaşacağını) söylemek mantıklıdır. Bu oyun 

toplulukları, bilgiyi sınırsız bir şekilde ve görünüşe göre satın alma, 

satma ve ticaret kapitalizminin işlemesi için bir mekanizmaya ihtiyaç 

duymadan paylaşırlar. 

SONUÇ 

Bloodborne, oyuncuyu biyo-politika ve teokrasi onaylı barbarlığın hiç 

bitmeyen döngüsü tarafından esir alınan sanal bir ideolojik dünyaya 

sokar. Ayrıca, şifreli tonu nedeniyle oyuncularını aktif olarak oyuna 

katılmaya teşvik eder. Bu, oyundaki dünyanın ideolojisi hakkında artan 

bir farkındalığın yanı sıra kişinin bulgularını daha geniş bir toplulukta 

tartışma arzusuna yol açar. Bu eğilim açıklandığı gibi, küresel kapitalist 

politikalara dijital bir meydan okumaya yol açar. Şüpheci avcı 

(oyuncu), diğer avcılarla (oyuncularla) bir araya gelmek ve daha fazla 

soru sormak için oyunu terk eder. 

Açıkça görülmektedir ki çevrimiçi topluluklar, küresel kapitalizm için 

önemli bir tehdit haline gelmiştir. Oyuncu kendisine oyun hakkında 

bilgi sunmayan yapıya para ödemek yerine topluluk bünyesinde bilgi 

arayarak ya da paylaşarak kapitalizmin tekerine çomak sokmaktadır. 

Tüm oyunlar Bloodborne kadar gizemli bir yapıda olmasa çevrimiçi 

topluluklar aynı oyunlara ilgi duyan insanları bir araya getirir. 
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1. GİRİŞ 

Siyasal kampanyalarda seçmen davranışları ve oy verme kararları 

sosyal bilimcilerin ve özellikle de iletişim bilimcilerin öteden beri ilgi 

odağı olmuştur. Özellikle 1940‘lı yıllardan itibaren Amerikan başkanlık 

seçim kampanyalarıyla başlayan bu ilgi; Avrupa ve dünyanın diğer 

ülkeleriyle birlikte ülkemizde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Türkiye’de çok partili sisteme geçişle birlikte 1950 seçimleriyle 

başlayan rekabete dayalı demokratik seçim kampanyaları; iletişim 

araçlarındaki teknolojik gelişmeler ve siyasal anlayışlardaki 

evrimleşme sonucunda etkin ve özgün uygulama biçimleriyle birlikte 

günümüze kadar gelmiştir. Türkiye’de seçim kampanyaları özellikle 

1980’li yıllara gelindiğinde profesyonel uzmanlar tarafından organize 

edilmeye başlamıştır. 

Siyasal iletişim uzmanları kampanyalarda; siyasal propagandanın 

yanında, daha etkili olduklarını düşündükleri siyasal reklam, siyasal 

halkla ilişkiler, siyasal pazarlama ve kamuoyu araştırmaları gibi teknik 

ve yöntemleri geliştirerek kullanmaktadır. Siyasal iletişim araçlarının 

seçmenin bilgilenme süreçlerinde kullanılması, seçmen algısının ve 

tutumunun oluşması sonucunda nasıl bir karar verdiği sosyal bilimciler 

tarafında merak edilip araştırılmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de 24 

Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerdeki kampanya sürecinde 

siyasal iletişim açısından genç seçmen davranışları bu çalışmada 

incelenmeye çalışılmaktadır.  
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2. SİYASAL TUTUM VE SİYASAL KATILIM 

Siyasal tutum ve katılım kavramları siyasi süreçlerde bireylerin duygu, 

düşünce ve davranışlarına yönelik bir anlamlandırma sağlaması 

açısından birlikte ele alınabilecek kavramlardır. Siyasal tutumların 

oluşumunu uzun ve çok faktörlü bir deneyim süreci olarak açıklayan 

anlayışa göre tutumlar bireylerin fiziksel özellikleri, felsefi ve dini 

değerleri, yaşam şekilleri ve dünya görüşü gibi geniş bir arka planda 

oluşmaktadır (Rosenberg, 1942: 68). 

Bireylerin siyasal tutumları siyasal toplumsallaşma sürecinde 

şekillenmektedir. Bu anlamda kavrama yakından bakmak faydalı 

olacaktır. Toplumsallaşma; insan davranışlarının, yaşadığı toplumun 

inançları, kuralları, beklentileri ve tercihlerine paralel olarak gelişim 

göstermesini izah etmektedir. “Siyasal toplumsallaşma” kavramı ise 

siyasal sistemin devamlılığı için siyasi durum, olay veya kişilere 

yönelik inanç, eğilim ve kuralların benimsenmesi ile ilişkilidir (Dursun, 

2014: 220-221). Hyman (1959: 25) siyasal toplumsallaşmayı, “bir 

bireyin toplumun çeşitli kurumları aracılığıyla toplumsal konumlarına 

karşılık gelen sosyal kalıpları öğrenmesi” olarak ifade etmiştir. Siyasal 

toplumsallaşma ayrıca toplumun kendini devam ettirmesinin bir 

biçimidir. Siyasal tutum ve davranışların sosyal süreçlerce 

şartlandırılışı ise ikisi arasında bir uyumun ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır. Toplumsal beklentiler, sınırlar ve baskılar siyasal 

davranış üzerinde kendini göstermekte ve siyasal davranış toplumla iç 

içe geçmeyi sağlamaktadır (Baykal, 1970: 150). 
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Siyasal katılım bir taraftan seçimler ve siyasi partiler yoluyla yasama 

ve yürütmenin şekillenmesine yol açarken, diğer taraftan kamuoyu 

aracılığıyla siyasetin oluşumunu belirlemektedir (Eroğul, 1991: 272). 

Siyasal katılım bununla birlikte kamu politikalarını değiştirmek ya da 

etkilemek amacıyla bireylerin üstlendikleri gönüllü etkinlikleri ifade 

etmektedir. Bu etkinliklerin örnekleri arasında oy verme, siyasi 

kampanyalara katılma, bağış yapma, yetkili kişiler ile iletişimde 

bulunma, protesto faaliyetlerinde bulunma ve dilekçe verme 

sayılabilir. Bireylerin bir parti veya bir adaya yönelik ilgi, önemseme, 

bilgi ve eylemlerinin toplamı olan siyasal katılım sosyo- ekonomik, 

sosyo-psikolojik, sosyo-kültürel ve siyasal süreçlerden etkilenen bir 

olgudur. Yönetim açısından ise siyasal katılım kamu politikalarının 

şekillenmesinde son derece önemlidir.  

Siyasal katılım kavramı araştırmacılar tarafından benzer şekillerde 

tanımlanmıştır. Bu tanımlar genel olarak “siyasi iktidarı elinde 

bulunduranların yapacakları işlerle ilgili alacakları kararları 

etkiledikleri bir faaliyet” şeklinde ifade edilmiştir (Huntington ve 

Nelson, 1976: 4; 10, Hague ve Harrop, 2016: 155). Kapani (1998: 131) 

siyasal katılımı, toplumun bir üyesi olan bireylerin siyasal sisteme 

yönelik tutumlarını ve davranışlarını yönlendiren bir kavram olarak 

nitelendirmekle birlikte “bir ölçüde davranış kalıplarının küçük yaştan 

itibaren gelişip, istikrar kazanan siyasete yönelik değer alışkanlıkları 

oluşturduğu bir eylem bütünü” şeklinde ifade etmektedir. Bu anlamda 

siyasal katılım sadece oy kullanma davranışına indirgenemez. 
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Kavramın kapsamı çeşitli eylemler dizisini içine almalı, siyasal tutum 

ve etkinliklerin tümünü içerecek şekilde geniş olmalıdır.  

Bu noktada çeşitli araştırma sonuçları, oy kullanma davranışının halen 

temel siyasi katılım biçimi olduğuna işaret etmektedir. Bunun yanında, 

araştırmalarda geleneksel davranışın büyük ölçüde geleneksel olmayan 

araçların ve katılım yollarının etkisiyle şekillendiği saptamasına yer 

verilmektedir (Işık vd., 2018: 24). Oy vermek siyasal katılımın en 

geleneksel ve yaygın biçimi olsa da bugün siyasal katılım eylemi tek 

yönlü bir etkinlik değildir. Bu anlamda, “konvansiyonel siyasi katılım 

(oy verme, siyasi parti kampanyaları içerisinde alma ya da siyasi 

partiler içerisinde bulunma), konvansiyonel olmayan siyasi katılım 

(boykotlar, protesto yürüyüşleri, yasadışı grevler, işgaller vb. eylemler) 

ve postmodern siyasi katılım (internet üzerinden organize edilen 

protestolara katılmak, sivil toplum örgütlerine üye olmak vb.)” gibi 

katılım türleri mevcuttur (Erdoğan, 2013: 30-35).  

Van Deth (2001) siyasal katılım sınıflandırmasında, konuyu tarihsel bir 

süreç içerisinde ele almakta, 1940’larda ve 1950’lerde siyasi katılımın 

genellikle oy verme ve kampanya faaliyetleriyle sınırlı olduğunu ifade 

etmektedir. 1960’ların başında ise siyasal katılımın “geleneksel” olarak 

adlandırılan türleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, “siyasi katılım, geniş 

anlamda, politikacılar ve partiler tarafından yürütülen kampanyalar ve 

vatandaşlar ile kamu görevlileri arasında iyi kabul edilen temaslar 

olarak siyasetin geleneksel kavramsallaştırmalarıyla ilgili faaliyetler 

olarak anlaşılmıştır”. 1970’lerde ise dönemin toplumsal normlarına 

uymayan “geleneksel olmayan” biçimler ortaya çıkmıştır. Bu 
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geleneksel olmayan biçimler, diğer katılım türlerinin yanı sıra protesto, 

kadın hareketleri veya pasifist hareketler gibi yeni toplumsal hareketleri 

içermektedir. 1990’larda ise siyasi katılım gönüllülük ve sosyal katılım 

gibi sivil faaliyetleri içermesiyle modern toplumun siyasi ve siyasi 

olmayan alanları arasındaki sınırları ortadan kaldırmıştır (Van Deth, 

2001: 5). Günümüzde de siyasal katılımın özelikle internetin de 

etkisiyle çeşitli biçimleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanında siyasal 

katılıma yönelik çeşitli yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bu yaklaşımları 

genel olarak beş farklı grupta incelemek mümkündür (Kalender, 2000: 

50).  

• “Sosyolojik Yaklaşım”: Sosyolojik yaklaşıma göre, sosyal 

ayrışmaların temelini oluşturan mesleki, etnik ve dini değişkenler 

siyasi eğilimlerin belirlenmesinde önemli görevler 

üstlenmektedir (Çinko, 2006: 109). Kalender’e (2000: 76) göre 

sosyolojik yaklaşım, seçmen tercihlerine yönelik temel noktaların 

belirlenmesinde de alana önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla 

beraber bu yaklaşım bireylerin kendi kendilerine karar 

verebileceğini dikkate almaması ve siyasal partilerin seçmen 

davranışlarını yönlendirme noktasındaki aktif rolünü ihmal 

etmesi noktasında eleştirilmektedir. 

• “Psikolojik Yaklaşım (Partiyle Özdeşleme)”: Michigan ekolü söz 

konusu yaklaşımı, “seçmenlerinin çoğunun bir siyasal partiye 

ilişkin geçmişe yönelik psikolojik sevgi bağının olduğu” şeklinde 

tanımlamıştır (Çinko, 2006: 110). Fakat oy verme davranışı 

sadece duygusal içtenlikle değil dış faktörlerin de etkisiyle 
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yönlendirilebilmektedir. Yaklaşıma iddia edilenin tersi bir şekilde 

partizan duruşun değişebileceğiyle ilgili eleştiriler getirilmiştir 

(Barış, 2009: 73). Bu modelin temel vurgusu bireylerin herhangi 

bir partiye karşı duyduğu psikolojik bağlılıktır. Partiyle kurulan 

ilişki bu anlamda hukuki bir bağ değildir. Bu durum bir futbol 

takımının desteklemesi şeklinde örneklenebilir (Kalender, 2000: 

57). 

• “Rasyonel Yaklaşım (Ekonomik Tercih)”: Rasyonel tercih 

yaklaşımında adaylar ve seçmenlerin birbirleri ile ilgili eksiksiz 

bilgiye sahip olması varsayımı geçerlidir (Kalender, 2000: 51). 

Rasyonel yaklaşım seçmenlerin her zaman kendi amaç ve 

arzularına yönelik olarak harekete geçtiklerini ve siyasi karar 

verdiklerini vurgulamaktadır. Söz konusu yaklaşıma göre siyasal 

katılım partiye karşı bir bağlılık göstermeyen seçmenlerin, ülkeyi 

daha iyi yönetecek olana oy veririm düşüncesiyle ortaya 

çıkmaktadır (Barış, 2009: 74). 

• “Konuya (Gündeme) Oy Verme Yaklaşımı”: Siyasi partilerin ya 

da adayların yerel ve bölge boyutundaki sorunlarına yönelik 

olarak sergiledikleri söylem ve düşünceleri, seçmen davranışları 

yönünden önemlidir. Özellikle gündemde yer alan konuların 

seçim dönemlerinde işlenişi ve bu konulara yönelik olarak 

partinin ya da adayın söylemleri ve davranışları gündemde yer 

alan olaylara yönelik farklı düşüncelere sahip olan seçmenlerin 

tercihlerinde etkili olabilmektedir (Güllüpunar, 2010: 83).  

• “İdeolojiye Oy Verme Yaklaşımı”: Seçmenler ideolojik anlamda 

kendilerini daha yakın hissettikleri siyasi partilere ya da adaylara 
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doğru oy kullanabilmektedirler. Dolayısıyla siyasal davranışları 

açısından ideolojik yönelimlerin daha baskın olduğunu söylemek 

mümkündür (Güllüpunar, 2010: 81).  

3. SİYASAL TUTUM ARAŞTIRMALARI 

Seçmen davranışlarına üç düşünce etrafında yaklaşılmaktadır. Bu temel 

düşünceler, Lazarsfeld ve arkadaşlarının The People Choise, Campbell 

ve arkadaşlarının The American Voter ve Downs’un An Economic 

Theory of Democracy isimli çalışmalarına dayanmaktadır. 

“Sosyolojik”, “psikolojik” ve “ekonomik” yaklaşımlar olarak 

tanımlanabilecek bu çalışmalar sonrasında yürütülen birçok çalışmaya 

rehberlik etmiştir (Yaşar, 2019: 22).  

Seçim sonuçlarının analiz edilmesine dayanan araştırmalar 1930’lardan 

itibaren ABD’de başlamış, zamanla farklı araştırmacılar tarafından 

konuya ilgi artmıştır. Siyasal tutum araştırmalarına Lazarsfeld ve 

“Columbia Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Araştırma Birimi”nden 

arkadaşlarının 1944 yılında yaptıkları araştırma öncü olmuştur. 1940’ta 

New York’taki (Elmira) başkanlık kampanyası ile ilgili saha 

araştırmaları politik çalışmalarda bireysel seçmen kararlarının etkilerini 

göstermiştir (Carmines ve Hukfeldt, 1998: 223). 1948’de Henry 

Truman’ın ikinci kez başkan seçildiği dönemde yapılan araştırmalar 

siyasal tutum araştırmalarının en önemlilerindendir. Bu araştırmalarda 

siyasi tutum ve katılımın farklı bölgelere ve sınıflara göre ne derece 

farklılıklar gösterdiğine bakarak farklı ülkeler veya aynı ülkenin çeşitli 

bölgeleri arasında siyasal birliğin durumu incelenmiştir (Lipset, 1964: 

13). Campell ve diğerlerinin (1960) yayınladıkları The American Voter 
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adlı kitap ise liberal demokrasilerde oy kullanma tartışmalarının 

başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Söz konusu kitap, Birleşik 

Devletler yanında diğer liberal demokrasilerde de etkili olmuş, 

seçmenlerin siyasal kararları hakkında düşünmenin ve seçmenleri 

incelemenin etkili bir yolunu sunmuştur (Hague ve Harrop, 2016: 247).  

Sosyologlar tarafından seçmen davranışı üzerine yapılan ilk 

araştırmalara bakıldığında, sosyal çevrenin seçmen davranışı 

üzerindeki etkisi ve davranışların insan gruplarıyla ilişkilerde temel 

belirleyiciler olarak önemi vurgulanmaktadır. Sosyal araştırmacıların 

vurguladığı gibi aile ve sosyal çevre bireysel kimliğin geliştirilmesinde 

önemli bir faktördür ve siyasi görüşler bireysel kimlikle uyumludur 

(veya onunla desteklenir) (Flanagan ve Levine, 2010). Diğer bir önerme 

ise internet gibi yeni mecraların özellikle genç seçmenlerin 

davranışlarını etkilediği yönündedir. İnternet etkinliği, siyasi içeriği e-

postayla gönderme, internet üzerinden siyasi katılım ve siyasi bir 

örgütün internet sitesinde gezinmeyi içerebilir (Dalton ve Crosby, 

2008). Genç seçmeler açısından internet gençlere aktif katılımcılar 

olarak çeşitli düşüncelerini dile getirme, haber, bilgi paylaşımı 

yapabilme olanağı sunmaktadır. Bu mecralar ayrıca seçmenlerin siyasi 

kimliklerini geliştirmelerini ve siyaset hakkında farkındalığının 

arttırılmasını sağlayabilmektedir. Bu anlamda genç yetişkinlerin siyasal 

tutumlarına yönelik çevrimiçi mecralarda siyasi partiler ve hükümetle 

nasıl bir ilişki kurduğu incelenebilir. 
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4. SİYASAL KATILIMDA MEDYA 

Siyasal tutuma etki eden önemli unsurlardan biri de bireylerin siyasi 

parti ya da aday ile ilgili sahip oldukları bilgidir. Bilgi, siyasal tutum ve 

katılım birbiriyle ilişkili kavramlardır (Kenski ve Stroud 2006). 

Grönlund ve Milner (2006), siyasi bilginin iki taraf açısından önemli 

bir etkisinin olduğunu belirtmektedir. Bu anlamda bilgi faktörü, hem 

vatandaşlara politikacıların geçmiş eylem ve faaliyetlerine ilişkin 

karşılaştırma ve değerlendirme fırsatı sağlamakta hem de demokrasinin 

işleyişi için hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, daha fazla bilgi, 

vatandaşların siyasi süreçlere daha fazla katılım göstermelerini 

sağlayabilir. Vatandaş siyasi parti ya da aday ile ilgili ne kadar bilgiye 

sahipse kendini o parti ya da adaya yakın hissetme/hissetmeme durumu 

o derece belirgin hale gelir. Söz konusu bilgiyi sağlamada kitle iletişim 

araçları önemli bir rol oynamaktadır. 

Meyer’e (2002: 69) göre kitle iletişim araçlarının etkisi siyasetin biçimi 

ve içeriğinin yanı sıra sunumunda da artan değişiklikleri beraberinde 

getirmiştir. “Siyaset medyatikleşirken uzmanlık bilgisi ile yaratılan 

imajlar, siyaseti eğlencelik hale getirmiş, popüler kültürün bir çeşidi 

olan siyaset yapma biçimini ortaya çıkarmıştır”. Bu anlamda 

demokrasiyle yönetilen toplumlarda medya, demokrasi kültürünün 

yerleştirilmesi, gündemdeki kamusal konulara duyarlılığın arttırılması 

ve toplumsal seferberliğin geliştirilmesi gibi önemli roller üstlenmekle 

birlikte bilginin kamuoyuna nasıl sunulacağını kendisi belirlemektedir. 

Bu noktada seçmenler siyasal seçim süreçlerinin tümünde parti ya da 

adayla ilgili doğrudan bilgi edinmekten ziyade medyanın sunduğu 



314 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

imajlar aracılığıyla bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu durum ise bireylerin 

siyasal tercihlerini etkilemektedir (Damlapınar ve Balcı, 2014: 52, 56).  

Geçmişten itibaren sinema başta olmak üzere televizyon, radyo ve 

internet gibi kitle iletişim araçları çağdaş toplumlarda bilgi vermenin 

yanı sıra bireyleri duygusal anlamda etkileme, ikna etme ve 

yönlendirme gibi işlevlere de sahiptir. Bu araçlar, toplumsal olarak 

bireylerin nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini, doğru ya da kabul 

gören davranışların neler olduğunu öğreten bir işlevi yerine 

getirmektedir (Larner, 1965’ten aktaran Kalaycıoğlu, 1984: 212). 

“Beklentilerle donanmış dünyevileşmiş bir kişinin siyasi sisteme 

yönelik istek, dilek ve talepleri yoğunlaşarak, siyasal yaşama katılan 

bireylerin sayısında büyük artışlara tanık olunabilecektir” 

(Kalaycıoğlu, 1984: 212). Bu ifadeye göre kitle iletişim araçlarının 

içeriklerine en çok maruz kalan bireyler siyasal sistemler ile ilgili daha 

fazla bilgiye ulaştıkça beklenti ve talepleri artacak bu anlamda siyasal 

katılımları aktif bir şekilde gerçekleşecektir. Söz konusu içeriklere daha 

az maruz kalanlar ise az ya da pasif bir katılım gerçekleştirecektir.  

Kamunun politik konulara daha aktif katılması kamusal anlamda 

gerçekleştirilecek iletişim süreçleri ve katılım sağlamaya yönelik 

mekanizmalar ile mümkündür. Bu anlamda siyasal iletişim bireylerin 

siyasi ya da gündem konularıyla ilişkili programlara, olaylara ve 

tartışmalara katılmalarını sağlamakta liderler ve siyasi partiler 

açısından ise kamuoyunun görüşlerinden yararlanılmasına yol 

açmaktadır. Özellikle internet gibi gelişen teknolojiler sayesinde 
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kamuoyunun demokratik süreçlere katılımı daha kolay hale 

gelmektedir. 

Siyasal kamunun şekillenmesinde etkili olan siyasal iletişim süreci kitle 

iletişim araçları, merkezi ve yerel parlamentolar, sivil toplum 

kuruluşları, siyasi partiler, fikir önderleri ve baskı grupları arasında 

gerçekleşmektedir (Yavaşgel, 2004: 51). Söz konusu sürecin nasıl 

gerçekleşeceği ise önceden belirlenen stratejiler ile ilişkilidir. 

Şekil 1. Siyasal iletişimin unsurları 

 

Kaynak: McNair, 2011: 6. 

McNair’e (2011: 6) göre siyasal iletişim sürecinde rol oynayan tüm 

siyasi aktör ve kuruluşlar, kodladıkları mesajları reklamlar, programlar, 

halkla ilişkiler faaliyetleri ve ürettikleri söylemler aracılığıyla kitle 

iletişim araçları üzerinden toplumla paylaşmaktadırlar. Siyasal iletişim 

sürecinde ayrıca mesajın kaynağı olma görevini görenler ve 

kodlayanlar siyasi aktörlerdir. Bu yelpazenin tüm unsurları, ağırlıklı 

olarak medya ile ilişki içerisindedir. Sonuç olarak siyasi örgütlerin 
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düzenlediği iletişim politikalarının hayata geçirilmesinde ve 

vatandaşlara ulaştırılmasında medya en etkin mecra işlevi görmektedir.  

Siyasal katılım türlerine bakıldığında radyo, dergi, gazete ve televizyon 

aracılığıyla takip etme, siyasi partilerin düzenlediği mitinglere katılma, 

siyasi konular hakkında tartışmalar yapma gibi etkinlikler en temelde 

yer alan katılım çeşitleridir. Gazetelerde yazılar yazma, radyo 

mitinglerinde konuşma, siyasi liderleri etkilemeye çalışma, partiye 

maddi yardımlarda bulunma gibi etkinlikler ise orta düzeyde katılım 

biçimidir. Siyasal katılımın en son kademesiyse, olayların içinde aktif 

rol oynayarak girişilen faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu kategori 

içerisinde siyasi bir partide yöneticilik yapma, aktif üye olma, seçim 

kampanyalarında çalışma gibi çeşitli etkinlikler yer almaktadır (Baykal, 

1970: 33).  

Modern dönemde yaşanan gelişmeler konvansiyonel olmayan siyasi 

katılım türlerinde farklılıklara sebep olmuştur. Özellikle iletişim 

teknolojilerinin gelişerek kolaylıkla ulaşılabilir bir hale gelmesi sonucu 

genç kuşağın siyasal bir katılım biçimi olarak oy verme davranışında 

tercihlerini yönlendirecek seviyede etkin hale gelmesine sebep 

olmuştur. Bu anlamda iletişim teknolojileri değişen toplumsal 

hareketlerin temelinde yer alan kesimlerin siyasal konularda tepkilerini 

ifade etmelerinde önemli bir araç haline gelmiştir (Mermer Üzümlü, 

2019: 1125). Geleneksel toplum yapısında çözülmelere sebep olan 

gelişme süreçlerinde yaşanan seçmenin evinde yalnızlaşması da 

medyanın siyasi konular hakkında bilgi edinmede daha da önemli hale 

gelmesini ortaya çıkarmıştır (Yıldız, 2002: 104).  
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Bu unsurlar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri’nden başlayarak 

dünyanın diğer bölgelerine yayılan “new politics” (yeni siyaset) zaman 

içerisinde “Amerikanlaşma”, “modernleşme”, “Amerkanvarileşme” 

(Swanson ve Mancini, 1996; Negrine, 1996) gibi adlandırmalarla ifade 

edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte yeni siyaset kavramı, “siyasetin 

bilimselleşmesi, siyasetin teknikleşmesi, siyasetin kişiselleşmesi ve 

siyasetin medyatikleşmesi” gibi isimlerle kategorize edilmektedir. Bu 

yeni siyasetin temel karakteristikleri şu şekilde ifade edilebilir (Keskin, 

2002: 39): 

• Seçim kampanyalarında geleneksel partilerin öneminin gittikçe 

azalması, 

• Kitle iletişim araçlarının seçim kampanyalarında önemli bir rol 

oynamaya başlaması, 

• Kitle iletişim araçlarının adayın imajında ve seçim 

davranışlarında belirleyici bir rol oynamaya başlaması, 

• Seçim dönemlerinde siyasi partilerin uzmanlarla birlikte hareket 

etmeye başlaması, 

• Kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçların parti içinde ve 

partiler arasında önemli bir rekabet unsuru haline gelmesi, 

• Üniversitelerle yapılan iş birliği sonucu alan akademisyenlerine 

başvurulmaya başlanması.  

5. SİYASAL KATILIM VE GENÇLER 

Bireyler yaşam evrelerinin (“gençlik, orta yaş, orta yaş üstü ve 

yaşlılık”) her aşamasında farklı toplumsal rolleri dolayısıyla farklı 
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davranış kalıplarını sergilemektedir. Siyasal hayata katılımın en aktif 

olduğu dönemin ise gençlik yılları olduğu kabul edilmektedir (Negiz, 

2007: 24). Siyasi davranış türlerinin genel toplamı olan siyasal katılım, 

siyasal sisteme karşı duyulan ilgi ve sonrasında bilgi edinimiyle 

başlamaktadır. Erken yaşlardan itibaren başlayan bu etkileşim 

bireylerin siyasi tercihlerini ve ideolojik yaklaşımlarını şekillendirerek 

daha sonraki yaşlarındaki siyasal tercihlerine de etki etmektedir 

(Harrop ve Miller 1987: 131).  

Bir sosyalleşme davranışı olarak kabul edilen siyasal katılım siyasi 

bağlamdan aileye, sosyal sınıftan inanç ve değerlere çeşitli unsurlar 

çerçevesinde ele alınabilecek bir olgudur. Siyasal tutum üzerine yapılan 

birçok araştırma gençlerin siyasete katılım oranlarının düşük olduğunu 

göstermektedir. Bu anlamda birçok ülkede nüfusun yarısından fazlasını 

oluşturmasına rağmen, gençlerin (18-30 yaş arası) genellikle ana akım 

siyasetten ve karar alma süreçlerinden uzak bir duruş sergilediği 

görülmektedir.  

Quintelier’in (2007: 165) ifadesiyle “gençlerin siyasetle daha az 

ilgilendikleri, siyasi olarak daha az bilgi sahibi oldukları, sosyal veya 

siyasi faaliyetlere katılmadıkları, daha kayıtsız oldukları ve siyasi ilgi 

düzeylerinin düşük olduğu” söylenebilir. Bu duruma bir sorun olarak 

yaklaşan Eckstein ve diğerleri (2012: 491), uzun bir süredir gençlerin 

siyasi yönelimlerini araştıran ve bu yöndeki gelişmeleri ve değişimleri 

betimleyen çalışmaların hâlâ eksik olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, 

değişiklikleri hesaba katan çalışmaların da tutarlı bir sonuç modeli 

ortaya koyamadığını ifade etmişlerdir.   
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Bununla birlikte yapılan araştırmalarda yaş faktörünün siyasal katılım 

açısından belirleyici olduğu, yaşın ilerlemesinin farklı siyasal 

davranışları ortaya çıkardığı görülmektedir (Pritzker, 2008: 3). Siyasal 

katılım biçimlerinin yaş değişkeni etrafında incelendiği bir araştırmada, 

bir partide görev yaptığını belirten en yüksek yaş aralığı “56-65”tir 

(%4,1). Partinin propaganda faaliyetlerine (%1,7), siyasal tartışmalara 

(%4,6) ve toplantı ve mitinglere (%3,2) en yüksek oranda katılım 

gösteren yaş aralığının “46-55” olduğu gözlenmiştir. Medyada siyasi 

gelişmeleri en sık takip eden yaş aralığı da “56 ve üstü” (%45,4) yaş 

aralığındaki bireylerden oluşmaktadır. Yalnızca seçim dönemlerinde oy 

veririm diyen katılımcıların oranı da benzer olarak yaşın artmasıyla 

orantılı artmaktadır. Başka bir deyişle genç seçmen (%55,0) daha 

yüksek bir oranda yalnızca oy vererek siyasal katılımda bulunurken, 

yaşlı seçmen ise oy vermenin dışında (%39,5) farklı siyasal faaliyetlere 

de katılım göstermektedir (Doğan, 2014: 387).  

Tatar (1997: 127) ise yaptığı araştırmada gençlerin oy verme 

oranlarının düşük olduğunu gözlemlemiş farklı yaş gruplarında oy 

verme oranlarının, daha yüksek yaş grubuna doğru düzenli bir artış 

gösterdiğini ifade etmiştir. Bu durumunun sebeplerini ise devam 

etmekte olan eğitim süreci, meslek edinme sürecindeki endişe ve 

uğraşlar, evlilik yolunda olma, askerlik hizmeti ve ilk kez oy vermenin 

neden olduğu kararsızlık durumları şeklinde sıralamıştır. Altan da 

(2011: 318) bu ifadeyi destekleyici bir şekilde gençlerin siyasete 

katılımının düşük seviyelerde olmasının temel sebeplerinden birini bu 

yaş grubunda yer alan gençlerin “göçebe” bir yaşam şekline sahip 
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olmaları olarak belirtmiştir. Gençler, “eğitim, askerlik ve meslek 

edinme” gibi çeşitli sebeplerle devamlı şehir değiştirmektedirler. Başka 

bir neden ise bu yaş grubunda yer alan gençlerin büyük bir kısmının 

bekâr olması ve bu sebeple korumakla yükümlü oldukları bir önemli 

mülk ve çıkarlarının söz konusu olmamasıdır.  

Bir diğer araştırma Collin’in (2008) genç seçmenlerin tutumlarına 

yönelik araştırmasıdır. Collin yaptığı araştırmada genç seçmenlerin 

hükümetin çevrimiçi olarak yayınladığı bilgilere ve gençlik 

stratejilerine şüpheyle yaklaştığını tespit etmiştir. Bu durum, genç 

yetişkinlerin kolay kolay hem geleneksel hem de çevrimiçi medya ve 

argümanlarının kullanılarak ulaşılabilir bir kitle olmadığını 

göstermektedir. Bu koşullar gençlerle kurulacak siyasi iletişimin 

dikkatli bir şekilde kurulmasını gerektirmektedir (Lehto ve Goman, 

2010). Çevrimiçi bilgiler hakkında şüphecilik olsa da bazı 

araştırmacılar, siyasete katılımda medyanın gençler üzerinde önemli bir 

etkisi olduğunu savunmaktadır. Ancak medyaya olan güven oldukça 

düşük olduğu için kitle iletişiminin önemli bir etkisinin 

olmayabileceğine yönelik görüşler de mevcuttur. Bununla birlikte genç 

yetişkinler daha ileri yaş grubunda yer alan seçmenlere göre interneti 

kullanmaya daha meyilliyken aynı kesimin interneti siyasi bir bilgi 

kaynağı olarak genel kullanım oranı düşüktür (Apospory vd., 2010).  

Bazı araştırmacılar gençlerin siyasete ilgisizliğinin sebebinin genç 

yetişkinlerin seçim faaliyetlerinin çoğunu siyasi olarak 

tanımlamamaları olduğunu öne sürmektedir. Bunun yerine, genç 

yetişkinler seçim dışı savunuculuk, lobicilik, gönüllülük veya aktivizm 
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gibi katılım biçimlerine ilgilidirler.  Örneğin, en genç seçmenler (18-30 

yaş) belirli konularda bir gösteriye katılmak, dilekçe imzalamak, 

boykot yapmak veya internette siyasi bir foruma katılmak açısından en 

yaşlı seçmenlerden (60+ yaş) daha katılımcıdır (Martin, 2011).  

Yapılan bir araştırmada Amerika ve Birleşik Krallık’ta genç 

seçmenlerin siyasi katılımlarının yaş ortalaması daha yüksek olan 

seçmenlerden daha farklı olduğu görülmüştür. Avustralya ve 

Amerika’da genç yetişkinlerle ilgili yapılan bazı araştırmalar ise 

politikacıların gençleri ilgisiz olarak sınıflandırdığını ve bu nedenle 

gençlerin kendilerini politik süreçten dışlanmış olarak gördüklerini 

göstermiştir (Dalton ve Crosby, 2008). Polat ve Külter’e (2006: 203-

204) göre genç seçmen toplumsal hedefleri, değerleri, ihtiyaçları ve 

önceliklerini dikkate almayan, kamusal ve bireysel alana sıklıkla 

müdahale eden, dini, kültürel ve sosyal anlamda kendi değerleriyle 

örtüşmeyen aday ve partileri desteklememektedirler. Türkiye’nin yakın 

tarihinde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler dikkate 

alındığında ise gençlerin siyasete katılımında etkili olan unsurlar 

aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır (Akman, 2021: 165): 

• Çocukluk Dönemi ve Ailenin Rolü  

• 12 Eylül Olayları ve Siyasetten Uzaklaşma 

• Meslek Arayışında Siyasette Güvensizlik  

• Piyasa Temelli Ekonomik Politikalarda Yer Alan Siyasal Aktörler 

• Dijitalleşme Sonucun Siyasetin Anlam ve Araçlarında Yaşanan 

Değişim 
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Literatürde değinildiği gibi siyasi tutum ve katılımın oluşmasında ya da 

şekillenmesinde aile, sosyal çevre, kültürel yapı gibi çeşitli unsurlar 

etkili olmaktadır. Ancak bunların yanında bireylerin siyasete sadece 

ailelerinden ya da sosyal çevreden edindikleri bilgilerle değil siyasi, 

düşünsel, hukuksal, etik ve felsefi düşünceler bütünüyle bakmaları ve 

siyasi kimlik oluşturmaları demokrasi açısından son derece önemlidir. 

Siyasi kimliği oluşan birey bu kimliğe uygun tutum ve davranışlar 

sergilemektedir. Siyasiler açısından bakıldığında ise gençlerin siyasete 

katılımlarını teşvik etmek için gerek geleneksel gerek yeni medya 

mecralarının etkin şekilde kullanılması, genç kitle ile açık ve etkin bir 

iletişim kurulması, beklentilerinin öğrenilmesi, geleceğe ilişkin sorun 

ve ümitsizliklerinin belirlenmesi ve çözümüne yönelik stratejilerin 

geliştirilmesi gereklidir. Akademik anlamda da konuya daha fazla 

değinilmesi ve farklı çalışmaların yapılması bu konudaki gelişime 

önemli katkılar sağlayacaktır.  

6.YÖNTEM 

Çalışmanın Amacı, Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem 

Bu çalışmanın amacı Bolu’da yaşayan genç seçmenlerin 24 Haziran 

2018 seçimleri çerçevesinde siyasal tutumunu ortaya koymaktır. 

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre genç kişiler 15 ile 24 yaş 

aralığındadır (United Nations, 2019). Bu çalışmada seçmen yaşı da 

gözetilerek 18-24 yaşları arasındaki Bolu’da yaşayan gençler 

çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Araştırmada tesadüfi örneklem 

tekniği uygulanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak 429 kişiyle 

anket yapılmıştır. Bolu’nun genç nüfusu TÜİK verilerine göre 2018 
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yılında 52.503’tür ve 2023 yılında da 50.960 olması öngörülmektedir 

(Türkiye İstatistik Kurumu, 2018). Bu durumda gereken en az örneklem 

sayısı %95 güven seviyesi ve %5 hata payıyla 381’dir (Gürsakal, 2018: 

40-57). 

Veri Toplama Tekniği 

Veriler, 13 bölüm ile sosyo demografik sorulardan oluşan ve 

tarafımızca geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. Anketin ilk 

bölümünde 3’lü Likert Ölçeği ve “hiç, nadiren, sık sık” ifadeleri ile 

hazırlanan sosyo-kültürel faaliyetlere yönelik sorular bulunmaktadır. 2. 

bölümde katılımcıların partiler ve çeşitli diğer organizasyonlara üye 

olup olmadığı sorulmuştur. 3. bölümde ailedeki önemli kararların nasıl 

alındığı sorulmuş, 4. bölümde ise katılımcıların dini açıdan kendini 

nasıl tanımladığı sorusu 5’li Likert Ölçeği ve “çok dindarım, dindarım, 

biraz dindarım, çok az dindarım, hiç dindar değilim” ifadeleri ile 

seçeneklere ayrılmıştır. 5. bölümde çeşitli siyasal görüşler çoktan 

seçmeli olarak sunulmuştur. 6. bölümde katılımcıların siyasal konulara 

olan ilgisi sorusu 5’li Likert Ölçeği ve “çok ilgim var, ilgim var, biraz 

ilgim var, ilgim yok, hiç ilgim yok” ifadeleri ile seçeneklere ayrılmıştır. 

7. bölümde oy verme davranışına etkilere yönelik sorular 5’li Likert 

Ölçeği ve “çok etkiler, etkiler, biraz etkiler, etkilemez, hiç etkilemez” 

ifadeleri ile sorulmuştur. 8. bölümde katılımcılardan kendilerine en 

yakın ve en uzak buldukları partiyi seçmeleri istenmiştir. 9. bölümde 

katılımcıların seçmenlik tercihleri 4’lü Likert Ölçeği ve “istediğim 

partiye oy vereceğim, boş oy kullanacağım, kararsızım, sandığa 

gitmeyeceğim” ifadeleri ile sorulmuştur. 10. bölümde siyasal partilerin 
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katılımcıları hangi açıdan çektiği çoklu seçmeli olarak sorulmuştur. 11. 

bölümde katılımcıların 24 Haziran 2018 seçimlerinde hangi 

cumhurbaşkanı adayına oy verecekleri sorusu 6’lı Likert Ölçeği ve 

adayların isimleri ile hazırlanmıştır. 12. bölümde katılımcıların hangi 

partiye oy verecekleri 4’lü Likert Ölçeği ile aday parti ve ittifaklar ifade 

edilerek sorulmuştur. 13. bölümde ifadeleri yanıtlamada 5’li Likert 

Ölçeği uygulanmış ve buna göre ölçek; “tamamen katılıyorum, 

katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum” şeklinde 

hazırlanmıştır. Anketin kalan kısmında ise cinsiyet, eğitim, çalışma 

durumu ve aylık ortalama aile geliri sorulmuştur. 

7.ARAŞTIRMA BULGULARI 

Güvenilirlik Analizleri 

7. bölüm güvenilirlik analizi 

Cronbach's Alpha N of Items 

.905 13 

 

Anketin 7. bölümünün güvenilirlik analizine bakıldığında 7. Bölümün 

iç tutarlılığının oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

13. bölüm güvenilirlik analizi 

Cronbach's Alpha N of Items 

.787 24 

Anketin 13. bölümünün güvenilirlik analizine bakıldığında 13. 

bölümün iç tutarlılığının gayet iyi bir seviyede olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 
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Tablo 1. Cinsiyet 

 Cinsiyet % 

1 Kadın 56.90% 

2 Erkek 43.10% 

 Toplam 100% 

Katılımcıların yüzde 56,90’ı kadın, yüzde 43,10’ı ise erkektir. 

Tablo 2. Eğitim düzeyi 

 Eğitim düzeyi % 

1 İlkokul 0.00% 

2 Ortaokul 0.00% 

3 Lise 12.83% 

4 Üniversite 86.44% 

5 Lisansüstü 0.73% 

 Toplam 100% 

Katılımcıların eğitim seviyelerine bakıldığında yüzde 12,83’ü lise, 

yüzde 86,44’ü üniversite, yüzde 0,73’ü ise lisansüstü seviyesindedir. 

Tablo 3. Aylık ortalama aile geliri 

 Aile geliri % 

1 2000 TL'ye kadar 32.28% 

2 2001-3000 TL'ye kadar 22.82% 

3 3001-4000 TL'ye kadar 18.20% 

4 4001-5000 TL'ye kadar 13.35% 

5 5001-6000 TL'ye kadar 4.13% 

6 6001-7000 TL'ye kadar 4.37% 

7 7001-8000 TL'ye kadar 1.94% 

8 8001-9000 TL 'ye kadar 0.49% 

9 9001-10000 TL'ye kadar 1.46% 

10 10000 TL ve üstü 0.97% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların aylık ortalama aile gelirine bakıldığında yüzde 32,28’i 

2000 TL’ye kadar, yüzde 22,82’si 2001-3000 TL’ye kadar, yüzde 
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18,20’si 3001-4000 TL'ye kadar, yüzde 13,35’i 4001-5000 TL'ye kadar, 

yüzde 4,13’ü 5001-6000 TL'ye kadar, yüzde 4,37’si 6001-7000 TL'ye 

kadar, yüzde 1,94’ü 7001-8000 TL'ye kadar, yüzde 0,49’u 8001-9000 

TL 'ye kadar, yüzde 1,46’sı 9001-10000 TL'ye kadar, yüzde 0,97’si 

10000 TL ve üstü şeklindedir. 

Tablo 4. Çalışma durumu 

 Çalışma durumu % 

1 Öğrenci 66.74% 

2 Çalışıyor 15.85% 

3 İşsiz 17.41% 

 Toplam 100% 

Katılımcıların çalışma durumuna bakıldığında yüzde 66,74’ü öğrenci, 

yüzde 15,85’i çalışıyor, yüzde 17,41’i ise işsiz şeklindedir 

Tablo 5. Katılımcıların sosyo-kültürel faaliyetleri 

 Soru Hiç Nadiren Sık sık Ort. 

