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ABOUT TOJDAC 
(ISSN: 2146-5193) 

 
Design, art and communication are evaluated together since they are interdisciplinary fields.  It is not 
possible to understand design as a mode of communication without considering design theories and design 
principles. The design works that do not have an artistic point of view and/or the art works that do not have 
design principles and design theories can not exist. In addition to these, art or design is known as a 
communication activity. As a result these three fields are intertwined and essential for one another. 
 
Tojdac, which was first published after Visualist 2012 International Congress on Visual Culture at Istanbul 
Kültür University, is an online journal that publishes original research papers and solicits review articles on 
developments in these three fields. The scientific board consists of the Visualist 2012 scientific committees. 
In this context, Tojdac is qualified as an “international peer-reviewed journal”. It is a peer-reviewed 
international journal published four times a year. Each volume has a different theme and a guest editor. 
Themes and subheads that are chosen under the main topic of “Design, Art and Communication” are 
determinants in choosing and publishing articles.  
 
The aim of Tojdac is to create a source for academics and scientists who are doing research in the arts, 
design and communication that feature formally well-written quality works. And also create a source that 
will contribute and help develop the fields of study. Accordingly, Tojdac’s intentions are on publishing 
articles and scientific works which are guided by a scientific quality sensibility.  
 
Peer Review Process 
The editorial board peruses the submitted material with regard to both form and content before sending it 
on to referees. They may also consider the views of the advisory board. After the deliberation of the 
editorial board, submitted material is sent to two referees. In order for any material to be published, at least 
two of the referees must approve it. The revision and improvement demanded by the referees must be 
implemented in order for an article to be published. Authors are informed within three months about the 
decision regarding the publication of their material. 
 
Open Access Policy 
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC) adopted a policy of providing 
open access. 
 
Call For Papers 
TOJDAC will bring together academics and professionals coming from different fields to discuss their 
differing points of views on these questions related to “Design, Art and Communication”. 
 
Main Topics Of Tojdac 
• New Media (web 2.0, web 3.0, interactivity, convergence, virtuality, social media, etc.)  
• Digital Arts (cinema, television, photograph, illustration, kinetic, graphics etc.) 
• Digital Society (E-community, surveillance society, network society, etc.) 
• Communication Arts (advertising, public relation, marketing, etc.) 
• Performing Arts 
• Visual Culture  
• Visual Arts 
• Visual Semiotics and Applications 
 
Language Of Tojdac 
Turkish and English 
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YENİ MEDYADA İLLÜSTRASYON VE FOTOGRAFİK İNVAZYON: 
LUCAS LEVITAN 

 
 

Aslıhan ATABEK 
İstanbul Kültür University, Turkey 

aslihanatabek@gmail.com 
 
ÖZ 
Klasik medyadan yeni medyaya geçiş süreci ile birlikte, geçmişte ilk başlarda bir tepki olarak çıkan 
ve sonralarda sanat haline dönüşen grafiti gibi, dijital ortamda da benzer hareketler yaşanmaktadır. 
Reel ortamda duvarları boyama temeline dayanan grafitiye benzer bir hareket, Lucas Levitan 
tarafından dijital görüntülerin üzerine illüstrasyon yaparak başlatılmıştır. Levitan’ın fotografik 
invasyon ismini verdiği bu çalışmalarda, dijital telif hakkı bulunan fotograflara invazyon (girişim) 
yapmak suretiyle, fotoğraf deforme edilmektedir. Levitan tarafından instagram projesi olarak başlayan 
bu çalışma, yeni medyada illüstrasyon ve manipülasyon konusunu incelemede önemli örnek teşkil 
etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada, yeni medyada illüstrasyon kavramı Levitan ve fotografik 
invazyon üzerinden incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre fotografik invazyon, sanatın 
mülkiyet kavramına tepki olarak ortaya çıkan bir türü olan grafitti sanatının dijital versiyonuna 
benzemektedir. Grafitti çalışmalarında kompozisyon illegal olarak başkalarına ait mülkiyet üzerine 
enstale edilirken; fotografik invazyonda da telif hakkı alınmamış resimler üzerine yapılan 
illüstrasyonlar söz konusudur. Bu açıdan fotografik invazyon literatüre girmeye aday bir kavram olup, 
bu araştırmada bunun  ilk önerisi getirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yeni medya, illüstrasyon, Lucas Levitan, fotografik invazyon.  
 
 

ILLUSTRATION AND PHOTOGRAPHIC INVASION: LUCAS 
LEVITAN 

 
ABSTRACT 
With transformation process from classical or mass media to new media, similar movements like 
graffiti, which was firstly occurred as a social reaction and became an art branch, have been seen in 
the digital media. A movement in digital media has started by Lucas Levitan by illustrating on digital 
images similar to graffiti based on wall painting in the real media. In these movement called by 
Levitan as photographic invasion, pictures in digital media having copyrights are subjected to 
invasion, and pictures are deformed. The work which has been started by Levitan as instagram project 
is a good sample for examining illustration and manipulation issues in new media. For this reason 
illustration concept was examined in perspective of Levitan and photographic invasion. According to 
results of the study, photographic invasion is similar with graffiti which is a branch of art occurred a 
reaction of art to the right of property. In photographic invasion, illustrations on pictures without any 
permission for copyright, whereas in the graffiti compositions are installed on other’s right of property 
without permission. In this respect, photographic invasion is a candidate for literature, and the first 
argument of this was given in this research.  
 
Keywords: New media, illustration, Lucas Levitan, photographic invasion.  
 
 
GİRİŞ 
Klasik medyadan yeni medyaya geçiş süreci, dijitalleşmenin ve bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesi 
ile birlikte başlayan bir süreçtir. Bu sürecin en önemli özelliği ise sanatsal üretilerde var olan 
gerçekliğin giderek daha sanal bir hal almasıdır. Bunun yanında yeni medya, interaktif yapısı 
sayesinde üretilerin çok daha kısa sürede, çok daha etkili bir şekilde ortaya konması ve daha geniş 
kesime ulaşmasına da olanak vermektedir.  
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Görsel iletişim ve tasarım alanında da bu değişiklikler kendisini göstermektedir. Özellikle sosyal 
medya araçlarının gelişimi ve anlık mesajlaşma olanaklarının artmasının ardından, daha fazla bireysel 
tasarımların paylaşımına olanak sağlanmıştır. Bu sayede görsel iletişim ve tasarım unsurları hem daha 
fazla kişiye ulaşabilmekte, hem de üretim olanakları artmaktadır.  
 
Görsel iletişim ve tasarım alanında bu gelişmeler yaşanırken, yeni medya içerisinde farklı yaklaşımlar 
da kendisini göstermektedir. Bunlardan birisi de, Lucas Levitan’ın bir instagram projesi olarak 
başlattığı fotoğraf invazyonudur. Henüz literatürde yer almayan bu kavram, uygulama açısından yeni 
medya kuramının bilişsel bağlamda değerlendirilmesi konusunda önem arz etmektedir. Projede 
Levitan, internet üzerinden telif hakları olan fotoğraflar üzerine illüstrasyon çizimler ekleyerek, yeni 
kurgular meydana getirmektedir. Bunu yaparken kendi açıklamasına göre “fotoğrafları çalmaktadır”. 
Bu şekilde bir tasarım ürününün üreticiye ait olmayan ortama illegal bir şekilde ya da daha hafif 
ifadeyle klasik izin prosedürleri olmaksızın yerleştirilmesi, grafitti çalışmalarına benzerlik 
göstermektedir. Bu araştırmada, Levitan’ın ortaya atmış olduğu, ancak literatürde henüz bir karşılığı 
olmayan bu terimin literatüre kazandırılması amaçlanmıştır.  
 
YENİ MEDYADA İLLÜSTRASYON 
Yeni medya en genel tanımıyla, dijital ortamda yapılan her türlü iletimi içermektedir. Yeni medya 
kavramı daha özele inildiğinde, kitle izleyicisini bireysele indirgeyen, izleyicilerin de içerik ya da 
uygulamalar ile etkileşim içerisine zaman sınırlaması olmaksızın girebildikleri medya şeklinde 
tanımlanabilir (Geray, 2003: 20). Aslında yeni medya kavramının internetin gelişmesi ve özellikle 
sosyal medya sonrasında geliştiği yönünde bir algı vardır. Ancak yeni medya terimi ilk olarak 
1970’lerde bilgi iletişimi alanında yapılan çalışmalarda kullanılmış, daha sonra 1990’lı yıllarda 
önemli hale gelmiş bir terimdir (Vural ve Bat, 2010: 3371). Terim daha sonra 200’li yıllarda moda 
olmuştur (Altunay, 2015: 410). Günümüzde dinamik bir yapıya sahip olan yeni medyanın ve başta 
internet olmak üzere tüm teknolojik gelişmelerin getirdiği olanaklar, iletişim alanını ve kurumsal 
yapısını hem zenginleştirmekte, hem de yeniden şekillendirmektedir (Tekvar, 2012: 82). Yeni medya 
ortamında gelişen iletişim teknolojileri küresel ve yerel bazda bilgi akışını hızlandırmakta, daha basit 
ve ucuz bir şekilde bilgi paylaşımına olanak vermektedir (Kuyucu, 2014: 178). Bu paylaşımı yaparken 
aynı zamanda da toplum içerisindeki bireylerin iletişim biçimlerini de değiştirmektedir (Gençer, 2015: 
505; Yengin, 2012: 114). Dolayısıyla yeni medya aynı zamanda, günümüz bilgi toplumunda bilginin 
dağılımında da önemli bir işleve sahiptir.  
 
İllüstrasyonun gerçekleştirildiği ortamın tanımı konusunda bir fikir birliği olmasa da, genel olarak 
simülasyon ve illüstrasyon ortamının teknolojinin kendisinin olduğunu ifade etmek mümkündür 
(Yengin, 2012: 61). Teknoloji ise toplumsal anlamda kabul gören, anlam kazanan bilgiler bütünüdür 
(Yengin, 2015: 44). Bu tanımdan yola çıkarak illüstrasyonun da toplumsal anlamda kabul gören, 
anlam ifade eden bilgiler ortamında meydana getirilen sanatsal üretiler olarak nitelendirmek 
mümkündür.  
 
Bu ortamda yapılan üretilerin gerçekliği konusunda ise sanal gerçekliğin kendine özgü karakter ve 
sınırlarının olduğu ifade edilebilir (Ekin, 2013: 8).  İllüstrasyonda, belli karakterler ve olayların 
gösterilmesi ve bu hali ile tarihsel bir değerinin olması mümkündür (Wartenberg, 2015: 233). 
İllüstrasyon, aynı zamanda yerel toplumlarla ilgili ortamları da tahisel bir süreçte meşru hale 
getirmektedir (Sherris, 2013: 353). Yazılı metinlerle bir arada değerlendirildiğinde illüstrasyonlar, 
zihinsel bir görüntü oluşturmada önemli işleve sahiptir (Bergensen, 2015: 121). Öte yandan 
illüstrasyonlar, literatürde sadece tarihsel değeri aktarma açısından tek başına yeterli olmayıp 
(Colombo, 2014: 401), yazılı metinlerle bu fonksiyonu kazanmaktadır. Bu haliyle illüstrasyon, Türk 
sanatında önemli yeri olan minyatüre benzetilebilir. 
 
FOTOGRAFİK İNVAZYON KAVRAMI 
Levitan’ın projesinde kullanmış olduğu “invazyon” kelimesi ise İngilizce “invasion” teriminin 
karşılığı olup, dilimizde özellikle tıp alanında İngilizce telaffuzu değişmeden kullanılmaktadır. Tıp 
terimi olarak invasyon, vücut bütünlüğünü bozan müdahale anlamına gelmektedir. Buna göre tüm 
cerrahi operasyonlar invaziv işlem olarak görülmektedir. operasyon ya da ameliyattan farklı olarak 
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invazyon, vücut bütünlüğünü bozan girişimdir. Operasyonda ise invazyon sonrasında tekrar vücut 
bütünlüğü eski haline gelmekte, sağlık açısından sorun giderilmektedir. İngilizce –Türkçe sözlükte ise 
invazyon istila, akın, saldırı gibi anlamlara gelmektedir (http://tureng.com/tr/turkce-
ingilizce/invasion).  
 
Levitan tarafından kullanılan invazyon terimi fotoğraf bütünlüğünü bozan bir etki göstermektedir. 
Buna göre yapılan invaziv işlem, sonradan düzeltilmeden operatif bir şekilde tamamlanmaktadır. 
Fotografik invazyonda ise fotoğraf artık eski halinde değil, yeni bir tasarım unsuru haline gelmiştir. 
Aslında yapılan çalışmayı bu anlamda “ruhsuz ya da herhangi bir anlam ifade etmeyen fotoğrafların 
yeniden ruhlandırılıp kurgulanması” olarak görmek mümkündür.  
 
Grafitti çalışmalarında ilk olarak dış mekanda, duvarlar üzerine yapılan resimler illegal olarak 
görülmüştür. Burada ilk üretilerin kaba ve belli bir amaç gütmeksizin, bir isyan içeriği taşıdığı ifade 
edilebilir. Daha sonra içeriğin gelişmesi, farklı tekniklerin de ortaya konması ile birlikte grafitti, bir 
tasarım dalı haline gelmiştir. Ancak ilk halinden son haline grafitti, temelde tasarımcıya ait olmayan 
bir ortama yapılan çalışmalardır. Bu bakımdan asi bir tarafının olduğu ifade edilebilir. Öte yandan 
grafitti reel ortamda üretilen, içerisinde tasarım unsurları barındıran bir plastik sanat objesi olarak 
değerlendirilebilir.  
 
Levitan tarafından başlatılan fotografik invazyon çalışmasında da tasarımın yansıtıldığı ortam, her ne 
kadar dijital olsa da, tasarımcıya ait değildir ve illegal bir şekilde ortaya yerleştirilmiştir. Burada 
tasarımcının asi bir şekilde, klasik prosedürler ve aidiyet, sahiplik gibi kavramları önemsemediğini 
çıkarmak mümkündür. zira Levitan kendi ifadesinde de bu fotoğrafları çaldığını ifade etmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında gerek grafitti, gerekse fotografik invazyon çalışmalarının ikisi de, kendine ait 
olmayan ortama enstale edilmiş olan çalışmalardır. Her iki çalışmada da bir yer gaspı söz konusudur. 
Grafitti ile fotografik invazyon arasındaki en önemli fark ise tasarımın üretildiği ortamdır. Klasik 
medya üretimlerine ve reel üretimlere benzer şekilde grafitti, somut bir üretimdir ve plastik sanatlarda 
resim üretilerinin özelliklerini taşımaktadır. Fotografik invazyon ise dijital ortamda üretilmekte olup, 
bir yeni medya üretisidir. Bu açıdan bakıldığında üretilen ortam bakımından grafitti reel, fotografik 
invazyon sanal ortamda üretilmekteyken, enstale edildiği ortam açısından ikisi de, tasarımcıya ait 
olmayan ortamlarda üretilmektedir.  
 
Grafitti ile invazyon arasındaki bir diğer fark, yine klasik medya ile dijital medya arasındaki farka 
benzer şekilde, hedef kitleye ulaşabilme imkanıdır. Grafitti, fotoğrafı çekilip ek prosedürler 
yapılmadığı takdirde, belli bir bölgedeki sınırlı izleyiciye ulaşmaktadır. Grafitti çalışmalarının dijital 
ortama aktarılıp daha fazla izleyici ile buluşmasını da klasik medya üretilerinin dijitale aktarılması 
olarak değerlendirmek mümkündür. Fotografik invazyon ise doğrudan dijital ortamda üretildiğinden, 
çok geniş bir izleyici kitlesine, ek bir çaba gerektirmeden erişebilmektedir. Bu bakımdan fotografik 
invazyonu grafitti çalışmalarının yeni medyadaki karşılığı olarak değerlendirmek mümkündür.  
 
İLLÜSTRASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 
Araştırmada Levitan tarafından üretilen invazyonlardan tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 
örneklerden beş tanesi bu bölümde içerik ve göstergebilimsel analiz yöntemleri ile incelenmiştir. İlk 
örnek, yol üzerinde yaya geçidi gibi uzanmış olan zebranın illüstrasyonunun yapıldığı örnektir. 
Burada üretilere fotoğraf, illüstrasyon ya da resim yerine, invazyon terimi kullanılmıştır. Çünkü 
üretiler hepsinin özelliklerini taşıyan ve aynı zamanda taşımayan bir yapıdadır. Yine invazyonlara 
resim isimleri özellikle verilmemiştir. Çünkü Levitan fotoğrafları çaldığı gibi, üzerine enstale ettiği 
invazyonları da imza atmayarak, sahiplenmemiştir. Anonim üreti olan invazyon söz konusudur. İlk 
invazyon, yaya geçidi imgesi ile zebra imgesini birleştiren üretidir.  
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İnvazyon 1: http://www.inhabitots.com/illustrator-embellishes-instagram-photos-with-playful-

quirky-cartoons/lucas-levitan4/ 
 
Bu invazyonda (invazyon 1) bir zebra, eski bir fotoğraf karesi üzerindeki yolun üzerinde, adeta yaya 
geçidi gibi uzanmıştır. Burada dikkati çeken ilk şey, zebranın sert bakışlarıdır. Bu bakışlarda zebranın 
insanların sırtından geçmesine mi, yoksa kentleşme olgusu içerisinde kaybolan doğal değerlere mi 
kızgın olduğu net değildir. Daha çok hakim olan duygu, ilk bakışta algılanan, sırtından geçmelerine 
sinirlenmesidir. Ancak böyle bile olsa, burada protest bir yapının olduğu ifade edilebilir. İnvazyona 
ilk bakışta olmasa da, ikinci bakışta medeniyetin doğanın üzerinden bir halıyı çiğner gibi geçtiği 
düşüncesi uyanmaktadır. Bir sonraki invazyonda ise bacadaki merdivende çekilen bir fotoğrafa 
iliştirilen Noel baba ve arka çatıda ise yardımcısı görülmektedir.  

 

 
İnvazyon 2: http://www.inhabitots.com/illustrator-embellishes-instagram-photos-with-playful-
quirky-cartoons/lucas-levitan4/ 
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Aslında bu invazyonda (invazyon 2) arkadaki kişinin de Noel babanın yardımcısı olduğu net değildir. 
Ancak illüstrasyonda arkadaki karakterin şapkasının olmaması, Noel baba olmadığı izlenimini 
vermektedir. Bunun yanında Noel Baba’nın tek bir kahraman olduğu iddia edilerek arkadaki 
karakterin yardımcısı olduğu düşünülebilir. Ancak illüstrasyonda Noel Baba ile ilgili çatı, kıyafet ve 
geyik dışında hiçbir uyuşma yoktur. Güneşli ve hafif rüzgarlı bir gündüz saatinde Noel Baba’nın 
göbeği ve elleri kıllı bir şekilde, saçlarının bir kısmı dökülmüş olarak gelmesi ve saatine bakması, 
Noel baba imgesi ile oldukça alakasızdır. Ancak daha ilginç olanı ise illüstrasyonun enstelasyonu 
öncesindeki fotoğrafın da bir o kadar alakasız ve garip olduğu ifade edilebilir. Şık giyimli ve saçları 
bakımlı kadını andıran bir kişi, bacanın merdiveninde durmaktadır. Bu kişinin kafasına bakıldığında 
sanki bacadan çıkmış, evden kaçıyor gibi görünse de, ayakları ve bacaklarına bakıldığında, eve 
bacadan girmeye çalışıyor gibi görünmektedir. Yine invazyonda dikkati çeken bir diğer nokta ise 
Levitan’ın Noel Baba imgesinin gölgesini de unutmamasıdır. Gölgenin işçiliği, aslında invazyonun 
yapıldığı programın kullanımı konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Yani 
figürlerin basitliği ve tekdüze çiziminin bilinçli bir seçim olduğu görülmektedir. Bir sonraki 
invazyonda ise buzluk içerisinde balık tutan bir figür yer almaktadır.  
 

 
İnvazyon 3:  http://www.inhabitots.com/illustrator-embellishes-instagram-photos-with-playful-
quirky-cartoons/lucas-levitan4/ 
 
Aslında bu invazyonda (invazyon 3) çok fazla yorum ve bir eleştiri getirildiği ilk bakışta 
görülmemektedir. Bu invazyon biraz da düşünce ya da beyin fırtınası şeklinde ortaya çıkmış gibidir. 
Çünkü her ne kadar figürlerin çizimi karikatürize ve illüstratif olsa da, her illüstrasyonda belli bir 
mantık bütünlüğü söz konusudur. Burada balıkçının ya da balık tutan adamın üst tarafı Eskimo 
görünümünde, alt tarafı ise çeşme başında oturan bir karakter görünümündedir. Sosyal mesaj aranmış 
olsa, kapitalist sistemde birileri açken diğerlerinin buzluklarını dahi uzun süre sonralar için doldurmuş 
olmalarının eleştirisinin görüldüğü ifade edilebilir. Hatta buzdolabı bir hafta sonrasının 
“garanticilerini”, buzluk ise altı-sekiz ay sonrasının “garanticilerini” simgelemektedir, denilebilir. 
Bugün dünyada bu kadar aç varken, bu “garanticilerin” açların açlıktan öleceği sürenin üzerinde 
gelecek için kendileri düşündükleri de öne sürülebilir. Ancak açıkçası invazyonda bu kadar derin bir 
düşünce ve ön kurgunun olduğuna ilişkin bir his yoktur. Yine de bu çıkarımları destekleyen bir 
görüntü ya da minyatür sanatı dili ile bir “meclis” olduğu ifade edilebilir. Sosyal mesajın doğrudan ve 
sert bir şekilde verildiği bir başka invazyon örneği de aşağıda verilmiştir.   
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İnvazyon 4: http://www.taringa.net/post/arte/19351652/Mira-las-ilustraciones-fantasticas-de-Lucas-
Levitan.html 
 
Bu invazyonda (invazyon 4) ise Levitan, sosyal bir mesaja değinmiştir. Parkta köpeği besleyen bir 
yaşlı adamın resmi üzerine sıra bekleyen köpekler ve yemeğini alıp sıradan çıkan bir köpek 
yerleştirmiştir. Sıradan çıkan köpek ise aslında insan olup, yemeği almak için köpek kılığına girmiştir. 
Çalışma bu kadar fazla sosyal içerik düşünülerek hazırlandı mı bilinmez ancak, bu karede ilk resme 
göre çok farklı yönlerden ve sosyal açıdan değerlendirme yapmak mümkündür. İnsanların bir kap 
yemek uğruna (burada simgesel olarak çıkarları sembolize eder) köpekleşmesi, köpeklerin resimdeki 
diğer iki kişiye rağmen şefkat gösteren kişi önünde sıraya dizilmesi ya da yaşlanınca insanların tek 
dostunun yalansız ve çıkarsız hayvanlar olduğu gibi çok farklı açılardan ele alınabilir. Levitan’ın 
bunlardan birisi ya da birkaçını ifade etmek istediği açıktır, ancak daha açık olan şey ise teknik açıdan 
dahi bir başkaldırış ve mülkiyet ile sosyal değerlere karşı bir eleştiridir. Son olarak buradan yemek 
için köpek kılığına giren kişinin yüzündeki masumiyet ya da ifade ile köpeklerin ifadelerinin aynı 
olmasını, bu bireylerden ziyade bireyleri çıkarcı yapan zihniyete bir eleştiri olarak düşünmek 
mümkündür. Bir sonraki invazyonda da yine siyasal eleştiri ilk bakışta ön plana çıkmaktadır. 
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İnvazyon 5: http://www.taringa.net/post/arte/19351652/Mira-las-ilustraciones-fantasticas-de-Lucas-
Levitan.html 
 
Burada (invazyon 5) ise İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’nin katıldığı 
bir protokol içerisinde, yanlarında satranç oyunundaki şah, fil ve at illüstrasyonu verilmiştir. 
Normalde satranç oyunundaki oyuncuların dizilimine göre Hollande burada fil konumunda ve 
Elizabeth ise vezir konumunda olmalıdır. Çünkü oyunda vezir ile şah yan yana olduğundan, satranç 
tahtasına alttan bakıldığı ifade edilebilir. Burada pek çok sosyal mesaj çıkabilir. Yöneticilerin bir 
satranç oynar gibi dünyayı yönettiği, halk ile aralarında kalın zincirlerin olduğu ve halkın ise piyon 
olduğu çıkarımları yapılabilir. Bunun yanında yönetim erkinin de kendi içerisinde hiyerarşisinin 
olduğu da ifade edilebilir. İngiltere ve Fransa, Avrupa Birliği ülkelerinden en önemli nüfusa sahip 
ülkelerdir. Ancak bunların üzerinde bir güç olarak konulan şah imgesi başka bir gücü temsil 
etmektedir. Bu tüm dünya üzerinde ekli olan ABD ya da tüm Hıristiyan dünyası üzerinde etkili olan 
Vatikan olabilir. İnternette Elizabeth ile Hollande kelimeleri görsellerde arandığında, ikilinin pek çok 
samimi fotoğrafları görülecektir. Ancak Kraliçenin kıyafetleri, Hollande’nin kıyafetleri, resimdeki 
zincir ve alan incelendiğinde, fotoğrafta başka dünya liderinin olmadığı, diğer at, şah ve vezirin 
sonradan enstale edildiği görülmektedir1. 
 
SONUÇ 
Araştırma sonuçlarından da görüleceği gibi fotografik invazyon, aslında klasik sanattaki grafiti 
çalışmalarının adeta duvardan çıkarak fiber kablolara girmiş ve daha evrensel bir yapıya kavuşarak, 
daha çok insanın göreceği bir hal almıştır. Bu açıdan fotografik invazyonu doğrudan grafitti sanatının 
dijital medyadaki ilk nüveleri olarak görmek ve değerlendirmek mümkündür. Grafitti sanatında 
                                                
1 İlgili ziyarete ilişkin görseller şu adresten görülebilir: http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/britains-
queen-elizabeth-ii-and-french-president-francois-news-photo/450112528 
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üretilen kompozisyonların en büyük özelliği, herhangi bir sanat akımına ya da yöntemine uymaktan 
ziyade, illüstrasyon kurallarına göre daha özgürce, daha sınırsız ve tepkisel bir şekilde ele alınması ve 
mülkiyet kavramına tepki gösterir şekilde, kompozisyonun üreticisine ait olmayan bir ortamda 
yapılmasıdır. Günümüzde dijital medya araçları o kadar gelişmiştir ki, Levitan boş bir photoshop 
sayfası açarak, fotoğraftaki içeriği kısa sürede illüstrasyon haline getirebilir ve tamamı orijinal bir 
üretim yapabilirdi. Bu sayede telif hakkı sorunu yaşamayacağı gibi, kendi üretisi için de telif hakkı 
iddia edebilir, telif hakkı sahibi olabilirdi. Ancak bu durumda yaptığı işin ya da üretimin adı invazyon 
değil, illüstrasyon olacaktı. Levitan bu girişimi ile hem yeni kompozisyondaki kendisine özgü olan 
yorum ve düşüncenin mülkiyet hakkını, hem de kendi tabiriyle “çaldığı” fotoğrafın mülkiyet hakkını 
sert bir şekilde eleştirmiş olmaktadır. Benzer durum grafitti sanatında da görülmüş, ilk başlarda illegal 
olarak kabul edilen bu sanatsal faaliyet, günümüzde bir sanat dalı olarak anılmaya başlamıştır. Benzer 
şekilde fotografik invazyonun da gerek yapısı ve ortaya çıkış şekli, gerekse barındırdığı mesajlar 
itibariyle gelecekte yeni medya literatüründe yer alacağı açıktır.  
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ABSTRACT 
In this article, the experiences of the users with regard to the development of new technologies (of 
telecommunication, internet and cellphones) in Turkey on the internet are analyzed. The objective is 
to demonstrate the effects of the new technologies on the practices of the internet users reaching the 
news via cellphone. The purpose is to observe the transformation of the daily practices on the Internet 
due to the evolution of the broadband, the development of the telecommunication market, the 
development of the adapted interface to the website ergonomics and the invention of the new 
technological devices such as smartphones. The aim of this study is to find out the new ways of 
searching news via mobile phones. We analyzed the relation between Turkish users and new 
information and communication technologies and the transformation of the habits of searching news 
and the role of social media platforms in this subject. According to our studies, the digitalization of 
the news, evolution of smartphones and the development of social media affect the habits and 
manners of reading, searching and sharing news. Nowadays, the practices of online news 
consumption are multiple. The interface ergonomics of websites and applications has a significant 
role on the media preferences of the users. 
 
Keywords: Social Media, Internet, Smartphone, Online Journalism, Interface Ergonomics 
 
 

TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL MEDYA VE AKILLI TELEFON 
KULLANIMININ KULLANICI-HABER İLİŞKİSİNE ETKİSİ 

 
ÖZ 
Bu makalede, Türkiye’de kullanımı giderek artan akıllı telefonların ve telekomünikasyon 
teknolojilerinin  kullanıcıların mobil internet deneyimleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Amaç, 
yeni iletişim teknolojilerinin, akıllı telefonlarla habere ulaşan kullanıcıların kullanım alışkanlıkları 
üzerindeki etkisini açıklamaktır. Bu araştırmanın hedefi; akıllı telefonların gelişiminin, Web 
ergonomisine uygun olarak tasarlanan arayüzlerin ve telekom sektöründeki gelişmelerin, 
kullanıcıların mobil internet üzerinde gerçekleştirdikleri davranışları ne yönde etkilediğini tespit 
edebilmektir. Bu bağlamda, akıllı telefonlarından habere ulaşan kullanıcıların, haber arama, okuma, 
paylaşma konusunda kendine yarattığı yeni yolları keşfetmeye çalışacağız. Böylece, bu çalışmayla, 
Türkiye’deki kullanıcıların yeni iletişim teknolojileriyle ilişkisini ve yükselmekte olan sosyal medya 
platformlarının haber aramadaki rolünü analiz edeceğiz. Araştırmamızın sonuçları; sosyal medya 
platformları ve akıllı telefonların gelişiminin ve haberlerin dijitalleşmesinin haber okuma, arama ve 
paylaşma alışkanlıkları üzerinde önemli bir dönüştürücü etkisi olduğunu göstermektedir. Günümüzde, 
internet üzerindeki haber tüketim şekilleri oldukça fazladır. Akıllı telefon uygulamalarının ve internet 
sitelerinin arayüz ergonomisine uygun tasarımlarının kullanıcıların medya tercihleri üzerinde büyük 
rolü vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İnternet, Akilli Telefon, İnternet Gazeteciliği, Arayüz Ergonomisi 
 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
 

Submit Date: 15.02.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/002 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

83	

INTRODUCTION 
In the mid-1990’s, the users firstly began being amazed by the vast amount of available information 
to access easily by using the first search engines and the opportunity of a communication by e-mail. In 
time, they have begun making online purchases, instant messaging and then finally 'participating' due 
to the 'Web 2.0' in the late 2004: blogs and social networks have been finally here. Internet users who 
merely browsed, searched, surfed, have begun sharing, acting and participating. Thus, the Web has 
became a platform more open to users and users have became actors that are shaping the Web, the 
websites, the content. Nowadays, this alteration in the practice is at the heart of the evolution of 
information and communication technologies. 
 
Over the last two decades of the 20th century, developments in telecommunications, technology and 
the internet turn upside down the economy, the world affairs, the administration and all the social life 
and even the everyday life. The Internet and the mobile digital players became the most powerful 
actors of growth and productivity. The digital age has created "homo internauticus”, the current 
human being who is more active than passive.1 
 
For the printed media, the digital development resulted in an alteration in the functioning of the sector 
and as well as the journalistic treatment in the manners and habits of searching for news. Thus, new 
technologies have turn upside down the pyramid of the values of the sector and its functioning. 
Changes are taking place in newsrooms as a result of the shift towards multimedia, multiplatform 
news consumption. The newspapers are transformed into multimedia news factories. 2  "Technology 
has enriched the content, or rather the content suits the facilities that are provided and produced by 
technology.” 3 Nowadays, social and mobile technologies reshape the landscape of the news. 
 
Today, research, production and dissemination of news change deeply. The digital revolution 
generates a perspective of industrial and commercial development in the media sector. Thus, the 
manners of reading news and the habits of media consumption change. Any revolution in the media 
needs an adaptation of the society at the same time. Furthermore, in order to achieve this 
transformation, firstly we must analyze and understand the habits of reading practices and the 
reactions of society in front of the new media. This article aims to analyze the effects of new media 
and smartphones on searching, reading and sharing the news. 
 
METHODOLOGY 
Over the past years, the place and the role of users have become more important in the field of 
information and communication technologies. New technologies shape the usage. The observation of 
technological devices usage, i.e. what people do actually with these technological devices, can 
develop a relevant methodological input to capture the action of the technique in the society.4 For this 
analysis, we apply several different methods. We try to understand ‘new’ user by using two 
quantitative surveys conducted in 2010 and then in 2014 with the same 62 Turkish users and 
interviews between these years with 30 users selected from among the participants of the surveys. 
Though our sample is small for a quantitative survey, we believe this analysis yields valuable insight 
into the news habits of young Turkish mobile Internet users and think this research provide useful 
information to understand the ‘new’ user. We tolerate our small sample size of the quantitative survey 
with our in-depth interviews. Our structured interviews take place through an open end and closed end 
questionnaire.  
The subject of this research is the evolution of the relation between the news and the smartphone 
users in Turkey: the traditional media vis-à-vis social media. We analyze the practices of the Internet 
                                                
1 PALMER Michael, L’Homo Informans – L’urgence des news au fil des millénaires, Editions 
L’Amandier, Paris, 2011, p.439 
2 AGNES Yves, Manuel de Journalisme, La Découverte, Paris, 2002, p. 120 
3 WOLTON Dominique, Informer n’est pas communiquer, CNRS Editions, Paris, p.81 
4 BRETON Philippe, PROULX Serge, L’explosion de la communication, Editions Découverte, Paris, 
2006, p.254	
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users facing the development of new information and communication technologies in Turkey. Our 
objective is to identify the factors affecting mobile news consumption habits. 
 
In this regard, we ask these main questions that direct us to the hypothesis of this article: 
 
• How do the new technologies in the field of telecommunications, the Internet and the smartphone 
influence the practices of users? 
• How do today's users share and search the news via smartphones? 
• What is the role of social media in everyday life to the research and production of news against the 
traditional media? 
• What are the effects of the interface ergonomics on searching the news in everyday life? 
 
Our first hypothesis is that the evolution of smartphones that are currently at the center of everyday 
life of young users who initially were only using the Internet on their computer, transforms the habits 
of searching for online news. Smartphone users have other habits of searching and reading the news 
on the smartphones than on the computers. The device used for searching and reading the news has an 
effect on the practices to get news. 
 
Our second hypothesis is that social media is currently an important source of the news for new users 
when comparing with traditional media. Today, social media is an open platform for sharing and 
exchanging news for the smartphone users. Due to the well adaptation of the interfaces of social 
media applications to Web ergonomics, it makes the access to the news much easier than the news 
applications/websites. 
 
DISCUSSION 
The use of the Internet on the cellphone in Turkey 
The consumption of online news practices increase due to the new telecommunications technologies 
and the offers of the mobile operators making technology more accessible to individuals. 
 
In this part, we will analyze the results of the survey conducted in 2010 about the usage of the mobile 
Internet users in Turkey. 
 
The survey conducted in 2010 and 2014 contains 41 questions. These questions focus on five main 
topics: the relation between the users and the cellphones, the practices of the users on mobile Internet, 
the use of social media on mobile Internet, the search for news on social media on smartphones and 
the search for information on the news websites. 
 
The use of new technologies and new media is widespread among young people in Turkey. Thus, the 
sample of users include young people who practice the new digital media in their everyday lives on 
their computers as well as on their cellphones. Hence, we will try to see the new possibilities of 
searching for news on the Internet. 
 
The selected sample consists of 62 Turkish users who are inhabitants in Turkey. The ages of these 
users are between 18-34 in 2010. This choice focused on this segment of the population that owns 
smartphones mostly. These users are the most active users of the mobile Internet. They are curious to 
learn new technologies and wish to use them in their everyday lives. Also, they are interested in the 
news. 
 
66% of these users are between 26-30 years old, 26% are between 18-25 years old and 8% are 
between 31-34 years. 57% of these users are holders of a master's degree, 33% have a Bachelor's 
degree and 10% are still students. Their town of residence: 92% live in Istanbul (the largest city of 
Turkey, where 20% of the country's population reside), 3% in Ankara (the capital and the second 
largest city of the country in terms of population), 3% in Izmir (the third city of the country in terms 
of population) and 2% in Adana (the fourth city in the country in terms of population). 
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We will see firstly the relation of our sample with cellphones and then analyze the practices of the 
Internet on the cellphone. Then, we will discover the main reasons for the use of social media on the 
smartphone. After achieving this information, we will try to understand the practices of searching for 
news on social media and searching for news on the news websites on the cellphone. 
 
The relation between the users and the cellphones 
It is essential to know the level of competence for the use of the cellphone and the relation between 
the sample and the new technologies of telecommunications for our analysis. 52% of the sample uses 
the cellphone in everyday life for 10-11 years, 28% for 12-13 years, 16% for less than 10 years, and 
only 3% use it for 14-15 years. 
 
The development of the mobile Internet is accepted as a convergence and provides user comfort and 
improved ergonomics. We are facing a big change in the consumption of mobile content, due to the 
smartphones in Turkey, as well as in the world. During 2007 summer, after the launch of the iPhone 
from Apple in the United States, Google and Yahoo have experienced ‘dramatic increase’ traffic on 
their directly accessible websites from the screen of the iPhone.5 With the explosive growth of the 
mobile Internet, smartphones are used now several hours of the day by individuals and are used also 
as a computer rather than a telephone. 
 
We clearly see the rise of smartphones from the sample users who all connect on mobile Internet. 24 
users among the 62 have an Apple iPhone which is the first device allowing an effective use of the 
Internet on the cellphones; 18 respondents prefer Nokia; 12 respondents use a model of Blackberry 
and other 4 have a cellphone from the HTC brand; 3 respondents have a cellphone from the Samsung 
brand and only 1 user prefer the LG brand. 73% of the sample has a single cellphone. On the other 
hand, 27% use two cellphones in daily life. As favorite mobile operators, 47 of the 62 users have a 
subscription with Turkcell, 8 with Vodafone and 7 with Avea. 46 people use a postpaid package while 
16 people prefer prepaid card. 
 
The six essential services (in order of importance) mobile phones according to the sample are: the 
voice call, Internet, SMS, applications, GPS and MMS. 60 users of the 62 find the voice call 
indispensable, 57 users say that the Internet is an indispensable service of cellphone, 55 users voted 
for SMS, 27 users for the applications, 21 users for GPS and 10 users for MMS. This shows us that 
for 92% of the users mobile Internet is essential. Thus, we find that mobile Internet is now a 
necessity. 
 
The use of the mobile Internet 
The arrival of 3rd generation mobile (3G), both multimedia and broadband won a great success. The 
arrival of the 3rd generation of mobile (3G) took its place in July 2009 in Turkey. The response of our 
sample to the question “for how many years have you connected on the Internet on the cellphone?” 
shows the growth of the mobile Internet after the arrival of the 3rd generation on the Turkish market, 
because more than half of the sample began to use it for less than a year. 31% of the sample uses 
mobile Internet for less than 6 months, 23% for less than a year, 15% less than 2 years, 15% for 2-3 
years, 15% for 4-7 years and 1% for 10 years. 
 
The smartphone is now at the center of the digital life of the users. According to them, the most 
important thing is to enjoy content, wherever they are. The main reason for the use of the Internet on 
the cellphone is the use of e-mail. Ranked second are the social media, the third one is looking for 
news and the fourth one is the chat. 
 
The most important news field according to the respondents on the cellphone is the breaking news. 30 
users say that the breaking news is their priority in searching for information on the cellphone. For 12 

                                                
5	LOMBARD	Didier,	Le	village	Numérique	Mondial,	Odile	Jacob,	Paris,	2008,	p.172	
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respondents, the most important area is the sport, 6 say that it is the traffic, 5 think that it is the 
weather, for 3 respondents it is the international news and also for 1 the economy is the most 
important. 
 
The practices of the social media on the smartphone 
Due to 64% of users, the most used social media is Facebook. Twitter is second with 34%. The main 
reason for the usage of social media on the cellphone is communication with friends for 20 users. 
According to 15 users, the social media sites are essential to follow the breaking news on the 
smartphone and for 9 users to read comments about the news. 9 users prefer social media primarily 
for fun. The issues shared on the social media more on the cellphone are “the comments on the news” 
for 21 users, “sentimental info / reactions” for 17 users, "information about what they're doing" for 8 
users, “comments on sport” for 2 users, “information on their studies / their profession” for 1 user. 4 
users say that they write nothing ever on social media on the smartphone. 60% of users share more 
often comments on social media on the cellphone. 15% often share information/news, 13% share 
photos. For 8% music is the most shared, while for 5% it is video. 
 
News on social media 
The users adapt the searching of news during a daily cellphone use with the arrival of 3G and the rise 
of smartphones that make access to the Internet much easier. Smartphone creates new opportunities 
for accessing to the news on the new websites, such as social media that makes reaching news much 
quickly. The answer to the question “Do you connect on social media to get news?" is positive for 
63% of the users. 37% of respondents do not use social media for searching news on the cellphone. 
52% of users use social media to learn the breaking news, 19% use for the news in the field of sport 
and 8% use for news on culture and art. The answer to the question “Do you connect to social media 
on your cellphone to read the comments about the news or events?” is positive for 53% of users and 
negative for 47% of users. According to 63% of the users, the social media is a source of the news on 
the Internet when using the  smartphone, while 29% of them do not find it useful. 8% has "no 
opinion" on this subject. 
 
News on smartphones 
Technological advances significantly change the habits of getting news and represent new 
opportunities to compete with traditional media. On the other hand, it must be noted that traditional 
media also find their place in this new media world. Readers, who are moving away the printed press, 
do not leave completely 'their' newspapers, however interested in new more practical ways of access 
to the news produced by traditional media. 'Traditional' readers become cellphone users that expect 
traditional media should be adapt to the new needs of the readers. Among the 62 users, 44 of them 
visit news websites on the cellphone. On the other hand, 18 users prefer not to visit them on the 
cellphone. 57% prefer to visit 2-3 news websites per day while 36% visit only a single news website 
per day. In the websites most favorite on the cellphone, the forefront is ‘ntvmsnbc.com’ cited by 29 
users. The second rank is ‘hurriyet.com.tr’ according to 20 users, the third one is ‘milliyet.com.tr’ for 
11 users. The fourth rank is ‘radikal.com.tr’ for 7 users, and the fifth rank is ‘haberturk.com’ for 6 
users. The sixth rank is ‘cumhuriyet.com.tr’ cited by 5 users. 
 
75% of the sample says that they “never” leave comment on news on websites via cellphone. 16% of 
the sample make comments “rarely", 7% "sometimes" and 2% "most of the time". 
 