1 Sinemaya gitmek 3.73% 53.15% 43.12% 2.39 

2 Tiyatroya gitmek 43.12% 50.58% 6.29% 1.63 

3 Opera-baleye gitmek 88.34% 10.26% 1.40% 1.13 

4 Konferans ve panellere gitmek 26.57% 62.70% 10.72% 1.84 

5 Müzeye gitmek 24.01% 65.50% 10.49% 1.86 

6 Müzik konserlerine gitmek 17.95% 52.91% 29.14% 2.11 

7 
Resim-heykel gibi sanatsal sergileri 

gezmek 
47.32% 44.76% 7.93% 1.61 

8 Spor yapmak 14.69% 47.79% 37.53% 2.23 

9 
Statlarda tuttuğum takımın maçlarını 

seyretmek 
49.65% 32.17% 18.18% 1.69 

10 Eğlence mekanlarına gitmek 15.38% 41.26% 43.36% 2.28 
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11 
İnternet-sosyal medyada vakit 

geçirmek 
3.73% 19.58% 76.69% 2.73 

12 Televizyon izlemek 22.14% 44.99% 32.87% 2.11 

13 Bilgisayar oyunu oynamak 40.33% 33.80% 25.87% 1.86 

14 Radyo dinlemek 30.77% 47.55% 21.68% 1.91 

15 Müzik dinlemek 4.43% 13.29% 82.28% 2.78 

16 Kitap okumak 5.36% 45.22% 49.42% 2.44 

17 Gezilere katılmak-seyahat etmek 5.59% 54.31% 40.09% 2.34 

18 Kafelere gitmek 3.73% 41.03% 55.24% 2.52 

 

Katılımcıların sosyo-kültürel faaliyetlerine bakıldığında; yüzde 88,34 

ile en yüksek hiç değerini alan faaliyet ifadesi opera-baleye gitmek 

iken, yüzde 3,73 ile en düşük hiç değerini alan sinemaya gitmek, 

internet-sosyal medyada vakit geçirmek ve kafelere gitmek ifadeleri 

Bolu’da yaşayan gençlerin en çok yaptığı faaliyetler olarak göze 

çarpmaktadır. Yüzde 10,26 ile en düşük nadir yapılan faaliyet opera-

baleye gitmek iken, diğer faaliyetler genel olarak yüzde 30-60 

aralığında nadiren ifadesiyle seçilmiştir. Bolu’da yaşayan gençlerin en 

sık yaptığı faaliyetler; yüzde 82,28 ile müzik dinlemek, yüzde 76,69 ile 

internet-sosyal medyada vakit geçirmek ve yüzde 55,24 ile kafelere 

gitmek olmuştur. En az sıklıkla yapılan faaliyetler ise; yüzde 1,40 ile 

opera-baleye gitmek ve yüzde 7,93 ile resim-heykel gibi sanatsal 

sergileri gezmektir. 
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Tablo 6. Katılımcıların Siyasi Partiler ve Diğer Organizasyonlara Üyelik Durumu 

 Üyelikler % 

1 Siyasal parti 7.77% 

2 Okul toplulukları/kulüpleri 30.74% 

3 Yardım dernekleri/vakıflar 13.99% 

4 Kültürel veya mahalle dernekleri 2.94% 

5 Sendika/meslek örgütü 3.63% 

6 Spor kulübü 13.13% 

7 Hemşeri derneği 2.25% 

8 Hiçbiri 25.56% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların siyasi partiler ve diğer organizasyonlara üyelik 

durumuna bakıldığında; yüzde 7,77 ile siyasal parti üyeliği, yüzde 

30,74 ile okul topluluk üyeliği, yüzde 13,99 ile yardın derneği/vakfı 

üyeliği, yüzde 2,94 ile kültürel veya mahalle dernekleri üyeliği, yüzde 

3,63 ile sendika/meslek örgütü üyeliği, yüzde 13,13 ile spor kulübü 

üyeliği, yüzde 2,25 ile hemşeri derneği üyeliği bulunmaktadır. 

Tablo 7. Ailede karar alma 

 Ailede karar alma % 

1 Yalnızca babam 6.06% 

2 Yalnızca annem 4.90% 

3 Babam ve annem birlikte karar verir 32.40% 

4 Bütün aile birlikte karar verir 56.64% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların ailelerinde karar alma biçimlerine bakıldığında genel 

olarak yüzde 56,64 ile ailece karar aldıkları veya yüzde 32,40 ile baba 

ve annenin birlikte karar verdiği anlaşılmaktadır. Yüzde 10 civarında 

ise yalnızca baba veya anne ailede karar almaktadır. 
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Tablo 8. Katılımcıların dini yaklaşımları 

 Dini yaklaşım % 

1 Çok dindarım 1.63% 

2 Dindarım 34.50% 

3 Biraz dindarım 36.60% 

4 Çok az dindarım 14.69% 

5 Hiç dindar değilim 12.59% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların dini yaklaşımlarına bakıldığında; yüzde 1,63 ile çok 

dindarım, yüzde 34,50 ile dindarım, yüzde 36,60 ile biraz dindarım, 

yüzde 14,69 ile çok az dindarım, yüzde 12,59 ile hiç dindar değilim 

seçenekleri işaretlenmiştir. Gençlerin geniş bir yelpazede dini 

yaklaşımı söz konusudur. 

Tablo 9. Katılımcıların siyasi görüşleri 

 Siyasi görüş % 

1 Sağcı 10.34% 

2 Solcu 11.67% 

3 İslamcı 4.58% 

4 Muhafazakâr 6.79% 

5 Atatürkçü 27.92% 

6 Laik 11.23% 

7 Liberal 4.14% 

8 Türk milliyetçisi 17.58% 

9 Ulusalcı 5.76% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların siyasi görüşlerine bakıldığında; yüzde 10,34 ile sağcı, 

yüzde 11,67 ile solcu, yüzde 4,58 ile İslamcı, yüzde 6,79 ile 

muhafazakâr, yüzde 27,92 ile Atatürkçü, yüzde 11,23 ile laik, yüzde 

4,14 ile liberal, yüzde 17,58 ile Türk milliyetçisi, yüzde 5,76 ile ulusalcı 
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seçenekleri işaretlenmiştir. Genel olarak dengeli bir siyasi görüş 

yelpazesi ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 10. Katılımcıların siyasete ilgisi 

 Siyasete ilgi % 

1 Çok ilgim var 14.83% 

2 İlgim var 31.10% 

3 Biraz ilgim var 31.10% 

4 İlgim yok 13.64% 

5 Hiç ilgim yok 9.33% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların siyasete ilgisine bakıldığında; yüzde 14,83 ile çok ilgim 

var, yüzde 31,10 ile ilgim var, yüzde 31,10 ile biraz ilgim var, yüzde 

13,6 ile ilgim yok, yüzde 9,33 ile hiç ilgim yok ifadeleri seçilmiştir. 

Genel olarak bakıldığında (2,72) öğrencilerin siyasete biraz ilgisi 

olduğu söylenebilmektedir. 

Tablo 11. Katılımcıların oy verme davranışında çevrenin ve ortamın rolü 

 Oy verme 
Çok 

etkiler 
Etkiler 

Biraz 

etkiler 
Etkilemez 

Hiç 

etkilemez 
Ort. 

1 Babam 4.78% 13.88% 17.22% 25.60% 38.52% 3.79 

2 Annem 4.31% 10.05% 17.70% 28.47% 39.47% 3.89 

3 Kardeşlerim 2.15% 8.61% 12.20% 32.54% 44.50% 4.09 

4 
Aile 

büyüklerim 
2.87% 8.61% 14.83% 29.43% 44.26% 4.04 

5 Arkadaşlarım 0.96% 5.98% 16.99% 28.95% 47.13% 4.15 

6 Hocalarım 1.44% 5.26% 16.27% 28.23% 48.80% 4.18 

7 
Kız/Erkek 

arkadaşım 
1.67% 4.78% 12.20% 31.58% 49.76% 4.23 

8 

Fikirlerini 

önemsediğim 

insanlar 

12.44% 22.49% 36.12% 10.77% 18.18% 3.00 

9 

Televizyonda 

yayınlanan 

siyasal haberler 

4.78% 16.03% 33.73% 19.86% 25.60% 3.45 
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10 
İnternette çıkan 

siyasal haberler 
3.83% 16.03% 31.34% 22.73% 26.08% 3.51 

11 

Gazetelerde 

çıkan siyasal 

haberler 

4.78% 15.31% 31.10% 22.25% 26.56% 3.50 

12 
Sosyal medya 

paylaşımları 
4.07% 11.00% 28.47% 26.79% 29.67% 3.67 

13 Ünlü yazarlar 5.02% 15.31% 25.12% 23.92% 30.62% 3.60 

 

Katılımcıların oy verme davranışında çevrenin ve ortamın rolüne 

baktığımızda; 4,23 ortalamayla en düşük rolün kız/erkek arkadaşta 

olduğu, 3 ortalamayla en yüksek rolün ise fikirleri önemsenen 

insanlarda oluğu anlaşılmaktadır. Bolu’da yaşayan gençlerin ayrıca oy 

verme davranışında ailelerine nazaran medyanın daha büyük bir rolü 

olduğu söylenebilmektedir. 

Tablo 12. Katılımcıların kendine en yakın bulduğu parti 

 Partiler % 

1 AK Parti 18.90% 

2 CHP 31.10% 

3 MHP 12.68% 

4 İYİ Parti 9.81% 

5 HDP 2.63% 

7 Hiçbiri 19.38% 

6 Diğer 5.50% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların kendine en yakın bulduğu partilere bakıldığında; yüzde 

18,90 ile AK Parti, yüzde 31,10 ile CHP, yüzde 12,68 ile MHP, yüzde 

9,81 ile İYİ Parti, yüzde 2,63 ile HDP, yüzde 19,38 ile Hiçbiri seçeneği 

seçilmiş ve yüzde 5,50 ile diğer partiler ifade edilmiştir. En dikkat 

çekici oran 19,38 ile Hiçbiri seçeneğidir, gençlerin önemli bir kısmının 

kendilerini ifade eden bir parti bulmakta güçlük çektiği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 13. Katılımcıların kendine en uzak bulduğu parti 

 Partiler % 

1 AK Parti 32.06% 

2 CHP 8.13% 

3 MHP 3.11% 

4 İYİ Parti 0.96% 

5 HDP 41.39% 

7 Hiçbiri 13.40% 

6 Diğer 0.96% 

 Total 100% 
 

Katılımcıların kendine en uzak bulduğu partilere bakıldığında; yüzde 

32,06 ile AK Parti, yüzde 8,13 ile CHP, yüzde 3,11 ile MHP, yüzde 

0,96 ile İYİ Parti, yüzde 41,39 ile HDP, yüzde 13,40 ile Hiçbiri, yüzde 

0,96 ile diğer seçenekleri seçilmiştir. 

Tablo 14. 24 Haziran’da seçmen davranışı 

 

 24 Haziran’da seçmen davranışı % 

1 İstediğim partiye oy vereceğim 83.49% 

2 Boş oy kullanacağım 1.67% 

3 Kararsızım 10.53% 

4 Sandığa gitmeyeceğim 4.31% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların 24 Haziran 2018 seçimlerinde sergilemeyi düşündükleri 

davranışlara bakıldığında; yüzde 83,49 ile istediğim partiye oy 

vereceğim, yüzde 1,67 ile boş oy kullanacağım, yüzde 10,53 ile 

kararsızım, yüzde 4,31 ile sandığa gitmeyeceğim seçenekleri tercih 

edilmiştir. Bolu’da yaşayan gençlerin büyük bir çoğunluğunun oy 

vereceği parti noktasında net olduğu görülmekle beraber 16,51’lik 

kararsız ve küskün bir kesimden de bahsetmek olasıdır. 
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Tablo 15. Katılımcıların partilerin seçim çalışmalarına ilgisi 

 Partilerin seçim çalışmalarına ilgi % 

1 Mitingleri 22.28% 

2 Seçim beyannameleri 28.83% 

3 Yerinde ziyaretleri 9.89% 

4 Seçim müzikleri 8.08% 

5 Seçim büroları 2.37% 

6 Seçim reklamları 9.05% 

7 Seçim haberleri 17.13% 

8 Seçim broşürleri 2.37% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların partilerin seçim çalışmalarına ilgisine bakıldığında; 

yüzde 28,83 ile en çok partilerin seçim beyannameleri ile ilgili 

oldukları, sonrasında ise yüzde 22,28 ile mitinglere ve yüzde 17,13 ile 

seçim haberlerine ilgi gösterdikleri anlaşılmaktadır. En düşük ilgi ise 

yüzde 2,37 ile seçim büroları ve seçim broşürlerinedir. 

Tablo 16. Katılımcıların cumhurbaşkanı adayı tercihi 

 Aday % 

1 Muharrem İnce 41.15% 

2 Meral Akşener 14.83% 

3 Recep Tayyip Erdoğan 27.99% 

4 Selahattin Demirtaş 3.35% 

5 Temel Karamollaoğlu 2.63% 

6 Doğu Perinçek 0.96% 

8 Diğer 2.15% 

9 Kararsızım 6.94% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların cumhurbaşkanı adayı tercihine bakıldığında; yüzde 

41,15 ile Muharrem İnce, yüzde 14,83 ile Meral Akşener, yüzde 27,99 

ile Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 3,35 ile Selahattin Demirtaş, yüzde 
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2,63 ile Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,96 ile Doğu Perinçek, yüzde 

2,15 ile diğer, yüzde 6,94 ile kararsızım tercihleri yapılmıştır.  

Tablo 17. Katılımcıların parti ve ittifak tercihi 

 Parti ve ittifaklar % 

1 Cumhur İttifakı (AK Parti + MHP) 32.54% 

2 HDP 3.83% 

3 Millet İttifakı (CHP + İYİ Parti + Saadet Partisi) 52.87% 

4 Diğer 3.83% 

6 Kararsızım 6.94% 

 Toplam 100% 
 

Katılımcıların parti ve ittifak tercihine bakıldığında; yüzde 32,54 ile 

Cumhur İttifakı, yüzde 3,83 ile HDP, yüzde 52,87 ile Millet İttifakı, 

yüzde 3,83 ile diğer, yüzde 6,94 ile kararsızım tercihleri yapılmıştır. 

Tablo 18. Katılımcıların siyasi ve demokratik tutumları 

 İfadeler 
Tamamen 

katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Hiç 

katılmıyorum 

 

Ort. 

1 

Siyasetle 

ilgilenmek 

gereklidir 

39.23% 35.35% 20.34% 1.69% 3.39% 1.95 

2 

Oy vereceğim 

adayın dürüst 

olması gerekir 

62.71% 24.70% 8.72% 1.69% 2.18% 1.56 

3 

Oy vereceğim 

adayın milliyetçi 

olması gerekir 

36.56% 25.67% 19.13% 7.02% 11.62% 2.31 

4 

Oy vereceğim 

adayın dindar 

olması gerekir 

19.85% 20.58% 26.88% 14.04% 18.64% 2.91 

5 

Oy vereceğim 

adayın Atatürkçü 

olması gerekir 

39.95% 24.70% 18.64% 6.30% 10.41% 2.23 

6 

Oy vereceğim 

adayın farklı 

görüşlere saygı 

göstermesi gerekir 

69.49% 17.19% 11.14% 0.73% 1.45% 1.47 

7 

Oy vereceğim 

adayın laikliği 

benimsemesi 

gerekir 

55.93% 23.97% 13.80% 3.63% 2.66% 1.73 
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8 

Oy vereceğim 

adayın güvenilir 

olması gerekir 

70.46% 19.37% 7.51% 1.69% 0.97% 1.43 

9 

Oy vereceğim 

adayın devlet 

yönetimi tecrübesi 

olması gerekir 

52.54% 25.91% 14.04% 3.87% 3.63% 1.80 

10 

Oy verirken seçim 

vaatlerini dikkate 

alırım 

44.07% 24.70% 20.10% 4.60% 6.54% 2.05 

11 

Oy verirken seçim 

programını 

dikkate alırım 

36.32% 26.88% 22.76% 7.51% 6.54% 2.21 

12 

Oy vereceğim 

adayların geçmişte 

yaptıklarını 

dikkate alırım 

52.06% 30.51% 13.32% 2.42% 1.69% 1.71 

13 

Oy verirken 

gençlikle ilgili 

vaatleri dikkate 

alırım 

55.21% 25.67% 12.83% 2.66% 3.63% 1.74 

14 

Oy verirken 

üniversite ile ilgili 

vaatleri dikkate 

alırım 

52.06% 23.00% 13.80% 3.87% 7.26% 1.91 

15 

Oy verirken 

adayın cinsiyetini 

dikkate alırım 

9.69% 7.02% 14.29% 14.77% 54.24% 3.97 

16 

Oy vereceğim 

adayın genç 

olması gerekir 

6.54% 9.93% 25.18% 21.31% 37.05% 3.72 

17 

Oy vereceğim 

adayın yakışıklı 

olması gerekir 

7.26% 6.05% 15.25% 17.92% 53.51% 4.04 

18 

Oy vereceğim 

adayın hitabetinin 

güzel olması 

gerekir 

51.33% 26.39% 13.56% 2.66% 6.05% 1.86 

19 

Oy vereceğim 

adayın mütevazi 

olması gerekir 

46.73% 29.54% 16.71% 3.39% 3.63% 1.88 

20 

Oy vermeyenin 

iktidarı eleştirme 

hakkı yoktur 

17.19% 7.51% 20.82% 12.83% 41.65% 3.54 

21 

Oy vermek 

herkesin bir 

vatandaşlık 

görevidir 

67.07% 14.04% 13.80% 1.45% 3.63% 1.61 

22 

Oy vermek 

demokratik bir 

toplum olmanın 

temel bir gereğidir 

63.92% 16.22% 14.53% 2.42% 2.91% 1.64 

23 

Türkiye'deki 

seçim sonuçları 

güvenilirdir 

14.77% 12.35% 34.87% 13.56% 24.46% 3.21 
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24 

Türkiye'de 

seçimlerle 

demokrasi 

gelişemez 

14.53% 11.14% 41.65% 14.04% 18.64% 3.11 

 

Katılımcıların siyasi ve demokratik tutumlarına bakıldığında; Bolu’da 

yaşayan gençler öncelikle adayın güvenilirliğine önem vermekte (1,43), 

ardından farklı görüşlere saygı (1,47), dürüstlük (1,56), adayın geçmişi 

(1,71), laikliği benimsemesi (1,73), gençlikle ilgili vaatler (1,74), devlet 

yönetimi tecrübesi (1,80), düzgün hitabet (1,86), mütevazilik (1,88), 

üniversite ile ilgili vaatler (1,91) ve seçim vaatleri (2,05) noktalarına 

dikkat etmektedirler. Katılımcılar, adayın cinsiyetine çok az dikkat 

etmekte (3,97) ve adayların yakışıklı olup olmamasıyla pek 

ilgilenmemektedirler (4,04). Bolu’da yaşayan gençler siyasetle 

ilgilenmek gerektiğini düşünmekte (1,95), oy vermenin demokratik bir 

toplum olmanın temel bir gereği olduğunu düşünmekte (1,64), oy 

vermeyi vatandaşlık görevi addetmektedirler (1,61). Bununla birlikte, 

Bolu’da yaşayan gençler Türkiye’de seçimlerle demokrasinin gelişmesi 

(3,11) ve Türkiye’de seçim sonuçlarının güvenilirliği (3,21) noktasında 

kararsızlardır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Sosyal bilimler araştırmalarında demografik özellikler açısından genç 

kuşak çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle dijital devrimlerin 

yaşandığı, dijital savaşların yapıldığı, dijital algıların inşa edilerek 

yönetilip yönlendirildiği günümüz dünyasında, toplum nüfusunun 

önemli bir kısmını oluşturan gençlerin diğer alanlarda olduğu gibi 

siyasal alanlarda da tutumlarının nasıl oluştuğunu anlamanın önemi 
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ortadadır. Siyasal tutum araştırmalarını anlamak için; algı, tutum ve 

karar verme ile davranış değişikliği süreçlerini iyi sorgulamak ve 

anlamak gerekir. 

Müzik dinlemek, sinemaya gitmek, internet-sosyal medyada vakit 

geçirmek ve kafelere gitmek ifadeleri Bolu’da yaşayan gençlerin en çok 

yaptığı faaliyetler olarak göze çarpmaktadır. Katılımcıların ailelerinde 

karar alma biçimlerine bakıldığında genel olarak ailece karar aldıkları 

veya baba ve annenin birlikte karar verdiği anlaşılmaktadır. Gençlerin 

geniş bir yelpazede dini yaklaşımı söz konusudur. Gençlerde genel 

olarak dengeli bir siyasi görüş yelpazesi ortaya çıkmaktadır. Gençlerin 

siyasete biraz ilgisi olduğu söylenebilmektedir. Bolu’da yaşayan 

gençlerin oy verme davranışında ailelerine nazaran medyanın daha 

büyük bir rolü olduğu söylenebilmektedir. Gençlerin önemli bir 

kısmının kendilerini ifade eden bir parti bulmakta güçlük çektiği 

anlaşılmaktadır. Bolu’da yaşayan gençlerin büyük bir çoğunluğunun oy 

vereceği parti noktasında net olduğu görülmekle beraber yüzde 

16,51’lik kararsız ve küskün bir kesimden de bahsetmek olasıdır. 

Gençlerin partilerin seçim çalışmaları içinde en çok seçim 

beyannameleri, mitingler ve seçim haberleriyle ilgili oldukları 

anlaşılmaktadır. En düşük ilgi ise seçim büroları ve seçim 

broşürlerinedir. Bolu’da yaşayan gençler siyasetçilerin güvenilirliğine, 

farklı görüşlere saygısına, dürüstlüğüne, adayın geçmişine, laikliği 

benimsemesine, gençlikle ilgili vaatlere, devlet yönetimi tecrübesine, 

düzgün hitabetine, mütevaziliğine, üniversite ile ilgili vaatleri ve seçim 

vaatlerine dikkat etmektedirler. Katılımcılar, siyasetçilerin cinsiyetine 
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çok az dikkat etmekte ve adayların yakışıklı olup olmamasıyla pek 

ilgilenmemektedirler. Bolu’da yaşayan gençler siyasetle ilgilenmek 

gerektiğini düşünmekte, oy vermenin demokratik bir toplum olmanın 

temel bir gereği olduğuna inanmakta ve oy vermeyi vatandaşlık görevi 

addetmektedirler. Bununla birlikte, Bolu’da yaşayan gençler 

Türkiye’de seçimlerle demokrasinin gelişmesi ve Türkiye’de seçim 

sonuçlarının güvenilirliği noktasında kararsız bir görüntü 

çizmektedirler. 
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GİRİŞ 

Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı, dünyanın pek çok yerinde ciddi 

bir sorun teşkil etmekte ve önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Kadına 

yönelik şiddet ve cinsel saldırı bir insanlık suçu olmasına karşın medya, 

kadınların bu risk ve baskıyla yaşamayı öğrenerek kendilerini olası 

tehditlerden koruyabilmek için kendilerince bazı önlemler almalarını 

beklemektedir. Kadının gece dışarı çıkması, dekolteli kıyafetler 

giymesi, bir kişiyle ilişki yaşaması gibi durumlarda mağdur konumunda 

olan kadın bir anda zanlı karşısında azmettirici olarak 

görülebilmektedir (Köse ve Akyazı, 2020: 48). Toplumda kadın ve 

erkek rollerine ilişkin ortaya çıkan farklılık biyolojik kökenli olmayıp 

yaşanan toplumdan kaynaklanan kültürel ve sosyal etkenlere dayalı 

olarak ortaya çıkmakta ve şekillenmektedir (Okray, 2018: 192). 

Medyanın toplumsal yapıyı şekillendirme etkisi bulunmaktadır. Sosyal 

ve kültürel yapıyı bireyler için çeşitli norm ve davranış kalıpları 

üreterek biçimlendiren medya, toplumdaki bireylerin davranışlarını, 

dünyaya bakış tarzını etkileyerek birey ile içinde yaşadığı toplum 

arasındaki algıyı düzenler. Medya sosyalizasyon rolünü, yaşanan çeşitli 

olaylardan seçtiği haber öyküleri yoluyla gerçekleştirir. Haber, 

gerçekliği olduğu gibi yansıtarak okuyucuya sunmamakta, bunun 

yerine gerçekliği yeniden kurgulamaktadır. Medya, kadının toplumsal 

konumunun ve cinsiyetçi söylemin tasarlanmasında eskiden beri başat 

rol oynamıştır. 1800’lü yıllardan bu yana şiddet, suç, sapkınlık ve 

cinsellik gazete ve dergilerde konu edilmiştir. Ticarileşen basın ve 20. 

yüzyılın magazin ve sansasyonel habercilik pratikleri, şiddet ve 
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cinsellik konulu haberlerin çoğalmasına neden olmuş, basın ve 

televizyon haberlerinde şiddetin gösterimine sıklıkla rastlanmaya 

başlanmıştır. Medyada şiddetin haberleştirilmesinin artmasıyla, kadına 

yönelik şiddet haberleri de buna paralel olarak artış göstermiştir (Toker 

ve Altun, 2015: 115-116).  

Kitle iletişim araçları erkek egemen toplum yapısının değerlerini ve 

toplumdaki kadın ve kadınlık rollerini yeniden üretmekte olup bu yolla 

toplumsal kontrol sağlanmaya çalışılmaktadır. Örneğin gazete 

sayfalarında kadınlar, genellikle üçüncü sayfa haberlerinde, başına 

çeşitli felaketlerin geldiği, şiddete maruz kalan ve mağduriyet yaşayan 

bir kimlikle veya magazin sayfalarında ve son sayfalarda cinsel 

kimliğiyle öne çıkan cezbedici şeklinde temsil edilmektedir. 

Televizyonda ise kadınlar özel alandaki konumuna uygun, evli, anne, 

fedakar eş kimliğiyle ya da cinsel obje olarak tüketim nesnesi 

konumunda sunulmaktadır. Erkekler ise medyada fiziksel olarak güçlü, 

girişken, iddialı ve saldırgan olarak yansıtılmaktadır. Bu bağlamda 

medya, sözü geçen stereotipleri sürekli olarak kullanarak erkek egemen 

toplum yapısını yeniden üretmekte ve güçlendirmektedir (Şahin, 2012: 

54-55). 

Medya, kadının karşısında bir tavır takınarak eril şiddetin 

normalleşmesine katkı sağlayan anlatı stratejileri geliştirmekte ve 

cinsiyetçi kodlar üzerinden haber üretmektedir. Bu durum kadına 

yönelik şiddeti ve cinsel suçları gündelik yaşamın bir parçası hali 

getirmekte ve sıradanlaştırarak benimsenmesine yol açmaktadır. 
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Medyanın bu eğilimi, kadına karşı işlenen suçları ve suistimalleri, haber 

gündeminde ciddi haberler arasından ayırmaktadır (Dursun, 2010: 23). 

Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı suçları haber kanallarında, 

gazete sayfalarında ve internet sitelerinde sıklıkla karşımıza çıkmakta, 

medyada bu haberlere geniş olarak yer vermektedir. Medyanın kadına 

şiddet olaylarını haberleştirmesinin yanında, ne şekilde gösterdiği de 

önem taşımaktadır. Haberlerin başlıkları, fotoğrafları ve haber 

metinlerindeki kelime seçimleri, medyanın kadına yönelik şiddeti ve 

cinsel saldırıları topluma nasıl yansıttığı anlamak açısından önemlidir 

(Avcı ve Güdekli, 2018: 477). 

Bu çalışmada, haber medyasında kadının temsilini ve kadına yönelik 

şiddet ve tecavüz olaylarının yer alış biçimini incelemek, bu bağlamda 

haberlerin söylemini eleştirel olarak değerlendirmek ve hataları ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Çalışmada eleştirel söylem analizi yöntemiyle 

erkek egemen düşünce yapısının ve eril bakış açısının haberlerde nasıl 

yansıtıldığını saptamak ve cinsiyet temelli ayrımcılığın ve kadının 

aleyhine oluşturulan haber söyleminin boyutuna ilişkin bir 

değerlendirme sunmak hedeflenmiştir. 

1. MEDYADA KADININ TEMSİL SORUNU 

Medyada kurulan temsiller, toplumsal gerçekliği olduğu gibi, üzerinde 

herhangi bir değişiklik yapmadan, çarpıtmadan, bozmadan ve manipüle 

etmeden şeffaf ve tarafsız bir biçimde yansıttıklarını iddia ederler. 

Ancak medya aracılığıyla okuyucu/izleyiciye ulaştırılan ve gerçek 

olduğu öne sürülen bilgiler birer temsildir. Bir başka ifadeyle, gerçeğin 
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bilgisi gerçeği temsil etmekte, gerçeğin kendisini oluşturmamaktadır. 

Temsil eden ve temsil edilen şey arasında bir farklılık mutlaka 

bulunmaktadır. Haber metinleri, medya profesyonellerinin yaptığı 

tercihler doğrultusunda oluşan seçme ve dışlama eylemine dayanan bir 

kurgudur. Dolayısıyla gazetecilerin olaylara kendi görüşlerini ve 

çalıştığı kurumun politikalarını eklemeden haber oluşturmaları 

mümkün görünmemektedir (Gökalp vd., 2010: 155-156). 

Haber, bir taraftan gazetecinin niyetinden bağımsız olarak var olan 

iktidar/güç ilişkilerini destekleme, sürdürme ve yaygınlaşma aracı 

olarak kullanıldığından, kadınlar gibi toplumda bağımlı konumda 

bulunanlar var olan habercilik anlayışından en çok zararı 

görmektedirler (Dursun, 2010: 21). 

Medya, kitleleri şekillendirmede önemli bir güç olarak 

kullanılmaktadır. Bireylerin psikolojik yapısına işleyerek zihinlerine 

yön veren medya, neleri söylemeleri ya da neleri yapmaları gerektiği 

konusunda yönlendirici olmaktadır. Dolayısıyla medyanın oldukça 

güçlü bir ikna ve propaganda kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. 

Toplumsal cinsiyetin yeniden üretilmesinde önemli bir görevi olan 

medya, toplumsal cinsiyetin tasarlanmasında ve kurulmasında, cinsiyet 

imgelerinin oluşturulmasında da etkili bir konumdadır. Medyada var 

olan ve yeniden oluşturulan cinsiyet rollerinin de toplumdaki yerleşik 

cinsiyet kalıplarıyla paralel olduğu görülmektedir (Akmeşe ve Deniz, 

2015: 317). 

Toplumsal cinsiyet kavramı, bir toplumda yaşayan bireylere doğuştan 

gelen cinsiyet özelliklerinden kaynaklı atfedilen, haklarını, görevlerini 
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ve sorumluluklarını belirtmektedir. Çeşitli toplumlarda ve zamanlarda 

kavramın içeriğinde bazı farklılaşmalar görülse de temelinde, hakim 

olan erkek egemen toplum yapısına uygun olarak kadına yönelik 

sürdürülen negatif ayrımcılığı ve geçmişten bugüne kamusal alandan 

soyutlanan kadının toplumdaki konumunu sorgulamayı içermektedir. 

Kavram, toplumsal olarak inşa edilmekte ve var olan iktidar 

ilişkilerinden bağımsız olarak düşünülememektedir (Şahin ve 

Birincioğlu, 2020: 191-192). 

Modern toplumlarda kamusal alandan erkeklerin, özel alandan ise 

kadınların sorumlu tutulması, kadına aile içindeki işlerin ve rollerin 

verilmesine ve bunların emek-hak-karşılık olarak değil, sevgi-minnet-

fedakarlık olarak algılanmasına neden olmuştur. Erkek emeği ise 

kamusal alanda işçi, devletle ilişkilerinde vatandaş, toplumda insan 

olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyete ilişkin rollerde ve görev 

dağılımında da etkili olan bu durum, kadını aile ve evlilik kurumları ile 

evde tutarken erkeklerle eşit haklara sahip bir vatandaş olmasını da 

imkansız hale getirmektedir. Toplumun yerini belirlediği kadın, yaşamı 

süresince toplumun kendine biçtiği rolü oynamakta ve buna uygun 

davranış kalıpları içerisinde hareket etmektedir (Şahin, 2012: 53). 

Gazetelerde yer alan aile içi şiddet haberlerinin verilişinde mağdur veya 

fail bireysel olarak suçlanmakta, şiddetin ortaya çıkmasına neden olan 

sosyal etkenler görmezden gelinmektedir. Ayrıca gazetelerde kadına 

yönelik şiddet ve cinsel saldırı haberlerinde kullanılan dil ve fotoğraflar 

aracılığıyla, toplumun kadına nasıl baktığına ilişkin fikir verilmektedir. 

Bu tür haberlerin veriliş şekli ve kadının temsil edilme biçimi, 
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cinsiyetçiliği yeniden üretmekte ve toplumsal düzeyde 

meşrulaştırmaktadır. Medya aracılığıyla dikte edilen kadın imajının 

toplumda kadına atfedilen rollerle özdeşleştiği görülmektedir (Aydın 

vd., 2016: 65). 

Kadınların genellikle cinsel obje, mağdur veya kurban olarak 

yansıtıldığı medyada, üçüncü sayfa haberleri dendiğinde insanların 

aklına şiddete maruz kalan, öldürülen kadınların yaşam öykülerinin 

anlatıldığı sayfaların gelmesi doğaldır. Kadına şiddet ve kadın 

cinayetleri haberleştirilirken, sorunun toplumsal boyutuna dikkat 

çekmesi gereken gazeteciler aksine olayı ya sansasyonel bir biçimde ya 

da adli bir vaka olarak vermektedirler. Etik değerlerin göz ardı edildiği 

medyada şiddete uğrayan kadınların fotoğrafları çarpıcı bir biçimde 

verilmekte, haberin diline ve söylemine dikkat edilmemektedir. 

Medyanın bu tutumu kadına şiddetin sıradanlaşmasına ve 

meşrulaşmasına zemin hazırlayarak ataerkil sisteme hizmet etmektedir 

(Avcı ve Güdekli, 2018: 477). Kadın ve erkeğin cinsiyetini temel alarak 

yaygınlaştırılan gösterimler, kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı daha 

da belirginleştirmektedir. Medyada kadın temsillerinde yapılan hatalar 

ve sorunlu haber yaklaşımları, zaten toplumda eşitsiz bir konumda 

bulunan kadınların aleyhine işlemekte, toplumdaki yerleşik cinsiyet 

rollerini daha da pekiştirmektedir (Köse ve Akyazı, 2020: 50). 

Kadının pasif erkeğin ise aktif olarak gösterildiği erkek üstünlüğü 

temeline dayanan yapı hem toplumsal hem de kurumsal düzlemde iki 

farklı cinsel kimliğe sahip bireylerin yaşamına yön vermektedir. Medya 

da bu toplumsal yapının işleyişini devam ettirmekte, “oğlan çocuğu ve 
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erkekleri, aktif, maceraperest, güçlü ve cinsel olarak daha girişken 

şekilde temsil etmesine karşın, kız çocuğu ve kadınları genç, ince, 

güzel, pasif, bağımlı, yetersiz” olarak temsil etmektedir (Akmeşe ve 

Deniz, 2015: 318). 

Medyada kadına yönelik şiddet haberlerinin veriliş şekline 

bakıldığında, şiddet içerikli eylemlerin kabul edilir olarak 

algılanmasına yol açtığı görülmektedir. Şiddet içeren haberlere maruz 

kalınması, özellikle erkeklerde şiddet fantezilerinin artmasına neden 

olmaktadır. Medyada sık sık pornografiye maruz kalan erkeklerin, zorla 

ve şiddet içeren cinsel ilişkinin kabul edilir olduğunu düşünme 

ihtimalinin arttığı belirtilmektedir. Video, film, dizi gibi yapımlarda 

kadınların erkekler tarafından cinsel ilişkiye zorlanması veya fiziksel 

olarak istismara uğraması, erkeklerin aktif, kadınların ise pasif olması 

gerektiği düşüncesine zemin hazırlamaktadır. Medyanın bu tarz 

ilişkileri topluma yansıtması gündelik yaşamda kadın-erkek 

ilişkilerinde var olan şiddetin ve istismarın sıradan ve normal bir durum 

olduğu, sevginin ve cinselliğin bir parçası olduğu algısını yaratmaktadır 

(Aydın vd., 2016: 65). 

Medyada olumsuzluk içeren olayların haberleştirilme oranı daha 

yüksektir. Dolayısıyla olumsuz haberlere daha çok değer verildiği 

söylenebilir. Ancak ironik olarak bu tarz haberlere konu olan insanlara 

daha az değer verildiği görülmektedir. Hemen her gün gördüğümüz 

üçüncü sayfa haberleri düşünüldüğünde; eşinden ayrıldığı gerekçe 

gösterilerek öldürülen kadının kanlar içinde yatarken fotoğrafı 

haberlerde verilir ama erkeğin fotoğrafı küçük bir portre olarak 
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kullanılır. Tecavüze uğrayan kadının eski günlerine dair güzel ve 

genellikle dekolte giysili bir görüntüsü verilir ama tecavüz eden erkeğin 

görüntüsü buzlanarak ya da uzaktan çekilmiş ve net olmayan bir siluet 

halinde verilir. Haberlerde çoğunlukla kurban öne çıkartılır, fail ise 

geriye çekilerek gizlenir. Dolayısıyla bu yolla failin sorumluluğunun da 

geriye çekildiği bir habercilik anlayışının sıklıkla karşımıza çıktığı 

görülmektedir (Dursun, 2007: 113-114). 

Kadına şiddet ve cinsel saldırı haberlerini meşrulaştırıcı söylemlerle ele 

alan yazarlar ve nefret söylemi ile suçu mağdura yükleyen sosyal 

medya paylaşımları, haber niteliğine bürünerek topluma servis 

edilmektedir. Kadına şiddetin sıradanlaşmasına sebebiyet veren bu 

türden yaklaşımlar, taciz, tecavüz ve şiddet haberlerinin toplum 

tarafından kabul edilmesine ve doğallaşmasına neden olmaktadır. 

İnsanlar için artık bir ekonomi, spor haberi okumak ile neredeyse aynı 

noktaya gelen kadına şiddet haberleri, akıl dışı bir insanlık suçu olarak 

değil, Türkiye’nin bir gerçeği olarak kabul edilir düzeye gelmiştir 

(Köse ve Akyazı, 2020: 50).  

Medyada taciz, tecavüz, şiddet ve cinayet haberlerinde şiddetin 

pornografik anlatımı sıkça kullanılmaktadır. Bu anlatım şekli mağdurun 

veya artık hayatta olmadığı için kendini savunma imkanı bulamayan 

maktulün yaşadıklarını failin verdiği ifadeye dayandırarak gerçekmiş 

gibi sunmaktadır. Diğer taraftan haberlerdeki pornografik anlatım şekli 

suç işleme potansiyeline sahip olan kişileri suça özendirici ve tetikleyici 

etkiye sebep olabilmekte, bunun da ötesinde yol gösterici bir rehbere 

dönüşebilmektedir (TGC, 2007). Kadın cinayetleri haberleştirilirken 
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kadınların ölümü ‘hak ettiği’ doğrudan yazılmasa da toplumun biçtiği 

“kadınlık ve erkeklik” rolleriyle ifade edilmekte, gizli/örtük mesajlar 

haber metinlerinin içerisinde yerleştirilmektedir (Sallan Gül ve 

Altındal, 2015: 180). 

Kadına yönelik şiddet ve saldırı haberlerinde failin ifadelerinin 

haberleştirilmesi, haberin failin gözünden ve onun söylemleri 

çerçevesinde oluşmasına neden olmaktadır. Mağdurun veya kendini 

savunma şansı bulunmayan maktulün yaşadıklarının failin ifadeleriyle 

yazılması, haberi okuyan kişilerin suçun niteliğinden çok mağdurun 

yapılanları ne derece hak ettiğine odaklanmasına neden olmaktadır (San 

Sungunay, 2018: 32-33). 

Kadına yönelik şiddet ve saldırı haberlerinde haberin içeriği 

oluşturulurken mağdurun hikayesi geri plana itilmekte, mağduru 

suçlayıcı bir dil kullanılmaktadır. Haberlerde kadının hareketlerinin 

erkeği provoke ettiği ve dikkatsizliği nedeniyle başına kötü şeyler 

geldiği, erkeklerin kendilerine hakim olamayacakları nedeniyle 

kadınların kendi güvenliklerinden sorumlu olduğu gibi söylemlerle 

haber içerisinde mağdurlar suçlanarak sorumlu tutulmaktadır. Diğer 

taraftan erkeklerin bahanelerinin haber metinlerinde gerçek birer 

gerekçeymiş gibi sunulması şiddeti meşrulaştırmakta, pasif cümleler 

seçilerek saldırgan gizlenmekte veya saldırganın psikolojik rahatsızlığı 

olduğu öne sürülerek eylemin sorumluluğu üzerinden alınmaktadır. 

Erkek faillerin hasta, deli, cinnet geçirdi gibi ifadelerle tanımlandığı 

haber metinlerinde şiddetin asıl nedeni ve toplumsal kökenleri geri 

plana itilmektedir (Taş, 2018: 15). Şiddetin sadece erkeklerin ruhsal 
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bozukluklarıyla ilişkilendirilmesi, sorunun kaynağını oluşturan 

toplumsal nedenlerin dikkate alınmamasına yol açmaktadır. Sosyal bir 

problemin bireyselleştirilerek açıklanmaya çalışılması, sistematik bir 

biçimde gerçekleşen ve baskılanan şiddet sorununun daha tehlikeli bir 

hale bürünmesine neden olmaktadır (Güneş ve Yıldırım, 2019: 952). 

Haberlerde şiddet uygulayan erkek sanıkların savunmaları tırnak içine 

dahi alınmadan ve büyük puntolar kullanılarak başlıklara taşınmakta, 

kadınların erkekleri kışkırttıkları dolaylı olarak ifade edilmektedir. Bir 

kadının akrabası tarafından tecavüze uğraması, etek boyunun kısa 

olması, boşanmak istemesi, tuzluğu uzatmaması, güzel kokması gibi 

bahaneler öldürme nedeni olarak görülmekte ve kadının yaşadıklarını 

hak ettiği ima edilmektedir. Haberlere “Bir kadın cinayeti daha” gibi 

ifadelerle başlanması, yaşanan dehşeti normalleştirmekte ve 

kanıksanmasına yol açmakta, suç unsurları ve suça ilişkin ayrıntıların 

gerekli gereksiz kullanılması haberleri hikayeleştirmekte ve “kurşun 

yağdırdı”, “delik deşik etti” tarzı ifadeler ise şiddet eylemini estetize 

etmektedir (Evrensel, 2021). 

Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı haberlerinin nasıl verileceğine 

dair meslek kuruluşları ilkeler ve öneriler sunmaktadır. Türkiye 

Gazeteciler Cemiyeti’nin hazırladığı Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu’nda 

(2007) kadına yönelik şiddetin gazeteciler tarafından nasıl 

haberleştirilmesi gerektiğine ilişkin çeşitli öneriler yer almaktadır. 

Bunlar; 

1. Cinsiyet ayrımcılığına dayalı şiddet hiçbir biçimde meşru 

gösterilmemeli, şiddetin toplumsal düzlemdeki önemini azaltacak 
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sansasyonel kullanımlardan ve mizah malzemesine dönüştürme 

eğilimlerinden uzak durulmalıdır. 

2. Mağdurun kimliği gizli tutulmalı, kimliğin teşhisine yarayacak 

diğer bilgiler de verilmemelidir (ad, fotoğraf, adres, yerel odaklı 

haberler için yerleşim birimi vb.). 

3. Konuşulacak kişinin rızası önceden alınarak, kişi konuşması 

sonrasında karşılaşılabileceği olası riskler konusunda 

bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme çerçevesinde mağdura 

teşhis edilip edilmemeye karar verme hakkı tanınmalıdır. 

4. Cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri nedeniyle şiddete uğrayanlarla 

ilgili haberlerde mağdurların onurunun korunmasına gereken 

özen gösterilmelidir. Bu ilke özellikle şiddet sonucu yaşamını 

yitirenlerle ilgili haberlerde daha büyük önem taşımaktadır. 

5. Mağduru küçük düşürücü durumlarda gösteren fotoğrafların 

kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

6. Sorumlu bir anlayış benimsenerek şiddete uğrayan ya da risk 

altında olanlar, çözüm yolları ve yöntemleri konusunda 

bilgilendirilmeli, var olan kuruluş ve yardım hatlarının erişim 

bilgileri haberde yer almalıdır. 

Bununla birlikte kadına yönelik cinsel saldırı, taciz ve tecavüz haberleri 

de gazetecilerin haberi oluştururken son derece hassas davranması 

gereken haber konularının başında gelmektedir. Türkiye Gazeteciler 

Cemiyeti Kadın Komisyonu’nun hazırladığı Toplumsal Cinsiyet 

Eşitlikçi Haber Kılavuzu’na göre (TGC, 2016), haber yazımında 

kullanılan dil, cinsiyetçiliği pekiştiren en önemli araçlardan biridir. 
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Bunun nedeni medyada kullanılan haber dilinin yazılı ve görsel basın 

yoluyla kitlelere ulaşıp, insanların algısına yön vermesidir. Kadına 

yönelik şiddet ve kadın cinayeti haberlerinin hemen her gün karşımıza 

çıkması, kullanılan ‘dil’in seçimine daha da özen gösterilmesi 

gerektiğini hatırlatmaktadır. Kadınların medyada sahip olduğu 

niteliklerinin, yetenek ve başarılarının değil de mağdur kimliklerinin ön 

plana çıkartılması, magazin malzemesi olarak görülmeleri veya haber 

değeri taşımaları için “öteki” olmaları gerektiği de aynı cinsiyetçi 

anlayışın başka bir boyutunu göstermektedir. Özellikle polis adliye 

haberleri verilirken kadın kışkırtıcı ve mağdur olarak gösterilmektedir. 

Şiddeti uygulayan veya cinayeti işleyen erkek deşifre edilmezken 

kadınlara “bak senin de sonun böyle olur” mesajı medya eliyle 

verilmektedir.  

Şiddeti medyanın mı var ettiği yoksa zaten toplum içinde var olan 

şiddetin medyada mı yer aldığı konusu diyalektik bir ilişkisellik 

içindedir. Şiddet, toplum ve medya arasında toplumun şiddetten 

beslendiği ve medyanın da toplumu yansıttığı çıkarımı yapılabilir. 

Burada temel sorun medyanın şiddeti nasıl ele aldığı, nasıl sunduğudur. 