 The transformation of news consumption habits 
"At the methodological level, researchers have faced a slippery ground due to the explosion of news 
on various media supply and the very rapid commoditization of digital practices.''6 While new media 
is a very changeable area of research, therefore it is difficult to analyze for researchers. In this 
perspective, surveys and interviews that we have conduct on several occasions between the years 
                                                
6 JOUËT Josiane, RIEFFEL Rémy (dir.), S’informer à l’ère numérique, Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 2013, p.193 
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2010-2014, were used to observe the quick change of the users habits, the arising new news formats 
and ownership by users of new devices developed as 'smartphones'. In this chapter, we will analyze 
the transformation on the new practices of Turkish users for searching and sharing news, the alteration 
of the choice of websites in time (with the rise of social media) and the reasons for wanting to make 
their choice of media to get news. 
 
Analyzing new practices of users changing more closely is significant. In this chapter, the results of 
the survey that we conducted in 2014 about the use of the mobile Internet users in Turkey will be 
analyzed. 60% of respondents have an Apple’s iPhone; 25% prefer Samsung; 4% of respondents use a 
Blackberry model and 3% have a cellphone of the Nokia, 3% have a HTC, 3% use LG; only 2% of 
the sample prefer the Asus brand. The choice of the brand of the smartphones prove us a rise of use of 
Apple's iPhone and smartphones of the Samsung brand due to the comparison the rate of usage 
between 2010-2014. In 2010, only 39% of respondents use an iPhone. Furthermore, only 5% of users 
had a Samsung brand cellphone. The brands Nokia and Blackberry have lost their popularity among 
these users. According to the frequency of use, 97% of the sample uses the Internet on the cellphone 
every day while 3% use it daily, except on weekends. The rate of use of mobile Internet every day in 
2010 was only 84%. It is important to note that in our sample, the use of mobile Internet becomes as 
usual as voice calling or sending SMS. According to our data, 48% of the users connect more than 20 
times a day (31% in 2010) and 45% of the users connect mobile Internet 10-20 times a day (25% in 
2010), 7% of the users are only using 5 to 6 times a day (37% in 2010). 
 
Thus, the smartphone and the use of the Internet on smartphone are at the center of the digital life of 
the users. This transformation on the frequency of use of the mobile Internet is affected by the 
improvement of the interface design over time, mobile Internet connections and the customer package 
offers of mobile operators including the Internet more affordable for users. Six essential services (in 
order of importance) of the smartphone according to our sample are: the Internet, voice call, 
applications, GPS, SMS, video call. This study shows that the Internet became the most important 
service on cellphones for 62 users of our sample while in 2010 it was ranked second after the voice 
call. 
 

Table 1 : List of the most important activities on the cellphone 
(Comparison prepared according to our survey data between the two surveys carried out in 

2010 and in 2014) 
(Table prepared according to the survey data) 

 
 

2010 2014 

1e Voice call Internet 

2e Internet Voice call 

3e SMS Applications 

4e Applications GPS 

5e GPS SMS 

6e MMS Video call 
 
 
The three main cellphone activities carried out on the Internet are the e-mail with a rate of 67%, 
searching on their center of interest with a rate of 51% and social media with a rate of 53%. Fourth is 
the chat with a rate of 42% and searching for the news is in the fifth place with a rate of 37%. As we 
can see in the table below, searching for information has lost its importance for most of those 
surveyed while the e-mail, social media and the chat retain their importance for the sample. 
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Table 2 : List of main activities on the mobile Internet  

(Comparison between the two surveys carried out in 2010 and in 2014) 
(Table prepared according to the survey data) 

 

2010 2014 

1e E-mail E-mail 

2e Searching news Research about the central personal interests 

3e Social media Social media 

4e Chat Chat 
 
 
60% of users accept Google as the most convenient way to access news they are looking for on the 
smartphones while only for 23% it is social media. News websites come fourth with a rate of 4%, 
after the Wikipedia with a rate of 11%. The results of the interviews we have done with a part of the 
sample of the survey, the interface design of news websites and applications are not suitable for news 
searching on a particular interest. On the other hand, social media is more practical, because they have 
the opportunity to find all the news very quickly on their timeline, among the accounts that they 
follow, however it still isn't a more convenient way than Google. 94% of the users report connecting 
on social media in smartphones to get news. Only 6% do not connect on social media especially to get 
news. Attributed to the 'yes' response rate was 63% in 2010. 
 
91% of users who responded to our survey reported checking news websites on the cellphone. Only 
9% of users do not prefer news websites. In 2010, the use of these websites was 71%. 39% of the 
sample visits 2-3 news websites per day and 37% of them prefer to visit more than 3 websites. On the 
other hand, 77% never leave comments on news websites when using the cellphone. 23% make 
comments ‘rarely’. We see no increase of the population who prefer to leave comments since 2010 
(25% was the rate of users who leave comments ‘rarely’,  ‘sometimes’, ‘most of the time’.) 
 
 
The main source to get news 
According to 55% of participants, the main source for news in their daily lives is Internet while due to 
40% it is the mobile Internet. It is only 3% of the sample saying that television remains the main 
source of information and for 2% it is still newspapers in print copy. The survey shows the rise of 
mobile Internet, because the mobile Internet rate was 19% in 2010. In four years, the habits to get 
news experience a transformation due to the mobile Internet and the perception towards the mobile 
Internet is also changed for a significant portion of our sample. 
 
 
The role of interface ergonomics on searching news 
The smartphone is now at the center of the digital life of users. According to the users, the most 
important thing is to enjoy content, wherever they are. While mobile phones create an opportunity to 
stay connected continuously, they also have at the same time some usage problems. These problems 
are related to the small screen size, the connection problems and the problems concerning the 
protection of privacy and security for the most of the time.7 The user experience for mobile platforms 

                                                
7  Kaikkonen, A.: Internet on Mobiles: Evolution of Usability and User Experience. Doctoral 
Dissertation, Helsinki University of Technology, Faculty of Information and Natural Sciences 
Department of Computer Science and Engineering, 2009, p. 48 
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is one of the most important issues in the topics of human-computer interaction, because the cellphone 
users continue to have problems about usability of the mobile application interfaces and mobile 
devices. Due to the ergonomics of the devices and used interfaces, website have power for creating 
new ways for transformation of even a very normal and natural activity, such as reading. The 
digitization of news influences the habits of reading and creates a new vision to the concept of 
reading. Reading manners that grow in digital environments differ from those on paper. Hypertext 
links and the multiplication of the elements on the pages transform reading into zapping.8 Also, after 
the interviews that we have done between the years 2010-2014, we find that the social media 
applications are more attractive to access news due to their interface design and their homepage that 
has a form of newsfeed that makes access to news easier and more convenient. All of the 30 users 
asked about their choice declare that access to social media applications is more practical and faster 
than accessing to news websites applications.  
 
User 19 explains: “When I try to access on applications, I see difficulties in downloading and it takes 
a lot of time. But if I connect on Twitter, it's more convenient. In addition to that, I see at once the 
accounts of the newspapers, journalists and my friends. So, I'm learning all things that interests me.” 
 
User 2: “The problem with applications of newspapers is that there are a lot of things and I have to 
read many things that do not interest me to get the news that interests me. It is a waste of time. On the 
other hand, on the social media, I personally select all people to reach all the news.” 
 
User 5 explains his first choice, Twitter by saying: “According to me, the most significant application 
on the cellphone is Twitter. It allows me to directly access the breaking news, sport news and also 
information about my friends.” 
 
The user 6 uses Twitter instead of television: “I can't stand to watch the news on TV, I use Twitter 
instead of it.” 
 
User 15 explains: “I firstly consult Twitter to learn the news of the day, I have a lot of people in my 
list, when something important happens, I can learn easily.” 
 
User 9 explains his preference for Google: “I prefer Google seeking news on a specific topic because 
when I'm on a news website, sometimes I lose myself.” For User 27, Google is better than the news 
websites for searching: “It is better because it offers me a diversity of news.” 
 
The time spent during searching and connecting the application is very important for users when 
making the choice of applications. Although the content is also very important, on the list practice 
comes first. 
 
CONCLUSION 
Through the research, we conducted an analysis on the effect of new media and the different tools on 
the habits of searching and sharing news of the users in Turkey. We find out how the evolution of the 
technologies of mobile devices and the news, media offers (the multiplicity of websites - news 
websites and social network, the evolution of news services, development of design) transform the 
habits of online users to get news. 
 
Due to the research, it is clear that the digitization of the news influences the manners and habits of 
reading and creates a new vision to the concept of reading. The consumption of online news increases 
today due to the new information and communication technologies. An adaptation of the daily uses of 
smartphones is provided among users. Social media sites have been considered and used as a source 
                                                
8  BIAGINI Cédric, L’emprise numérique Comment Internet et les nouvelles Technologies ont 
colonisé nos vies, Editions L’échappée, Montreuil, 2012, p.105 
9 We give numbers to the 30 participants of our interviews, thus we can respect their confidentiality.		
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of information according to the practices of users especially since 2013. It is clear that the ergonomics 
of the interface design plays a key role in their choice. Although they also continue to get news from 
the traditional media, especially on newspaper websites, their interest in these sites is reduced on the 
smartphone. 
 
Information and communication technologies shape what we see and how we see it. The reading 
skills, reflection are redesigned by new technologies. Information is increasingly reformatted by 
social media and smartphones. According to the research, Twitter and Facebook compete with the 
traditional media to be the essential tools for accessing the news particularly on mobile. 
 
The habits of access to news have evolved with the rise of the mobile Internet. The development of 
mobile Internet enabled us to see new perspectives of usage for interpersonal communication as well 
as for searching and sharing news. 
 
Smartphones that allows new users to be always connected, has become an indispensable tool of 
everyday life. Today the mobile Internet is considered the essential activity of a cellphone by our 
sample. Of course, “when a technique is used more, people learn to use it better, and when they 
optimizes its use more, it becomes more powerful.”10 Social media is considered and used as a source 
of information according to the practices of users and it is clear that the ergonomics of the interface 
design plays a key role in their choice. Although they continue to track news from traditional media, 
especially on newspaper websites, their interest in these websites is reduced considerably. This is 
based on the difficulty of the surf in a news website in a limited time on the mobile phones, because 
of the less practical design of news applications than the social media applications. In addition to that, 
the encountered news excess in the application of news websites is a second obstacle for the users. 
The time spent to get news, especially on mobile is the priority of the users. They intend to learn the 
maximum amount of news belonging to their center of interest in a minimum time. 
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ABSTRACT 
Is phenomenology a movement or concept? Is it a research method in human science? Different 
approaches have been introduced with the term of phenomenology, even it has been named as 
movement.It is commonly understood in either of two ways: as a disciplinary field in philosophy, or as 
a movement. In phenomenologist's point of view, “Phenomenology is the theory of experiences in 
general, inclusive of all matters, whether real or intentional, given in experiences, and evidently 
discoverable in them" Phenomenology demands that we seek to discover the world as it is experienced 
by those involved in it. It is about the nature of human experience and the meaning that people attach 
to their experiences. The axis of phenomenology is discussion about conscious, the conscious which 
becomes manifest in mind without any median and prejudice. Media literacy is a gate for this 
conscious and maybe we can say that considering circumstances of contemporary life in third 
millennium and modern society that are ensuring concept of media literacy, without media literacy this 
conscious is distorted. In this regards, the research paper attempts to analyse the term of 
phenomenology and its relation to media literacy. In this regards, what is discussed in this study is as 
follows: ‘What is the meaning of Phenomenology’, ‘What is the position of the term?’, ‘Who are the 
most important researchers on this field?’, What is the usibility of the topic’, ‘To what extend has the 
phenomenology been used by media literacy?’ 
 
Keywords: Phenomenology, Media Literacy, Philosophy, Media, Disciplinary Field 
 

 
FENOMENOLOJİ VE MEDYA OKURYAZARLIĞI 

 
 
ÖZ 
Fenomenoloji (görüngü bilim), tanımı üzerine birçok görüş olmakla birlikte, bir felsefi akım olmanın 
yanında bir yöntem olarak da tarif edilir. Husserl'e göre, bir öz ontolojisi olan fenomenoloji, bütün 
bilimlerin temelinde yer alır. O, çeşitli bilimlerin köklerinin bulunduğu nötr bir araştırma alanı olarak 
felsefe, psikoloji ve mantığın doğrudan doğruya, öteki bilimlerin de dolaylı olarak temelindedir. Bu 
bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde, fenomenolojik yöntem ve öz kavramı üzerinde durulmuş, 
görüngü bilim tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde fenomenolojik yöntem 
tarihsel süreç içerisinde irdelenmiş ve ardından gelen birçok düşünürü etkileyen ve fenomenolojinin 
kurucusu olarak görülen Husserl’ın fenomenoloji hakkındaki görüşleri ve bu yöntem üzerinde çalışan 
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diğer düşünürler okuyuca aktarılmıştır. Daha sonra, disiplinin kullandığı metodlar ele alınmış; son 
bölümde ise medya-fenomenoloji ilişkisi analiz edilmeye çalışılmıştır.  
 
Anahtar Sözcükler: Fenomenoloji, Görüngü Bilimi, Fenomenolojik Yöntem, Medya, Medya 
Okuryazarlığı 
 
INTRODUCTION 
Is phenomenology a movement or concept? Is it a research method in human science? 
Different approaches have been introduced with the term of phenomenology, even it has been named 
as movement (the Phenomenological movement; A Historical Introduction by Herbert Spiegelberg 
1960). It is commonly understood in either of two ways: as a disciplinary field in philosophy, or as a 
movement. Generally, phenomenology has never been defined under a philosophical flow, but it has 
always been claimed that it is a radical approach and instead of being a “philosophize system” is a 
“philosophical practice” (the Encyclopedia of Philosophy 1967 by Paul Edwards (Phenomenology 
Essay by Richard Schmitt). According to such as discussion, providing a quiddity of phenomenology 
is simple and complex. With deeper perspective, phenomenon is basically a philosophical term which 
is realized differently in different subjects, whereas it is something which appears in direct 
experiences. In this regard, the discipline of phenomenology may be defined initially as the study of 
structures of experience, or consciousness. 
 
The research paper attempts to analyse the term of phenomenology and its relation to media literacy. 
In this regards, what is discussed in this study is as follows: ‘What is the meaning of Phenomenology’, 
‘What is the position of the term?’, ‘Who are the most important researchers on this field?’, What is 
the usibility of the topic’, ‘To what extend has the phenomenology been used by media literacy?’ 
Based on the landscape of the area, the research has been done with four parts which consist of the 
explanation of the term, historical background and the methodological aspect of the issue and as a last 
part, the relation to media literacy. 
 
The Discipline of Phenomenology 
In phenomenologist's point of view, phenomenology started in the 1900s with the publication of 
Edmund Husserl's Logical Investigations. Phenomenology pertains to a critical method of reflection 
on consciousness and attempts to address the question of value, the meaning of being, existence, and 
the lived body. According to Winkler (2013), phenomenology is a timely philosophical practice and 
tradition compared to the empiricist, rationalist and Kantian ways of doing philosophy. It has been the 
object of critical and creative analysis since the publication of Husserl's Logical Investigations. 
 
Husserl defined phenomenology as a philosophical term devoted to experience, Phenomenology 
represents the refusal to see being outside of the rubric of the experience of it. He stressed, 
“Phenomenology is the theory of experiences in general, inclusive of all matters, whether real or 
intentional, given in experiences, and evidently discoverable in them" (Husserl, 1991). Husserl’s early 
work stresses the importance of logical structure. Husserl gives priority to experience. Phenomenology 
takes on the metaphysical failure to address the priority of experience in its understanding of being. 
Metaphysics focuses on questions of knowledge about being and it does not question how being 
becomes as a possible object of knowledge (Husserl, 1991). Emmanuel Levinas(2015) states that in 
Phenomenology, "the various problems of knowledge are reduced to the problem of how objects are 
constituted by consciousness". 
 
Phenomenologists start with experience in order to understand being rather than understand experience 
in terms of their conception of being. They share a belief that metaphysics from Plato onward has 
excluded experience and temporality, and the result has been a hypostatized conception of being, As a 
consequence, the rigid categories of thought are permitted to influence the nature of being. 
Metaphysical thought is unable to grasp the inherent temporality of being, but phenomenology is able 
to do this by privileging time at every turn. As Heidegger notes in The Basic Problems of 
Phenomenology, "time is the horizon from which something like being becomes at all intelligible. We 
interpret being by way of time" (Heidegger, 1982). A person’s ability to access and understand being 
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depends on our awareness of its essential temporality. People essentially experience being through 
time (MacGowan, 2013). 
 
Phenomenology responds to the fundamental metaphysical violence against time. Metaphysics 
subordinates temporality to knowledge and thereby reduces the incessant movement of time, which 
knowledge cannot grasp, to moments of presence, which it can. Phenomenology is   a specific effort to 
break free from this reduction of time to knowledge. Derrida's initial analysis of the trajectory of 
Husserl's thought in The Problem of Genesis in Husserl's Philosophy that he understands 
phenomenology in this way. In his philosophical career, Husserl has to surmount a stumbling block 
because, as Derrida sees it, he has not fully grounded his thought in the experience of temporality. 
Derrida claims that "It is because Husserl does not yet place originary temporality at the core of his 
descriptions that the dialectic of unity and multiplicity fails and with it the whole transcendental 
project" (Derrida, 2003). In his subsequent work, Husserl will correct this problem, and the progress of 
phenomenology will be characterized by a marked awareness of our originary temporality and an 
attempt to think beyond the metaphysics of presence. 
 
A point of concern of phenomenology is freeing experience from the burden of knowledge that 
deforms and hides it from us. Husserl renders that logical structure, rather than constituting our 
experience, represents a barrier to it. A person’s experience has a sense that constitutes it outside of the 
layers of mediation that pollute our thinking about this particular experience. For example, I 
experience the books on my desk, and then my thinking mediates that experience with the knowledge 
that I have about the content of the books, which has the consequent impact of deforming the 
relationship by having an impact on the immediacy of the initial perception. This deforming process 
occurs in philosophical reflection about the nature or essence of the books (McGowan, 2013).   
 
A basic premise of phenomenology is that an unmediated experience exists. Then persons can have 
access to it. This is the main distinction that Hegel, as a metaphysician, would reject. Husserl develops 
the phenomenological reduction, which brackets the knowledge and preconceptions that we bring to 
experience in order to allow us to understand the true nature of that experience. The reduction serves 
as a countermeasure to the role that theorizing plays in misshaping experience. Husser wrote in his 
Cartesian Meditations, "phenomenological explication does nothing but explicate the sense this world 
has for us, prior to any philosophizing, and obviously gets solely from our experience-a sense which 
philosophy can uncover but never alter, and which, because of an essential necessity, not because of 
our weakness, entails horizons that need fundamental clarification" (Husserl, 1991).  
 
The immediate sense of our experience is blurred by theories. The entire project of phenomenology as 
a corrective to metaphysics is based on this belief that a pre-theoretical consciousness exists and that 
one can access it. The metaphysical error, does not refer to identifying being with presence but instead 
failing to think fully enough the possibility of presence in experience. Metaphysics loses itself in the 
mediation of knowledge and theory, thereby blinding itself to the experiential source of all knowledge. 
Ideas do not give shape to life; they represent layers of sedimentation that disguise life.  
 
In order to better understand, we can mention an elementary exercise in phenomenology, consider 
some typical experience one might have in everyday life, characterized in the first person. For 
instance, from the standpoint of the natural attitude, a minute of time is simply a minute of time, 
regardless how and where we spend it. However, from the point of phenomenological attitude, a 
minute of time depends on how we actually experience it. For example, a minute of time may pass 
very quickly, if you are excited or happy, or very slowly if you are bored. Hence, it is stated as upshot 
which it the meaning of things varies quite a bit, depending upon whether we are seeing them from the 
natural attitude or from the phenomenological attitude. 
 
In this regards, the benefits associated with the phenomenological attitude includes better 
understanding of meanings attached by people and its contribution to the develop. However, there are 
some limitations associated with the term of phenomenology are summarized on the following table by 
Armstrong (2010) as taken from Easterby-Smith et al (1991). 
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Benefits of Phenomenology Limits of Phenomenology 
It can look at change processes over time Data gathering can take up a great deal of time 

and resources 
It helps to understand meanings The analysis and interpretation of data may be 

difficult. 
It helps to adjust to new issues and ideas as they 
emerge 

It may be hard to control pace, progress and end 
points 

It contributes to the development of new theories Policy-makers may give low credibility to 
phenomenological study 

 
As a result, there are various assumptions about phenomenology that attempt to explain its 
foundations. First,it rejects the concept of objective research. Phenomenologists prefer grouping 
assumptions through a process called phenomenological epoche. Second, phenomenology believes that 
analyzing daily human behavior can provide one with a greater understanding of nature. The third 
assumption is that persons, not individuals, should be explored. This is because persons can be 
understood through the unique ways they reflect the society they live in. Fourth, phenomenologists 
prefer to gather “capta,” or conscious experience, rather than traditional data. Finally, phenomenology 
is considered to be oriented on discovery, and therefore phenomenologists gather research using 
methods that are far less restricting than in other sciences. 
 
 
Historical Background of the Phenomenology 
"History is useful not because we can see the past in it - but because we can see the future" 
                                                                                                               (Jean-Baptiste Say) 
 
In order to better comprehend phenomenology as a philosophical movement, we must understand how 
it came about and the people who created and marked it. When Hindu and Buddhist philosophers 
considered the state of consciousness in various meditative states, they practised phenomenology. The 
term 'phenomenology' first appeared as a term in scientific and philosophical literature as early as 18th 
century. In his work entitled New Organon (1764), the philosopher Lambert calls phenomenology "the 
doctrine of appearance" and its role in preventing the human thought from reaching the truth. (The 
Miroslav Krleža Institute of Lexicography). In this sense, we find the term 'phenomenology' in the 
writings of J.G.Herder, J.G. Fichte and G.W.Hegel, who in 1807 authored his famous "The 
Phenomenology of Spirit" as the depiction of "the process by which science in general comes about". 
In his "Critique of Pure Reason", Kant shows how the attempts to use reason to establish metaphysical 
“truths” always produce impossible contradictions. Then he proves how we perceive the world. The 
human mind is an active, rather than a passive recipient of perception. When looking at the world, we 
“constitute” it in order to make sense of it. 
Certain concepts we apply to our everyday experience truly originate from the previous ones, but the 
most important ones precede experience. They are the a priori experiences. 
David Hume claimed that we gradually build up our conceptual apparatus from our experiences, to 
which Kant replied that "unless we have some mental conceptual apparatus, no experiences would ever 
be possible". 
 
"Thoughts without contents are empty, intuitions without concepts are blind." 
                                                              (Immanuel Kant, Critique of Pure Reason) 
 
This created the concepts of the phenomenal and noumenal (real) world. Furthermore, it is important 
to point out that all experience is achieved through "sensory forms of space and time" (Tom 
Rockmore, "Kant and Phenomenology", University of Chicago Press, 2011). Thus our experience of 
the world is our own creation, which we edited on our own. 
 
 
"But what are we trying to achieve in experience?" 
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Phenomenology is an attempt to answer this question; it focuses on analysing the ways in which things 
come about in our awareness "Why do we pay attention to the thing we pay attention to." Before 
discussing the founder of phenomenology, Edmund Husserl, after which we will be able to split the 
timeline "before Husserl" and "after Husserl", we must mention two philosophers who influenced 
Husserl. The philosopher and psychologist Franz Brentano proposed "descriptive or phenomenological 
psychology" and introduced the concept of "intent" (if there is memory, there is memory of something, 
if we are looking at something, there is something we are looking at...). 
     
The mathematician and philosopher Rene Descartes based his beliefs on doubt, he started doubting 
everything, even laws of mathematics. He believed that he found a method allowing him to perceive 
truths that are so self-evident that they cannot be doubted (Shahabi Zia 1998, Hermes Teheran, 
phenomenological introductio to Philosophy Descartes). His fundamental attitude was "Cogito ergo 
sum", which means that the only path to real perception is questioning one's own awareness. His 
"cogito" does not represent awareness as simply thinking, but as reflecting on such thinking. 
 “Edmund Husserl reacted to his teachings on "questioning one's own awareness" by asking the 
question "what is awareness"? 
 
Edmund Husserl (1859-1937) 
 
Husserl is the founder of the philosophical movement called Phenomenology. He started his university 
education in Leipzig, where he studied astronomy; afterwards he attended the University of Berlin, 
where he studied mathematics. He continued his study of mathematics at the University of Vienna, 
where he defended his doctoral dissertation entitled "Beitrege zur Theorie der Variationsrechnung". 
After completing his education, he obtained the title of Privatdozent at the University of Halle. At the 
turn of the century, he published his work entitled "Logical Observations", where he introduced the 
notion of phenomenology in the sense of analysing subjective experiences. In his beginnings 
phenomenology is featured only in a reflective attitude, in a conceptually critical attitude towards 
mental or cognitive events. 
 
Phenomenology discards all questions and describes ideas as the content of awareness. 
     Later phenomenology became presentation of experiences, not only from their physical side, but 
also towards their actual sense. It eliminates empirical research and focuses on the meaning of 
awareness. Experiences become thematic according to their "intentionality". For Brentano intention 
means to be focused on something, while Husserl starts with that concept, but changes it into an 
analytical problem. For example ANALYSIS OF PERCEPTION. The realm of an actual object - 
everyone in a classroom can see the teacher's desk, but each from their place, left or right... but they 
can see only one side. 
     Husserl also works as the editor of the "Logos" magazine and holds classes entitled 
"Grundprobleme der Phennomenologie". In 1913 he penned his work entitled "Ideas on a Pure 
Phenomenology and Phenomenological Philosophy". This work converted phenomenology to a 
philosophical method. Husserl's phenomenology aims to observe the essence of things and develops 
the "science on the phenomenon". 
     In his later teachings Husserl steers phenomenology towards a more practical, that is, existential 
dimension of the human knowledge. In his work entitled "Krisis der Europeaischen Wissenschaften" 
he focused on the "natural world" and the "nature of social existence"; these concepts had played a 
small role in his teachings up to that point, but are of great importance for the "existential 
phenomenology" that would follow. 1936 sat the beginning of strict political measures imposed by the 
nationalist socialistic regime and Husserl was banned from teaching and taking part in the 9th 
International Philosophers' Congress in Paris (1937). 
Shortly after he died after a long illness, and his legacy is saved by H. L. Van Breda. (Science 
Enciyclopedia).  
     After Husserl, his students continued to develop phenomenology in their corrections and directions. 
One of them was Martin Heidegger(1889-1976), theologian and philosopher who based his work on 
the very "being" of human existence. He is one of the most respected 20th century philosophers. After 
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the publication of his work "Being and Time" (1927), he became the centre of philosophical 
discussions. In this book the advocates the philosophical opinion directed primarily towards the 
"meaning" or "truth of being". 
     According to Heidegger, philosophy should deal with being, because that issue passed into oblivion 
under the influence of civil subjectivism. Heidegger dealt with the problem forgotten by his teachers, 
Husserle and Descartes, and that is that I exist in this world as long as I am alive. He founded 
fundamental ontology, he made the man the guardian of being because only man can comprehend its 
truth and meaning. He wrote many essays, but he never managed to finish the second part of his work 
"Being and Time". Due to his political beliefs and joining Hitler's National Socialist Party, he left the 
philosophical scene and retired.  
In addition to Husserl and Heidegger, another two representatives of phenomenology hold an 
important part of history: Merleau-Ponty and Jean-Paul Sartre. 
     Merleau-Ponty(1908-1961) worked in France; in his work entitled "Phenomenology of Perception". 
He developed the role of the human body in experience as an important factor. 
He does not separate the mind and the body, but rather develops "body image" as the experience of the 
body and its meaning in our activities. 
     In addition to being a philosopher, Jean-Paul Sartre(1905-1980) was a great writer; he penned 
many novels and was awarded the Nobel Prize. In his works he developed his concept of 
phenomenological ontology. He took over Husserl's idea that "awareness is the awareness of objects", 
but to Sartre "I" is a series of acts of awareness. He employed a literary style that interpreted different 
kinds of experiences in different situations.   
     Due to the widespread nature of the phenomenological movement, globally phenomenology 
developed in different directions, which is why we have: 
- transcendental phenomenology, founded by E .Husserl, 
-ontological phenomenology of the Gottingen and Munich circles,  
- existential phenomenology of M. Heidegger  
- hermeneutical phenomenology of H. G. Gadamer  
- lifeworld" phenomenology of late Husserl,  
surpassing the "Crisis of European sciences" and paving the way towards historical thinking. 
Despite these differences there is a complex communication. 

• All the phenomenologists accept intencionality although some interpret differently. 
• Philosophy for doing its duty has to do specially “epoche”. It means a fundamental change in 

the approach that bring back philosopher to the meaning. 
• All of the phenomenologists agree that the main occupation of Philosophy is to answer the 

question of meaning and existing of creature. 
 
Phenomenological Research 
"I want to understand your world through your eyes and your experiences so far as possible, and 
together we can probe your experiences fully and understand them." (Bate & Robert 2007, 37) 
    The question is: What methods are appropriate to phenomenological research? Phenomenology 
demands that we seek to discover the world as it is experienced by those involved in it. It is about the 
nature of human experience and the meaning that people attach to their experiences. In trying to arrive 
at this kind of understanding, the researcher is asked to 'bracket', or suspend belief in the phenomena 
of the external world, to put them aside and focus on the consciousness of that world. Consequently, 
phenomenology is not a hypothesis testing mode of research, nor is it one that must be guided by 
theoretical models. Rather, one is urged to get as close as possible to what the participants in the 
behaviour of interest are experiencing. 
    Dilthey (1977) classified the various methodologies under the categories of natural sciences and 
human sciences. The natural science approaches are founded upon the ontology and epistemology of 
the Enlightenment’s empiricism in the 17 th century and logical positivistic philosophy in the 19th 
century. The human science approaches, on the other hand, are founded upon the ontology and 
epistemology of rationalist and phenomenological philosophy. They utilize ethnographic, descriptive, 
interpretive, and collaborative methodologies (commonly referred to as qualitative methodologies), 
with their focus upon understanding the totality of experience as it is lived and presents itself 
preceding its formulation by the scientific community. However, beginning in the 20 th century within 
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the natural sciences themselves, positivism has been critiqued extensively. With theorists such as 
Einstein and Heisenberg, the fundamental influence (and indispensable bias) of the observer entered 
into natural scientific inquiry (Kuhn, 1970). Natural science theorists (e.g., Kuhn, 1991) began to 
argue that contem-porary science has forgotten its foundation as residing in experience, and has 
become a world of idealized mathematics. 
      As one of the great philosophers of the twentieth century, Husserl introduced and developed 
phenomenology as an alternative epistemology and methodology for the natural and human sciences. 
Husserl’s (1970) philosophical aim was to develop an epistemology which can be applied to all fields 
of knowledge, founded upon the primacy of consciousness and the argument that there is an 
epistemological priority to “the essence of what something is and how it comes about” in contrast to 
“the reason that (or why) something is,” and thus explanation requires the “what” and “how” of the 
phenomenon (Karlsson, 1993). Husserl defined consciousness as an intentional act of revealing which 
is fundamental to human nature. He argued that, when we examine a particular phenomenon, we 
should let the phenomenon “speak for itself ” and allow it to reveal or manifest itself in consciousness.      
Phenomenology was developed to study the meanings of psychological phenomena for participants 
through their rich descriptions of their lived-experiences. The qualitative interview or protocol is the 
manner in which this is classically conducted. Human beings have an intentional relationship with 
their world and consciously and meaningful interrelate with it.    As the “objects” of study, human 
beings are subjects being studied by subjects, both of whom meaningfully intend their “objective 
world.” Human beings interpret their worlds and themselves (they are self-interpreting), and their 
actions are always bound up with beings-for-whom they are meaningful. Assuming that it is the 
intentional responses of participants (rather than determined reactions) that are examined (Giorgi, 
1971), the goal for phenomenology is to grasp what these meanings are for their agents (Taylor, 1980). 
    Thus, phenomenology begins with an experience or condition and, through the narration of 
participants, of either a shared single incident or shared condition, investigates the effects and 
perceptions of that experience. “Phenomenologists distinguish phenomena (the perceptions or 
appearances from the point of view of a human) from noumena (what things really are) (Willis, 2007, 
p. 53).  Simply, the phenomenological method interprets an experience or fact, by listening to the 
different stories of the participants. The method examines the phenomena through the subjective eyes 
of the participants. “Phenomenology (is) focused on the subjectivity of reality, continually pointing out 
the need to understand how humans view themselves and the world around them” (Willis, 2007, p. 
53). Phenomenology offers a qualitative method of inquiry that can be applied to myriad of 
experiences.  On a grand time scale phenomenology offers the researcher the ability to examine the 
different perspectives of participants of lengthy experiences such as those who survived the holocaust.   
Research conclusions do not investigate the holocaust as a phenomenon, but rather the experiences of 
the participants as they participated in that phenomenon, which in turn allows a deeper understanding 
of the phenomenon through examination of those experiences. However phenomenology also offers 
the researcher the ability to examine the cumulative experience of participants as they relate to a single 
point in time. “The focus is thus on understanding from the perspective of the person or persons being 
studied” (Willis, 2007, p. 107).  
 Some literature identify two types or elements to phenomenology, hermeneutic and transcendental or 
philosophical (Campbell, Introductive Methods to Qualitative Research: Course Notes, n.d., p. 4), 
(Creswell, 2007, pp. 59-60). Originally the term hermeneutics referred to the study of sacred texts such 
as the Talmud or Bible” (Willis, 2007, p. 104). Hermeneutics has expanded its meaning and focus over 
the years. “Gradually, hermeneutics has expanded beyond that original meaning to include 
understanding human action in context” (Willis, 2007, p. 104).  In transcendental phenomenology “the 
researcher…analyzes the data by reducing the information to significant statements or quotes and 
combines the statements into themes” (Creswell, 2007, p. 60).  From these themes the researcher 
“develops a textural description…what the participants experienced and a structural description…how 
they experienced it in terms of conditions, situations or context” (Creswell, 2007, p. 60). The 
combination of which “convey an overall essence of the experience” (Creswell, 2007, p. 60). This 
principle is essential to effective data analysis. 
  All research has methods or elements that define the validity of the research. Specific 
questions posed to the participants may vary and be framed on criteria based on the type of participant, 
the phenomenon being studied, or the purpose of the research in general, the basic outline of what is 
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needed within the structure of phenomenology is universal. “Understanding often calls for different 
forms of research and different ways of reporting the results of research” (Willis, 2007, p. 108).  
Phenomenology through its methodology insures the validity of the results by structuring the focus of 
the research.  Phenomenology constructs data by eliciting in-depth individual storytelling thereby 
garnering cumulative essence of the experience (Campbell, Introductive Methods to Qualitative 
Research: Course Notes, n.d., p. 4).   
      The first method in phenomenological research is identifying the phenomenon that will define the 
shared experience (Campbell, Introductive Methods to Qualitative Research: Course Notes, n.d., p. 4). 
What exactly is the phenomenon that is being studied?  As we said, the phenomenon can take the form 
of events that took place over a period of years or a matter of seconds.  Events can be further dissected 
into more specific experiences.  One standard that should be considered is “Does the author have a 
clear “phenomenon” to study that is articulated in a concise way” (Creswell, 2007, p. 215).  Regardless 
of experience, good phenomenological research must first identify the event or shared experience 
clearly. Identifying the phenomenon gives a vehicle to clarification of the first element of 
phenomenology “identification of the shared experience” (Campbell, Introductive Methods to 
Qualitative Research: Course Notes, n.d., p. 3).  What experience was shared?  Understanding the 
event and thereby the shared experience of that event by different participants leads a researcher to 
better understanding of that experience (Campbell, Introduction to Methods of Qualitative Research: 
Video Series, 2011)1.  Once a phenomenon and the shared experience to be studied are identified the 
researcher must then ask the definitive question, regardless of method used “Is the research problem 
best examined using the phenomenological approach? (Creswell, 2007, p. 60).  Employing the wrong 
research method would be likened to asking the wrong question. Little valuable understanding could 
be gained thereby invalidating the research. ”The type of problem best suited for this form of research 
is one in which it is important to understand several individuals’ common or shared experiences of a 
phenomenon” (Creswell, 2007, p. 60). 
      The second step in the methodology of phenomenological research is, “bracket and interpret 
researcher bias and expectations” (Campbell, Introductive Methods to Qualitative Research: Course 
Notes, n.d., p. 4). This is identified as a best practice of the method (Campbell, Introductive Methods 
to Qualitative Research: Course Notes, n.d., p. 4).  The bias of the researcher in any research method 
can taint the results. Phenomenology is no different. It is therefore a sound practice to identify, both 
from a researchers point of view, areas that could create bias and thereby nullify the research 
conclusions. A researcher’s bias regarding the phenomenon being studied could lead to a 
misinterpretation of the data and erroneous conclusions, regardless of the detail and thoroughness or 
the research. As difficult as it may be, researchers must attempt to limit their personal bias and 
approach the phenomenon with an open mind (Creswell, 2007, pp. 59-60). Identification of the 
researcher’s personal bias or expectations is known as “epoche” or bracketing (Creswell, 2007, p. 59). 
Before research is begun a discussion of the researcher’s interpretations of the phenomenon, prior to 
the beginning of research, must be identified. As described by Creswell (2007), although this process 
is never perfect, “I see researchers who embrace this idea when they begin a project by describing their 
own experiences and bracketing out their views before proceeding with the experience of others” 
(Creswell, 2007, p. 60). As seen from the citations above, a researcher could, and probably does have 
some contextual knowledge or understanding of the phenomenon being studied thereby creating a pre-
research bias on the part of the researcher.  Therefore bracketing is essential to limiting researcher 
biased conclusions to research data which should only consider the perspectives of the participants 
(Creswell, 2007).  
 Following successful bracketing, the next step to the phenomenological method is to collect the data. 
The project outcome is dependent on careful selection of the participants for the research. In theory the 
more participants a research project has, the better the researchers understanding of the experience 
should be (Campbell, Introduction to Methods of Qualitative Research: Video Series, 2011)2 . 

																																																													
1  Video 11 

http://www.youtube.com/watch?v=LLjKdvVzKXM&feature=bf_next&list=PL809EFFA210C27775&lf=BF
a 

2  Video 11 
http://www.youtube.com/watch?v=LLjKdvVzKXM&feature=bf_next&list=PL809EFFA210C27775&lf=BF



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 

	
Submit Date: 15.02.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/003 

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 
99	

Likewise the demographics of the participants are also important to understanding the nature of the 
data.  The more demographically similar the participants are the better a researcher’s ability to 
understand the “general” nature of the experience can be defined (Campbell, Introduction to Methods 
of Qualitative Research: Video Series, 2011)3. The demographics of the participants can be narrowed 
to any practical extent so long as a sufficient number of participants are available to validate the study. 
It is therefore important to frame the demographics of participants without eliminating so many 
participants through narrow demographics as to make the collection of data impossible.   
 Through the collection of data the researcher must also identify the second element of 
phenomenological research, of “locating the universal nature of an experience” (Campbell, 
Introductive Methods to Qualitative Research: Course Notes, n.d., p. 3). This step is critical for a valid 
and successful research project. “To assess the quality of a phenomenology... Does the author convey 
the overall essence of the experience of the participants? Does the essence include a description of the 
experience and the context in which it occurred? (Creswell, 2007, pp. 215-216).  In other terms are the 
textual and structural descriptions available? Creswell (2007) identifies two focused questions 
necessary to collect relevant data necessary for sound analysis, “What have you experienced in terms 
of the Phenomenon? and “what contexts or situations have typically influenced or affected you 
experience…? (Creswell, 2007, p. 61).  The importance of these focused questions in the success of 
the phenomenological research is made clear. “Other open-ended questions may be asked, but these 
two, especially, focus attention on gathering data that will lead to a textual…and structural description 
of the experiences, ultimately provide an understanding of the common experiences of the 
participants” (Creswell, 2007, p. 61). According to Campbell best practices in questioning should 
include three distinct elements.  “Questions should draw from a common theme, questions should urge 
participants to identify the affect the phenomenon had on their lives, and questions should seek to 
identify the importance of interpreting the experience in a unique way”.   
  
Data analysis includes the highlighting of “significant statements, sentences, or quotes that provide an 
understanding of how the participant experiences the phenomenon” (Creswell, 2007, p. 61).   Creswell 
said that data can lead to numerous interpretations of participants experiences, it is therefore necessary 
to “develop clusters of meaning from the significant statements into themes”. As described earlier, at 
this point the practice and descriptions of transcendental phenomenology become relevant. Statements 
and themes developed from the “clusters of meaning” are then used to develop “descriptions of what 
the participant experienced, or textural descriptions, and descriptions describing the context or settings 
that influenced the experience, or structural descriptions” (Creswell, 2007, p. 61).  From these separate 
structural and textural descriptions “unification into one structural and textural description gives a 
unified descriptive account” (Campbell, 2011).  
 
      “A phenomenology provides a deep understanding of a phenomenon as experienced by several 
individuals” (Creswell, 2007, p. 62). The data and insight gained from a phenomenology study can be 
invaluable. However, phenomenology has its pitfalls. Epoche or the bias of the researcher can damage 
a research project. Questions must be framed properly to allow proper data to be collected. “The 
participants in the study need to be carefully chosen to be individuals who have all experienced the 
phenomenon in question” (Creswell, 2007, p. 62).  And finally, the data must be processed properly to 
“so that the researcher, in the end, can forge common understanding” (Creswell, 2007, p. 62).  
 There is much debate in phenomenological circles as to the ‘method’ of research one should use in a 
phenomenological enquiry. What is quite clear, however, is that there is no single method that will 
suffice for all and every enquiry. Phenomenological researchers agree on some basic guidelines and 
indicate that the approach to a phenomenological method design should be a two-fold procedure 
consisting of the epoché or bracketing and the eidetic reduction. Both steps are essential to 
phenomenological methodology. Bracketing consists of suspending ones ‘natural attitude’, or our 
taken-for-granted approach to everyday living informed by culture and education, including our “past 

																																																																																																																																																																																															
a 

3  Video 12 
http://www.youtube.com/watch?v=SqyixDFO9o4&feature=BFa&list=PL809EFFA210C27775&lf=BFa  
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knowledge of the phenomenon encountered” (Giorgi, 1997, p. 240). Bracketing requires a rigorous 
reflection on one’s bias, opinions, and cultural and socio-economic backgrounds.  
 
Consciousness 
      For phenomenologists, perhaps the single most important assumption about human beings is that 
consciousness is the sine qua non of human life. 
 
Elimination of Dualisms 
      The second important assumption of phenomenology is the belief that in consciousness, or the 
meaning making source of living, experiences are constituted holistically - there is no substantial 
difference between the subjective and objective world. This is because consciousness is always 
constituted in a reality that is not isolated from the experiential world. This assumption clearly breaks 
with the empirical tradition of dividing the world into material and nonmaterial, or the objective and 
subjective realms. Husserl wrote: "To the extent, however, that every consciousness is consciousness-
of,' the essential study of consciousness includes also that of consciousness-meaning and 
consciousness-objectivity as such" (1965, p. 90). Hegel, who is often considered a forerunner of 
phenomenology, described the essential connectedness of the subjective and objective in 
consciousness: "What at first appeared as object is reduced, when it passes into consciousness, to what 
knowledge takes it to be, and the implicit nature, the real in itself, becomes what this entity per se is 
for consciousness . . ." (1910/1967, p. 144). 
      Phenomenology has sometimes been viewed as being merely a subjective philosophy, but this is an 
erroneous interpretation. According to phenomenology, every act of consciousness contains the 
objective/subjective aspects of the same thing. In fact, phenomenology views the study of 
consciousness as the only access to the realities of the experiential world of human beings. 
 