Şiddet, toplumun hangi kesiminde görülürse görülsün medyanın temel 

görevi şiddet gören bireyin acısına eğilmektir. Medya, bunu yaparken 

şiddet eyleminde bulunan kişinin bakış açısıyla değil, şiddet gören 

tarafın yaşadıkları boyutuyla olaya yaklaşmalıdır. Ancak medyanın, 

sunum biçimiyle çıkar yol olarak topluma şiddeti önerebildiği 

görülmektedir. Medyada ele alınan ilginç cinayetler, uygulanan işkence 

yöntemleri ve şiddet biçimleri toplumun bilinçaltında yer edebilir ve 
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fikir dünyası olmayan kişiler tarafından, medyanın yansıttığı şekilde, 

bir sorunu çözme konusunda temel başvuru kaynağı olarak görülebilir 

(Yıldırım ve Dudu, 2014: 32). 

2. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TECAVÜZ 

Geleneksel toplum yapısının kadına biçtiği roller, kadına yönelik 

şiddetin rasyonelleşmesine ve içselleştirilmesine yol açmaktadır. 

Aslında bu durum, erkek egemen toplumlarda cinsiyetler arasındaki 

güç ilişkilerinin eşit olarak dağılmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bilinçaltında yer eden ve uygun ortamlarda dışa vurulan bu sosyal 

mekanizma kadını alt statüye indirgeyen eşitsiz niteliği ile kadının 

ezilmesine ve ayrımcılığa maruz kalmasına neden olmaktadır. Kurgu 

ile oluşturulan yapay farklılıklara dayalı bu ayrımda kadına ve erkeğe 

ilişkin içselleştirilen denge ve değerler sosyal ve kültürel bir kurgunun 

ürünüdür. Kadınlığa ve erkekliğe dair oluşturulan stereotipler ve rol 

beklentileri, toplumsal cinsiyet algısını oluşturmaktadır. Kadın ve erkek 

arasındaki güç ilişkilerinin geçmişten bugüne hep kadının aleyhine 

olarak biçimlendiği açıktır (Bilgin, 2016: 223). 

Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “gücün ya da fiziksel kuvvetin; 

tehdit yoluyla ya da gerçekte; fiziksel zarar, ölüm, psikolojik zarar, 

gelişme engeli ya da yoksunluğa neden olacak şekilde; kendine, bir 

başkasına ya da bir grup veya bir topluma karşı niyetli biçimde 

kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır (TTB, 2007). Toplumdaki 

iktidar ilişkilerinin sonucunda ortaya çıkan şiddetin nesnesi genellikle 

toplumun “öteki” olarak tanımladığı ikincil gruplardır. Toplumun 

cinsiyet, ırk, köken, cinsel eğilim gibi özellikleri nedeniyle 
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“öteki”leştirdiklerinin başında ise kadınlar gelmektedir. Kadın özellikle 

cinsiyeti nedeniyle madunlaştırılmaktadır. Toplumsal cinsiyet 

ilişkilerinin yol açtığı şiddet, toplumun kadına ve erkeğe uygun 

gördüğü davranışların dışına çıkan veya dışında kalan kadın ve 

erkeklere karşı uygulanmaktadır. Örneğin bir kadının boşanmak 

istemesi veya boşanması, evlilik dışı cinsel ilişki yaşaması, 

sevgilisinden/nişanlısından ayrılması, toplum tarafından onaylanmayan 

bir şekilde giyinmesi, toplumun ona uygun gördüğü rollerin dışına 

çıkmış sayıldığı için, şiddete maruz kaldığında şiddetin nedeni olarak 

bu sebepler gösterilmeye çalışılmaktadır (Şahin ve Birincioğlu, 2020: 

193-194). 

Kadına yönelik şiddet, kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsiz güç 

ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan temel hak ve özgürlüklerin 

ihlali ve toplumun önemli bir sorunudur. Kadın davranışlarını korku 

yoluyla kontrol etme amacı taşıyan şiddet gösteriminin altında kadın ile 

erkek arasında kadının aleyhine bir güç dengesizliği oluşu yatmaktadır. 

Kadının aile içinde eşitsiz konumu ile ev ortamındaki emeğinin 

değersizleştirilmesi, erkek egemen toplum yapısında ortaya çıkan 

güç/iktidar ilişkileri etrafında kendiliğinden güçlü konumda bulunan 

erkeğin kadın üzerindeki gücünün bir göstergesi olarak sergilediği 

şiddete maruz kalmasına neden olmaktadır (Akkaş ve Uyanık, 2016: 

36-37). Bir başka ifadeyle kadına yönelik şiddet, “cinsiyeti nedeniyle 

ev içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik şiddet 

davranışlarıdır”. Erkekler kadınlara güç göstermek, öfke boşaltmak, 

kontrol etmek veya cezalandırma gibi nedenlerde kadınlara şiddet 
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uygulamaktadır. Fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik, dijital şiddet 

türlerinin tümünün bu amaç ile yapıldığını söylemek mümkündür. 

Kadınların şiddete maruz kalması, korku, çaresizlik ve güvensizlik 

içinde yaşamasına yol açmaktadır (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 

2021). 

Medya, cinsiyetçi söylemin oluşturulmasında etkin rol oynamaktadır. 

Medyada şiddetin temsilinin dayandığı nokta, erkeğin kadından daha 

güçlü olduğu ve aralarında farklılıklar bulunduğu savıdır. Bu bağlamda 

medyada kadınların doğaları gereği itaatkar, pasif, bağımlı, güçsüz ve 

öteki konumda görüldüğü, erkeğin ise saldırgan, baskın ve güçlü olarak 

temsil edildiği gözlenmektedir. Bu gerçeklik iddiasının inşasında 

medyanın da payı oldukça büyüktür. Medya, kadın ile erkek arasındaki 

farklılığı birbirine karşıt iki cinsiyet olarak kurgulamakta ve insani 

ilişkileri de güç ilişkileri temeline dayandırmaktadır. Dolayısıyla şiddet 

eylemi, erkeklerin kendilerinden güçsüz olarak gördüğü kimselere 

yöneltebileceği bir davranış şekli olarak ortaya konmaktadır. Şiddet 

yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal, cinsel, sözel ve 

sembolik olabilmektedir. Fakat medya, kadına yönelik şiddeti 

çoğunlukla fiziksel şiddet olarak dar bir çerçevede tutmaktadır 

(Yağbasan ve Barut, 2018: 4). 

Cinsel şiddet ise, “cinselliğin, karşıdakini kontrol etmek, denetlemek, 

küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla şiddet aracı 

olarak kullanılmasına” denmekte ve temel insan haklarının ağır bir 

ihlali olarak görülmektedir. Kişiler çoğunlukla fiziksel şiddetin 

ardından cinsel şiddete maruz kalmaktadırlar. Ancak utandıkları ve 
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suçu kendilerinde bulduklarından dolayı çoğu defa cinsel şiddete maruz 

kaldıklarını paylaşamamaktadırlar (Toprak vd., 2021). 

Cinsel şiddetin anlaşılması için öncelikle toplumdaki tecavüze ilişkin 

önyargı ve yanlış inançların etkisinin araştırılması gerekmektedir. 

Toplum, sosyalleşme aşamalarında öğrenilen ve paylaşılan önyargılar 

nedeniyle cinsel şiddeti olağan kabul eder ya da genellikle göz yumar. 

Toplumda ortaya çıkan ‘tecavüz mitleri’, tecavüz, tecavüzcü ve tecavüz 

mağduru ile ilgili bir dizi önyargıdan oluşan, kalıplaşmış yanlış 

inançları ifade etmektedir. Tecavüz mağdurlarına yönelik gizli bir 

düşmanlığı ortaya koyan tecavüz mitleri, toplumda tecavüz oranın 

artmasına da sebep olmaktadır. Tecavüz mitlerine örnek olarak, 

kadınların seksi konuşmaları ve hareketlerde bulunmalarının tecavüzü 

davet ettiği, tecavüze uğrayan kadının dikkatsiz davranıp kendini o 

duruma soktuğu, kadının bedeninde çürük veya ize rastlanmamışsa 

bunun tecavüz kabul edilemeyeceği, tecavüzün kişisel bir sorun olduğu 

ve sosyal faktörlerden etkilenmediği, tecavüzün anlık olarak gelişen bir 

eylem olup plansız meydana geldiği, erkeklerin sekse aç olduğu için 

tecavüz ettiği verilebilir (Eker ve Erdener, 2011: 61). 

Tecavüz mitleri, yaşanılan toplumda ortaya çıkan sosyal normlardır ve 

sosyal çevrenin etkisi ile toplumsallaşma sürecinde benimsenirler. 

Toplumsal ve sosyal normlar, davranışlarımızı yöneten ve kontrol eden 

kuralları kapsamaktadır. Bireyler öğrenilen bu normlara uygun şekilde 

davranış sergiler ve tavır alırlar. Bunun sonucu olarak da toplum 

tarafından meşrulaştırılırlar. Yaşanılan toplumda normal veya sapkınlık 

olarak görülen değerler, bu normlar aracılığıyla inşa edilir. Dolayısıyla 
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tecavüz mitleri tecavüzcülerin zihinsel ürünleri değil, toplumsallaşma 

aşamalarında öğrenilen sosyal normlar olduğu kabul edilmektedir 

(Okray, 2018: 193). 

Toplumda tecavüz eylemi, mağdurun yaşam tarzı, mesleği gibi kişisel 

hayatından veya failin psikolojik hastalığından kaynaklanan münferit 

bir durummuş gibi görülmektedir. Toplumun oluşturduğu tecavüz 

mitleri iki şekilde ele alınabilmektedir. Bunlardan ilki tecavüz suçunun 

varlığına inanma konusundaki isteksizlikten ileri gelmektedir. “Hiçbir 

kadın istemediği takdirde ırzına geçilemez”, “o zaten bunu istemişti” 

gibi kadınların cinselliğine karşı ortaya konan çarpıtılmış mitler sonucu 

kadınların cinsel saldırılara karşı direnme cesaretinin artırılması yerine 

ırza geçmek sanki kadınların iradesine kalmış bir durummuş gibi 

yansıtılarak tecavüz suçunun varlığı ortadan kaldırılmaya 

çalışılmaktadır. İkincisi ise yaşanan tekil tecavüz vakaları karşısındaki 

tutumla ilgilidir. Mağdurun sadece olay anındaki değil, öncesindeki 

cinsel hayatının da göz önüne alınması, olayın yaşandığı yer ve 

zamanın, mağdurun olay anındaki ve sonrasındaki davranışlarının 

incelenerek tartışılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. “Kurbanın 

kışkırtması” veya “failin doğasına teslimiyeti” şeklinde işleyen ve 

kurulan tecavüz mitleri, kadınların yaşamlarının toplumda uygun 

görülen cinsiyet kalıplarına göre düzenlenmesi gerektiği düşüncesine 

dayanmaktadır (Doğanay ve Kara, 2011: 75-76). 

Medyada tecavüz mağdurunun veya failin sunuş biçimi oldukça 

önemlidir. Çünkü medyada yer alan tecavüz hikayeleştirmeleri 

insanların tecavüze dair fikirlerini ve tepkilerini etkilemekte, tecavüz 
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hakkında yanlış düşüncelerin ve kalıplaşmış yargıların devam etmesine 

yol açmaktadır. Bu etki, toplumun tecavüzün altındaki gerçek sebep ve 

sorunları görmesini engellediği için oldukça zarar vericidir. Medya, bu 

tutumunu devam ettirerek gerçek dışı hikayelerini kullanmayı 

sürdürürse, gerçek mağdurların kendi gerçek öykülerini anlatmaktan 

kaçınması muhtemel hale gelir. Medya, hangi tecavüz/taciz 

hikayelerinin paylaşılabilir, hangilerinin paylaşılamaz olduğuna ilişkin 

üstü örtük bir mesaj vermektedir. Özellikle tecavüzün aile içinden 

geldiği durumlarda, tecavüze maruz kalan kişinin suçlanabileceğine 

ilişkin düşüncesi, kadınların konuşmamalarına sebep olmaktadır. Bu 

durum ise var olan bir problemin görmezden gelinmesine ve kadınların 

da bu şiddeti yaşamayı devam etmelerine yol açmaktadır (Deniz ve 

Korap Özel, 2015: 723-724). 

3. İSTANBUL TAKSİM’DE MEYDANA GELEN KADINA 

ŞİDDET VE TECAVÜZ OLAYI 

İstanbul Taksim’de meydana gelen kadına şiddet ve tecavüz olayı 

hakkında gazeteler 4 ay sonra İstanbul Adalet Sarayı'nda başlayan dava 

sonucu bilgi edinmiş ve olayı haberlere taşımışlardır. Buna göre 

Taksim’de iki kadından biri Engin K. isimli erkek tarafından şiddet 

görerek bıçaklanmış, diğer kadın ise aynı şahıs ve Dursun K. tarafından 

kaçırılarak şiddet görmüş ve tecavüze uğramıştır. Çalışmanın bundan 

sonraki bölümünde seçilen 3 gazetenin bahsedilen olaya ilişkin 

haberleri sunuş biçimi eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Çalışmada, seçilen gazetelerin Taksim’de meydana gelen 

olaya ilişkin yaptığı haberler, kadına yönelik şiddet ve tecavüz 
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sorununun çözümüne bir katkı sağlamakta mıdır yoksa var olan ataerkil 

kültürel değerleri yeninden üretmekte ve meşrulaştırmakta mıdır 

sorularının cevabı aranmıştır. 

4. YÖNTEM 

Bu çalışmada İstanbul Taksim’de yaşanan kadına şiddet ve tecavüz 

vakasına ilişkin haberler Teun A. Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi 

modeliyle incelenmiştir.  

Eleştirel söylem çözümlemesi van Dijk tarafından geliştirilen, “egemen 

sınıfın medyayı araç olarak kullanması sonucunda enformasyonu 

şekillendirmesi ve bununla ilişkili olarak haber metninde kullanılan 

dilin içerisine yerleştirilen örtük anlamlarla ideolojiyi gün yüzüne 

çıkarma açısından” tercih edilen bir yöntemdir. Van Dijk, ideolojinin 

toplumsal yapı içerisinde dinamizm yaşadığını ve insanlar, topluluklar 

ve kurumlar arasında gelişen ilişkileri belirlediğini ifade etmektedir 

(Kalender ve Salman, 2019: 476). 

Van Dijk’a göre eleştirel söylem çözümlemesi, “güç, hâkimiyet, 

hegomanya, sınıf farkı, cinsiyet, ırk, ideoloji, ayrımcılık, çıkar, kazanç, 

yeniden oluşturma, dönüştürme, gelenek, sosyal yapı ya da sosyal 

düzen” gibi başlıkları öne çıkartmakta ve bu konuları araştırma alanı 

olarak işlemektedir. Eleştirel söylem çözümlemesi güç ilişkileri, 

değerler, ideolojiler, kimlik tanımlamaları gibi pek çok toplumsal 

unsurun dilsel kurgulamalar aracılığıyla bireyler ve toplumsal sistem 

üzerine yansıması ve işlenişi ile ilgilenmektedir (Çelik ve Ekşi, 2013: 

113). 
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Söylem analizi, sosyal psikoloji ve semiyoloji disiplinleri temelinde, bir 

çözüm ortaya koyma amacı taşımayıp, sorunun etraflı olarak 

anlaşılmasına yönelik veriler ortaya koymaktadır. Metin analizleri ile 

yazılı, sözel ve görsel olarak metnin üç temel alanı incelenmektedir. 

Metinlerdeki fotoğrafların anlam üretim aşamasında dil ile olan ilişkisi 

ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır (Gürses, 2017: 548). 

Söylem analizinin ilkelerini Van Dijk şu şekilde belirtmektedir; haber 

söz dizimi (sentaks), açılış ve kapanış söylemi, hikayenin kurulması, 

haber başlıkları, haberin bütünsel anlatımı, söylemin konusu, haberin 

retoriği, diğer bir deyişle haberin formülü ve bağlamı ile oluşturulan 

ikna edici soyutlamaların toplumsal bağlama yerleştirilmesi ve kapanış. 

Van Dijk, niteliksel olan bu yöntemi makro ve mikro analizler olmak 

üzere iki başlık altında uygulamıştır (Uçak, 2020: 166). Makro yapı 

altında “tematik” ve “şematik” olmak üzere iki ayrı çözümleme 

yapılmaktadır. Makro yapı çözümlenirken; başlıklar, haber girişleri, 

ana olay, haber kaynakları, bağlam bilgisi, ardalan bilgisi, fotoğraflar 

analiz edilmektedir. Mikro yapı çözümlenirken ise, sentaktik 

çözümleme, bölgesel uyum, sözcük seçimleri, haber retoriği analizleri 

gerçekleştirilmektedir. Mikro yapı çözümlemesinde dikkat edilmesi 

gereken unsurlar ise, cümle yapılarının aktif mi yoksa pasif mi olduğu, 

basit mi yoksa karmaşık mı olduğu, cümleler arası nedensel ve işlevsel 

ilişkiler, fotoğraflar, bilgiler ve görgü tanıklarının ifadeleridir. Van 

Dijk’ın geliştirdiği söylem çözümleme modeli aşağıda belirtilen 

kategorilerden oluşmaktadır (Yardım ve Doğruel, 2019: 141). 

A. Makro Yapı 
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1. Tematik Yapı 

a. Başlıklar (ana, alt ya da yan başlıklar) 

b. Haber Girişi Spotlar (Spot olmadığında haber metninin ilk 

paragrafı alınmalıdır. Haber tek paragraftan oluşuyorsa ilk cümle haber 

girişi olarak alınabilir.) 

c. Fotoğraf 

2. Şematik Yapı 

a. Durum 

1. Ana Olayın Sunumu 

2. Sonuçlar 

3. Ardalan Bilgisi 

4. Bağlam Bilgisi 

b. Yorum 

5. Haber Kaynakları 

6. Olay taraflarının olaya getirdikleri yorumlar 

B. Mikro Yapı 

1. Sentaktik Çözümleme 

a. Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması 

b. Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması 
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2. Bölgesel Uyum 

a. Nedensel ilişki 

b. İşlevsel ilişki 

c. Referansal İlişki 

3. Sözcük Seçimleri 

4. Haber Retoriği 

a. Fotoğraf 

b. İnandırıcı Bilgiler 

c. Görgü tanıklarının ifadeleri 

Bu çalışmada medyanın, kadına yönelik şiddet ve tecavüz olaylarına 

ilişkin haberleri nasıl verdiği sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın amacı, kadına yönelik şiddet ve tecavüze ilişkin haberlerde 

erkek egemen söylemin basın yoluyla hangi biçimlerde dolaşıma 

sokulduğunu ortaya koymaktır. Medyanın kadına yönelik şiddet ve 

tecavüz vakalarını haberleştirirken ataerkil sisteme hizmet ederek 

toplumsal cinsiyet rollerini yeniden ürettiği ve meşrulaştırdığı 

varsayımından yola çıkılarak Sabah, Hürriyet ve Cumhuriyet 

gazetelerinin internet sitelerinde, İstanbul Taksim’de gerçekleşen 

kadına yönelik şiddet ve tecavüz olayının sunuş biçimi incelenmiştir. 

Söz konusu gazetelerin seçilme nedeni sahiplik yapılarındaki farklılık, 

farklı yayın politikalarına sahip olmaları ve farklı ideolojik görüşleri 

temsil etmeleridir.  
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Seçilen gazeteler incelendiğinde, olayla ilgili ilk haberi Cumhuriyet 

Gazetesi 04.06.2017 tarihinde yapılmıştır. Daha sonra Sabah Gazetesi 

05.06.2017 tarihinde yaşanan olayı haberleştirmiştir. Hürriyet 

Gazetesi’nde yer alan ilk haberin tarihi ise 17.07.2017’dir. Sabah, 

Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetelerinin her birinin internet sitesinde olay 

ilgili yapılmış 3 haber, toplamda ise 9 haber seçilerek inceleme 

kapsamına alınmıştır. Haberlerin seçiminde olay ile bağlantısı ve alaka 

düzeyi en yüksek olan haberler alınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 

sınırlılığını söylem çözümlemesi yönteminin makro ve mikro 

analizlerinden seçilen “Haber Başlıkları, Haber Girişleri, Ana Olayın 

Sunumu, Kelime Seçimleri” oluşturmaktadır. 

5. BULGULAR VE YORUM 

İstanbul Taksim’de meydana gelen olaya ilişkin bilgilere gazeteler 

tarafından ulaşılmasıyla birlikte Sabah, Hürriyet ve Cumhuriyet 

Gazetelerinde yer almaya başlayan haberler her gazeteden 3 haberin, 

toplamda 9 haberin seçilmesiyle incelenmiştir. 

5.1. Haber Başlıkları 

Van Dijk, başlıkların önemli bilişsel işlevlere sahip olduğunu ifade 

eder. Haber, başlıkta özetlenir ve ana konu kısaca başlıkta yansıtılır. 

Gramatik olarak başlıklar, tamamlanmamış cümlelerden oluşmakta ve 

ideolojik anlamlar taşımaktadır. Gazeteler haber başlıklarını 

oluştururken sansasyonel içeriklere yer vererek okuyucunun dikkatini 

çekmeye çalışmakta, kadını nesneleştirme ve piyasa ürününe 

dönüştürme gayreti taşımaktadırlar (Gürses, 2017: 551).  
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Örneklem olarak seçilen üç gazetenin internet sayfalarındaki başlıklar 

şu şekildedir: 

1. Taksim'de kabus gibi gece: İki kadın arkadaştan birini bıçakladı, 

diğerine tecavüz etti (Cumhuriyet, 04.06.2017). 

2. Taksim’de dehşete düşüren tecavüz davası (Sabah, 05.06.2017) 

3. Korkunç! Taksim'deki tecavüz dehşetinde yeni gelişme... 

(Hürriyet, 17.07.2017) 

4. Taksim'de gece yarısı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 

(Cumhuriyet, 17.07.2017) 

5. Taksim'de kaçırılıp tecavüze uğrayan kadından şok iddia (Sabah, 

18.07.2017) 

6. Taksim'de kaçırılıp tecavüze uğrayan kadından şok iddia 

(Hürriyet, 18.07.2017) 

7. Taksim'deki tecavüz dehşetinde flaş gelişme! (Sabah, 

30.03.2018). 

8. Taksim'de omzuna alıp kaçırdığı kadına tecavüz etti! O sapık 

hakkında flaş gelişme (Hürriyet, 30.03.2018) 

9. Taksim'de omzuna alıp kaçırdığı kadına tecavüz etti... Firari zanlı 

yakalanarak tutuklandı (Cumhuriyet, 30.03.2018) 

Haberde yer alan başlıklar, haberle alakalı temanın algılanması 

konusunda önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. İncelenen 

haberlerin başlıklarında “kabus, dehşet, korkunç” gibi kelimeler 

kullanılarak olayın duygu tonu artırılmaya çalışılmış, böylece haberler 

sansasyonel hale getirilmiştir. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/taksim
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Buna ek olarak 1, 8 ve 9 numaralı başlıklarda haberi özetleyen ve olayın 

nasıl meydana geldiği sorusunu öne çıkaran başlıklar kullanılmıştır. 

1, 5, 6, 8, 9 numaraları başlıklarda “bıçakladı, tecavüz etti, tecavüze 

uğrayan” gibi sözcüklerle failin eylemine ve kadının pasif konumuna 

yapılan vurgu dikkat çekmektedir. Başlıklarda fail etken, mağdurlar ise 

edilgen bir biçimde temsil edilmektedir. 

5, 6, 7, 8 numaralı başlıklarda “şok iddia, flaş gelişme” gibi clickbait 

başlıklar kullanılarak okuyucu habere çekilmeye çalışılmıştır.  

3 ve 9 numaralı başlıklarda eksiltili cümlelerle okuyucunun ilgisi 

çekilmeye çalışılmış, merak duygusuna hitap edilmiştir. 

Haber başlıklarında failler hakkında herhangi bir bilgi verilmeyip 

korunduğu görülmektedir. 8 numaralı başlıkta “o sapık hakkında flaş 

gelişme” ifadesiyle kadına şiddet ve tecavüz bireysel bir sorun gibi ele 

alınmıştır. Kadına şiddet ve tecavüz olaylarının magazinleştirilerek 

toplumsal değil, kişisel bir suç olarak ele alınması olayı gerçek 

bağlamından kopararak şiddetin asıl nedenlerinin göz ardı edilmesine 

yol açmaktadır. Başlıklarda sistematik olarak işlenen bir suç 

münferitmiş gibi sunulmuştur. 

5. 2. Haber Girişleri 

Haber girişleri ana olay hakkında bilgi vermesi ve olayı kısaca 

özetlemesi açısından önemlidir. Haber girişlerinde genellikle ters 

piramit yazım tekniği kullanılarak olayla ilgili en dikkat çeken ve 

önemli görülen noktalar aktarılmaktadır. Çalışma kapsamında analiz 

edilen haberlerin çoğunda haber spotunun kullanıldığı görülmektedir. 
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Haber spotunun kullanılmadığı haberlerde ise ilk paragraf haber spotu 

olarak değerlendirilmiştir. 

Spot 1: İstanbul Taksim'de 4 ay önce yaşanan dehşet dudak uçuklattı. 

Eğlendikleri bardan çıkan 21 yaşındaki iki kadından biri evlerine doğru 

ilerlerken baygınlık geçirdi. Kadınların yanına yaklaşan Engin K., 

baygın kadını omuzun aldı evine götürmek istedi. Duruma tepki 

gösteren diğer kadını bıçaklayan Engin K. iddiaya göre baygın kadını 

evine götürerek arkadaşı Dursun K. ile birlikte tecavüz etti 

(Cumhuriyet, 04.06.2017).  

Spot 2: İstanbul'da 4 ay önce yaşanan tecavüz olayı İstanbul Adalet 

Sarayı'nda önümüzdeki günlerde başlayacak davayla ortaya çıktı. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 21 

Ocak 2017'de 21 yaşındaki iki kadın Taksim'de eğlendikleri bardan 

çıkarak evlerine dönmek için Balo Sokak'tan Tarlabaşı Bulvarı'na 

doğru yürümeye başladı. Ancak F.H.E. alkolün etkisiyle yere düştü. Bu 

sırada Engin K. kadını kaldırıp omuzuna aldı. Diğer kadın E.Y.'ye de 

tekme atıp bıçaklayan Engin K., F.H.E.'yi Dursun A.'nın evine götürdü. 

İki şüpheli kendinde olmayan kadına tecavüz etti. Engin K. halen 

aranıyor. Arkadaşı Dursun A. ise tutuklandı. İki şüpheli 22.5 yıla kadar 

hapis istemiyle yargılanacak (Sabah, 05.06.2017). 

Spot 3: Taksim'de eğlence dönüşü yolda gördüğü iki kadından birini 

omuzuna alıp kaçıran ve tecavüz eden, kendisine engel olmak isteyen 

diğer kadını da bıçakla yaralayan saldırganın görüntüleri dava 

dosyasına girdi. Mahkeme karşısında ilk kez ifade veren kadınının 

anlattıkları da dehşete düşürdü. Cinsel saldırı mağduru kadın, bugün 
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soruşturma dosyasında adı geçmeyen üçüncü bir erkekten bahsederek, 

inşaatta 3 kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi (Hürriyet, 17.07.2017). 

Spot 4: Taksim'de eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine 

gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E 

isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı 

E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanması olayıyla ilgili görüntüler ortaya 

çıktı. Dava dosyasında yer alan görüntülere göre, bir erkek şüpheli 

F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürüyor. Bu sırada kendisine 

müdahale etmek isteyen E.Y. isimli kadına da tekme atıyor 

(Cumhuriyet, 17.07.2017). 

Spot 5: İstanbul’un göbeği Taksim’de F.E.’yi kaçıran ve cinsel saldırıda 

bulunan zorbaların, genç kadına şikâyetinden vazgeçmesi için para 

teklif ettiği öne sürüldü. Mağdur F.E., olayda bıçaklanan arkadaşı 

E.Y.’nin teklifi kabul ettiğini öne sürdü (Sabah, 18.07.2017). 

Spot 6: İstanbul’un göbeği Taksim’de F.E.’yi kaçıran ve cinsel saldırıda 

bulunan zorbaların, genç kadına şikâyetinden vazgeçmesi için para 

teklif ettiği öne sürüldü. Mağdur F.E., olayda bıçaklanan arkadaşı 

E.Y.’nin teklifi kabul ettiğini öne sürdü (Hürriyet, 18.07.2017). 

Spot 7: Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna 

alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü evde tecavüz ettiği gerekçesiyle 

aylardır aranan Engin K. yakalandı (Sabah, 30.03.2018). 

Spot 8: İstanbul Taksim'de iki kadından birini darp eden diğerini ise 

omzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği 

gerekçesiyle aylardır aranan Engin Kayıran yakalandı. Engin 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/taksim
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Kayıran'ın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. 3 

kişinin karıştığı dehşet verici olay nedeniyle haklarında dava açılan iki 

sanıktan biri tutuklanırken diğeri firari konumdaydı (Hürriyet, 

30.03.2018). 

Spot 9: İstanbul Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise 

omzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği 

gerekçesiyle aylardır aranan Engin Kayıran yakalandı. Mahkemeye 

çıkarılan zanlı tutuklandı (Cumhuriyet, 30.03.2018). 

Haber girişlerinde olayın net bir şekilde aktarılması ve olayla ilgili 

önemli detaylara yer verilerek özet sunulması beklenmektedir. Haberin 

spotları birden fazla cümlenin bir araya gelmesiyle oluşturulmaktadır. 

İncelenen gazetelerdeki haber girişlerinde ne, ne zaman, nerede, nasıl, 

neden ve kim gibi 5N1K sorularının yanıtlarının yer alıp almadığına 

bakılmıştır. Seçilen Sabah, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin haber 

spotları incelendiğinde çoğunda 5N1K sorularına cevap üretildiği 

görülmüştür. Haber spotlarının tamamında olay bireysel olarak ele 

alınmış, toplumsal boyutuna değinilmemiştir. Ülkemizde kadına şiddet 

ve tecavüz olaylarının yaşanma sıklığı göz ardı edilmiş, politik ve 

toplumsal nedenlerine yer verilmemiştir.  

Haber girişlerinde ataerkil söylemleri destekleyen cinsiyetçi söylemler 

sıklıkla kullanılmıştır. Olayın gelişimine dair gereksiz ayrıntılara yer 

verilerek kadına şiddet ve tecavüz meşrulaştırılmıştır. Mağdurların 

genç olduğu vurgulanarak toplum tarafından “makbul” olmayan şekilde 

davranışlarından ötürü başlarına gelenleri hak ettikleri ima 

edilmektedir. Kamusal alanda görünmeleri toplum tarafından hoş 
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karşılanmayan kadınlar, olmamaları gereken yerde ve saatte orada 

bulundukları ve toplumun kabul etmediği bir hayat yaşadıkları için 

başlarına gelenleri hak etmiş gösterilmekte, böylece toplumun kadına 

biçtiği cinsiyet rolleri haber spotlarında yeniden üretilmektedir. Haber 

spotları okuyucunun, kadınların başlarına gelenleri hak ettiğine dair ve 

faillerin haklılığına yönelik bir algı geliştirmesine yol açacak eril bir 

biçimde kurgulanmıştır. Haber girişlerinde suçluların olayı 

gerçekleştirmekte haklı olabileceğine dair nedenler sıralanarak şiddet 

ve tecavüz gerekçelendirilmeye çalışılmıştır. Olayın nasıl meydana 

geldiğine ilişkin gereksiz ayrıntılar verilerek “piyasa gazeteciliği”, “sarı 

gazetecilik” tarzına uygun bir şekilde haberler sansasyonel hale 

getirilmiştir. Dramatik ifadeler kullanılarak olay hikayeleştirilmiş, 

önemsiz bir durum gibi gösterilerek magazinel ifadelere 

başvurulmuştur. 

5.3. Ana Olayın Sunumu 

Haberde ana olay iki kadından birinin erkek şiddetine maruz kalarak 

darp edilmesi ve bıçaklanması diğer kadının ise kaçırılarak şiddete, 

cinsel saldırıya ve tecavüze uğramasıdır. Gazetelerin ana olayı haber 

girişlerinde verdiği görülmektedir. Gazetelerin haber girişlerinde ve ana 

olayın sunuşunda ortak bir tutum sergilediğini söylemek mümkündür. 

Sabah, Hürriyet ve Cumhuriyet gazeteleri olayın ayrıntılarını ön plana 

çıkartmış, haberlerde failin ifadelerine yer vererek olaya şüpheli bir 

biçimde yaklaşmıştır. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi zanlıların 

emniyette vermiş oldukları ifadeler doğrultusunda haberinde şu 

satırlara ver vermiştir; 
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"Olay günü sabah saatlerinde yaşadığım metruk binaya Engin K. isimli 

arkadaşım şikayetçiyi getirdi. Üstü başı yırtık vaziyetteydi. Kendisini 

temizledik. Hatta onu kendi yatağıma yatırdım. Dinlenmesini sağladım. 

Herhangi bir şekilde kendisine saldırıda ve tehditte bulunmadım. Önce 

E.Y isimli arkadaşını aramamı istedi. Onu aradım. Yine şikayetçinin 

ricasıyla eşini aradım. Olayı tam olarak eşine anlatmadım, şikayetçiyi 

kendim götürüp eşine teslim ettim. İddiaları kabul etmiyorum. 

Şikayetçinin neden böyle beyanlarda bulunduğunu bilmiyorum. Rıdvan 

isimli şahısla ilgim yoktur. Kimseye de para teklif etmedim" 

(Cumhuriyet, 17.07.2017). 

Zanlıların ifadelerindeki söylemleri haberlere taşımak, okuyucuların 

olaya şüpheyle yaklaşmasına ve kadının ifadelerinin doğru 

olamayabileceği algısının oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca 

haberlerle sanıkların mağdura söylediği "senin isteğin dışında bir şey 

olmadı, sen kendin istedin” ifadelerine yer verilmesi mağduru 

suçlamakta ve olayın sorumluluğunun suçlunun üzerinden alınmasına 

neden olmaktadır. 

Haberlerde olayın geçtiği yer olan Taksim ile ilgili “İstanbul'un en 

işlek, en çok polisin görev yaptığı caddelerinden birinde” ifadeleri 

kullanılarak aslında kadının “dışarıda” ise hiçbir yerde güvende 

olmadığının altı çizilmiştir.  

Haberlerde kadının bir eğlence merkezinde vestiyer olarak çalıştığı, bir 

kadın arkadaşıyla birlikte 05.30 sıralarında çıktığı, buradan başka bir 

bara giderek bir süre eğlendikleri, daha sonra 07.30 gibi çıktıkları 

belirtilmektedir. İkisinin de aynı yaşta ve genç oldukları, birinin evli 
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olduğu vurgusu yapılmaktadır. Haberlerde kadınların alkol alarak sabah 

saatlerine kadar eğlenmesi ve kendinden geçmesi nedeniyle başına 

bunlar geldiği mesajı verilmekte, adeta yaşadıkları şiddet ve tecavüz 

gerekçelendirilerek meşrulaştırılmaktadır. Diğer kadınlara verilen 

mesaj ise açıkça çizgiyi aşmamaları gerektiği, eğer aşarlarsa başına 

bunların geleceği şeklindedir. Erkeklere iletilen mesaj ise egemen 

yapıyı ve şiddet kültürünü beslemekte, erkek hakimiyetini 

pekiştirmektedir.  

Haberlerde kadının ailesinin tepkisinden korktuğu için olaydan üç gün 

sonra polise gittiği ve şikayetçi olduğu belirtilmiştir. Polise hemen 

gitmeme nedeni olarak başka bir sebep gösterilmemiştir. Oysa tecavüze 

uğrayan bir kadın kendini değersiz, güvensiz hissedebilmekte, 

depresyon ve travma gibi psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. 

Kadının şikayetçi olmaya geç gitmesinin haberlerde bu şekilde 

aktarılması, haberlerin en başından bu yana hakim olan eril bakış 

açısının ve kadına yönelik eleştirel tutumun bir devamı niteliğindedir.  

5.4. Kelime Seçimleri 

Haberde kullanılan kelime seçimleri ideolojik yapılanmanın ana 

noktası olmasıyla oldukça önemlidir. Kelime seçimleri toplumda sosyal 

aktörlerin sahip oldukları inanç ve görüşleri, habercinin ve çalıştığı 

kurumun dünya görüşünü yansıtmaktadır (Yardım ve Doğruel, 2019: 

146). Eleştirel söylem çözümlemesinin en önemli kısımlarından birini 

oluşturan sözcük seçimlerinin yansıttıkları gerçek anlam ve yan 

anlamların okuyucuda nasıl bir çağrışım yapacağı önemlidir (Şahin ve 

Birincioğlu, 2020: 207). 
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Haber içerikleri oluşturulurken incelenen gazetelerin hepsinin olaya 

taraflı bir şekilde yaklaştığı, seçilen anlatı tarzının şiddete ve tecavüze 

uğramış kadınlara sorumluluk atfettiği açıkça görülmektedir.  

Haberlerde “yaşanan dehşet dudak uçuklattı”, “inanılmaz olay” 

şeklindeki ifadelere sık sık rastlanmaktadır. Okuyucunun ilgisini 

çekmek için haberde çarpıcı ve sansasyonel ifadelere yer verilmesi 

olayı magazinleştirmektedir. 

Haberlerde kadının barda çalıştığı, geç saatte çalıştığı yerden çıkıp bir 

kadın arkadaşıyla başka bir barda eğlendiği bilgisi yer almaktadır. 

“Bara giderek bir süre eğlendi”, “eğlence dönüşü”, “eğlendikleri bardan 

çıkan”, “barda sabah saatlerine kadar eğlendi”, “aşırı alkollü kadınlar” 

şeklindeki ifadeler kullanılmıştır. Bu bilginin haberin içeriği ile 

doğrudan bir bağlantısı olmadığı açıktır. Kadınların geç saatte barda 

eğlenmesinin ve alkol almasının toplumdaki baskın ahlaki değerlerle 

uyuşmadığı, bu nedenle toplum tarafından benimsenen “iyi kadın” 

tanımının dışında kaldığı, kadının “hafif” davranışları nedeniyle hatalı 

olduğu ve başına gelenleri hak ettiği anlamı çıkmaktadır. Ayrıca 

kadının yaşam biçimi eleştirel olarak ele alınmış ve şiddetin ve 

tecavüzün gerekçesi olduğu algısı pekiştirilmiştir. Bu ayrıntıların 

habere eklenmesinin hiçbir yararı bulunmamasına rağmen kullanılması, 

gazetecinin ve çalıştığı kurumun kadına bakış açısını ortaya 

koymaktadır. 

Haberlerde olay aktarılırken “alkolün etkisi ile yürümekte zorlanınca”, 

“yol ortasında kendinden geçti”, “bayılarak kaldırıma düşen kadın”, 

“alkolün etkisiyle baygınlık geçirerek yere yığıldı” şeklindeki ifadeler 
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kullanılmıştır. Bu söyleyiş tarzlarının yansız olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Kullanılan ifadeler kadına karşı her türlü yanlı algıyı 

barındırmakta, toplumun belli bir kesiminin bakışını yansıtmaktadır. 

Bu bakış açısına göre kadının, “yol ortasında”, “herkesin içinde” başına 

bir şey geliyorsa ayıptır, hatta alkolün etkisiyle kendinden geçmesi, 

bayılması, yere düşmesi, kendini kontrol edemeyecek hale gelmesi 

onun zayıf bir karakterde olduğu gösterir ve toplumun yarattığı “iyi 

kadın” profiline ters düşer. Bu nedenle haberlerde, kadın zaten bu 

davranışlarından ötürü başına gelenleri kabul etmelidir algısı 

oluşturulmuştur.  

Haberlerde “dövdü, darp etti, bıçakladı, cinsel saldırıda bulundu, 

tecavüz etti” ifadelerine haber başlıklarında ve haber içeriğinde sıklıkla 

rastlanmaktadır. Ayrıca kadının ifadeleri ve suçlamalar “iddia edildi” 

veya “öne sürüldü” şeklinde doğrulundan şüphe edilebilir olarak 

verilmiştir.  

Haberlerde kadınların maruz kaldığı şiddetin ve tecavüzün ayrıntılı 

olarak yazıldığı görülmektedir. “İnşaata götürdü, metruk binaya 

götürdü, üstünde elbiselerinin olmadığını gördü, kadının üstü yırtıktı, 

rahim bölgesinden kan geldi, uyuşturucu madde verildi” şeklinde 

ifadeler yer almaktadır. Haberde şiddet ve tecavüz anlarına ilişkin 

detayların açıkça yazılması etik açıdan oldukça sorunludur. Bu gibi 

detayların verilmesinin okura ve gazetecilik mesleğine bir yararı 

bulunmamaktadır. Aksine şiddete ve cinsel saldırıya uğrayan 

kadınlarda yaşadıklarının haberlere taşınması travma etkisi 

yaratabilmektedir. Habere daha çok tık almak ve okuyucu çekmek 
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amacıyla kadına şiddet ve tecavüz olaylarındaki ayrıntılara yer 

verilmesi insani değerlerle bağdaşmamaktadır. 

SONUÇ 

Ataerkil toplum yapısı ve toplumsal cinsiyet olguları, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinin kurulmasında ve sürdürülmesinde etkin rol 

oynamaktadır. Doğuştan gelmeyen ve sonradan öğrenilen toplumsal 

cinsiyet rolleri, kadını ikincil konumda tutmakta ve erkek karşısında 

değersizleştirmektedir. Toplumda kadın erkeğe bağımlı, güçsüz, 

itaakar, pasif olarak görülmekte ve kendine biçilen toplumsal rollere 

uygun bir hayat sürmesi beklenmektedir. Medya da erkek egemen 

toplum yapısına hizmet ederek toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 

beslemekte ve var olan güç/iktidar ilişkilerinden bağımsız bir tavır 

sergileyememektedir. Özellikle ana akım medyada cinsiyetçi 

söylemlerin sıklıkla kullanılması, toplumsal değerlerin ve toplumdaki 

cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesine neden olmaktadır. Medyada her 

gün üretilen kadına ve kadınlığa dair olumsuz söylem ve mesajlarla 

toplumun hafızasında yer alan cinsiyet eşitsizliği daha da 

derinleştirilmektedir. 

Haberlerde kadının toplum yapısına ve ahlaki değerlere uygun bir hayat 

sürmesi gerektiği, toplum kurallarının dışına çıktığı zaman başına türlü 

olumsuzluklar gelebileceği, uygun olmayan zamanda uygun olmayan 

yerde bulunmaması gerektiği, eğer bulunursa başına gelenleri hak etmiş 

olduğu sürekli alt metin olarak verilmektedir. İktidar/güç ilişkilerini 

destekleme, devam ettirme ve yaygınlaştırma aracı olarak kullanılan 

haber, kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı, taciz, tecavüz olaylarında da 
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kadının aleyhine bir tutum sergilemekte, şiddet kültürünü ve eril 

söylemi pekiştirmektedir. Haberlerde şiddete uğrayan kadının özel 

hayatıyla ilgili detaylara yer verilmekte ve şiddete uğraması ile bu 

detaylar arasında nedensellik bağı kurulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca 

haberlerde kadının yaşam tarzı sorgulanmakta, toplumsal normların 

dışında yaşayan kadınların uğradığı şiddet gerekçelendirilerek 

meşrulaştırılmaktadır. 

Bu çalışmada kadına yönelik şiddet ve tecavüz olaylarının gazetelerde 

yer alış biçimi eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu 

bağlamda örneklem olarak İstanbul Taksim’de meydana gelen şiddet ve 

tecavüz olayı seçilmiştir. Sabah, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde 

olayla ilgili yapılan 9 haber analiz edilmiş ve ortaya çıkan bulgular 

yorumlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda bir değerlendirme 

yapıldığında, seçilen gazetelerdeki haberlerde kadına yönelik şiddet ve 

tecavüz olayı eril bir bakış açısıyla kurgulanmış, kadınların yaşadıkları 

olayların nedeni olarak toplumda “makbul” görülmeyen yaşam tarzı 

kapalı olarak verilmiştir. Verilmesinde bir yararın bulunmadığı kadınlar 

ile ilgili ayrıntılar haberlere taşınmış, olay anında alkollü olmaları, bara 

gidip eğlenmeleri ve gece geç saatte çıkarak sokakta olmaları yazılarak 

yaşadıklarını hak ettikleri algısını oluşturulmuştur. Etik değerlerle 

bağdaşmayan bu cinsiyetçi söylem ile sanıkların sorumluluğu 

hafifletilmeye çalışılmıştır. 