Consciousness Is Temporal 
      Another important assumption of phenomenology is that consciousness has a temporal aspect to it; 
each individual consciousness carries the lived experiences of the past within it as well as anticipations 
of the future. Essentially, there is no stopping point to consciousness in that along with its historicity 
and futuricity, it is always being reconstituted in new experiences. Whereas Husserl paid scant 
attention to the historical quality of consciousness, Heidegger (1931/1962) constituted his 
hermeneutics with an acute sense of the influence of time. He viewed human life as "thrown" into a 
way of being and giving meaning. A part of this assumption is the notion that experiences are lived 
before they are understood. Thus, it is in the "flow of life" that meanings are lived and only later 
brought to consciousness. This assumption naturally creates a tension with the positivist science goal 
of explaining structures of consciousness that are timeless and universal. 
 
The Cultural World Is a Creation of Human Meanings 
      The last assumption to be addressed arises from the previous ones. The cultural world is a creation 
of the meanings human beings possess in consciousness. This assumption has two parts: (a) The 
cultural world is created through the meaningful connections each individual experiences in her or his 
contexts, and (b) cultural institutions are the creations that have emerged out of life activities. Thus 
phenomenological-hermeneutical study necessarily involves a study of the cultural systems in which 
individuals live. Culture is not something constructed outside of consciousness or the constitutions of 
meaning, but rather, is co-constructed in lived experiences both on the individual level and the group 
level. 
 Phenomenologists are interested in individuals as meaning makers, they study meaningful 
action rather than behavior. Within this distinction, action is viewed as being guided by values and 
motivations, whereas behavior is not. Barritt, Beekman, Bleeker, and Mulderij (1983) suggested that 
one of the goals of phenomenological research is to effectively communicate "the other's" way of 
seeing things. 
         Finaly we can say that the goal of this type of research is not to arrive at explanation, but rather 
to come to understand the processes that human beings engage in as they construct meaning from 
experiences. Phenomenological methods are judged by their usefulness in improving our 
understanding of human meaning making within a particular area of inquiry, not by their ability to 
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lead to new discoveries or to verify laws. One of the difficulties of phenomenology is that the 
researcher is engaging in the description of meanings that always stand in relationships that are ever-
changing. The phenomenologists recognized this dilemma and responded to it in different ways. 
Husserl, for example, believed that through the collection of carefully selected individual cases in 
which the structures of consciousness become revealed, a systematic knowing of the ways 
human beings construct meaning could be elaborated.  
     At he end, as a researchers, we must always remember: "There is no progress in the sense of going 
from less true to more true. If there were such progress, we would always have to say in looking at the 
past that our ancestors erred, and forget that in the future we, too, will be ancestors” (van den Berg, 
1999, p. 57) 
 
Media Literacy and Phenomenology 
Maybe it's just a claim but we never converge media literacy and phenomenology. Maybe it's just a 
fallacy. But it is worth to review. How and why we consider phenomenon and why we believe media 
literacy as a necessity to enter to new world. 
     The axis of phenomenology is discussion about conscious, the conscious which becomes manifest 
in mind without any median and Prejudice. Media literacy is a gate for this conscious and maybe we 
can say that considering circumstances of contemporary life in third millennium and modern society 
that are ensuring concept of media literacy, without media literacy this conscious is distorted. 
Thereupon phenomenography cannot have an accurate evaluation of phenomenon because actually 
media are able to manipulate phenomenon.  
Phenomenology claims that revive of our link with reality, which is supposed to had no place in 
academic and philosophical debates of the nineteenth century, especially in Neo-Kantian tradition. In 
this fact arises this question: Why we pay attention to the thing we pay attention? (Heyer 2003:61). It 
means that no conscious occur in mind except pass from media society gate by media literacy. 
     The popular slogan of phenomenology is, there is not any cognition without theme of cognition. 
Therefore cognition is always cognition of something and in phenomenology it’s called Intention or 
attention (Ahmadi hoseinali 2013). 
Jean-Paul Sartre emphasis in his phenomenology on this point that although there is objective world 
out of us, but the truth of the world is conscious toward the world. Sartre has taken this phrase of 
philosophical phenomenology of Husserl and he knows exist of world depend on its exist in the mind 
of receiver (Khaleghi Damghani Ahmad,Nasr mehdi, series 43,No 1, 2013 p3-23). 
     Expression of cognition dose not manifest in vacuum, although philosophers do not give it 
authenticity but with media literacy definition and relying on agenda setting theory, it can be cited as a 
major gateway of phenomenology. This claim cannot be achieved unless with defining what media 
society is. 
     Although the concept of media society looks very tangible and familiar, but for many reasons the 
combination of these two words is neglected. There are many reasons enumerated but Couldry 
identifies three reasons in a classification. 
     First, until at least the early 1990s, most sociology and social theory neglected to say anything 
about media. Second, these crucial interventions in understanding how media later the possibilities of 
social organization did not inspire a broader set of investigations, for example about how media 
change sociology’s other terms of reference. As a result , there is, as yet , no comprehensive account of 
how media change social ontology. Third, some sociologists have started to make media their priority, 
and particularly the technological base of media , but within a version of social theory that is unhelpful 
for understanding media and media’s role in social life. (Couldy Nick, 2012, Media, Social, World) 
     This neglect and differentiation give not us a deep understanding of the effect of media society on 
conscious. Although there are written about media and its effect too much, but defining media society 
with phenomenological view, at first as an independent phenomenon and effective on conscious and 
second as source of conscious, is disregarded. 
     Most commentators believe that we are in the middle of a media revolution , centering on the 
internet’s connection and  transmission capacities and the countless digital media devices and 
infrastructures that have grown up around them. But the long history of myth making, about 
technology should make us cautions. (Couldry Nick 2012, Moscol 2009 , 117 ,compare Sconce 2003, 
plal fery and Gasser 2001-294 , Morozov 2011) 
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     Its dimensions, results and effects are evaluated and approved by different theories. But this 
phenomenon is something more than common concepts of global village or information society, 
because the base of this phenomenon is effecting on individual conscious as a unit.  
All of these discussion are summarized in agenda setting theory(McCombs 1972,2002,2005). But we 
have to assign this term far beyond of public agenda because we believe that media is far beyond. 
(McCombs, Maxwell (2004). Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion). In fact media 
literacy as pillar of modern media society –that itself is a phenomenon and is evaluated by 
phenomenography - is a significant column for shaping and choosing conscious. 
     Media literacy is about to develop a vase ability in relation to the other symbolic systems consisting 
pictures and sounds. Today it is proposed that in modern world, media literacy is as valuable and 
important as the ability if traditional reading and writing for young people. Educator David 
Buckingham (2003) notes that media education is “the process of teaching and learning about media” 
and that media literacy is “the outcome – the knowledge and skills learners acquire.” (David 
Buckingham, 2003, Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture, pg.4) 
      The aim of media education is to develop critical understanding and active participation so that 
prepare young people to interpret and provide conscious judgment as media consumers.  Although it is 
still push them to the media content producers.  Media education is to develop innovative and critical 
abilities of young people. 
     This critical understanding can be communicational dimension of conscious. As Roger Silverstone 
(1999) argues, media literacy obviously entails a capacity to decipher, appreciate, criticize and 
compose, but it also requires a broader understanding of the social, economic and historical context in 
which texts are produced, distributed and used by audiences. As James potter defines a goal-based 
definition of media literacy and suggests that the main purpose of being more media literate is to have 
more control over the message and its interpretation at the time we face the messages other than 
anything else. If people have this ability they would control what is important in their life and they 
adopt their feedback expectations regarding to that important field (W.James Potter 2013, review of 
literature on media literacy) 
 Buckingham (- David Buckingham, Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture, 
2003, 204 pp) mentions that "As Zerrin recognized, the attempt to separate media use from the broader 
context of the social practices and relationships in which it is situated is bound to result in a reductive 
account 
 
Methodology 

In the research, qualitative research method is utilised in order to seek information obtained in 
other studies and better understand/ the context/meaning of the term. 
As Stake (2010) mentioned, qualitative research method is described as a mode of research aiming at 
clarifying ideas and enhancing insight regarding the research findings since they allow the exploration 
of a thorough depiction of phenomena.  
In general it's a systematic review which is a protocol driven comprehensive review and synthesis of 
data focusing on a topic or on related key questions. It is typically performed by experienced 
methodologists with the input of domain experts. It’sevaluated primary view and data about quiddity 
and historical phenomenology. Moreover, with examine some theoretical frame work of media literacy 
is tried to converge as an interdisciplinary subject In this regards, the study was conducted in the lights 
of the provided literature. Books, articles and news related to journalism, online media, printing press 
and etc. are used as a source of information to be collected. 
  
Conclusion 
     In all of these definitions mentioned in the research, the attempt is to connect with widespread level 
of phenomenon of media that its turn to clear phenomenon which its purpose is control of the noise on 
conscious. Indeed, the distance of literature and philosophy of media and communication cause the 
neglecting of some overlaps and divergences in this area. 
     With phenomenological point of view, it is easy to believe that media literacy is a phenomenon that 
can be evaluated by phenomenography. In other view, according to media literacy concept and 
categorization and around definitions, it can be predicated that this phenomenon as knowledge 
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gateway especially in new era so that every analysis can be fault regardless effective changes of this 
gateway. 
     Barton and Hamilton (1998) defined media literacy: primarily something people do: it is an 
activity, located in the space between thought and text (cited in Mackey 2002). 
This area is which researcher in phenomenology separated the conscious from intermediate and 
background. In completion of definition of National Communication Association a media literate 
person, can coding this area and creating a concept in addition to critical understanding of words and 
pictures. W. James Potter (2013) in his paper (review of literature on media literacy) classified 
definitions and brought up media literacy interventions in order to explain this phenomenon. 
     If we try to close linguistic distinctions of philosophy and communication, we will see their both 
efforts are about the conscious. The tools of modern contemporary live, at last now, is made necessary 
the need of phenomenology to precisely recognize input data for processing.  
     David Buckingham believes the aim of media literacy surely leads to media literacy and 
development of critical conscious and tries to interpret conscious with explaining its Necessities, 
beings, what and how. 
     Despite many definitions Media literacy is not just a understanding based on skill for analysis 
media product (Shokrkhah 2009). If we believe that media makes lots of reality without we even 
experience or watch them, then clear up the role of aware media as contemporary phenomenon 
(Tanjong,, Enoh; Gaddy, Gary D. (1994). "The Agenda-Setting Function of the International Mass 
Media: The Case of Newsweek in Nigeria". Africa Media Review). 
     Then the role of awareness of media literacy as a contemporary phenomenon becomes clearer. 
     Nowadays media have involved in an epidemic and a general concept that practically impress all of 
human experiences, and from this perspective, media literacy is a gateway for analysis, feedback and 
produce message that practically makes perception of the environment. Approaches, goals, needs and 
history of this phenomenon and even related theories helps to explaining the identity of this 
phenomenon in the phenomenology that remains no doubt that in modern area, media literacy is 
gateway of understanding every phenomenon.  
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ÖZ 
İletişim bireyler ve toplumlar için var olmanın önemli koşullarından biridir ve bu noktada iletişim 
araçları da aynı etki ve öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerle değişen ve gelişen iletişim araçları 
gün geçtikçe bedenlerimizin uzantısı halini almakta ve bu durum da onları bizler için her geçen gün 
daha da vaz geçilmez kılmakta. Biz bireylerin birer uzantısı halin alan bu iletişim araçları teknolojik 
anlamda yaşanan değişme ve gelişmelerle nesneler olarak sahip oldukları beceri ve yetenekleri de 
adeta bireylerin yetenek ve becerilerine dönüştürmektedir. Öyle ki bir bilgisayarın ya da cep 
telefonunun hızlılığı, pek çok şeyi aynı anda yapabilrliği, hafızası vb pek çok özelliği bireylerin bu 
aletleri kullanmada gösterdikleri başarı ve yetenekle eş görülmketedir. Bir bakıma “bana kullandığın 
teknolojiyi söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” durumu yaşanmaktadır. Zamanla güncellenen ve 
yenilenen her bir cihazla kendini yenilemeye alışan bireyler tüketim alışkanlıklarının kendilerine 
yüklediği sosyo-ekonomik satatü göstergelerini de güncellemeyi ihmal etmemektedirler. Bir kez daha 
araçlarla mesajın kendisini oluştururken aynı zamanda bireyler de kendilerini toplum içerisinde ifade 
etme ve istedikleri yeri alma çabası içerisinde olduklarının da mesajını vermektedirler. İnternetin 
hayatlarımızdaki etkin rolünün hüküm sürmeye başlamasıyla birlikte tanıştığımız yeni medya 
ortamları artık kullandığımız araçlarla yaşamlarımızın vaz geçilmez bir parçası halini almış gerçek 
yaşamlarımız aynı zamanda sanal birer kimliğe de sahip olmuştur. Gerçeğinin yanında sanal 
kopyalarıyla birlikte yaşanılan pek çok kimlik ve yaşamın iç içe geçtiği günümüz dünyasında 
teknolojik gelişmlerin etkisiyle artık dünyanın neredeyse tamamına erişebilme, onlarla iletişime 
geçebilme şansına sahip olmaktayız. Özellikle de 1973 yılında ilk cep telefonunun geliştirilmesi ve 
tarihsel süreç içerisinde 2005 yılından itibaren akıllı cep telefonlarına dönüşmesiyle bu cihazın 
yaşamımızın önemli bir parçası halini alması sanki saniyeler içerisinde gelişen bir olaymış gibi 
gelmektedir. Dokunmatik ekranların yaşamlara kattığı kolaylık, medya ortamlarının yeni medya 
ortamlarına dönüşmesiyle bireyleri pek çok rahatlığa alıştırmış bununla birlikte yaşamlarının her 
alanında köklü değişmelerin de yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle internetin yaşamlarımızın 
ayrılmaz bir parçası oluşuyla birlikte birbirlerine görünmez ağlarla bağlanan bireyler bu yeni sanal 
dünyada pek çok itiyaçlarını da giderebilme olanağını bulmuşlardır. Bu ihtiyaçların en başında 
sayılabilecek olan sosyalleşme ihtiyacı da günümüz toplumunda bireylerin sanal amlarda 
gerçekleştirdiği ve ‘yeni medya’ ortamları olarak kabul edilen pek çok sosyal paylaşım siteleri 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Böylelikle teknolojik hayatta yaşanan değişimlerin sosyal 
hayatlarımız üzerine olan etkisini de bu çalışmada kullanımlar doyumlar yaklaşımı bazında da 
değerlendirerek ele almamızı mümkün kılmaktadır. Bu çalışma yaşanan teknolojik gelişmlerin ve 
medya ortamlarının farklılaşmasıyla birlikte bireyler tarafından kullanış şekillerinde ve amacında 
görülen değişimleri ele alarak ortaya çıkan yeni yaşam anlayışı üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, 
sosyal medya, akıllı mobil telefonlar ve bu gelişmlerin etkisiyle yeniden biçimlenen akıllı sosyal 
yaşamlar şeklinde konu ele alınmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: yeni medya, sosyal medya, dijitalleşme, sanallık, akıllı cep telefonları, sosyal 
yaşam. 
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SOCIAL MEDIA AND SMART MOBILE TECHNOLOGY:  
SMART SOCIAL LIFES 

 
 
ABSTRACT 
Communication is one of the important thing for both individuals and communities, and 
communication mediums have the same effect and importance too. Technological 
developments are increasingly changing and blooming. Each passing day with the effect of 
these developments communication mediums became an extension of our bodies and 
indispensable part of our lives. Therefore, tools’ abilities and skills possess to individuals. It 
seems to us that, many features of tools’ seen as individuals success or talent. In a way, “ the 
technology you choose to use tell us who you are”. People take to update themselves by 
purchasing renewed and updated communication mediums. Thus, they found a way to show 
and update their socio-economic status as well. Once again, communication mediums create 
the message itself and people find a way to express themselves in their own community. 
After quick expansion of internet usage, people met with new media and hereafter they 
started to have virtual identities. Therefore, actual and virtual life intertwined so this ensured 
to people to reach everywhere and everybody easily. In 1973 the first cell phone developed 
and after that in 2005 smart cell phones started to be used by people. This transition of cell 
phones into smart cell phones perceived by people like a change that occurred in a matter of 
seconds. Like the other drastic technological cahnges in our lives such as the usage of  touch 
screen, transition from media to new media added conveniences to our lives.  With the effects 
of the internet people are connecting to each other by invisible networks and they can enable 
their needs easily especially about  socialization.In this study, technological developments 
and the differentiation of the media enviroments will be analyzed with the purpose of usage 
by individuals. In this context, technological life’s impact on our social life , social media, 
smart cell phones and the new smart social life issues will be defined and examined with this 
article.  
 
Keywords: social media, smart mobile, technology, smart social lifes. 
 
 
GİRİŞ 
Günlük hayatımızda iletişim kurarak yaşamın bir parçası halini alıyoruz ve bunu gerçekleştirirken 
bazı araçlardan faydalanıyoruz. Bu araçlar bedenlerimizi bir enstrüman gibi kullanarak 
oluşturduğumuz beden dili gibi doğal bir yol olabilirken aynı zamanda yine insan tarafından 
yaratılmış kitle iletişim araçları ile de gerçekleştirilebilmektedir. İlkel çağlardan günümüze iletişim 
yollarında yaşanan değişimler günümüz toplumunda yüz yüze iletişimden tek taraflı iletişime uzanan 
bir yelpazede bir kaç kişiden tüm dünyaya erişebilme, iletişim kurabilme becerisi geliştirmemize de 
neden olmaktadır. İletişim becerilerimizde olan bu denli büyük artışın en önemli sebebi de teknolojik 
gelişmelerdir. 
 
Teknolojik anlamda yaşanan her bir gelişme bir öncekini ‘eski’ diye nitelendirebileceğimiz bir 
basamak haline getirip onun üzerine basarak daha ileriye bir sıçrama gerçekleştirmekte ‘daha yeni’ 
olma durumunu yaratmaktadır. Böylelikle teknolojik gelişmeler iletişim araçlarının da gelişerek 
çeşitlenmesine olanak sağlamış 1990’larda hayatımıza giren bilgisayarlar laptoplara, laptoplar 
tabletlere, telefonlar cep telefonlarına, cep telefonları akıllı cep telefonlarına birer birer yerlerini 
bırakmışlardır. Bu araçlardan bahsederken dikkat edildiği üzere her birinin hala kullanıldığı ama 
zaman ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ‘daha yeni modellerinin/versiyonlarının’ hayatlarımıza 
dahil olmasıyla kullanım şekillerinde, sıklıklarında farklılıklar yaşandığı söylenebilmektedir. Yani 
yaşanan ‘eskime’ onun gündemden yitip gitmesinden ziyade kendini güncellemesiyle bir 
‘yenileşmeye’ bırakmaktadır. Öyle ki bu yenileşme, gelişme ve değişme olgusu bu araçların tüketimi 
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esnasında kullandığımız paranın kullanım şeklini bile değiştirerek elektronik ortama taşınmasına 
sebep olmuştur. Sayısallaşmayla yaşanan dijitalleşme medyaların birbirlerine çevrilebilirliğini 
kolaylaştırırken bilginin de depolanmasını, paylaşımını hem kolaylaştırıp hem de hızlandırmıştır. 
 
Özellikle internetin 1993 yılından itibaren yoğun olarak hayatlarımıza girmesi ve de 
kopamayacağımız bir parçası halini almasıyla birlikte kullanılan bu araçların da sayesinde pek çok 
yeni iletişim ortamları da ortaya çıkmıştır. Bu yeni iletişim ortamları görünmeyen ağlarla bireyleri 
birbirine bağlarken yine aynı şekilde bireylerin bu sanal ortamlarda pek çok ihtiyaçlarını da 
karşılayabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri olan sosyalleşme 
olgusu artık günümüz toplumunda bireylerin sanal ortamlarda gerçekleştirdiği ve ‘yeni medya’ 
ortamları olarak kabul edilen pek çok sosyal paylaşım siteleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
Böylelikle teknolojik hayatta yaşanan değişimlerin sosyal hayatlarımız üzerine olan etkisini de bu 
çalışmada kullanımlar doyumlar yaklaşımı bazında da değerlendirerek ele almamızı mümkün 
kılmaktadır. 

 
 

YENİ MEDYA OLGUSU VE ÖZELLİKLERİ, YENİ MEDYA ORTAMI OLARAK SOSYAL 
MEDYA  
Teknolojik gelişmelerin etkisiyle şekillenen dünyamızda iletişim de bu gelişmeler ışığında hızla 
değişmekte ve gelişmekte. İlk insanlar iletişim kurmak adına çizdikleri şekillerden yola çıkarak yazı 
ve alfabeyi geliştirdiklerinde dönemlerinin önemli bir buluşuna imza attıklarından belki habersizlerdi 
ama bizler geçmişte yaşanılan her bir gelişimin izlerini sürerek bugüne olan yansımalarını ve üzerine 
kattıklarımızla aldığımız yolu sürekli olarak ilerletmekteyiz. Matbaanın bulunuşuyla ulaşılabilen 
kitlenin daha da büyümesi, McLuhan’ın da değişiyle “matbaa, bireyciliğin teknolojisi” halini almış ve  
elektronik kültüre geçişle birlikte daha  da ilerilere taşınırken yine McLuhan’ın ‘global köy’ kavramı 
da her bir gelişmede biraz daha vücut bulmuştur. Bu noktadan bakıldığında bireyselliğin 
globalleşmeyle iç içe geçen bir kavram halini alması iki zıt kutbun bir noktada buluşması halini 
alırken Castells’in de ifade ettiği gibi “bizler küresel bir köyde değil; küresel olarak öğretilip yerel 
olarak dağıtılan, kişiye özel kulübelerde yaşamaktayız” olgusunu gözler önüne sermektedir. 
Hayatlarımızda yaşanan köklü değişimlerin odak noktası halini alan matbaanın bulunuşuyla birlikte 
bilginin yayılma ve bizlere ulaşma şeklinde meydana gelen değişme, toplumları bir bakıma 
özgürleştirmiş gibi gösterse de aslında Ong’un da belirttiği gibi “matbaa, denetlenmiş bir amaç, 
denetlenemeyen bir sonuç doğurmuştur”.  
 
Her bir teknolojik gelişme ve iletişim ortamı bir öncekine göre daha yeni olarak adlandırılsa da artık 
günümüz toplumunda hızlı gelişmelerin etkisi ‘yeni olma’ olgusunu da anında eskileştirmektedir. Bu 
hızlı yer değiştirme birbirini hem bir sarma gücüyle benimseyerek iç içe geçmekte hem de itme 
gücüyle daha yenilerine yol alınmasına imkan sağlamaktadır. 
 
“Rodgers ; yeni medya ortamında temel olan üç özelliği vurgulamaktadır. Bunlar; etkileşim, 
kitlesizleştirme ve eşzamansızlıktır. Yeni iletişim ortamında etkileşim zorunludur. Genelden özele 
doğru yönelen bir iletişim süreci söz konusudur ve kişiye özeldir. Eşzamansız olarak belirtilen 
özellikte ise zaman kavramı sınırsızlaşmakta ya da anındalık ortadan kalkmaktadır”1. Bilgilerini 
kullanıcının belirlediği ortamlar olan yeni iletişim ortamının en popülerleri “web siteleri, bilgisayar 
oyunları, sanal gerçeklik ortamı olarak gösterilebilir. Dijital video yayın yapan televizyon 
programları, bir film içinde yer alan üç boyutlu animasyon görüntüleri, bilgisayarda hazırlanan 
fotoğraflar; bunların hepsi yeni iletişim ortamına örnek gösterilebilmektedir”2. 
 

																																																								
1 Deniz Yengin, “Dijital Oyunlarda Şiddet”, Beta, 2012, İstanbul, s.44. 
2 Deniz Yengin, s.46. 



	 The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2	

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/004 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

108	

Bu bağlamda yeni iletişim ortamlarının karakteristik özellikleri üzerine çalışmalar yapan Martin 
Lister bu özellikleri şu şekilde belirlemiştir “dijitallik, etkileşimlilik, hipermetinlilik, dağılma ve 
sanallık”3. 
 
Dijitallik, nesnelerin sıfırlardan ve birlerden oluşan bir kod sistemiyle ifade edilmesidir. Bu şekilde 
verilerin oluşturulması daha hızlı ve kolaydır. 
 
Etkileşimlilik, kullanıcıların verinin içeriğine kolaylıkla müdahale edebilmesidir. Bu durumda 
kullanıcının aktif bir konuma geçtiğinin göstergesi niteliğindedir. 
 
Hipermetinlilik, metinlerin kendi içlerinde birbirleriyle bağlantılı olma durumudur. Her bir metin 
kendisinin üzerinde olan metine ulaşabilmeyi kolaylaştırmaktadır. 
 
Dağılma, tüketicilerin de artık üretici sınıfında yer aldığı, kişiselleştirmenin devreye girdiği homojen 
bir yapıyı ifade etmektedir. 
 
Sanallık, gerçeğin kopyaları üzerinden sunumudur. Burada üzerinde durulan sanal olarak adlandırılan 
ortamın kendine özgü gerçekliğidir. Kopya olarak nitelen bu ortamda bireylerin kendilerini dünyadan 
soyutlama dereceleri ve bu yeni dünyada benimsedikleri kişilik yapıları ve tercihleri üzerinde 
durulması gereken detaylardır. 
 
Bu nitelikleriyle birlikte yeni iletişim ortamları gündelik yaşamlarımıza hızla girerek büyük etkileşim 
ve değişimler yaşatmaya devam etmektedir. Bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte 
internetin de hayatlarımızın bir parçası olmasıyla dijital çağın gereklilikleri deneyimlenmektedir. 
 
Yeni medya yapısı gereği kendi kültürünü de beraberinde getirmiştir. Özellikle Web 1.0, Web 2.0, 
Web 3.0 olarak ifade edilen bu gelişim süreci içerisinde birey sırasıyla kişisel eğlence, kişisel 
yayıncılık ve çevrimiçi ortamda kişisel yaratıcılık aşamalarını yaşamaktadır. Bu yapı gereği zaman ve 
mekan yeniden şekillenerek hızlı bilgi erişimine imkan sağlamaktadır. “Web 3.0; toplayıp birleştirme 
devri olarak ifade edilmektedir, kullanıcıların içeriği yönetmesi durumu söz konusudur”4. Bireyler 
internet ortamı içerisinde kendilerini ifade edebilme fırsatını bulmakla birlikte sosyalleşme, paylaşım, 
mutluluk, tatmin gibi duyguları da yaşarken bu duyguların gerçekten böyle olup olmadığına yönelik 
pek çok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Eskiden bireylerin yüz yüze gerçekleştirdikleri tüm 
bu eylemler günümüzde sanal bir ortamda gelişmekte ve pek çok birey aslında olmadıkları kişilikler 
olarak kendilerini burada tanıtma fırsatı bulabilmektedir. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle özellikle 
akıllı telefonlar üzerinden erişimin hızlandığı ve daha da kolaylaştığı günümüz dünyasında bireyler 
uykudan gözlerini açtıkları andan bir kez daha uyku gereksinimi için gözlerini kapatana dek 
telefonlarından hem kendi yaşamlarını yansıtma hem de başkalarının yaşamlarını takip etme fırsatına 
fazlasıyla sahiptirler.  
 
Teknolojik gelişmelerle kitle iletişim araçlarının fonkisyonları daha da bir hissedilir olmuştur. 
William Riwers ve Wilbur Shram’ın da ifade ettiği üzere kitle iletişim araçlarının fonksiyonları 
“haber verme, eğitim, eğlendirme, dış dünyayı görmemizi sağlama, kültürün toplumumuzdan, bizden 
sonraki toplumlara ve nesillere geçişini sağlama, eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına 
yardım etme, dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlere genel rızaya 
ulaşma arasında bağ kurmamıza yardım etme”5 şeklinde sırlanabilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda 
yoğun paylaşımın olduğu bir ortamda bireyler yan yanayken bile birbirleriyle iletişim kurmak yerine 
ellerindeki telefonlarından ya nerede olduklarını ya ne yaşamakta olduklarını ya ne hissettiklerini ya 
da kiminle olduklarını paylaşmakta, görüntülemektedirler. Böylesi bir durum bireylerin sosyal 
olduklarına ilişkin verilermiş gibi görülse de ‘karşısındaki ile yüz yüze iletişim kurmaktan kaçınan ve 

																																																								
3 Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Ian Grant, Kieran Kelly. “New Media: A Critical İntroduction”. NewYork, 
Routledge, 2003, s.9-44. 
4 Deniz Yengin, “Yeni Medya Ve Dokunmatik Toplum”, Derin Yayınları, 2014, s.118-120.	
5 Aziz, 1982:2. 
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sanal bir ortamda, daha yaşamadan önce yaşayacaklarını paylaşan bireylerin’ aslında daha fazla 
bireyselleştiği, gerçekten sosyalleşme olgusunun tersi bir durumun yaşandığı yönünde de 
değerlendirmeler yapılmaktadır.  
 
Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişme ve değişmeler doğrultusunda bakıldığında yapılan 
araştırmalarda hep kitle iletişimin bireyler üzerine olan etkisi üzerinde durularak kitle iletişim 
araçlarının insanlara ne yaptığı olgusu ile ilgilenilmiştir. Bu noktada durumun tam tersi üzerine bir 
çalışma Psikolog Elihu Katz tarafından gerçekleştirilerek ‘kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı’ ortaya 
çıkmış ve bu yaklaşımla ‘bireyin medyaya ne yaptığı’ üzerinde durularak pasif konumdaki bireyin 
aktif duruma geçtiği, içeriğe müdahalede bulunduğu, kendi ihtiyaçları ve sahip oldukları farklı 
özellikleri doğrultusunda bu araçları kullandıkları yönünde saptamalarda bulunmuştur. Bu noktadan 
hareketle kullanımlar ve doyumlar yaklaşımıyla 5 temel ilke de ayrıntılandırılmıştır; 
“1. Medya kullanımı gibi iletişim davranışı tipik olarak amaca yöneliktir. Bu tarz bir davranış insanlar 
için işlevseldir. 
 2. İletişim kaynakları ve mesajların seçiminde hissedilen ihtiyaçlar ve arzuların tatmini önemli bir rol 
oynar. Medya kullanımı; bilgi arama, belirsizliği azaltma ya da kişisel sorunlara çözüm arama gibi bir 
takım istek ve ilgilerin bir anlamda tatminidir. 
3. Sosyal ve psikolojik faktörler iletişim davranışına aracılık etmektedirler. İletişim davranışı, bireyin 
bireylerarası etkileşim potansiyeli, sosyal sınıflar ve kişilik gibi sosyal ve psikolojik şartlarından filtre 
edilerek ortaya çıkararak verdiği bir yanıttır. 
4. Medya, tercih edilme ve dikkat çekme anlamında diğer iletişim biçimleriyle rekabet halindedir. 
İhtiyaçların ya da isteklerin tatmini noktasında medya ve bireylerarası iletişim arasında net ilişkiler 
vardır. 
5. Medya-birey ilişkilerinde insanlar genellikle medyadan daha etkilidir”6. 
Günümüz toplumu da bu çerçeveden ele alındığında artık bireyler kendi tercihleri, istek ve 
beklentileri doğrultusunda içeriğine rahatlıkla müdahalede bulunabildikleri, anında paylaşım ve 
geribildirim alabildikleri ve etkileşim içinde olabildikleri yeni medya ortamlarında birbirleriyle 
iletişim kurmakta, arkadaşlıklar kurmakta, görüşlerini, duygularını, taleplerini belirtmekte, destek 
görme, itibar kazanma, takdir edilme duygularını gidermekte, görsel unsurları da değerlendirerek 
estetik yönden paylaşımlarla bireysel tatmini yaşamakta, bilgi paylaşabilmekte, bazen sorunlarına 
çözüm bulabilmekte ve bunun gibi pek ok amaç ve istekle medya kullanımını gerçekleştirmektedir. 
Teknolojik gelişmelerin etkisiyle medya ortamlarında yaşanan bu değişimler sonucunda özellikle 
interneti bu araçların en başında kabul edecek olursak yeni araçların kullanımlarının bireylerin sosyal 
hayatlarına da ‘eski olarak’ nitelendirilen medyalara göre farklı kültürel değerler ve yapılar kattığı da 
ortada bir durumdur. “Yeni medya kavramı 1970’lerde, bilgi ve iletişim tabanlı araştırmalarda, sosyal, 
psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından ortaya atılmış bir 
kavramdır. Ancak 70’lerde değinilen anlam, 90’larda müthiş bir ivme kazanan bilgisayar ve internet 
teknolojisi ile birlikte genişlemiş ve farklı boyutlara ulaşmıştır”7.  
Bilgisayar ortamında kullanımlarının mümkün olduğu yeni medya ortamları kullanıcılarına içeriği 
kontrol edebilme ve dahil olma olanağı sağlamasıyla birlikte aynı yer ve zamanda bir arada 
olmalarına gerek olmadan pek çok paylaşımı da gerçekleştirebilmeleri olanağını sunması sebebiyle 
günümüz bireyleri ‘sosyal medya ortamları’ olarak adlandırılan ortamlarda iletişimlerinin hızına hız 
katarken Rodgers’a göre yeni medyanın özelliklerinden faydalanarak; “etkileşimlilik oranlarını da 
arttırarak eş zamanlı iletişimle milyonlarla bir arada olabilmekte, geniş kitlelerle iletişim kurarken bile 
bu iletişim ortamını bireye özel bir hale getirebilme olanağıyla kitlesizleştirme özelliğini devreye 
sokabilmekte, eşzamansız bir şekilde yanı zamanda iletişim kurma zorunluluğunu devreden çıkartarak 
istediği kişi/kişilerle iletişim kurabilmektedirler”8. 
“Bu bağlamda yeni medya olgusunu daha iyi kavrayabilmek için “yeni” tanımıyla ne ifade edilmek 
istendiği iyi anlaşılmalıdır. Bilişim bilimi çerçevesinde konuya yaklaştığımızda yeni kavramını, kitle 
iletişim ortamlarının sunduğu olanaklar temelinde etkileşimin artması olarak tanımlayabiliriz. Bunun  
yanı sıra son yirmi yılda yaşanan teknolojik gelişmelerin getirdiği en önemli olanağın, kitle iletişim 

																																																								
6 (Rubin, 1993; aktaran: Gülnar ve Balcı, 2011:28): 
7 (Vural ve Bat, 2010: 3350).	
8 http://biakraporu.org/docs/rapor.kisim5.bolum01.pdf (Erişim tarihi:02.03.2016 ) 
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araçlarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bireyselliği ön plana çıkaracak biçimde 
kullanıcılar tarafından değerlendirilmeye başlanması ve izleyici kavramının kullanıcı kavramı ile yer 
değiştirmesi ise konunun diğer bir boyutudur. Bilgisayar ve bilgisayar dolayısıyla internet, iletişim 
serüvenini kökünden değiştirmiş olup, toplumsal yapının bütün unsurlarına dokunarak yatay ve dikey 
bütün geçişlerin yönünü değiştirmektedir. Bu yönüyle yepyeni bir ortam yaratan internet aynı 
zamanda yeni bir kültürel ortamın oluşmasının da itici gücü olmuştur. Sartori’nin de ifadesiyle 
“evrensel bir kütüphane olan internet” insanların rahatlıkla ve sınırsızca bilgilere, verilere ulaşabilir 
hale gelmiştir. Zaten yeni medyayı geleneksel medyadan ayırt eden temel özellikler yeni medyanın 
etkileşimli ve multimedya biçimine sahip olmasıdır. Dijital kodlama sistemiyle temellenen yeni 
medya araçları çok fazla miktarda bilgiyi aynı anda aktarabilme ve kullanıcının da aynı anda geri 
dönüşümde bulunabilmesine olanak sağlamaktadır ”9.  
 
İnternetin yaşamımızın bir parçası olmasıyla daha da etkin bir şekilde hissettiğimiz tüm bu değişim, 
özellikler sebebiyle yeni medyada ortamlarında gerçekleştirilen kullanımlarla ilgili olumlu ve 
olumsuz olduğu şeklinde görüşler de yer almaktadır. Olumlu olarak görülen özellikler hızlılık, özgür 
ifade ortamı, zaman-mekan sınırlılığının olmaması, hiyerarşik yapının ortadan kalkması, zaman 
tasarrufu sağlaması, bilgi paylaşımının kolaylaşması gibi noktalarken; bireyselliğin daha da artmasına 
bağlı olarak yüz yüze iletişimin zayıflaması, bağımlılık yaratan uygulamalar halini alması, bilgi 
kirliliğine yol açması, egemen kültürlerin hegemonyasının güçlendiren bir yapıda olması gibi olumsuz 
özellikleri de dile getirilmektedir. 
 
Ağlarla bağlı olduğumuz bu yapı içerisinde dahil olduğumuz sosyal ağ bizlerin yaşamlarına dair 
önemli izler taşımaktadır. Adeta vücut sistemimizdeki damarlar gibi bir işleyiş ve öneme sahip bu 
ağlar bizleri şekillendirirken aynı zamanda bireylerin bu ağlarda gerçekleştirmiş oldukları kullanım 
şekil ve standartları da onun yapı ve özelliklerini belirleyerek karşılıklı bir etkileşim 
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda günümüz toplumu bireyleri için ‘bana sosyal ağını söyle sana kim 
olduğunu söyleyeyim’ ifadesini kullanmak pek de yanlış olmayacaktır. Bu noktada bağlı olduğumuz 
sosyal ağ bizlerin sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamına dair göstergeleri de barındırmaktadır 
diyebilmekteyiz. İnternette farklı kategorilerde pek çok sosyal medya sitesi bulunmakta ve facebook, 
twitter, badoo, windows live, linkedin, myspace, friendster, myheritage, flicker, foursquare, tumblr, 
youtube, hi5, instagram gibi pek çok site bu alanda örnek olarak verilebilmektedir. 
 

Tablo 1: Dünyada sosyal ağların gelişim eğilimleri 

 
(Kaynak:http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2010/07/100723_social_networking_trends.shtml) 
 
Bu değerlendirmeler doğrultusunda baktığımızda McLuhan’ın da belirttiği gibi araç mesajın kendisi 
olmakta. Verilen mesaj kadar mesajın verilmesi için kullanılan kanalı da büyük önemi olduğu 
dikkatlerden kaçmamakta. Böylelikle bireyler sosyalleşmek adına üyesi oldukları sosyal sitelerin 
sahip olduğu özellik ve prestij doğrultusunda daha orada kendilerini ifade etmeden ait oldukları 
topluluk bazında topluma bir mesaj vermektedirler. Bu da teknolojinin ve yeni medyanın sosyallik ve 
toplumu şekillendirme üzerine yaratmış olduğu etki ve gücü gözler önüne sermektedir. Teknoloji 
temelli bir yaklaşımla değerlendirdiğimizde kullandığımız araçlar değiştikçe toplumsal yapılar 
																																																								
9	http://biakraporu.org/docs/rapor.kisim5.bolum01.pdf	(Erişim	tarihi:02.03.2016	)	
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üzerinde de değişiklikler meydana gelmekte, bireylerin gündelik yaşam alışkanlıkları ve anlayışları da 
farklılaşma göstermektedir. 
 
AKILLI TELEFONLARLA MOBİL YAŞAMLAR 
Bu bağlamda internetin hayatımızın girişinin ardından mobil cihazların da internete bağlanabilme 
özelliğiyle birlikte bireyler her an her yerden kolaylıkla iletişime geçebilme fırsatına sahiptirler. 
Yaşanan bu mobilleşmenin toplumlar üzerindeki etkisi de pek çok alanda tartışma konusu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bireyler daha yüzlerini yıkamadan akıllı telefonlarından facebook, twitter, instagram gibi yeni medya 
ortamlarında ya paylaşımlarda bulunmakta ya da başkalarını kolaylıkla takip edebilmektedir. Bu 
“an’lık” yaşam ve paylaşım şekli bireylerin fazlasıyla hoşuna gittiğinden akıllı telefonların ortaya 
çıkmasıyla bu sosyal ağların hızla artmasına ve yaşamlarımızın yeni bir boyutta şekil almasına neden 
olmuştur. Mobil yaşam şekli zaman-mekan bağımlılığını ortadan kaldırarak bireyleri eğlendirip, iş 
yapmayı kolaylaştırıp, zamanı verimli kullanmayı sağlamakla birlikte aynı noktada iş ve özel hayat 
gibi kavramların da iç içe geçtiği bir duruma sebep olarak kimi zaman da bireyler için zor durumlar 
yaratabilmektedir. Yapılan pek çok araştırmada akıllı telefonların bireylerin kendi hafızalarının yerini 
alarak, bireyleri hatırlama ve düşünme gibi yetilerden uzaklaştırdığı yönünde görüş ve sonuçları da 
ortaya koymaktadır. 
 
“Birleşmiş Milletler dünyada 7 milyar cep telefonu abonesi olduğunu belirtmektedir”10. Bu veri BM 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin 2014 sonu itibariyle belirttiği 3 milyar kişinin de internet 
kullandığı ve de “Internet Society tarafından yayınlanan “Global Internet Report 2015 mobil internet 
kullanımıyla ilgili yayınlanan raporda dünyada toplam 3 milyar kişinin mobil internet kullandığı ve 
bunun 2019 yılına kadar da %71’lik bir oranla artış göstereceği”11 olgusuyla değerlendirildiğinde yeni 
medya ortamlarıyla yaşamlarımıza eklenen yeni teknolojinin en büyük kolaylıklarından biri olan akıllı 
telefonların bireyler için ne derece vaz geçilmez olduğu gözler önüne de serilmektedir. Aynı istatistiki 
verileri Türkiye boyutunda ele aldığımızda oranların yine bir hayli yüksek olduğu da görülecektir. 
TÜİK’in Nisan 2015 yılı verilerine göre “ Türk insanlarının %58,7’si mobil genişbant bağlantı ile 
internete erişim sağlamakta, %96,8’inde cep telefonu veya akıllı telefon bulunmakta, interneti 2015 
yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin %74,4’ü ev ve işyeri dışında internete kablosuz olarak 
bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullanmakta, internet kullanım amaçları dikkate 
alındığında, 2015 yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin %80,9’u sosyal medya üzerinde 
profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşırken, bunu %70,2 ile online haber, 
gazete ya da dergi okuma, %66,3 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %62,1 ile kendi oluşturduğu metin, 
görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme, 
%59,4 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama takip etme üzerine yoğunlaşmaktadır”12.  

 
Aşağıdaki grafikte bulunan veriler Amerika’da gerçekleştirilen bir araştırmaya ait olmakla birlikte 
mevcut bilgiler 5 farklı yaş grubunu yıllık gelir seviyelerine göre ayırmak koşuluyla telefon kullanıp 
kullanmadıklarının sorulmasıyla belirlenmiş ve en düşük gelir seviyesi <50B USD/yıl olarak 
değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Buna göre 18-34 yaş aralığı katılımcıların %60 oranında telefon 
kullandığı görülmektedir. En yüksek gelir seviyesi olarak ele alınan barem >100B USD/yıl olarak 
belirlenmiş ve 65 yaş üzerindeki katılımcıların %42’sinin akıllı telefon kullandığı saptanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
10 https://www.technopat.net/2014/05/07/kac-kisi-internet-kullaniy or/ 25.02.2016, saat 15:00 
11 http://www.internetsociety.org/, 25.02.2016,saat 15:05.	
12	http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660, 25.022016, saat 15:12.	
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Tablo 2: Yaş ve Gelir Durumuna Göre Akıllı Telefon Kullanımı 
 

 
 

 
Akıllı telefon kullanımının değerlendirmesini yaş aralıkları bazında ülkemize göre 
değerlendirildiğinde ortaya çıkan durum da aşağıdaki grafikte belirtildiği gibidir. En yoğun kullanım 
%72’lik bir oranla 16-24 yaş aralığına aittir ve bunu %51 ile 24-24 yaş arası, %38 ile 35-44 yaş 
aralığı, %20 ile 45-64 yaş aralığı ve %5 ile 55 yaş ve üzeri izlemektedir. 
 

Tablo 3: Türkiye’de Yaşa Göre Akıllı Telefon Kullanım Oranları 

 
 
 
Aynı zamanda yaşanan bu mobilleşme ve yeni medya ortamlarının çeşitliliği dile de etki ederek 
“smombie (telefon zombisi), nomofobi (mobil cihazlara erişimi olmadığında endişe ve panik yaşama 
hali) gibi yeni kavramların da dile eklenmesini sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler toplumlar genelinde 
değerlendirildiğinde bireyleri mekanikleştirirken aynı zamanda Marcuse’nin belirttiği şekilde 
‘tektipleştirmektedir’ de. Kullandığı araçlarla farklılaştığına inanan birey aslında toplumun diğer 
bireyleri gibi aynı döngünün bir parçası olmakta, tükettikleriyle farklılaşmak yerine 
aynılaşmaktadırlar. 
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SONUÇ 
Hızla gelişen teknoloji kullanılan araçlar üzerinde yenilikler yarattıkça bireylerin yaşam şekillerinde 
de değişiklikler yaratarak toplumsal anlamda dönüşümlere neden olmaktadır. Özellikle kitle iletişimi 
boyutunda internetin yaşamlarımıza kattığı her yerdelik ve hızla birlikte iletişim olgusunda da 
yaşanılan değişmeler bireyleri yeni medya ortamlarında aktif  ve sosyal bireyler konumuna getirirken 
aslında aynı zamanda yalnızlaştırma ve tek-tipleştirme özelliği de göstermektedir. Görünmeyen 
ağlarla birbirine bağlı bireyler çok rahatlıkla dünyanın her bir yanıyla iletişime geçerken aynı 
zamanda iletişime geçtikleri farklı kültür ve coğrafyaların da etkileri altına kolaylıkla girebilmekte, 
her şey her an her yerde aynı şekilde yer alabilmektedir. Böyle bir durumun kaçınılmaz sonu olan 
aynılaşma global yaşam anlayışının da kaçınılmaz bir sonu olarak düşünülürken kitle iletişim 
araçlarının da dünya üzerindeki aynılığından kaynaklanan tektipleşme iletişim alışkanlıklarımıza da 
ya sımaktadır. Bireyler artık sözcüklere bile ihtiyaç duymadan emojiler yardımıyla birbirlerine pek 
çok şey anlatabilmekte ya da kullanılan bu yeni iletişim ortamları kendi yapısına ait kendi dilini 
geliştirerek dillerin temel yapısına kendini kolaylıkla eklemleyebilmektedir. Yeni medya hepimiz için 
çok önemli bir araç ve sosyal medya da bireylerin bu aracı kullanarak toplumsallaştığı önemli bir 
alandır. Bu bağlamda sosyalleşerek toplum içerisinde varlığını sürdürmeyi hedefleyen bireyler sosyal 
medyada oluşturdukları ortamlarda sosyo-kültürel, ekonomik, psikolojik, karakteristik özellikleri 
doğrultusunda kendilerini bir yere konumlandırmakta ve konumlandırdıkları bu yerden yine topluma 
mesajlar göndererek kendilerini ifade etmektedirler. Yine bu doğrultuda , yaşanan teknolojik 
gelişmeler bağlamında mobil yaşamın getirdiği kolaylıklara hızlı bir şekilde adapta olabilen bireyler, 
kullanmakta oldukları cihazlarla da topluma mesaj verebilen bir yapıya bürünerek tüketim 
alışkanlıklarına ilişkin de mesajlar vermektedirler. Bu tür mesajlar tüketim alışkanlıklarının ortak 
olduğu insanlarca yine sosyal medya üzerinden yeni gruplar oluşturarak aralarında kullandıkları ortak 
dille yeni boyutlar da kazanabilmektedir. 
 
Görünen o ki teknoloji ve yeni medyanın yenilikleri her geçen gün biraz daha hayatlarımıza yeni 
boyutlar katarak kendini yenilemeye, güncellemeye, bizlerden aldıkları etkileri yine farklı özelliklerle 
bizlere yansıtmaya devam edecek bir yapıyla hızla toplumsal değişimlere devam edecek... 
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ÖZ 
Teknolojinin gelişmesi, internetin ve beraberinde akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte müzik 
dinlemek çok daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu ulaşılabilirliği sağlayan şeylerin başında son yıllarda 
yaygınlaşmış olan online müzik dinleme platformları yer almaktadır. Bu çalışmada ücretsiz ve 
premium seçenekleriyle içerisinde yerli yabancı ve farklı kategorilerde binlerce şarkı barındıran 
online müzik dinleme uygulamalarından Spotify, içerik bakımından incelenmektedir.  
 
Anahtar kelimeler : Teknoloji, mobil uygulamalar, online müzik, Spotify  

 
 

ONLINE MUSIC PLATFORMS IN TURKEY: EXAMPLE OF SPOTIFY 
 
ABSTRACT  
Listening to music have became more accessable with the development of technology, internet and 
proliferation of smart phones. First and foremost factor of this accessibility is the online music 
platforms. In this study, one of the online music listening applications Spotify, which comes with free 
and premium alternatives and accommodates thousands of songs local, foreign and many different 
categories, is examined in terms of content. 
 
Keywords : Technology, mobile applications, online music, Spotify  
 
 
GİRİŞ 
Müziğin tanımı, sosyal statü, kişisel beğeniler, düşünce yapısı ve ekonomik koşullar gibi birçok etken 
dikkate alındığında kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Tolstoy’a göre “Müzik, insanın bir zaman 
duymuş olduğu bir duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra, başkalarının da duyabilmesi için sesler 
aracılığı ile onlara aktarılmasıdır.”Konfüçyüs’a göre ise, “Müzik, gök ve toprak arasında bir 
uyumdur.” Bu şekilde sayısız tanım mevcuttur. Müziğin nasıl ortaya çıktığı ve ne şekilde 
kullanıldığı sorusu uzun yıllar boyunca müzik araştırmacı ve kuramcılarının üzerinde düşündükleri ve 
araştırma yaptıkları bir sorudur. Müziğin ilk olarak doğadaki sesleri taklit etmek amaçlı, ilk çağlarda 
ortaya çıktığı düşünülmekle birlikte bu sorunun net bir cevabı tam olarak bilinmemektedir. Yener’e 
göre, “Bilinen ilk müzik aletleri ilk insanla birlikte el, ayak, insan sesi, hayvan kemikleri ve taşlardır. 
Daha sonraları hayvan derisi geçirilmiş kasnaklar, tel takılmış ilkel basit çalgılar görülmektedir.” 
Model ve ritim birleşiminden oluşan ilk çağ müziği, şiir ve dans ile kullanılmıştır. Bu şekilde müzik, 
şiir ve dans ile birlikte doğayı egemenlik altına almanın yolu sayılmıştır.” ( Kaygısız,2004:66)  Aynı 
zamanda eski çağlarda bir büyü ve insanları koruma aracı olarak kullanılan müzik zaman içinde 
insanlar arasındaki ilişkilerin ilerlemesiyle birlikte şekillenmeye ve gelişmeye başlamıştır. 
Günümüzde ise müzik, bireysel yönü ile insanların iç dünyasını zenginleştiren, toplumsal yönü ile 
birbirleriyle kaynaştıran, kültürel yönüyle gelenekselden çağdaşa müziksel birikim taşıyan bir 
yapıdadır. (Özgür ve Aydoğan, 2002:2)  Çoğu insan, müziği sakinleştirici etkisinden dolayı yoğun 
hayat temposunun içinde kafa dağıtma ve dinlenme aracı olarak da görmektedir. Müziğin terapiler 
sırasında kullanılması, “müzik terapisi” adı altında bir dal olması da müziğin ruha iyi geldiğinin 
kanıtlarından biridir. Aynı zamanda günümüzde müziğin ciddi anlamda ekonomik bir yanı da vardır. 
“Bazı düşünürler müziğin içerisinde bulunduğumuz toplumda yabancılaştığını ve kapitalist düzenin 
bir parçası haline geldiğini savunmaktadır.”( Oskay, 2001:30)  Buna karşın bazı düşünürler de, 
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“gelişen teknoloji ve kitle araçlarının müziğin daha geniş kitlelere yayılmasına olanak sağladığını 
savunmakta ve bu sayede topluma olumlu yönde katkı sağladığından bahsetmektedir.” (İmik, 
2016:29)  Gelişen teknoloji ile birlikte, gramofon, kasetçalar ve cd çalarlar aracılığı ile dinlediğimiz 
plak, kaset ve CD’lerin yerini akıllı telefonlar aracılığı ile erişim sağlanabilen online müzik dinleme 
servisleri yer almıştır. İçinde binlerce müzik türünün yer aldığı bu platformlar, aranılan şarkılara 
erişmenin yanı sıra, çevrimdışı müzik dinleme, playlist oluşturma, türe ve moda göre müzik seçimi 
gibi çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bu çalışmada örneklem olarak seçilen “Spotify” platformu 
incelenmektedir.  
 
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ   
Kültür endüstrisi kavramını anlamak için öncelikle kültür kavramına bakmak gerekmektedir. Kültür 
kavramının da müzik gibi toplumdan topluma ve kişiden kişiye göre değişiklik gösteren birçok farklı 
tanımı mevcuttur. Türk Dil Kurumu’na göre kültür, “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde 
yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 
insanların doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” 
anlamına gelmektedir. Adorno'ya göre kültür, insanın kendine yaraşır bir toplumda yaşadığı sanısının 
uyanmasına yardımcı olmakta, insanı rahatlatıp uyuşturmaktadır. Bu da “varoluşun kötü ekonomik 
belirlenimi”nin sürmesine yardımcı olmaktadır (Adorno, 1998:166) Bu sebeple Adorno, kültüre ve 
geliştirdikleri kültür endüstrisi kavramına eleştirel yaklaşmıştır. Kültür Endüstrisi, Frankfurt okulu 
düşünürlerinden Max Horkheimer ve Thedor W. Adorno tarafından geliştirilen ve kullanılan bir 
kavramdır. Bu kavram ilk kez Horkhemier ve Adorno’nun 1947 yılında Amsterdam’da yayınladıkları 
“Aydınlanmanın Diyalektiği” isimli kitapta kullanılmıştır. ( Adorno,2007:109)  )  Kültür endüstrisi 
kuramına göre, kitle kültürü insan bireyselliğini tehdit etmektedir. Bireyi edilgin bir kültür tüketicisi 
konumuna getiren kütle kültürü sanat, eğlence, dinlenme, boş zamanları değerlendirme gibi yaşam 
pratiklerini birer tüketim eylemine dönüştürmektedir. Adorno ve Horkheimer medyayı, iktidar 
ilişkilerinin oluşturulduğu, korunduğu, çoğaltılarak dağıtıldığı kısacası iktidarın olumladığı ve iktidar 
tarafından da beslenen bir endüstri olarak görürler. (Adorno, 2007; 74) Artık televizyon izlemek, 
müzik dinlemek, alışveriş yapmak gibi birçok aktivite zevk olmaktan öte bir ihtiyaç halini almıştır. 
Kültür endüstrisi, medya ve reklamlar yoluyla insanlara ihtiyaçlarının dışında olan ürünleri bir 
ihtiyaçmış gibi göstermektedir. Çeşitli nesne ve ürünler bir meta olmaktan çıkmış, farklı mesaj ve 
anlamlar içermektedir. Marks’ın “meta fetişizmi” kuramındaki gibi, bir Starbucks mug’ı ile sıradan 
bir bardak aynı anlam ifade etmemektedir.  Kültür Endüstrisi insanların aynı şeylere ilgi duymasına, 
aynı şeyleri giymek istemesine, aynı şeyleri tüketmesine dolayısıyla tek tipleşmesine sebep 
olmaktadır. Günümüzde sürekli gelişen akıllı telefon teknolojisi ve çeşitli markaların sürekli yeni 
model çıkartması karşısında, insanların bu modellere sahip olmak için saatlerce mağazaların önünde o 
ürünlere sahip olabilmek adına kuyruk beklemesi bunun örneklerinden biridir. Teknolojinin yanı sıra 
modada da bu durum böyledir. Üst tabakadan birinin giydiği herhangi bir şey moda olabilmekte ve 
kitleler bu ürüne sahip olmak için her şeyi yapabilmektedir. Kültür endüstrisi sadece bireyi 
etkilemekle kalmaz. Bireylerden başlayarak bütün toplumu etkisi altına alan kültür endüstrisinin 
etkisi, azalmadan devam etmektedir. Çok okunan kitaplar, çok dinlenen müzikler, çok tercih edilen 
kıyafetler dışına çıkan yani tek tipleşmeyi kabul etmeyen insanlar kitleler tarafından dışlanabilmekte, 
dışarıda bırakılabilmektedir. Kültür endüstrisinin, müzikteki yansıması popüler olan müziğe yönelim 
ile ilişkilendirilebilir. Müziğin çok kolay ulaşılabilir hale gelmiş olması ile birlikte, insanlar istedikleri 
müzikleri dinlemenin yanı sıra genellikle birçok insanın aynı müzik tarzlarını ya da aynı popüler 
sanatçının aynı popüler olan şarkısını tercih ettiği görülmektedir.  “Adorno, örneğini pop müzik ve 
kültür endüstrisi olarak verdiği, teknik olarak yeniden üretilmiş sanatı küçümsemektedir. O'na göre, 
kültür endüstrisi, “modern sanayi toplumunun homojenleşmiş ve rasyonelleşmiş dünyasının düzgün 
işlemesine yardımcı olma işlevine sahipti ve bu nedenle vardı. Bu amaçla, kültür endüstrisi, “vaat 
ettiğini yerine getirmeyen sahte tatminler dağıtmakta”, insanları kandırmaktadır. İşte bu nedenle, 
Adorno, sanat eserleri ile kültür endüstrisini şöyle birbirinden ayırmaktadır: “sanat eserleri, çileci ve 
utançsızdır; kültür endüstrisi ise, pornografiktir ve iffet taslar” (Lunn’dan aktaran Kayıkçı, 2007:28). 
 
MOBİL UYGULAMALAR   
Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlarda çalışması için tasarlanmış yazılımlara 
“Mobil Uygulama” denir. (Döngül, 2013) Apple iOS işletim sistemi kullanan iPhone, iPad gibi 
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cihazlara Apple App Store’dan, Android işletim sistemi kullanan cihazlara Google Play Store’dan ya 
da diğer mobil işletim sistemi kullanan cihazlara sahip olanlar ise Windows Phone 
Store ve BlackBerry App World gibi mağazalardan Mobil Uygulama edinebilmektedir. Mobil 
uygulamalar sundukları hizmetin kalitesine ve uygulamanın sahibinin isteğine bağlı olarak ücretli 
veya ücretsiz olabilmektedir. Haziran 2013 verilerine göre App Store’da 900 binden fazla aktif Mobil 
Uygulama yer almaktadır. Google Play Store’da ise bu rakam 1 milyonun üzerindedir. Mobil 
Uygulama Geliştirme sektöründe daha yeni olan Windows Phone Store’da ise henüz 190 bin civarı 
aktif Mobil Uygulama indirmeye ve kullanmaya hazır durumdadır. Marketlerde bulunan Mobil 
Uygulamalar, aradığımızı bulmayı kolaylaştırmak için kategoriler altına bölünmüşlerdir. (Döngül, 
2013) Tüketici açısından bakıldığında, mobil uygulamalar, hayatı çok büyük ölçüde 
kolaylaştırmaktadır. Tüketici, sürekli olarak yanında bulundurduğu bir cihazla, sosyal ağlara 
girebilmekte; alışveriş, bankacılık, vb. işlemleri yer ve donanım bağımsız olarak yapabilmektedir. 
Ayrıca bu uygulamalar, tüketicinin kullanmakta olduğu cihaz modeline özel olarak geliştirildiğinden, 
kullanıcıya çok daha etkili bir deneyim sunmaktadır. (Akdağ,2010)  Genel kullanım amacı eğlence 
olan cihazlar hedef kitlesine bağlı olarak belirli eğlence özelliklerine sahiptir. Bazıları video ve müzik 
gösterimi yapacak şekilde medya tabanlı, bazıları müzik ve videoyu ikinci plana atacak şekilde oyun 
tabanlı, bazıları ise kullanıcıya kelime bulmacası, sanal kitap okuma ve internette sörfü 
kolaylaştıracak şekilde kelime tabanlı olabilmektedir. Ancak cihazlar her ne kadar bazı özellikler 
üzerinde odaklanmış olsa da eklentilerle farklı özellikler kazanabilmektedir. Örneğin sanal kitap 
okumak için tasarlanan bir cihaz, müzik dinleme olanağı sunacak şekilde geliştirilebilir. Bu noktada 
cihazın endüstriyel tasarımı, birincil özelliğin kullanımı eklenti özelliğin kullanıma göre kolay olacak 
şekilde gerçekleştirilir. (Namlı,2010:7)  Hayatı kolaylaştırmaya yönelik onlarca farklı kategoride 
mevcut olan bu aplikasyonlardan ilk etapta para kazanmak zor gibi gözükse de reklamlar aracılığı ile 
belli bir miktar kazanmak mümkündür. Günümüzde çok kullanılan ücretsiz birçok uygulama ilk 
etapta reklamlar aracılığı ile gelir elde etmeye başlamıştır. Mobil aplikasyonların giderek daha fazla 
kullanılacağı düşünülmektedir.  
 
TÜRKİYE’DE KULLANILAN ONLİNE MÜZİK PLATFORMU: SPOTİFY ÖRNEĞİ  
Müziğin yaygınlaşmaya başladığı ilk zamanlarda istenilen müziği dinlemek için o müziğe ait plağı 
edinmek ve bununla birlikte bir pikaba sahip olmak gerekmektedir. İlerleyen zamanlarda ise tercihe 
göre kaset ve kaseti dinlemek için bir kasetçalara sahip olmak zorunluluğu varken, internetin ve 
beraberinde akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte müzik çok daha ulaşılabilir hale gelmiştir. 
Günümüzde sadece bir tık ile yüzlerce yerli yabancı parçaya erişim sağlayabilmek mümkündür. Mp3 
indirme hatta indirmeden dinleme seçenekleri müziği ulaşılabilir kılmanın yanı sıra albüm satış 
oranlarında büyük bir düşüşe sebep olmuştur. Aynı zamanda IFPI raporu, müşterilerin müziği ücretsiz 
olarak edinmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Tüketicilerin yüzde 35’i son 13 ayda ücretsiz bir 
servisten yararlanmış, sadece yüzde 16’lık bir kısmı abonelik için para ödemiştir. (Bozkurt,2015) 
Milyonlarca şarkıyı ücretsiz sunması ile popülarite kazanan veya çok uygun bir ücretle kullanıcıların 
hizmetine sunan bu servisler sayesinde insanlar artık ‘korsan mp3’ indirmeye gerek duymamaktadır. 
“Amacımız, her an, her yerde, herhangi bir duygu durumunda insanlara hitap edecek müziği 
bulmalarını sağlamak” diyen Spotify Türkiye Ülke Müdürü Çivi, 2015 yılı itibari ile 58 pazarda, 75 
milyondan fazla aktif ve 20 milyon ücretli abone tarafından kullanıldıklarını söylemiştir.  Çivi, tüm 
dünyada müzik sektöründeki hak sahiplerine 3 milyar dolardan fazla telif ödediklerini belirtip yasal 
online müzik dinleme platformları sayesinde korsan müziğin düştüğüne işaret etmektedir. 
(Bozkurt,2015)Müzik dergisi Billboard’un yayınladığı bir haber ise karşımıza daha ilginç bir tablo 
çıkarmış durumdadır.2013 yılında, bundan 10 yıl kadar önce iTunes açıldığından beri ilk defa dijital 
müzik satışları düşmüş olmakla birlikte, Billboard haberine göre şarkı satışı yüzde 5.7 düşerek 1.34 
milyara, albüm satışları ise yüzde 0.1 düşerek 117.6 milyona inmiştir. Bunun sebebi olarak da online 
müzik servisleri gösterilmektedir.” (Ergürel,2014) “Uluslararası Müzik Endüstrisi Federasyon’un son 
raporuna göre ise 2015 yılında müzik sektörü 15 milyar dolar hacme ulaşmıştır. 2014’e göre yüzde 
3.2 büyüme kat eden sektördeki dijital müzik satışlarını oranı yüzde 45 olurken, fiziksel satışların 
oranı ise yüzde 39’a gerilemiştir. Buna göre tüketiciler geçtiğimiz dijital müziğe 6.7 milyar dolar 
harcamıştır. CD başta olmak üzere fiziksel müzik araçlarına harcanan para ise 5.8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Raporda yer alan verilerde göre gelirlerini 45.2 oranında arttıran online müzik 
platformları dikkat çekmiştir. 2015’te 2.9 milyar dolar gelir sağlayan online müzik dinleme 
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platformları, son beş yılda dört kattan fazla büyümüştür. Küresel müzik gelirlerinin yüzde 19’unu tek 
başına sağlayan online müzik platformları, toplam dijital gelirlerin de yüzde 43’ünü oluşturmaktadır. 
Dünya genelinde online müzik servislerinin ücretli abone sayısı ise 68 milyondur. “ (Can,2016)  Bu 
noktada yapılan araştırmaların bir diğeri Nielsen tarafından gerçekleştirilmiştir. “Nielsen tarafından 
yapılan son araştırma, 2014 yılının ilk yarısında dijital müzik furyasının hızla şarkı indirmekten 
uzaklaşıp, online müzik servislerine yöneldiğini göstermektedir. Online müzik servisleri 2013'ün ilk 
yarısına oranla yüzde 42 artarken, dijital albüm satışları yüzde 13 azalmıştır. Rapora göre online 
dinlenen şarkılar ise 70 milyar dinlemeye ulaşmış durumdadır.  Dijital şarkı satışları ise azalmayla 
birlikte 593 milyona gerilemiştir. Öte yandan, yüzde 11,6 düşüş yaşayan albüm satışları da 53,8 
milyon seviyesinde seyretmektedir.” ( Karaman,2014 ) Yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere, 
online müziğin kullanımı her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak mp3 indirme ve CD satılma 
oranlarında düşüş yaşanmaktadır.  
 
Spotify, İsveçli bir müzik veri akışı servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The 
Orchard ve Universal’ın de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş 
müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. ( Chris,2009, Nyheter,2008) Spotify 2006 
yılından bu yana Stokholm, İsveç merkezli Spotify AB bünyesindeki bir ekip tarafından 
geliştirilmektedir. Şirket Stardoll'un eski Baş Teknoloji Sorumlusu olan Daniel Ek ve TradeDoubler'ın 
kurucu ortağı Martin Lorentzon tarafından Stokholm'da kurulmuştur. Şirketin genel 
merkezi Londra'da ve araştırma ve geliştirme merkezi ise Stokholm'da bulunmaktadır. Spotify 7 Ekim 
2008'de herkesin kullanımına açılmıştır. (Spotify blog, 2009)  2013’ün Eylül ayında ise Türkiye’de 
hizmet vermeye başlamıştır. Spotify içinde yaklaşık otuz milyondan fazla şarkı barındırmakta ve ilk 
otuz gün ücretsiz deneme olanağı sunmaktadır.Otuz günün sonunda bireysel kullanımda ayda 9.99 TL 
gibi bir rakam ile sınırsız müzik dinleme şansı tanımaktadır. Cihazlardan en fazla beş kişinin 
kullanabildiği Spotify aile paketi ise 14.99 ve 29.99 TL arasında ücretlendirilmektedir. Premium 
kullanımda reklam olmaması ile dikkat çeken Spotify, otuz milyonluk şarkı arşivine her gün ortalama 
yirmi binden fazla şarkı eklemekte bu sayede yeni çıkan albümlere kolaylıkla erişim 
sağlanabilmektedir. Premium üyelikte çevrimdışı dinleme özelliği ve yüksek kalitede ses hakkı 
sunulmaktadır. Spotify’nin ücretsiz sürümü 160 kbps’lik ses kalitesi sunarken, Spotify Premium 
sürümünde bu rakam 320 kbps’ye kadar çıkmaktadır. Aynı zamanda hem web arayüzü hem bilgisayar 
programı hem de mobil uygulaması bulunmaktadır. Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim 
sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Windows 
Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir. ( Spotify AB,2010) 
Spotify aynı zamanda sosyal bir platform gibi kullanılmakta ve kullanıcılar istedikleri kişileri takip 
ederek onların müzik listesine erişebilmektedir. Kişiler, müzik listelerini takipçilerine görünür bir 
şekilde ayarlamanın yanı sıra dilediği parçalarını başkalarına görünmeyecek şekilde 
gizleyebilmektedir. Spotify’de kişisel olarak hazırlanan çalma listeleri istenilen kişilerle 
paylaşılabilmektedir. Spotify şarkı aramalarında, aramayı kısıtlı tutarak çeşitli kategoriler ve tarihler 
listesinde arama yapma şansı sunmaktadır, böylece istenilen müziğe çok daha kolay bir şekilde ulaşım 
sağlayabilmek mümkündür. Shazam- Spotify entegrasyonu sayesinde, Shazam’da seçilen müzikler 
Spotify’den ücretsiz dinlenebilmektedir. Spotfiy, müzik sahipleri ile anlaşmalar yapan standart 
üyelerden reklamlar yoluyla ücret alırken, premium üyelerden, ücret yoluyla gelir elde etmekte ve 
telif hakkı ödemelerini gerçekleştirmektedir. Spotify’nin 2011 yılında kullanıma açtığı uygulama 
platformunda yer alan eklentilerden biri de TuneWiki’dir. Herhangi bir şarkıyı dinlerken 
TuneWiki’ye tıklayarak şarkı sözlerini görüntülemek mümkündür. Spotify’nin diğer online müzik 
aplikasyonlarından farklı olan yanı ise dakika özelliğidir. Bu özellik sayesinde parçanın başlaması 
istenilen dakika yazılarak o dakikada başlatılabilmektedir. Spotify, Nisan 2016 itibari ile Apple 
Store’da en yüksek ciro kategorisinde yedinci sırada yer almakta olup, en popüler ücretsiz 
aplikasyonlar kategorisinde ise kırk ikinci sırada yer almaktadır.  
 
SONUÇ 
İnsan hayatı için vazgeçilmez bir olgu olan müzik, insanlığın doğuşundan bu yana eğlenmenin, 
dinlenmenin hatta zaman zaman sakinleşmenin bir aracı olmuştur. Müzik evrensel oluşu ile yaş, dil, 
cinsiyet, ırk fark etmeksizin her türlü insanın kullanımına açıktır. Teknolojinin gelişmesiyle ve 
beraberinde akıllı telefonların yaygınlık kazanması ile birlikte müzik taşınabilir bir hal almış, bu da 
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müziğe erişimi daha ulaşılabilir kılmıştır. Plaklar, kasetçalarlar, CD’ler ve hatta Mp3 çalarlar yerini 
akıllı telefonlar ve internet aracılığı ile mobil uygulamalar üzerinden dinlenebilen online müzik 
platformlarına bırakmıştır. Müziğin bu şekilde taşınılabilir hale gelmesiyle birlikte ortaya çıkan online 
müzik servisleri büyük bir popülarite ile karşılanırken, bu platformlar fiziksel albüm satış oranlarında 
düşüş yaşanmasına sebep olmuştur. MÜYAP verilerine göre internet ve cep telefonu üzerinden 
gerçekleştirilen dijital müzik satışları, 2006’da başladığı noktadan bu yana çok ciddi rakamsal 
değişikliklere uğrayarak, artış göstermiştir. Kimilerince müziğin giderek dijitalleşmesi ve ulaşılabilir 
olması fiziksel albüm satışlarını geride bırakması yönünde tehlike teşkil ederken, kimilerine göre de 
gelişen teknolojinin bir gereği olarak kabul edilmiştir. Günümüzde, hala plağın yerinin başka 
olduğunu düşünen insanlar olsa da, dijital müziğin kullanım oranlarına bakıldığında daha büyük bir 
çoğunluk tarafından tercih edildiği görülmektedir. Online müzik başlı başına müzik endüstrisine 
katkıda bulunan bir noktada yer almaktadır. Yapılan araştırmalara bakıldığında, Türkiye’de online 
müzik platformlarını ücretsiz kullanmayı tercih eden kullanıcıların sayısı daha fazla olsa da 
platformlar gelir sağlamaya devam etmektedir. Aynı zamanda dijital müziğin ve online müzik 
kullanımının yaygınlık kazanması, yasal müzik dinleme oranını arttırırken, telif haklarını ihlal eden 
korsan müzik dinleme oranlarında düşüş yaşanmasını sağlamıştır. Bu çalışmada online müzik 
servisleri arasından örneklem olarak seçilen Spotify, içerik bakımından incelenmiştir. Spotify, ses 
kalitesi, kullanım kolaylığı, içindeki her gün yenilenen milyonlarca şarkı ve kullanım özellikleri 
açısından tercih edilen online müzik aplikasyonlarının en başlarında yer almaktadır. Sağladığı gelir 
açısından da ilk sıralarda yer alan Spotify’nin dijital müziğin kullanımının artması ile birlikte giderek 
daha da büyüyeceği ve gelişeceği düşünülmektedir. Yapılan araştırmalara göre özellikle son iki yılda 
büyük bir artış gösteren dijital müziğin dinlenmesine olan eğilimin, gelecekte çok daha gelişerek, 
online müzik servislerinin kullanımının artacağı düşünülmektedir çünkü müzik, hiçbir zaman yok 
olmayacağı düşünülen bir olgudur ve teknoloji gelişmeye devam ettiği müddetçe, müzik dinleme ile 
alakalı platformlar, aplikasyonlar da gelişmeye devam edecektir. Müzikle alakalı onlarca uygulama 
olmasına karşın, gelecekte bu platformların sayısının daha da artacağı ve çeşitleneceği, var olan 
aplikasyonların ise gelişeceği düşünülmektedir. İnsanın her anında, yer ve mekan fark etmeksizin 
yanında olabilen müziğe, gelecekte sesli komut sistemleri sayesinde birkaç kelime sarf ederek 
ulaşılabileceği aynı zamanda ulaşım konusunda sağlanacak kolaylıkların arttırılacağı 
düşünülmektedir.  
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ÖZ 
Bilgi iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri pazarlama 
iletişimi dahil birçok alanda değişime yol açmıştır. Günümüzde işletmeler yoğun olarak ayakta 
kalabilme, küresel rekabet ortamında sesini duyurabilme ve pazar paylarını rakiplerine kaptırmama 
çabasıyla mücadele etmektedirler. Bu anlamda yaşanan gelişmelerin tüketiciler üzerinde de büyük 
değişimlere yol açtığını göz önünde bulunduran işletmeler, geleneksel mecraların önemini yitirdiği bu 
dönemde tüketicilere ulaşabilmek adına onların çok yoğun olarak kullandıkları sosyal medyayı önemli 
bir marka iletişim ortamı olarak pazarlama karmalarına eklemişlerdir. Bu çalışmanın amacı, sosyal 
medyanın pazarlama faaliyetlerinde gelenekselin dışına çıkmayı zorunlu hale getirmesi 
gerekliliğinden ve  Facebook, Twitter ve Youtube gibi ülkemizde en çok kullanılan sosyal ağların 
pazarlama stratejileri içinde artık sıklıkla yer almasından, markalar içinde yeni bir mecraya ihtiyaç 
duyulmasıyla dikkat çeken bir mecra olan Instagram pazarlamasının detaylı bir şekilde analiz 
edilmesidir.  Çalışmada yaratıcı görseller kullanarak kendini ifade etme ve iletişim kurmaya yardımcı 
olmaya yarayan bir sosyal medya aracı olan Instagram’ın marka iletişimindeki önemine değinilerek, 
2014 yılında Instagram’ı kullanarak  başarıya ulaşan markaların kampanya örneklerine yer verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Instagram, Marka İletişimi, Sosyal Medya 

 
 

THE USE OF INSTAGRAM IN BRAND COMMUNICATION  
 
ABSTRACT 
The developments in the information communication technologies and the effects of globalization 
both together caused changes in several areas including marketing communications.. Nowadays, the 
organizations are fighting for to survive in this fierce competition environment and they are trying to 
find ways for preserving their market shares. In this sense, the organizations taking into consideration 
these changes, realizing the losing significance of traditional media, added the social media in their 
marketing communication strategies for reaching the targeted consumers. The aim of the study is to 
analyze the Instagram marketing which is still a new medium for marketing apart from the other 
social media tools such as Facebook, Twitter and Youtube. In this study, Instagram’s- for its creative 
visuals and self expression property, importance in brand communication will be put forward. Then, 
some succesful brand communication campaign examples on Instagram will be analyzed.  
 
Keywords: Instagram, Brand Communication, Social Media 
 
 
GİRİŞ 
Günümüzde, bireylerin birincil internet kullanım amaçlarından biri haline gelen sosyal medya, 
müşteri odaklılık anlayışını benimseyen çeşitli işletmeler için önemli bir mecra haline gelmiştir. 
Sosyal medya devriminin yanı sıra, akıllı telefon ve uygulamaların önlenemeyen yükselişi, giyilebilir 
teknolojilerin yaygınlaşması, çok kanallılıkla 360° müşteri deneyimi ve mikrolokasyon ile nokta atışı 
gibi yeni dönemin yükselen değerleri markaları gerçek zamanlı pazarlamaya zorlamaya başlamıştır. 
Gerçek zamanlı pazarlama için en önemli kanal olan sosyal medya, sunduğu özel fırsatlarla hedef 
kitleye ulaşmada  oldukça etkili olmaktadır. Sosyal medyayı aracılığı ile markanın hedef kitlesinin sık 
kullandığı platformlarda gerçek zamanlı ilişkiler kurulabilmekte, ürün, hizmet ve kampanyalar 
tanıtılmakta ve bu diyaloglara aktif katılım ile doğrudan iletişim sağlanmaktadır. 
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Markalar başlangıçta sosyal medya üzerinden kendilerini tanıtmak için Facebook’u kullanmaya 
başlamışlar, daha sonra Twitter ile devam etmişlerdir. Günümüz modern dünya kültürünü sosyal 
medya aracılığıyla etkilemenin yeni oluşumlarından biri ise Instagram’dır.  Instagram, yaratıcı 
görseller kullanarak kendini ifade etme ve iletişim kurmaya yardımcı olan bir sosyal medya aracıdır. 
Fotoğraf ve video paylaşmaya yarayan bu uygulama kişilerin içindeki fotoğrafçıyı ortaya 
çıkarmaktadır.  Kullanıcılar, kişisel hikayeleri ve ilgi alanlarını çektikleri fotoğraflar aracılığıyla 
paylaşarak, kendilerini ortaya koyma özgürlüğüne sahip olmaktadırlar. Uygulamada kullanılan çeşitli 
filtereler ve başlıklarla kullanıcılar içeriği kişiselleştirebilmekte ve kendilerine özel fotoğraf galerileri 
oluşturabilemektedir. Diğer bir deyişle, Instagram kişilere diğerleri tarafından nasıl görünmek 
istediklerine dair ideal görünümlerini betimleme şansı vermektedir (Ginsberg, 2015:78-79). Markalar 
ise bu yeni akımı kişiler gibi kendilerini ifade edebilmenin bir yolu olarak görmelerinin yanı sıra 
maliyetinin düşük olması sebebiyle tercih etmeye başlamışlardır. Çalışma kapsamında markaların 
Instagram’ı etkin kullanmak için gerçekleştirmesi gereken stratejiler (uygun görsel kullanımı, daha 
fazla etkileşim sağlayacak zaman dilimi, popüler hashtag uygulaması, yarışma düzenlemesi, video 
paylaşımı gibi) hakkında bilgi verilecek ve Instagram’ı en başarılı kullanan markaların stratejileri 
analiz edilerek Instagram’ın marka iletişiminin bir parçası olarak kullanımının önemi aktarılmaya 
çalışılacaktır. 
 
GÖRSEL KULLANIMININ MARKA İLETİŞİMİNE ETKİSİ 
İçinde bulunduğumuz modern dünyada, mobil dijital teknolojiler aracılığıyla günü görselleştirmek, 
hayatın özel anlarının fotoğraflanması daha kolay hale gelmiş ve önem kazanmıştır. İnsanlar, bir 
fincan kahve, külahta bir dondurma, pencere önündeki kedi gibi çok da özelliği olmayan obje ya da 
manzaralar, gündelik hayattan kesitler sunan görsellerle sıradan hayatı ritüelleştirerek kalıcı kılmaya 
çalışmaktadırlar (Katz ve Aakhus, 2002). Bunun yanı sıra görseller kimi zamanda  doğumgünleri, 
festivaller, kutlamalar gibi hayattaki önemli anılardan da oluşabilmektedir. İşte bu hayatın her anında 
çekilen görsellerin popülerleşmesiyle beraber Instagram, snapchat, snapfish, flickr ve pinterest gibi 
internet sitesi ve uygulamaların sayısıda artmaya başlamıştır (Ibrahim, 2015: 43).  
 
İnsanlar konuşmayı öğrenmeden önce görmeyi öğrenirler, dolayısıyla görsel iletişim konuşarak 
iletişimden önce gerçekleşir ve görsel olmayana göre daha etkileyici ve ikna edicidir. Çünkü insanlar 
öğrendiklerinin yüzde 1’ini deneyerek, yüzde 2’sini dokunarak, yüzde 4’ünü koklayarak, yüzde 
10’unu duyarak ve yüzde 83’ünü çevresindeki olayları gözlemleyerek öğrenmektedirler. (Işık vd, 
2006: 99).  Buna bağlı olarak, görsel kullanımı sosyal medya pazarlamasında her geçen gün daha 
fazla önem kazanmaktadır.  
 
Parsa (2007)’ya göre görsel kültür, görsel deneyimin sosyal ve kültürel yorumu ve insanların 
gördüklerini nasıl tanımladıkları ile ilgilinen disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Ciochina (2013)’a göre 
görsel kültür sosyal ilişkilere aracılık etmekte, kişisel kimlik oluşumunu etkilemekte ve değerler 
hiyerarşisini oluşturmaktadır. Hatta Mitchell (2002) ve Tversky (2011)’e göre de görseller yazılı dile 
temel oluşturmaktadır. 
 
Teknolojik yakınsama ile fotoğraf ve video paylaşım sitelerinin popüler hale gelmesinin kolaylaşması 
gerçekte görselin hafızada kalıcılığının yüksek olması, günlük yaşantımızda yaşadığımız olayları 
göstermesi, bağlantı kurma imkanı sağlaması ve kendini ifade etme şansı vermesi gibi nedenlere de 
bağlanmaktadır (Ibrahim, 2015: 43). Buna ek olarak, yapılan çalışmaların sonucunda fotoğraf ve 
videoların tüketicilerin satın alma isteklerini harekete geçirdiği de görülmektedir. (Hautz et al., 2013).  
 
Van House vd. bu paylaşımların artmasının nedenini altı kategoride toplamışlardır. Buna göre 
uzaktaki kişiler ile fotoğraf paylaşarak ilişkiler devam etmekte olduğundan ilk kategori sosyal ilişki 
yaratmak ve sürdürmektir. İkinci olarak, önemli olaylarda kişisel veya grup anıları yaratmaktır. Daha 
sonra kendini ifade etme özelliği gelmekte ve onu özellikle selfie yoluyla gerçekleştirilen kendini 
sunmak takip etmektedir. Son kategori ise fotoğrafın yazma, kopyalama gibi amaçlar yerine 
kullanılmasını kapsayan diğer özelliklerini içermektedir (Bradley, 2015: 12-13).  
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KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEOREMİ VE INSTAGRAM İLİŞKİSİ 
Kitle iletişim araştırmacılarının bir çoğu sosyal medyanın başarısını kullanımlar ve doyumlar 
teoremine dayandırmaktadır.  Buna göre bireyler ihtiyaçlarını karşılayıp, onları tatmine ulaştıracak 
iletişim ve medya kanallarını seçmektedirler (Whiting, 2013: 362). İlk olarak 1960’lı yılların 
başlarında iletişim çalışmalarında kullanılmaya başlandığı gözlemlenen kullanım ve doyumlar 
yaklaşımı; iletişim çalışmalarında izleyicinin aktif olduğunu vurgulayan bir yaklaşımdır (Severin ve 
Tankard, 2001). Bu yaklaşım, medya ve izleyici – dinleyici arasındaki ilişkiye olan bakış açısını 
değiştirerek, onların daha aktif olduğunun kabul edilmesini sağlamıştır. Ayrıca bu yaklaşım, medya 
tüketiminin tüketicinin bilinci dahilinde gerçekleştiğini de öne sürmektedir. Bir diğer deyişle 
izleyiciler, ihtiyaçlarının bilincindedirler. Halkın kitle iletişim araçları ile ne yaptığı sorusuna 
odaklanan bu yaklaşım; kitle iletişiminde alıcının yani izleyicinin etkin olduğunu belirtmektedir 
(Erdoğan ve Alemdar, 2002: 187-188). Araştırmacılar bu teoriyi radyo ve televizyon için kullanmakta 
olup günümüzde bunlara sosyal medya eklenmiştir. 
 
Yapılan çalışmaların geneline bakıldığında, sosyal medya kullanıcılarının başlıca kullanım ve doyum 
faktörleri sosyalleşme, eğlence, statü oluşturma ve bilgi arayışıdır (Gallion, 2014:3). Bu ihtiyaçlar 
sosyal medyanın sunduğu anlık iletişim, kişiselleştirme ve simgeler ile kolaylıkla karşılanmaktadır. 
Özellikle Instagram kendini ifade etme özgürlüğü nedeniyle bu ihtiyaçları başarıyla 
gerçekleştirmektedir. Kullanıcıların kişisel profilleri onların ilgi alanları, kişilikleri ve değerlerini 
ifade ederek, kişilerin sanal birer temsilcisi olmaktadır (Ginsberg, 2015:79).  
 
INSTAGRAM KULLANIMINDA HEDEF KİTLE: Y KUŞAĞI 
Pazarlamacıların sosyal mecralarda yaptıkları çalışmalarda hedef tüketici kitlesinin sosyal ağlarda 
kendilerini nasıl konumlandırdığı ve nasıl davrandığını incelemeleri gerekmektedir (Iyengar, Han and 
Gupta, 2009). Özellikle, 1994 ve sonrasında doğanların oluşturduğu ve Türkiye’deki nüfusu 2 
milyona yaklaşan mobil neslin önümüzdeki 10 yıl içinde 20 milyonu aşmasının beklendiğini, 
dolayısıyla markaların gelecekteki tüketicilerinin “Mobil Nesil-Y Kuşağı”  olduğunu bilerek 
stratejilerini planlamaları gerekmektedir.  
 