Haberlerin hiçbirinde olayın toplumsal boyutuna değinilmemiş, olay 

bireysel bir soruna indirgenmiştir. Oysa kadına yönelik şiddet ve 

tecavüz, hemen her gün haberlerde karşımıza çıkan, toplumsal ve 
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sosyolojik nedenleri olan, ataerkil toplum yapısından güç alan münferit 

değil sistematik bir olgudur. Haberlerin verilişinde sansasyonel 

ifadelere sıklıkla rastlanmış, “dehşet, vahşet, korkunç” gibi kelimelerle 

olayın duygu tonu artırılmış, haberlerin içeriği tabloidleştirilerek 

okuyucunun ilgisi çekilmeye çalışılmış, tıklanma ve tiraj kaygısı ile 

toplumsal sorumluluk ve gazeteciliğin etiğinden uzak bir haber anlayışı 

benimsenmiştir.  

Kadına yönelik şiddet ve tecavüz haberlerinin sunuş biçimi 

incelendiğinde, medyanın henüz toplumsal cinsiyet ve kadın odaklı 

habercilik anlayışından oldukça uzak olduğu görülmüştür. Medyanın, 

toplumsal cinsiyet rollerinin sürdürülmesinde ve yaygınlaştırılmasında 

önemli bir rol oynadığını ve haberlerde ataerkil ideolojiyi yeniden 

üreterek cinsiyetçi söylem pratiklerini meşrulaştırdığını söylemek 

mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 381 

 

   
 

KAYNAKÇA 

Akkaş, İ., Uyanık, Z. (2016). Kadına Yönelik Şiddet. Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (1), 32-42. 

Akmeşe, Z., Deniz, K. (2015). Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylemin İnternet Haber 

Portallarında Yer Alma Biçimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

1 (8), 311-326. 

Avcı, F., Güdekli, A. (2018). Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında 

Kadına Şiddet ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz. Uluslararası 

Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (2), 475-506. 

Aydın, B. N., Yeşil Kocagazioğlu, S., Erel Arda, Ö., Gölge, Z. B. (2016). Basında 

Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Ele Alınış Biçimlerinin Karşılaştırılması. 

Türk Psikoloji Yazıları, 19, 64-72. 

Bilgin, R. (2016). Geleneksel ve Modern Toplumda Kadın Bedeni ve Cinselliği. Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1), 219-243. 

Çelik, H., Ekşi, H. (2013). Söylem Analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 

Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27 (27), 99-117. 

Deniz, Ş., Korap Özel, E. (2015). Tecavüzün Haberleştirilmesinde Etik Sorunlar: “5 

N 1 K Yetmez, Bir de Vicdan Gerek”. Gaziantep University Journal of Social 

Sciences, 14 (4), 721-759. 

Doğanay, Ü., Kara, İ. (2011). Tecavüzün Münferit Bir Olay Olarak Çerçevelenmesi: 

Yazılı Basında Pippa Bacca Haberleri. İletişim Araştırmaları, 9 (1-2), 73-97. 

Dursun, Ç. (2007). “Kadın Odaklı Habercilik”, S. Alankuş (der.), Hak Haberciliğinin 

Doğası ve Olanağı içinde, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 105-127.  

Dursun, Ç. (2010). Kadına yönelik şiddet karşısında haber etiği. Fe Dergi, 2 (1), 19-

32. 

Eker, T. ve Erdener, E. (2011). Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul 

Edilmesine Etki Eden Faktörler. Türk Psikoloji Yazıları, 14 (28), 60-72. 

Evrensel, 2021. Medyanın dili kadın cinayetlerini normalleştiriyor. Erişim Tarihi: 

25.06.2021, https://www.evrensel.net/haber/15518/medyanin-dili-kadin-

cinayetlerini-normallestiriyor 



382 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

Gökalp, E., Ergül, H., Cangöz, İ. (2010). Türkiye’de Yoksulluğun ve Yoksulların Ana 

Akım Basında Temsili. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 145-182. 

Güneş, G., Yıldırım, B. (2019). Cinsiyet Temelli Bir Savaş: Kadın Cinayetlerinin 

Medyada Temsili Üzerine Bir Değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30 

(3), 936- 964.  

Gürses, F. (2017). Kadın Cinayetlerinin Haber Söylemi: Münevver Karabulut ve 

Özgecan Aslan Haberleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, 72 (3), 541 – 568. 

Kalender, A. B., Salman, S. (2019). Haber Etiğinin Kaybolan Sınırları: İnternet 

Haberlerinde İntiharın Sunumu. V. International Congress on Social and 

Education Sciences, 479-486. 

Köse, S. B., Akyazı, E. (2020). Kadın Cinayetlerinin Alternatif Medyadaki Algısı. 

İletişim Çalışmaları Dergisi, 6 (1), 47-64. 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2021. Kadına Yönelik Şiddet Nedir. Erişim Tarihi: 

27.06.2021, https://morcati.org.tr/kadina-yonelik-siddet-nedir 

Okray, Z. (2018). Türk Basınında Kadına Yönelik Tecavüz Haberlerinin Eleştirel 

Söylem Çözümlemesi Modeliyle İncelenmesi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 

21 (1), 190-238. 

Sallan Gül, S., Altındal, Y. (2015). Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki 

Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dergisi, (24), 168-188. 

San Sungunay, S. (2018). Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Söylem Analizi. 

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara. 

Şahin, Ç. (2012). Erkek Egemen Cinsiyetçi Söylemin Türkiye’deki Kadın Haklarına 

Yansımaları. Hukuk Gündemi, 2, 52-59. 

Şahin, Z. B., Birincioğlu, Y. D. (2020). Toplumsal Cinsiyet ve Medya: Şule Çet’in 

Şüpheli Ölümü Üzerine Haberlerin Eleştirel Söylem Analizi. Erciyes İletişim 

Dergisi, 7 (1), 189-216. 

Taş, T. (2018). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık Yaratmayı 

Amaçlayan Fotoğraflardaki Görsel Şiddet. Fe Dergi, 10 (2), 13-24. 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 383 

 

   
 

Toprak, E., Altuntaş, Ö., Erkan Yüce, A., Çolak Kalaycı, Ç., Erim, B. R. (2021). 

Cinsel şiddet nedir, ne değildir. Erişim Tarihi: 29.06.2021, 

https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/238049-cinsel-siddet-nedir-ne-

degildir 

Toker, H., Altun, D. (2015). Toplumsal Şiddetin Aktarım Yoluyla Yeniden 

Üretilmesi: Basının Televizyonlaşması Bağlamında Şefika Etik Cinayeti. 

Selçuk İletişim Dergisi, 9 (1), 115-140. 

TTB (Türk Tabipler Birliği), 2007. Şiddet Sempozyumu. Erişim Tarihi: 26.06.2021, 

https://www.ttb.org.tr/haberarsiv_goster.php?Guid=665b075c-9232-11e7-

b66d-1540034f819c 

TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), 2007. Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu. Erişim 

Tarihi: 28.06.2021, https://www.tgc.org.tr/bildirgeler/medya-ve-cesitlilik-

kilavuzu.html 

TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), 2016. Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet 

Eşitlikçi Haber Kılavuzu. Erişim Tarihi: 27.06.2021, 

https://www.tgc.org.tr/images/kadin_ve_medya_kilavuz.pdf  

Uçak, O. (2020). Medyada Kadın Haberleri Üzerinden Kadının Temsili. Avrasya 

Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (4), 157-175. 

Yağbasan, M., Barut, M. (2018). Medyanın Cinsiyetçi Söyleminde Anomik ve 

Dikotomik Unsurlar: Ayşegül Terzi Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi 

İletişim Araştırmaları Dergisi, 5 (15), 2-21. 

Yardım, G., Doğruel, H. (2019). Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Haber 

Metinlerinin İncelenmesi: Pippa Bacca Cinayeti Örneği. Erciyes İletişim 

Dergisi, 6 (1), 137-148. 

Yıldırım, B., Dudu, E. (2014). Farklı Yayın Politikalarına Sahip Gazetelerde Kadına 

Yönelik Şiddetin Sunumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 18 (3), 23-50. 

 

 

 

 



384 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

 

 

 

 

 

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 385 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 12 

POSTMODERN ÇAĞIN GILLES DELEUZE’ÜNÜ ANLAMAK 

Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK1 

 

 

 

 

 

 

 
1  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye A.S.M.K. M.Y.O., Muğla, Türkiye, 

fatmacakmak@mu.edu.tr, Orcid: 0000-0002-7276-5016 

mailto:fatmacakmak@mu.edu.tr


386 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 387 

 

 
 

GİRİŞ 

 

Gilles Deleuze, genel bir felsefe tarihi yapmak yerine, felsefe tarihini 

eleştiren, felsefeyi yeniden kurgulayarak kavramlar yaratan ve bu 

kavramları dönüştüren, kendine özgü doğasıyla, Foucault’nun (1977: 

165’ten akt. Best ve Kellner, 2016: 118); “20. yüzyıl birgün Deleuze’cü 

bir yüzyıl olarak bilinecektir” diyerek önemine dikkat çektiği, 

postyapısalcı felsefenin ve postmodern düşüncenin öncü 

isimlerindendir. 

Deleuze’e göre felsefe; kavram yaratma işidir ve farklılığı öne çıkarır. 

Kararlılık ve kesinliğe karşı kararsızlık ve belirsizliği vurgulayan, açık 

uçluluğa dayanan yeni bir yaklaşımdır. Kavramlar ona göre sabit 

değildir, tek bir parçadan oluşmaz, komplekstir ve çokluk belirtir. 

Deleuze’ün tekelci, otoriter ve totaliter düzenlere ve dolayısıyla 

kapitalist düzene karşı bir duruşu vardır. Deleuze bir taraftan Kant türü 

akılcılığı eleştirirken diğer taraftan da kuramsal olarak Hegel’ciliği 

reddetmektedir. Deleuze ampirizmden geldiği için bilginin deneyle elde 

edilebileceğini savunmaktadır. Disiplinlerarası bir duruşla güzel 

sanatlar, edebiyat, matematik, doğa bilimleri gibi alanlarda yeni bir 

düşünce tarzının önünü açmıştır. Psikanalist Felix Guattari ile birlikte 

köksap (rhizom), fark, oluş, arzu makinesi, savaş makinesi, organsız 

beden, içkinlik, yersiz yurtsuzluk, göçebe düşünce, şizoanaliz 

kavramlarıyla 20. yy. kıta felsefesi içerisinde kendine özgü bir siyaset 

felsefesi ve etik anlayış ortaya koymuştur.  
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Deleuze felsefe tarihinin bir parçasını oluşturan ancak bu tarihin bir 

biçimde dışında kalan Lucretius, Spinoza, Hume, Nietzsche, Bergson, 

Foucault gibi yazarlara hayrandı. Bu düşünürler, olumsuzluğun 

eleştirilmesi, neşenin yeşertilmesi, içsellikten duyulan nefret, güçlerin 

ve bağıntıların dışsallığı, iktidarın kınanmasından oluşan gizli bir bağ 

ile birleşiyorlardı (Deleuze 1977: 112’den akt. Best ve Kellner, 2016: 

122). Deleuze bu yazarlar üzerine monograflar yayınlaşmıştır ancak 

Spinoza’nın Deleuze’de farklı bir yeri vardır. Bunun nedeni; 

Spinoza’nın da çalışmalarında “beden”i ele alması ve bedenin 

etkilenimlerinin ne olduğu üzerinde durmuş olmasıdır. Deleuze ve 

Parnet’in (1990: 78); “fizikî, biyolojik, psişik, sosyal, fiilî olabilirler, 

bunlar daima gövdedirler veya derlemedirler” şeklinde ifade ettikleri 

bedenler, kapitalizmle beraber ele alınmaya başlanmıştır.  

Postmodern teorisyenlerin neredeyse tamamından farklı olarak 

modernliği kapitalist modernlik olarak teorileştirirler ve Marksist 

söylemi basitçe teröristik bir büyük anlatı olarak suçlamaktan ziyade 

onunla yaratıcı bir tarzda uğraşırlar. Nietzsche’ci bir beden teorisini 

imtiyazlı kılan bir tür Freud’cu- Marksist teori yoluyla önemli sorunları 

ön plana çekerler. Bu sorunlar arzunun kültür, medya ve ileri 

kapitalizmin terapötik endüstrileri tarafından üretilmesi ve 

denetlenmesiyle ilgilidir. Kapitalizm ile ihtiyaçların ve arzuların 

denetlenmesi arasında, politik ekonomi ile libidinal ekonomi arasında 

bağlantılar kurarlar. Aynı zamanda devletlerin arzuyu denetleme ve 

baskıcı patikalara yönlendirme yollarını teorileştirip sorunu 

merkezleştirici devlet makineleri ve göçebe savaş makineleri arasındaki 
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mücadele çerçevesinde ortaya atarlar. Böylelikle Deleuze ve Guattari, 

uyruklarının uyuşturulması ve robotlaştırılmasına yaslanan bir küresel 

kapitalizm koşullarında yaratıcı ve dirimsel varoluş sorununa dikkat 

çekerler. Katı merkezilik, otorite, istikrar ve itaati gerektiren 

“paranoyak” kişilik tipiyle, ötekilerin farklılığına tahammül edemeyen 

ve faşist hareketlere kolayca çark edebilen türde öznelerle mücadele 

etmenin önemini vurgularlar. Deleuze ve Guattari’nin mücadeleyi 

mümkün kılmak üzere öne sürdükleri, iyi ya da kötü olarak ifade 

etmedikleri, sadece dinamik ve üretken olduğunu vurguladıkları “arzu 

makinesi” kavramıyla ulaşmak istedikleri “özgürleşim” başarının asla 

garanti olmadığı, daima belirsiz ve tamamlanmamış bir projedir. Tüm 

devletçi düşünce biçimlerine saldırmalarına karşılık hem politika hem 

de beden düzeylerinde tüm örgütlenme modellerinden ayrı duran 

çocuksu bir anarşizmin oluşturduğu ters yöndeki bir aşırılıktan da 

kaçınırlar (Best ve Kellner, 2016: 153-155). 

Deleuze birçok disiplini bir arada kullanarak modern ve ötesinde 

postmodern çağın getirdiği ve modernizm kamuflajı altında yeni, 

onaylanmış, medya tarafından popülerleştirilmiş kapitalist yaşam 

tarzlarına ve kültürlerine ilişkin tersten bir okuma yapmakta ve yeni bir 

resim sunmaktadır. Tüm bu resmin arkasındaki toplumsal, medyatik, 

siyasal ve ekonomik itici güçlere dikkat çekmekte, fark edilmeyen bu 

güdüm ve manipülasyona karşı geliştirdiği kavramlarla kendince bir 

çıkış, kurtuluş yolu önermektedir. 
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1. DELEUZE’E GÖRE FELSEFE 

Modern ve postmodern yapıyı, ardındakileri anlamlandırabilmek ve 

öneriler sunmak üzere geliştirdiği bütün kavramları farklı bir bakış açısı 

ve çabayla yapan Deleuze ve Guattari’ye (2013: 12- 14) göre felsefe; 

bir yaratma işidir. Ona göre felsefenin amacı; yaşamın yaratıcı 

üretkenliğini, döngüsünü, sürekliliğini anlamlandırabilecek yeni 

kavramlar üretmektir. “Felsefe kavramlar yaratmak, keşfetmek, 

üretmek sanatıdır… filozof, “kavram”ı keşfeder, onu düşünür. Çok 

değişmiştir bilgelik… Filozof kavram dostudur, kavram üretme gücünü 

içinde taşır...”. Deleuze’e göre felsefe; iletişim de değildir. 

Kamuoyunda konsensus ya da rahatlama yaratmakla yetinen reklam ya 

da pazarlama dünyasına da endekslenemez. Bu, felsefenin her zaman 

karşı çıkması gereken modern bir safsatadır. “Konuşmak biraz kirli bir 

şeydir” der Deleuze (Boutang, 1996’dan akt. Leboeuf, 2014: 241). Laf 

hiçbir şey üretmez. Filozof tartışmaz, hatta tartışmayı reddeder, en 

azından iki nedenle: “Tartışmak, sırası gelen herkesin kasım kasım 

kasıldığı narsist bir egzersizdir: Neden söz edildiği kısa süre içinde 

unutulur gider” (Deleuze, 2003’ten akt. Lebeouf, 2014: 241). İletişim 

kurarken, verimsiz bir kontrol stratejisi, bilgi alışverişi adı altında hep 

işin içine dâhil olur. Ötekini anlamak, aslında onu kontrol etmektir. 

Dahası her tartışmanın temel bir çözümsüzlüğü olur: “Ortak bir sorun 

temeli yoksa nasıl tartışacaksınız, varsa neden tartışacaksınız?” 

(Deleuze, 2003’ten akt. Lebeouf, 2014: 241) diyerek felsefeyi tüm bu 

etkileşim süreçlerinden ayırır. Oysa felsefenin işi ne anlamak, ne de 

anlaşmaktır; işlevi arzuların akışını serbest bırakmaktır. Hayranlıkla 
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seyretmek, tefekkür ve iletişim, felsefenin yanılsamalarıdır. Her 

zamanki şeffaflık fantezisiyle yanlış anlaşılmanın olmadığı iyi bir 

anlaşma öngören iletişimin mantığına direnir (Lebeouf, 2014: 241). 

Felsefeci olmak konusunda ise Deleuze; “Olmak, hiçbir zaman taklit 

etmek, mış gibi yapmak ya da ister adalet ya da ister gerçeklik olsun, 

hiçbir modele sırtını yaslamak değildir” der (Deleuze ve Parnet, 1990: 

191).  

Deleuze ve Guattari için felsefenin görevi; Batı felsefesinin “doğru” 

olarak öne sürdüklerini tenkit etmek, değişmez özdeşlikleri karşısında 

durup farklılık, rastlantı, karmaşa ve oluşu kabul etmek ve nihilizmi 

yenerek yeni düşünce, yaşam biçimleri ve imkânları yaratmaktır. 

Bunlar büyük oranda bedenin ezeli güçleri ve arzuları açısından 

yaratıcılıklarının önemsenmesini gerekli kılar (Best ve Kellner, 2016: 

124). Dayatılanın dışına çıkmayı, bastırılmaya karşı durmayı, farklı 

olmayı ve yeni konseptler yaratmayı vurgulamaktadır Deleuze. 

2. DELEUZE’ÜN DEVLET ANLAYIŞI 

Deleuze’e göre devlet; baskın söylemleri kurgulayan, yerleşik bir düzen 

kuran, baskın unsurları, yerleşik değerleri, eylemleri, duyguları 

örgütleyen soyut bir makineyi gerçekleştiren somut bir yapıdır.  

Kavram yaratmayı seven Deleuze tüm bu baskın unsurları üreten 

yapıdan “toplumun üst kodlama makinesi” olarak bahsetmiştir. Üst 

kodları örgütleyen ve gerçekleştiren unsurları birbirinden ayırır ve 

devleti de bu üst kodlama makinesini gerçekleştiren somut bir yapı 

olarak konumlandırır. 
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Deleuze’ün devlet anlayışı; hem Marksizm’den hem de liberalizmden 

ayrılmaktadır. Deleuze’e göre devlet egemenliği, toplumsal yaşamın 

kendini soyut bir güce teslim etmesi anlamına gelmektedir. Halk 

böylece asayişin sağlanacağına ikna olur ancak bunun karşılığında 

kendi özgürlüğünün kısıtlandığını ya kabul eder ya da bunun farkında 

olmadan bu devlet meşruluğuna teslim olur.   

Deleuze ve Guattari, devlet ve ona karşı geliştirdiği göçebelere dair bir 

kıyaslama yapar. Buna göre devlet aygıtı elindeki güçle toplumları belli 

bir yere sabitlemek isterken, göçebeler aksine hiçbir yerde sabitlenmek 

istemezler. Devletin -Althusser’in devletin güç aygıtları olarak ifade 

ettiği- kolluk kuvvetleri bulunmaktadır. Deleuze göçebeler için ise 

“savaş makinesi” kavramını üretir fakat bunu devlet aygıtından ayırır 

(Deleuze ve Guattari, 1990: 25- 26). Deleuze ve Guattari’ye göre savaş 

makinesi; devletin egemenliğinin dışında, ondan bağımsız, ondan önce 

gelen bir şeydir. Savaş makinesi ölçüye karşı bir öfke, ağırlığa karşı bir 

çabukluk, kamuya karşı bir giz, egemenliğe karşı bir kuvvet, aygıta 

karşı bir makine değerini taşır. 

Devletin kurduğu güç ve baskı, göçebelerin karşı olarak geliştirdiği 

savaş makineliğinden tamamen farklıdır. Devletin gücü ve baskısı 

karşısında toplum boyun eğer ya isteyerek ya farkında olmadan. Oysa 

Deleuze’ün bahsettiği göçebelik belli bir yapının içinde kök salmamayı, 

bu yapıya ait olmamayı gerektirir ve savaş makinesi olmak, göçebeliğin 

içinde özgürleşmeyi ve oluşun içinde akıp gitmeyi realize eder. 
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Deleuze’ün devlet felsefesi ve özgürlüğe yaptığı vurgu, toplumların 

homojen olamayan yapısı göz önünde bulundurulduğunda biraz ütopik 

gibi görünse de Deleuze ideal bir devlet yapısı öne sürmeye çalışmıştır. 

Tarih boyunca toplumların bir arada ve en az sorunla yaşayabilmesi için 

belli kurallar geliştirilse de kural koyucular, en demokratik toplumlarda 

dahi iktidar zehirlenmesi içerisinde Deleuze’ün anlatmaya çalıştığı gibi, 

doğrudan ya da dolaylı bir baskı mekanizmasıyla toplumların farkında 

olmadan, onaylayarak ya da çaresizce istenilen yapıya bürünmesine 

neden olabilmektedir. Bu nedenledir ki Deleuze, devlet kavramını 

sorgulayarak yeniden tanımlamaktadır. 

3. DELEUZE’ÜN AŞKINLIĞA KARŞI İÇKİNLİK FELSEFESİ  

Deleuze, 1953’te yayımlanan ilk kitabı “Ampirizm ve Öznellik”te 

deneycilik ve akılcılık arasındaki ilişkiye farklı bir boyut getirmiştir. 

Hume’un ortaya koyduğu kendilik ve öznellik anlayışı Deleuze’ün 

dikkatini çekmiş ve içkinlik felsefesinin kaynağını oluşturmuştur.  

Deleuze materyalist ve aşkın felsefelere karşı, içkin bir felsefe 

geliştirmiştir. Deleuze’ün içkin felsefede öne çıkardığı; zihnin ve 

duygulanımlarının psikolojisidir. İçkinlik; düşüncenin bir yansıması 

olduğu gibi düşünceyi kullanmanın, düşüncenin ne anlama geldiğine 

ilişkin düşüncenin kendinde bulduğu yansımadır (Zourabichvili, 2011: 

69). İçkinlik; hiçbir nesneye ya da özneye bağlı olmayan ve hiyerarşiye 

antagonist yapısıyla dikkat çeker. İçkinlik deneyimsel yapısıyla sürekli 

bir devinim içindedir ve bu haliyle, Deleuze’ün karşı çıktığı sabit bir 

özne ya da nesneye dönüşmesi mümkün değildir. Bu durumda aşkınlık, 
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pratikle çatışan ona tahakküm eden, aklın hiyerarşisinde sabit bir 

yaklaşımken, içkinlik bunların tersine sınırlamayan bir sonsuzlukta 

deneyimsel olanı öne çıkarır. 

Bununla birlikte Deleuze ve Guattari açısından yaşama, aşkın düşünme 

biçimi egemen olduğunda orada dikey varlık, din, gökte ve yerde bir 

imparator devlet ortaya çıkmaktadır (Deleuze ve Guattari, 2013: 47). 

Yaşama, içkin düşünme biçimi egemen olduğunda ise felsefe ortaya 

çıkmıştır. Felsefe kavram üretmeyle başladığı için içkinlik düzlemi 

felsefeden önce var olmaktadır (Deleuze ve Guattari, 2013: 45). İçkinlik 

bir sistem olarak; düzensizlik ve karmaşa içerisinde bu karmaşaya ve 

düzensizliklerin çelişkilerine karşı tutarlılık oluşturma amacıyla yeni 

bir yaratma anlamına gelir. Bu bir bilme eylemidir ve gerçeğe ulaşmayı 

amaçlar. Gerçeğe ancak “yeni”nin yaratılmasıyla ulaşılır (Goodchild, 

2005: 116) ve bu da ancak içkinlik düzleminde mümkün olmaktadır. 

4. DELEUZE’ÜN “KAPİTALİZM VE ŞİZOFRENİ” 

BAŞYAPITINA DAİR KAVRAMSAL BİR YOLCULUK 

1972’de yayımlanan “Kapitalizm ve Şizofreni” adlı kitabın birinci cildi 

olan “Anti- Oedipus”un çıkış noktası;  Fransa tarihinde önemli bir yeri 

olan, Fransa’da tutucu De Gaulle iktidarına karşı Sorbonne 

Üniversitesi’nde öğrenci hareketi olarak başlayıp tüm ülkede destek 

bulan 1968 olaylarıdır. Anti- Oedipus bu 68 olayları atmosferinde 

siyasal üzerine sorgulanmanın yapıldığı bir çalışmadır. Bu çalışma bir 

açıdan 68 olaylarına bağlılığı ve devrimci bir siyaset yaratmayı 

öncelemektedir. Bunu başarmanın yolu olarak insanın başka bir hayat 
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yaşamayı arzulaması gerektiğini öne sürer. Yani Deleuze’ün deyimiyle 

insan harekete geçerek birer arzu makinelerine dönüşmelidir.   

Kapitalizm para kazanma ve yatırım üzerine odaklanmaktadır. Bu iki 

kavram birbirine çok benzemektedir. Kapitalizmin bir dış sınırı yoktur 

ve kapitalizm kendi sınırlarını sürekli olarak yeniden üretir, mevcutta 

olanın ötesine geçer (Deleuze ve Guattari,1990: 251). Deleuze ve 

Guattari kapitalizmde, üretici makineler yoluyla-Marks’ın artı değer 

dediği şeyi- karlılığı, üretimi ve kapitali düzenlemek için eyleme 

geçmektedir. Pisikiyatriye göre kapital, bir akıldışılık barındırır. Bu anti 

rasyonel durum, paranın, kapital için paranın bir üretimi olduğu 

kompleks bir yapı oluşturmaktadır (Deleuze ve Guattari,1990: 265) .  

Deleuze ve Guattari tarihte, her biri malların, ihtiyaçların ve arzunun 

üretimini temsil eden ve düzenleyen farklı sistemler içerisinde kapitalist 

makinenin; despotik toplumun yarattığı devlet aygıtını muhafaza 

ettiğini, maddi ve pisişik varoluşun denetlenmesine yönelik yeni bir 

denetim sistemi olarak başlatıldığını ifade eder. Modern öncesi 

dünyanın kutsallığını alaycı bir tarzda bozan kapitalizm, tüm ittifak ve 

hısımlık biçimlerini çözündürür ve ekonomik gelişimin önündeki tüm 

engelleri parçalar. Kapitalizm serbest mübadele ve üretim lehine feodal 

lonca sisteminin çökmesine yol açar, feodal zümrelerin yerine, 

metalaşma ve ticari mübadelenin kısıtlayıcı bağlarından kurtulması 

aracılığıyla özel mülkiyeti geçirir. Kapitalizm daima pazarları büyütür 

ve tüketimi artırmayı hedefler, toplumsal ve pisişik parçalanmayla 

beraber özneyi ego ve süperego ile yeniden üretir.  Kapitalizm yarattığı 
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özgürleşme ve yabancılaşmanın yanında soyut emeği ve soyut arzuyu 

üretir (Best ve Kellner, 2016: 133- 134). 

Deleuze, kapitalist düzenin toplumlara getirdiği olumsuzlukları “şizoid 

patoloji” kavramıyla bağdaştırmaktadır. Lucrèce’in; “iktidarlar 

hastalıklı kişilere ihtiyaç duyar ve onların bu hastalıkları sağlıklı 

kişilere bulaştırmasını ister” ifadesi hem kapitalizm hem de psikanaliz 

için söz konusudur (Deleuze ve Guattari, 1990: 6). Deleuze ve Guattari 

iktidarın kendisini günlük hayatta da var ettiğini ifade etmektedir. 

İktidar toplumsal alanı tümüyle kaplamıştır ve toplumsal yaşamın 

tümünde iktidarın eli vardır. Toplum ise bunun farkında değildir 

(Newman, 2006: 166). Küreselleşmenin kurduğu kültür, mekânlarda 

yaptığı gibi bireyleri de şizoid hale getirerek aynılaştırmıştır (akt. Akay, 

1991: 67). Deleuze ve Parnet (1990: 195) kapitalizmin artık tüm sosyal 

bedenlere yayıldığını ifade etmektedir. Deleuze ve Guattari bir 

metaforla; Batı’nın aynı renault araba üretircesine şizofrenler de 

ürettiğini ifade eder (akt. Kızılçelik, 2003: 4). Geç kapitalizmin genel 

durumu şizofreniktir ve kişileri daha çok yaşam biçimi açısından değil, 

ekonomik açıdan şizofrenikleştirmektedir. Sadece siyasal arenada 

bulunmayıp toplumun tümüne yayılarak iktidar tarafından oluşturulan 

toplumsal yapıdaki anlamları yok etmenin yolu ise “kodçözümü”dür. 

Deleuze ve Guattari’nin bu anlamda ürettiği kodçözümü kavramı, 

iktidarın ürettiği kodları yapıbozumuna uğratır. 
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“Kapitalizm ve Şizofreni”nin ikinci cildi olan “Bin Yayla”da, Deleuze 

ve Guattari modernlik ve psikanalizle genel olarak hesaplaşıp, 

onaylayıcı bir yolculuğa çıkmaktadırlar. Bu yolculuk yeni tip bir 

postmodern metin, teori ve politika pratiği olarak okunabilecek 

farklılığın ve çokkatlılığın kutlandığı bir yolculuktur. 

4.1. Oedipus Kompleksi ve Anti-Oedipus  

Oedipus kompleksi; Sigmund Freud’un psikanalitik teorisine göre, 

çocuğun ebeveynlerine ilişkin beslediği olumlu veya olumsuz 

duyguların, düşüncelerin ve dürtülerin tümüdür.  

Deleuze, Freud’cu kuramın ve psikiyatrinin, zihinsel sorunları teşhis 

etmeye ve açıklamaya yetmediğini düşünmektedir. Bilinçdışını 

tamamen dışarda bırakması da psikanalizin diğer sorunudur. Deleuze 

bu nedenlerle geleneksel psikanalizi eleştirmektedir ve radikal bir 

şekilde bilinçdışı diye bir şey olmadığını öne sürer. Buna karşılık 

Freud’cu yaklaşımdan farklı olarak bilinçdışının üretilmesi gerektiğini 

düşünür.  

Oedipusun kapitalizmle tahmin edilenden daha fazla bağlantısı 

bulunmaktadır ve oedipus arzu makineleri üreten bir baskı aygıtıdır. 

Deleuze ve Guattari Freud’un bu oedipal arzu çözümlemesi yerine 

pozitif ve içkin olan bir anti- oedipal arzu üretiminden söz ederler 

(Frank, 2001: 1271’den akt. Kılıç, 2013: 97). Böylece şizoid patolojiyi 

oedipal kompleksle açıklayan psikanalize karşılık, ırkçı ve tarihsel bir 

oedipal bir yaklaşımla incelemektedirler. 
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Guattari’ye göre, kapitalist toplumsal alanda arzu;  annenin çocuğunun 

arzusunu, öğretmenin öğrencinin arzusunu, liderin müritlerinin 

arzusunu temsil ettiği gibi daima bir temsile dayanmaktadır (Kılıç, 

2013: 99). Oedipal arzu; aile, kültür, ibadethane, benlik, okul, ulus, 

siyaset gibi kavramlar üzerinden kendine bir yer yurt bulmakta ve 

bireylerin arzuları da bunlar arasında sürekli yer değiştirmektedir. 

Hâlbuki şizoid arzu bu sabit unsurlar arasındaki arzu akışını sorunlu 

bulmakta ve arzunun önceden tahmin edilemeyen bir alanda akışını 

onaylamaktadır (Kılıç, 2013:107). 

“Anti-Oedipe- Capitalisme et Schizophrénie” (1972) kitabında Deleuze 

ve Guattari Freud’un oedipal üçgenine hapsedilmiş özne kavramını 

sorunsallaştırırlar. Freud’da öznedeki temel bir eksikliğin ifadesi olan 

arzuya karşılık potansiyel olarak sosyal ve psişik baskılanışı kıran bir 

arzu kavramı öne sürülür. Bu bağlamda Anti- oedipus öznelliğin 

modern esaslarını yerinden eder. Deleuze ve Guattari “fark”ı üretici bir 

kavram olarak ele alırlar ve fark kavramı ile psikanalizin bilinçdışı 

terimini dönüştürürler. Onlar farkı da oedipal karmaşa olarak değil, 

arzulayan makineler olarak tanımlarlar. Psikanalizin merkezinde 

oedipal karmaşa bulunurken, Deleuze ve Guattari’nin “şizoanaliz”i bu 

karmaşanın sınırlarını aşar. Anti- Oedipus’ta Deleuze ve Guattari bu 

oedipal yapıyı, ailenin oedipal özne üzerinden inşa edilişini ve 

psikanalizde cinselliği baz alan arzu ve özne oluşumunu, dolayısıyla 

öznenin ikili karşıtlıklar üzerine kurgulanışını ve bu hiyerarşik yapı 

dahilinde okunmasını reddederler. Bu düşünürler aileyi, arzunun temel 

nesnesi olarak görmekten ziyade aile kavramını psişik baskının sosyal 
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üretimin düzenleyicisi rolündeki arzuya bağlandığı için bir özne olarak 

kabul ederler. Aileyi yaşamın oluşumunda merkezi konuma taşımak 

yerine, arzunun ailevi sınırları aştığını iddia ederler (Aydınalp, 2020: 

49). 

Deleuze ve Guattari modernliğin arzuyu bastırdığını ve devrimci 

hareketlere sataşarak faşist söylemler ve kurumlar yarattığını düşünerek 

modernliğe karşı çıkar. Arzunun özgürleştirilmesi yoluyla radikal bir 

değişim önerir. İnsanların bir dönüşüm içerisinde olup arzulayan 

göçebeler olarak modernizmdeki özdeş biçimleri yok ettikleri bir 

postmodern durumu öndelemektedirler (Best ve Kellner, 2016: 117). 

Deleuze ve Guattari’nin ilgisi, normalleştirici söylemlerin ve toplumsal 

varoluş ile gündelik hayatın tüm boyutlarını kapsayan kurumların 

dallanıp budaklanmasına yaslanan tahakkümün benzeri görülmedik bir 

tarihsel aşaması olarak modernliğe yöneliktir. Deleuze ve Guattari’nin 

çalışmaları bilgi ve rasyonelliğin eleştirisinden ziyade kapitalist 

toplumun eleştirisidir (Best ve Kellner, 2016: 118). 

4.2. “Şizofreni” ve “Şizoanaliz” Kavramları 

Şizofreni psikiyatri alanına göre; ruhsal durumun hemen tüm 

alanlarında belirti ve bulgular gösteren, genellikle gençlik yıllarında 

başlayan, gidiş ve sonlanışı hastadan hastaya ve süreç içinde değişen, 

henüz etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve önemli ölçüde yeti yitimine 

yol açan bir toplum sağlığı sorunudur (Soygür ve Erkoç, 2007: 1). 

İnsanın gerçek durumdan koparak, kendince yarattığı bir dünyada 

yaşadığı, düşünce davranışlarında ciddi sorunlar baş gösteren bir 
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durumdur. Şizofrenlerde kendilik duygusu ortadan kaybolur, kendi 

kimliklerinin ve varlıklarının anlamları karışır (Erkuş, 1994: 167- 170). 

Deleuze’e göre ise şizofreni; kapitalist toplumun hâkim yapıları 

içerisinde ortaya çıkan uyumsuzlukla oluşan durumdur. Kapitalizm de 

şizofreniyi ortaya çıkaran temel faktördür (Holland, 2005: 75). Deleuze 

ve Guattari’ye göre şizofrenik süreç bir postmodern özgürleşimin 

koşuludur; yani modernliğin normalleştirilmiş öznelliklerinden bir 

kurtuluşun koşuludur ve şizo-özneyi kapitalizmdeki gerçek yıkıcı güç 

olarak görürler (Best ve Kellner, 2016: 132). Deleuze ve Guattari’ye 

göre psikanaliz, kapitalizme hizmet etmektedir ve şizofreni ile 

kapitalizm arasındaki bağ çok daha grift ve kompeks bir yapıya 

bürünmüştür. 

Deleuze ile Guattari, arzunun dışa vurmuş, dilsel belirişini “délire” 

(deliryum; hezeyan) diye adlandırmışlardır. Délire; arzu makinesince 

üretilen bir etkidir. Deleuze ile Guattari, paranoid ile şizofrenik olmak 

üzere iki arzu türünü birbirinden ayrı tutarlar. Bunlar faşist ile devrimci 

olmak üzere temelde iki ayrı toplum yapısına karşılık gelmektedir. 

Toplumsal terimlerle söylenirse, otoriter ile özgürlükçü toplumsal 

örgütlenim yapıları arasındaki zıtlığa eşdeğerdir: Bir yanda merkezde 

toplanmış iktidarlarından ısrarla vazgeçmeyen devletler vardır, öbür 

yandaysa topraklarının sınırları olmayan, hiyerarşik bir sistemleri 

bulunmayan çok daha küçük topluluklar bulunmaktadır. Göçebe 

topluluklar göz önüne getirildiğinde délire iki kutupludur: İlki, 

yörüngesi etki yaratarak yol alacak şekilde uçuşa kitlenmiş ilerici, 

şizofrenik gerçek délire’dir; ikincisiyse hiyerarşik devletin otoriter 
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yapısına dayalı etkiye tepkiyle karşılık veren gerici, paranoid délire’dir 

(Sarup, 2017:138- 139).  

Deleuze ile Guattari, üyeleri üzerinden yapılan bir soyutlamaya bağlı 

olarak bir sınıfın yükseltilmesinin de bir partinin kendini var etmek 

adına bu sınıfın temsilcisi olmaya soyunmasına aracılık eden genelleme 

sürecinin de siyasal bakımdan karşısındadırlar. Bunun yerine, küçük 

topluluklar aracılığıyla yaşam bularak ortaklaşa eylem üreten devrimci 

arzuya inanırlar. Onlara göre faşizmle yalnızca sokakta savaşmak 

yeterli değildir; faşist paranoyamıza karşı devrimci şizofrenimizi 

canlandırıp ayağa kaldırmak için kafalarımızdaki faşizm ile de 

savaşmamız gerekmektedir. Bilinçdışının gerçekte siyasal bir güç 

olduğuna, faşizmin, bilinçdışını da yurt edindiğine ve bilinçdışında da 

ikamet ettiğine inanırlar (Sarup, 2017: 139).  

Deleuze ve Guattari şizofreninin kişisel deneyim ile toplumsal deneyim 

arasında hiçbir ayrım gözetmediği inancındadırlar; kişisel görünen 

ifadeleri başlıbaşına birer siyasal ifade niteliğindedir. Şizofren için 

sözcük ile şey birdir, aralarında ayrım yoktur, söylemek demek, 

yapmak demektir. Sözcük ile eylem, istemek ile eylemek arasındaki 

ilişki doğrudan ve dolaysızdır. Bir anlamda Deleuze ile Guattari’nin 

“bir şizofreni siyaseti” geliştirdikleri söylenebilir. Şizofren, 

bilinçdışının karmaşıklığının dümdüz edildiği, akışkanlığının 

bozulduğu ya da dondurulduğu oedipal hapishane içinde tutsak değildir 

(Sarup, 2017: 142).  
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Deleuze ve Guattari’ye göre bu dünya, kendilerinin anahtar kavramları 

olan şizofrenler, göçebeler ve köksaplar kavramları aracılığıyla 

betimlenir (Best ve Kellner, 2016: 121). Düşünceleri, “hiyerarşik devlet 

ile göçebe topluluk” gibi, “paranoya ile şizofreni” gibi kavramsal 

ikilikler aracılığıyla işlemektedir (Sarup, 2017: 143). Şizo kendisini 

özgür bir insan olarak üretir; sorumsuz, tek başına ama neşeli biri 

olarak, sonuçta dilediğini söyleyebilir ve yapabilir. Arzu, hiçbir şeyden 

yoksun değildir; dolaşımdaki bütün engellemelerin, yürürlükteki bütün 

dayatmaları altüst eden bir akıştır, kesinlikle bir ego olarak 

tasarlanamayacak bir durumdur. Şizofren deli olmaktan korkmayan 

kişidir.  

Şizoanaliz ise oedipustan daha etkili veya daha iyi bir bilinçdışı 

çözümlemesi yapma amacıyla değil, oedipusun dışlayıcı, baskıcı, 

olumsuz bilinçdışını yerle bir ederek gerçek nedenlere erişmeye çalışan 

bir girişimdir (Kılıç, 2013: 103). Psikanaliz bilinçdışını oedipus 

temelinde açıklamaya çalışırken, şizoanaliz arzu makinelerinin yersiz 

yurtsuzlaştırılmasıyla açıklamaya çalışır. Şizoanaliz, psikanalizin ve 

rasyonalist Marksist politikanın antitezidir ve Bin Yayla yapıtında 

geliştirilmiş olan bir postmodern epistemoloji ve politikanın 

başlangıçtaki ifadesini sunar. Şizoanaliz, bilinçdışının akışlarına set 

çeken mekanizmalara, söylemler, kurumlar, uzmanlar ve otoriteler 

topluluklarına muhalefet eder.  
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Şizoanalizin postmodern olarak karakterize edilebileceği çeşitli teorik 

ve politik görevleri vardır. Bu noktada Deleuze ve Guattari yersiz 

yurtsuzlaşmış bir “organsız beden”den söz eder. Bu organları olmayan 

bir beden değil; “örgütlenme” barındırmayan bir bedendir. Toplumsal 

olarak eklemlenmiş, disipline edilmiş, göstergebilimselleştirilmiş ve 

özneleştirilmiş durumdan uzaklaşıp, özgürleşen ve eklemlenmemiş, 

parçalanmış, yersiz yurtsuzlaşmış ve yeni tarzlarda yeniden 

oluşturulmuş bir bedenler üzerinden şizoanalizle modern özdeş yapıları 

yıkmaya ve yeni postmodern arzulayan özneler yaratmaya girişir (Best 

ve Kellner, 2016: 135- 137). 

4.3. “Arzu Makinesi” Kavramı 

Arzu; iktidar ilişkilerine muhaliflikle yaratılmış bir kavramdır. Deleuze 

toplumların değişmeyi arzulaması gerektiğini vurgulamış, bunu da 

“arzu makinesi” ile kavramsallaştırmıştır. Güdümlü ya da hafızasız 

toplumların, iktidarların en çok sevdiği yönetilenler olduğu, Hitler’in 

“toplumların düşünememesi yönetenler için ne büyük bir şans” 

sözünden de anlaşılmaktadır.  Çünkü iktidarları hiç zorlamazlar, 

güçlerine ortak olmak gibi bir gayeleri yoktur, içinde bulundukları 

sıkıntıları da görmezden gelip kaderci bir bakış açısı sergilerler. Ancak 

bu durum toplumlara, demokrasiden uzak, gelişmeyi engelleyen, 

geleceklerini gölgeleyen kaçınılmaz hazin sonu getirmektedir. 

Deleuze’ün belirttiği gibi özgürlüklerini ellerinden alan ve köleleştiren 

yapılar oluşturmaktadır. Deleuze toplumların birer arzu makinesine 

dönüşerek değişimi arzulamaları gerektiğini vurgulamaktadır.  
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Deleuze ve Guattari’ye göre bilinçdışı; üretimsel bir süreç dâhilindedir 

ve bu üretim, arzulama makinelerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. 

Arzunun kendisi bir üretimdir, gerçektir ve baskılanmamıştır. Arzu 

Freud’un iddiasının aksine sadece oedipal üçgene sıkıştırılamaz, bu 

üçgenin dışında, içinde ve ötesinde vardır. Bu bağlamda arzu 

bağlantılar ve yoğunluklar üreterek yeni bağlantı ve yoğunluklara doğru 

akışkan bir yapıya sahiptir, dinamik, dönüştüren ve yaratıcı bir 

süreklilik içerir. Deleuze ve Guattari arzunun pozitif bir unsur olarak 

yeniden tanımlanması gerektiğini düşünürler. Erkek egemen söylem ve 

varoluş içerisindeki erkin gücünden ve egemenliğinden uzaklaşmak 

için düşünceyi her yönüyle özgürleştirmek gerekir. Bu nedenle 

oedipalleşmiş temsiliyet üretimi ve özgür düşünüşü engelleyen en 

önemli unsurlardan biri olarak derinlemesine eleştirilir. Deleuze ve 

Guattari’ye göre arzu herhangi bir yapı, düzenek veya sistem içine 

hapsedilemeyecek kadar gerçek ve yaşamsaldır (Aydınalp, 2020: 50-

52). Arzu, özgür düşüncenin temeli ve en önemli üreticisidir. Deleuze 

ve Guattari bedenin ve arzunun şizoanalizle özgürleşmesini sağlamaya 

girişirler. Modernist, özdeş ve merkezi özne yerine merkezsizleşmiş, 

özgür özneyi- bedeni ve arzuyu- ortaya çıkarmaya çalışırlar. 

Deleuze ve Guattari’nin psikanalize karşı sundukları olumlu alternatif, 

yani şizoanaliz, modern ikili karşıtlıkları yapıbozumuna uğratan ve 

modern özne teorilerinden, temsili düşünce tarzlarından ve totalleştirici 

pratiklerden kopan bir postmodern teori/pratik olarak okunabilir. 

Şizoanaliz çoğulluk, çokkatlılık ve merkezsizlik kavramları etrafında 

örgütlenmiş yeni postmodern konumları dile getirir ve yeni postmodern 
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düşünce, politika ve öznellik biçimlerinin yaratılmasına yardımcı 

olmaya girişir. Akışlardan ziyade göçebevari ve çokanlamlı akışların 

peşinde koşarak herhangi bir alışkanlığın izin vereceğinden daha fazla 

nesneler, bağlantılar ve ilişkiler arayışına girer. Sonuçta bir toplumun 

ilk uğraşı arzuyu ehlileştirmek ve bastırmaktır, kapalı yapılar içerisinde 

yer yurt edindirmektir. Deleuze ve Guattari, arzunun doğasının temelde 

olumlu ve üretken olduğunu, kendisini her zaman yeni bağlantılar ve 

başlangıçlar peşinde koşmaya zorlayan üretken enerji bolluğuyla 

işlediğini ileri sürerler (Best ve Kellner, 2016: 129- 130). Deleuze ve 

Guattari, bu üretken enerjilerin bastırılmasını; “yer yurt edinme” 

terimiyle, kısıtlayıcı güçlerin egemenliğinden kurtulmalarını; “yersiz 

yurtsuzlaşma” ya da “kodunu açma” terimleriyle ifade ederler. Bu 

kavramsallaştırmalarıyla iktidarların ya da toplumların baskısından 

kurtulmak gerektiğine dikkat çekmeye çalışmışlardır. 

Özneleri yersi yurtsuzlaşmaya davet etmelerinin yanında Deleuze ve 

Guattari faşizmi, modern iktidarın nihai biçimi olarak; “hiç kuşkusuz, 

kapitalizmin ekonomik ve politik olarak yeniden yer yurt edindirme 

yönündeki en fantastik girişimidir” (Deleuze ve Guattari, 1983: 

258’den akt. (Best ve Kellner, 2016: 139) şeklinde vurgulamışlardır. 

4.4. “Organsız Beden” Kavramı 

Kapitalizmde, tüketim ve gösteriş temel olduğu için beden son derece 

önemsenmektedir. Deleuze ve Guattari’de, kapitalizmle birlikte, insan 

bedeninin her organı bir makineye dönüşmüştür. Bunları; yeme- 

makinesi, anal-makine, konuşma-makinesi ve nefes alma-makinesi 
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(Işık, 1996: 38- 39) şeklinde kavramsallaştırmışlardır. Kapitalist 

sistemde iktidar, bireyleri, teknik makineler aracılığıyla köleleştirmiş, 

makineye dönüştürmüş ve bu makinesel kullaştırma aracılığıyla itaat 

etmelerini sağlamıştır (Deleuze ve Guattari, 1993: 87- 88). Organsız 

beden, organı olmayan bir beden anlamı taşımaz, virtuel bir beden 

kavramı yaratılır. Bedeni dilde oluşan ikilikler ve bu sabit düzeneğin 

dışına çıkarırlar, beden bir özne kimliği olarak düşünülmez (Aydınalp, 

2020: 53). Dolayısıyla organsız bedende beden; kapitalizmin yarattığı 

robotlaşmış, makineleşmiş bedende olduğu gibi, özneyi temsil eden bir 

somutluk, tüketim kültürü ve popüler kültürün yarattığı gösteriş ve 

şekilcilikle, kendini temsil ettiği bir gösterge değil, tüm bu amaç ve 

kaygılardan kopmuş, ayrışmış, arınmış ve özgürleşmiş bir beden olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Bu noktada Deleuze’e göre organsız bedenlere, kapitalizmin birer haz 

alma makinesine dönüştürdüğü bedenleri, kapitalist sistemin esiri 

olmaktan kurtararak, sınırsız bir tüketimden, gösterişten, şekilcilikten 

uzaklaşarak ulaşmak mümkündür. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 

olan, üretimden uzak ülkeleri sömürü haline getiren kapitalizm, fark 

ettirmeden insanları esiri haline getirmektedir. “Ne olursa olsun tüket” 

mantığı bugün dünyayı bir tarafta açlık sınırında yaşam mücadelesi 

veren toplumların, diğer tarafta ise obeziteye çözüm arayan süper 

güçlerin yer aldığı bir yapıya dönüştürmüştür. Kapitalizm güçlünün 

gücüne güç kattığı, bunu yaparken zayıfı ve kaynaklarını sömüren ve 

eşitsizliği normalleştiren bir sistem olarak görülmektedir. 
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4.5. “Köksap” (Rhizome) Kavramı  

Deleuze ve Guattari’nin “Kapitalizm ve Şizofreni” kitabının 2. Cildi 

olan “Bin Yayla”da; “köksap” (rhizome) kavramına dayalı, 

totalleştirilebilir olmayan bir postmodern çokkatlılık teorisini ortaya 

koymak için yola çıkılır. “Köksap” Deleuze ve Guattari’nin yersiz 

yurtsuzlaşmış hareket için kullandıkları yeni terimleridir (Best ve 

Kellner, 2016: 144- 145). Köksap kavramı, ağaç yapısının karşısavı 

olarak üretilmiştir. Ağaç yapısı hiyerarşik bir yapıya sahipken 

köksaplar, hiyerarşik değildir ve birbirinden azat, özgür çokluklardır. 

Ağaç formlu düşünme biçiminde her şey hiyerarşik bir düzen içindedir. 

Bu hiyerarşik düzen içerisinde her şey kök referansında 

tanımlanmaktadır. Bu bakımdan Deleuze, Batı düşünme biçiminin ağaç 

formlu düşünme biçimi olduğunu söylemiştir (Deleuze ve Parnet, 1990: 

43). Buna karşılık Deleuze’ün geliştirdiği köksap; ağaç formlu 

düşünme biçiminde olduğu üzere sabit öz oluşturmak yerine oluşum ve 

değişim içerisindedir. Zira köksap, her zaman farklı bağlantılarla 

yeniden oluşmaktadır. Bu farklı bağlantılar içerisinde her şeyin 

bağlandığı sabit öz yoktur. Bununla birlikte ağaç formlu düşünme 

biçiminde her şeyin birbirlerine bağlandığı nedensel düşünme biçimi 

vardır. Zira Batı düşünme biçimindeki hiyerarşik yapıda her şey ilk 

nedene bağlanmıştır. Bu ilk neden bir öz olduğu gibi “Tanrı”, “İdea”, 

“Cogito” gibi düşünceler de olabilmektedir. Deleuze, bu düşünme 

biçimlerini eleştirerek her şeyin köksap düzleminde sürekli bağlantılar 

içerisinde var oluğunu savunmaktadır (Sutton ve Jones, 2013: 21- 22). 

Deleuze’e göre yabani çimenler, karıncalar, kurt sürüleri, motosikletli 
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serseriler ve şizofrenler, yersiz yurtsuzlaşmış uzamlarda dolaşan 

köksaplardır. Yersiz yurtsuzlaşmış çizgilerin oluşturduğu takımlar 

temelde iktidar takımlarından ziyade arzu takımlarıdır. Köksaplar 

doğaları gereği yassı olup hiyerarşik değildirler (Best ve Kellner, 2016: 

147- 150). 

Deleuze (2017: 89);“Her şeyin arkasında olan şey farktır, ama farkın 

arkasında hiçbir şey yoktur” sözüyle farkı değerli kılıp, “oluş” 

kavramıyla ilişkilendirmiştir. Oluş, farklı oluşu barındırmaktadır ve 

farkı sürekli üretmektedir. Bir sonları olmadığı gibi, sabit bir kimlikleri 

ve yapıları da yoktur. Her olay tekildir, bu tekillikler evrende değişim 

akışının sürekliliğine tabidir ve özne bu akışın içerisinde belirir. Oluşlar 

bu nedenle yaratıcı ve üretimseldir. Bu yönüyle oluşlar ikili karşıtlıklar 

sistemine ve hiyerarşik yapılara meydan okur, tekildirler ve farklıdırlar. 

Yani oluşlar rizomatiktir, diğer bir deyişle, yeni durumları ortaya 

çıkaran bağlantı ağlarıdır ve bu bağlantı noktalarında hiyerarşik bir yapı 

söz konusu değildir (Deleuze, 1980: 323’ten akt. Aydınalp, 2020: 54). 

Köksap bilgisi, “devlet düşüncesi”ne muhalif bir “göçebe düşünce” 

biçimidir. Evrenselci devlet düşüncesi “devlet makineleri” aracılığıyla 

icra edilir ve göçebe düşünce, köksap bilgisi gibi “savaş makineleri” 

vasıtasıyla bunlarla çarpışır. Ağaç biçimli bir kurum olan devlet, her 

türden akışı denetim altına almaya- nüfus, metalar, para vb.- ve 

göçebeliği mağlup etmeye çalışır. Buna karşılık olarak göçebeler 

ayaklanma ve gerilla savaşı gibi mikrooperasyonlar aracılığıyla kentleri 

ve devletleri tahrip etmeye girişmişlerdir. Şizofren, köksap ve göçebe 

Deleuze ve Guattari açısından baskıcı, temsili özdeşliklerden kopma ve 
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parçalanmış, libidinal bedeni üretme yönündeki postmodern izlek 

üzerindeki birer çeşitlemedir. Şizofrenler baskıcı toplumsal 

gerçeklikten el etek çekerek eklemsiz arzu hallerine çekilirler, 

göçebeler küçük gruplar halinde açık mekânlarda özgürce dolaşırlar ve 

köksaplar, arzulayan bedenleri bir birleriyle ve kısmi nesneler alanıyla 

bağlantılandıran yersiz yurtsuzlaşmış arzu çizgileridir (Best ve Kellner, 

2016: 151- 152). 

4.6. “Yersiz Yurtsuzluk” ve “Göçebelik” Kavramları  

Yersiz yurtsuzluk, kavram olarak kökü, yeri, yurdu olmamak 

anlamındadır ve merkezci düşünce klasiğine karşı bir düşünceyi ifade 

eder. Yersiz yurtsuzluk bu doğrultuda göçebelik ve göçebe düşünce 

kavramlarıyla beraber ele alınır. Deleuze’e göre kapitalizm, önce 

mevcut yapıyı dağıtmakta, yersiz yurtsuzlaştırmaktadır, sonra da kendi 

varlığını devam ettirebilmek amacıyla yeniden yer yurt sahibi edindirir. 

Böylece bütün kültürler bir taraftan köksüzleştirilirken diğer taraftan 

kapitalizmin varoluşu için yeniden yerleştirilmektedir.  

Yersiz yurtsuzlaşma ve göçebe oluş Deleuze felsefesinin odağıdır. 

Onun göçebeliğe verdiği önem; kapitalizm gibi sistemler tarafından 

kodlanıp ele geçirilemiyor olmasına dayanır. Göçebe, göçmen gibi bir 

yere yerleşmek ve orayı yurt edinmek üzere hareket etmez ve sürekli 

yer değiştirir. Göçebenin yolu tanımlanmamış, belirlenmemiş, 

işaretlenmemiştir (Deleuze ve Guattari, 1990: 82). Deleuze ve Guattari 

daha önce şizoöznelere rağbet ettikleri gibi şimdi de göçebeleri 

alkışlamaktadırlar. Göçebe hareket, yeğinliklerin organsız bedende 
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dolaşıma girme yollarını betimlemek için kullanılanbir metafor ve “bir 

yerdeyken bile asla durmayıp hareket etmeyi sürdürmesi gereken” 

(Deleuze ve Guattari, 1987: 159’dan akt. Best ve Kellner, 2016: 152) 

postmodern özne açısından normatif bir amaçtır. Postmodern göçebe 

hayat bir yaratıcılık ve oluş tecrübesidir, gelenek ve uyumculuk karşıtı 

bir karakteri vardır tüm normalleştirici güçlere direnir (Best ve Kellner, 

2016: 152).  

Deleuze kapitalist düzenin insanları “özgürleştirmek” adına önce yersiz 

yurtsuzlaştırdığını ve daha sonra toplumlar fark etmeden onları kendi 

yarattığı düzenin içerisinde tekrar yer yurt sahibi yaptığını ifade 

etmektedir. Yakın tarihe bakıldığında ABD’nin özgürlük ve demokrasi 

getirmek adına Ortadoğu’daki ülkelere savaş açtığı ve son derece 

başarılı şekilde yönettiği propagandayla bunu meşrulaştırdığı 

görülmektedir. Ancak toplumları özgürleştirme kamuflajı altında 

hedeflediği kaynaklara ulaşarak bu toplumları zamanla kendisinin 

sömürgesi haline getirmektedir. Buna ek olarak, kapitalizmin önce 

insanları köle gibi çalıştırmaya mahkûm edip, sonra da kazandıklarını 

çılgınca tüketmeye yönlendirmesini de yersiz yurtsuzlaştırmanın bir 

diğer göstergesidir.  Nitekim kapitalizm köle gibi çalıştırmaya mecbur 

bıraktığı toplumları önce ürettiği, stres ve yabancılaşmayı yani 

oluşturduğu şizoid patalojiyi kendi lehine yeniden dönüştürür. Bu 

bunalım içerisindeki toplumlar kendilerini eğlence, tatil gibi boş zaman 

faaliyetlerine yöneltirler ve böylece kapitalist sistem kısır bir döngü 

halinde sürer gider. 
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SONUÇ 

Gilles Deleuze kendine özgü farklılığıyla modern ve postmodern 

kapitalist sistemin bireylere getirdiği merkezileşmeye, tektipleşmeye, 

metalaşmaya, bireyciliğe, aşırı tüketimden dolayı oluşan şekilciliğe 

eleştirel bir gözle yaklaşmayı öngören postyapısalcı bir filozof olarak, 

felsefeyi yeniden kurgulamıştır. Onun işi kavramlar yaratmak ve bu 

kavramları tekrar tekrar dönüştürerek yeniden yaratmaktır. Yarattığı 

kavramlar, var olan dayatmacı sistemlere, mutlak merkeziyetçi otoriter 

ve totaliter yönetimlere karşı bir anlamda direniş niteliğindedir. 

Toplumların içinde bulundukları bunalımları sorgulamaları, merkezde 

toplanıp ağaç şeklinde kökleşen ve özdeş güçlerin dağılmasını ve buna 

karşılık merkezsiz, hiyerarşik olmayan, özgür ve üreten bir sistem 

yaratmak için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 20. yüzyılın 

dayattığı ve süper güçlerin en sevdiği oyuncağı olan kapitalizme 

antagonist yapısıyla toplumların önce birer arzu makinesine dönüşerek 

değişmeyi arzulamalarını ve birer savaş makinesi olarak sistemin 

boyunduruğundan kurtulmaları gerektiğini savunmaktadır. 

Kapitalizmin esiri olmamak için her türlü hazdan ve şekilcilikten uzak 

durarak organsız bedene dönüşmeyi ve klişeleşmiş, kök salmış 

düşüncelerden kurtularak farklılıklara kapı açan, oluşun akışı içerisinde 

yersiz yurtsuz ve göçebe olmayı idealleştirmiştir. Onun kendine özgü 

içkinlik felsefesi, ampirizmden gelen ve bilginin nesnellikten uzak, 

deneye dayanan bir yapıda olduğu görüşüne dayanmaktadır. 
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Deleuze ürettiği bu kavramlarla 21. yüzyıl dünyasına da ışık tutmuştur. 

Nitekim tüm dünya adeta akıl tutulması içerisinde şuursuzca bir üretim 

ve tüketim paradoksu içerisindedir. Kapitalizm tüm dünyanın bu sistem 

içerisinde şekil almasını sağlarken, güçlünün daha da güçlendiği, 

zayıfın ise sömürgeleştiği bir düzen oluşmasına yol açmaktadır. 

Böylece bu sistemi yöneten ülkeler güçlerini kaybetmemek uğruna 

kapitalizme sıkı sıkı tutunmaya ve güçsüz olanı yok olmaya mahkûm 

etmeye devam etmektedir.  

Günümüz dünyasında medya, kapitalizmin bir hediyesi olan kârlılığın 

kıskacına çoktan girmiştir ve ekonomi politik yaklaşımlara göre 

varlığını idame ettirebilmek için sistemin onayladığı şekilde hareket 

etmektedir. Reyting kaygılarıyla çoğunlukla popülerleştirilmiş, 

tüketime hizmet eden ve iktidar güçlerden doğabilecek baskılar 

kaygısıyla tarafsızlık ilkesinin kaybedebildiği içeriklere yer veren bir 

yapıdadır. Diğer taraftan sahiplik yapısının ideolojilerine uygun 

içeriklerle medya birer propaganda aracı haline gelerek, kitleleri 

manipüle etme konusunda dünyada artık gücünü ispatlamış bir konuma 

gelmiştir.  

Sonuç olarak; medyanın ve manipülasyona açık kitlelerin postmodern 

çağdaki durumu, Deleuze’ün ürettiği kavramlarla idealleştirdiği 

yapılara ulaşmanın zorluğunu gösterse de Deleuze, eşsiz bakış açısı ve 

yarattığı kavramlarla postmodern çağın yeniden anlamlandırılmasını 

sağlamıştır. 
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GİRİŞ  

Dijital pazarlama; sosyal medya pazarlaması, arama motoru 

pazarlaması, mobil pazarlama ve e-posta pazarlaması gibi birçok 

çevrimiçi pazarlama kanal ve taktiklerini kullanarak ürün ve 

hizmetlerin tanıtım ve satış işlemidir. Dokunmatik ekran kullanımının 

tüm cihazlarda giderek yaygınlaşması, mobil cihazların akıllı hale 

gelmesi ve sosyal medya kanallarının yaygınlaşması süreçleri eş 

zamanlı olup dijital pazarlama uygulamaları açısından sinerjik bir etki 

ortaya çıkarmış ve tüketici ya da müşterilerin davranışlarının gerçek 

zamanlı olarak anlaşılabileceği/analiz edilebileceği bir düzeye 

ulaşmıştır. 

Son on yıldır adından çokça söz ettiren kripto paralar ve onlarla adı 

gündeme gelen blok zinciri teknolojisi alanında, kripto paralar yavaş 

yavaş kenara çekilmeye ve asıl yönelim birçok sektör açısından blok 

zinciri teknolojisine kaymaya başlamış görünmektedir. Bu doğrultuda, 

blok zinciri teknolojisinin sadece Bitcoin ya da kripto paralardan ibaret 

olmadığı, çok daha fazlasını ifade ettiği ve tüm endüstriler üzerinde 

büyük bir etkisi olacağı tahmin edilmektedir. Blok zinciri teknolojisinin 

farklılık yaratacağı başlıca alanlardan biri de dijital pazarlamadır. 

Her şeyin bir merkeze bağlı olduğu günümüz dünyasında; paralar 

merkez bankalarına, kanunlar devletlere, hatta internet üzerinden 

verilen reklamlar bile Google, Instagram ve Facebook vb. kanal ve 

kuruluşlara bağlıdır. Uçtan uca iletişimin (peer to peer) geldiği son 

nokta olarak kabul gören blok zinciri teknolojisi ise merkezi olmayan 
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bir sistem sunmakta ve sahip olduğu tüm verileri bloklar arasında 

paylaşılır kılmakta, böylece verilerin her yerde olabilmesini 

sağlamaktadır. Blok zinciri sistem kullanımlarının çoğu başlangıçta 

finans ve kripto para birimlerinde olmuştur; ancak dijital para birimleri 

de dahil altta yatan teknolojik (blok zinciri) sistemin pazarlama iletişimi 

adına da önemli fırsatlar sunduğu düşünülmektedir. 

Son yıllarda blok zinciri teknolojisi sürekli gelişim ve yayılım 

göstermektedir. Blok zinciri sistemi, Bitcoin ve daha birçok 

kripto/dijital para birimlerinin arkasındaki teknoloji olarak 

bilinmektedir; ancak işlem iyileştirmedeki kullanımının ötesinde, veri 

ve bilgilerin kullanım şeklini de değiştirmiştir. Saydamlık, güvenlik ve 

ademi merkeziyetçilik özellikleri nedeniyle blok zinciri teknolojisi, 

birçok endüstrinin de giderek daha fazla alanına ve gündemine 

girmektedir.  

Blok zinciri teknolojisi sadece Bitcoin'den ya da kripto para 

birimlerinden ibaret olmayıp çok daha fazlasını ifade etmekte ve tüm 

endüstriler üzerinde büyük bir etkiye neden olacağı tahmin 

edilmektedir; çünkü blok zinciri teknolojisi yakın gelecekte dünyanın 

tamamına yayılması muhtemel sistemler önermektedir. Özünde, blok 

zinciri sistemi, üçüncü taraf doğrulamasına gerek kalmadan iki taraf 

arasındaki işlemleri mümkün kılan ve dijital verinin kopyalanmasına 

değil dağıtılmasına izin veren bir yapıya dayanmaktadır. Sadece finans 

sektörü değil, birçok sektörde yayılım gösterecek bir potansiyele 

sahiptir. Blok zinciri teknolojisi ortaya çıktığı dönemde, madencilik adı 

verilen bir süreçle kripto para ürünlerini veya para birimlerini dünya 
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ekonomisine kazdırmada önemli bir rol oynamıştır; ancak kripto para 

dünyası ile adı çokça anılmasına rağmen tek varlık platformu 

kripto/dijital paralar değildir. Blok zinciri olanaklarının uygulanmaya 

başlandığı öncü alanlardan biri de dijital pazarlamadır. Çünkü blok 

zinciri teknolojisinin en önemli yönü; iletişimin farklı amaç ve 

beklentilere sahip tarafları (marka/reklamveren ve hedef kitle/müşteri) 

arasında merkezi olmayan ve aracıyı ortadan kaldıran; reklamveren 

adına pazarlama maliyetlerini düşüren bir iletişim sürecini sağlayacak 

teknolojik alt yapıyı sunmasıdır. Pazarlama iletişimi adına bu olanak ve 

açılımları sağlarken de her şeyin taraflar arasında belgelenir ve 

doğrulabilir olmasını mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmadaki 

amaç; blok zinciri teknolojisinin pazarlama iletişimi alanına nasıl 

entegre edildiği/edilebileceği ve dijital pazarlama uygulamalarına 

sağladığı ürün/marka ve müşteri yönlü katkı ve yenilikleri ortaya 

koymaktır. Bu doğrultuda; blok zinciri teknolojisinin dijital 

pazarlamaya entegrasyonundan elde edilebilecek temel sonuçlar; dijital 

aracıyı ortadan kaldırmak, kişisel verilere erişim ve kullanım açısından 

haksız rekabeti önlemek, markalara kişiselleştirilmiş müşteri-reklam 

etkileşimi seçenekleri sunmak, müşteri ilişkilerinde şeffaflığı artırmak 

ve tüketicilerin bilgilerini paylaşma konusunda kullanıcı verilerini 

koruyan, müşteri yönlü denetim, kontrol ve kazanım olanaklarını 

artırmak olarak sıralanabilir. Bugünden bakıldığında henüz erken 

dönemlerini yaşayan ancak hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden blok 

zinciri teknolojisinin finans sektöründe olduğu gibi dijital pazarlama 

dünyasında da derinlemesine dalgalar yaratacağı tahmininde bulunmak 

geleceğe yönelik kuvvetli bir ihtimal gibi görünmektedir. Çünkü 
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pazarlama iletişimde “aracısız merkezsizleşme” ve “veri değerinin 

tüketiciye döndürülmesini” vaat eden bir teknoloji olarak blok zincir 

sistemi, dijitalleşme ve pazarlama arasındaki bir yarış ve iş birliğini 

ifade etmektedir.  

Bu bağlamda çalışmada, öncelikle blok zinciri teknolojisi ve bu 

teknolojinin potansiyel kullanımları ile pazarlama iletişimi alanına 

fayda sağlama yolları üzerinde durulmuş, daha sonra bir örnek olay 

olarak “Global Miles” uygulaması blok zinciri teknolojisinin pazarlama 

iletişimine entegrasyonu çerçevesinde analiz edilmiştir.  

1. DİJİTAL PAZARLAMA 

Dijital pazarlama stratejileri müşterileri kazanmak ve elde tutmak için 

kritik öneme sahiptir. Günümüzde pazarlama stratejileri de, dijital işlem 

temelli müşteri yönetim merkez ve sistemlerine doğru yönelmektedir. 

Gün geçtikçe artan daha büyük ve daha iyi müşteri veri kümelerinin 

yanı sıra çeşitlenen platform/kanal/mecra sayısının da etkisiyle 

pazarlama iletişimi başarısına yardımcı olacak gerçek dijital fırsatları 

damıtmak, pazarlama iletişimi uygulayıcıları için anahtar bir konuma 

gelmiştir. 

Dünyanın neredeyse tamamının artık dijital merkezli ve çevrimiçi 

olduğu bir dönemde dijital pazarlama kavramı da sürekli gelişen ve 

büyüyen bir alandır. Dijital pazarlama iletişimi, ürün/hizmet geliştirme, 

fiyatlandırma ve satıştan, halkla ilişkiler faaliyetlerine ve hatta insan 

kaynakları yönetimi süreçleri ve işe alımlara kadar neredeyse her 

önemli ticari operasyonun bir parçasıdır (veya olmalıdır); ancak birçok 
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yönden, dijital pazarlama geleneksel pazarlamadan farklı değildir. Her 

ikisinde de akıllı kuruluşlar, müşteriler ve potansiyel müşterilerle 

karşılıklı yararlı ilişkiler geliştirilmeye çalışılır. 

Dijital pazarlama, adından da anlaşılacağı gibi, dijital platformların 

kullanılmasıyla bir yaklaşım, strateji veya bir marka oluşturma ya da 

tanıtım ve satış faaliyetleri yürütmek olarak tanımlanabilir. Dijital 

pazarlama iletişimi süreçlerine; tüm modern pazarlama araçları, dijital 

pazarlama kanalları ve sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere, 

etkileşimli ve gerekli olan her türlü etkili pazarlama kampanyası 

olanağı sunabilen araçlar dahil edilebilmektedir. Bu doğrultuda dijital 

pazarlama; marka, ürün veya hizmetin çevrimiçi olarak geliştirilmesi 

ve satışını kapsamaktadır (Mandal ve Joshi, 2017: 5428). Günümüz 

dünyasında dijital pazarlama uygulamalarının pazarlama karmasının en 

önemli parçası olduğu düşünülmektedir; çünkü gün geçtikçe daha fazla 

işletme ya da marka, iyi bir dijital ve çevrimiçi pazarlama varlığına 

daha fazla önem vermekte ve yatırım yapmakta olduğundan dijital 

pazarlama iletişimi alanı hızla büyümektedir. 

Teknolojik yakınsama ve mobil cihazların çoğalması ve yaygınlaşması; 

kullanıcı merkezli, zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran, esnek, 

ekonomik, müşteri etkileşimli ve daha ölçülebilir dijital pazarlama 

uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda, 

gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan dijital pazarlama uygulama 

stratejileri markalar ve organizasyonlar için büyük bir potansiyel 

sunmaktadır. Dijital pazarlama uygulamalarının potansiyel 
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kazanımlarının bazıları aşağıdaki gibidir (Otero ve Rolan, 2016: 38-

39):  

▪ Dijital pazarlama platformları ve web 2.0 hizmetleri, kapsamı ve 

sürekli güncellenebilmesi nedeniyle marka bilinci ve marka imajı 

oluşturmak için birçok fırsat sunmaktadır. 

▪ Bağlantılar yoluyla bilgi yayma olanakları tüketicilere kuruluşa 

daha geniş ve özelleştirilmiş bir şekilde yaklaşma şansı 

sunmaktadır. 

▪ Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve etkinliklere katılım için basit 

ve kullanıcı dostu platformlar sunduğundan kullanılabilirlik ve 

işlevsellik yönü kuvvetlidir. 

▪ Dijital pazarlama uygulamaları ile müşteri etkileşimi artmaktadır. 

Kuruluşların kitleleriyle uzun vadeli ilişkiler kurmasına katkı 

sağlar ve böylece marka ile müşteri arasında olumlu bir deneyim 

yaratma imkânı sunar. Bu etkileşim, ürün değerlendirmesi gibi 

temel olabilir veya her şeyi kapsayan bir deneyim haline de 

gelebilir. 

▪ Görsel düşünme doğrultusunda dijital pazarlama, farklı görüntü 

ve video tabanlı araçlar sunar. Bu olanak da ilgi çekici dijital 

içeriklerle daha fazla katılım sağlayarak kitlelere ulaşmanın 

çekici bir yoludur. 

▪ İnternet, kuruluşları kendi aralarında topluluk bağlantıları yoluyla 

izleyicileri ve kullanıcılarıyla buluşturmak için eşsiz bir platform 

sunmaktadır. Bu bağlanabilirlik durumu, müşteri deneyimlerini 
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geliştirebilir ve ürün, marka veya kuruluşla olan ilişkiyi 

geliştirebilir. 

▪ Dijital pazarlamada çevrimiçi platformlar reklam etkinliğini 

ölçümleme avantajı sağlamaktadır. Dijital olanaklar, müşteri 

takip seçeneklerinin varlığı ve çıktıyı değerlendirme imkânında 

ilk sırada yer almaktadır. 

Tüm bu avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak için marka ve 

işletmeler; markaları veya organizasyonel imajları doğrultusunda 

somut hedefleri olan bir dijital pazarlama iletişimi stratejisi 

izlemelidirler.  

Dijital pazarlama kavramı; dijital teknolojiler aracılığıyla, özellikle 

internet üzerinden, mobil teknolojileri de kullanılarak ve diğer dijital 

kanal ve ortamlar da dahil olmak üzere ürün veya hizmetlerin 

pazarlanması için bir şemsiye terimdir (Kingsnorth, 2016: 17). Marka 

ve işletmeler 1990'lı yıllarda başlayıp 2000'li yıllarda hızlanarak dijital 

pazarlamayı kullanmaya başlamışlardır. Dijital pazarlama 

kampanyaları, pazarlama platformlarına ve günlük yaşama giderek 

daha fazla dahil edildiğinden ve insanlar fiziksel mağazalara gitmek 

yerine dijital cihazları kullandıkça; arama motoru optimizasyonu 

(SEO), arama motoru pazarlaması (SEM), içerik pazarlama, influencer 

pazarlama, içerik otomasyonu, dijital kampanya pazarlama, e-ticaret 

pazarlama, sosyal medya pazarlaması, sosyal medya optimizasyonu, e-

posta ile doğrudan pazarlama, optik diskler ve oyunlar üzerinden 

pazarlama ve görüntülü reklamcılık gibi uygulamalar pazarlama 
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iletişimi alanında gittikçe yaygınlaşmaktadır (James ve Durham, 2016: 

8). 

Dijital pazarlamaya yönelik ilk yaklaşımlar, onu geleneksel pazarlama 

araçlarının ve stratejilerinin internet üzerinde bir yansıması olarak 

kapsamlandırmıştır. Bununla birlikte, dijital dünyanın özelliklerinin 

pazarlamaya tahsis edilmesi, çevrimdışı düşünülemeyen araç ve 

stratejilere yol açan kanalların, formatların ve yöntemlerin gelişimini 

teşvik etmiştir. Günümüzde dijital pazarlama, geleneksel pazarlamanın 

bir alt türü olmaktan ziyade, pazarlama hedeflerini gerçekleştirmek için 

kişiselleştirilmiş pazarlama iletişimi mesajlarının kitlesel dağıtımını bir 

araya getiren yeni bir olgu haline gelmiştir.  

2. PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE BLOK ZİNCİRİ 

(BLOCKCHAIN) TEKNOLOJİSİ  

Dijital pazarlama uygulamaları da dahil olmak üzere pazarlama iletişim 

kanallarında iki ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimde hep üçüncü 

bir parti yapının varlığı söz konusu olmaktadır. Bu üçüncü taraflar, 

pazarlama kampanyasında hem hedef kitleye hem de reklam verene ne 

verirlerse o verilerle yetinilmekte ve o sınırlı veriler baz alınarak 

stratejiler oluşturulup revize edilmektedir (Siu, 2020: 3). 

Dijital pazarlama alanında verilen reklamlar düşünüldüğünde; şu anki 

sistem ile pazarlama mesajlarının yöneltildiği hedef kitleye bir duvarın 

arkasından seslenilmektedir ve karşı taraftan gelen tepkilere göre 

kampanya mesajları güncellenmekte veya sunulan avantajların hepsi bu 

bağlamda planlanmaktadır. Blok zincir teknolojisi bu aradaki aracı 
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duvarının ortadan kalkması ya da şeffaf bir cama dönüştürülmesini 

sağlayarak kime seslenildiğinin görülebilir olmasını mümkün 

kılmaktadır (Lorne vd., 2018: 113). Böylece markaların da daha şeffaf 

olması gerekecek ve hedef kitlenen tepkilerini anlamak ve markanın 

kendisini anlatması çok daha kolay ve verimli olabilecektir. Bu açılım 

beraberinde pazarlama faaliyetleri için harcanacak bütçenin daha 

verimli kullanılabilmesini de beraberinde getirebilecektir. 

Blok zinciri teknolojisi, şeffaf ve değiştirilemeyen işlemlerin bir 

kaydını tutamakta ve daha fazlasını sağlayarak diğer teknolojilerden 

daha güvenli bir dijital kayıt tutma yöntemi önermektedir. Zincir 

içerisinde, ayrı kullanıcılar arasında açıkça paylaşılabilen ve 

değiştirilemez bir işlem kaydı oluşturan elektronik bir kamu defteri 

(tüm taraflara açık işlem/muhasebe defteri) sunmaktadır. Her işlemin 

bir zaman damgası ve bir önceki işlemle bağlantısı vardır, bu nedenle 

değiştirmek imkânsızdır (MarketBlazer, Inc., 2018: 3). Her dijital 

kayda veya işleme blok adı verilir ve açık veya kontrollü bir kullanıcı 

grubunun elektronik deftere katılmasını ve değiştirebilmesini sağlar. 

Kayıtlar yalnızca tüm katılımcılar/taraflar arasındaki anlaşma ile 

değiştirilebilir veya güncellenebilir ve yeni bilgiler/işlem kayıtları 

girildikten sonra silinemez (Crosby vd., 2015: 8). Sonuç olarak, bir blok 

zinciri, sistemde var olan her işlemin gerçek ve doğrulanabilir bir 

kaydına sahiptir. Blok zinciri sistemi ayrıca yönetici de değildir; çünkü 

zincir içindeki kullanıcıların her biri yönetici konumundadır. Bu 

doğrultuda; blok zinciri genellikle bir teknoloji olarak adlandırılsa da 
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onu değişmez bir ilişki/muhasebe/işlem kayıt defteri oluşturan bir 

mimari olarak tanımlamak da mümkündür. 

Blok zinciri teknolojisi dijital pazarlama alanında hedef kitlenin 

verilerinin kaynağına direkt olarak ulaşılmasını, her şeyin daha basit, 

daha net olduğu bir ortam kurgulayabilmeyi olanaklı kılabilir. 

Blok zinciri teknolojisi dijital pazarlamaya entegre olduğunda aracı 

kuruluşlar tamamen ortadan kalkmayacaktır; ancak onların da evrilmesi 

gerekecektir. Aracı kuruluşların evrimi de en çok marka ve reklam 

veren işletmelerin faydasına olacaktır. Şu an dijital mecralarda, sosyal 

medya kanalları olan Facebook, Instagram, Twitter ya da Google gibi 

platformlarda pazarlama kampanyası yürüten şirket ya da markalar, 

pazarlama iletişimi performanslarını hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, 

yaşadığı yer ve beğendiği sayfalar gibi istatistiklere bağlı olarak 

değerlendirmektedir. Bu veriler blok zinciri sisteminde ham veriler 

olarak kalabilir ve blok zinciri teknolojisinin hedef kitlenin verilerinin 

daha ayrıntılı olarak elde edilebilmesini sağlaması mümkün olabilir. 

Örneğin yayınlanan reklamdan; hafta sonları saat 23.30’dan sonra 3 

peynirli, ince hamur pizza yemeyi sevenler veya otobüs yolculuklarında 

ön sıralarda, tekli koltukta ve cam kenarında oturmayı tercih edenler 

gibi veriler elde edilebilir ve bu sistem sayesinde hedef kitle nokta atışı 

yapılabilecek şekilde daraltılabilir. 

Blok zinciri teknolojisinin pazarlama iletişimine etkisi ve bugün bilinen 

ve uygulanan pazarlama yöntemlerinden farkları şunlardır:  
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1. Blok zinciri teknolojisi, dijital pazarlama aracısını ortadan 

kaldırmakta ve kârlılığı artırmaktadır: Örneğin, arama motoru 

pazarlaması yöntemi (Search Engine Marketing/SEO) ele alındığında; 

bir web sitesinin, doğrudan reklamveren bulmak yerine Google banner 

reklamlarını sitelerinde görüntülemeyi seçmesinin nedenlerinden biri, 

belki de en önemlisi, Google'ın sağlam bir güven kaynağı 

oluşturmasıdır. Bir şirket Google görüntülü reklam ağı tarafından 

incelenirse, büyük olasılıkla ana web sitesinin markasına zarar 

vermeyecek güvenilir bir işletme olması muhtemeldir (Single Grain, 

2018: 2-3). Şekil-1’de belirtildiği gibi; Google, işlemlerin işlenmesini 

de gerçekleştirir ve böylece web sitesi sahibine, reklamverenin 

reklamında oluşturulan tıklamalar için bir ödeme yapılır. Bir reklam 

mecrası olarak kullanılan ilgili web sitesi ile reklamını yayınlatmak 

isteyen işletme/ürün/marka arasında bir aracı/komisyoncu konumunda 

olan Google da işlem takibi fonksiyonu dolayısıyla kazanç elde 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Blok Zinciri Teknolojisi Olmadan Bir Web Sitesi ile Reklamveren İşlemi 

Kaynak: https://www.affde.com/tr/blockchain-marketing-case-studies.html, Erişim 

Tarihi: 31.08.2021. 

Google vd. 

Web Sitesi 

Sahibi  

Reklamveren 

https://www.affde.com/tr/blockchain-marketing-case-studies.html
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Bu durumda, Google esasen reklamveren ve web sitesi sahibi 

arasındaki aracıdır. Bu nedenle, kardan belli bir pay/komisyon 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Blok Zinciri Sistemi ile Web Sitesi ve Reklamveren İşlem İlişkisi 

Kaynak: https://www.affde.com/tr/blockchain-marketing-case-studies.html, , 

Erişim Tarihi: 31.08.2021. 

Bu trafiğe blok zinciri tarafından bakılacak olursa (Şekil-2); web sitesi 

sahiplerinin reklamverenleri bulmak için Google görüntülü reklam 

ağından geçmeleri gerekmeyecektir; çünkü her bir kullanıcı zaten blok 

içerisinde doğrulanacaktır. Reklamveren, gerçek tıklamalar için ödeme 

yaptığını bilir ve site sahibi de ödediği tutarın adil olduğuna 

güvenebilir. Böylece Google'a (veya Facebook'a veya başka herhangi 

bir aracıya) gerek kalmayacaktır. Tüm bunlar, ekstra maliyetlerde bir 

azalma ve kâr marjında belli bir artış sağlayacaktır. 

Blok zinciri sistemi ile web sitesi sahipleri ve reklamverenler 

birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilir; çünkü kullanıcılar ve 

Blok Zinciri Sistemi  

(ile Tıklanmaların  

Geçerliliği Garanti Altına Alınır) 

Web Sitesi 

Sahibi 

 

Reklamveren 

 

https://www.affde.com/tr/blockchain-marketing-case-studies.html
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tıklamalar otomatik olarak doğrulanmakta ve bu sayede tıklanma 

geçerliliği garanti altına alınmış olmaktadır. 

2. Blok zinciri teknolojisi pazarlama iletişiminde şeffaflık ve güven 

sağlamaktadır: Şeffaflık, tüketicinin bir şirketin iddiaları konusunda 

güvenilir olup olmadığını keşfetmesini sağlamaktadır. Birçok şirketin, 

özellikle de büyük markaların karşılaştığı sorunların başında tüketici 

güveni gelmektedir. Çoğu zaman tüketiciler, yiyeceklerinin geldiği 

yerlerden kıyafetlerinin yapıldığı fabrika koşullarına kadar her şeye 

şüpheyle bakmaktadırlar. Markalar, blok zinciri pazarlamasıyla diğer 

taktiklerin sağlayamayacağı bir şekilde şeffaflık ve güven inşa 

edebilirler; çünkü her şeyin belgelendiği ve doğrulandığı bir seviye 

sunan blok zincir sistemi, pazarlama operasyonlarına bir değer teklifi 

sunmaktadır. Örneğin, bir müşteri blok zinciri aracılığıyla bir 

perakendecinin tedarik zincirinin perde arkası görünümünü elde 

edebilir ve ürünün nasıl yapıldığını tam olarak öğrenebilir. Dünya 

çapında şubeleri olan bir Amerikan perakende satış mağazalar zinciri 

markası olan Walmart ile ilgili yapılan vaka çalışmasında (Jagati, 

2019); Walmart tedarik zinciri süreçlerini daha şeffaf hale getirmek için 

bir proje üzerinde IBM ile iş birliği yapmıştır. Blok zinciri sistemi ile 

Çin'deki perakendecinin tabanından başlayarak sağladığı ürünlerin 

orijinal olup olmadığının sorgulanmasından başlamak üzere nereden ve 

hangi aşamalardan geçerek müşterinin önüne geldiğini adım adım 

dijital olarak izleyen ve müşterisine sunan Walmart'ın tüketiciler 

açısından neyi satın aldıklarına güvenmek için gereken kanıtı 

edinmelerini sağlamıştır. 
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3. Blok zinciri pazarlama iletişiminde markaların hesap verme 

sorumluluğunu artırmaktadır: Bu noktada kurumsal sosyal sorumluluk 

kampanyaları kamu duyarlılığı açısından yetersiz görülmekte ve blok 

zinciri sisteminin şeffaflığı ve dokümantasyonu, halkın 

görüntüleyebileceği ve şirketleri sorumlu tutmak için kullanabilecek 

sayısallaştırılmış sözleşmeler oluşturmak için kullanılabileceği 

öngörülmektedir. 

4. Blok zinciri tüketicilere kendi bilgilerini kontrol etme imkânı 

sağlamaktadır: Pazarlama iletişimi alanında tüketici kimliği ya da 

müşteri bilgileri çoğu zaman tüketiciler açısından endişe konusu 

olmaktadır. Blok zinciri sistemi; kullanıcıya kimlikleri ve işlem 

geçmişleri üzerinde tam kontrol sağlayan sistemler sunmaktadır 

(Netvent Inbound, 2020). 

Bu durum; pazarlama iletişimi uygulayıcılarının tüketici ya da 

müşterilerinin izini sürmede öncekinden tamamen farklı bir yol izlemek 

zorunda kalacakları anlamına gelmektedir. Hatta blok zinciri sisteminin 

pazarlama iletişimi süreçlerinde kullanılması, tüketicilerin iletişim, 

kimlik bilgileri ve dikkatleri için ücret almalarını da sağlayabilecektir. 

Kullanıcıya reklam malzemelerini tüketmesi için ödeme yapabilecektir. 

Örneğin bir marka, kullanıcısına haftalık satış bültenine abone olmak 

için teklif götürdüğünde, müşterinin bu abonelik teklifine mikro bir 

fiyat karşılığında yanıt verebilecektir. Hatta bir kripto para birimi 

karşılığında ödenen sembolik ama birikince anlamlı olacak rakamlar, 

örneğin bir e-postayı ya da kısa mesajı okuma, bir reklamı tıklama 

bedeli olarak, tüketicinin kendi iletişim bilgileri ve dikkati üzerinde 
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gücü ve kazancı olmasının yanında pazarlama iletişimi 

uygulayıcılarının da sürekli olarak etkileşim içeriklerinin değerini 

kanıtlamaya yöneltebilecektir. 