Aynı zamanda millenyum çocukları olarak da bilinen Y kuşağı çoğunlukla tek ve özel olmak isteyen, 
duygulu ve küreselleşen genç yetişkinlerden oluşmaktadır. Y kuşağı internet ile büyüyen ilk nesil 
olduklarından dolayı gündelik hayatlarında  cep telefonu ve sosyal medyayı yoğun olarak 
kullanmaktadırlar. Y kuşağının diğerlerinden farkı sabırlarının az olması ve istediklerinin anında 
olması gerekliliğidir. Aynı zamanda bu kuşak  yaşam tarzlarını ve kararlarını etkileyebilecek olan 
insan hakları, toplum ve çevre sorunlarıyla ilgilenmekte ve bundan dolayı da marka sadakatine sahip 
olmaları için işletme değerlerini incelemektedir (Bergh ve Behrer, 2013).  
 
Lewis (2013)’e göre Y kuşağı iyi eğitim almış ve halen almakta olan, yaratıcı, kendine güvenen, 
küresel bağlantıları bulunan, hayattaki amaçlarına bağlı bulunup, hayatı doyasıya yaşamak isteyen bir 
kuşaktır. Y kuşağı çok az televizyon izleyip, radyo dinlediği için ve aynı zamanda harcama yapmayı 
da çok sevdiğinden onlara ulaşılacak başka mecralara ihtiyaç duyulmaktadır. Onların sosyal medyada 
her türlü fikirlerini belirttikleri gibi markalarla ilgili yorum ve tercihlerini de paylaştıkları 
gözlemlenmiştir. Buna göre, sevdikleri markaları destekleyip, sevmediklerini söyleyerek, pazarlama 
kararlarını da etkileyebilmektedirler. İşte bu noktada markaların pazarlama stratejilerini sosyal 
mecralara taşıma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
 
 İşletmeler Y kuşağına markayla ilgili bilgi verip, pazarlamayı gerçekleştirmeden önce, onların 
güvenini kazanmalıdır. Bu kuşak, ilişkide eşitliğe inanmakta ve marka kararlarına katkıda bulunmak 
istemektedir. Bu durum markalar üzerinde baskı yaratabilmekte ve markalar bu kuşağın ilgi alanı, 
düşünceleri ve değerleri hakkında bilgi toplamak için çalışmaktadır. Bunu başarabilen markaların beş 
ortak özelliği; havalı, gerçek, benzersiz, kimlik sunan ve mutlu olmalarıdır.  (Bergh ve Behrer, 2013). 
Y kuşağının sahip olduğu özelliklerin analizi sonucunda markaya bir kişilik vererek, bütün marka 
iletişimini o yönde geliştirmek önemlidir. Bu kuşak markayla bu kişiliğin ilgi çekici ve eğlendirici 
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olması sayesinde iletişim (arkadaşlık) kuracaktır. İşte bu kişiliği yansıtabilmenin en önemli 
mecralarından biri de Instagram’dır (Bolton et al., 2013). 
 
INSTAGRAMIN MARKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Instagram’ın gittikçe popüler hale gelmesi ve sosyal 
mecralardaki pazarlama uygulamalarında infografik ve görsel kullanımının artmasıyla beraber 
markalar Instagram’a ilgi göstermeye başlamıştır. İnsanların gördükleri objeleri daha geç unuttukları 
yapılan araştırmalar ile kanıtlanmış ve markalar sosyal ağlarında yazı ağırlıklı gönderilerden vazgeçip 
görsel ağırlıklı gönderilere ağırlık vermeye başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında görsel öğelerle ürün 
ve hizmetlerin pazarlanmasında büyük avantajı olan Instagram, yaratıcı şekilde kullanıldığında, özel 
kampanyalarla desteklendiğinde, markanın diğer sosyal medya hesaplarıyla birlikte çok kanallı bir 
iletişim çalışması yürütüldüğünde markalar için birçok büyük potansiyele sahip bir mecra haline 
gelmiştir. Sosyal medya teorilerine göre işletmeler marka değerlerini oluştururken, tüketicilerin 
düşünce ve görüşlerine önem verdiklerinden, iletişim çift yönlü gerçekleşmektedir. Instagram 
kullanıcısı ise bu değeri, markanın paylaştığı içerik ve ilhamda bulmakta, bu mecra üzerinden çok 
fazla diyaloğa girmeye gerek görmemektedir. Üzerinde konuşmaya değer gördüğü içeriklerin ise ilk 
olarak etiketler aracılığıyla, daha sonra da yakınlarıyla paylaşarak ağızdan ağıza iletişim yoluyla 
pazarlamasını gerçekleştirmiş olmaktadır (Wallsbeck ve Johansson, 2014: 65).   
 
  Buna ek olarak, MacWorld’ün yazarı ve fotoğrafçısı Long’a göre Instagram görüntüleri kişileri 
baktıklarının arkasında yatan soyut bir dünyaya taşımakta ve bu da kimi zaman duygu, anı ve 
deneyimlerden bir kaçış noktası olabilmektedir (Bui, 2014:5). Kullanıcılar bu duyguları birbirlerini 
“takip ederek”, “beğen” görüşü  ya da direkt mesajlar aracılığıyla paylaşmakta ve böylelikle dünyanın 
her yerinden insan biraraya gelmektedir. Buna göre de Instagram kullanıcı odaklı medyaya kayışı 
temsil etmektedir. Markalar açısından ise marka toplulukları oluşturabilmenin alternatif bir yolu 
olmaktadır. Kişiler marka hesaplarını takip ederek ve çeşitli etiketler (hashtag) aracılığıyla küçük birer 
marka topluluğu oluşturmakta ve satın almadan önce karar verme konusunda yardım istemek, bilgi ve 
tavsiye almak için bu tartışma gruplarına üye olup, fikir alışverişinde bulunabilmektedir (Quinton and 
Harridge-March, 2010). Kısaca, Instagram’ı da içine alan fotoğraf paylaşılan sosyal ağlar, işletmeler 
için hedef kitleye kolay ulaşma imkanı tanıyan, yoğun rekabetçi ortamda avantaj sağlayan, düşük 
maliyetli ve yüksek kalitede bir çevrede marka iletişiminde bulunma imkanı sağlayan mecralardır 
(Safko, 2012).  
 
Forbes’ta yer alan sosyal medyada pazarlama stratejileri haberlerine göre, bu stratejiler yazılı 
metinden çok görüntülere dayanmakta ve görsele dayalı içeriğin daha da artış göstereceği 
öngörülmektedir (DeMers, 2013). Bilton (2013)’ göre de görsel pazarlamada dil problemi ortadan 
kalkmaktadır. Bu sebeple, günümüz küreselleşen pazarında işletmeler yurt dışına açıldıkları zaman 
metinsel içerik yerine görsel içeriği tercih eder hale gelmişlerdir. Tam da bu noktada Instagram 
küresel pazarda markalama avantajıyla da öne çıkmış olmaktadır. 
 
Instagram tüketicilerin kendilerini ilgi alanları, tutkuları, değerleri ve kişilikleri ile adeta vitrine 
çıkardıkları düşünüldüğünde onların hayatına direkt olarak dokunma şansına sahip olmaktadır.Bundan 
dolayı markalar hedef kitlelerini daha yakından tanımakta ve daha etkin bir iletişim kurmaktadır. Aynı 
zamanda markalar, görsel hikayeler aracılığıyla kendi  hayatlarını oluşturmakta, fotoğraf ve video 
paylaşımlarıyla gerçek yaşam deneyimlerini ortaya çıkarmaktadırlar. Sonuçta markalar, tüketiciler 
onların ürünlerin satın aldığında yaşayacakları deneyimlerin kalitesini ve türünü göstermiş olmaktadır. 
Buna göre, Instagram aracılığıyla markalar, tüketicilerin günlük hayatlarına nasıl  değer 
katabileceklerini meydana koymaktadırlar (Ginsberg, 2015:80). Bunu sağlayabilmek için de 
markaların fotoğraf paylaşımları ürünlerinin ötesine geçerek, tüketiciyi eğlendiren, içine katan ve 
onlarla bağ kuran bir yapıda olmaktadır. Markalar tüketicinin zihninde “insan” olarak konum edinmek 
arzusunda olup, marka kişiliklerinı iletişimlerinde vurgulamak istemektedirler. Bu yaklaşım da 
markanın tüketicileri ve hedef kitleleri ile  daha gerçek, amacına uygun, anlamlı ve yakın bir ilişki 
kurma şansını verecektir. Yaşanan duygusal yakınlığın sonucunda da markalar takipçileriyle güçlü 
marka topluluklarını oluşturabilecek ve onların satın alma kararlarını etkileyerek, marka farkındalığı 
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ve marka sadakatini arttıracaklardır. Marka toplulukları konusunda çalışmaların öncüsü konumunda 
bulunan Muniz ve O’Guinn’e göre, genel olarak marka toplulukları, bir markanın sevenleri arasında 
öznelleşmiş, yapılandırılmış toplumsal ilişkiler üzerine kurulu, coğrafik unsurlardan bağımsız olarak 
birbirine kenetlenmiş bir topluluktur (Muniz ve O’Guinn, 2001:413).  
 
Goor’un 2012’de yaptığı ve 20 markaya ait 100  fotoğrafı içerik analizi yöntemiyle incelediği çalışma 
Instagram’ın bir pazarlama aracı olarak etkinliğini ortaya koymaktadır. Markalar işlevlerine göre, 
fotoğraflarda “ikna edici olma, satışlara tepki verme, sembolizm, ilişkisel olma, özyeterlilik ve 
duygusallık” gibi belirli stratejilerle kodlanmıştır. Çalışmaya göre ürünü veya ürünün bir özelliğini 
gösteren markalar başlıca ikna, ilişki kurma ve duygusallık stratejilerini kullanarak markanın en 
önemli özelliğini ön plana çıkarıp, fotoğraflarında hayattan kesit senaryolarına yer vermektedirler. 
İkna stratejisi markanın logosunun ve renklerinin bulunduğu fotoğraflarda yoğun bir şekilde yer 
almaktadır. İlişkisel strateji ise ürünü marka kimliği ve kişiliği ile ilişkilendirirken, duygusal stratejiler 
de tüketicilerin ürünü kullanırken gösterilen fotoğraflarda yer almaktadır. Goor (2012)’a göre 
markalar profil kısmını etkin kullanmalı ve yükledikleri fotoğraflarda marka isminin, ürünün ve 
ürünler ilgili olayların açıkça görülmesini sağlamalıdır. Markalar takipçileriyle ilişkileri ve ürünlerinin 
reklamını yapma arasındaki dengeyi başarılı bir şekilde kurmalıdır. Sadece ürünün özellikleriyle öne 
çıkan fotoğraflar daha çok tutundurma stratejisi gibi algılandığından, fotoğrafın içine insan dahil 
edildiğinde, marka için iletişim daha duygusal ve dahil edici, diğer bir deyişle deneyimsel olmaktadır. 
Görsellerde kişilere yer vermek daha canlı ve samimi bir görüntü oluşturarak, tüketicileri ürünü satın 
almaya teşvik etmektedir. Bu tarz içerikler sosyalleşme güdüsüne hitap ederek başarıya ulaşmaktadır. 
Markalar için önemli olan yaratıcı ve seçici bir içerik hazırlamaktır. Bunun yolu da “az çoktur” 
prensibine dayalı olarak fotoğraf ve video yüklemekten geçmektedir. 
 
MARKA İLETİŞİMİNDE INSTAGRAM KULLANIMI 
Bir markanın Instagram’ı kullanırken ilk dikkat edeceği nokta açtığı hesapta kendini tanıttığı bölüm 
olup hesabın diğer sosyal medya hesaplarıyla ilişkilendirilmesi gereği ikinci önemli noktayı 
oluşturmaktadır. Etiketler (Hashtagler) Instagram’a koyulan fotoğrafların ilgili olduğu konuları 
belirlemekte ve markanın daha çok beğeni ve takip almasını sağlayan en önemli faktörlerden bir 
diğeridir. Ayrıca, markalar hesaplarını aktif tutmak,  hedef kitlelerinin daha çok dikkatini çekmek için 
çeşitli kampanyalar düzenlermektedir. Kullanıcıların beğendikleri fotoğrafları oylamaları ve 
aralarından bir kazanan belirlemeleri üzerine kurgulanan fotoğraf yarışmaları Instagram ortamında 
markaların en çok uyguladığı yarışmalardır. Takipçilerin ilgisini çekecek, onlarla etkileşimi 
arttıracak etkinlikler düzenlemek markaya olan ilgiyi ve bağlılığı arttıracaktır. Ayrıca takipçiler için 
düzenlenen yarışmalar dışında yapılacak promosyon ve indirimler de takipçi sayısını artıracaktır.  
Tablo1’de 2014 yılında marka iletişiminde Instagram hesaplarını kullanarak başarıya ulaşmış on dört 
markanın kampanyasını incelenecektir (http://www.postano.com/blog/the-14-best-instagram-
campaigns-of-2014):  
 
Tablo 1.  2014 Yılının En Başarılı Instagram Kampanyaları 

Marka&Kampanya Kampanyanın İçeriği Sektör 

Marc Jacobs 
#CastMeMarc 

Marc Jacobs Sonbahar 2014 marka yüzünü belirlemek için 
#CastMeMarc etiketiyle Instagram’da bir kampanya başlatmıştır. 
Bu kampanya dahilinde bayanlar günlük kıyafetleriyle çektikleri 
fotoğrafları belirtilen etiket üzerinden paylaşarak, Marc Jacobs’un 
yeni yüzü olabilmek için yarışmışlardır. Dünya genelinde yapılan 
70,000 başvuru sonucunda elemeler yapılarak 30 bayan fotoğraf 
çekimleri için markaya davet edilmiştir. Sonuçta 2 kazanan bayan 
kampanya dahilinde Teen Vogue dergisinin Ağustos 2014 sayısının 
yüzü olmayı başarmışlardır. 

Lüks Marka 
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Applebee’s 
#Fantographer 

Applebee’s zincir restaurantı yaz ayına özel olarak müşterilerine 
#Fantographer etiketiyle sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin 
fotoğraflarını çekerek markanın Instagram hesabından paylaşmaları 
konusunda teşvik edip, beğenilen fotoğrafları sayfalarında 
paylaşmışlardır. Bunun sonucunda kampanyayı takip eden üç aylık 
dönemde markanın takipçi sayısı yüzde 32 artmış, marka hesabına 
olan katılım yüzde 25 artmıştır. 

Yiyecek/İçecek 

Habitat for Humanity 
#HabitatPhotoContest 

Habitat gönüllülerinin katılımı ile  yaptığı yarışma çerçevesinde 
gönüllülerin  gerçekleştirdikleri projelerde Habitat misyonunuı en 
iyi yansıtan fotoğraf seçilmiş ve kazanan Dallas, Texas’ta 
gerçekleşen “31. Jimmy ve Rosalynn Carter Work Project”te 
ödülünü almıştır. 

Sivil Toplum 
Kuruluşu 

Starbucks 
#WhiteCupContest 

Starbucks’ın yaratıcı müşterileri için başlatmış olduğu yarışmada, 
marka ikonu haline gelmiş olan beyaz karton kupalarına tasarım 
yapmaları istenmiştir. Kazananın tasarımı mağaza içerisinde 
perakende olarak satılan kupalar bölümünde yerini almıştır. 
Yarışma marka hayranlarını harekete geçirmesinin yanı sıra, kullan 
at karton kupaların yerine yeniden kullanılan kupaların kullanımını 
teşvikiyle de çevresel bir harekete öncülük etmiştir.Yarışmaya üç 
hafta içerisinde 4000’den fazla başvuru olmuştur. 

Yiyecek/İçecek 

Adidas&Champs 
#adicolorTV 

Adidas Originals ve Champs’in işbirliği yaptığı bu kampanyada 
seçilen ünlüler aracılığıyla Adidas ürünlerini tanıtan mini videolar 
çekilerek Champs Sports’un Instagram sayfasında yayınlanmıştır. 
Bu kampanya Instagram’da bir perakendecinin  internet içeriği 
olarak video kullandığı ilk kampanya olma özelliğine sahiptir.  

Spor 

Clif Bar 
#MeetTheMoment 

Maceracıların markası olan Clif Bar gerçekleştirdiği kampanya 
kapsamında yeni maceralara ilham vermesi ve çevreyi koruması 
adına #meetthemoment etiketini geliştirmiştir. Her ay yapılan 
paylaşımlar sonucunda, çevre koruma odaklı bir  sivil toplum 
kuruluşu seçilerek paylaşım başına bir dolarlık yardım 
yapılmaktadır.  

Yiyecek/İçecek 

Kenneth Cole 
#DressForYourSelfie 

Kenneth Cole gerçekleştirdiği selfie kampanyasında katılımcalara 
ayakkabı kazanma şansı vermektedir. Diğer kampanyaların aksine 
Kenneth Cole çekilen selfie’lerde yarışma hakkında bilgi verip 
katılım koşullarını belirtme zorunluluğu getirmiştir. 

Giyim 

Hillside Beach Club 
#JobAtHeavenOnEarth 

Kampanya kapsamında Hillside en güzel plaj fotoğraflarını 
paylaşan takipçilerinden altı kişiyi seçip onları bir haftalığına 
otelde konuk edip aynı zamanda Instagram hesaplarını yönetmeleri 
adına CIO- Chief Instagram Officer-Instagram’dan sorumlu müdür 
olarak atamaktadır. 

Turizm 

Vogue’s Shoppable 
Instagram 

Vogue Instagram hesabı üzerinden beğenilen bir görselin detaylı 
bilgisini, LikeToKnow.it uygulaması üzerinden kullanıcının e-
posta hesabına göndererek alışverişe teşvik etmektedir. 

Medya 
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Make Your Own 
Mercedes 

Mercedes 2015 model GLA Compact SUV arabasının lansmanını 
ölümsüzleştirmek için Instagram’ı kullanarak bir sanal dükkan 
yaratmıştır.  Kullanıcılar hesabın yönlendirmesiyle hayallerindeki 
otomobili yaratma imkanına sahip olup, kendi özel otomobillerinin 
fiyatını öğrenebilmektedirler. 

Otomotiv 

Buffalo Wild Wings 
#Fannerism 

BWW Dünya Kupasının gerçekleştiği dönemde başlattığı 
kampanyasında müşterilerinin maçları seyrederken eğlendiklerine 
dair çekilmiş fotoğraflardan başarılı olanları seçip, Instagram’ın 
direkt postasını kullanarak hediye çekini nasıl alacakları ile ilgili 
olarak geri dönüş yapmaktadırlar.  

Yiyecek/İçecek 

Madewell Instagram 
Flash Mob 

Kampanya kapsamında 14 şubat cuma günü öğle saatlerinde, 
Madewell çalışanları, bloggerlar,  ünlü dergilerden 
editörler, #Flashtagramve #denimmadewell taglerine en sevdikleri 
kot pantolonlarıyla fotoğraflarını çekip koymuşlar. Sonuçlar 
#denimadewell tag’inde 1600 fotoğraf, cuma günü 160.000 like ve 
totalde 8.5 milyon etkileşim şeklinde gerçekleşmiştir.  

Giyim 

CBS Celeb Takeover 

CBS kanalı bir hafta boyunca anlık çekimlerin yapıldığı dizi ve 
farklı içerikteki günlük programlarda çalışan ünlüleri kullanarak o 
hafta boyunca yapılan çekimler esnasında kamera arkası 
görüntülerini Instagram hesabında paylaşarak izleyicileri de bu 
çekimlere dahil etmiş hissi yaratmıştır. 

Medya 

Target Halloween 
Campaign 

Target, Cadılar Bayramı için markanın Instagram hesabında sanal 
bir “şeker mi şaka mı” kampanyası başlatmıştır. Her görüntünün 
altında şeker mi şaka mı seçeneği bulunmakta ve seçilen başlığa 
göre farklı bir profile yönlendirme yapılmaktadır.  

Perakende  

 
Başarılı olan stratejilerdeki önemli faktör, tüketicilere katılımının sonucunda maddi ya da manevi bir 
vaad sunulmasıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi tüketiciyi markanın bir parçası haline getirmek için 
çeşitli yarışmalar, çekilişler ve kişiselleştirme çabalarında bulunmak gerekmektedir. Markalar, marka 
değerini tüketici değerine dönüştürerek, değişik aktivitelerle marka toplulukları arasında ağızdan 
ağıza iletişimi gerçekleştirerek başta takipçilerini arttırıp, daha sonra bu artışı marka farkındalığı ve 
sadakatini arttırmada kullanabilmektedir. 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Her sektörde yoğun rekabetin yaşandığı günümüz pazar koşullarında markaların değişmeyen başlıca 
amaçları potansiyel hedef kitleyi tespit etmek, onların dikkatini çekmek, farkındalık yaratmak, doğru 
yer/doğru zamanda iletişime geçmek, satışı tetikleyecek ortamları oluşturmak, satın alma sürecini 
etkin kullanmak, eşsiz müşteri deneyimini yaratmak ve izlemek, sadakati ve devamlılığı sağlamak 
olarak sıralanmaktadır. Akıllı telefonların kameralarının ve dijitalin paylaşıldığı teknolojilerin her 
geçen gün gelişmesi, mobil fotoğraf paylaşımını da önemli bir iletişim aktivitesi haline getirerek, 
insanların sosyal hayatının bir parçası olmasını sağlamıştır (Chang, 2014:1). Bu sadece kitle iletişimi 
için yenilikler getirmekle kalmayıp, işletmeleri marka iletişimlerinde de yeni yöntemler geliştirmeye 
yönlendirmiştir. Instagram da geleneksel medyadaki mesaj kirliliğinden sıyrılıp farklılık yaratmak 
adına sıradışı içeriğiyle markaları cezbeder hale gelmiştir. Knibbs (2013)’e göre, Instagram’da çekici 
fotoğraf ve video paylaşan markalar olumlu geri dönüş almakta, insanlar başarılı görsel içeriklere 
sahip markalarla daha yakından ilgilenmektedir. Buna ek olarak, bu paylaşımları çeşitli 
kampanyalarla destekleyen markalar Instagram aracılığıyla hedefledikleri, farkındalık ve sadakat 
arttırma, marka toplulukları oluşturma, marka kişiliğini yansıtarak tüketici ile özdeşleşme, küresel 
pazarda başarıya ulaşabilme ve bunları düşük bir maliyetle yapmak şansına sahip olmaktadırlar. 
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Instagram’ın özellikle markanın kendi ifade etmesi, marka kişiliğini yanıstabilmesi özellikleri 
sebebiyle de bir satış tutundurma aracı olarak değil de markanın esas yüzünü tüketicilere göstermenin 
bir yolu olarak kullanılması daha doğru olmakta ve başarıyı getirmektedir (Wallsbeck ve Johansson, 
2014: 16). Sonuç olarak, dijital çağda önem kazanan görsel kullanımının markalar üzerindeki 
etkisinin kaçınılmaz olduğu dikkate alındığında Instagram’ın yadsınamaz önemi ortaya çıkmaktadır.  
Ancak Instagram kampanyaları marka iletişiminin sadece bir parçası olmakta ve her zaman diğer 
tutundurma karması elemanlarıyla desteklenmelidir. 
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ÖZET 
Dergi reklamlarında ünlü kullanımı tüm dünyada popüler bir reklamcılık uygulamasıdır. Bu 
çalışmanın amacı; GQ Türkiye dergisi içerisinde yer alan reklamlarda spor ünlüsünün kullanım 
biçimlerini analiz etmektir. Reklamların analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. 
Sonuçlar tüm reklamların içerisinde spor ünlüsünün kullanıldığı reklamların oranını %3,29 olarak 
göstermektedir. Ayrıca hiç bir dergi reklamında kadın spor ünlüsü kullanılmamış ve tüm spor ünlüsü 
reklamları içerisinde en fazla futbolculardan yararlanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dergi, Reklam, Ünlü, Dergi Reklamı, Spor Ünlüsü. 

 
 

THE USE OF SPORTS CELEBRITIES IN MAGAZINE 
ADVERTISEMENT: CASE OF GQ TURKEY 

 
ABSTRACT 
Using celebrities in magazine ads is a popular advertising technique around the world. The purpose of 
this paper is to analyse sport celebrity endorsements in GQ Turkey. A content analysis approach is 
used to analyse ads. The findings showed that sport celebrity endorsements are use 3,29% ratio in all 
ads. However any woman sport celebrity endorsement is used. Generally the football players are used 
in sport celebrity endorsements.   
 
Keywords: Magazine, Advertisement, Celebrity, Magazine Advertisement, Sport Celebrity. 
 
GİRİŞ 
Pazarlama iletişimi stratejilerinin bir parçası olarak “ünlü” kullanımı genellikle kurumsal imaj ya da 
marka imajını desteklemek için kullanılmaktadır. Birçok işletme; organizasyonlarını ve markalarını 
güvenilir, çekici ve /ya da sevimli göstermek için uzun yıllardır ünlü bireylerden yararlanmaktadır 
(Erdoğan, 1999). 19. yüzyılın sonlarından günümüze değin pazarlama faaliyetlerinde ünlü 
kullanımının bir strateji olarak ele alındığını görmekteyiz. Ünlü kullanımına dair pazarlama dünyası 
içerisindeki bu ilgi akademik çalışmalarda da görülmektedir (Choi ve diğ., 2005; Erdoğan, 1999). 
 
Günümüzün pazarlama dünyasında tüketici mesaj bombardımanı altındadır ve bu mesajları hatırlama 
konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Ünlü kişilikler sadece sahip oldukları ünden dolayı bir dikkat 
yaratmamakta, aynı zamanda pazarlama iletişimi mesajları için yüksek hatırlanma oranları 
sağlamaktadır (Shimp, 2003:295; Bowman, 2002).  Starlar yaptıkları her işte göz önünde oldukları 
için toplumda önemli etkiler doğurmaktadırlar. Starların imajlarının belirli ürünlerin tanıtımında 
ürünün marka değerine dahil edilmesi işlemi pazarlamada ünlü/star kullanımının uygulamaya yönelik 
amacını açıklamaktadır (Doğru ve diğ., 2013).  
 
“Ünlü kullanımı” ya da “star stratejisi” olarak adlandırılan strateji bir marka ile ünlü bir bireyi 
özdeşleştirerek, markayı ünlü kişinin imajından yararlanarak star haline getirmek olarak özetlenebilir 
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(Kocabaş ve Elden,1997:126). Bu sayede ünlü/star olan bireye yönelen ilgi markaya transfer 
edilebilmektedir. Philip Kotler, “Şirketler, kendi adlarını parlatmak için ünlülerin havalarını ödünç 
almaya başladılar” diyerek pazarlama dünyasında ünlü kullanımını kısaca özetlemektedir 
(capital.com.tr).  
 
Toplum içerisinde eğlence dünyasından spora, ticaretten politikaya kadar birçok başarılı insan 
genellikle ünlü statüsüne yükselmiştir. Kitle iletişimi araçları ünlü bireylere ait bilgiler ve imajlar ile 
doludur. Bunun doğal bir sonucu olarak ünlü bireyler toplumun gözünde yüksek profilli, özel 
nitelikleri olan, büyüleyici imajlardır (Choi ve diğ. 2005). Ünlü sinema oyuncusu Alain Delon star 
kavramını “Bir star anlatılmaz, fark edilir. Parladığı görülen ama dokunulmayan bir şeydir” olarak 
tanımlamaktadır. Tanımlamanın içerisinde ifade edilen parlaklık markaların kendilerine eklemlemek 
istedikleri bir özellik olarak ele alınabilir. 
 
Günümüzde neredeyse bütün pazarlarda o kadar çok birbirine benzer ürün ve hizmet söz konusudur 
ki, bu ürün ve hizmetleri farklılaştıracak unsurlar aranmaktadır. Diğer deyişle ürünün çekirdek boyutu 
pazarlama için yeterli bir unsur olarak görülmemektedir. Dolayısıyla işletmeler pazarlama iletişimi 
uygulamaları ile ünlü bireylere atfedilen hoşa giden özellikleri kendi ürünlerine transfer etme çabası 
içerisindedirler (Walker ve diğ., 1992; McCracken, 1989). Pazarlama iletişimi uygulamalarından 
reklamcılık; ürünlere kişilik veren, tüketicilerin benlik imajlarını, yaşam biçimlerini idealize eden, 
öneriler sunan bir kültürel iletişim biçimi olarak da tanımlanabilir (Uztuğ, 2002:179). Bu kültürel 
iletişim biçimi içerisinde ünlü kullanımı özellikle ürünlere kişilik verme noktasında oldukça etkilidir.    
 
Pazarlama ve pazarlama iletişimi literatürü incelendiğinde reklamda ünlü kullanımı ile ilgili yapılan 
araştırmaların dört ana eksende ele alındığı görülmektedir. Bunlar; anlam transferi, ürün-ünlü arasında 
eşleşme, kaynak güvenilirliği ve çekiciliği modelleridir (Yıldırım ve diğ., 2014). 
 
Kaynağın güvenirliği modeli; iletişim sürecindeki hedef kitlenin kaynak ve iletiye duyduğu itimat ve 
onu kabul derecesi olarak tanımlanabilir. Kaynak çekiciliği modeli; mesajın etkisinin 
kaynağın/ünlünün aşinalığına, cazibesine, hedef kitleye yakınlığına ve çekiciliğine bağlı olması 
üzerine konumlanmaktadır (Pornpitakpan, 2003). Aristoteles’in ifadesiyle “Güzellik, herhangi bir 
tanıtım mektubundan daha etkili bir tavsiyedir” (Ohanion,1991). Kısacası cazibesi yüksek ve çekici 
bireylerin etki alanının yüksek olduğu düşünülmektedir. Ürün ve ünlü arasındaki eşleşme modeline 
göre reklamda kullanılan ünlünün karakteristik özellikleri ile ürünün özellikleri birbiriyle uyuşmalıdır 
(Yıldırım ve diğ., 2014). Misra ve Beatty (1990) ünlü ve marka birbiri ile uyumlu olduğunda ya da 
başka bir ifade ile tam olarak eşleştiğinde markanın hatırlanma oranının arttığını ifade etmektedirler. 
Ünlü kullanım sürecini açıklayan anlam transferi modeli ise McCracken (1989) tarafından ünlünün 
anlamının ürüne ya da markaya aktarılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu modelde ünlünün temsil 
ettiği tüm özellikler ile ürünün uyuşması gerekmektedir (Simmers ve diğ. 2009).  
 
Spor dünyası içerisinde başarılı olan sporcuların ulusal veya uluslararası tanınmışlığı ve onlara 
duyulan güven, sporla doğrudan ilgili olsun ya da olmasın birçok şirket ürününün pazarlanmasında 
kullanılmaktadır. Toplumların çok önemli bölümünün ilgiyle izlediği ve takip ettiği spor olayları, 
imajı, birçok reklamcı tarafından reklama ve dolayısıyla ürüne olan ilgiyi arttıracak bir etken olarak 
kullanılmaktadır (Yıldız ve diğ., 2007). Spor imajı, yarışma, mücadele, güç ve dayanıklılık, sağlıklı 
olma gibi çağrışımları güçlendirmektedir. Reklamlarda spor ünlüsünün kullanımı hem reklam verenin 
kurumsal imajı hem de marka imajına katkı sağlayan bir unsur olarak ele alınabilir (Kambitsis ve diğ., 
2002; Kahle ve Homer, 1985). Reklamlarda spor ünlüsü kullanımına ilişkin üç farklı teorik 
yaklaşımdan bahsedebiliriz. Bu yaklaşımlar benzeşme ve zıtlık etkisi, eşleşme hipotezi ve sosyal şema 
teorisi olarak ifade edilebilir (Martin, 1996). Bir reklamda ileti kişinin kabul yelpazesi içinde yer 
alıyorsa, zıtlık en aza indirgenmiş olacaktır.  Dolayısıyla reklamda kullanılan iletinin kişinin kabul 
yelpazesi ile benzeşmesi ve eşleşmesi reklamın etkililiğini arttıracaktır. Sosyal şema teorisine göre ise 
bir kavramı gördüğümüzde ya da düşündüğümüzde, zihinsel temsil ya da şema çağrışım yoluyla 
orijinal kavram ile bağlantılı diğer bilgiyi zihne getirerek aktive etmekteyiz (Sherif ve Hovland, 
1961:96) ve bu aktivasyon büyük ölçüde otomatik olarak, bilinç dışında gerçekleşmektedir ve 
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motivasyonel temeli vardır (Fiske ve Taylor, 1991:112). Dolayısıyla spor ünlüsünün zihninde aktivite 
ettiği bir başka bilgi (güç, başarı, cazibe, vs.) reklamın etkililiğine katkı sağlayacaktır. 
 
Spor temalı ve/ya da spor unsuru kullanan reklamlar genellikle sosyallik, aktivite, güç ve erkeksilik 
temaları içeren erkeksi karakterleri resmetmektedir (Hayes ve diğ., 2008). Tüm bunların ışığı altında 
bu çalışma; dergi reklamlarında spor ünlüsü kullanımını incelemeyi amaçlamaktadır. 
 
YÖNTEM 
Dergi reklamları, okuyucunun seçici algılarını kullandıkları ve ilgilendikleri reklamların yer aldığı 
mecralardır. (Bozkurt, 2006: 80). Ayrıca mecra ilginliği açısından yüksek ilginlikli araçlardır 
(McLuhan, 2005:24). Kısacası dergi reklamları yüksek ilginlikli tüketicilere hitap eden, onların seçici 
algılarını kullandıkları bir reklam mecrasıdır. Bu özellikler dergi reklamlarının inceleme konusu 
olarak seçilmesinin nedenidir. 
 
Türkiye’de yayın hayatına Mart 2012 yılında başlayan ve Amerika’da yaklaşık bir milyon tirajı olan 
“Gentlemen’s Quarterly” (GQ) (dogusyayingrubu.com.tr) dergisinin Türkiye sayıları ve bu sayılarda 
yayınlanan reklamlar araştırma evrenini oluşturmaktadır. Araştırma; 03 Eylül-19 Eylül 2015 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Belirtilen döneme kadar 43 GQ Türkiye sayısı yayınlanmıştır. 
Araştırmanın yapıldığı tarihler arasında Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan tüm sayılar 
(16 sayı) araştırma örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini oluşturan 16 sayı ve bu 
sayılar içerisinde yer alan 702 reklama ilişkin istatistiki veriler Tablo 1 içerisinde gösterilmiştir. 702 
reklam arasında yinelenen (duplike) reklamlar araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Ayrıca iki ve 
üç sayfayı kaplayan reklamlar tekil reklam olarak değerlendirilmiştir.  
 

Tablo 1. Araştırma Örneklemi içerisindeki GQ Türkiye sayıları ve İstatistiki Veriler 
Sayı Toplam 

reklam  
Tekrarlanan 

reklam 
Spor ünlüsü 
kullanılan 

reklam  

Tekrarlanan 
spor ünlüsü 

reklamı 
Kasım 2013 48  8 1 - 
Aralık 2013 54 1 2 1 
Ocak 2014 21 - 1 - 
Şubat 2014 23 4 1 - 
Mart 2014 48 8 - - 
Mayıs 2014 42 5 1 - 
Haziran 2014 42 5 4 - 
Temmuz 2014 23 4 1  
Ağustos 2014 25 1 1 - 
Eylül 2014 60 7 3 - 
Ekim 2014 71 3 1 - 
Kasım 2014 45 9 1 1 
Aralık 2014 62 - 3 1 
Mart 2015 42 1 2 - 
Nisan 2015 48 4 1 - 
Eylül 2015 48 5 1 - 
Toplam 702 65 24 3 

 
Araştırmanın kavramsal çerçevesi “literatür tarama” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
uygulama bölümünde ise “içerik analizi” yönteminden yararlanılmıştır. Literatür tarama; var olan 
kaynaklar içerisinde belirli bir konunun detaylı biçimde araştırılması ve o konuya ait verilerin sistemli 
biçimde toplanması sürecidir (Gash, 1999:34).  İçerik analizi ise; sosyal bilimlerde, özellikle iletişim 
metinlerinde kullanılan en önemli araştırma tekniklerinden biridir. (Fraenkel ve Wallen, 2006:18). 
Krippendorff (2004a:18) içerik analizini, “metinlere ve kullanıldıkları bağlamlara yönelik anlamlı ve 
geçerli çıkarımlar yapabilmek için kullanılan bilimsel bir araştırma yöntemidir” olarak 
tanımlamaktadır. İçerik analizi, bir metin içeriği toplama ve analiz etme tekniğidir. Burada bahsedilen 
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metin; iletişim ortamı olarak görev yapan her türlü yazılı, görsel ya da sözlü ögeyi tanımlar. Analiz 
edilen içerik; sözcükler, anlamlar, resimler, semboller, düşünceler ya da temaları ifade etmektedir 
(Neuman, 2009:466). 
 
Tekrarlanan reklamlar çıkarıldıktan sonra temel veri kaynağı olarak elde edilen 637 dergi reklamı 
içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Dergi reklamları daha önceden hazırlanan kodlama şeması 
ve temalar eşliğinde üç kodlayıcı tarafından kodlanmıştır. Kodlama şeması; Lear ve diğ. (2009), Grau 
ve diğ. (2007) ve Lysonski (1985) tarafından yapılan çalışmalar esas alınarak hazırlanmıştır. Akyol 
(2011) tarafından dergi reklamları için tanımlanmış ürün ve hizmet kategorileri bu çalışmada da spor 
ünlülerinin kullanıldığı reklamlar için ele alınmıştır. Araştırma örneklemi içerisinde yer alan dergi 
reklamlarında spor ünlüsünün kullanıldığı 6 farklı ürün ve hizmet kategorisi bulunmaktadır. Bu 
kategoriler aşağıdaki biçimde özetlenebilir:     

• Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri: Otomobiller, bisiklet, motosiklet, araba lastiği, otomobil ses 
sistemi, motor yağı, yedek parça, 

• Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım: Saç bakım ürünleri, parfüm, krem, diş ̧macunu, sabun, 
duş̧ jeli, tıraş̧ donanımları vs. 

• Kıyafet, Ayakkabı ve Aksesuar: Erkek, kadın, çocuklar için üretilmiş ev içi ve ev dışı 
kıyafetler, iç çamaşırları, mayo, bikini, terlik, plaj havlusu, bot, çizme, ayakkabı, çanta, 
cüzdan, saat, güneş gözlüğü, numaralı gözlük, lens, deri aksesuarlar vs. 

• Turizm, Eğlence: Seyahat, havayolları, oteller, restaurant ve kafeler, oyunlar, filmler, gösteri 
ve sergiler, tiyatro, sinema vs. 

• Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Elektronik Ürünler: cep telefonu, GSM operatörleri, 
kontörlü telefon kartları, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi ve diğer bilgisayar 
parçaları, kamera, ses ve görüntü sistemleri, teknik servis, web siteleri, elektronik oyunlar, 
internet vs. 

• Kırtasiye: Defter, kalem, kitap vs. 
 
Kodlama öncesi kodlayıcılar ile araştırmacılar başkanlığında Kolpe ve Burnett (1991) tarafından 
hazırlanan rehber esas alınarak dört eğitim oturumu yapılmıştır. Kodlayıcılar arası güvenirlik ile ilgili 
literatürde kesin bir anlaşma söz konusu değilse de (Lombard ve diğ., 2002; Potter ve Levine-
Donnerstein, 1999), bu araştırmada Krippendorff’s alpha (Krippendorff, 2004b) kullanılmıştır. Bütün 
metinlerde ve temalarda güvenirlik indeksi .67 ve 1.00 arasında olup ortalaması .98 olarak 
ölçülmüştür.  

 
ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
Araştırmanın örneklemini oluşturan 14 GQ Türkiye sayısı içerisinde 702 dergi reklamı 
bulunmaktadır. Bu reklamların arasında 65 yinelenen (duplike) reklam bulunmaktadır. Tekrarlanan 
reklamlar çıkarıldıktan sonra temel veri kaynağı olarak 637 dergi reklamı elde edilmiştir. Bu 
reklamların arasında 3 duplike reklam olmak üzere spor ünlüsünün kullanıldığı 24 dergi reklamı 
mevcuttur. Duplike reklamlar çıkarıldıktan sonra tüm reklamların içerisinde spor ünlüsünün 
kullanıldığı reklamların oranı %3,29 olarak bulunmuştur. Bu reklamların içerisinde kadın spor ünlüsü 
hiç (%0) kullanılmamıştır. Ayrıca bu reklamlar içerisinde 20 farklı erkek spor ünlüsü kullanılmıştır. 
Bu spor ünlüleri içerisinde 14’ü futbol, 1’i basketbol, 1’i Dağcılık, 1’i Tenis, 1’i Spor medya 
spikerliği/yorumculuğu, 1’ Atletizm ve 1’i motosiklet branşları ile uğraşmaktadır. 14 futbolcunun 
içerisinde 10’u aktif futbol yaşantısına devam etmekte ve 4’ü ise geçmişte futbol oynamıştır (Tablo 
2). 
 

Tablo 2. Araştırma Örneklemi içerisindeki Spor Ünlüsünün Kullanıldığı Reklamlar 
Sayı Branş Tekil 

Erkek  
Tekil 
Kadın  

Çoklu 
Erkek 

Spor Ünlüsü  Ürün 
Kategorisi 

Kasım 2013 Futbol X   David Beckham Aksesuar 
Aralık 2013a* Futbol X   David Beckham Aksesuar 
Aralık 2013b Futbol   X Lionel Messi-Gerard 

Pique-Neymar da 
Aksesuar 
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Silva-Cesc Fabregas-
Alexis Sanches 

Ocak 2014 Dağcılık X   Herve Barmasse Kıyafet 
Şubat 2014 Futbol X   David Beckham Kıyafet 
Mart 2014       
Mayıs 2014 Futbol X   Didier Drogba Kıyafet 
Haziran 2014a Futbol X   Pele Aksesuar 
Haziran 2014b Futbol X   Pele Kırtasiye 
Haziran 2014c Basketbol X   Tony Parker Aksesuar 
Haziran 2014d Futbol X   Arda Turan Turizm 
Temmuz 2014 Tenis X   Novak Djokovic Aksesuar 
Ağustos 2014 Futbol-Medya    X Tümer Metin-Okay 

Karaca 
Kişisel 
bakım 

Eylül 2014a Atletizm X   Usain Bolt Aksesuar 
Eylül 2014b Futbol X   Tümer Metin Kişisel 

bakım 
Eylül 2014c Futbol X   Sergen Yalçın İnternet 

sitesi 
Ekim 2014 Futbol   X Lionel Messi-Gerard 

Pique-Neymar da 
Silva-Andres Iniesta-

Sergio Busquets 

Aksesuar 

Kasım 2014* Futbol   X Lionel Messi-Gerard 
Pique-Neymar da 

Silva-Andres Iniesta-
Sergio Busquets 

Aksesuar 

Aralık 2014a* Futbol   X Lionel Messi-Gerard 
Pique-Neymar da 

Silva-Andres Iniesta-
Sergio Busquets 

Aksesuar 

Aralık 2014b Tenis X   Novak Djokovic Aksesuar 
Aralık 2014c Futbol X   Zlatan Ibrahimovic Otomotiv 
Mart 2015a Tenis X   Novak Djokovic Aksesuar 
Mart 2015b Futbol X   David Beckham Kıyafet 
Nisan 2015 Motosiklet X   Thomas Lüthi Aksesuar 
Eylül 2015 Tenis X   Novak Djokovic Aksesuar 
 
* Tekrarlanan (Duplike) reklam  
 
Araştırma örneklemi içerisinde yer alan reklamlar incelendiğinde 13 farklı markanın reklamlarında 
spor ünlüsü kullandığı görülmektedir. Bu markaların 5’i saat, 3’ü kıyafet, 1’i otomobil, 1’i saç 
bakımı, 1’i otel, 1’i dolma kalem ve 1’i internet sitesi markasıdır (Tablo 3).  
 