Marka ve işletmeler tarafından bugün, internet servis sağlayıcıları 

(ISP's-Internet Service Providers) ve web tarayıcıları olan iki dijital ağ 

geçidi aracılığıyla müşteri bilgilerine erişilebilmektedir. Her iki yapı da 

tüketiciler hakkında bilgi edinmek ve tüketici çevrimiçi aramalarına 

erişmek için kullanılmaktadır. Marka ve şirketler gelecekteki pazarlama 

planlarını kurgulamak/uygulamak adına tüm çevrimiçi davranışları 

kayıt altına alıp analiz etmektedir. Bu durum aslında müşterilerin kişisel 

verilerine kolayca ve izinsiz erişildiğinin, verilerin satın alındığının 

veya satıldığının kanıtıdır. Bu süreçte tüketici verilerine erişimde adil 

ve etik erişimde ihlaller söz konusu olmaktadır.  Blok zincir 

teknolojisinin devreye girdiği aşama da burasıdır; çünkü blok zinciri 

onaylı imzalar üzerine kurulmuş bir ağda, verilerin sahibinde kalması 

mümkün olmaktadır. 

Bu sistem, Google, Facebook, Youtube, Instagram ya da Twitter gibi 

yaygın kullanılan uygulamaların sahip olduğu sunucuların etrafında 

yapılanmış sistemin tam zıttı bir yapı sunmaktadır. Bu ağla, bir 

kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde, web sitesi aksiyon 

kayıtlarına ve kendi kişisel bilgilerini koruma olanağına sahip 

olmaktadır. Sonuç olarak, blok zinciri ile tüm kişisel bilgiler 

şifrelenecek ve koruma altında olacaktır. 



432 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

Blok zinciri teknolojisinin sunduğu bu yapı bireyler için fırsat ve konfor 

niteliğinde bir şey olsa da pazarlama iletişimi alanı için zorlayıcı 

olabilir; çünkü hedef müşteri kitlesi ya da kullanıcı verilerine erişim 

olmadan pazarlama uygulayıcılarının hedef kitlenin tam bir resmini 

elde etmek için doğrudan müşterilerden ve potansiyel müşterilerden 

veri toplamaları gerektirmektedir. Ek olarak, blok zinciri sistemi 

pazarlama ve reklam araçları kaynaklı kullanıcı deneyimini de 

değiştirebilecektir; çünkü kullanıcılara hangi içeriği ve reklamları 

görüntülemek istediklerine gönüllü olarak karar verme olanağını da 

sunmaktadır. 

Pazarlama iletişiminde blok zinciri sisteminin kullanımı yukarıda 

açıklanmaya çalışılan avantajlara ek olarak markalaşma için de 

olanaklar sunmaktadır. Blok zinciri teknolojisini kullanmak marka ve 

firma imajına da etki edecek ve gelişen teknolojiyi benimseyen, ileri 

görüşlü, yenilikçi ve teknolojik bir organizasyon olarak algılanmayı 

sağlayacaktır. Bu doğrultuda pazarlama iletişiminde blok zinciri 

yapısına geçme temalı halkla ilişkiler stratejileri de oluşturulabilir. 

3. ÖRNEK OLAY OLARAK GLOBAL MILES UYGULAMASININ 

BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ İLE ENTEGRASYONU 

3.1. Global Miles Uygulaması 

Global Miles, Türkiye’de banka ve havayolu şirketlerinden bağımsız 

olarak çalışan ilk mil uygulamasıdır. Bu uygulamada, kullanıcılar 

harcama ya da uçuş yaptıkça mil puan kazanmaktadırlar 

(https://www.globalmiles.com/hakkimizda.html, Erişim Tarihi: 
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27.08.2021). 2016 yılında kullanıma açılan uygulama, The Loyalty 

Magazine Awards 2017’de “Best Use of Mobile Within a Loyalty 

Strategy” ve Loyalty 2018’de “Best Use of Technology” 

kategorilerinde finale kalarak başarısını ortaya koymuştur. Dünyada 

blok zinciri teknolojisini kullanan tek mil uygulaması olan Global 

Miles, 2017 yılı sonunda programını, Ingenico’nun cihazlarıyla entegre 

ederek Türkiye’de ve yurt dışında yaygınlaşmaya başlamıştır (Ingenico 

a Wordline Brand, https://ikasa.ingenico.com.tr/Customer/ 

ClientDetail?clientId=73, Erişim Tarihi: 27.08.2021). 

Bir mobil uygulama tarafından kullanılabilen ve yönetilebilen, 

havayolları ve sık uçuş yapan yolcular için dünya çapında dağıtılan 

milleri kazanmayı sağlayan bir blok zinciri platformu olan Global 

Miles, aynı zamanda web üzerinden de kullanılabilmektedir.  

 

Resim 1: Global Miles Logosu ve Sloganı 

Kaynak: https://www.globalmiles.com/, Erişim Tarihi: 27.08.2021. 

Global Miles kullanıcılarına üye iş yerlerinde alışveriş yaparken ya da 

uçuş yaptıklarında mil kazanma olanağı sunmaktadır. Kullanıcıların 

üye iş yerlerinde harcama yaptıklarında mil kazanabilmeleri için satın 

https://www.globalmiles.com/
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alma fişi üzerindeki QR kodu mobil uygulama üzerinden taramaları 

gerekirken, yaptıkları uçuşlardan mil kazanabilmeleri için uçuş 

öncesinde uçuş bilgilerini mobil uygulamaya girmeleri ve mobil 

uygulama ile kalkış havalimanında check-in, varış havalimanında ise 

check-out yapmaları gerekmektedir. Mil kazanmak için kredi kartı ya 

da depozito kartı kullanılabileceği gibi nakit ödemelerde de mil 

kazanmak mümkündür. Miller, Global Miles cüzdanında birikmekte ve 

istendiği gibi kullanılabilmektedir. Kullanıcılarına istedikleri havayolu 

şirketi ile uçuş yapma olanağı sunan Global Miles, yapılan 

harcamalardan herhangi bir masraf ya da vergi kesintisi yapmamakta 

ve kazanılan miller süresiz olarak kullanılabilmektedir. Global Miles 

uygulamasında veri güvenliği ise blok zinciri teknolojisi ile 

sağlanmaktadır (https://www.globalmiles.com/index.html, Erişim 

Tarihi: 27.08.2021). 

Global Miles, program ortaklığı iş modeli ile kullanıcılarına olduğu 

kadar iş ortaklarına da farklı avantajlar sağlamaktadır. Program 

ortaklarına müşterilerini tanıma ve geri bildirim alma olanağı sunan 

uygulama, program ortaklarının müşterilerinin ihtiyaçlarına tam olarak 

cevap verebilmeleri için müşteri memnuniyeti anketleri yapmalarını da 

sağlamaktadır. Böylece program ortakları, kişiye özel kampanyalar 

düzenleyebilmekte, kendi ödüllendirici ilkelerini belirleyebilmekte ve 

müşteri sadakati oluşturabilmektedirler (https://www.globalmiles.com/ 

partners.html, Erişim Tarihi: 27.08.2021). Global Miles’ın üyelerine ve 

iş ortaklarına sunduğu hizmetler ve sağladığı avantajların temelindeki 

teknolojik alt yapı ise blok zinciri teknolojisi ile sağlanmaktadır. 
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Resim 2: Global Miles’ın Bazı Program Ortakları 

Kaynak: https://www.globalmiles.com/partners.html ve 

https://www.globalmiles.com/index.html, Erişim Tarihi: 27.08.2021. 

Program ortaklığı sözleşmesi ile Global Miles kullanıcıları, mil 

kazanımı ve harcamasında yalnızca bir firma üzerinden değil istedikleri 

firmadan işlem gerçekleştirebilmektedirler. Blok zinciri teknolojisi 

sayesinde kişinin bloğu diğer bütün anlaşmalı firmalarla bağlıdır, 

dolayısıyla üyeler, aracı bir firma olmadan direkt firmayla iletişime 

geçip işlemlerini yapabilmektedirler. 

 

Resim 3: Global Miles Mobil Uygulaması Arayüzü 

Kaynak: https://www.globalmiles.com/index.html, Erişim Tarihi: 27.08.2021. 

https://www.globalmiles.com/index.html
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Global Miles, gerçek bir teknoloji ve veri odaklı bir sadakat 

programıdır. Seçim ve tercih sınırlamalarının kaldırılmasıyla üyelerine 

gerçek özgürlük ve ek olarak verimli kullanma ve takas seçenekleri 

sunan program, havayolu sadakatinin mevcut bir ürünü olan milleri, 

katma değeri olan etkin para birimine ve bunun ötesinde dijital varlıklar 

kazanmaya dönüştürmektedir. Blok zinciri aracılığıyla kişisel 

Ethereum cüzdanlarına doğrudan transferler yoluyla kullanıcılarının 

dijital varlıklarının mil cinsinden %100 sahipliğini sağlamaktadır.  

Tüketici ağlarına ve veri tabanlarına bağlantısı ile sektör oyuncularına 

katma değerli bir müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sunan Global 

Miles, özellikle açık arayüzü ile seyahat endüstrisinin tüm bileşenleri 

için geniş ölçekte dijital/mobil çalışma alanı yaratmaktadır. Yüksek 

düzeyde güven ve şeffaflık sağlayan merkezi olmayan bir Ethereum 

genel blok zinciri sistemi üzerinde çalışan Global Miles platformundaki 

tüm mil transferleri ve ilgili işlemler, mobil uygulaması üzerinden 

birkaç dokunuşla ve blok zinciri teknolojisi sayesinde saniyeler içinde 

gerçekleştirilebilmektedir. 

3.2. Global Miles ve Çözüm Ortağı Ingenico 

Ingenico bir worldline markasıdır. Türkiye’de EFTPOS alanında 

faaliyet gösteren firma, 2015 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı’ndan yazarkasa lisansı alarak “Lisanslı Yazarkasa Firması” 

olmuştur. Worldline, iş yerlerine YazarkasaPOS ve EFTPOS yazılım 

ve donanım hizmetleri, finansal servisler ve mobilite çözümleri, e-işlem 

servisleri, yurtiçi ve yurtdışı yerinde ve sanal perakende çözümleri, 
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yüksek güvenlikli ödeme işlemleri, e-bilet ve dijital hizmetler olmak 

üzere ödeme sistemleri alanında geniş bir çözüm portföyü sunmaktadır 

(https://www.ingenico.com/about-ingenico/about-us/about-us, Erişim 

Tarihi: 28.08.2021). 

Worldline, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeyi 

sağlayan, toplumların güvenini ve güvenliğini pekiştirmeyi amaçlayan 

dijital ödeme ve işlem çözümleri tasarlamakta ve işletmektedir. Firma, 

dijital ödemelerin hızlı, verimli, ergonomik ve güvenilir olacağı 

nakitsiz bir ekonomiye doğru aşamalı bir geçiş vizyonuna sahiptir. 

Böylece uçtan uca dijital çözümler, müşterilerin ödemeler, e-biletleme 

ve çok kanallı müşteri ilişkileri yönetimi aracılığıyla müşterileri ile 

dijital etkileşim fırsatları yakalamalarına yardımcı olmaktadır 

(https://worldline.com/en/home.html, Erişim Tarihi: 28.08.2021). 

 

Resim 4: Gloabal Miles Çözüm Ortağı Ingenico Grup Amblemi 

Kaynak: Ingenico / Global leader in seamless payment, 

https://www.ingenico.com.tr/, Erişim Tarihi: 28.08.2021. 

Ingenico, 30 yılı aşkın süredir ödeme endüstrisinde kesintisiz ödeme 

konusunda liderlik yapmaktadır. Mağaza içi, çevrimiçi ve mobil olmak 

üzere tüm kanallarda ticareti güçlendirmek için akıllı, güvenilir ve 

güvenli çözümler sunan markanın bu ürün ve hizmetleri ile üye 

işyerleri, kredi kartlarından alternatif ödeme yöntemlerine kadar her 

https://www.ingenico.com/about-ingenico/about-us/about-us
https://www.ingenico.com.tr/
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türlü ödeme yöntemini mağazadan, internetten veya mobilden kabul 

edebilmekte ve tüketicilere sorunsuz bir ödeme deneyimi 

yaşatabilmektedir. 

Ingenico ile entegrasyonu sayesinde Global Miles da ek bir çaba 

gerektirmeden Türkiye'deki en büyük bankaların ağları kadar büyük 

olan 200.000 satış noktasına ulaşma potansiyeline sahip olmuştur.  

3.3. Global Miles Uygulamasında Blok Kullanımı 

Blok zinciri teknolojisinde blok temel bir kavramdır ve her kullanıcının 

kendine ait bir “blok”u bulunmaktadır. Kullanıcılar, işlemlerini 

kendilerine ait olan bu bloklar aracılığıyla yapabilmektedirler. Global 

Miles uygulaması da blok sistemiyle işlem yapmaktadır. Her 

kullanıcının sistem üzerinde kendine ait bir “blok”u bulunmaktadır. Söz 

konusu bu bloklar uçuş firmalarına bağlıdır ve kullanıcılar mobil 

uygulama ya da web sitesi üzerinden aldıkları bileti sisteme 

kaydedebilmekte ve uçtukları mesafe kadar mil kazanabilmektedirler. 

Burada önemli olan nokta ise arada bir aracı kurumun olmamasıdır. 

Aracı kurumların tamamen ortadan kalkması, kullanıcının bütün uçuş 

firmalarıyla doğrudan bağlantı kurmasını sağlamaktadır. 

Global Miles uygulamasında kendi kişisel sayfasını oluşturan 

kullanıcılar gerçek isimleri ile hesap oluşturabildikleri gibi takma ad da 

kullanabilmektedirler. Uygulamada, kullanıcının kişisel bilgileri 

istenmemektedir. Bunu Global Miles uygulamasının kısa bir süre 

içerisinde hem ülke genelinde hem de uluslararası arenada yaygın 

olarak kullanılmasını sağlayan önemli bir faktör olarak değerlendirmek 
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mümkündür. Öyle ki her ne kadar kanunlarla korunuyor olsa da dijital 

dünyada kişisel verilerin yayılması oldukça kolay bir hale gelmiştir. 

Kişisel verilerin istenmemesinin uygulamayı kullanıcı nezdinde daha 

güvenilir bir konuma yükselttiğini söylemek mümkündür.  

3.4. Global Miles Uygulamasında Mil Kullanımı 

Global Miles uygulamasında kazanılan miller, hesaba bağlı olan karta 

yüklenmektedir. Bu kart kişinin kendisine ait olan bir banka kartı 

olabileceği gibi uygulama üzerinden oluşturulmuş bir sanal kart da 

olabilmektedir.  

 

Resim 5: Global Miles Mobil Uygulaması Mil Harcama Sekmesi 

Kaynak: https://www.globalmiles.com/, Erişim Tarihi: 27.08.2021. 

https://www.globalmiles.com/
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Global Miles uygulamasında mil kazanabilmek için uçak biletlerinin 

uygulama üzerinden alınması gerekmektedir. Miller kullanıcının uçuş 

mesafesi oranında verilmektedir. Kazanılan miller uygulamada kayıtlı 

olan banka kartı ya da sanal kartta birikmektedir. Kazanılan miller, bir 

sonraki uçuşta kullanılabilmekle birlikte, uygulama üzerinden puana 

dönüştürülerek anlaşmalı kafe, restoran, otel, alışveriş merkezi vb. 

yerlerde de kullanılabilmektedir.  

Uygulama üzerinden tanımlı sanal kart ile de kazanılan miller 

harcanabilmekte ve millerin takibi gerçekleştirilebilmektedir. QR kod 

ile herhangi bir şifreleme sistemine ihtiyaç olmadan kullanıcılar 

işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Uygulama üzerinde kazanılan 

miller seyahat yapabilecek düzeye geldiğinde uygulama kullanıcıya 

bildirim göndermektedir. Blok zinciri teknolojisini kullanması 

nedeniyle kazanılan miller hiçbir zaman kaybolmamakta, son tarih 

baskısı olmadan kullanıcı dilediği zaman ve şekilde millerini 

harcamaya dönüştürebilmektedir. 

3.5. Global Miles Uygulamasında Şeffaflık 

Blok zinciri teknolojisinde şeffaflık, tüm blokların tüm işlemleri 

görebilmesi ile gerçekleşmektedir. Her kullanıcı kendi kimliğini 

oluşturmak için benzersiz bir adrese, başka bir deyişle takma ada 

sahiptir ve işlemler bu takma adlar üzerinden gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla uygulama merkezi bir kişi ya da kurum tarafından 

yönetilmeye oranla daha fazla şeffaflık sunmaktadır.  
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Global Miles merkezi olmayan bir sistemle, eş deyişle blok zinciri 

teknolojisi ile kurulan ve kullanımı devam eden bir uygulamadır. 

Global Miles uygulaması üzerinde yapılan bütün işlemler kullanıcılar 

tarafından takip edilebilmektedir. Bununla birlikte uygulama üzerinde 

kayıt oluşturulması sırasında kişisel bilgilerin paylaşımının zorunlu 

tutulmaması ve bilgi paylaşımında kullanıcıya birden fazla seçenek 

sunulması da uygulamanın şeffaflığına katkı sağlamaktadır.  

Uygulamanın tüm kullanıcıların anlayabileceği basitlikte olmasının 

kullanıcılar nezdinde artı bir değer sağladığını söylemek mümkündür.  

Bilet alırken ya da alışveriş yaparken kazanılan miller ve millerin 

harcanması sırasında yapılan işlemler kullanıcıya anında bildirilmekte 

ve işlemler canlı olarak takip edilebilmektedir. Dolayısıyla uygulamada 

gerçekleştirilen tüm işlemlerin sorunsuz bir şekilde takip edilebilmesini 

uygulamanın şeffaflığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirmek 

mümkündür.  

3.6. Global Miles Uygulamasının Güvenilirliği 

Global Miles kullanıcılarından üyelik sırasında telefon numarası ve 

isim dışında kişisel bir veri istenmemektedir. Kullanıcı adının istenmesi 

ise teklifler ve kampanyalar hakkında kişileri bilgilendirme amacını 

taşımaktadır. Bununla birlikte uygulamaya giriş yaparken, kullanıcıya 

farklı üyelik seçenekleri sunulmaktadır. Bunlar arasında “Google ile 

giriş yap” ve “Facebook ile giriş yap” seçenekleri de bulunmaktadır. Bu 

seçeneklerden biri ile giriş yapıldığında kullanıcının e-mail adresi de 

sistem ile paylaşılmaktadır. Bu durumda uygulama Hash Metodu (daha 
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güvenli şifre ya da parola oluşturma) ile şifrelenmiş ve Facebook ile 

paylaşılan e-posta adresini sadece eşleştirme işlemi için 

kullanmaktadır. E-posta adresi eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra 

en kısa süre içerisinde Facebook sistemlerinden silinmektedir. Böylece 

kişisel bilgilerin yanlışlıkla veya yetkisiz erişimine ve kullanımına, 

değiştirilmesine veya ifşasına engel olunmaktadır.  

Uygulama üzerinde yapılan harcamalar ise uygulama üzerinden 

oluşturulan sanal kart ya da kullanıcıya ait bir banka hesap kartı 

üzerinden yapılmaktadır. Uygulama üzerinde yapılan işlemlerin hemen 

hemen hepsi kazanılan miller üzerinden yapıldığı için kullanıcı 

herhangi bir maddi kayıp yaşamamaktadır. Ayrıca uygulamaya ait olan 

sanal kart ile alışveriş ya da mil harcamasında QR kodu kullanılması da 

kart bilgilerinin ele geçirmesi gibi bir sorunun önüne geçmektedir. 

Blok zinciri tabanlı bir uygulama olarak Global Miles; millerin bir 

mobil uygulama tarafından dünya çapında dağıtımını, kullanılmasını ve 

yönetilmesini sağlayan ilk bağımsız blok zinciri programı ve platformu 

olarak öncü bir örnek teşkil etmektedir. 

SONUÇ 

Pazarlama iletişimi, gelişen bilgi teknolojilerinden en çok etkilenen 

organizasyonel fonksiyonlardan biridir. İnternet ve bilgi iletişim 

teknolojileri, şirket ve markalara hedef kitleleri ile yeni iletişim ve 

etkileşim kanallarını sağlamaktadır. Satış, pazarlama ve müşteri 

desteğinde müşterilerle daha yakın ve daha uygun maliyetli ilişkiler 

yaratılabilmekte ve şirketler sürekli bilgi, hizmet ve destek sağlamak 
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için bu dijital teknolojileri kullanabilmektedir. Ayrıca, hedef müşteri 

gruplarla uzun vadeli ilişkiler ve teşvik edici tekrar satın alımlar için 

temel oluşturabilecek olumlu etkileşim yaratılabilmektedir. 

Blok zinciri teknolojisi, pazarlama iletişimi alnına yeni vaatler ve yeni 

tehditler getirmektedir. Dijital pazarlama kanalları, müşterilerin artık 

sadece tüketim tarafında olmayacağı şekilde dönüşmektedir. Bunun 

yerine, kanallar değer yaratıcıları rolünü üstlenmektedir. Ayrıca, ağ 

sahipliği etkilerinin bir sonucu olarak marka elçisi rolünü bile 

üstlenebilirler. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için markaların bakış 

açılarını değiştirmeleri ve blok zinciri ekosisteme katılımları için 

gerekli stratejik çaba ve yatırımı ortaya koymaları gerekmektedir. Öte 

yandan, Blok zinciri ile pazarlama uygulamaları yeni zorluklarla karşı 

karşıyadır. Müşteri verilerinde, kontrol ve kullanımın müşterilerin 

kendilerine ait olması, marka davranışını her zamankinden daha kolay 

hale getirebileceği öngörülmektedir. Ancak sonuç olarak; sorunsuz 

müşteri deneyimi, pazarlama iletişimi için farklılaşmanın değişmez tek 

anahtarıdır. Markalar da başarılı olmak için hikayeleri ve amaçları ile 

kitlelere hitap etmelidir. Tüketicileri bir araya getirmenin, 

önemsedikleri ve aktif olarak katıldıkları topluluklar oluşturmanın tek 

yolu da budur. Teknolojik düzeyde, blok zinciri bu kavramların 

gerçekleşmesini sağlama kapasitesine sahip görünmektedir. 

2020’li yılların başında olduğumuz şu dönemde hala emekleme 

aşamasında olan blok zinciri sistemi; ana akımda blok zinciri tabanlı 

projeler ve uygulamaların yaygınlaşmasının biraz zaman alacağını 

göstermektedir. Bununla birlikte, blok zinciri teknolojisinin pazarlama 
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iletişimi için incelenmesi gereken birçok ciddi etkisi olacağı bir 

gerçektir.  

Şirket ya da markalar arasında dijital işlemleri resmileştirmek için blok 

zincir tabanlı bir ödeme sistemine sahip olmak ve/veya blok zinciri 

teknolojisini kullanmak marka ve firma imajına da etki edecek ve 

gelişen teknolojiyi benimseyen, ileri görüşlü, yenilikçi ve teknolojik bir 

organizasyon olarak algılanmayı sağlayacaktır. Bu doğrultuda 

pazarlama iletişiminde blok zinciri yapısına geçme temalı halkla 

ilişkiler stratejileri de oluşturulabilir. 

Önümüzdeki yakın zamanda, on-on beş yıl içinde; akıllı ağlar olarak 

tanımlanabilecek blok zinciri tabanlı uygulamalarda bir atılıma tanık 

olunabilir. Az ya da çok, toplumun geneli ve özellikle pazarlama 

iletişimi ve işletmelerin diğer fonksiyon süreçlerinin bu teknolojilerden 

ciddi şekilde etkilenmesi beklenmelidir. Bu teknolojilerin robotik 

otomasyon-yapay zeka gibi yapılarla birleştiğinde tüm toplumu 

dönüştürmesi ve kitlesel dijitalleşmeyi gerçekleştirmesi dahi 

beklenebilir. 
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“İnsana yapılacak en büyük kötülük, 

 onu bir umudun içine hapsetmektir” 

Jean-François Lyotard 

 

GİRİŞ 

Lyotard postmodern toplumlardaki bilgi sorunu ve bilginin statüsünü 

incelemiştir. Tartışmasında nesne olarak "bilgi”'yi ele alırken, sorun 

olarak "meşrulaştırım" sorununu ve yöntem olarak da "dil oyunları”nı 

ele almıştır. Günümüzdeki teknolojik gelişmelerle birlikte bilginin 

konumunun değiştiğini, dönüştüğünü ifade eden Lyotard bunun 

sonucunda ortaya çıkan durumu “Postmodern Durum” olarak 

adlandırmıştır.  

Lyotard, totalleştirici ve evrenselleştirici metodlara karşı çıkarken tüm 

teorik düzlemlerde ve söylemlerde farklılık ve çoğulculuğun 

savunucularından olmuştur. “Postmodern Durum” adlı eseri başta 

olmak üzere yayımladığı bir dizi başka kitap ve yazılarında kendi kural, 

metod ve ölçütleri ile çoğulluk arasındaki farklılıklara dikkat çekmiştir. 

Lyotard meta-anlatıların miadını doldurduğunu, postmodernite ile 

birlikte evrensel anlatıların sonunun geldiğini vurgulamıştır. Bilgi 

kuramında söylem teorisini temel alan Lyotard, dil teorisinde; 

Wittgenstein’den esinlenmesine rağmen, yapısalcılardan farklı olarak 

bütüncül bir teori geliştirmez.  
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Söylemlerin heterojenliğini vurgulayan Lyotard, evrenselci ve temelci 

(foundationalist) teorilere karşı çıkarak günümüz postmodern teorsine 

yeni bir bakış açısı sunarak son derece önemli katkılarda bulunmuştur. 

Bu bölümde özellikle “Postmodern Durum” adlı çalışmasından yola 

çıkarak Lyotard’ın modern söyleme eleştirisi ile postmoderne olan 

katkıları sınırlılıklar çerçevesinde ele alınacaktır.   

1.JEAN-FRANÇOIS LYOTARD 

1.1.Hayatı 

Jean-François Lyotard; edebiyat teorisyeni, filozof, postmodernizm ve 

postmodern felsefenin öncülerinden çağdaş bir Fransız düşünürdür. 

1924'de Fransa'nın Vincennes kentinde doğan Lyotard, Jean-Pierre 

Lyotard'ın oğludur. Law, Form, Event (1988) başlıklı otobiyografik 

makalesinde belirttiği üzere, lisede okurken Dominik rahibi, ressam, 

tarihçi ve romancı olma hayalleri kurmuştu. Paris'te Sorbonne 

Üniversitesi'nde felsefe ve edebiyat okumuş olan Lyotard Sorbonne'da 

okurken Gilles Deleuze (1925–1995) ile tanıştı. 1974’de yayımladığı 

“Libidinal Ekonomi” adlı eserinde Gilles Deleuze’den de etkilenmiştir. 

1954'te fenomenoloji üzerine bir çalışma yayınlayan Lyotard, 1956’da 

felsefe yeterlik sınavını başarılı bir şekilde verdikten sonra, Doğu 

Cezayir'in başkenti olan Konstantin şehrinde bulunan bir lisede felsefe 

profesörü oldu ve daha sonra da Fransa'da La Fléche adlı lisede de 7 yıl 

felsefe öğretmenliği yaptı (https://plato.stanford.edu/entries 

/lyotard/#BiogSket).  

https://plato.stanford.edu/entries
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1954'te devrim başladığında Lyotard, kendi başlarına önemli siyasi 

düşünürler olan Cornelius Castoriadis ve Claude Lefort tarafından 

kurulan “Socialisme ou Barbarie” (Sosyalizm veya Barbarlık) adlı 

Fransız radikal Marksist dergiye katıldı. 1964 yılına kadar bu dergiye 

Cezayir Savaşı üzerine yazılar yazdı. 1959'da Paris'e döndü 1960 

yılında Sorbonne’da ders vermeye başladı ve 1966'ya 

kadar Sorbonne'da baş asistan olarak çalıştı. 1966’da ise Nanterre 

(Paris X) Üniversitesi’nde felsefe bölümüne geçti (https://www.homo 

psychologicus.com/jean-francois-lyotard-kimdir.html).  

1964'te “Socialisme ou Barbarie”den ayrıldıktan sonra ve “Pouvoir 

Ouvrier”e (İşçinin İktidarı) adlı bir başka dergiye katıldı. Bu dergiye 

de düzenli yazılar yazan Lyotard iki yıl sonra buradan da ayrıldı ve 

Fransız solunda sık sık olduğu gibi, Marksizme olan uzaklığı 

netleştikçe yol boyunca en yakın arkadaşlarından birçoğunu kaybetti 

(https://plato.stanford.edu/entries/lyotard/#BiogSket).  

1968-1970 yılları arasında Centre National de la Recherche 

Scientifique’de (CNRS) araştırmacı olarak görev aldı, ardından 

Vincennes (Paris VIII) Üniversitesine profesör olarak atanan Lyotard 

burada Deleuze’le birlikte deneysel sinema üzerine çalışan bir araştırma 

grubunun sorumluluğunu aldı. 

Lyotard düşünsel yaşamının başında Marksist bir konumda iken, 1974 

yılında yayımladığı “Economie Libidinale” (Libidinal Ekonomi) adlı 

kitabıyla birlikte Modernizm ve Marksizm temelli öğretileri eleştiren 

https://www.homo/
https://plato.stanford.edu/entries/lyotard/#BiogSket
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bir tarafa geçti. Bu kitaptan itibaren Lyotard'da Nietzsche'ci bir teorik-

politik konuma geçişin izleri görülmektedir. 

1987 yılında emekli olan Lyotard emekli oluncaya kadar Paris 

Üniversitesi'nde ve Saint-Denis'de öğretim üyesi olarak çalıştı. Bir süre 

Almanya'da konuk profesör olarak bulunan Lyotard ABD'nin çeşitli 

üniversitelerinde eleştirel kuram ve Fransız felsefesi üstüne dersler 

verdi. Lyotard, 1998 yılında ve 74 yaşında lösemiden öldü. 

1.2. Düşüncesine Genel Bakış 

Lyotard'ın ilk çalışmalarından itibaren Hegelci, fenomenoloji, 

diyalektik, Marksçı siyaset kuramı ve yapısalcılık gibi alanlarda farklı 

yaklaşımlar ortaya koyduğu ve eleştirel bir bakış açısı geliştirdiği 

söylenebilir. Bu bağlamda bu unsurların kendisi üzerinde de etkisi söz 

konusudur.  Lyotard ilk kitabı olan "La Phénoménologie" (1954) 

(Fenomenoloji) isimli eserinde felsefi olarak Husserl’den etkilenmiştir 

(Best ve Kellner, 1998: 182). Yine bu kitabında Merleau-Ponty ve 

Martin Heidegger’in de etkisi görülmektedir. Burada öznelci, nesnelci 

ve idealist eğilimleri aşma konusunda fenomenolojinin imkanlarından 

yararlanmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca Lyotard'ın üzerinde Theodor W. Adorno’nun, Emmanuel 

Levinas’ın Wittgenstein'ın  ve Jacques Derrida'nın da etkileri söz 

konusudur. Lyotard, yapısalcı anlayışa birçok kuramsal meselede karşı 

çıkmış olmasına rağmen önemli şeyler de almıştır. Öte yandan hem dili 

anlamak açısından dil bilimde ve özellikle de Sigmund Freud’un 

değerlendirilmesi açısından psikanalizde yapısalcılık-dışı bir yol 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
https://tr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
https://tr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
https://tr.wikipedia.org/wiki/Wittgenstein
https://tr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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izlemiştir. Ayrıca Wittgenstein'dan da "dil oyunları" anlayışını alarak 

kendi bünyesine katmıştır.  

1.3. Başlıca Eserleri 

Lyotard'ın ilk kitabı 1954’de çıkardığı “La Phénoménologie” (Türkçesi 

“Fenomenoloji” 2007) dir. Ardından sırasıyla, “Discourse, Figure”  

(1971), “Dérive à Partie de Marx et Freud” (1973), “Des Dispositifs 

Pulsionnels” (1973), “Economic Libidinale” (Orijinal basımı 1974, 

Türkçesi “Libidinal Ekonom”i 2012), “For a Pseudo-Teori” (1975), 

“The Postmodern Condition” (Orijinal basımı 1979; Türkçesi 

“Postmodern Durum” 1990), “The Differend” (1983) ve “Just 

Gaming” (1985) dir (https://plato.stanford.edu/entries/lyotard/#Aca). 

2. JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN BAZI KAVRAMLARLA 

İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ  

2.1. Postmodernite 

Post ön eki, sonra gelen anlamını taşımaktadır. Bu bağlamda 

postmodernite, moderniteden sonra gelen, modernite ötesi ya da 

modernitenin yerini alan anlamına gelmektedir. Lyotard ise 

postmodernitede, modernitenin meşruluk ilkesi “bilimsellik” anlatısına 

karşı çıkar; ifadede ve düşünmede farklı anlatıların imkanlarını 

gerçekleştirecek düzlemi sorgular. Bu bağlamda postmodernite 

modernitenin reddedilmesi değil, onun yeniden yazılmasıdır (Lyotard, 

1991: 8-9). Böylece postmodernite ile modernitedeki “meşruluk” 

anlatısının değişimi, dönüşümü ya da onun yeniden yazılması 
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sözkonusudur. Postmodernite ile bilgide ve bilimde geçerli olan tek bir 

metaanlatıya bağlılık değişirek dönüşür.  

Dolayısıyla postmodernitenin moderniteden net veya kesin bir ayrılışı 

yoktur. Ayrıca Lyotard postmoderniteyi, moderniteyi ardında bırakan 

bir dönem olarak değil, modernitenin içinde var olan bir süreç olarak 

değerlendirir (Anderson, 2002: 49). Postmodern kavramını 

“Postmodern Durum” adlı kitabında felsefî bağlama çeken kişi olarak 

görülen Lyotard, postmodernizm üzerine yapılan tartışmalarda ve 

postmodern felsefe içinde en çok gönderme yapılan isimlerden birisidir. 

 Lyotard “Postmodern Durum” adlı kitabında, modern bilginin meta-

anlatılara (üst-anlatılara) ve meta-söylemlere dayanarak bilgiyi 

meşrulaştırdığını belirtir. Ona göre postmodern kavramını tanımlayan, 

üst-meta-anlatılara karşı inançsızlıktır (incredulity). Bu inaçsızlığı da 

bilimlerdeki ilerlemenin bir ürünü olarak görmektedir (Lyotard, 1997: 

11-12). Bu yaklaşımda çoğunluk “üst-anlatı” kavramına odaklanırken 

tanımdaki anahtar sözcük olan “inançsızlık” kavramını ihmal 

etmektedir. Burada  “İnançsızlık” bir inkâr, kabul etmeme ya da 

reddetmeden ziyade inanmama anlamını taşımaktadır. Bu farklılık 

postmodernizmin en çarpıcı ve ayırt edici özelliğidir. Lyotard, 

bütünüyle hayatı açıklama ve yönlendirme iddiasındaki (adalet, evrim, 

özgürlük, eşitlik, rasyonalizm gibi) aydınlanma ideallerinin tamamını 

meta anlatılar (üst anlatı) olarak adlandırmaktadır. Ancak bu meta 

anlatıların tamamının anlamını yitirdiğini ve herhangi bir hükmünün 

kalmadığını ifade ermektedir (Lyotard, 1997: 7). 
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Lyotard için düşünce kendini sürekli yenileyerek yeni durumların 

imkanlarını yaratmalı; o, aynının söylemini çokluğun dil oyunları ile 

yıkmalıdır. Bu bağlamda Lyotard düşüncenin yeni eylemler ve koşullar 

yaratması gerektiği ilkesini benimsediğinden, adalette, politikada, 

bilimde ve sanatta mevcut düşüncelerin kavramsal işleyişlerini sorgular 

ve onları yeni hayallerle dönüştürür. Bu nedenle Lyotard için bilimin 

ve bilginin yanında, politika ve sanatın işlevi de bireylere hayal 

kurdurmak, arzularını yerine getirmek,  hayatı değiştirmek ve dünyayı 

dönüştürmektir (Lyotard, 1993: s.41). Bu doğrultuda Lyotard, 

postmodernitenin görevinin, gerçekliği arz etmek olmadığını, algılana 

bilinen fakat sunulamayan imâları keşfetmek olduğunu ileri 

sürmektedir (Lyotard, 1997: 158). 

Lyotard modernliği, devleti ve bilimi meşrulaştırmak için kullanılan 

meta anlatıların oynadığı rol ile açıklarken, postmodernliği de sanayi 

sonrası toplumun içinde bulunduğu şimdiki evresine karşılık gelen bir 

koşul veya durum olarak ifade eder. Lyotard,  “Postmodern Durum” 

adlı kitabında, ileri kapitalist toplumlarda bilgi, bilim ve teknolojiyi 

inceledi. Bu güne kadar bahsedilen üst anlatıların hedeflediklerini 

gerçekleştirememeleri neticesinde başarısızlığa uğramalarını 

postmodern duruma yol açtığını ileri sürmektedir. Bu durumun üst 

anlatılara karşı toplumda inançsızlık ve şüpheye neden olduğuna vurgu 

yaparak düşünsel alandaki bu kopuşla birlikte maddi alandaki 

değişimlerin de eşlik ettiğini ifade eder. 

Lyotard teknolojik gelişmelerin toplumsal dönüşüme etkisini kabul 

etmekle birlikte teknoloji ile bilim arasındaki bağlantının bir 
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meşrulaştırma süreci olmasının üniversiteleri, aydınların veya bilim 

adamlarının toplumda ayrıcalıklı bir sınıf olarak öne çıkarılmasını ciddi 

anlamda eleştirmektedir. Ona göre gerçeklik tek değildir ve özneden 

özneye değişir. Bu nedenle de toplumu açıklamak iddiasında olan ve 

doğrunun tek temsili olduklarını iddia eden meta- anlatıları reddeder.  

(Şaylan, 1999: 233-241). 

Lyotard, Meta- anlatılar yerine küçük anlatıların önemine vurgu yapar. 

Var oluş süreleri sınırlı olan bu anlatıların toplumun sorunlarına 

tamamına çözüm bulmak gibi bir iddiaları yoktur. Ancak toplumsal 

düzensizliği engelleyecek bakış açılarının geliştirilmesinde 

kullanılmaktadırlar. Lyotard, üst anlatılar olmaksızın da bazı durumlara 

özel bazı değer yargıları ile düzensizliğin önlenebileceğini 

savunmaktadır (Sim, 2006: 9).  

Neticede Lyotard, modernizme ilişkin meta anlatılar olarak adlandırdığı 

ilerleme, rasyonellik, aydınlanma, evrensellik ve özgürlük gibi bir çok 

temel kavram üzerinde durarak bu kavramları analiz eder Analizleri ile 

de bu kavramların neden inandırıcı olmadıklarını ortaya koymaya 

çalışır. Lyotard bu kuşku durumu ile birlikte başlayan yeni dönemi ve 

bu yeni yaşam tarzını “Postmodern Durum” olarak adlandırmaktadır. 

Lyotard’a göre götüren modernin bir parçası olan postmodern, modern 

ile sunulamayanı, sunarak kendisini ileri götürecektir. 

2.2.Postmodernitede Bilgi Sorunu ve Bilginin Yeni Konumu  

Kanada hükümetinin talebi üzerine bir rapor olarak hazırladığı 

“Postmodern Durum” adlı çalışmasında Lyotard postmodern 
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toplumlarda bilgi sorununu ve bilginin konumunu inceler.  Bilginin 

konumunu da “postmodern” kavramı ile ele alır. Bu çalışmasında 

postmodern toplumu ortaya çıkaran nedenler üzerinde durmazken; 

modernizmin, bütüncül ve evrenselleştirici iddiaları ile tartışmasız 

gerçeğe ulaşma çabası ve rasyonalizmi eleştirilir. Lyotard’a göre, 

1950’den itibaren devam eden teknolojik gelişmeler, zenginlik, 

kapitalist yenilenme nedenleriyle toplumlar post endüstriyel döneme, 

kültürler de postmodern döneme girdiği için bilginin de statüsü değişip, 

dönüşmüştür (Lyotard, 1997: 16). Teknolojideki değişim ve 

dönüşümlerin iki etkisi söz konudur. Bunlardan ilki; araştırma ve diğeri 

ise kazanılmış olanın aktarımıdır. Araştırmaya genetikteki 

araştırmaları, aktarıma ise makinelerin küçültülmesi ve 

ticarileştirilmesini örnek göstermektedir (Lyotard, 1997, 10) 

Bilginin konumundaki değişim ve dönüşümde ise sesbilimi ve dil 

teorileri, iletişim ve sibernetik problemleri, bilgi teorileri, modern 

matematik, bilgisayar ve onların dilleri ve bilgi bankalarındaki 

ilerlemeler ile teknolojik gelişmeler etkili olmuştur. Lyotard; son 

dönemlerde teknolojilerin dille ilgili konulara daha fazla zaman 

ayırdığını ileri sürer (Lyotard, 1997). 

Lyotard inşa edilmiş bilgi gövdesindeki enformasyon miktarına 

çevrilebilir olmayan her şeyin terkedileceği, yeni araştırmaların 

yönünün de yürütülen araştırmanın ortaya çıkarması olası sonuçların 

bilgisayar diline çevrilebilir olup olmadığı olanağınca belirleneceği 

çıkarımında bulunur (Sarup, 1999: 190). 
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Lyotard, iktidar ile bilginin aynı sorunun farklı iki görünümü olduğunu 

ileri sürer. Günümüz bilgisayar çağında bilgi sorunu ise bir yönetim 

sorunudur. Yapılan düzenlemelerin ya da çıkarılan yönetmeliklerin 

yöneticilerden makinelere geçmekte olduğuna dikkat çekilmekte ve 

bundan sonra da bu durumun aynı şeklide devam edeceğine vurgu 

yapılmaktadır. Burada asıl sorun makineler tarafından depolanan bu 

bilgilere erişmek gerektiği zaman bu erişim hakkı kimlere verilecek ve 

verilen bu kararın doğruluğunu kim garanti edecek? (Sarup, 1999: 191). 

Bu çerçevede Lyotard’a göre modernizm bilimi yüceltirken, 

postmodernizm bilimi bir ideoloji olarak görür ve hatta bilimi 

feminizm, falcılık gibi her türlü ideolojik söylem ile bir tutar (Soykan, 

1993: 137). 

Lyotard’a göre postmodernite bilimsel bilginin üstünlüğüne dayalı 

otoriter ve hiyerarşik dil yapılarını bozarak; onun yerine çokluğun 

anlatısına dayalı söylem türlerini oluşturur. Lyotard bilgilerin 

tamamının bilgisayar diline çevrilebileceğini ve tercüme makinelerinin 

de dilleri çevireceğini ileri sürer. Ayrıca bilgiyi kullananlarla üretenler 

arasındaki ilişkinin artık değiştiğini vurgular. Lyotard’a göre 

günümüzde üretimin esas gücünü, bir rekabet unsuru olan bilgi 

oluşturur ve hatta bu durumdan dolayı savaşların çıkış nedenleri bile 

değişebilecektir (Lyotard, 1997: 12).  

Postmodern dünyada bilgi edinmek tek başına bir amaç değildir. Bu 

nedenle herkes bilgi üretebilir. Bilimsel ve teknik bilginin birikimli 

olduğu tezi de doğru değildir. Çünkü her bilimsel önermenin her zaman 

karşıtı olarak farklı bir söylem geliştirilebilir ve bilimsel önermenin 
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yanlış olduğu ortaya konabilir. Bu nedenle bilimsel buluşlar arttıkça 

belirsizlik azalır önermesi doğru değildir (Lyotard, 1997: 123). 

Lyotard bilimsel bilgiyi, “bir söylem türü” olarak tanımlamaktadır. Ona 

göre söylem düzeyinde kanıtlanmış, yani meşrulaştırılmış her önerme 

“bilgi” dir. Böylece aydınlanmanın bilimsel bilgiye biçtiği rolü Lyotard 

geri alır. Lyotard bilimsel bilginin bütünü temsil etmediğini, bilgi 

türlerinden sadece biri olduğunu ileri sürer. Bilimin 

meşrulaştırılmasında ise artık üstanlatılar değil, paraloji (yanlış, 

farklılık ve aykırılık söylemi) önemlidir. Modern çağda bilimsel 

bilgiyle rekabetinde gerici ve ilkel olduğu görüşüyle dışlanan anlatısal 

bilgi de (mitler, efsaneler, gelenekler, masallar vb.) postmodern çağda 

bilimin meşrulaştırılmasında kullanılır. Geçerlilik ölçütleri farklı 

olması sebebiyle, anlatısal bilgi temelinde bilimsel bilginin ve bilimsel 

bilgi temelinde de anlatısal bilginin geçerliliği sorgulanamaz. Burada 

yapılabilecek tek şey söylem çeşitliliğine dikkat çekmektir. (Lyotard, 

1997: 64). 

2.3. Lyotard’ın Bilimsel Yöntemi (Dil Oyunları) 

Dil oyunları, tek bir üst anlatıya bağlı gerçekleşen modernite ile 

bilimsel bilginin üstünlüğüne dayalı üst anlatıların, farklı ifade 

şekilleriyle (performatif, saptayıcı, yaptırım, sorgulayıcı, vb.) 

bozulmasıdır. Lyotard batı bilimi, felsefesi ve politikasındaki üst 

anlatıları totaliter olmaları ile tek bir ifade biçimini ve öyküyü geçerli 

saymaları nedeniyle eleştirir (Kılıç, 2015: 118).  
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Modernitede anlatı, tamamen öyküye bağlı kalarak anlamın üretimi ve 

dönüşümü açısından anlaşılırken, postmodernitede öykülerin anlamının 

açığa çıkarılması değil, öyküdeki anlamın paralojiler (dizgelerin 

bozulması) ile yaratılması gerekir (Reading, 1991: 34). Modern 

anlatılarda homojenlik söz konusudur. Çünkü modern öykülerde dil 

oyunlarında çokluk değil; tek bir dil oyununa bağlılık vardır. Lyotard’a 

göre ise dil oyunları homojenleştirici değil, heterojenleştiricidir ve 

farklı dil oyunları arasındaki geçişte totaliter kurallar yoktur (Kılıç, 

2015: 118). Lyotard dil oyunlarında totaliter üst anlatı yerine, çokluğun 

olmasının önemine değinir. Böylece postmodernitede özne, tek bir dil 

oyunu içerisinde değil; farklı dil oyunlarıyla ve dil oyunlarının çokluğu 

içerisinde yeniden üretilip, çözülerek sosyalleşir (Kılıç, 2015: 119). 

Lyotard, günümüzde toplumun her zaman, kalıcı ve istikrarlı dilsel 

yapılar kurmadığını ortaya koyarak, dil parçacıklarından söz eder. Çok 

sayıda farklı dil oyunu olduğundan bahseden Lyotard, bunu da bir bilim 

insanı ve bir filozof üzerinden örneklendirir: “Birincisi ne bildiğini ve 

ne bilmediğini bilir; ikincisiyse bilmez. Biri sonuca varır, öbürü 

sorgular; bunlar iki dil oyunudur” (Lyotard, 1997: 14). 

Birey tek bir üst anlatıya bağlı kalmaz, farklı dil oyunları içerisinde 

parçalanır. Örneğin Farklı dil oyunlarının dağılımı içerisindeki sosyal 

özne yeniden üretilip çözüldüğü için bir yandan Batı müziği dinlerken 

öte yandan Batı kültürünü kendi ahlaki değerleri üzerinden eleştirebilir. 

Bunun nedeni ise, üst anlatıların farklı dil oyunlarının kavramsal ağıyla 

parçalanması ile hem özneyi, hem de toplumu bütünleştirecek 

anlatıların da parçalanmasıdır (Kılıç, 2015: 118). Böylece bireyler, iç 
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içe geçmiş, birbiriyle çatışan politik ve ahlaki kodların çokluğu 

içerisinde bulunur ve bu durum sosyal bağı parçalar. Örneğin 

kapitalizme karşı olan bir yazarın, kapitalizm eleştirisi olan kitabı ile 

lüks bir AVM’deki kitabevinde imza gününde yer alması (imza günü 

kapitalizmin ticari bir sonucudur) yine aynı AVM’de bulunan herhangi 

bir fast-food restoranda yemek yiyebilir. Ayrıca bu davranışında 

herhangi bir çelişki olduğunu da düşünmeyebilir. Bunun nedeni ise 

öznenin farklı dil oyunları içerisinde parçalanmış olmasıdır. Bu 

bağlamda parçalanma neticesinde tek bir dil oyununa bağlı olarak 

kurulan kültür, adalet ve kimliğin geleneksel formları yıkılarak yerine 

çokluğun dil oyunları geçer (Kılıç, 2015: 119).  

Lyotard dil oyunları düşüncesinde Wittgenstein’ın dil oyunlarından 

esinlenmiştir (Lyotard, 1997: 31). Başlangıçta her ne kadar 

Wittgenstein ile görüşleri çok yakın olsa da zaman içerisinde 

Wittgenstein’nın dil öğretisinin ötesine geçmiştir. Çünkü Lyotard dili 

sadece dil olarak ele almamış, gerçeğin ve epistemolojinin kaynağı 

olarak daha da genellemiştir. Ayrıca dil oyunlarını bilginin 

meşrulaştırılması sorununa ve epistemolojik alana da uygulamıştır 

(Ekinci, 2014: 32). 

Lyotard’ın dil oyunlarında dil oyunlarının tamamına yer vardır ve hiçbir 

dil oyununun diğerleriyle uzlaşmasına gerek yoktur. Bu her oyunun 

kendine ait kuralları olduğunu ve bu kurallar içinde varlığını 

sürdürebilir olduğunu gösterir. Kurallar yoksa oyun da yoktur. 

Lyotard’a göre bilim, sanat ve felsefe mekâna ve zamana göre değişen 

geçici sınırları ve kendi kuralları olan dil oyunlarıdır. 
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Lyotard dil oyunlarını satrançtaki hamlelere benzetir ve oyunla ilgili 

gözlemlerini;  

- Söylemi kullananlar (satrançtaki oyuncular) arasında açık ya da 

örtük bir anlaşma vardır ve dil oyunları bu anlaşmanın nesnesidir.  

- Kural yoksa oyun da yoktur. Öyle ki kuralın ufak bir tâdili bile 

oyunun doğasını değiştirir. İfade ya da "hareket" kuralları tatmin 

etmiyorsa, tanımladıkları oyuna ait değildirler. 

- Her söylem satrançtaki bir hamleye benzer.  

Şeklinde ifade eder (Bay Gülveren, 2019: 57). 

Lyotard, “dil oyunları”nın mutlaka kazanmak amacıyla yapılmadığını, 

yeni bir hareketin keşfedilmesinden dolayı duyulan haz için de oyunda 

hamleler yapılabileceğini vurgular  (Lyotard, 1997: 32). Postmodern 

edebiyat ürünlerindeki dil ile ilgili farklı ve yeni “hamleler”le yapılan 

“dil oyunları” bu şekilde açıklanabilir. Postmodern bir yazarın 

metinlerindeki “dil oyunları” ile yaptığı her yeni icat, yerleşik dile karşı 

kazanılmış bir zafer gibidir. 

Lyotard’ın dil oyunları teorisinde, dil oyunları arasında yaratım ve 

farklılık olanağı söz konudur. Bunu da sosyal yapı içerisinde geçerliği 

olan bilimsellik gibi tek bir dilin egemenliğini kırarak sağlar. Ancak bu 

süreçte dil oyunlarında yaratılacak bir parçalanma ve kırılmaya itiraz 

ise; gelenekselleşmiş kurumlar aracılığıyla, oyuna çeşitli kurallar 

dayatılması ya da oyunun sınırlandırılması şeklinde olur (Kılıç, 2015: 
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120). Kurumlar ve gelenekler aracılığıyla olan bu sınırlandırma ile 

farklı ifade türlerinin kullanımı kısıtlanarak kendi dil oyunlarının 

geçerliği meşrulaşmış olur. Kurumlar ve gelenekler tarafından 

söylenmesi ya da söylenmemesi gerekenler kurallarla belirlenirken, 

kendi dil oyunlarının erkini sağlamış olurlar. Kurumlar açısından 

söylenmesi gereken şeyler de nasıl söylenmesi gerektiği de belirlidir ve 

bunlar değişmezdir. Örneğin ders kitaplarındaki kalıplaşmış bilgiler, 

ordudaki emirler, matematikteki problemler, dinlerdeki dualar ve 

ibadetler, ailedeki anlatılar, tıptaki talimatlar, iş dünyasındaki 

yaklaşımlar gibi (Kılıç, 2015: 121). 

Her anlatı bir dil oyununu ifade eder. Bu bağlamda herhangi bir sözcük, 

hareket veya durum da hangi dil oyununa aitse meşruluğunu o anlatıda 

bulacaktır (Ekinci, 2014: 34). Aslında postmodernizm tarafından 

üretilen dil oyunu, güç söylemidir. Bu söylem içerisinde bilgi 

metalaşarak, satılmak üzere üretilmiş ve üretimde kullanılan bir mal 

haline gelmiştir. Dil oyunlarında teknoloji, veri elde etmek üzere 

kullanılır. Bu veriler bilgisayar diline çevrilebiliyorsa kaydedilecek, 

çevrilemiyor ise yok sayılacaktır.  

Lyotard’a göre dil oyunları, toplumun en küçük ilişki şeklidir ve dille 

ifade edilebilen dışında toplumsal ilişkilerden ya da bir toplumun 

varlığından da söz edilemez.. (Lyotard, 1997: 87).  

Fransız felsefeci Lyotard bilimi bir çok dil oyunundan biri olarak ifade 

ederken, bilim insanını da hikayeler anlatan biri olduğunu vurgular. 
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Ancak, bilim insanı bu hikayeleri doğrulamaktan sorumludur (Lyotard, 

1997: 129).  

2.4. Lyotard’ın Bilimsel Bilgi ve Anlatısal Bilgi Yaklaşımı 

Lyotard dil oyunlarının işlevine açıklık getirdikten sonra bilimsel 

bilginin pragmatiği ile anlatısal bilginin pragmatiğini ele almaktadır. 

Lyotard bilimsel ve anlatısal bilgi olmak üzere iki tür bilgiden söz eder.  

Anlatılar; mitler, masallar, güncel öyküler, destanlar ve değerlerdir. 

Anlatı genel olarak günlük hayatta kullanılan alışılmış bilginin özlü bir 

biçimi olmakla beraber mevcut meşru, yerleşmiş kurumlarla olumlu 

veya olumsuz bütünleşmiş modelleri içerirler. Anlatı formunda 

doğruluk, güzellik ve yargı ile ilgili ifadeler birlikte ele alınır (Sallan ve 

Boybeyi, 1994: 320). Dil oyunlarında kullanılan bilgi de anlatı 

türündedir. Anlatılar her ne kadar geçmişi refere ediyor gibi görünseler 

de gerçekte bütünüyle güncele aittir.  

Bilimsel bilgi ise bir söylem türüdür ve onu elde edenden 

dışsallaşmıştır. Bilgi günümüzde alınıp satılan bir tüketim objesidir, 

Lyotard'a göre geçmişte toprak denetimi için verilen savaş günümüzde 

enformasyon denetimi için olacaktır (Lyotard, 1997: 12). 

Lyotard ifade türlerini saptayıcı (denotatif) ifadeler, yaptırım 

(prescription) ifadeleri ve performatif ifadeler olmak üzere üçe ayırır. 

Saptayıcı (denotatif) ifadeler çoğunlukla bilimsel anlatılarda kullanılan 

ifadelerdir ve burada yer alan ifadeler geçerliğini kanıttan ya da 

bilimsellikten alırlar. Bu türdeki ifadelerde ifadeyi gönderen, alan ve 
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referans açıktır. Yaptırım (prescription) ifadeleri, çoğunlukla 

yönergeler, talepler, övgüler, ricalar, tavsiyeler ve emirlere dayalı olan 

sözlerdir (Lyotard, 2013: 25). Bu ifade türünde verici otorite 

konumundadır. Alıcının ise gönderme yapılan eylemi gerçekleştirmesi 

beklenir. Son olarak performatif ifadeler ise çoğunlukla otoriteye bağlı 

olarak kurulan ifadelerdir. Lyotard’a göre bu türdeki ifadelerde 

gönderici referansı, otoritesine dayalı olarak gerçekleştiği için bu ifade 

türü üzerinde tartışmanın anlamı yoktur. Oysa saptayıcı (bilimsel) 

ifadeler kanıta dayalı idi. Ordudaki emirler bu türden ifadelere örnektir 

(Lyotard, 1997). 

Lyotard modernitenin bu ifade türlerinden tek geçerli bilgi türü olarak 

saptayıcı ifadeleri gösterdiğini ifade ederek, kendini geleneksel anlatı 

bilgisinden üstün tuttuğunu vurgular. Lyotard ise tam tersi geleneksel 

anlatı bilgisinin, saptayıcı ifadeler, yaptırım ifadeleri ve performatif 

ifade türlerine dayalı olması nedeniyle bilimsel bilgiden daha üstün 

olduğunu ileri sürer. Lyotard’a göre bilimsel bilgi çoğunlukla dil 

oyunları içerisinden, saptayıcı ifadelere başvurduğu halde, geleneksel 

anlatı her üç ifade türüne de başvurabilmektedir. Lyotard’ın meta (üst) 

anlatıya dayalı tek bir dil oyunun üstünlüğünü eleştirmesi de bilginin 

yalnızca bilimsel bilgiye indirgenmesine yöneliktir (Kılıç, 2015: 122). 

Anlatısal bilgi ile bilimsel bilgi her daim rekabet içerisindedir. Anlatılar 

(efsaneler, mitler, masallar ve popüler öyküler) toplumsal kuramlara 

meşruluk kazandırırlar (Lyotard, 1997: 35). Bilimsel bilgi ve anlatısal 

bilginin her ikisine de ihtiyaç vardır ve eşit derecede zorunludurlar. 

Lyotard’a göre anlatısal bilgi kanıta ve sorgulamaya ihtiyaç duymadan 
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kendini doğrular. Ancak geçerliliğini bilim adamları sorgular. Anlatılar 

ise, bilim adamlarının sınıflamasına göre: ilkel, gerici, yabanıl, 

gelişmemiş, ideolojik, cahil, otoriter, gelenek, önyargılı, vs. 

ayrılabilirler. Böylece kanıtlamaya uygun olmadıkları sonucunu 

desteklerler. Bu nedenle Lyotard anlatıları çocuklar ve kadınlara uygun 

mit, masal ve efsanelerden ibaret görür (Lyotard, 2013: 56). Devlet ise 

bir destan olarak öne çıkmak amacıyla bilim için büyük paralar harcar 

(Sarup, 1995: 164). Öte yandan anlatısal bilginin işlevsellik ve 

yeterlilik bakımından da değerlendirilmesi olası değildir. 

Lyotard bilimsel bilgi ile anlatısal bilgisiyi birbirinden ayıran beş temel  

özellikten söz eder:  

- Bilimsel bilgide saptayıcı ifadeler haricindeki tüm ifadeler 

rededilir. Betimsel (descriptive), Normlayıcı (prescriptive) ve 

sorgulayıcı ifade biçimleri ise sadece diyalektik aşamanın birer 

parçasıdır. Bu bağlamda herhangi biri doğrulanabilir ya da 

yanlışlanabilir referanslar üretebiliyorsa, o bir bilim adamıdır. 

- Bilimsel bilgi toplumsal bağın formunu oluşturan anlatılardan ve 

diğer dil oyunlarından farklı bir yoldur. Anlatısal bilgiden farklı 

olarak uzmanlık içerisinde gelişir ve geleneklere yol açar. 

- Araştırma oyunlarının içinde yetkinlik sadece gönderenin 

mesajıyla ilgilidir. Bu bağlamda alıcı açısından özel bir yetkinliğe 

gerek yoktur. Çünkü alıcı sadece öğrenir. Dolayısıyla alıcı 

öğrendiği bilginin ne olduğunu bilmesi yeterlidir. Bilginin ne 

olduğunu bilmesine rağmen nasıl olduğunu bilmesinin gereği 

yoktur. 
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- Bilimsel bilgide ifadeler doğrulanabilirlik özelliklerini devam 

ettirebilirlerse, eğitimde kendilerine yer edinirler. 

- Bilimsel bilgide yeni bir açıklama öncekinden daha geçerli ise 

yeni açıklama kabul edilir. Anlatısal bilgi de ise bunlara gerek 

yoktur. 

SONUÇ 

Günümüz postmodern söylemin ileri gelen düşünürlerinden olan Jean-

Francios Lyotard, özellikle bilim ve kuram konusundaki analizleri ile 

bilinmektedir. Dilin esnekliğine oldukça fazla önem veren Lyotard için 

bir metnin onu yazan yazarı tarafından nasıl anlamlandırıldığından 

ziyade metnin alıcılar tarafından nasıl anlamlandırıldığı daha 

önemlidir.  

Lyotard yeni iletişim teknolojilerinin, bilginin yeniden 

konumlandırılmasına dikkat çekerek, toplumsal ve ekonomik 

sistemdeki değişimlerin neticesinde postmodern bir toplumsal oluşum 

üretildiğini ileri sürer. Lyotard’a göre bu yeni teknolojiler ve bilginin 

yeni konumu toplumdaki çeşitlilik ve farklılığa neden olmakta, böylece 

meta anlatıların toplum üzerindeki üstünlüğünün yıkılması 

gerekmektedir.    

“Postmodern Durum” adlı eserinde Lyotard, “meşruluk ilkesini"ni 

"anlatısallık" terimleriyle açıklar ve modernliği, bilimsel bilginin 

gelişmesinin ardından gelen "anlatısal bilgi”nin çözülüşü olarak ifade 

eder. Postmodernliğin ise söylemde "metaanlatı”lara karşı bir 

güvensizlik olduğunu vurgular. Postmodern Durumda, postmodernizm 
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tartışmalarının alanı bilgisayarlaştırılmış toplumlarda bilgi,  sorunsalı 

meşrulaştırım, metodu ise dil oyunlarıdır. 

Lyotard postmodernizmi, modernizmin standartlaşmayı ve 

rasyonelleşmeyi ön plana çıkaran bakışına bir tepki olarak düşünür. 

Ona göre postmodern, modernin içerisinde sunulamayanı ifade eder. 

Modernite içerisinde sunulamayanı verebilmek amacıyla bilimsel 

bilginin hakim gücünün yerini çoğulculuğa ve yöntem serbestisine 

bırakması gerekir. Bilimsel bilgi onun için dil oyunu içerisinde yer alan 

bir meşrulaştırma aracından ibarettir (Bıçkı, 2001: 2)  

Lyotard’a göre bilginin; devamlı kendini değiştirmesi ve geliştirmesi 

dolayısıyla bilginin düzeltilebilir, olasılıkçı, yenilenebilir ve geçici 

olması gerekir.  

Lyotard, savını yeni iletişim teknolojileri bağlamına yerleştirir ve 

postmodern düşünceyi, ileri kapitalist ülkelerdeki iletişim dillerinde 

gerçekleşen politik ve toplumsal geçişin tam merkezine koyar. Bilginin 

üretimi, kullanımı ve yayılmasını sağlayan yeni teknolojileri, “üretim 

gücü” olarak nitelendirir. Sonuç olarak Lyotard, modernizmin 

değişmesinin altında, iletişimin toplumsal ve teknik koşullarının 

değişmesinin yattığını ifade eder. 
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GİRİŞ 

Toplumların genel yapılarını bireylerin birleşimi ortaya koymaktadır. 

Bireyleri ise kişilikleri ile tanımlamamız mümkündür. Bu manada 

kısaca kişiliği bireyi diğerlerinden ayıran ve kendine has kılan özellikler 

bütünüdür şeklinde tanımlayabiliriz. Kişilikler üzerinde başta biyolojik 

etmenler olmak üzere ailenin ve çevrenin etkilerini görebilmek 

mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde yaşanan önemli olayların 

toplulukları etkilemesi sonucu kişilikler üzerinde meydana gelen 

değişimler kuşak kavramını ortaya çıkarmıştır. Kuşakları sessiz kuşak, 

bebek patlaması kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı olarak 

sınıflandırmak mümkündür. Günümüz çalışma hayatı içerisinde 

ağırlıklı olarak X ve Y kuşağı bulunmaktadır. Çalışma hayatı içinde 

başarının yakalanması ve örgüt içi çatışmaların azaltılması bakımından 

kişilerin kişilik özelliklerinin bilinmesi, kuşak özelliklerine uygun 

davranılması ve iş kişilik uyumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Çalışma içeriğinde kişilik kavramı ve çeşitli kişilik türlerinden, 

kuşaklardan ve çalışma hayatında davranış biçimleri ve bu davranış 

biçimlerinin iletişime yansımaları üzerinde durulmuştur dolayısıyla 

araştırmanın önemi açısında öncelikle kişilik kavramından 

bahsedilecektir.  

1. Kişilik  

Kişilik kavramının gündelik hayatımızda sıklıkla kullanılan bir kelime 

olmasına karşın, psikoloji alanında ortak anlaşmaya varılmış bir tanımı 

bulunmamaktadır. Kişilik kelimesi günlük manada tasvir edici ve 

değerlendirici bir sıfat olarak kullanılmaktadır. Tasvir edici manada 
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kişinin ilk bakışta görülen özelliği kastedilmektedir. Değerlendirici 

manada ise iletişim sonrası kişide oluşan izlenimler olarak ifade 

edilmektedir. Psikolojide ise hem kapsam hem de mana bakımından 

dildeki anlamlarından farklı biçimde kullanılmaktadır (Yazgan İnanç 

ve Yerlikaya, 2008: 2). Kişilik, psikolojinin ilk dönemlerinden beridir 

üzerinde önemle durulan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kişilik, psikoloji alanında temel bir konu olmasının yanı sıra sağlık ve 

iletişim bilimlerinde de önemli bir değişken olarak yer almaktadır (Ulu, 

2018:171). Kişilik kelimesi Latince’de bulunan “Persona” 

kelimesinden türemiştir. Persona, Roma Dönemi tiyatro oyuncularının 

kişileri temsil etmek maksadıyla takmış oldukları maskelere verdikleri 

isimdir. İnsanlar nevi şahsına münhasır yani kendine özgü varlıklardır. 

İnsana bireysel özellikler kazandıran, kendine has olmasını sağlayan, 

ilişki yapısı kurmasına imkân veren özellik ise kişiliğidir.  Kişilik, temel 

manada bireyin ayırt edici özelliği olarak nitelendirilebilir. Kişilik 

bireyin sürekli yaptığı veya karakteristik davranışlarını ifade etmektedir 

(Aytaç, 2000:153). Kişilik, bireyin kalıtımsal özellikleri ile toplumsal 

çevresinin kattığı değerlerin toplamıdır. Doğuştan kazanılan özellikler 

biyolojik eksenli olup büyük değişimlere uğramazlar. Çevreden 

kazanılan özellikler ise topluma, sosyal gruba, çalışma ortamı gibi 

değişkenlere bağlı olarak zaman içinde değişim gösterebilir. Kişilik 

süreklilik ve kararlılık arz etmesinin yanında dinamik bir yapıyı da 

beraberinde taşımaktadır. İnsanların duygu, düşünce ve tutumlarını 

etkileyen ve onların iletişim yapılarını oluşturan değişkenlerin kendine 

özgü görüntüsüdür (Murat, 2013: 67).  
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1.2. Kişilik ile İlgili Kavramlar 

Kişilik kompleks bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilik ile 

yakın ilişkisi olup benzer anlamda kullanılan ve kişiliğin bir parçası 

olarak değerlendirilebilecek karakter, mizaç, benlik ve yetenek 

kavramları ele alınmıştır. 

1.2.1. Karakter  

Karakter, kişilik yerine kullanılan kavramdır. Kişiliğin toplumsal ve 

etik yönünü ortaya koyar. Karakter, kişilerin mental gücünün ve 

düşünsel özelliklerinin tümüdür. Kişiliğin iskeletidir. Kişiye özel 

tutumların bütünüdür. Bireyin fiziksel, duygusal ve düşünsel 

hareketlerinin çevre nazarında değerlendirilmesi ve belirli zaman 

dilimleri içinde sürdürülen kişisel özelliklerinin genel 

değerlendirilmesidir (Akıncı ve ark., 2015:57; Murat, 2013:69). 

Karakter, insan kişiliğinde bulunan ve çevre etkisi ile ortaya çıkan 

eğilimlerdir. Doğuştan var olması sebebiyle değişmez ve süreklidir. 

Kişinin mental gücünü oluşturan ve şekillendiren kalıtımsal özellikler 

bütünüdür (Aytaç, 2000:156). 

1.2.2. Mizaç 

Kişiliği oluşturan karakter büyük oranda mizaca dayanmaktadır. 

Kişiliği yönlendiren tutum ve düşünceler mizaç olarak değerlendirilir. 

Kişinin melankolik olması, agresif tutumları, çabuk sıkılan, heyecanlı 

veya mutlu olması mizacı ile ilişkilidir (Aslan, 2016:4). Aynı zamanda 

mizaç, kişiye has davranışlar ve düşünceler olarak ta ifade edilebilir 

(Aytaç, 2000:156). 
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1.2.3. Benlik 

Benlik, bireyin kendi istekleri, ülküleri, kabiliyeti, yeteneklerine dair 

kanaatlerinden oluşmaktadır. Kişinin kendini algılama biçimidir. 

Kendine ait kanılar, kendi kendimizi görüş biçimimiz olarak ifade 

edilebilen karmaşık bir kavramdır (Murat, 2013:69). Benlik, psikolojik 

manada dış dünyanın algılanmasında ve yorumlanmasında önemli bir 

rol oynamaktadır. Bireyin çevresinden aldığı olumlu veya olumsuz geri 

bildirimler benliği etkilemektedir. Sürekli olumsuz ifadelere muhatap 

kalan kişilerde, paralel benlikler ve olumsuz davranışlar gösterme 

eğilimi yükselmektedir. Benlik kavramının gündelik hayat 

aktivitelerinde ve başarı üzerinde doğrudan etkisi de mevcuttur (Aytaç, 

2000;158). 

1.2.4. Yetenek 

Yetenek, bireyin ilişkileri kavrayabilme, çözümleme, analiz etme ve 

sonuçlandırma gibi zihinsel faaliyetleri ile bedensel olguları yerine 

getirebilme kapasitesini ifade etmektedir. Sahip olunan yetenekler 

kişiliği de doğrudan etkilemektedir. Sosyal yetenekleri yüksek olan 

insanların toplum tarafından sevilmesi veya üstün zekâlı çocukların 

problem çözme yeteneklerinin yanında sosyal olmamaları dolayısıyla 

arkadaş edinmede zorlanmaları örnek gösterilebilir. Yetenek doğuştan 

kazanılabilen bir yeti olduğu gibi sıkı çalışma ile de geliştirilebilen ve 

kişilik yapısına doğrudan etki eden bir unsurdur (Aslan, 2016:5). 
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1.3. Kişiliği Etkileyen Faktörler 

Kişilik, bireyin benliği ile dış dünya arasındaki karşılıklı etkileşimleri 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bireye biçilen sosyal roller bilincini de 

etkilemektedir. Genetik özellikleri birbirinden farklı olması ve çevresel 

faktörlerin de her bireyde aynı etkileri uyandırmaması kişiliklerin 

şekillenmesindeki çeşitliliğe neden olmaktadır (Aytaç, 2001:1).  

Kişiliğe etkisi bulunan birçok etmen bulunmaktadır ve kişilik bu 

etmenlerden etkilenerek şekillenmektedir (Yıldırım, 2014: 6). Kişiliği 

etkileyen etmenler konusunda fikir ayrılıkları olmasına karşın konuyu 

genel olarak ele aldığımızda kalıtımsal ve çevresel faktörler olarak ana 

hatlarına ayrılabildiği görülmektedir (Murat, 2013:69; Özsoy ve Yıldız, 

2013:4). Kişiliğe etki eden başlıca faktörler biyoloji (kalıtım), aile, 

coğrafya, sosyo-kültürel etmenler olarak açıklanabilir (Sezgin, 2019:5).  

1.3.1. Ailevi faktörler 

Kişiliğin gelişiminde doğum öncesi ve doğum sonrası ailesel faktörlerin 

önemli rol oynadığı görülmektedir. Ebeveynler, çocuklarının 

toplumsallaşma alanındaki ilk basamakları ve rol modelleridir. Kişilikle 

ilgili bütün teorilerde aile içi eğitimlerin ve aile içi ilişkilerin, kişiliğin 

yapılanmasında önemli olduğu vurgulanmaktadır. Aile, bireylerin 

sosyal ve kültürel değerlerini ilk öğrenmeye başladıkları yerdir (Murat, 

2013:70). Aile fertlerinin iletişim biçimleri kişiliğin olumlu veya 

olumsuz yönde gelişimi için oldukça önemlidir. İlköğretim çağında 

çocuklarının ebeveynler tarafından başarılarının takdir edilmesi veya 

başarısızlık durumunda ceza yerine başarısızlık nedenlerinin izahına 

yönelik konuşulabilmesi çocuklarda olumlu ve gerçekçi bir benliğin 
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gelişimine katkı sağlayacaktır (Arseven, 1986:13). 

1.3.2. Biyolojik ve genetik faktörler 

Genetik faktörler kişiliğin oluşumunda önemli yer tutan bir diğer 

etmendir. Kalıtım genetik kodların bir sonraki nesle aktarılmasıdır.  

Soya ait özelliklerin sonraki nesillere aktarılması ve yaşama biçim 

vermesi açısından oldukça önemlidir. Genetik, kişinin fiziksel 

özelliklerinin yanı sıra zekâ ve yeteneklerini de etkilemektedir (Murat, 

2013:69). Shields tarafından yapılan çalışmada doğduktan sonra farklı 

ortamlarda yetişen tek yumurta ikizlerinin kişilik yapısındaki 

benzerliklerin, beraber büyüyen kardeşler arasındaki benzerliklerden 

daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada kişilik yapısında 

kalıtımın çevreye göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Köknel, 2005:27). 

1.3.3. Coğrafi faktörler 

Bireyin yaşamını sürdürdüğü coğrafi konum kişilik özelliklerini 

etkileyen önemli etmenlerden biridir. Yaşanan yerin coğrafi şartları, 

iklim koşulları ve tabiatı kişilik üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. 

Aynı ülkede yaşayan fakat farklı bölgelerinde bulunan insanlar arasında 

bile kişilik özellikleri bakımından farklılıklar gözlemlenebilmektedir. 

Soğuk iklimde ve engebeli arazide yetişen insanların sert yapıda 

olmaları, buna karşılık sıcak iklim ve sahilde yaşayan insanların 

yumuşak mizaçlı olmaları coğrafyanın etkileri olarak değerlendirilebilir 

(Gökben Çetin ve Beceren, 2007:116). 
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1.3.4. Sosyal ve kültürel faktörler 

Kişiliğin gelişiminde aile ve coğrafyanın yanı sıra sosyal ve kültürel 

çevrenin de katkısı büyüktür. Toplumların kendine özgü inanışları, 

gelenekleri, yaşam biçimleri, kişiliği etkileyen etmenler olarak 

savunulmaktadır. Sağlıklı bir kişilik yapısının şekillenebilmesi için 

sosyal ve kültürel etmenlere de ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir 

(Murat, 2013:71). Bireyler çevreleri ile etkileşime girerek çeşitli eğitim 

ve deneyimler kazanırlar. Kazanılan eğitim ve tecrübeler bireyin kişilik 

yapısını da etkilemektedir. Bireyin farklı topluluklar içerisine girmesi 

kişinin algı, tutum ve kişiliğinde de değişiklikler ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır (Özkalp, 2019:32). 

1.3.5. Diğer faktörler 

Kişiliği etkileyen ailevi, biyolojik, coğrafi ve sosyo-kültürel faktörlerin 

dışında birçok faktör bulunmaktadır. Çocuklar ve gençlerin kişilik 

biçimleri üzerinde kitle iletişim araçlarının büyük etkileri olmaktadır. 

İletişim grubu içerisinde yer alan veya ilgi alanı dâhilindeki rol model 

olabilecek yetişkinler kişilik üzerinde etki yaratmaktadır. Alfred 

Adler’in ‘doğum sırası kuramı’nda açıkladığı ilk doğan çocukların daha 

yetenekli ve zeki oldukları teorisi de diğer faktörler arasında 

değerlendirilmektedir (Öktem, 2009:23). 

1.4. Kişilik Modelleri 

Bireylere özgü kişisel özellikleri ayırt etmeyi sağlayan farklılıklar 

bulunmaktadır. Sosyal ve psikolojik açıdan ayırt etmeyi sağlayan 

farklılıkların tespiti ve gruplandırması bir takım güçlükler içermektedir. 
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Parmak izi gibi her bireyin düşünce yapısının farklılığı, fiziksel 

özelliklerinin çeşitliliği, yaşam çevresi, görülen veya görülemeyen 

birçok etmen kişiliklerin çeşitliliğini artırmaktadır (Öktem, 2009:15). 

İnsan davranışlarındaki farklılıklar içindeki ortak özelliklerin tespit 

edilmesi, gruplandırılması ve ölçülebilmesi amacıyla genel geçerliliği 

olan kişilik tipolojileri diğer bir deyişle kişilik modellemeleri ortaya 

konulmuştur. Kişilik tipolojileri başta örgütsel faaliyetler olmak üzere 

kurumsal yapılarda işe alım, terfi, insan kaynakları yönetimi gibi birçok 

alanda kullanılmaktadır. Kişilik ayrımları sayesinde kişilik özellikleri 

ölçülebilir, sınıflandırılabilir ve veri olarak kullanılabilir hale gelmiştir 

(Sarıoğlu Uğur, 2018:36). Kişilik özelliklerinin sınıflandırılması 

kapsamında “Beş Faktör Kişilik Modeli”, “Myers-Briggs Tipi Kişilik 

Modeli” ve Friedman ve Rosenman’ın geliştirdiği “A ve B Tipi Kişilik 

Modeli” olmak üzere başlıca üç kişilik modeli incelenmiştir.  

1.4.1. Beş faktör kişilik modeli 

Beş faktör kişilik modelini esas alan çalışmalar temel olarak kişilik 

yapısının araştırılmasına dayanmaktadır. Beş faktör kişilik modelinin 

çıkış noktası farklı kişilik özelliklerinin temel beş özellik hiyerarşisi 

altında düşünülerek spesifik alt katmanlarının ölçülebilmesidir. Bu 

yöntem ile hem farklı ölçeklerle yapılan çalışmaların kıyaslanabilmesi 

hem de kişilik özelliklerinin farklı kültürlerdeki yansımaları 

incelenebilecektir (Somer, 2001:32). Bu modelde kullanılan beş faktör 

dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal tutarlılık ve deneyime 

açıklık olarak adlandırılmaktadır (Sudak ve Zehir, 2013:143). 
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1.4.1.1. Dışadönüklük 

Dışadönük bireyler dış dünyaya açık, uyarı bekleyen, başkaları ile 

birlikte olmaktan mutlu olan kişilerdir. Sosyal, konuşkan, aktif, hayat 

dolu ve baskın özelliktedirler. İçe dönük kişilik tipi ise; sessiz, 

çekingen, içine kapanık davranış hareketlerine sahiptir. İçe dönük 

insanlar kendileriyle baş başa ve sakin ortamlarda mutlu iken, 

dışadönük kimseler ise sosyal ortamlarda kendilerini mutlu hissederler 

(Murat, 2013:72; Özkalp, 2013:34). 

1.4.1.2. Uyumluluk 

Uyumluluk şefkat, nezaket, insanlarla yardımlaşmayı sevmeyi, 

çevresine karşı güven veren, insanlara güven veren, fedakâr ve çıkar 

gözetmeyen kişilik modelidir (Çiçek ve Aslan, 2020:141). Uyumlu 

kimseler dürüstlük, merhametli olma, alçakgönüllü olma, uyumlu ve 

itaatkâr olma, başkalarını seven insanlardır (Somer ve ark., 2002:23). 

Uyumlu kişilik modelinde, düşünce ve tutumlarında merhamet ile 

düşmanlık arasındaki bir hat üzerinde uyumu değerlendirilir (Sudak ve 

Zehir, 2013:144). Bu özelliği zayıf olan bireyler insanlara yardım 

etmeyen, şüpheci, uzlaşma yerine kavga eden, rekabetçi kişilerdir 

(İyigün, 2014:32). 

1.4.1.3. Sorumluluk 

Sorumluluk modeline sahip kişilerin sistemli, başarıya yönelimli, titiz, 

hırslı, azimli kimseler olduğu tersi kişilik modelinde ise; plan 

yapamayan, düzen alışkanlığı bulunmayan, dikkatsiz ve sürekli 

planlarını erteleyen sorumluluk yoksunu kişiler olarak modele dâhil 
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edilmektedir (Yelboğa, 2006:199). Sorumlu kişilik özelliğinde bireyler 

istikrarlı, planlı ve kararlı kişilerdir (Öngöre, 2015:67). Sorumluluk 

sahibi bireyler aldıkları işleri titizlikle yapar ve gereklerini yerine 

getirmekten kaçınmazlar. Üretken, kararlı, başarı ihtiyacı olan, tedbirli 

ve etik değerlere önem veren kişilerdir (İyigün, 2014:33). 

1.4.1.4. Duygusal tutarlılık  

Duygusal tutarlılık yoksunluğu, nörotisizm olarak da bilinmektedir. 

Araştırmalarda endişeli, güvensiz, asabi, kaygılı, kendisiyle uğraşan 

kişilik özelliklerini göstermektedir. Araştırmacılar nörotisizmi akılcı 

olmayan fikirler ve düşüncelerle başa çıkma mekanizması yetersizliği 

olarak izah etmektedir (Somer ve ark., 2002:24). Bu kişilik özelliğine 

sahip bireylerin sinirli, evhamlı ve gergin halleri stres altına girmelerine 

neden olmaktadır. İş yaşamında kendilerine uygun iş seçiminde dikkatli 

olmaları gerekmektedir (İyigün, 2014:35). Örgütlerde yönetici 

görevlerini üstlenen kişilerin duygusal tutarlılık göstermesi 

gerekmektedir (Murat, 2013:72). 

1.4.1.5. Deneyime açıklık 

Deneyime açıklık, kişilerin merak duygusuna sahip, hayal gücü yüksek, 

yeni fikirleri kabul edebilen, analitik düşünce yapısına sahip olmalarını 

ifade etmektedir. Entelektüel özellikleri gelişmiş, dünyayı ve kendisini 

sürekli olarak takip eden, algıları derin, yaratıcı olmak başlıca 

özellikleri arasındadır (Bayram, Demirtaş ve Karaca, 2019:8). Model 

içerisinde üzerinde en az uzlaşı olan faktör deneyime açıklıktır. 

Araştırmacılar tarafından zekâ, kültür veya gelişime açıklık olarak 

adlandırılmaktadır. Tanımlayıcı özellikleri ise yaratıcı, meraklı, 
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bağımsız, liberal, cesur, değişimi seven, açık fikirlilik ve karmaşıklıktır 

(Somer ve ark., 2002:24). 

1.4.2. Myers-Briggs kişilik modeli 

Myers-Briggs kişiliği dışadönük veya içe dönük, algısal veya sezgisel, 

düşünen veya hisseden, yargılayan veya kabul eden olmak üzere 

Jung’un kişiliği yapılandıran dört tercihi esası temelinde kategorilere 

ayırılmaktadır. Model önemli bir kişilik değerlendirme aracıdır 

(Sarıoğlu Uğur, 2018:38; Uslu Demir ve Hancıoğlu, 2011:73). Bu 

kategoriler: 

• Dışadönük veya İçe dönük: Dışadönük bireyler, sosyal, kolayca 

kendini anlatabilen, girişken kişilerdir. İçe dönük bireyler ise 

sessiz, çekingen kişilerdir.  

• Algısal veya Sezgisel: Algısal kişiler detaycıdır ve pratik 

çözümlere odaklanırlar. Sezgisel kişiler olayların totaline 

odaklanır ve bilinçdışı detaylara önem verir. 

• Düşünen veya Hisseden: Düşünen kişiler problemler karşısında 

düşünce ve mantığı ön plana alarak hareket ederler. Hisseden 

kişiler ise duygulara önem vermektedirler. 

• Yargılayan veya Kabul eden: Yargılayan bireyler, düzene, 

zamanlamaya ve planlamaya önem verirler. Kabul edenler ise 

esnek çalışırlar ve spontane hareket ederler (Sarıoğlu Uğur, 

2018:38). 

Bu modelde genel olarak 4 ana soru sorulmaktadır. Bu sorular: 

• “Enerjinizi yönlendirdiğiniz ilk kaynak neresidir? (Dışadönük - 
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İçe Dönük)” 

• “Bilgiyi ne şekilde işlemeyi tercih edersiniz? (Duyumsal - 

Sezgisel)” 

• “Kararlarınızı nasıl almayı tercih edersiniz? (Düşünce odaklı - 

His Odaklı)” 

•  “Hayatınızı nasıl düzenlemeyi tercih edersiniz? (Yargılayıcı - 

Algısal)” 

 

Dört soruya verilen yanıtları olan sekiz öge birbiri arasında eşleşerek 

on altı kişilik özelliği ortaya koymaktadır (Murat, 2013:78). 

1.4.3. A tipi ve B tipi kişilik modeli 

Friedman ve Rosenman tarafından kişilik tipleri ile stres kavramı 

arasındaki bağlantıdan yola çıkarak A tipi ve B tipi kişilik modelleri 

açıklanmıştır. Gündelik yaşam içerisindeki stres düzeyi ile kişilik tipleri 

arasındaki yakın bağlantı sonucunda A tipi kişiliğe sahip bireylerin B 

tipi kişiliğe sahip bireylere göre kalp krizi geçirme riskinin üç kat daha 

fazla olduğu ortaya koyulmuştur A tipi kişilik tipinin ortak özelliklerine 

bakıldığında hareketli, hızlı konuşan, hızlı yürüyen, sabırsız, agresif, 

birden çok işle ilgilenen, dakik, ben merkezci, başarıya odaklı, 

onaylanmayı seven, maddi getirileri önemseyen, rekabetçi, 

hâkimiyetçi, dinlenme ile araları iyi olmayan, geceleri ve hafta sonları 

da çalışan, kontrolleri elinde tutmayı seven, girişken, güçlü ve etkileyici 

kişiler oldukları görülmektedir. B tipi kişilikler ise, A tipi kişilerin tersi 

özellik gösteren, sabırlı, mütevazı, serbest çalışmayı seven, acele 

etmeyen, sakin, keyif odaklı işlerle ilgilenmeyi tercih eden, duygularını 

göstermekten çekinmeyen, uyumlu kişilerdir (Öktem, 2009:28). 
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İş hayatında genel olarak A tipi kişilikler bulunmaktadır. A tipi kişiliğe 

sahip bireylerin gösterdiği yüksek performans beraberinde kendilerini 

de daha çabuk tüketmektedir. A tipi kişiliklerin stres ve strese bağlı 

hastalıklara yakalanma ihtimalleri her zaman daha yüksektir. Aşırı hız 

isteği beraberinde sabırsızlık ve öfke getirmektedir. Örgütlerin alt ve 

orta düzey işlerinde A tipi kişilik modeli başarılı olmakla birlikte üst 

düzey yönetimlerde B tipi kişilik modelleri etraflı düşünme, sakinlik, 

soğukkanlılık gibi özellikleri nedeniyle daha başarılı olmaktadır 

(Murat, 2013:73).  

Bireyleri A tipi veya B tipi olarak ayrıştırılması kişilik modelinin en 

temel kısıtlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler salt A tipi 

veya B tipi özellik göstermemektedir. Kişilere ait davranışların 

isimlendirilmesinde ortaya çıkan karmaşa, değişen ortam, zaman gibi 

birçok değişken kişinin farklı tipte tepkiler vermesine neden olabilir. 

Bireylerin davranışlarını sadece A ve B olarak değerlendirmek her 

zaman yeterli olmamaktadır (Özsoy ve ark., 2014:106). 

2. Kuşak 

İnsanlar birbirleriyle ve çevreyle sürekli etkileşim içerisindedirler. Bu 

etkileşim başta yakın çevre olmak üzere küresel düzeyde insanların ve 

toplumların davranış ve tutumlarının belirlenmesinde etkin rol 

oynamıştır. İnsanların benzer tepkiler vermesinin altında yatan neden, 

aynı zaman diliminde yaşanan olguların etkisi olduğu düşüncesidir. 

Etkiler ve zaman dilimleri temelinde kuşak kavramı ile ilgili birçok 

tanım yapılmıştır. Toplumların zaman içinde değişen ihtiyaçları ve 

ihtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni beklentiler, algılar ve 
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öncelikler ortaya çıkmaktadır. Bu değişen ihtiyaçlara bağlı düşünce, 

tutum ve davranış değişiklikleri de kuşak kavramı ile açıklanmaktadır 

(Taş ve Kaçar, 2019:646). 

2.1. Kuşak Kavramı 

Bir toplumda yaşayan bireylerin diğer toplumlardaki bireylerle belirli 

noktalarda farklılaştıkları gözlemlenmektedir. Teknolojiden 

yararlanmada aynı toplumdaki bireyler arasında bir takım farklılıkların 

olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar arasında kuşakların iletişim 

kurma, düşünce ve hayat tarzları arasındaki farklılıklardır. Kişilerin 

doğdukları zamanların farklı olması kuşaklar arasında yetiştikleri 

çevrenin farklı olmasına, farklı aile yapılarına ve teknolojinin yıllar 

içerinde gelişmesini sağlamıştır (Altun, 2021: 293).  