Tablo 3. Araştırma Örneklemi içerisindeki Spor Ünlüsünün Kullanıldığı Reklamların Markalara Göre 

Dağılımı 
Marka Ürün  Reklam sayısı Spor reklamları 

içerisinde payı 
Yüzde (%) 

A1  
 

Saat 

2 8,33 
A2 2 8,33 
A3 5 20,83 
A4 2* 8,33 
A5 3* 12,5 
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Toplam  14 58,32 
B1 Otomobil 1 4,16 

Toplam  1 4,16 
C1 Saç Bakımı 2 8,33 

Toplam  2 8,33 
D1  

Kıyafet 
2 8,33 

D2 1 4,16 
D3 1 4,16 

Toplam  4 16,65 
E1 Otel 1 4,16 

Toplam  1 4,16 
F1 Dolma Kalem 1 4,16 

Toplam  1 4,16 
G1 İnternet sitesi 1 4,16 

Toplam  1 4,16 
 
* Tekrarlanan (Duplike) reklam  
 
SONUÇ 
Araştırma örneklemi içerisinde spor ünlüsünün kullanıldığı reklamlar incelendiğinde hiç bir reklamda 
kadın spor ünlüsünün kullanıldığı görülmemektedir. Bu sonuç bir erkek dergisinin inceleme alanı 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak spor ünlüsünün kullanıldığı dergi reklamlarında genellikle 
kadın spor ünlüsü erkek spor ünlüsüne göre daha az kullanılmaktadır (Grau ve diğ., 2007).  
 
İncelenen reklamlar içerisinde 20 farklı erkek spor ünlüsünün kullanıldığı görülmektedir. Bu spor 
ünlülerinin 14’ü futbol, 1’i basketbol, 1’i Dağcılık, 1’i tenis, 1’i spor medya spikerliği/yorumculuğu, 
1’i atletizm ve 1’i motosiklet branşları ile uğraşmaktadır. Bu spor ünlüleri içerisinde futbol branşı ile 
ilgili ünlü sayısı en büyük paydayı (%70) oluşturmaktadır. Bu futbolcular ve reklamlar incelendiğinde 
Barcelona Futbol Takımından 7 farklı futbolcunun iki saat markasının reklamlarında kullanıldığını 
görmekteyiz. Bu saat markalarından biri Barcelona Futbol Kulübünün resmi sponsorudur. Bu 
sponsorluk çerçevesinde kulübün bazı sporcuları reklamlara taşınmıştır. Diğer marka “en üst 
seviyedeki sporcular için mükemmel bir saat” mottosunu ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla global 
ölçekte taraftara, marka farkındalığına ve özellikle Lionel Messi, Gerard Pique ve Neymar da Silva 
gibi yüksek profilli (Desportes, 2007:108) futbolculara sahip olan Barcelona Futbol Takımının 
markanın mottosu ile özdeşleştiği ifade edilebilir. 
  
İncelenen dergi reklamlarında kullanılan bir diğer futbolcu Arda Turan’dır. Global bir marka olma 
hedefi taşıyan ve turizm sektöründe faaliyet gösteren bir Türk markasının Arda Turan’ı reklamlarına 
taşıdığını görmekteyiz. Marka; Arda Turan’ı; Bayrampaşa çocuğu (Garrido, 2014:12), mahallesinden-
değerlerinden kopmayan ve global başarı sağlayan birisi olarak konumlandırmış ve kendi kimliğini bu 
imaj ile bütünleştirmeye çalışmıştır. 
 
İncelenen reklamlar içerisinde bir saat ve bir kıyafet markası David Beckham’ı reklamlarında 
kullanmaktadır. Beckham; muhtemelen futbol yaşantısı ve sonrasında tüm dünyada medya ilgisini 
üzerinde toplayan en yüksek sporcu profilidir (Harris & Clayton, 2007). Saat markasının İngiltere 
menşeili olması ve İngiliz futbolunun en fazla bilinen sporcusunu (John ve diğ., 2009) reklamlarına 
taşıması eşleşme hipotezi ve benzeşme etkisi ile açıklanabilir. Global bir marka olma hedefi taşıyan 
kıyafet markasının da David Beckham’ın global etkisinden yararlanmaya çalıştığı aşikardır. 
 
İncelenen reklamlar içerisinde bir otomobil markasının Zlatan İbrahimovic’i reklamlarına taşıdığını 
görmekteyiz. İbrahimovic; futbol dünyası içerisinde kendisine has özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. 
İbrahimovic’in futbol yetenekleri dışında futbol dünyası içerisindeki imajı da bir çok marka için ilham 
vericidir. İbrahimovic’in imajı hakkında en ilgi çekici yorumlardan biri “Zlatan gezegenine hoş 
geldiniz” biçiminde İsveç’te basılan ve İskandinav ülkelerinde en fazla tiraja sahip olan Aftonbladet 
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gazetesi tarafından yapılmıştır (Lagercrantz, 2015:432). İbrahimovic imajı hakkında bir başka ilginç 
örnek Portekiz-İsveç futbol müsabakası öncesinde yaşanmıştır:   

“Portekiz-İsveç maçı öncesi bir muhabirin "Elemeleri kim geçecek?” 
sorusuna, Sadece "Tanrı bilir” cevabını veren Zlatan İbrahimovic’in, "Tanrı’ya 
bunu sormak biraz zor olur” karşılığını alması üzerine "Şu an kendisiyle 
konuşuyorsun” demesi gündem konusu olmuştur (tr.eurosport.com).   

 
Zlatan İbrahimovic’in futbol dünyası içerisindeki güç, prestij ve büyüklük algısının otomobil markası 
ile bütünleşeceği düşünülebilir. Ayrıca markanın ve Zlatan İbrahimovic’in İsveçli olması da bir 
eşleşme yaratmaktadır.   
 
Futbol dünyası içerisinde taçsız kral lakaplı (Lever, 1969) Pele ise bir dolmakalem markasının dergi 
reklamında kullanılmıştır. Markanın “krallar için” sloganı ile “taçsız kral” benzetmesi birbiri ile 
uyumludur. 
 
Tüm bu futbolcuların dışında Tümer Metin ve Sergen Yalçın gibi geçmişte futbol oynamış ünlü 
sporcuların dergi reklamlarına taşındığını görmekteyiz. Ayrıca Didier Drogba ise kendi markasının 
tanıtımında kullanılmıştır. Tümer Metin hem tekil olarak hem de Okay Karaca ile bir saç bakım 
ürününün çekirdek faydasını resmetmek için kullanılırken, Sergen Yalçın bir alışveriş sitesinin 
reklam yüzü olmuştur. 
 
Outdoor (açık hava) spor kıyafetleri ve ekipmanı konusunda uzmanlaşan bir markanın Alpinist 
Herve Barmasse’yi reklam yüzü olarak kullandığını görmekteyiz. Outdoor spor pazarında faaliyet 
gösteren bir markanın bir dağcıyı reklam yüzü olarak kullanması faaliyet alanı ve sporcu eşleşmesi 
açısından uyumlu olarak değerlendirilebilir.   
 
İki saat markasının dergi reklamlarında atletizm ve motor sporları gibi saniyelerin hatta saliselerin 
oldukça önemli olduğu sporlarda yarışan sporcuları kullandıklarını görmekteyiz. Bu sporculardan 
biri Usain Bolt, bir diğeri ise Thomas Lüthi’dir. İsviçreli bir sporcu olan ve 2005 yılında 125cc 
Dünya Motosiklet Şampiyonası'nda şampiyonluğu kazanmış (wikipedia.org) olan Lüthi’nin İsviçreli 
bir saat markasının yüzü olması anlamlı bir ilişki olarak gözükmektedir. Olimpiyat tarihinde en iyi 
100 metre performansını sergileyen Usain Bolt (Eriksena, 2009) da bir başka saat markasının dergi 
reklamında kullanılmıştır. Birçok Olimpiyatın sponsoru olan bu markanın Olimpiyat tarihinin en 
bilinir sporcularından birini reklamlarına taşıması marka kimliği açısından anlamlı gözükmektedir.      
 
Ayrıca yine bir saat markası sponsoru olduğu NBA (National Basketball Association) organizasyonu 
içerisinden Tony Parker’ı ve teniste Dünya 1 numarası (01.01.2015 tarihi itibariyle) olan Novak 
Djokovic’i  (atpworldtour.com) dergi reklamlarında kullanmıştır. Her iki sporcunun da global 
tanınırlığının ve etkisinin marka kimliği içerisine yerleştirilmeye çalışıldığı düşünülebilir. 
 
Sonuç olarak; araştırma kapsamı içerisinde yer alan dergi reklamlarında spor ünlüsünün görece 
olarak sınırlı (tüm reklamlar içerisinde %3,29) kullanıldığı ve genellikle futbolcuların (tüm spor 
ünlüsü kullanılan reklamlar içerisinde %70) bu reklamlarda yer aldığı ifade edilebilir. Ayrıca hiç bir 
kadın spor ünlüsünün kullanılmaması da ilginç bir sonuç olarak değerlendirilebilir.  
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ÖZ 
Türkçede Göstergebilim diye tek sözcükle karşılanan kavram Fransızca ve İngilizcede iki 
sözcükle karşılanmaktadır: Semiyoloji ve Semiyotik (Fr. Sémiologie; Sémiotique / İng. 
Semiology; Semiotics). Semiyoloji ve Semiyotik aynı şeyler midir, farklı şeyler mi? Biz bu 
kavramların eş anlamlı değil; olsa olsa yakın anlamlı olabileceklerini düşünüyoruz. Bu 
makalede bu kavramlar ve bu kavramlara ilişkin görüşler irdelenecektir. 
 
Anahtar Sözcükler: Semiyoloji, Semiyotik, Gösterge, Gönderge 

 
 

REFLECTIONS ON SEMIOLOGY AND SEMIOTICS 
 
ABSTRACT 
The term Göstergebilim is used in Turkish for both Semiology (Fr. Semiologie) and 
Semiotics (Fr. Semiotique). As a concept, are semiology and semiotics different? We believe 
that these concepts are not synonymous and they only can be quasi-synonymous. In this 
article, we will discuss these concepts and ideas related to them. 
 
Keywords: Semiology, Semiotics, Sign, Reference. 
 
 
GİRİŞ 
Türkçede Göstergebilim diye adlandırdığımız alan, Batıda bazen Semiyoloji (Fr. Sémiologie, 
İng. Semiology) bazen de Semiyotik (Fr. Sémiotique, İng. Semiotics) adı altında varlığını 
sürdürmektedir. Bir başka deyişle, örneğin İngilizce ve Fransızcada iki farklı gösteren 
kullanılıyorken, Türkçede tek bir gösteren (Göstergebilim) kullanılmakta bu da akıllarda soru 
işaretleri uyandırmaya yetmektedir. Dil içi gerçekliklerden olan gösterge, gösteren, gösterilen 
kavramları ile dil dışı gerçeklik olarak tanımlanan gönderge kavramı açısından Semiyoloji ve 
Semiyotik olguları nasıl değerlendirilmelidir? Bu yazıda önce temel kavramlara değinecek 
ardından da Semiyoloji ve Semiyotik ile ilgili bazı görüşleri ele alacağız. 
 
GÖSTERGE ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ 
Gösterge sözcüğünün gündelik dildeki anlamını bilmeyenimiz yoktur. Bu bağlamda, bir 
ülkedeki okul ve öğretmen sayısı okullaşmanın göstergesi sayılır dediğimizde, mantıksal 
açıdan bir soyutlama yaparak, okul ve öğretmen sayısı ile okullaşma arasında bir ilişki 
olduğunu düşünüyor ve bunu da gösterge sözcüğünün gündelik dildeki düz anlamı1 (Fr. 
Dénotation, İng. Denotation) ile ifade etmiş oluyoruz. 
 
Dil göstergesi kavramının gösteren bir biçimle, gösterilen bir içerikten oluştuğunu biliyoruz. 
Yukarıda verdiğimiz örnekteki gösterge sözcüğü dilbilimsel bir inceleme nesnesi olarak ele 

                                                
1 Düz anlam ve yan anlam kavramlarının ayrıntıları için bkz. (Günay, 2007: 69). 
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alındığında dilsel gösterge olarak değerlendirilir. Bir sözcük, dilbilimsel inceleme nesnesi 
olarak seçildiği andan itibaren üstdile başvurulur; yukarıdaki örnekte gösterge sözcüğünün 
kendisi ayrıca bir –dilsel– gösterge (Fr. Signe, İng. Sign) olarak ele alınır. Burada akla şöyle 
bir soru gelmelidir: Bir sözcüğe dilsel gösterge adını verdiğimize göre dilsel olmayan 
göstergeler de var mıdır? Bu sorunun yanıtı “elbette ki vardır” olacaktır. Bir başka söyleyişle, 
insanlar; görüşlerini dile getirirken ya da bir konuya, bir olguya yaklaşımlarını yansıtırken 
sadece dilsel göstergelerden yararlanmaz, diğer gösterge türlerine de başvururlar. Peki, dil 
dışında dilin işlevine benzer bir işlev üstlenebilen gösterge dizgeleri nelerdir ve nasıl işlerler? 
Burada –tahmin edileceği üzere– akla ilk gelen görsel göstergeler oluyor. Gerçekten de 
birçok görsel gösterge dilsel bir ögeye (ses, yazı, vb.) gereksinim duymadan anlamlı bir dizge 
oluşturabilmektedir. İşte bu anlamlı dizge de tıpkı dilsel göstergede olduğu gibi gösteren bir 
biçim ve gösterilen bir içerikten oluşur. 
 
Her şeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor: Gösterge kendisine gönderimde bulunmaz; aksine 
o, her zaman kendi dışında bir şeyi gösteren şey olarak bilinir. Gösterge, gösterdiği durum, 
nesne ya da olgunun kendisi değildir; ama o durum nesne ya da olgu hakkında bize bilgi 
verir. Bu bakımdan Magritte’in bir pipo resmi çizip bu “bir pipo değildir” demesi çok 
anlamlıdır (Erkman-Akerson, 2005: 21). Çünkü ortada sadece bir pipo görüntüsü vardır; 
piponun kendisi değil! Bu bağlamda, göstergeler olağanüstü soyutlama araçlarıdırlar. 
Nesnelerin kendilerinin olmadıkları ortamlarda o nesneler hakkında akıl yürütmemizi, 
düşünmemizi ve bunu başkalarıyla paylaşmamızı sağlarlar. Örneğin /masa/ kavramından söz 
etmek istesek; ancak ne m.a.s.a. sesini çıkarabilsek, ne masa yazısını yazabilsek ne de bir 
masa resmi çizebilsek ya da fotoğrafını gösterebilsek, /masa/ kavramından nasıl söz 
edebilirdik? Bu durumda tek bir çözüm yolumuz olurdu: Bir yerlerden o nesneyi, yani 
masanın kendisini bulup bu nesneyi birkaç kişiyle konuşma ortamına taşımak ve işaret 
yoluyla onu göstermek gerekirdi! Yukarıda göstergelerin olağanüstü birer soyutlama aracı 
olduklarını söylerken aslında dile getirmek istediğimiz şey; göstergelerin olmadığı, 
kullanılmadığı ya da kullanılamadığı ortamlarda iletişimin de olamayacağı, yaşamın sekteye 
uğrayacağı gerçeğidir. Bu yönüyle; ister dilsel, ister görsel olsun, göstergeler iletişimin, 
bildirişimin temelidir ve tüm işlem soyutlama yoluyla gönderge üzerinden gerçekleşir. Peki, 
gönderge nedir? Şimdi kısaca buna değinelim. 
 
GÖNDERGE KAVRAMI 
Gönderge kavramının doğru anlaşılabilmesi için, göstergeyi oluşturan gösteren ve gösterilen 
kavramlarını yeniden hatırlamakta yarar görüyoruz: Dil göstergesi bakımından, gözümüzle 
gördüğümüz yazı, kulağımızla duyduğumuz ses, dil göstergesinin gösteren diye adlandırılan 
somut boyutunu; gösterenin bizde uyandırdığı, çağrıştırdığı kavram ya da anlam ise dil 
göstergesinin gösterilen diye adlandırılan soyut boyutunu ifade eder. 
 
Göstergelerle ilgili tüm bu oluşum içerisinde gönderge nedir ve nasıl konumlandırılır? Birçok 
kaynakta2 bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bilgilere ve tanımlara ulaşılabilir; ancak ayrıntıya 
girmeden konun özüne vurgu yapan şu alıntıyı okuyup üzerinde düşünelim: 

(…) dil dışı gerçekliklere “gönderge” denir. Gönderge, dil göstergesinin dil dışında gösterdiği her şeydir: soyuttur, 
somuttur, nesnedir, olaydır, olgudur, niceliktir, durumdur, kanıdır. Hatta kimi zaman gerçek dünya çok sınırlı ve dar 
geldiğinde, gönderge kurgusal dünyayı da içine alır. (…) aslında bir şeyi anlamlandırmak dil göstergesini göndergeyle 
ilişkilendirmek demektir. (Kıran 2006: 63-64). 

Burada “dil dışı gerçeklik” ve “dil dışında gösterilen şey” ifadelerine dikkat çekmek 
istiyoruz. Bu ifadeler var olduklarına, doğru olduklarına göre “dil içi gerçeklik” ve “dil içinde 
gösterilen şey” ifadeleri de –doğrudan doğruya her yerde kullanılmasalar da– var 

                                                
2 Örneğin, bkz. Ducrot & Todorov (1972: 317-324); Larousse (1994: 404-405). 
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olmalıdırlar. Bu durumda gösterge/gönderge ilişkisi açısından dil içi/dil dışı kavramları 
rahatlıkla kullanılabilir: gösterge (dil içi), gönderge (dil dışı) gibi… 
 
Peki, bu ilişkinin sınırları neye göre, nasıl belirlenecektir? Ayrıntılara geçmeden önce sıradan 
bir örnek vermek istiyoruz. Bir sözceleme3 ortamı kurguladığımızı ve o ortamda A ve B 
adlarında iki kişinin bulunduğunu düşünelim. A kişisinin B kişisine sözceleme ortamında 
bulunmayan bir nesneden söz etmek için, sözgelimi “elma” dediğini varsayalım. Bu durumda 
B kişisinin belleğinde bir “elma” kavramı canlanacaktır. Bir başka deyişle, sadece manavda, 
buzdolabında ve elma ağacı dalında gördüğümüz elma nesnesi A kişisinin bir sözüyle B 
kişisinin belleğinde beliriverecektir. Buzdolabını açmadan, manava gitmeden ya da elma 
ağacı dalındaki elmaları göstermeden –ki bunların hepsi dil dışı gerçekliklerdir– bir sözcükle 
iletişimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve tüm bu süreç içerisinde, bir sözcüğü yazmaktan ya da 
söylemekten daha büyük bir çaba harcamıyoruz. İşte tüm bu kolaylık dil ile dil içinde olup 
bitmekte, dil dışı dünyadan bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla iletişimin buraya 
kadar olan kısmı sadece dil ile ilgilidir, dil içidir: “elma”yazı ya da söz olarak somuttur belki 
ama dil içi bir ögedir ve bu ögenin tam bir soyutlama ile kafamızda oluşturduğu anlam da dil 
içi bir kavrayıştır. Fakat tüm bu olup bitenlerin bir de dil dışı dünyada yansıması olmalı, bizi 
dil dışı dünyadaki somut bir şeylere göndermelidir. İşte dil içi veriler bütününün –burada 
gösterge– dil dışı dünyadaki karşılığına gönderge diyoruz. 
 
Az önce ortaya koyduğumuz bakış açısı göreceli bir sorunu da beraberinde getiriyor: 
gönderge ile anlam yani gösterilenin zaman zaman karıştırılabilmesi sorunu. Bu iki kavramın 
(gönderge/gösterilen) karıştırılmaması gerekiyor. Yinelemekte yarar görüyoruz: Anlam, 
gösterilen, dil içi; gönderge ise dil dışı gerçekliğe ait kavramlardır. Bu durumda dil içi ve dil 
dışı diye iki evrenden söz etmek yanlış olmaz. Önemli olan bu ikisi arasındaki ilişkinin nasıl 
yürüdüğüdür. Dil dışı evren dediğimizde, anlam ve anlamlandırma ile ilişkisi olmayan, 
insandan tamamıyla bağımsız soyut, somut her şeyi anlıyoruz. Bu anlamda Ağaç, Kuş, Bor 
Madenleri, Uzay, Dağ, Deniz vb. gibi somut ya da Korku, Sevgi vb. gibi soyut şeyler, insan 
onlara birer ad vermeden önce de var idiler ve insan onlara birer ad vermese de fiziksel 
anlamda yaşamları sona erecek değildir. Fakat bir şey var olmaya görsün, insan hiç zaman 
kaybetmeden onu hemen adlandırır. Peki neden? Nedeni çok basit aslında: ad vermediğimiz, 
adlandırmadığımız şey dil dışı bir gerçeklik olarak orada duruyor da olsa, adı olmadığı için 
hiçbir zaman ve zeminde kendisinden söz edilemez; konuşmalarımızda, duygu ve 
düşüncelerimizde yer alamaz. Yani dış dünyada vardır; ancak gösteren düzeyinde dil içi 
dünyada var olmadığı, kendisinden asla söz edilemeyeceği için aslında yoktur! Buradan şunu 
anlıyoruz: 
 i) Dil dışı evren dil içi evrenden tamamıyla bağımsızdır. 
 ii) Dil içi evren dil dışı evrenden bağımsız değildir. Dil içi evren, dil dışı evrenin tüm 
nesnelerini, kavramlarını, gerçekliklerini, oluşumlarını onlara birer ad vererek (gösteren 
kavramı), adeta onlara birer etiket yapıştırarak sınıflandırmak zorundadır. Eğer bu ad verme 
ve sınıflandırma işlemi gerçekleşmezse, bu gerçekliklerden söz etmek, onları tümcelerimizde 
kullanmak, düşüncelerimize konuk etmek hiçbir biçimde mümkün olmayacaktır. 
 iii) Dilin sunduğu olanaklar kullanılarak, dil dışı evrenin bir iz düşümünün dil içi evrende 
oluşturulması bir göstergeleştirme (Yun. Sēmeiô [Semiosis]) sürecinden başka bir şey 
değildir. İnsan ancak bu sayede, sıcak bir yaz günü deniz kıyısında güneşlenirken, kışın 
Uludağ’da yapacağı kayaktan söz edebilir. 
Sonuçta dil dışı evrenle (göndergeler dünyası) dil içi evren bir etkileşim içerisindedir; bu 
etkileşim dil içi evrenden dil dışı evrene doğrudur ve tek yönlüdür. Bu ilişkiyi açıklamak için 

                                                
3 "Sözceleme, dilin; öznel, bireysel amaçlı kullanımı olarak tanımlanabilir" ( Maingueneau, 1994: 9 ). 
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Ogden ve Richards’ın geliştirdikleri gösterge üçgenini Türkçeye uyarlayarak ve akış yönü 
belirterek aşağıya alıyoruz (Larousse, 1994: 404): 

	
Bu üçgenin ilk tasarımındaki özgün yön, anlamla (Fr. Sens, İng. Meaning) gönderge işlevi 
(Fr. Référence, İng. Reference) arasındaki ayrımı açıklamak için çizilmiş olmasıdır. Üçgenin 
sol kenarı olan AB doğrusu dil göstergesini temsil etmekte, gösteren gösterilen ilişkisini 
açıklamaktadır. Gösterilen ile gönderge arasındaki doğrudan ilişki de BC doğrusuyla 
belirtilmiştir. Buradaki AB ve BC doğruları kesintisiz tam bir çizgi ile belirtilirken, AC ya da 
CA doğrusu ise üçgenin tabanını oluşturmakta, gösteren (ses/yazı) ile gönderge (dil dışı 
dünyaya ait nesne, kavram vb.) arasındaki dolaylı ilişkiyi kesik çizgilerle belirtmektedir. 
 
Gösterilenle gönderge arasında doğrudan bir ilişki vardır; ancak gönderge ile gösterilen ayrı 
ayrı şeylerdir4. “Bir göstergenin gösterilen (anlam) kısmı, belirttiği (gösterdiği) nesnelerin 
tam ve eksiksiz bir betimlemesi değildir; bir bakıma, sadece dilin diğer göstergelerine oranla 
bu anlamı en iyi yansıtan, ayırt edici çizgiler sunan bölümüdür”. Sözgelimi K.Ö.P.E.K. 
göstereninin, gösterileninin (/köpek/) aşağılayıcı kötüleyici bir anlamı da vardır; oysaki 
“/köpek/ gösterileninin bu aşağılayıcı, kötüleyici yönü göndergenin kendisinde yoktur”. Bir 
göstergeden söz edildiğinde, bu göstergenin özel bir kullanımından, yani belli bir kişi 
tarafından, belli bir olgu, bir olay çerçevesinde belli bir zaman ve uzamda mı kullanıldığının, 
yoksa aynı göstergenin; zaman, uzam, bağlam ve kullanıcıdan bağımsız, sadece kendisi için 
ve kendisi olarak mı sunulduğunun belirtilmesi gerekir. Nitekim gösterge tek başına 
olduğunda kendisiyle ilişkilendirilebilecek bir göndergeden yoksundur. Örneğin, Ben, Sen, 
Bu çocuk, Kaza yapan araba örnekleri neye gönderme yapmaktadır? Bu sözcük ya da 
sözcelerin göndergeleri nedir?  Sadece –bazı istisnalar hariç– belli koşullar altında, belli bir 
dil kullanıcısı tarafından dillendirilen göstergenin göndergesel bir değeri olabilir. Tek başına 
ele alındığında ise, göstergenin sadece ve sadece tek bir anlamı olabilir (Ducrot&Todorov, 
1972: 317-318). 
Yukarıda aktarmaya çalıştıklarımızla ilgili Türkçeden şöyle bir örnek verelim: “ekmek” 
göstergesinin gösterileni –gözle görülür, elle tutulur somut bir nesne olarak– bir ekmek 
değildir5; sadece çok genel ve soyutlama ürünü bir kavramdır. Dolayısıyla; “ekmek teknesi”, 

                                                
4 Burada verdiğimiz bilgilerin bir bölümünü (Ducrot&Todorov, 1972: 317-318)’dan Türkçeye uyarlayarak aktarıyoruz. 
5 Dikkat: Burada “ekmek” göstergesinin /ekmek/ gösterilenine “ekmek” demek, bir resimdeki elmaya “elmanın kendisidir” 
demekle eş değerdir. Oysa ortada ne bir elma ne de bir ekmek vardır. Olsa olsa görsel gösterge düzeyinde bir elma resmi ya 
da dilsel gösterge düzeyinde bir ekmek yazısı ve bunların kafamızda oluşturduğu kavramsal düzeydeki görüntüler, anlamlar 
vardır. 

A 

B 

C 

Gösteren 
(ses ya da yazı) 

Gösterilen (kavram ya da anlam) 

Gönderge 
(dil dışı gerçeklik) 
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“ekmek parası”, “ekmek mücadelesi” dediğimizde buradaki “ekmek” gösterenlerinin 
göndergeleri ve/ya da anlamları (gösterilenleri) aynı şey midir? 
 
Ducrot&Todorov (1972: 319) Alman mantıkçı G. Frege’ye dayanarak şu örneği verirler: 
Sabah yıldızı, Akşam yıldızı ve Venüs gezegeni gösterenleri aynı göndergeye sahiptirler. Bu 
üç ögenin göndergeleri aynı da olsa, değişik bağlamlar söz konusu olduğunda anlamları da 
değişebilmektedir. Örneğin: 
 
 a) Pierre, Venüs’ün Sabah yıldızı olduğunu biliyor (Pierre, Venüs’ü Sabah yıldızı olarak 
biliyor), 
 b) Pierre, Venüs’ün Akşam yıldızı olduğunu biliyor (Pierre, Venüs’ü Akşam yıldızı olarak 
biliyor). 
Her üç öge de (Venüs, Sabah yıldızı, Akşam yıldızı) aynı göndergeye sahip olmalarına karşın 
anlamları (gösterilenleri) aynı değildir. Bu durumda gerçeklik değeri açısından bir değişim 
ortaya çıkar. Zira burada söz konusu olan şey bu dilsel ögelerin göndergesi değil, ifadelerde 
karşılaşılan anlamdır. Nitekim G. Frege’ye göre “bir ifadenin anlamına ilişkin bilgi dile 
ilişkin bir bilgidir. Oysaki göndergeye ilişkin bilgi dile ilişkin bir bilgi değildir”. 
Yukarıda aktardıklarımızı daha anlaşılabilir kılmak için, gönderge/gösterilen (anlam) 
karşıtlığı konusunda Türkçeden şöyle bir örnek de verebiliriz: Bilindiği üzere “Ulu önder”, 
“Büyük kurtarıcı” ve “Atatürk” aynı göndergeye sahiptirler. Fakat bağlam testi 
uygulandığında anlam açısından farklılıkların olduğu görülecektir. Şöyle ki; 
 c) Atatürk’ün büyük kurtarıcı olduğu biliniyor, 
 d) Atatürk’ün ulu önder olduğu biliniyor, 
örneklerinde tek bir göndergeye karşılık farklı anlamlar (gösterilenler) sezinlenmektedir. 
Oysaki aynı anlam farklılığını aşağıdaki örneklerde sezinlemek neredeyse olanaksızdır. İşte 
bu nedenle de anlam ve göndergenin karıştırılmaması gerektiği vurgulanagelmiştir: 
 e) Türk Ulusu ulu öndere çok şey borçludur, 
 f) Türk Ulusu büyük kurtarıcıya çok şey borçludur.  
 
SEMİYOLOJİ VE SEMİYOTİK KAVRAMLARI 
Daha önce de değindiğimiz üzere Türkçede Göstergebilim terimi, Fransızca Sémiologie ve 
Sémiotique, İngilizce Semiology ve Semiotics yerine kullanılmaktadır. Şimdi sorun şu: 
Türkçede tek terimle göstergebilim diye karşıladığımız bu kavramın, Batı dillerinde iki terim 
altında varlığını sürdürmesinin özel bir nedeni var mıdır? Yoksa olay basit bir eş anlamlılık 
ya da eş anlamlı bir kullanım olarak değerlendirilebilir mi? Fransızca Sémiologie/Sémiotique, 
İngilizce Semiology/Semiotics terimleri –zannedildiği gibi– tam olarak eş anlamlı mıdırlar? 
Eğer bu sözcükler eş anlamlı değilse, Türkçeye çevirileri için yeni bir terim ya da kavram 
önerilmiş midir? Önermek gerekecek midir? 
 
Son iki soruya yanıt vererek devam edelim: Aşağıda ayrıntılarıyla göreceğimiz üzere, eş 
anlamlılık kavramının kendisi ayrıca tartışılan bir konudur. Bu bağlamda, eş anlamlılıktan 
değil de belki yakın anlamlılıktan söz etmek daha doğru olacaktır. Öte yandan, bilebildiğimiz 
kadarıyla bu kavramların –Semiyoloji ve Semiyotik6– Türkçeye çevirileri için ayrı ayrı 
önerilmiş terimler henüz bulunmuyor. 
Yeri gelmişken, dil incelemeleriyle, dilbilimle uğraşmış herkesin iyi bildiği bir bilgiyi 
hatırlatmak istiyoruz: Dilde tamıtamına/salt bir eş anlamlılık (Fr. Synonymie 
parfaite/absolue) yok, yakın anlamlılık (Fr. Parasynonymie/Quasi-synonymie) vardır. 

                                                
6 Bundan böyle, okuyucuda Göstergebilim terimini Semiyoloji mi Semiyotik mi yerine kullandığımız konusunda kafa 
karışıklığı oluşmaması için Göstergebilim terimini kullanmaktan özellikle kaçınacağız. 
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Nitekim eş anlamlılık, denklik ilişkisiyle de açıklanmakta, salt bir eş anlamlılığın neredeyse 
olanaksız olduğu vurgulanmaktadır (Günay, 2007: 165-177). Bu bakımdan göstergebilim için 
semiyoloji ve semiyotik gibi iki farklı terim varsa; bu terimler ne kadar birbirlerine yakın 
olurlarsa olsunlar, ne kadar birbirlerinin yerine kullanılırlarsa kullanılsınlar yine de bazı 
farklılıklar gözlemlenebilir. Zira hiçbir dil tüm bağlamlarda, tüm örneklerde, her türlü 
sözceleme koşullarında yüzde yüz birbirinin yerine geçebilecek mutlak eş anlamlılığı kabul 
etmemektedir. Çok sıradan bir örnek verecek olursak; ilk bakışta sınav ve imtihan sözcükleri 
eş anlamlı olarak görülebilir; ancak bunların sözceleme ortamları ve örnekler değiştirildiğine 
birbirlerinin yerine tam olarak kullanılamadıklarını görürüz: 
 a)  İmtihan tarihleri belli oldu. 

a')  Sınav tarihleri belli oldu. 
 b)  Dindarlara göre bu dünya bir imtihan dünyasıdır. 

b')  ?Dindarlara göre bu dünya bir sınav dünyasıdır. 
 
Semiyoloji ve semiyotik sözcükleriyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmasak dahi, bu sözcüklerin 
var olmuş olmaları bile bizi bu terimlerin farklılıklarını sorgulamaya itmektedir. Aksi bir 
durum Semiyoloji ve Semiyotik gösterenlerinin ilişkili oldukları gösterilenlerin aynı 
olduğunu iddia etmek olurdu. Oysa genel kanı hatta varsayım, göstereni farklı olan 
göstergelerin gösterilenlerinin de farklı olması gerektiği yönündedir. Semiyoloji ve Semiyotik 
göstergelerinin –gösteren düzeyi başta olmak üzere– birbirlerine çok yakın durmaları,  
gönderge ve / ya da gösterilen düzeyinde gelişigüzel bir tutum benimsenmesine ve 
ayrıntıların dikkate alınmamasına yol açmış gözükmektedir. Nitekim konuyla ilgili en 
kapsamlı çalışma diyebileceğimiz makalede de (Kıran, 1987: 47) her iki alanın birbirinden 
kesin çizgilerle ayrılmış olmasına rağmen iki terimin uzun yıllar birbirinin yerine gelişigüzel 
kullanıldığına dikkat çekilmektedir. Hatta bazen bu iki terimin birbirlerinin yerine 
kullanılmalarının da ötesinde, şu tür yaklaşımlar (tanımlar) bile dile getirilmiştir: 
 

Semiyoloji, resim, mimari, müzik gibi doğal dille gerçekleşmeyen yapıtlar üzerine yazılmış yazılı metinleri inceler ve 
konularının betimlenmesinde araç olarak doğal dili kullanır. Semiyotik ise bir üst dil olarak konuları kendisi betimlemez, 
konusunu niçin sorusunu değil, nasıl sorusunu sorarak kendi üst diliyle çözümler. Resim, fotoğraf, çizgi roman, hatta 
mimarlık alanından seçilmiş yapıtlar birer inceleme nesnesi olarak ele alınır. (Karahan, 2004: 75). 

 
Görüldüğü gibi, sorun yalnızca birbirlerinin yerine kullanılmaları sorunu da değildir. 
Semiyoloji ve semiyotik terimlerinin birbirlerinin yerine çok sık kullanıldıklarını söylemiştik; 
ancak ne kadar sık kullanılırlarsa kullanılsınlar, biz yine de buradan bunların aynı anlama 
geldikleri sonucunu çıkaramayız. Aynı soruna dikkat çeken Rifat (2000: 128), 
Semiyoloji’nin, “doğrudan doğruya bildirişim amacıyla yaratılmış dizgelerdeki göstergeleri 
yine bildirişim sürecindeki işlevleri açısından araştıran ve dilbilimin betimleme yöntemini 
kullanan etkinlik alanı” olarak tanımlarken, Semiyotik’in “bir dizge içindeki anlamların 
oluşumunu, üretiliş biçimini yeniden yapılandıran ve bu amaçla kendine özgü bir kuram 
geliştiren etkinlik alanı” biçiminde ele alınması gerektiğini belirtir. Bu ve benzeri 
yaklaşımlarla ilgili ayrıntılara geçmeden önce, hemen belirtmemiz gerekir ki, F. de 
Saussure’ün (1995) Genel Dilbilim Dersleri (GDD) adlı yapıtının hiçbir yerinde Semiyotik 
(Fr. Sémiotique) terimi geçmez. Saussure (1995: 32-35)7 sadece Semiyoloji terimini 
kullanmış, Semiyotik terimine hiç yer vermemiştir. Bu bakımdan Semiyotik ifadesinin, 
Saussure’ün gösterge anlayışıyla, dilbilim yaklaşımıyla doğrudan doğruya ilişkilendirilmesi 
olanaklı gözükmemektedir. Ancak ne var ki, Saussure sonrası birçok çalışmada Semiyoloji ve 

                                                
7 Genel Dilbilim Dersleri’nde Semiyotik terimi sıfat olarak bile kullanılmaz.  Semiyoloji teriminin geçtiği diğer yerler için 
ayrıca bkz. Saussure (1995: 100, 101, 111, 126). 
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Semiyotik terimlerinin birlikte kullanıldıklarını görüyoruz. Söz gelimi Emile Benveniste 
(1974: 20-66); 

– (…) dizgeler arasındaki ilişkiler semiyolojinin konusunu oluşturur (…), 
– (…) semiyolojinin asıl sorunu, (…) 
– (…) dil göstergesinin semiyotiği (…), 
– (…) müzik, söz dizimi olan fakat semiyotiği olmayan bir dildir (…), 
– (…)dilin semiyolojisini aydınlatmak (…) vb. örneklerde semiyoloji ve semiyotik 

terimlerini ad olarak kullanırken; 
– (…) bütün semiyotik dizgeler birimlere indirgenebilir mi? 
– (…)dil birimlerden oluşmuştur ve bu birimler de göstergelerdir. Diğer semiyolojik 

dizgelerde durum nasıldır? şeklinde, ilgili terimlerin sıfat biçimlerini de aynı yerde (s. 57-58) 
ayrı ayrı kullanabilmektedir8. 
Semiyoloji/semiyotik terimleri arasındaki ayrım için dilbilim terimleri sözlüğüne9 
baktığımızda karşılaştığımız bilgileri özetleyerek aktaralım: 
 
“Semiyoloji F. de Saussure kaynaklıdır. Uğraş alanı, toplumsal açıdan göstergelerin yaşamını 
incelemektir. Saussure’e göre dilbilim semiyolojinin bir dalıdır. Ancak, belirtildiği üzere, 
dilbilim göstergebilimin basit bir dalı da olsa, gösterge sorununu uygun biçimde 
konumlandırmak için semiyoloji yine de dilbilime ve onun yöntemlerine gereksinim 
duyacaktır. Göstergelerden oluşan tek dizge dil değildir. F. de Saussure, gelenekler, 
görenekler ve incelik çağrıştıran davranış biçimlerini de anlamlı semiyolojik dizgeler arasında 
sayar. Bununla beraber, ona göre, anlam barındıran ve nedenlilik içeren unsur ve 
uygulamaların da semiyolojinin inceleme alanına dâhil olup olmayacağı konusu 
sorgulanmalıdır. Sözgelimi, incelik belirtisi sayılan davranış biçimleri semiyolojik bir dizge 
midir? Bu göstergeler, kendilerinde zaten var olan, kendi öz varlıklarından kaynaklanan 
değerlerine göre değil de bir kurala (kod, şifre) göre kullanıldıkları oranda semiyolojik bir 
dizge olarak değerlendirileceklerdir. 
 
Semiyoloji, söylemin (Fr. Discours, İng. Discourse) anlamlı büyük birimlerinin bilimidir. 
Böyle bir tanım, Semiyolojiyi, anlamlı öbeklerin incelenme alanı olarak metni konu edinen 
Semiyotike yaklaştıracaktır. Aslında Semiyotik kavramı da F. de Saussure’ün Semiyoloji 
öngörüsüne dayanır; ancak Semiyolojiden farklı olarak dil/dil yetisi ve toplumu öncelemeyi, 
bu kavramlar arasındaki bağıntılara ayrıcalık tanımayı reddeder. Semiyotik anlam bildirme 
kiplerinin genel bir kuramı olma amacındadır. Çağdaş Semiyotik dil göstergesine ayrıcalık 
tanımaktan sakınmalıdır. Bu uyarı daha önce F. de Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri’nde 
de yer almıştı.”10 
 
Semiyotik; dil dizgelerini, mantık ve matematiği yeniden gözden geçirmeli, insan ve tarih 
bilimi üzerine eğilmelidir. Semiyotikten önce var olan ve gerekliliği tartışılmayan bu 
uygulama anlambilimsel çözümleme (Fr. Sémanalyse) olacaktır. Semiyotik anlam 

                                                
8 E. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale (Genel Dilbilim Sorunları) (1974: 20-66) adlı kitabının başlarında, söz 
konusu iki terimi gerek sıfat gerek ad olarak 40’a yakın yerde kullanır. Bu kullanımlar yakından incelendiğinde iki sözcük 
arasında ne gibi farklılıkların olduğunu sezinlemek gerçekten de zor. 
9 Larousse Dictionnaire de Linguistique et des sciences du langage (Dilbilim ve Dil Bilimleri sözlüğü) (1994: 425-426). 
10 Dikkat edilirse az önce Semiyotik’in uğraş alanı olarak metinden söz edildi. Ancak şimdi ise Semiyotik’in dil göstergesini 
fazla önemsememesi belirtiliyor. Bu bir çelişki gibi görünse de aslında, kanımızca, burada kendisinden özetleyerek alıntı 
yaptığımız sözlükte Semiyotik terimi, bilerek ya da bilmeyerek Semiyoloji teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmış. Zira aynı 
uyarının Genel Dilbilim Dersleri’nde Semiyotik terimini de içerir biçimde bulunması olanaksız. Nitekim F. de Saussure’ün 
hiçbir zaman Semiyotik terimini kullanmadığını biliyoruz. 
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biçimleriyle ilgilenir. Semiyotiğin uğraşı alanı anlam nesnesi olarak metinden ibarettir. 
(Larousse, 1994: 425-426). 
 
Yukarıya özetleyerek aldığımız bilgilere bakıldığında, semiyolojinin, dil göstergeleri de dâhil 
tüm göstergelerin bilimini yapmaya aday olduğunu, Saussure öğretisine dayandığını 
görüyoruz. Semiyotik ise daha çok dilsel göstergeler, dolayısıyla metin düzeyindeki 
çözümlemeler için kullanılıyormuş gibi duruyor. 
 