Kuşak kavramı ile ilgili ilk çalışmalar 1830 yılında Auguste Comte ile 

başlamıştır. Comte, kuşak kavramı ile ifade edilen değişiklikleri tarihin 

akışı içerisinde bir nevi hareket eden güçler olduğunu, toplumsal 

ilerlemenin sadece bir neslin bir sonraki nesle aktaracağı deneyimler, 

değerler ile gerçekleşebileceğini söylemiştir (Comte, 1974: 635-641). 

Kuşak üzerine ilk bilimsel çalışmalar bu şekilde başlarken daha sonra 

Justin Dromel, Giuseppe Ferrari, Gustav Rümelin, Wilhelm Dilthey, 

Ottokar Lorenz gibi isimler kuşak konusundaki çalışmaları devam 

ettirmiştir. Ancak bilimsel yöntemleri temel alan ilk düzenli ve 

kapsamlı sonucu ortaya koyan çalışma Karl Mannheim (1928) 

tarafından yapılmıştır (Bengston, Furlong ve Laufer, 1974: 4; Jaeger, 

1985: 275-278). Aynı zamanda Alman bir Sosyolog olan Meinheim 

“Das Problem der Generationen” adlı eserinde yakın zamanlarda ve 
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yerlerde dünyaya gelen kuşakların, aynı büyüklükteki tarihi 

gelişmelerden etkilendiği ve benzer deneyimler yaşaması sonucunda 

karşılıklı benzeşim olduğunu söylemiştir (Budak, 2019: 8). Mannheim, 

kuşaktan söz edebilmek için beş unsurun bir araya gelmesinin zorunlu 

olduğunu söylemiştir. Bu unsurlar: 

• Süreç içerisinde topluma yeni kişilerin dâhil olması, 

• Bu aşamada önceki kişilerin sistemli olarak azalması, 

• Bir kuşakta yer alan kişilerin sadece belirli bir zaman aralığında 

bulunması, 

• Kültürel ve geleneksel değerlerin aktarılmasında istikrarın 

sağlanması, 

• Kuşaktan kuşağa geçişte devamlılığın olmasıdır (Mücevher ve 

Erdem, 2018: 61).  

Kuşakların sınıflandırılmasında başlangıç ve bitiş tarihlerinin kesinlik 

kazanmadığı görülmektedir. Ancak genel anlamda bu sürecin 15 ile 20 

yıllık hatta 25 yılı kapsadığı ifade edilmektedir (Stanley, 2010: 847).  

Kuşak kavramı Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre toplum bilimsel 

açıdan: “Yaklaşık yirmi beş otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan 

bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon” olarak; felsefi anlamda 

ise: “Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, 

dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer 

ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” şeklinde tanımlanmıştır 

(TDK). Strauss ve Howe ise kuşak, çoğunlukla aynı zaman aralığında 

yetişmiş ve yaşam şekilleri benzeyen kişilerin oluşturduğu toplulukları 

için ifade edilmiştir (Akt., Önçel, Bayındır ve Bayındır, 2020: 3952). 
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Tüm bu açıklama ve tanımlamalar sonucunda sınırları çizilmiş bir 

zaman aralığında olması, yaşam çevresi olan, benzerlik taşıdığından eş 

tutum ve davranış sergilenmesi kuşağın tanımlanması için gereken 

şartlardır. Üstelik bu nitelikler sonucunda farklı olaylar tecrübe 

edilmesi farklı bir dünya görüşü kazanılarak kuşaklar arasında 

farklılıkları belirleyecektir. Aynı kuşak içerisinde yaşayan bireyler aynı 

zaman içerisinde yaşadıkları için o dönemdeki siyasal, ekonomik, dini 

ve kültürel olaylardan etkilenirler (Ağlargöz’den Akt., Gençalp, 2018: 

29). Bu nedenle araştırmacılar kuşakları çeşitli tarih aralıklarına göre 

sınıflandırmıştır.   

2.2. Kuşakların Sınıflandırılması 

Toplumlarda bireylerin farklı davranışları ve iletişim biçimleri 

bulunmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin istek ve taleplerinin 

anlaşılabilmesi, sağlam bir toplumsal yapının oluşturulabilmesi için 

kuşak kavramı ortaya atılmış ve kuşakların sınıflandırılması yoluna 

gidilmiştir (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014: 170-171). 

Kuşaklar sınıflandırılırken bazen aynı coğrafya ve kültür özelliği bazen 

de zaman faktörü hesaba katılmıştır. Yapılan sınıflandırmalarda 

genellikle bu iki unsurun temel alındığı görülmektedir. Süreç içinde 

farklı tarih aralıklarında olan çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu 

sınıflandırmalarda 20 ile 25 yıllık zaman aralıkları benzer yaş aralıkları 

olan, benzer kültürel özelliklere sahip, belirli değerler ve tarihsel 

olaylara şahitlik edilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Fakat 

toplumların tarihleri, sosyo-ekonomik durumları, bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler ile toplumsal değerleri farklılık göstermektedir. Bu gibi 
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unsurlar kuşakların sınıflandırılmasında tek bir sınıflandırılmanın 

yapılmasını zorlaştırmıştır (Weingarten, 2009: 29; Bektaş, 2014: 6).  

Bilim insanları tarafından yapılan kuşak sınıflandırmaları esas 

alındığında bugün en çok kullanılan kuşak sınıflandırması: ‘Sessiz 

Kuşak’ 1925-1945 yıllar arasında doğanlar, ‘Bebek Patlaması Kuşağı’ 

1946-1964 yılları arasında doğanlar, ‘X Kuşağı’ 1965-1980 yılları 

arasında doğanlar, ‘Y Kuşağı’ 1981-1999 yılları arasında doğanlar, ‘Z 

Kuşağı’ 2000 ve sonrası doğanlar şeklindedir (DeVaney, 2015: 11). 

2.1. Sessiz Kuşak (1925-1945) 

20. yüzyılda yaşanan bir takım gelişmeler, toplumların sınıflandırılması 

ihtiyacını doğurmuştur. İlk olarak sınıflandırılan kuşak 1925 ile 1945 

yıllarında doğan adına ‘Sessiz Kuşak’ denilen bireylerden oluşmuştur. 

Bu kuşağın temsilcilerine aynı zamanda ‘savaş kuşağı’ da denilmiştir. 

Çünkü bu dönemde II. Dünya Savaşı yaşanmış, tüm dünya maddi ve 

manevi açıdan felakete sürüklenmiştir. 

Bu kuşaktakiler otoriteye saygılarını sessiz bir şekilde gösterdikleri, 

kişilikleri ile uyumlu, kanaatkâr, tasarruflu, muhafazakâr, tutkulu, ekip 

çalışmasına ve işbirliğine güçlü bir şekilde bağlı olan kişiler olarak 

nitelendirilmektedir. İşçiler formaliteyi ve emir-komutayı önemseyen, 

otoriteye saygı duyan kişilerdir. Randstad’ın 2001 yılında yapmış 

olduğu bir araştırmada saygının, sessiz kuşağın en büyük psikolojik 

ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. Sessiz kuşak, savaş dönemini 

yaşadığı için bu zor dönemlerdeki yokluklara dönmemek adına 

statülerini ve ekonomik durumlarını yükseltebilmek için sürekli 

çalışmışlardır (Kavalcı, 2015: 81; Özmen, 2016: 6; Düzgün, 220: 
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2020).  

2.2. Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers) (1946-1964)  

Bebek Patlaması ya da Baby Boomers adıyla bilinen kuşak, II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra 1946 ile 1964 yılları arasında doğan bireylerden 

oluşmaktadır. Savaşın bitmesi ve sonrasında evlerine dönen askerler 

nedeniyle doğum oranları tüm dünyada artmış, doğum patlaması 

yaşanmıştır (Özkanlı, 2019).  

Bu kuşağın temsilcileri, disiplinli bir çalışma ahlakına sahiptir. 

Teknolojinin gelişim gösterdiği yıllara uzak olsalar da öğrenmekten 

geri kalmamışlardır. İş yerine en sadık kuşak olarak ifade edilmişler. 

Rekabetçi özelliklerinin yanı sıra egoist, yargılayan, irade sahibi ve 

kendilerine güvenlerinin yüksek olması gibi karakteristik özellikleri 

bulunmaktadır (Kara, 2021). Bu kuşaktakiler iş yaşamlarında çok 

çalışan ve üstlerine itaat ederler. Görevlerini tam ve sorgulamadan 

yerine getirmekte ayrıca iyimser bir yapıları bulunmaktadır (Gürbüz, 

2015: 41). 

2.3. X Kuşağı (1965-1980) 

1965 ile 1980 yılları arasında doğan bu kuşaktakiler çok sayıda siyasi 

ve toplumsal karışıklığın ve belirsizliğin yaşandığı bir dönemde 

dünyaya geldiklerinden ‘Kayıp Kuşak’ olarakta adlandırılmıştır 

(Aksoy, 2014: 48). Belirsizlikler bu kuşaktakilerin gelecek kaygısı 

yaşamalarına bunun bir sonucu olarak daha çok çalışmalarına, iyi bir 

kariyer ve daha çok para kazanmayı hedeflemelerine neden olmuştur 

(Yurttakalan ve Gelibolu, 2019: 862). Aynı zamanda X kuşağı 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 491 

 

 

 

toplumsal sorunlar karşısında hassas, sahip oldukları ile yetinmeyi 

bilen, idealist ve sadakat duyguları gelişmiş bireylerdir (Başgöze ve 

Bayar, 2015: 123). 

Bu kuşağın temsilcileri, girişimci özellikleri gelişmemiş ve risk almayı 

sevmemektedir. Kariyer hedeflerine ulaşabilmek için iş değişikliği 

yapabilirler fakat Y kuşağı risk alma konusunda daha fazla öne 

çıkmaktadır. X kuşağında sadık olma ve kanaatkârlığın yüksek olması 

ile aynı işletmede uzun süre çalışabilir ve iş değişikliğinde isteksiz 

olabilirler. Bir başka özellikleri çalışma saatlerine uyum göstermekte 

ve iş motivasyonları yüksek olmaktadır. İşlerin de yükselmeleri için 

gereken süre için sabırlıdırlar. Kadınlar, erkekler kadar iş hayatında 

aktif katılım göstermektedir. Ayrıca bu kuşaktakiler birden çok alanda 

kariyer yaparlar ve kısa sürelerde ödüllendirilmek isterler (Pekel vd., 

2020: 2). 

2.4. Y Kuşağı (1981-1999) 

1981-1999 yılları arasında dünyaya gelen kişilerden oluşan Y kuşağı 

sorgulayıcı bir yapı sergilemektedir. Kuşağın temsilcileri bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin gelişmeye başladığı bir dönemde dünyaya 

geldikleri için girişimci bir özellik sergilemekte, aynı zamanda 

özgüveni yüksek sabırsız bir kişilik özelliği göstermektedir. Bu 

kuşaktakiler yenilikçi, alışveriş yapmaktan hoşlanan, para harcama 

konusunda tutucu olmayan, hayatı tüm imkânları ile yaşamayı isteyen 

bireylerden oluşmaktadır (Önçel vd., 2020: 3952).  

Y kuşağı diğer kuşaklara kıyasla en farklı jenerasyon özelliğini 

göstermektedir. Bağımsız ve özgür ruhlu olmaları mesai anlayışına 
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dayalı çalışma hayatına uymamaktadırlar. Bu durumun bir sonucu 

olarak işlerine odaklanmaktadırlar. Günümüzde işletmelerde kurumsal 

bağlılık önemli bir konudur. Fakat Y kuşağında işletmeye bağlılığın az 

gelişmesi sık sık iş değiştirmelerine neden olmaktadır. Çalışma 

hayatına bakış açılarında yalnızca hayatlarını sürdürebilmek, 

faturalarına ödemekten ziyade rahat bir yaşam geçirmek 

gayesindedirler. Bu kuşaktakiler uyumsuz, farklı görüşlere hoşgörülü 

olmayan, bireysel, normlara ve yöneticilere uyulmaması gibi özellikler 

sergileyebilmektedir (Demirdöğmez ve Taş, 2020: 27). 

Y kuşağının iş hayatında öne çıkan diğer özellikleri incelendiğinde 

öncelikle çalışma saatlerinde esnek olunması, sosyal yaşamlarına 

zaman ayırmaları için önemlidir. Bu kuşaktakiler sorgulayan, 

öğrendiklerini kullanan ve başarılar elde ederek kariyer basamaklarında 

yükselmeyi hedeflemektedir. Y kuşağı, teknolojinin kendini 

hissettirmeye başladığı bir dönemde yetiştiği için keyif aldığı bir 

ortamda çalışmak ister, bu ortam yoksa da bu ortamı yaratmak için çaba 

gösterir. Gelişen teknolojiyi çalışma hayatına entegre ederek iş hayatını 

kolaylaştırmak için gayret gösterirler. Yöneticinin emir komutadan 

ziyade fikir danışılan, akıl yürütme yöntemlerini kullanan iş 

yaşamındaki bir koçluk sistemi gibi olmasını beklemektedirler. Bu 

kuşaktakiler yaptığı işin ne yarar sağladığını ve yaptığı işin sonucunda 

geri bildirim almak isterler. Olumlu geri bildirimler ile takdir edilme 

motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Özgür ve girişimci bir ruha sahip 

olan Y kuşağı beklediği geri bildirimi alamaz ise bir süre sonra işini 

değiştirme yoluna gidecektir (Kart, 2019). 
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2.5. Z Kuşağı (2000 ve sonrası) 

Z kuşağı 2000 ve sonrasında doğan en son kuşağı oluşturmaktadır. Z 

kuşağını oluşturan bireylere ‘Kristal çocuklar, I Kuşağı, Gelecek 

Kuşağı, iGen, Daima çevrimiçi’ gibi isimlerde verilmiştir (Levickaite, 

2010: 173). Bu kuşağın yetiştiği dönem içerisinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki ilerlemeler ve yaşam standartlarının yükselmesi 

diğer kuşaklara kıyasla değişimi daha hızlı yaşamalarını, olanaklardan 

daha fazla yararlanmalarını sağlamıştır. Bireyselliğin ve bağımsızlığın 

daha fazla olduğu bu kuşakta, iletişim kurmada kendilerine olan 

güvenleri yüksek olmuştur. Sosyal medya uygulamaları üzerinden 

arkadaşlık kurmuşlardır (Can ve Yiğit, 2018: 824). 

Z kuşağı, iletişim araçları sayesinde bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde 

erişebilmektedir. İletişim kurmak için bilgisayar, tablet, akıllı telefon 

ve giyilebilir cihazlar 7/24 hayatlarının içerisinde yer almıştır. Önceki 

kuşaklarla kıyaslandığında teknolojinin içinde doğdukları için 

teknolojik cihazları kullanmada çok daha iyidirler. Bu kuşağın bireyleri 

erken yaşlarda eğitim görmeye başladıklarından zihinsel gelişimleri 

daha hızlı olmaktadır (Tuncer ve Tuncer, 2016: 215).  

Z kuşağı bireylerinin iş yaşamına atılmaları yeni yeni olmaya 

başladığından bu kuşakla ilgili bilgiler şimdilik sınırlıdır. Bu kuşağın iş 

yaşamı üzerinde yapılan araştırmalar henüz küçük bir kısmı temsil 

etmektedir. Fakat yapılan araştırmalar neticesinde bir takım sonuçlara 

ulaşılmıştır. Araştırmalarda Z kuşağındakilerin bağımsız ve bireysel bir 

çalışmayı benimsemektedir. Girişimci yönleri öne çıkmakta ve 

öğrenme konusunda heveslidirler. Çalışma ortamında farklılıklara 
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saygı duymakta ve hiyerarşinin az olduğu bir iş yaşamını tercih 

etmektedirler. Bu kuşağın öne çıkan özelliklerinden olan sadakat 

düzeylerinin zayıf olması, kolay şirket değiştirebilmelerine neden 

olmakta bu durum başarılı çalışanlarını kaybetme noktasında şirketler 

için olumsuz bir sonuç doğuracaktır. Bireyci olmaları, ben merkezli 

olarak hareket etmelerine yol açtığında takım çalışmasını olumsuz 

yönde etkileyecektir. Kariyerlerinde sürekli yükselme istekleri çalışma 

ortamlarında rekabetin sıkı olmasına neden olacaktır. Z kuşağının 

yeniliği ve eğlenceyi iş yaşamında ön planda tutması, temel işlerin 

yapılmasında bir takım zorluklara neden olacaktır. Bu kuşağın aceleci 

ve sabırsız yapıda olmaları, bazı mesleklerin uzun zaman ve emek 

gerektiren özellikleri nedeniyle zamanla kaybolmalarına neden 

olacaktır (Taş, Demirdöğmez ve Küçükoğlu, 2017: 1039). 

3. Kişilik ve Çalışma Hayatı 

Kişilik başta işe alım sürecinin etkinliği olmak üzere çalışma ortamı, 

örgüt iklimi ve organizasyon yapısı üzerinde oldukça önemli bir konu 

olarak görülmektedir. İş hayatı ve kişilik yapıları araştırmacılar 

tarafından üzerinde önemle durulan bir çalışma alanı haline gelmiştir 

(Özsoy, 2013:1).  İşletmelerin etkin ve verimli çalışmalarının 

sağlanmasında insan faktörü başta gelmektedir. İşletmelerin 

hedeflerine ulaşma faaliyetlerinde çalışma pozisyonlarına uygun 

özelliklere sahip, nitelikli kişilerin istihdam edilmesi önemli bir 

faktördür. İşletmelerin gelecekte var olabilmesi ve hedeflerine 

ulaşabilmesinin temel adımlarından biri de işe uygun nitelikte uygun 

yetenekli bireylerin örgüt içerisine katılabilmesidir (Çavdar ve Çavdar, 
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2010:79). 

Çalışma ortamı ve yönetim yaklaşımı bireylerin kişilikleri, 

verimlilikleri, moral ve motivasyonları üzerinde direkt etkiye sahiptir. 

Çalışma hayatındaki başarılar veya başarısızlıklar başta iş kimliği 

olmak üzere kişisel kimliği üzerinde de etkiler bırakmaktadır. Bireyin 

çalışma ortamındaki başarısı başta çalışma motivasyonunu, özgüvenini, 

saygınlığını artıracak beraberinde kişiliğini daha rahat biçimde ifade 

etmesine imkân sağlayacaktır. Çalışma ortamındaki etkililik 

beraberinde de kuruma aidiyet ve kişinin kendini önemli hissetmesinin 

yolunu açacaktır (Murat, 2013:83). 

Kişilik değerlendirmeleri kariyer yönetiminde, takım çalışmalarında, 

personellerin tutumlarının izahında, liderlik gibi örgütlerin stratejik 

amaçlarına ulaşmalarında önemli yer tutmaktadır. Kişilik 

değerlendirmelerinde A tipi ve B tipi kişilik modelleri veya beş faktör 

kişilik modeli gibi sıkça kullanılan sınıflandırma metotları 

kullanılmaktadır (Özsoy ve ark., 2014:113). 

Çalışma hayatı içerisinde hırslı, azimli ve yoğun çalışmaların genellikle 

A tipi kişiliğe sahip olduğu gözlemlenmektedir.  Bunun yanında A tipi 

kişiliklerin stres ve buna bağlı hastalıklara daha fazla yakalandıkları 

görülmektedir. Yüksek tempolu çalışmaları, sabırsızlıkları ve stresli 

kişilikleri iş yaşamında çatışmalara da sebep olabilmektedir. İş hayatı 

içerisinde A tipi kişiliklerin B tipi kişiliklere göre daha başarılı 

oldukları görülmüştür. Yönetim kademelerinde ise B tipi kişilik özelliği 

olan soğukkanlılık, sabırlılık ve ileri görüşlülük gibi tipik özellikleri 

nedeniyle daha başarılıdırlar (Murat, 2013:74).  
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Çalışma ortamında beş faktör kişilik modeline göre dışadönük, 

sorumluluk sahibi, uyumlu, duygusal dengeli ve öğrenmeye açık kişilik 

tipleri veya karşıt tipleri karşılaşmak mümkündür. İş hayatında dışa 

dönük kişiler sosyal, canlı, girişken ve hareketli insanlar olarak 

görünürken içine kapanık kişiler ise ciddi, herkesle samimi olmayan, 

dikkat çekmek istemeyen kişilerdir. Dışadönüklük ne kadar iyi 

özellikler olarak görünse de ilişkilerinin kalitesi bakımından iyi 

olmaktan uzak olabilmektedir. Uyumlu kişiler problem çıkarmaktan 

uzak duran, işbirlikçi, hassas ve yardımsever kişilerdir. Sorumluluk 

sahibi bireyler işleri hususunda oldukça itinalı, sorumluluğun 

gereklerini yerine getiren kişilerdir (İyigün, 2014:31). Duygusal denge 

ise kişilerin duygu durumlarının tutarlı olmasıdır. Özellikle yönetim 

pozisyonundaki kişilerin duygusal manada tutarlılık göstermesi önem 

arz etmektedir (Murat, 2013:72). Öğrenmeye açık kimseler yaptıkları 

işlerle ilgili başarı kazanabilmek için sürekli öğrenme, kendini 

geliştirme ve kabiliyetlerini artırma gayreti içerisinde bulunan 

bireylerdir (İyigün, 2014:35). 

TÜİK verilerine göre iş gücü sayısı 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle 32 

milyon 632 bin kişi olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2021). Çalışma 

hayatının içerisinde dört kuşağın bir arada çalıştığı ve zaman içinde 

çatışmaların olabildiği görülmüştür. Kuşakların işe motive olma 

biçimleri, iş yapma şekilleri, kariyer ve maaş beklentilerinin farklı 

olması personel politikalarının da kuşaklara göre değiştirilmesini 

zorunlu kılmıştır (Toruntay, 2011:83). 
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X, Y ve Z kuşaklarının çalışma hayatına dair fikirlerini açıklamada 

Çetin ve Karalar (2016:163)’a göre;  

X kuşağı kişisel manada pratik, tek başına çalışmayı seven, esnek 

çalışabilen kişiler oldukları görülmektedir. İşi yaşamak için bir 

gereklilik olarak görmektedirler. İş ahlakında dengede kalmayı tercih 

ederler. İş ortamında eşitlik isteyen, proje yapmayı seven, 

sorumluluklara önem veren, sonuca göre değerlendiren, iş gören 

bağlılığı zayıf, serbestliği tercih eden, güç yapılarını ve politikalarına 

olumlu gözle bakmayan, otoriteye karşı esnek davranan bir kuşak 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Y kuşağı ise iş yerinde kendine ait bir farklılık oluşturmayı 

istemektedir. İş ortamında beklentisi yüksek, takım kurmaya yatkın, 

kendine güvenen, rekabetçi, farklılıklara toleranslı ve siyasal bilince 

sahip olmak gibi kişisel özelliklere sahiptirler. İş ahlakına karşı 

heveslidirler. İşle ilgili olarak yapılanların nedenleri konusunda bilgi 

sahibi olmak isterler, takdir edilmeyi beklerler, maddi getiriler 

motivasyonlarını fazla etkilemez, yapılan işlerden haz almayı isterler, 

sorumluluk ve hedef talepleri vardır, yeteneklerine güvenen, iş 

yerlerine uzun süre bağlı kalmayı düşünmeyen, iş ve özel hayat 

dengesine önem vermeleri Y kuşağının işe ait tutumları ve düşünceleri 

olarak ifade edilmektedir.  

Z kuşağı ise daha iş hayatında yer almamasına karşın genel 

karakteristiğine bakıldığında iş ahlakı konusunda gerçekçidirler. İşlere 

karşı heves ve enerjik olduklarını beyan etmektedirler. Z kuşağı erken 

olgunlaşmış, teknolojiye ilgili, risk konusunda garantici olmayı seçen 
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kişisel özelliklere sahiptirler. İşle ilgili bakış açıları ise işbirlikçi ve 

yaratıcı fikirleri olan, kompleks sorunlara karşı hazırlıklı, kendi yol 

haritasını belirleyen, zeki ve bilgi işleme konusunda diğer kuşaklardan 

daha hızlı oldukları imajına sahiptirler. 

3.1. Davranışları Etkileyen Temel Kişilik Özellikleri 

İnsanlar sosyal hayatlarında kendi kişiliklerine uygun insanlar ile 

arkadaşlık, komşuluk veya evlilik yaparlar. Kişilik özelliklerine 

uymayan veya zıt olan kişilerle ilişki kurmaktan uzak dururlar. Kişilik 

özellikleri özel hayatta olduğu gibi iş hayatında da kişinin tutum ve 

davranışlarını yönlendirmektedir (Sarıoğlu Uğur, 2018:17). Örgütsel 

davranışlar üzerinde etkisi bulunan baskın kişilik özelliklerden kendilik 

kontrolü, Makyavelizm, başarı yönelimli, proaktif, risk alan ve otoriter 

kişilik özellikleri kısaca izah etmek gerekirse; 

• Kendilik Kontrolü: Hayatlarında meydana gelen olayların kendi 

kontrolleri altında olduğuna inanan ve dış çevreye de bu yüzden 

müdahale eden kendine güveni olan bireylerdir. Kişinin çok 

çalışırsa ödüllendirileceği, çalışmadığı durumda ise işten 

kovulabileceğini düşünmesi örnek gösterilebilir (Özkalp, 

2013:41; Sarıoğlu Uğur, 2018:17). 

• Makyavelist: İş yaşamında başka insanları kullanmayı seven ve 

duruma göre hareket eden kişilerdir. İnsanlara karşı mesafeli olup 

çıkarlarına göre samimiyet kurabilirler.  Pazarlık konusunda 

oldukça yeteneklidirler (Aytaç, 2001:6). İtalyan düşünür 

Machiavelli’nin Prens adlı kitabında bahsi geçen politik güç 

kazanma ve pragmatik kişilik tipine uygunluğu nedeniyle bu adı 
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almıştır (Özkalp, 2013:44).  

•  Başarı Yönelimli: Başarı yönelimli kişiler başarıya ve 

başarısızlık nedenlerini kendilerinde gören ve başarıyı engelleyen 

şeyleri ortadan kaldırmak isteyen kişilerdir. Başarısız olmamak 

adına orta zorluktaki işleri yapmayı tercih ederler. Pazarlama, 

satış, büro yöneticiliği gibi alanları tercih ederler (Aytaç, 2001:5). 

• Proaktif Kişilik: Çalışma ortamı içinde bulunulan durumu 

iyileştirmek veya engelleri ortadan kaldırmak amacıyla inisiyatif 

alabilen, eyleme geçen ve gayret gösteren liderlik vasıflı kişilerdir 

(Özkalp, 2013:48). 

• Risk Alan Kişilik: Adından da anlaşılacağı üzere risk alma 

eğilimleri yüksek kişilerdir. Ani kararları ile iş yerine veya 

yöneticilere fayda sağlayabilirler. Borsacılar veya yöneticiler bu 

kişilik tipinde bulunan kimselerdir (Aytaç, 2001:6). 

•  Otoriter Kişilik: Otoriter kişilik sahibi bireyler örgüt içinde statü 

farklılıklarının olması gerektiğine inanırlar. Katı kurallara 

sahiptirler, yargılayıcı, üstten bakan, güven vermeyen ve 

yetkinliğini makamından alan kişilerdir. Ordu hizmetleri gibi katı 

hiyerarşiye sahip organizasyonlarda başarılı olurlar (Aytaç, 

2001:5). 

3.2. İş ve Kişilik Uyumu 

İş hayatı ve kişilik arasındaki etkileşimler birçok araştırmanın konusu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İş hayatı, kişiliğe katkı sağlayan ve ifade 

edilebilmesine imkân yaratan sosyal bir ortamdır. İş hayatı kişinin 

karakteri üzerinde etki bırakırken, kişinin de örgüt iklimini etkilemesi 
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karşılıklı bir etkileşim ortaya çıkarmaktadır. Kişinin çalışma yaşamı 

içerisinde başarısızlıkları veya haksız uygulamalarla karşı karşıya 

kalmaları başta özgüven ve saygı yitimine sonrasında ise soyutlama ve 

yabancılaşmasına neden olur. Bu da nihayetinde örgüt içi sorunlar ve 

başarısızlıkları beraberinde getirmektedir (Aytaç, 2001:6).     

Yöneticiler organizasyonları içerisinde görev dağılımı yaparken 

personellerinin kişilik özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. 

Görev dağıtımı kişilerin performanslarını ifade edebilmelerini 

sağlamak ve kendilerini göstermelerini sağlayacak fırsatlar olarak 

şekillendirilmelidir. Kayırmacılık (nepotizm) üzerine yapılan iş 

dağıtımları başta çalışan personelin moral motivasyonu üzerinde 

negatif etki yaratacak ve örgüt içi çatışmaları ortaya çıkaracaktır 

(Öngöre, 2015:74). 

SONUÇ 

İnsan davranışlarının değerlendirilmesinde doğru yaklaşımların 

belirlenmesi, örgütsel açıdan önem arz etmektedir. Teknoloji ile 

beraber iletişim olanaklarının gelişmesi toplumların doğru algılanması 

ve ihtiyaçlarını anlamayı zorunlu hale getirmiştir. Sektörler açısından 

toplumların sosyolojik, kültürel, ekonomik değerlerini anlamanın 

yanında örgütsel açıdan çalışanlarını doğru anlayabilmek de gelecek 

açısından önemlidir. Bireylerin iş ortamındaki iletişimleri, kariyer 

fırsatları, gelişim olanakları çalışma motivasyonlarını ve 

performanslarını doğrudan etkilemektedir (Şenturan ve ark., 2016:179). 

Kişilik özelliklerinin farklarını ve kuşaklarının farklılıklarını doğru 

yönetim ve yönlendirmelerle yapıldığı takdirde kurum kazancı olarak 
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değerlendirmek mümkündür. 

Kuşakların iletişime bakış açıları değerlendirildiğinde ise kuşaklar 

arasında bilgi alma ve iletişim kurma şekillerinin hissedilir şekilde 

farklılaştığı görülmektedir. Genç kuşaklar internet, mobil telefon gibi 

iletişim kanalları ile iletişim kurma ve bilgi edinmeyi tercih ederken, X 

kuşağı ve önceki kuşakların bilgi kaynağı olarak televizyon, gazete gibi 

daha klasik iletişim kaynaklarını kullandıkları, yüz yüze iletişimi tercih 

ettiği bilinmektedir. 2020 yılı itibariyle dünyayı etkisi altına alan 

Koronavirüs salgını ile birlikte uygulanmaya başlanan kısıtlamalar 

yaşlı kuşakların da yeni nesil iletişim kanallarının kullanılmasına 

yönelik ilgilerinin artmasını sağlamıştır. Y ve Z kuşaklarının yeni nesil 

iletişim kanallarına kolay adapte olmaları salgın süreci içerisinde 

hayatımıza giren uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma gibi yeni koşullara 

uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmıştır.    

Çalışma hayatı içerisinde ortaya çıkan personel ihtiyacının giderilmesi 

amacıyla insan kaynakları tarafından işin niteliklerine uygun kişilikteki 

bireylerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla işin gerektirdiği 

bilgiye sahip, donanımlı adayların seçiminde kişiye ait bilgileri sınayan 

kaynak ve yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu perspektiften 

bakıldığında kişilik ve iş uyumu personel devir oranını ve iş 

yaşamındaki sorunları doğrudan etkilemektedir. Günümüz 

işletmelerinde kişilik özellikleri ve çalışma ortamında bulunan 

kuşakların etkileri işletmelerin iklimini etkileyen ve yönetim başarısını 

belirleyen temel kriterler arasında sayılabilir.   
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Çalışanlar açısından iş ortamında karşılaşılabilecek temel kişilik 

türlerini bilmek ileride ortaya çıkabilecek sorunlara önlem alabilmeyi 

sağlayacaktır. Farklı kuşaklara ait bireylerin genel davranış biçimleri 

hakkında bilgi sahibi olmak yaklaşımları belirlemede, uygun davranış 

ve tutumlar ile bireylere yaklaşım sergilemek yanlış anlaşılmaları, 

önyargıları ve çatışma yaşanmasının önüne geçebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 503 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve y kuşağı 

ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: mobil yakalılar. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182. 

Akıncı, Z., Güven, M., & Demirel, O. N. (2015). Öğrencilerin a ve b tipi kişilik yapısı 

ile psikoşiddet (mobbing) ve depresyon arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. 

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 52(604), 55-74. 

Aksoy, A. (2014). Tüketimin Dijitalleşmesi. Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar- 

Araştırma-Danışma Test ve Eğitim Merkezi Tüketici Yazıları IV, 46-64. 

Altun, Ö., & Karataş, İ. (2021). Kuşağı ve internetten alışveriş ilgilenimleri. İnsan ve 

Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 289-311. 

Arseven, A. (1986). Çocukta benlik gelişimine ailenin etkisi ve çocuğun okuldaki 

başarısı. Eğitim ve Bilim, 10(60), 11-17. 

Aslan, Z. (2016). Kişilik ve Duygusal Emek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine 

Yönelik Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma: Ankara İli. Yüksek Lisans 

Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Aytaç, S. (2000).Kişilik. İnsanı Anlama Çabası. Bursa: Ezgi Kitabevi,  

Aytaç, S. (2001). Örgütsel davranış açısından kişiliğin önemi. İşgüç Endüstri İlişkileri 

ve İnsan Kaynakları Dergisi, 3(1), 96. 

Başgöze, P., & Bayar, N. A. (2015). Eko otellerden hizmet satın alımında kuşaklar 

arası farklılaşmalar üzerine bir çalışma. Sosyoekonomi, 23(2),118-130. 

Bayram, A., Demirtaş, Ö., & Karaca, M., (2019). Beş faktör kişilik özelliklerinin 

insan enerjisi üzerindeki etkisi: bir alan araştırması. Anadolu Akademi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 1(1), 4-22. 

Bektaş, Y. (2014). X ve y kuşaklarının çalışma yaşamından beklentilerinin karşılanma 

düzeyi ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Ankara’da bankacılık 

sektöründe bir örnek araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi 

Üniversitesi. 

Bengtson, V. L., Furlong, M. J., & Laufer, R. S. (1974). Time, aging and the continuity 

of social structure: themes and issues in generational analysis. Journal of 

Social Issues, 30(2), 1-30. 

Budak, M. Ç. (2019). Çevrimiçi alışverişe etki eden faktörlerin incelenmesi: x, y ve z 

kuşakları arasındaki farklar üzerine ampirik bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. 

Can, P., & Yiğit, İ. (2018). Hedonik satın alma değerlerinin alışveriş memnuniyetine 

etkisi üzerine x ve z kuşaklarında karşılaştırmalı bir araştırma. İşletme 

Araştırmaları Dergisi, 10(8), 821-847. 



504 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

Comte, A. (1974). The Positive Philosophy, A. S. Blumberg (Ed.). New York: AMS 

Pres. 

Çavdar, H., & Çavdar, M., (2010). İşletmelerde işgören bulma ve seçme aşamaları. 

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 6(1), 79-93. 

Çetin, C., & Karalar, S. (2016). X, y ve z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız 

kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-

197. https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43613/534079 

Çiçek, İ., & Aslan, A. E. (2020). Kişilik ve beş faktör kişilik özellikleri: kuramsal bir 

çerçeve. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 10(1), 137-147. 

https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/636901 

Demirdöğmez, M., & Taş, H. Y. (2020). Z kuşağının e-ticaret algısı ve e-ticareti 

kullanma sıklığı. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 12(46), 

26-32. 

DeVaney, S. A. (2015). Understanding the millennial generation. Society of Financial 

Service Professionals, 69(6), 1-14. 

Düzgün, A. (2020). Y ve z kuşaklarının iş hayatından beklentilerinin karşılaştırılması. 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 218-241.  

Gençalp, Z. (2018). Online alışverişte plansız satın alma davranışı: y ve z kuşaklarının 

karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi. 

Gökben Çetin, N., & Beceren, E. (2007). Lider kı̇şı̇lı̇k: Gandhı̇. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 110-132. 

Gürbüz, S. (2015). Kuşak farklılıkları: mit mi, gerçek mi?. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 

39-57. 

İyigün, U. H. (2014). Kı̇şı̇lı̇k özellı̇klerı̇nı̇n ı̇ş performansına etkı̇sı̇: çalışanlar üzerı̇nde 

bı̇r uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

Jaeger, H. (1985). Generations in history: reflections on a controversial concept. 

History and Theory, 24(3), 273-292. 

Kara, E. (2021). Sosyal medya fenomenlerinin rol aldığı turistik ürün tanıtımlarının 

x, y ve z kuşağı tüketici algısı ve satın alma niyetine etkisi. Yüksek Lisans 

Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi. 

Kart, N. M. (2019, 5 Mayıs). İş hayatında y kuşağı. https://www.iienstitu.com/blog/is-

hayatinda-y-kusagi adresinden edinilmiştir.  

Kavalcı, K. (2015). Tüketici karar verme tarzları ve öğrenme sitillerinin Y ve Z 

Kuşakları açısından karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans 

Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 

Kinter, O. (2020). Liderlik Tarzları ve Örgütsel Sessizlik İlişkisinde Örgütsel Adalet 

ve Kuşak Farklılıklarının Etkisi. Gazi Kitabevi, 267, Ankara, Türkiye. 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 505 

 

 

 

Köknel, Ö. (2005). Kalıtım mı, Çevre mi?. Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. Altın Kitaplar 

Yayınevi, 245, İstanbul, Türkiye. 

Körelçiner, H. (2018). X ve y kuşağı çalışma yaşam kalı̇tesı̇ üzerı̇ne bı̇r uygulama. 

Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Kırklareli. 

Levickaite, R. (2010). Generations x, y, z: how social networks form the concept of 

the world without borders the case of Lithuania. Limes, 3(2), 170-183. 

Murat, S. (2013). Kişilik ve Davranış. Örgütsel Davranış. İstanbul Üniversitesi Açık 

ve Uzaktan Eğitim Yayınları, 466, İstanbul, Türkiye 

Mücevher, H. M., & Erdem, R. (2018). X kuşağı akademisyenler ile y kuşağı 

öğrencilerin birbirlerine karşı algıları. Süleyman Demirel Üniversitesi 

Vizyoner Dergisi, 9(22), 60-74. 

Öktem, U. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin a tipi kişilik 

özellikleri ile İş doyumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Önçel, S., Bayındır, S., & Bayındır, M. S. (2020). X, y ve z kuşağı tüketicilerin kahve 

dükkânlarını tercih etme alışkanlıklarının incelenmesi. Türk Turizm 

Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3949-3963. 

Öngöre, Ö., (2015). Hizmet sektöründe çalışanların kişilik özelliklerine göre işle 

bütünleşme düzeylerine ilişkin bir araştırma. Doktora Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Öngöre, Ö. (2016). Kişilik ve İşle Bütünleşme. Siyasal Kitabevi, 245, Ankara, 

Türkiye. 

Özden, A. T. (2019).  Pozitif algının ve tüketici karar verme tarzlarının y ve z 

kuşakları açısından karşılaştırılması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5(1), 1-

20. 

Özkalp, E. (2013).Örgüt içinde birey ve kişilik. A. Ç. Kırel & O. Ağlargöz (Ed.), 

Örgütsel davranış içinde (ss. 22-55). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi 

Yayınları. 

Özmen, N. (2016). Y kuşağının internet alışveriş eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi. 

Özkanlı, E. (2019). X, y ve z kuşağı tüketicilerinin sosyal medya kullanımında lüks 

marka satın alma niyetinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 

Marmara Üniversitesi. 

Özsoy, E., (2013). A tipi ve b tipi kişilik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin 

belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

Özsoy, E., Erol, E., Korkutata, A., & Şeker, M., (2014). Kişilik modelleri boyutlarının 

karşılaştırılması : a tipi ve b tipi kişilik ve beş faktör kişilik modeli. 



506 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(9), 104-116. 

Özsoy, E., & Yıldız, G., (2013). Kişilik kavramının örgütler açısından önemi: bir 

literatür taraması. İşletme Bilimi Dergisi, 1(2), 1-12. 

Pekel, B., Kaya, T., Çalışkan, F., Doğan, M., Öner, S., Kaya, T., Özyıldız, Z., & 

Erbay, E. (2020). Z kuşağı öğrencilerinin iş hayatı kişilik özelliklerinin ve iş 

beklentilerinin belirlenmesi: Ankara Üniversitesi örneği. Sağlık Hizmetlerinde 

Kuram ve Uygulama Dergisi, 1(1),1-9. 

Sarıoğlu Uğur, S. (2018). Örgütsel Sessizlik ile Kişilik Tipolojileri Arasındaki İlişki. 

Pegem Akademi, 149, Ankara, Türkiye. 

Sezgin, B. (2019). Sağlık çalışanlarının kişilik özelliklerinin iş tatmini ve örgütsel 

bağlılıkları üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Somer, O. (2001). Çeşitli çalışma alanlarının beş-faktör kişilik boyutlarıyla ilişkisi. 

Ege Eğitim Dergisi, 1(1), 31-40. 

Somer, O., Korkmaz, M., & Tatar, A. (2002). Beş faktörlü kişilik envanterinin 

geliştirilmesi I: Ölçek ve alt ölçeklerin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 

17(49), 21-33. 

Stanley, D. (2010). Multigenerational workforce issues and their implications for 

leadership in nursing. Journal of Nursing Management, 18, 846-852. 

Sudak, M. K., & Zehir, C. (2013). Kişilik tipleri , duygusal zeka, iş tatmini ilişkisi 

üzerine yapılan bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 141-165. 

Şenturan, Ş., Köse, A., Dertli, E. M., Başak, S., & Şentürk, N. (2016). X ve y kuşağı 

yöneticilerinin iş değerleri algısı ve farklılıkları üzerine inceleme. Business 

and Economics Research Journal, 7(3), 171-182. 

Taş, H. Y., Demirdöğmez, M., & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan z 

kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum 

Araştırmaları Dergisi, 7(7), 1031-1048. 

Taş, H. Y., & Kaçar, S. (2019). X, y ve z kuşağı çalışanlarının yönetim tarzları ve bir 

işletme örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 

643-675. https://doi.org/10.26466/opus.554751 

Toruntay, H. (2011). Takım rolleri çalışması : x ve y kuşağı üzerinde karşılaştırmalı 

bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

Tuncer, A. İ., & Tuncer, M. U. (2016). Eğlence reklamlarının viral uygulamaları ve z 

kuşağı üzerinden bir değerlendirme. TRT Akademi Eğlence Endüstrisi Sayısı, 

1(1), 211-229. 

TÜİK, (2021) Temmuz 2021 İşgücü İstatistikleri 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-Temmuz-2021-

37492 (erişim tarihi: 10.09.2021) 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 507 

 

 

 

Türk Dil Kurumu (TDK), https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir (erişim tarihi: 

05.09.2021). 

Ulu, M. (2018). Hayatı anlamlandırma ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki üzerine. 

Bilimname, 2(36), 165-188. https://doi.org/10.28949/bilimname.459247 

Uslu Demir, Y., & Hancıoğlu, Y. (2011). Örgüt içinde birey ve kişilik: iş ve kişilik 

uyumunun önemi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 46(2), 66-79. 

Yazgan İnanç, B., & Yerlikaya, E. E. (2008). Kişilik Nedir?. Kişilik Kuramları. 

Pegem Akademi, 335, Ankara, Türkiye. 

Yelboğa, A. (2006). Kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkinin 

incelenmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 196-

211.  

Yıldırım, B. I. (2014). Çalışanların beş faktör kişilik özellikleri ile iş tatminleri 

arasındaki ilişki: Alanya’daki beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama. 

Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.  

Yurttakalan, D. P., & Gelibolu, L. (2019). İnternetten satın alımlarda cinsiyet 

kimliğinin rolü: z kuşağı örneği. KAÜİİBFD, 10(20), 858-880. 

Weingarten, M. R. (2009). Four generations, one workplace: a gen x-y staff nurse’s 

view of team building in the emergency deparment. Journal of Emergency 

Nursing, 35(1), 27-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



508 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  | 509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



510 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-7562-93-5




	önkpk
	hocalar
	ÖNSÖZ (1)
	1-YASEMİN AKTAŞ
	2-Dr. Öğr. Üyesi Birol BÜYÜKDOĞAN
	3-İlkay Yıldız-Ali Murat Mırçık
	4-Assoc. Prof. Dr. Celal HAYIR
	5-Asst Prof. Dr. Sinem EYİCE BAŞEV
	6-Doç. Dr. Hayriye Nur GÖRKEMLİ
	7-Doç. Dr. Tolga ÇELİK-Burçin İvren
	8-Dr. Öğr. Üyesi Naim Çınar
	9-fatih öğüt
	10-KEMAL AVCI
	11-Kübra KOCABIYIK,Servet hoca
	12-Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK
	13-Doç. Dr. Şeyhmus DOĞAN-fisun topsumer
	14-Doç. Dr. Yasemin BİLİŞLİ
	15-Dr. Öğr. Üyesi Murat SAĞLAM
	ARK