Burada Semiyoloji/Semiyotik ayrımı ile ilgili özet halinde üç görüş daha alıntılamak 
istiyoruz: 
 i) “F. de Saussure sonrası tüm araştırmacılar, trafik işaretlerinden afişlere, otel ya da 
otobüs numaralarından, uluslar arası denizcilik simgelerine kadar, dil dışı bütün bildirişim 
dizgelerinin nasıl işlediğine dair Semiyoloji adı altında güçlü tanımlar ortaya koymuşlardır” 
(G. Mounin, 1970:11, Aktaran TLFi11). 
 ii) “Semiyoloji ve Semiyotik eş anlamlı terimlerdir. Semiyoloji; nesnesi, sınırları ne olursa 
olsun her türlü gösterge dizgesini konu edinir: görüntüler, jestler, melodiler, törenler, ayinler, 
gösteriler, vb.” (R. Barthes, 1968 [1964]: 79, Aktaran TLFi). 
 iii) “Kimi araştırmacıların bazı yazılarında Semiyoloji ve Semiyotik terimlerinin rakip 
kullanımları ile karşılaşılmaktadır. Bu rekabet gerçekte kuramsal iki ayrımdan 
kaynaklanmaktadır. Bunlar, F. de Saussure’ün Semiyoloji öngörüsüyle Ch. S. Peirce’ün 
kullandığı ve –Fransızcaya– Semiyotik diye çevrilen –İngilizce– Semiotics kavramıdır. 
Bununla beraber Semiyoloji ile Semiyotik arasındaki sınır doğru biçimde 
konumlandırılamamış da olsa, oluşum ve gelişim aşamasında olan iki alandan söz 
edilmektedir: bazılarına göre (ör. R. Barthes), Semiyotik’in uygulama alanı özel bir dizge 
iken [özel bir dizgeyle sınırlıyken]; Semiyoloji, farklı Semiyotikleri bir araya toplayan genel 
bir bilim dalıdır; ancak bu durumun tam tersini yani Semiyotik’in Semiyoloji’den daha geniş 
bir inceleme alanı bulunduğunu savunanlar da vardır.” (a.g.y., TLFi). 
 
Semiyoloji/Semiyotik ayrımı başkaları tarafından da gündeme getirilmiş, hatta sadece bu 
konuyu açıklığa kavuşturmak isteyen çalışmalar bile kaleme alınmıştır12. 
 
Kısaca bu iki terimin yakın anlamlı oldukları ve birbirlerinin yerine kullanılabildikleri 
rahatlıkla söylenebilir. Buna karşın bu terimlerin farklı olduklarını ve öyle kalmaları 
gerektiğini savunanlar da vardır (Nöth, 1990: 14). Bu görüşe göre Semiyoloji ile Semiyotik’i 
birbirinden ayrı görenler, bu farkın araştırma alanı ya da farklı geleneklerden kaynaklandığı 
görüşündedirler. Bu durumda Semiyotik Ch. S. Peirce’den bu yana süregelen göstergeler 
kuramının felsefi geleneğine gönderirken, Semiyoloji F. de Saussure’den bu yana gelişen 
dilbilim kuramına gönderir. Mounin (Aktaran Nöth 1990: 14) Semiyotik teriminin genel 
göstergeler kuramı yerine kullanılmasına karşı çıkarak13, “Semiyoloji sözcüğü, İngilizce 
Semiotics sözcüğünün –Fransızcaya– en iyi çevirisidir”, der. Rey, Semiyotik’i ‘dil dışı 
göstergelerin kuramı’, Semiyoloji’yi ise ‘metinsel yapıların incelenmesi’ olarak görürken 
(Aktaran Nöth 1990: 14); Wunderli, bu terimlerin kavram alanlarıyla ilgili şu sınırlamayı 

                                                
11 Bu kısaltma, Trésor de la Langue Française informatisé (Fransız dilinin Bilgisayar ve İnternet ortamına aktarılmış -içinde 
çok ayrıntılı arama yapılabilen- 16 ciltlik en büyük sözlüğü) ifadesinin ilk harflerini temsil etmektedir. Bkz. 
http://atilf.atilf.fr/ (Erişim: 19.05.2014). 
12 Bkz. “Semiotics versus Semiology: or, How Can We Get a Handle on Semiosis?” (Semiyotik Semiyoloji karşıtlığı ya da 
göstergeleş(tir)me sürecini nasıl daha iyi anlayabiliriz?). İlgili çalışmaya şu kısa yoldan ulaşılabilir: 
http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/floyd/p-semflo.htm (Erişim: 18.05.2014). 
13 Mounin’in bu karşı çıkışı, kavramın (Fr. Sémiotique, İng. Semiotics) Amerikan geleneğindeki anlam ve kullanımı da 
kapsamaktadır (a.g.y.). 
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getirir: “Semiyoloji sadece insan üretimi olan gösterge dizgelerini inceler. Oysa Semiyotik, 
insan ürünü olmayan doğal göstergelerle ilgilidir.” (Aktaran Nöth 1990: 14). 
 
Semiyotik teriminin Semiyolojiyi de kapsayacak biçimde genel göstergebilim yerine 
kullanılması görüşü, 1969 yılındaki bir girişimle, Barthes, Benveniste, Greimas, Jakobson, 
Lévi-Strauss ve Sebeok tarafından benimsenmiştir14. 
 
Sonuç olarak, Batı dünyasında Semiyoloji ve Semiyotik terimleri üzerinde tam bir uzlaşı 
sağlanmış gözükmemektedir. Bu bakımdan Türkçede Göstergebilim teriminin gerek 
Semiyoloji ve gerekse Semiyotik yerine fark gözetilmeden kullanılması –bizce– bir sakınca 
oluşturmamaktadır. Ne var ki, görselliği konu edinen göstergebilim ile metni konu edinen 
göstergebilim kavramı arasında bir ayrım yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu 
bağlamda, Göstergebilimin, gösterge, gösteren, gösterilen kavramlarını yazılı ve sözlü 
incelemelerde dil göstergesi kapsamında kullanan Dilbilimin, bu terimleri dil göstergesi 
/dilsel gösterge, dil göstereni/dilsel gösteren, dil gösterileni/dilsel gösterilen biçiminde ad ya 
da sıfat tamlamalarıyla kullanması, yalnızca görselliği konu edinen bir göstergebilimle 
terimsel açıdan ayrışmasına yardımcı olabilir, diye düşünüyoruz. 
 
Biz her ne kadar Semiyoloji ile Semiyotik birbirlerinin yerine kullanılabiliyor desek de, 
burada M. Rifat’ın (2000: 128-129), bu terimlerin ayrı şeyler olduğu yönündeki görüşlerini 
de aktarmadan geçmeyelim: ona göre, Semiyoloji, «göstergeleri bildirişim açısından 
inceleyen bir etkinliktir ve “gerçekçi” bir yaklaşımı benimsediğini söyleyerek, doğrudan var 
olan, gözlemlenebilir, somut fiziksel nesneleri betimliyormuş gibi, “dil”e ve “dilyetisi”ne 
yüzeysel boyutta (gözlemlenen boyut) yaklaşır». 
 
 Semiyoloji, «daha çok dilbilim yöntemlerinden, özellikle de işlevsel dilbilimden yararlanan 
bir yaklaşım biçimidir ve bildirişim göstergebilimi diye adlandırılır.» Öte yandan, Semiyotik 
Semiyolojiden farklıdır ve «anlamlama göstergebilimi diye de adlandırılır» (a.g.y.). 
Semiyotik, «“dilyetisi”ni gözlemlenecek tek katmanlı bir nesne olarak değil, oluşturulmuş, 
“inşa edilmiş”, anlamsal katmanlardan kurulu bir bütün olarak görür ve onun üretiliş biçimini 
anlamak için, kuruluşunu, oluşum sürecini yeniden kavramaya ve yeniden anlamlandırmaya 
çalışır». Semiyotik, «göstergeleri inceleyen, betimleyen bir bilim dalıdır; anlamla(ndır)ma 
olgusunu araştırır ve yeniden yapılandırır, yaklaşımı bilimkuramsal ve yöntembilimseldir». 
 
M. Rifat’ın yukarıda sunmaya çalıştığımız görüşleri dikkate alındığında, 
Semiyoloji/Semiyotik ayrımı, bir anlamda, somut/soyut ya da göreceli uygulama ve 
kuramsallık karşıtlığı biçiminde de yorumlanabilir. 
 
 
 
 
SONUÇ  
‘Farklı gösterenlerin (Semiyoloji kt Semiyotik) –göndergeler bağlamında– farklı 
gösterilenleri olmalı’ ön varsayımına rağmen, Semiyoloji ile Semiyotiğin birbirlerinin yerine 
kullanılmalarını doğal karşılamak gerekiyor. Konuyla ilgili yapılmış en temel, en ayrıntılı 
çalışmalar bile –bize göre– net ve herkes tarafından kabul edilebilir bir görünüm 

                                                
14 Buraya özetle almaya çalıştığımız bilgileri tamamlamak ve daha ayrıntılı bir sunum için Nöth’ün (1990: 11-38) ‘The 
Linguistic Tradition: From Semiology to Semiotics’ (Dilbilim Geleneği: Semiyoloji’den Semiyotik’e) başlığı altında verilen 
açıklamalara bakılmasını özellikle öneriyoruz. 
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sunamamaktadır. Örneğin gerek Kıran (1987: 66) ve gerekse Yalçın15 (Guiraud 1994: 13 
içinde) tarafından alıntılanan Hénault (1979: 184)’ya ait çizelge ve yorumu şöyledir: 

 
 
 
 

 
 

                        
 
 
 
 

 

KIRAN YALÇIN 
 
Semiyoloji: Dilbilimsel ve dilbilimsel olmayan 
anlamlamaların genel incelenmesidir. 
Anlambilim: Dildeki anlamların incelenmesidir. 
Semiyotik: Söylemdeki anlamların incelenmesidir. 
(…) 
Günümüzde, semiyotik semiyoloji karşıtlığının (kt) 
anlamı şöyle açıklanabilir: semiyotik yalnızca bu 
amaçla geliştirilmiş bir kavram ve deyimler bütünü ile 
tüm anlamlama dizgelerinin ‘biçimsel’ betimlemesini 
yapmayı amaçlamaktadır. Semiyoloji ise tersine doğal 
dilleri, yorumlayıcısı yapma eğilimindedir. 

Pierre Guiraud da temelde aynı ayrımı yapmıştır. 
Ancak burada dilsel iletişim biçimleri arasında da 
bir ayrım yapılıyor. Buna göre, doğal dilin 
kullanımında iki tür yapı oluşur: Birisi dilin 
kendisini oluşturan yapı; öteki, dil aracılığıyla, ama 
dilin çift eklemli yapısından bağımsız olarak oluşan 
yapıdır. Öyleyse temeldeki ayrım, semiologie ile 
sémiotique arasında değil, her ikisi ile sémantique 
arasında yapılan ayrımdır. Kısacası, 
göstergebilimin dilsel ve dilsel olmayan alanları 
arasındaki ayrım. Anne Hénault’nun kabaca yaptığı 
bölümleme, gerçekte Greimascı’ların öncelikle 
incelediği özel bir alanı (söylemi) vurgulamak için 
yapılmışa benziyor: Onların sémiotique adı altında 
yaptıkları söylem çözümlemelerinin yoğunluğu, çok 
geçmeden, başka alanlara da uygulanan 
göstergebilimin odağı durumuna gelmiş ve giderek 
sémiotique adı, genel göstergebilimin adı durumuna 
gelmiştir. 

    
Görüldüğü üzere aynı çizelgenin yorumu konusu da ayrıca tartışılabilecek bir noktada 
durmaktadır. Sonuç olarak, göstergebilimin; dilsel (doğal dillerle ilgili) ve dilsel olmayan 
alanlar arasındaki ayrım açısından değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz. 
Öte yandan semiyoloji ve semiyotik yerine şimdiye kadar Türkçede ayrı ayrı yeni terimler 
önerilmediğine göre; ayrım (birkaç çalışmayı saymazsak), bizdeki paydaşlar tarafından, 
yurtdışında olduğu kadar üzerinde düşünülmeye değer bir konu olarak ele alınmamış gibi 
gözükmektedir. 
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ÖZ 
Günümüz teknolojisinin kullanıcısına sunduğu en önemli yeniliklerden biri olan tablet cihazlar, 
haberleşme, sosyal ağlar, müzik, oyun ve daha birçok alan gibi, resimli çocuk kitaplarına da var 
olabilecek yeni bir ortam yaratmıştır. Tablet ortamında yer alan resimli çocuk kitapları “uygulama” 
olarak karşımıza çıkar. Kitap uygulamaları içerik olarak kitap kavramını barındırsa da biçim olarak 
tamamen farklı bir ortama taşımıştır. Bu uygulamalar bir zamanlar basılı ve durağan olan sayfaya ses, 
hareket, etkileşim ve oyun getirerek okuyucuların kitap okuma biçimlerini değiştirecek yenilikler 
sunmuştur. Ayrıca bu olanaklar sayesinde, kitap uygulamaları sadece içerik sunmakla kalmamakta, 
zengin bir öğrenme deneyimi de sağlayabilmektedir. Basılı ortamda olduğu gibi bu alanda da çocuklar 
için gelişimsel açıdan uygun, tasarım ve içerik açısından nitelikli uygulamalara ihtiyaç doğmaktadır. 
Tablet cihazlar üzerinde çocuklara yönelik bir tasarım yapmak başlı başına birçok soruyu beraberinde 
getirmektedir. Göz önünde bulundurulması gereken unsurlar, geleneksel çocuk kitaplarında 
bulunması gereken özelliklere birçok açıdan hem benzemekte hem de farklılaşmaktadır. Bu çalışma, 
betimleme yöntemi çerçevesinde etkileşimli çocuk kitabı uygulamaları alanındaki tasarım ilkelerini 
irdeleyerek, nitelikli bir etkileşimli çocuk kitabı uygulamasının biçim ve içerik yönünden nasıl olması 
gerektiğini araştırmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Resimli çocuk kitapları, mobil ortam, tablet cihazlar, kullanıcı arayüzü, 
etkileşimli çocuk kitabı uygulamaları 
 
 
PICTURE BOOKS ON TABLET DEVICES; AN ANALYSIS ON FORM 

AND CONTENT FEATURES 
 
ABSTRACT 
Today, tablet devices are one of the most important innovations that technology offers to the user. For 
the fields like communication, social networks, music, games and many more, these devices have 
created a new media to children’s picture books as well. On tablet devices, children’s picture books 
emerge as “applications”. Even though book applications hold the concept of the book in terms of 
content, the form has moved into a totally different environment.  By bringing sound, movement, 
interaction and games to once static and printed pages, these applications present some innovations 
that might change the way readers read books. Also thanks to these opportunities, book applications 
not only present the content but also they can provide a rich learning experience. Just like in the print 
media; developmentally appropriate applications, which are qualified in terms of design and content 
need to arise. Making a design for children on tablet devices bring about many questions. Factors that 
should be considered are both differentiated and similar from place to place in comparison with a 
traditional children's book. Within the frame of descriptive method, this study examines that “how a 
qualified children’s book application should be in terms of form and content” by scrutinizing design 
principles in this area. 
 
Keywords: Children's picture books, mobile media, tablet devices, user interface, interactive 
children's book apps.  
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DİJİTAL TEKNOLOJİ VE ÇOCUK 
Son otuz yılda, bilgisayarlardan taşınabilir elektronik cihazlara, dijital teknolojinin giderek artan 
kullanımının sonucunda çocukların da içinde bulundukları teknoloji ortamları birçok şekilde 
değişmiştir. Dijital cihazlar hızla evde, okulda, iş ortamında kültürün birer parçası haline gelmiş, genç 
yaşlı toplumun her kesiminden birey bu teknolojileri yoğun bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Bunun 
yanı sıra, tablet cihazlar ve mobil telefonların yetişkinler tarafından giderek artan kullanımı, 
teknolojinin insan hayatındaki rolü ile ilgili çocuklara güçlü bir örnek oluşturmaktadır. 
 
Günümüzde çocuklar, teknoloji ve etkileşimli ortamların hayatın vazgeçilmezi olduğu bir toplumun 
bireyleri olmuşlardır. Teknoloji her ortamda giderek kendine daha büyük bir yer edinirken, çocukların 
teknoloji kullanımları bilgisayar, mobil cihazlar, oyun cihazları, dijital fotoğraf makineleri, video 
kameralar, elektronik oyuncaklar, müzik ve video çalarlar, etkileşimli yazı tahtaları, internet, e-
kitaplar, uygulamalar ve daha birçoğunu kapsayacak şekilde önemli ölçüde genişlemiştir (National 
Association for the Education of Young Children ve Fred Rogers Center, 2012). Yapılan araştırmalar 
çocukların da gün boyunca gerek evde, gerekse toplum içi faaliyetlerinde; okula hazırlanmak, sınıf 
içindeki aktivitelere katılmak ve etrafındakiler ile etkileşime geçmek gibi birçok amaç için bu 
teknolojileri kullandıklarını göstermektedir (Gürcan ve diğerleri, 2008). Dolayısıyla, gelişen teknoloji 
ve yeni medyanın sunduğu olanaklar yeni nesillerin hayatını hem etkilemekte hem de 
şekillendirmektedir.  
 
Bilgisayar, oyun konsolları ve özellikle iPad gibi mobil teknolojiler, birçok çocuğun evinde hızla bir 
gerçeklik haline gelmiş ve çocukların hem eğitiminde hem de boş vakit etkinliklerinde büyük bir 
değişim yaratmış olsa da; dijital teknolojilerin çocukların hayatında var olup olmaması gerektiği, ya 
da ne şekilde var olabileceği ile ilgili süregelen tartışmalar bulunmaktadır. Dijital teknolojilerin 
çocukların eğitiminde ve eğlenmesinde kullanımını destekleyen ya da karşısında olan bu tartışmalar, 
çocukların teknoloji ile olan deneyimlerinin kalitesi ve onların fiziksel, zihinsel ve duygusal 
gelişimlerini nasıl etkilediği ile ilgili görünmektedir. Günümüzde birçok araştırmacı, dijital ortamların 
kaçınılmaz olduğunu ve çocuklar tarafından da yaygın bir şekilde kullanılacağını öngörmekte, bu 
noktada çocukların sağlıklı gelişimlerini ve oyun deneyimlerini zenginleştirmek adına, olumlu 
etkilerinin nasıl azami seviyeye çıkarılabileceğinin tartışılması gerektiğini savunmaktadır (Johnson ve 
Christie, 2009, p.285).  
 
Mobil Ortamlarda Resimli Çocuk Kitapları 
Çağlar boyu baskı teknolojisinde yaşanan gelişmeler resimli çocuk kitaplarının tasarımında ve 
üretiminde büyük etkiler yaratmış, bu alanda çalışan sanatçılar dönemlerinin en gelişmiş 
teknolojilerini kullanmaya çalışmışlardır. Teknolojinin gelişimi resimli çocuk kitaplarının tasarım ve 
üretim ortamlarında dönüşümler yaratmış olsa da amaç her zaman aynı olmuştur; çocuk için keyifli ve 
aynı zamanda eğitici bir okuma deneyimi sağlamak. Günümüz teknolojisinin ise resimli çocuk 
kitaplarına sunduğu en büyük yenilik mobil ortamlardır. Mobil ortamda yer alan resimli çocuk 
kitapları “App Store” ve “Google Play” gibi platformlar üzerinden yüklenebilen “uygulamalar” olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu platformlar sayesinde kitap uygulamaları dünya çapında büyük kullanıcı 
kitlelerine ulaşabilmektedir. Tıpkı basılı ortamda olduğu gibi, bu alanda da çocuklar için gelişimsel 
açıdan uygun, tasarım ve içerik açısından zengin uygulamalara ihtiyaç doğmaktadır. 
 
Mobil ortamlarda bulunan kitap uygulamaları her geçen gün geliştirilerek çoğalmakta, bununla 
beraber hikaye anlatımı da yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu uygulamalarda, bir zamanlar basılı olan 
kitap sayfaları ses, hareket, etkileşim ve oyun özellikleri içeren arayüzlere dönüşerek çocukların yeni 
bir okuma biçimi deneyimlemesine imkan vermektedir. Yurtdışında yapılan çalışmalara bakıldığında, 
bu alandaki çeşitliliğin oldukça fazla olduğu görülmektedir. 2012 yılından itibaren Bolonya Kitap 
Fuarı’nda çocuklara yönelik etkileşimli kitap uygulamalarına da özel bir kategoride ödül verilmeye 
başlanması bunun en iyi göstergesidir.  
 
Kitap Uygulamaları 
Kitap uygulamaları, dokunmatik ekranlı tablet cihazlar ve akıllı telefonlarda kullanılmak üzere 
geliştirilen etkileşimli uygulamalardır (Potter ve Scheuer, 2013). Bu uygulamalar içerik olarak kitap 
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kavramını barındırsa da biçim olarak tamamen farklı bir ortama taşımıştır. Kitap uygulamaları, basılı 
kitapların sayısal ortama taşınmasının çok daha ötesindedir. Bu uygulamalar, bir zamanlar basılı ve 
durağan olan sayfaya ses, hareket, etkileşim ve oyun getirerek okuyucuların kitap okuma biçimlerini 
değiştirecek yenilikler sunmuş ve temelde bir kitabı kitap yapan özellikleri algılayışımızı 
değiştirmeye başlamıştır. Ayrıca bu olanaklar sayesinde, kitap uygulamaları sadece içerik sunmakla 
kalmamakta, zengin bir öğrenme deneyimi de sağlayabilmektedir. Kitap uygulamaları, sayfa 
sınırlarının ötesinde tasarlanabilen; tablet cihazın mikrofon, kamera, hareket algılayıcısı gibi tüm 
özelliklerini aktif olarak kullanabilen uygulamalardır. Bu uygulamaları geliştirebilmek için, mobil 
ortamlara özgü programlama dillerini kullanabilmek gerekmektedir.  
 
Kitap uygulamalarında kullanıcılar sayfa çevirmek için ekran üzerinde parmaklarını kaydırarak, bir 
hareketi başlatmak için ekrana dokunarak, ekrandaki objeleri yönlendirerek ve hatta cihazı farklı 
yönlere eğerek bu programlarla etkileşime girebilir. Kitabın farklı bölümlerinde ekrana dokunarak 
hareketlere karşılık verebilir, seslendirme seçeneğini aktif hale getirerek hikayeyi dinleyebilir ya da 
kendi kendine okumayı seçebilir. Çocuklar için tasarlanan etkileşimli kitap uygulamaları, yalnızca bir 
hikâye kitabı ya da oyun olarak değil, aksine her ikisini de içinde barındıran bir deneyim olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İyi tasarlanmış kitap uygulamaları, çocuk için son derece ilgi çekici ve hayal 
dünyasında yeni bir boyut açacak nitelikte olabilmektedir. Bu uygulamaların basılı kitaplardan farklı 
temel özellikleri; kullanıcı arayüzü, etkileşim, hareketli görüntüler, ses ve oyun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 
ETKİLEŞİMLİ KİTAP UYGULAMALARINDA BİÇİM VE İÇERİK 
İyi bir kitap uygulamasının taşıması gereken en temel özellik, basılı bir resimli çocuk kitabında 
olması gereken ile aynıdır; çocuğun duygularını etkileyecek, hayal gücünü harekete geçirecek, 
eğlendirirken öğretecek nitelikteki hikâye ve resimlemeler. Diğer taraftan çocuk kitabı uygulamaları, 
teknolojik açıdan kusursuz, yaratıcı, yer aldığı medyanın olanaklarını kullanabilen, kullanıcının 
beklentilerinin ötesinde ve en önemlisi çocuklara keyif verecek nitelikte olmalıdır (Buckleitner, 2013; 
Bircher, 2012).  
 
Etkileşimli Kitap Uygulamalarında Biçimsel Özellikler 
Geleneksel resimli çocuk kitaplarında sayfa tasarımı olarak nitelendirdiğimiz tasarım öğesi kitap 
uygulamalarında karşımıza kullanıcı arayüzü dahilinde çıkmaktadır. Bu sebeple basılı kitaplarda sayfa 
tasarımı ve resimlemelerde niteliksel açıdan olması gereken yalınlık, okunurluk, bütünlük gibi temel 
özellikler, kitap uygulamalarındaki kullanıcı arayüzü için de geçerlidir.  
 
Şüphesiz, çocuklara yönelik bir uygulama tasarlarken kullanıcı arayüzü hakkında daha fazla 
düşünmek gereklidir. Kitap uygulamalarında kullanıcı arayüzü; resim, yazı, renk, şekil ve 
sembollerden oluşmaktadır. Tasarım açısından önemli kararlar verirken uygulamanın, görsel açıdan 
çekici ve özgün olmasının yanı sıra çocuğun sınırlılıkları çerçevesinde tasarlanması gerektiğini 
unutmamak gerekir. Örneğin, kullanıcı arayüzünün olabildiğince yalın olması çocuğun görsel öğeleri 
rahatça algılayabilmesi açısından önem taşımaktadır.  
 
Etkileşimli çocuk kitabı uygulamaları bağlamında, grafik kullanıcı arayüzü işlevsel olmalı, aynı 
zamanda hikâyenin kavramsal altyapısı ile görsel açıdan uyumlu tasarlanmalıdır (Bircher, 2012). Bu 
bağlamda “Ay’ı Kim Çaldı?” adlı kitap uygulaması iyi bir örnek olarak gösterilebilir (Bkz: Görüntü 
49). Diğer taraftan, kullanıcı arayüzü ne kadar organik ya da oyunlu olursa olsun, uygulamanın tüm 
özellikleri – resimlemeler, tipografi, etkileşimli öğeler, müzik, ses efektleri, şekiller ve semboller – 
belirli bir düzen içinde olmalıdır (Naranjo-Bock, 2011a). Etkileşimli öğeler, hareketli görüntüler, 
müzik ve diğer sesler rahatsız edici değil, kolayca erişilebilir ve eğlenceli olmalıdır.  
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Görüntü 1: “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasından ekran görüntüleri 

 
Tipografi 
Çocuklar kelimeleri okumaya başlamadan önce genellikle tek tek harfleri okurlar. Bu sebeple, 
Naranjo-Bock’a göre (2011b), okumayı yeni öğrenen ya da henüz bilmeyen çocuklara yönelik kitap 
uygulamalarında harflerin kolaylıkla seçilebileceği yazı karakterleri ve tasarlanan cihazın ekranından 
rahatça okunabilir büyüklükler tercih edilmelidir. Ayrıca, harfler arasındaki boşluklar dikkatle 
ayarlanmalı ve dekoratif ya da el yazısı karakterlerden uzak durulmalıdır. Özellikle çocuklar için 
tasarlanmış ve okunurluğu en uygun hale getirilmiş “Sasoon” ve “Gill Sans Infant” gibi bazı yazı 
karakterleri bulunmaktadır (Bkz: Görüntü 51). Diğer yandan, satır uzunlukları çocuğun yaşı ve dikkat 
süresi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.  
 

    
Görüntü 2: Soldan sağa “Gill Sans Infant” ve “Sasoon” yazı karakterleri 

 
Çocuklara yönelik uygulamalarda genellikle ön planda görseller bulunmaktadır. Bu sebeple çocuk, 
uygulama ile nasıl etkileşime gireceğini yazıdan çok görseller yardımı ile bulur. Naranjo-Bock 
(2011b), çocuklara yönelik tasarımların, tıpkı herhangi bir görsel iletişim aracında olduğu gibi temel 
tipografi kurallarına uyması gerektiğini belirtmiştir. 
 
Renkler, Şekiller ve Semboller 
Renk ve görsellerin etkili kullanımı çocuklara yönelik uygulamalarda nitelikli bir kullanıcı deneyimi 
tasarlamanın en önemli unsurlarından biridir.  
 

Çocukların canlı renklere ve yüksek kontrastlara gösterdikleri duyarlılık beşinci yıllarına 
kadar uzanır. Ancak günümüzde - büyük ölçüde çocuklara yönelik televizyon 
programları ve filmlerde kullanılan 3B bilgisayar animasyonlarının yaygın kullanımı 
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sayesinde - çocukların daha geniş renk paletlerine, daha karmaşık dokulara ve daha ileri 
seviyede derinliklere olan toleransları artmıştır (Naranjo-Bock, 2011a). 

 
Kitap uygulamalarında yalın sayfa tasarımları ile etkili bir görsel hiyerarşinin korunması ve 
etkileşimli öğelerin vurgulanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca uygulama, çocuğun yardım 
almadan da kullanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Naranjo-Bock’a göre (2011a), dokunulabilir ve 
etkileşimli öğelerin kontur çizgileri ya da gölgeler ile öne çıkarılması ya da geri planda kullanılandan 
daha geniş bir renk paleti kullanılması gerekmektedir.  
 
Butonları oluşturan şekil ve semboller ise Hourcade’ye göre (2008), hareket ya da objeleri 
algılanabilir bir şekilde temsil edebilmeli, çocukların rahatça dokunabileceği büyüklüklerde 
tasarlanmalı, birbirlerinden ve arka plandan ayırt edilebilir olmalıdır. Butonlarda bulunan yazıların da, 
başlıklarda olduğu gibi biçimlendirilmesi ve vurgulanması gerekmektedir. 
 
Açılış Ekranı ve Ana sayfa 
Ibarra’ya göre (2011), uygulama yüklenirken kullanıcının karşısına çıkan açılış ekranı, çocuklara 
yönelik uygulamalarda mümkün olduğunca kısa tutulmalı ya da hareketli görüntüler ile 
desteklenmelidir, aksi takdirde çocuk sıkılabilir ya da uygulamanın çalışmadığını düşünebilir. Ana 
sayfada ise dokunulabilir alanları geniş tutmak için sınırlı sayıda buton ve yalın bir tasarım gereklidir. 
Örneğin, “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasında açılış ekranı (Bkz: Görüntü 52) hareketli 
görüntüler ile desteklenmiş; ana sayfa ise oldukça yalın ve işlevsel tasarlanmıştır (Bkz: Görüntü 53). 
  

   
Görüntü 3: “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasının hareketli görüntülerden oluşan açılış sayfası 

ana sayfasının ekran görüntüsü 
 
Etkileşimli Kitap Uygulamalarında İçerik 
Gelişimsel açıdan uygun uygulamaların içerikleri sınırlı bir yaş aralığına yönelik olmalı, çocuğun yeni 
gelişen motor becerileri göz önünde bulundurularak tasarlanmalı, eğlenme ve öğrenme deneyimini 
dengelemelidir (Chiong ve Shuler, 2010).  
 
Buckleitner (2013), Bircher (2012) ve Bird (2011) tarafından yapılan araştırmalara göre nitelikli bir 
etkileşimli kitap uygulamasında olması gereken özellikler şu başlıklar altında toplanabilir:  
 

• Orijinal hikayenin geliştirilmesi, 
• Zengin içerik, 
• Kullanım kolaylığı, 
• Kullanıcıya kontrol verilmesi, 
• Öğrenme deneyimi sağlanması, 
• Tanımlayıcı bilgilerin erişilebilirliği, 
• Etik açıdan uygunluk. 

 
Orijinal Hikayenin Geliştirilmesi 
Başarılı bir çocuk kitabı uygulaması, geleneksel resimli çocuk kitabının bütün gerekliliklerini yerine 
getirmeli, buna ek olarak da dijital ortama özgü bir canlılık katmalıdır. Ancak, uygulamanın esas 
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kitabı ya da hikayeyi geliştirmesi onu hikayeden tamamen koparması anlamına gelmemektedir. Dijital 
ortama uyarlanan basılı kitaplarda, etkileşimli öğeler hikâyeye gölge düşürmemeli, aksine onu 
zenginleştirmelidir. Kitap uygulamalarında teknolojinin sağladığı olanaklar sayfa sınırları ötesinde 
düşünmeyi ve tasarlamayı gerekli kılsa da, kullanıcı yalnızca animasyon izliyor ya da oyun oynuyor 
hissine kapılmamalı, bu özellikler kullanıcıya farklı bir ortamda da olsa bir kitap okuduğunu 
unutturmamalıdır.  
 
Zengin İçerik 
Çocuklar, sevdikleri resimli çocuk kitaplarını gerek hikayeleri gerekse resimlemeleri sayesinde 
defalarca okumaktan sıkılmazlar. Dijital ortamda ise nitelikli hikaye ve resimlemelerden sonra, 
şaşırtıcı ve eğlenceli bir deneyim sağlayabilecek etkileşimli özellikler ve oyunlar devreye girmektedir. 
Örneğin etkileşimli özellikleri belirli bir sayıya kadar her dokunuşta farklı cevaplar verebilecek 
şekilde tasarlamak, uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlamanın bir yoludur. “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap 
uygulamasının bazı sayfaları bu şekilde tasarlanmıştır. (Bkz: Görüntü 54)  
 

   
Görüntü 4: “Ay’ı Kim Çaldı?” uygulamasından ekran görüntüleri 

 
Benzer şeklide, “Going to Bed” adlı kitap uygulamasında kullanıcının zamanla keşfedebileceği 
özellikler bulunmaktadır. Örneğin, uykudan önce yapılan banyonun anlatıldığı sayfada, kullanıcı 
ekrandaki musluğu ne kadar uzun süre açık tutarsa banyo o kadar buharlanmakta ve ekran 
buğulanmaktadır. Daha sonra kullanıcı tıpkı elinde gerçekten buğulanmış bir yüzey varmış gibi ekran 
üzerinde parmakları ile resim yapabilmektedir (Bkz: Görüntü 55). 
 

  
Görüntü 5: “Going to Bed” adlı kitap uygulamasından ekran görüntüleri 

 
Aynı uygulamanın başka bir sayfasında, kullanıcının dokunuşları gökyüzünde yıldızların belirmesini 
sağlamakta ve her yıldız bir nota sesi çalmaktadır. Böylece kullanıcı her seferinde farklı ezgiler 
oluşturmayı deneyebilir. “A Present for Milo” isimli kitap uygulamasında ise aynı görüntü üzerinde 
tekrarlanan dokunuşlar farklı animasyonlar görmeyi sağlamaktadır. Örneğin, duvardaki bir resimde 
bulunan yumurtaya dokunulduğunda önce yumurta titremekte, tekrar dokunulduğunda çatlayıp 
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içindeki civciv dışarı çıkmaktadır (Bkz: Görüntü 56). Ancak böyle durumlarda, tekrarlanan 
kullanımlarda ilk animasyon önceden görüldü ise bir sonrakini beklemek sıkıcı olabilmektedir. 

 

  
Görüntü 6: “A Present for Milo” uygulamasından ekran görüntüleri 

 
Nitelikli uygulamalar hikayenin ilerlemesini sağlayan etkileşimli özellikler ile sadece eğlence 
maksatlı tasarlanmış etkileşimli öğeleri dengeler. Örneğin, “A Present for Milo” isimli kitap 
uygulamasında, ana karakter Milo ve fare arkadaşının kovalamaca oynaması hikayenin ilerlemesini 
sağlarken, başka fareler de zaman zaman etraftaki objeler içinde belirmekte ve kullanıcı isterse 
bunlara dokunarak etkileşime girebilmektedir.  
 
Dijital medya, çocuğu hikayenin içine çekecek, kitap uygulaması ile yaşayacağı deneyime kendinden 
de bir şeyler katabilmesine imkan verecek birçok özellik barındırmaktadır. Başarılı kitap uygulamaları 
dijital medyanın sağladığı olanakları hikaye ile uyumlu bir şekilde kullanır (Bkz: 3.1.2. Etkileşim).  
 
Kullanım Kolaylığı 
Çocuk kitabı uygulamalarında kullanım kolaylığı, iyi tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü ve teknik 
açıdan kusursuzluğu kapsamaktadır. Özellikle okuma bilmeyen çocuklara yönelik olanlar, uygulama 
kullanımı ile ilgili bir ön bilgi ya da aşinalık gerektirmemeli, aynı zamanda gereğinden fazla açıklama 
ya da yönlendirme de içermemelidir. Bu noktada uygulama görsel yoldan iletişim kurmalı ve sezgiye 
yönelik olmalıdır. Bircher’e göre (2012, s.77), nitelikli uygulamalar, çocuklar uygulamayı kullanırken 
onlar farkında olmadan nasıl kullanacaklarını öğreterek dijital okuryazarlığı desteklerler.  
 
Kullanıcıya Kontrol Vermesi 
Kullanıcı uygulama ile yaşayacağı deneyimi kişiselleştirebilmelidir. Örneğin, sayfaları incelerken 
hikayenin seslendirici tarafından kendisine okunmasını; kendi kendine okumayı, ya da otomatik oynat 
butonu ile yine seslendirme ve otomatik sayfa çevirme ile ilerleyen uygulamayı izlemeyi tercih 
edebilir. Tüm bu seçenekler uygulamada mevcut bulunmalıdır. Müzik, ses efektleri ve hareketli 
görüntüler aynı anda çalıştığında çocuğun dikkatini dağıtabilir ve kontrol etme kabiliyetini 
kısıtlayabilir. Bu sebeple hikâye anlatımı, ses efektleri ve müzik açılıp kapatılabilir olmalıdır.   
 
Kullanıcı tıpkı basılı kitaplarda olduğu gibi kitabın herhangi bir sayfasına istediği anda 
erişebilmelidir. Bu sebeple, uygulama içinde hikâyenin herhangi bir yerine geri dönebilmek ya da 
sayfa atlayabilmek mümkün olmalıdır. Bunun için, ekran fotoğraflarından oluşan bir “mini resim” 
(thumbnail) menüsü ile sayfalar arasında geçiş sağlanabilir. Örneğin, “Cinderella A 3d Fairy Tale” 
kitap uygulamasında bu menü sağ üst köşedeki bir etiket yardımı ile uygulamayı durdurmadan her an 
erişilebilmektedir (Bkz: Görüntü 58). 
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Görüntü 7: “Cinderella” kitap uygulamasının mini sayfa görüntüleri menüsü 

 
Öğrenme Deneyimi Sağlanması 
Kitap uygulamalarında öğrenme deneyimi, belirgin bir şekilde kitabın içeriğinde ya da kitaptaki 
aktivitelerin içine gömülerek üstü kapalı bir şekilde bulunabilir. Örneğin, okumayı yeni öğrenen 
çocuklara yönelik uygulamalarda seslendirme sırasında okunan kelimelerin renklendirilmesi, 
kelimenin üzerine tıklandığında tekrar duyulabilmesi, kelimeleri etiketlendirme (Bkz: Görüntü 59) ve 
dokunulan kelimenin büyümesi gibi özellikler okumayı yeni öğrenmeye başlayan çocuğa yardımcı 
olabilmektedir. Ayrıca, kitap uygulamalarında öğrenmeyi destekleyecek nitelikte oyunlar da 
bulunmaktadır. 
 

 
Görüntü 8: “Busy Farm” isimli kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü 

 
Künye Bilgilerinin Erişilebilirliği  
Uygulama ile ilgili; yazar, resimlemeci ve üretici firma gibi bilgilerin kolay bulunabilir olması 
ebeveynlerin benzer uygulamalara ulaşmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca uygulamanın hitap ettiği yaş 
aralığı, aldığı ödüller ve eleştirilerini görmek, seçim yapma aşamasında  büyük önem taşımaktadır. Bu 
bilgiler hem uygulama indirilmeden önce yer aldığı uygulama platformunda hem de indirildikten 
sonra incelenmek için uygulamanın içinde yer almalıdır (Bkz: Görüntü 61 ve 62). 
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a)   b) 

Görüntü 9: a) “Filin Banyosu” adlı kitap uygulamasının indirmeden önce uygulama platformunda 
görülen bilgileri b) “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasının künye bilgilerinin yer aldığı sayfa 

 
Etik Açıdan Uygunluk 
Uygulamanın etik olması; içeriğin etik değerlere uygun olması, makul bir şekilde fiyatlandırılması, 
ticari linkleri ve uygulama içi satın almaları çocuklardan uzak tutması anlamına gelmektedir. Bugün, 
piyasada bulunan kitap uygulamaları genellikle 0-15 TL arasında fiyatlandırıldığı görülmektedir. Bazı 
uygulamaların sınırlı sayıda sayfaların sunulduğu ücretsiz mini versiyonları bulunmaktadır. Tamamen 
ücretsiz olan uygulamalar ise genellikle üretim değeri açısından kullanıcıda şüphe yaratmaktadır.  
 
Bazı uygulamalar, yetişkinlere yönelik bilgileri sadece yetişkinlerin yanıtlayabileceği sorular yardımı 
ile açmaktadır. Örneğin ücretsiz olan “Spatter & Spark” isimli kitap uygulamasında oyun bölümü 
kitap bölümünden bağımsız ve ücretli olarak sunulmuştur. Uygulama içi satın almaya gitmek için ise 
yazı ile verilen dört basamaklı bir sayının rakam ile karşılığının girilmesi gerekmektedir (Bkz: 
Görüntü 63). Bu yöntemin, uygulama içi satın almayı çocuklardan uzak tutmak için geliştirilmiş 
kullanışlı bir yöntem olduğu söylenebilir. 
 

 
Görüntü 10: “Spatter&Spark” kitap uygulamasının yetişkinlere özel bilgiler veren bölümü 

 
SONUÇ  
Resimli çocuk kitapları günümüz teknolojisinde çok farklı biçimlerde çocuklara sunulabilmektedir. 
Mobil ortamlarda uygulama olarak yer alan resimli çocuk kitapları, kitap kavramını içerik olarak 
barındırsa da biçim olarak çok farklı bir ortama taşımıştır. Ancak, tıpkı geleneksel resimli çocuk 
kitaplarında olduğu gibi, çocuklara yönelik kitap uygulamalarında da değerlendirilen ilk özellik 
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görselliktir. Bu sebeple görsel açıdan zengin kullanıcı arayüzü ve resimlemelere sahip uygulamalar 
öne çıkmakta, bu alanda uygulamanın kalitesini arttırmak tasarımcı ve illüstratörlere düşmektedir. 
Böylelikle kitap uygulamalarının gelişimi yayıncılara yeni bir ortam açtığı gibi, tasarımcı, 
resimlemeci ve programcılara da yeni bir tasarım alanı doğurmuştur.  
 
Çocuklar için hazırlanmış bir kitap uygulamasına nitelikli diyebilmek için en başta gereken özellikler, 
geleneksel resimli çocuk kitaplarında da aynıdır; iyi bir hikâye ve çocuğun estetik bilincini 
geliştirebilecek resimlemeler. Fakat kitap uygulamalarında bunların yanında; doğru yerlerde ve 
abartısız kullanılan etkileşimli öğeler, teknik açıdan kusursuz çalışan bir yazılım, kullanıcının 
rahatlıkla kullanabileceği bir arayüz tasarımı, motivasyonu arttıracak müzik ve ses öğeleri uygulamayı 
oluşturan önemli unsurlardır. Bu sebeple, incelenen örneklerde de görülebileceği gibi nitelikli bir 
kitap uygulaması ancak; yazar, resimlemeci, arayüz tasarımcı, uygulama geliştirici, seslendirme 
sanatçısı ve ses tasarımcı gibi farklı uzmanlık alanlarından profesyonellerin birlikte çalıştığı çok 
disiplinli bir ekip çalışması ile ortaya çıkabilir. Eğer bir resimli çocuk kitabı tablet cihazlar üzerinde 
yer alacaksa, bu ortamın sağladığı özellikleri kullanabilmelidir. Basılı resimli çocuk kitaplarının 
dijital ortama aktarılarak durağan sayfalar biçiminde sunulduğu kitap uygulamaları, ışıklı kitap 
olmaktan öteye gidememektedir. 
 
Tablet cihazlar için tasarlanan etkileşimli çocuk kitabı uygulamaları, donanım ve yazılım özellikleri 
bakımından geleneksel kitap anlayışından farklı ele alınmalı, çocukların gelişim seviyeleri ve 
öğrenme biçimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Çocuklara yönelik bir uygulama 
tasarlamak başlı başına birçok soruyu beraberinde getirmektedir. Yaş ve gelişimsel açıdan uygunluk, 
etkileşimli öğelerin yerleri ve dozu, arayüz tasarımının çocuk açısından erişilebilirliği gibi unsurlar 
uygulamanın kullanılabilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuklara yönelik uygulamalarda 
kullanılabilirlik ilk olarak çocuğun içerikle görsel açıdan iletişim kurabilmesine bağlıdır. Bunun için; 
basitlik, tasarımın çekici fakat aynı zamanda gereksiz detaylardan arınmış olması, metnin 
okunabilirliği, renk seçimi, dokunulabilir alanların büyüklüğü ve vurgusu grafik tasarım açısından 
dikkatle üzerinde durulması gereken noktalardır. 
 
Teknolojinin hızla gelişmesi ile her geçen gün daha da akıllı olan mobil cihazlar sayesinde, etkileşimli 
kitap uygulamaları okuyucuya basılı ortamlarda elde edilemeyecek deneyimler sunmaktadır. Buna 
bağlı olarak, gelecekte uygulamaların kullanıcı deneyimi açısından daha da gelişeceği rahatlıkla 
öngörülebilir. Kitap uygulamaları bağlamında düşünüldüğünde, gelecekte mobil cihazlara eklenen 
özellikler ile uygulama, içeriğini kullanıcıya göre uyarlayarak daha zengin bir kullanıcı deneyimine 
olanak sağlayabilir. Örneğin, hikayenin mekan ve karakterleri kullanıcının içinde bulunduğu şehir, 
hava şartları ya da sosyal ağındaki arkadaşlarına göre değişerek; okuyucunun kendisini karakterler ile 
özdeşleştirmesine, hikayeye kendinden bir şeyler katmasına, daha keyifli ve kendine özgü bir 
etkileşim yaşamasına olanak verebilir. Özetle, mobil ortamı en yaratıcı şekilde kullanmak 
tasarımcının hayal gücüne ve becerisine kalmıştır. Tasarımın yer aldığı ortamlar değişse de yaratıcılık 
ve özgünlük her zaman birinci plandadır. 
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ÖZ 
Toplumların bir beklenti olarak gördüğü gelecek olgusu, yeni olan her şeyin var olabilme gücüyle 
ilişkilidir. Temel anlamda yeni olan her şeyin gerçekleşmesi, aynı zamanda gelecekte yapılacak 
olanların bir vaadini temsil edebilmektedir. Günümüzde yaratılan çeşitli teknolojik araçların toplum 
tarafından benimsenip bir ihtiyaç haline dönüşmesi ise, kitlelerin yeni olana duyduğu arzuyu daha da 
arttırmaktadır. Gelecekçiliği, teknolojiyi ve her türlü bilimsel gelişmeyi idealleştiren Fütürizm 
kavramı; diğer sanat alanlarında etkili olduğu gibi, sinemada da karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 
filmlerde yaratılan kurgusal teknolojilerin günümüzde kullandığımız araçlara dönüşmesi, bilimsel ve 
kültürel alanlarda ki değişimler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple çalışmada, bir hayal 
ürünü olarak yaratılan ütopik araçların yaşadığımız dönemdeki gerçeklik ve kullanılabilirlik boyutu, 
Minority Report (Minority Report, Spielberg, 2002) filmi üzerinden çözümlenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fütürizm, Gerçeklik, Teknoloji, Sinema, Minority Report. 
 
 

FUTURIST APPROACH TO THE CINEMA:  THE INVESTIGATION 
OF THE MOVIE NAMED "MINORITY REPORT" 

 
ABSTRACT 
The future phenomenon that the societies see as an expectation is related with the existing power of 
all the things that are new. Fundamentally, the realization of every new thing could also represent the 
promise for those to be carried out in the future. On the other hand, the technological gadgets 
produced nowadays have been adopted by the society and become the necessities of our life styles. 
Therefore, this increases the desire of the masses for new. As in other fields of art, the concept of 
futurism, which has idealized the futurism, technology, and every kind of scientific developments, has 
also emerged in cinema. When considered from this point of view, the fictional technologies created 
in the movies has been converting into the gadgets that we employ today, and this situation has a great 
importance in terms of variations in scientific and cultural fields. Thus, in this study, in our age, the 
reality and usability dimensions of utopian means created as fictional products have been analyzed on 
the basis of the movie named "Minority Report". 
 
Keywords: Futurism, Reality, Technology, Cinema, Minority Report. 
 
 
GİRİŞ 
Gelecekçiliğin gerçeklikle özdeşleştiği bu çağda sinema sanatı, teknolojik imkânın ve ileri düşünce 
algısının diyalektik bir yapıya dönüşmesini de sağlamaktadır. Sinemaya uyarlanan birçok hayal 
ürününün bilimsel alanda ki çalışmalara öncülük ettiği düşünüldüğünde; burada incelenmesi gereken 
konu hiç şüphesiz Fütürizm’in gerçeklik üzerindeki etkisidir. Teknolojik olanakların el vermediği 
dönemde sinemada yaratılan çeşitli ütopik materyaller, günümüzdeki bilimsel gelişimlere de ışık 
tutmuştur. Buradan yola çıkıldığında, insanın teknolojiye olan fizikî yatkınlığı ve bu yatkınlığı 
gerçekleştirebilme kabiliyeti; Innis’in bu konuda ki yaklaşımını da doğrulamaktadır. İnsan ve 
teknoloji arasındaki gücün daimî bir ilişki içerisinde olduğu düşüncesini savunan Harold Innis, 
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toplumun kültürel değişimlerini ve geleceğe duyduğu beklentilerini bu bağlamda ön görebilmiştir. 
(Yengin, 2014: 51) Bedensel uzantılarımızın algılayıcı bir ileti işlevine dönüşmesi sonucunda ortaya 
çıkan “ulaşılabilirlik”, “hızlılık” ve paylaşımcılık” kavramları; kitlelerin bu yenilikleri benimseme 
potansiyeli açısından örnek gösterilebilir.  
 
Teknolojinin son dönemlerde ki hızlı güncelleme arayışları göz önüne alınırsa, toplumsal ve kültürel 
alanlarda ki değişimlerimiz de önemli ölçüde fark edilebilmektedir. Bir hayali olağanlaştırmak ve 
geliştirmek bizi geleceğe ulaştırırken, yarattığımız makinelerin ise ideolojik bir denetim aygıtına 
dönüşmesi, çağımızda yaşanan temel sorunlardan biri olarak görülebilmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında filmlerde yaratılan ütopyaların, özellikle bilim kurgu türlerindeki “gerçeklik” mantığıyla 
doyurulması, izleyicinin geleceğe yönelik beklentilerinin kurulmasında söz sahibi olabilmektedir. 
Fütürizm akımının ana mantığına yatkın olarak tasarlanan bu tür filmler, özellikle Hollywood 
sinemasının popüler gücünü de kullanarak toplumsal bir öngörü sağlayabilmektedir. Genel bir deyişle, 
ütopik filmlerin “gerçeklik” ile arasında kurduğu bağ, aynı zamanda geleceğin tasarısına uygun olarak 
görselleştirilebilmektedir. Bu noktadan yola çıkıldığında, sinemada gösterilen geleceğin, beklediğimiz 
gelecek üzerinde bir ayna işlevini görmesi, makalenin ana fikrini yansıtabilmektedir. Bu çalışmada 
ise, Fütürist bir yaklaşımla incelenecek olan Minority Report (Minority Report, Spielberg, 2002) 
filminde, bir kurgu olarak icat edilen ileri teknolojik araçların, yaşadığımız çağdaki gerçeklik ve 
kullanılabilirlik boyutu görsel çözümleme tekniği ile sınıflandırılacaktır. 
 
FÜTÜRİZM  
Fütürizm kavramı, sanatsal bir akım terimine dönüştürülmeden önce dinî konularla ilişkilendirilmiş ve 
İncil’de, topluma gelecekte gerçekleşecek olan olayları haberdar etmek amacıyla kullanılmıştır. 
Ancak 19.yy sonları ve 20.yy başlarında ortaya çıkan Sanayi Devrimi, tüm dünyanın hızlı bir 
dönüşüm geçirmesine sebep olmuştur. Bu dönüşüm sonucundaki gelişmeler; Fütürizm akımının 1909 
yılında ortaya çıkmasında etkili olmuş ve akımın öncüsü olan İtalyan Şair ve edebiyatçı Filippo 
Tommaso Marinetti tarafından Fütürizm, “gelecekçilik” kavramıyla yeniden tanımlanmıştır. (Coşkun, 
2011: 36). 
 
İtalya’nın geçmişe bağlı yaşayış tarzını şiddetli bir üslupla eleştiren İtalyan şair ve edebiyatçı Filippo 
Tommaso Marinetti, ülkenin geleceğe yönelmesi yolundaki fikirlerini ilk defa Le Figaro isimli bir 
Fransız gazetesinde ki bildirisiyle duyurmuştur (Başaran, 2007: 7). 1909 yılında Manifesta du 
Futurisme (Gelecekçilik Bildirisi) ile hayata geçirilen Fütürizm akımı, birçok sanatçının da katılımıyla 
birlikte; İtalya’nın, Avrupa’da ki tüm yenilikçi hareketlerinden ayrı kalmış olmasına karşı duydukları 
öfkeyi temelinde barındırmıştır. Akımın, kendi çerçevesinden baktığı dünyada, geçmişin; uzamsal, 
toplumsal ve ideolojik açıdan hiçbir faydası olmadığı düşüncesini savunduğu görülmektedir (Coşkun, 
2011: 36). Buna ilişkin olarak Fütürizm, geleceğe duyduğu beklentisini veya yeni bir fikrin ortaya 
konulmasını, militarist bir söylemle ifade etmektedir. Teknoloji, dinamizm, bilim ve savaşın getirdiği 
her türlü yenilik, Fütürizm akımının temelinde yatan asıl fikir olarak düşünülebilmektedir (Coşkun, 
2011: 37). Marinetti’nin de öncülüğüyle bu akımın sanatçıları; yaptıkları eserlere işledikleri şiddet ve 
hareket eğilimlerini; Kübizm akımının kullandığı teknikleri de içinde barındırarak, yeni buluşlar 
ortaya koymaya çalışmışlardır. Özellikle edebiyat, heykel, resim ve mimari alanlarda başarı yakalayan 
sanatçılar, eserlerinde kullandıkları teknikleri, topluma aydınlatıcı fikirlerin vurgusunu yapmak 
amacıyla tasarlamışlardır (Grzymkowski, 2015: 203). Bu fikirlerden biri de, İtalya’nın önemli Fütürist 
sanatçıları arasında yer alan Umberto Boccioni tarafından bir heykel üzerinde oluşturulmuştur. 
Boccioni, geleceğin yansımasını bir nesne üzerinde inşa etmiş; mekân ve heykelin biçimsel uyumunu 
da göz önünde tutarak, “hızlılık” hissiyatını çağrıştıran bir illüzyon yaratmıştır. Bu anlamda 
sanatçının, gelecekçiliğin destekleyici üslubunu sanat alanında da kurabildiği görülmektedir (Batur, 
2015: 64). Teknolojinin, toplumu geçmişin imkânsızlıklarından kurtaran bir güce sahip olduğu ilkesi, 
Fütürist sanatçıların geleceğe yönelik ideallerini belirleyen önemli unsurlardan biri olarak 
sayılabilmektedir (Batur, 2015: 103). Ancak başta Marinetti olmak üzere birçok Fütürist sanatçının 
makineleşme arzusu, faşist bir üsluba dayanmaktadır. Bu durum, Althusser’in, devletin ideolojik 
aygıtları için söylediği otoriter yapısıyla da ilişkilendirilebilir. Kitle iletişim araçlarının bir denetim 
aygıtına dönüşmesi ve yeri geldiğinde devletin bu aygıtları topluma karşı şiddet girişiminde 
kullanabilmesi, Fütüristlerin de militarist ve savaş yanlısı söylemlerini çağrıştırabilmektedir (Bilgili, 
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2015: 16). Nitekim Birinci Dünya Savaşı arifesinde, İtalya’yı bu savaşa sokmayı kuvvetle destekleyen 
Marinetti, modern bir toplum ve mekanik bir kenti inşa etmenin yolunun ancak bu şekilde mümkün 
olabileceğini düşünmüştür. Marinetti ve diğer Fütürist sanatçıların politikaları, İtalya’nın savaşa girme 
sebeplerinden birini oluştururken, savaştan sonraki birçok değişim, Fütürizm akımını olumsuz yönde 
etkilemiştir. Savaşın ardından birçok ülke genelinde oluşan toplumsal ve siyasi sıkıntılar, sanatsal 
konulara işlenmeye başlanmış ve Fütürizm sanatsal otoritesini yitirmiştir. Ancak Marinetti ve diğer 
sanatçılar, ikinci Fütürizm adıyla akımı bir kez daha ayaklandırmaya çalışmış ve Birinci Dünya 
Savaşı’nın arkasından meydana gelen teknolojik yenilikleri eserlerinde konu etmeye başlamışlardır. 
Bu dönemde, Fütürist sanatçıların faşist lider Benito Mussolini’ye duydukları hayranlık söylevlerinde 
fazlasıyla belirmiştir. İdeolojilerini ise, havacılık ve uçak alanındaki yükselişlerle birleştirerek 
sanatsal alandaki çalışmalarda kullanmışlardır. Fütürizm sanat dalı, akımın öncüsü Marinetti’nin 
1944’te ki ölümüyle birlikte sona ermiştir (Grzymkowski, 2015: 203-204). 
 
Fütürist düşünce yapısının izleri günümüzde yoğun bir şekilde hissedilebilmektedir. Bilimsel ve 
sanatsal alanlardaki gelişmelerin giderek hızlandığı dönemde, geleceğe yönelik yapılan çalışmalar ve 
bu araştırmalara ayrılan büyük bütçeler; yaşadığımız çağda büyük yeniliklerin gerçekleşmesine yol 
açmaktadır. Bu bağlamda yirmi birinci yüzyılın bilimsel ve teknolojik aydınlanmaları Fütürizm 
ilkesinin beklentisiyle özdeşleşebilmektedir. Sanatsal açıdan değerlendirilecek olduğunda ise; 
sinemada Fütürist yansımalar, Bilim-Kurgu filmlerinin aşırı gelecekçi konularıyla örtüşebilmekte ve 
gelecekte bir dünya yaratma öngörüleri, filmlerin temel anlatısını doldurabilmektedir. 
 
FÜTÜRİZM VE GERÇEKLİK 
Fütürizmin varoluşundaki amacı temsil eden önemli düşüncelerden biri, geleceği gerçekleştirebilme 
ve sorgulatma girişimi olmaktadır. Toplumun aydınlanması için tüm düşüncelerin geleceğe 
yöneltilmesini savunan Fütüristler, yaratılan “yeniliklerle” modern yaşamın ancak geleceğe ulaşarak 
elde edilebilirliğini ön görmüşlerdir. Bu sebeple akımın sanatçıları, bilimsel ve matematiksel 
gelişmeleri resim ve heykel sanatında kullanarak, geleceğin, bir imgeyle de yaratılabileceği 
düşüncesini kanıtlamaya çalışmışlardır (Başaran, 2007: 12). Bir nesnenin gerçekliği yansıtma 
düşüncesi Baudrillard’ın imge ve gerçeklik kuramıyla da bağdaştırılabilmektedir. Baudrillard, bir 
imgenin gerçeklik üzerindeki gücünü vurgularken, aynı zamanda gerçekliği değiştirebildiğini ve bu 
gerçekliğin “varoluşu” ile oynayabildiğini savunur. Ancak en sonunda, imgenin bir simulakruma 
dönüşerek gerçekliği özünden kopardığını ve böylece yeniden üretilerek, yeni bir gerçekliğe 
dönüştüğünü ifade eder (Diken, Laustsen, 2014: 117). Günümüzde üretilen teknolojik araçların da bu 
anlatı yolunda ilerlediği fark edilebilmektedir.  
 
Çağımızda dijitalleşen birçok ürün ya da imgenin, toplumun bir denetleyici gözü olmasıyla birlikte, 
aynı zamanda bireyleri yönlendiren ve belirleyen bir güce de sahip olduğu bilinmektedir. Bu söylemin 
mantığını benimseyen teknoloji üreticileri; gerçeği, özünden soyutlayıp, gelecekte yapılacak olan 
makineler ile gerçeklik arasında bir uzantı kurmaya çalışmaktadırlar. Yani, insanın bilinç ve akıl 
yoluyla ürettiği her türlü nesnenin sınırsızlığı, bir anlamda özneleşmesine de olanak sağlamaktadır. 
Bu anlamda, günümüzde yaratılan nesnelerin özneleşme evrimi, Fütürizm akımının ideallerinde yatan 
makineleşme arzusunun bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir.  
 
Günümüzde gelecek üzerinde kurulan ütopyalar bilimsel dünyada inşa edilmeye çalışılırken; 
toplumun, Rönesans döneminden beri mekanik obje çalışmalarına olan eğilimi, gelecek zamanın 
üretimine yapılan yatırımları açısından destekleyici bir form sağlamaktadır. Bununla birlikte 
yaşadığımız çağda gerçekleşen dijital evrimler; yeni bir toplum, yeni bir dil ve yeni bir dünya kurma 
çalışmalarına da yol gösterici olmaktadır (Singer, 2015: 61).  
 
SİNEMADA FÜTÜRİST YAKLAŞIM 
Sinemada gelecekçilik izlerini taşıyan ilk filmin, Goerges Melies’in yönetmenliğinde olan Aya 
Seyahat (A Trip to the Moon, Melies, 1902) ile başladığını bilmek; Fütürizm tarihinin yanı sıra, 
sinema kültürü anlamında da önemli bir bilgi oluşturmaktadır. Melies’in, sinemada ki “gelecek” 
anlatısını günümüzde de sıkça kullanılan “uzay” imgesiyle başlatması; Bilim-Kurgu türünün 
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temellerini atmasına öncülük etmiştir. Bir diğer açıdan da, Geroges Melies’in sinemadaki ilk 
“gerçeklik” ideallerine yön verdiği görülebilmektedir (Çöker, 2016: 10). 
 
Sinemada gösterilen gelecek, çoğu zaman yaşadığımız dünyadaki geleceğin bir aynası olarak 
görülebilmektedir. Bu doğrultuda, bir filmin üretildikten sonraki söylemi nasıl dikkate alınıyorsa, o 
filmin üretim sürecindeki çalışmaları da göz ardı edilmemelidir. Çalışmada inceleme örneği olan 
Minority Report (Minority Report, Spielberg, 2002) filmi bu anlamda önemli bir noktada durmaktadır. 
Steven Spielberg, filminin üretimi aşamasında gelecekçiliğe dayalı kapsamlı bir araştırmaya girmiştir. 
Spielberg, 2054 yılını anlatan bir şehrin görsel figürlerini bilimsel bir çerçeveye oturtmaya çalışmış, 
bu nedenle de birçok bilim adamı ve teknoloji üreticilerinin danışmanlığında hareket etmiştir. 
Gelecekte gerçekleşecek olan yeniliklerin tasarısını yapan bu ekip, filmin mantıksal bir yapıya 
oturması için; önce 2054 yılının gerçekte nasıl olacağına bilimsel incelemeler sonucunda karar 
vermişlerdir. Daha sonrasında ise film üreticileri, çeşitli efektlerle kurgusal bir anlatı yaratma 
girişiminde bulunabilmişlerdir (Özen, 2006: 79). Bu süreçten anlaşılacağı üzere, bilimsel keşiflere ışık 
tutan film, bir öngörü sağlayabilirken, aynı zamanda geleneksel kopuşu sembolize eden bir mesaj da 
verebilmektedir. Başka bir yaklaşımla; bir filmin içeriğini oluşturan her türlü imgenin, çoğu zaman 
ideolojik bir söyleme sahip olduğu görülebilmekte ve izleyiciyi yönlendirebilme gücünü kullandığı 
fark edilebilmektedir (Kellner, 2016: 347).  
 
Bilim kurgu sineması, Fütürist düşünce yapısını merkezinde taşıyan ve filmsel anlatılarında 
Fütürizm’in idealleştirdiği gelecekçi temaları yoğun biçimde kullanan bir film türü olarak ifade 
edilebilir. Bu tarz filmler genel olarak temalarında; uzamsal ve zamansal yolculukları, uzay ya da 
uzaylı imgelemeleri, imkânsız icatları, ışık yollarını ve yüksek gökdelenleri ele almaktadır. Bilim-
Kurgu filmlerinde yaratılan hikâyeler, Fütürizm’in felsefesinde yatan metaforları da kullanarak, 
seyirciyi geleceğe çağıran ya da gelecekte olacakları izleyiciye sorgulatan bir anlatı biçiminde 
sergilenebilmektedir. Bir dönem Fütürizm akımı da sinemaya doğrudan bir yaklaşımda bulunmuş, 
1914 yılı Fütürist sinema açısından oldukça verimli geçmiştir. Bilim-kurgu mantığının temel anlatı 
yapısını ele sanatçılar, bu dönemde arka arkaya çektikleri üç filmle, Fütürizm akımının sinema ile 
tanışmasına öncülük etmişlerdir. Bunlardan ilki, Mondo Baldoria (Mondo Baldoria, Molinari, 1914) 
ikincisi, 13 Numaralı Gelecekçi Kabarede Yaşam (A Drama in the Cabaret of the Futurists, 13, 
Kasjanov, 1914), üçüncüsü ise, (Amor Pedestre, Fabre, 1914 ) filmleri olmaktadır (Coşkun, 2011: 39). 
Bu dönemde çekilen filmler genel anlamda teknolojik imgelerin baskınlığını vurgularken,  Fütürist 
yönetmen Giulio Bragaglia’nın 1917 yılında ürettiği Thais (Thais, Bragaglia,1917)  filminde ise; 
Fütürizm ve Kübizm akımlarından izler taşıyan geometrik dekorlar kullanıldığı fark edilmiştir. Ancak 
daha sonrasında Marinetti, sinemayı kendi ideolojisinin propagandasını yapmak amacıyla kullanmaya 
çalışmıştır (Coşkun, 2011: 40-41). Teknolojik imkânların sınırlılığı genişlediği sürece, bilim-kurgu 
filmleri de sınırsızlıklarını mantıksal bütünlüğe dayandırarak ilerletmek durumundadır. Bu söylem 
tarihsel sürecin getirdiği yaşanmışlıklara göre de değişebilmektedir. Örneğin; Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra, birçok ülke teknolojik anlamda yükselirken, bir taraftan da ortaya çıkan toplumsal 
sorunlar, o dönemde üretilen filmlerin konularını da şekillendirmiştir. 1920’li ve 30’lu yıllardaki 
ideolojik ve toplumsal sıkıntıları ele alan bilim-kurgu sineması, özellikle Fritz Lang’ın Metropolis 
(Metropolis, Lang, 1927) filmi ile sinema dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Metropolis, 
toplumun mekanik çağda verdiği yaşam mücadelesini konu alırken, bireylerin, makineleşen 
dünyadaki varoluşunu sinemaya yansıtmıştır (Çöker, 2016: 29). 1970’li yıllara gelindiğinde ise 
Metropolis’in izleri, Douglas Kellner’ın “teknofobi” tarzı olarak adlandırdığı filmlerle devam etmiştir. 
Toplumu doğadan koparan ve makineleşmenin insanî işlevlerini yok eden bir figür olarak sembolize 
edilmiştir (Kellner, 2016: 347).   
 
Günümüzde dünya genelinde üretilen bilim-kurgu türü filmler ise, 80’lerde ki politik ve teknolojik 
gelişmelerin hızlı değişimleri sayesinde hareketlenmeye başlamıştır (Çöker, 2016: 14). Yaşadığımız 
çağda bu durum yalnızca filmlerden ibaret olmamaktadır. Giderek dijitalleştiğimiz dünyada, başta 
popüler kültür metinleri olmak üzere; kitle iletişim araçları ve hızla çoğalan mobil cihazlar, Fütürist 
ilkelerin yön gösterdiği şekilde güçlü bir “yenilik” döngüsüne girmiştir. 
 
 “MINORITY REPORT” FİLMİNİN İNCELENMESİ 
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John Anderton, gelecekte 2054 yılında geçen bir zamanda yaşamaktadır. “Suç Öncesi Birimi” adını 
verdikleri bir dedektif merkezinde çalışan John, burada dedektiflik yaparak suçluların kimliklerini 
belirleme ve yakalatma göreviyle yükümlüdür. Ancak bu iş klasik dedektif hikâyelerinden çok farklı 
ilerlemektedir. Birim tamamen ileri teknolojik aygıtlara bağlı olarak inşa edilmiştir ve ülke 
güvenliğini sağlamak amacıyla suçluların cinayeti işlemeden önce yakalanmasını sağlamaktadır. 
Kâhin ismini verdikleri bir takım kişilerin optik tomografi yöntemiyle geleceği görmeleri, suçun 
işlenmesine engel olmaktadır. John ise bu kâhinlerin ön görülerini kayıt altında tutup, kullandığı 
teknolojiler sayesinde gelecekte olup biteni izleyebilmektedir. Ülkede suç oranı neredeyse bitmiş 
durumdadır. Çünkü suçlular suçu işlememiş olsalar bile cezalandırılır. Ancak bir gün aynı durum 
John’un da başına gelir ve gelecekte bir cinayet işlediğini görür. Birim tarafından cezalandırılmamak 
için tüm yasaları bozmayı göze alır. Steven Spielberg’in Philip K. Dick’in kısa öyküsünden uyarladığı 
bilim-kurgu filmi, 2002 yılında gösterime girmiştir. 
 
Yönetmen: Steven Spielberg 
Öykü: Philip K. Dick, Scott Frank Jon Cohen 
Oyuncular: Tom Cruise (John Anderton), Kathryn Morris (Lara Clarke), Collin Farrell (Danny 
Witwer), Samantha Morton (Agatha) 
Yapım Yılı/Yeri: 2002/ABD 
 
“Yenilikçi filmler, tarz ve biçimleri sayesinde seyircilere daha iyi hayat tahayyülleri sunabildikleri 
gibi günümüzle ilgili eleştirel düşünceler de ortaya koyabilir veya insan varoluşuna ilişkin felsefi 
aydınlanma da sağlayabilirler.” (Kellner, 2011: 35). Douglas Kellner’ın bu yaklaşımı, günümüzde 
gelişen veya hayal edilen teknolojilerin sinemada ki konumu açısından da değerlendirilebilmektedir. 
Filmde teknolojik bir dünya yaratmak ve bu dünyayı seyirciye kanıtlamak, aynı zamanda bilimsel 
açıdan bir öngörü ve imkân da sağlayabilmektedir. Sinema, kurgusal bir gerçeklik yaratırken, 
fütürizm ise filmde kullanılan teknolojiyi “olağanüstü” algısından kurtarmaya çalışır. Temel olarak 
gelecekçilik olgusu, filmdeki gerçeklik ile özdeşleşir. Bu şekilde seyirci, gerçek dünyada henüz 
görmediği yeniliğin hayalini kurmaya, yönelmeye ve ihtiyaç duymaya başlar. Henüz icat edilmemiş 
bir aracın filmde bir karakter tarafından kullanılıyor olması, aynı zamanda toplumu, gelecekteki 
yeniliklere hazırlama fikri açısından önemli bir rol oynamaktadır. “Minority Report” (Minority 
Report, Spielberg, 2002) filminde gösterilen ileri teknolojik araçların karakterler arası ilişkilerinden 
yola çıkarak, gerçeklik üzerindeki etkisi incelenecektir. Filmde yaratılan araçların bulunduğumuz çağ 
üzerinde aktif bir konuma ulaşıp ulaşmadığı ise, engelleyici ve destekleyici iki başlık altında 
sınıflandırılacaktır. Böylelikle, “gelecek günü” anlatan bir filmin gerçekliğe çevirdiği ayna 
doğrultusunda hangi araçların bu dönemde var olduğu, hangilerinin ise var olmadığı yapılan 
çözümlemede görülebilecektir.  

 
Sahne 1. John’un suç işleyen kişilerin görüntülerini dokunmatik eldivenler ve ekranla taraması. 

 
Uzam (Mekan) Sürem (Zaman) Engelleyici Destekleyici 

Suç Öncesi Birimi 2054 - + 
 

Kişi: John Anderton. John, filmde teknolojik araçların nasıl kullanıldığını bize gösteren en baskın 
karakterdir. John’un burada ki konumu destekleyici bir anlatı sergilemektedir. Bu araçlar, Suç Öncesi 
Bölümü’nde toplumun bir suç işlemeden önce ki görüntülerini izlemek için kullanılır. Dokunmatik 
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eldivenler ve ekranların kullanımı günümüzde mevcuttur. 2054 yılında gerçekleştiği öngörülen bu 
araçların, yaşadığımız dönemde, çeşitli tabletler üzerinde oluşturulan dokunmatik bir algı yoluyla 
kullanılabildiği bilinmektedir. Bu araçlar yoluyla gelecekte olup biteni görmemiz şu an için 
imkânsızdır. Ancak bulunduğumuz mekândayken, bir başka mekâna ulaşabilmemiz ve yaşadığımız 
anı görebilmemiz, filmde kullanılan dokunmatik ekranlar ile mümkündür.  
 
Bu sahne sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde, toplumsal ve bireysel mahremiyet olgusunun 
kaybolduğu görülür. John Anderton bir polistir ve bireyin sahip olduğu kişisel özgürlüğü “suç işlevine 
geçmeden önce” kısıtlama gücüne sahiptir. Birey, suçu işlememiş olsa dahi cezalandırılmak 
zorundadır. Kentte ki cinayetlerin yok olması için çalışan John ve ekibi, kullandıkları makineler 
sayesinde toplum üzerindeki gözetleme hâkimiyetlerini elde ettikleri açık bir şekilde görülmektedir 
(Yardım, 2012: 132). Yaşadığımız dünyada ise bu durumu geleceğin ön görüsü olarak 
tanımlayamayız. Ancak uydular, GPS’ler ve bilgisayarlar aracılığıyla toplumun nerede olduğu, ne 
yaptığı ve daha önce ne yapmış olduğu tüm şeffaflıkla ulaşılabilir bir konumdadır. 
 

 
Sahne 2. John’un suçluları denetleyen bireylerle görüntülü olarak konuşması 

Uzam (Mekan) Sürem (Zaman) Engelleyici Destekleyici 
Suç Öncesi Birimi 2054 - + 

 
Kişi: John’un televizyondan canlı olarak bağlandığı kişilerle konuştuğu görülmektedir. John, burada 
da destekleyici bir konumda gösterilmektedir. Günümüzde televizyon ve bilgisayarların yanı sıra 
akıllı telefonlarla da görüntülü konuşma imkânı sağlanabilmektedir. Çeşitli aplikasyonlar sayesinde 
bulunduğumuz mekândan bir başka mekâna sesli ve görüntülü şekilde ulaşabilmekte ve istediğimiz 
kişilerle konuşabilmekteyiz. Ayrıca, 2054 yılında kullanılan bu aracın üzerinden günümüzde çeşitli 
alternatif yöntemler geliştirildiği bilinmekte ve daha ileri bir boyuta geçtiğimiz fark edilmektedir. 
 

 
Sahne 3. Kâhinlerin gelecekteki olayları gördüğü havuz 

Uzam (Mekan) Sürem (Zaman) Engelleyici Destekleyici 
Suç Öncesi Birimi 2054 + - 

 
Kişi: Kâhinler. Bilimsel açıdan günümüzde geleceği ön gören bir kişinin olması mümkün değildir.  
Bilim-kurgu filmlerinin temel özelliklerinden biri de, kurulan ütopyaları mantıksal bir gerçeklikle 
buluşturma girişimidir. Bu anlamda Minority Report filminde insanların, kâhinlerin gördükleri 
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geleceğe nasıl ulaştıkları bilimsel bir çerçevede açıklanmaktadır. Filmde ki anlatıya göre; önce optik 
tomografi yöntemiyle taranan zihinler, daha sonrasında “Beyaz Işık” ile gelecekte ki anları 
izlemektedir. Bu durum, bir gelecek öngörüsünün sembolize edilmesi şeklinde de 
düşünülebilmektedir. 
 

 
Sahne 4. John’un, oğlunun görüntüsünü 3D olarak izlemesi 

Uzam (Mekan) Sürem (Zaman) Engelleyici Destekleyici 
Suç Öncesi Birimi 2054 - + 

 
Kişi: John’un 3D teknolojisini kullanarak oğlunun görüntüsünü izlemesi. 3D teknolojisi yaşadığımız 
dönemde sıklıkla kullanılan bir görüntü tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teknik, izlediğimiz 
bir görüntünün gerçekliğini hissedilebilir bir biçimde ifade etmek anlamında önem taşımaktadır. Son 
zamanlarda çekilen bilim kurgu, fantastik ve animasyon türü filmlerin, 3D teknolojisini yoğun bir 
şekilde kullandığı fark edilebilmekte ve bu tarz filmlerin yarattıkları kurgusal dünyaları daha gerçekçi 
bir düzeye taşıması anlamında destekleyici bir konuma ulaştırdığı görülebilmektedir. Başka açılardan 
örnek verilmesi gerekirse; vizyona giren filmlerin sinemada 3D seçeneğini kullanması, üretilen 
televizyonların 3D teknolojisi üzerindeki gelişim çabaları ve oynanan oyunların 3D teknolojisiyle 
oluşturulması; bu görüntü tekniğinin günümüzdeki kullanılabilirliğini kanıtlamaktadır. 
 

 
Sahne 5. Filmde 2054 yılında gösterilen kent imgesi. 

Uzam (Mekan) Sürem (Zaman) Engelleyici Destekleyici 
Kent 2054 - + 

 
Filmdeki kent imajı aşırı teknolojik anlatı üzerine kurulmuştur. Ancak yaşadığımız mekânlarda da 
inşa edilen gökdelenlerin giderek arttığı gözlemlenmektedir. Film 2054 yılını kapsayan bir sürece 
dayandığı için gelecekte böyle bir mekânın gerçekleşmesi kesin olmamakla birlikte, bulunduğumuz 
mekânlarda yapılan değişimlerin görüntüsü filmdeki göstergelere benzetilmektedir. 
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Sahne 6. Retina okuyucu gizli kamera 

Uzam (Mekan) Sürem (Zaman) Engelleyici Destekleyici 
Alışveriş Merkezi 2054 - + 

 
Günümüzde gizli kameraların sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Yaşadığımız Metropollerde hemen 
hemen her yere yerleştirilen bu kameralar, toplumsal bir güvenlik sağlamak amacıyla bireylerin 
kimliklerini kolaylıkla belirleyebilmekte ve kayıt altında tutabilmektedir. Aynı zamanda diğer bir 
kullanım özelliği ise, güvenlik sisteminin yoğun olduğu bölgelerde “retina okuyucu” sayesinde 
korunan bölgenin şifresi kişiselleştirilmektedir. Bu şekilde güvenlik daha üst düzeye 
taşınabilmektedir. 
 

 
Sahne 7. Dijital panolar sayesinde yayınlanan reklamlar 

Uzam (Mekan) Sürem (Zaman) Engelleyici Destekleyici 
Alışveriş Merkezi 2054 - + 

 
Metropol merkezlerinde bulunan dijital dev ekranların günümüzde mevcut konumda olduğu 
bilinmektedir. İnteraktif olarak yayınlanan reklamlar ise, akla ilk olarak New York’ta ki Times Square 
meydanında bulunan büyük panoları akla getirmektedir.  

 
Sahne 8. Hareketli görüntüleri yansıtan dijital gazete 

Uzam (Mekan) Sürem (Zaman) Engelleyici Destekleyici 
Metro 2054 - + 
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Hareketli görsel içeriklerin bulunduğu dijital dergi ve gazeteler yaşadığımız dönemde kullanılmaya 
başlanmıştır. İletken ve yansıtıcı özelliklere sahip olan cihazların beyaz bir fon üzerine yansıttığı 
kayıtlar, bir sayfa üzerindeki hareketli görüntülerin izlenimini verebilmektedir. Bu teknoloji 
günümüzde olağan biçimde değerlendirilebilmektedir. 
 
SONUÇ 
Günümüzde ileti, giderek genişletilen kanallar içerisinde farklı kavramlarla bağdaştırarak ifade 
edilebilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel sınırlarını belirleyen Fütürist yaklaşım, Marshall 
McLuhan’ın “araç iletinin kendisidir.” kuramı ile doğrudan ilişkilendirilebilmekte ve teknolojinin 
toplum üzerindeki belirleyici yapısını sinema alanında da anlamlandırabilmektedir (Laughey, 2010: 
35). Fütürizm akımının ilkesinde benimsenen yenilik arayışları, bilimsel alanda ilerleme kaydederken, 
sosyolojik ve toplumsal alanlarda da yeni bir düzen inşa edebilme gücüne sahip olmaktadır. Bu 
sebeple teknolojinin bireyi aydınlatması ve uzamsal ve mekânsal yaratılar sunması, aynı zamanda 
yeni bir dünya ve ileti aktarımının da oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. Kullanılan teknolojileri 
kabul etmek veya yaşam standartlarını bu teknolojilerin yenilenme potansiyellerine göre geliştirmek, 
gelecekte gerçekleşecek olan yeniliklere karşı da bir beklenti oluşturmaktadır. Fütürist ideallere bağlı 
olarak tasarlanan Bilim-Kurgu filmleri, izleyiciye geleceği sorgulatma girişiminde bulunurken bir 
taraftan da sinemanın gösterge diliyle olağanlaştırma ve bireyi hazırlama avantajını elde 
edebilmektedir. Bu anlamda sinemada fütüristik bakış açısı, hayal edilen herhangi bir nesnenin 
görselleştirilmesi ve bir senaryo içinde kullanılmasını gerçek dünyaya yönelik bir aydınlanma girişimi 
olarak da düşünebilmektedir. Filmlerin karakterler arası ilişkilerden yola çıkarak teknolojik aygıtlarla 
tanışma süreçleri ya da bulundukları ütopyada yaşayabilme evreleri, izleyicinin zihninde bir 
farkındalık sağlayabilmektedir. Buradan yola çıkarak araştırmada, yönetmenler ve senaristlerin 
kurguladığı ütopyalar, görmek istedikleri ve ihtiyaç duydukları dünyayı izleyiciye nasıl ulaştırdıkları 
incelenmiştir. Bu çalışmada, kurgusal olarak tasarlanan araçların bir hayal ürünü olmaktan çıkıp, 
gerçeklik olgusu ile kurduğu ilişki, Minority Report (Minority Report, Spielberg, 2002) filmi 
üzerinden gösterge çözümleme tekniği ile ele alınmıştır. 
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ÖZ 
Çalışmada, Türkiye’de yaşayan bedensel engelli bireyin fiziksel çevreye ulaşılabilirliğinin temel hak 
ve özgürlüklerini tam olarak kullanabilmelerinin başta “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 
Sözleşmesi” olmak üzere, uluslararası insan hakları düzeninde kamusal alanda ulaşılabilirliğinin 
anlamı tartışılacak. Engellilerin, Türkiye’de yasal olarak fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamaya 
ilişkin yasal düzenleme ve uygulamaların düzeyi aktarılacaktır. Türkiye’de kamusal alanda engellilerin 
temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve sosyalleşmelerini sağlayabilecekleri fiziksel çevreye diğer 
bireyler gibi eşit ve ayrımcılığa uğramadan katılımını sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış 
mobil cihaz uygulamalarından bahsedilecektir. Örneklem olarak, Türkiye Vodafone Vakfı’nın 2014 
yılında oluşturduğu, “Engelsiz Dünya” mobil cihaz uygulamasının kullanılabilirliği, “sosyal 
sorumluluk” ve “engellik” başlıkları çerçevesinde incelenecektir. Örnekleme tekniklerinden ise; 
olasılığa dayalı olamayan tekniklerden kartopu örnekleme yöntemi kullanılacaktır. 1940’lı yıllardan 
itibaren ama özellikle 1990’lardan sonra gelişmekte olan ve 2000’li yıllardan günümüze şimdiki halini 
alan Engelli Haklarıyla paralel olarak teknolojik gelişmeler sayesinde engelllilere yardımcı olabilecek 
mobil cihaz uygulamalarının ülkemizde nasıl kullanıldığının değerlendirmesi yapılacaktır.  
 
Anahtar sözcükler: Bedensel Engelliler, Mobil Uygulamalar, Sosyal Sorumluluk. 
 
 

THE ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPACES FOR PHYSICALLY 
DISABLED PEOPLE: AN ANALYSIS OF THE “ENGELSİZ DÜNYA” 

MOBILE APPLICATION AS A SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT 
 
 
ABSTRACT 
This study aims to hold a discussion with regards to physically disabled individuals in Turkey in terms 
of whether or not they can use their most basic rights and freedoms in order to access public spaces, in 
accordance with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities as well as other 
international human rights declarations. The legislative regulations in Turkey with regards to disabled 
people’s physical accessibility to their environments will be cited. Mobile applications aimed for 
disabled people to access public spaces like every other individual in society, and provide for their 
basic needs in these public spaces will be mentioned. For example, the usefulness of Vodafone 
Foundation of Turkey’s 2014 “Accessible World” application, in the context of a “social 
responsibility” project and under the title of “disabled” will be examined. The method that will be 
used will be the  snowball sampling, as a technique not based on probability. An evaluation of mobile 
applications that were developed thanks to technological developments in order to help disabled 
people will be made, in parallel with the Human Rights of persons with disabilities that have been 
developing since the 1940s, but that have picked up pace after the 1990s up until today. 
 
Key words: Physically Disabled People, Mobile Application, Social Responsibility  	
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GİRİŞ 
Engellilik çalışmalarının başlangıcına bakacak olursak, 1970’li yıllardan itibaren ama özellikle 
1980’den sonra gelişip, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir inceleme alanıdır. 
Büyük oranda 60’ların sosyal alanda gösterdiği hareketlilik çerçevesinde ve İngiltere, ABD 
topraklarında çalışmalara başlanmıştır. Vietnam Savaşı sonrasında engelli olan gazilerin ülkelerine 
dönmeleri, engelli kimliğini, deneyimini ve haklarını vurgulama amacı taşıyarak oluşturdukları engelli 
hareketi ortaya çıkmıştır. Engelli çalışmalarının oluşumu ise kendileri de engelli olan 
akademisyenlerin verdiği mücadelelerle şekillenmektedir (Bezmez, vd., 2011). Engellilerin önündeki 
en büyük engel, ulaşım ve bilgi edinmeye erişilme sorunudur. Bedensel engelliler için ulaşım büyük 
bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü, ulaşımını sağlayamayan bedensel engelli bireyler yeterli eğitim 
düzeyine ulaşamayacak, sosyal yaşamda ve iş hayatında varlığını etkin bir biçimde sürdüremeyecektir. 
  
İnsan hakları konusunda gerçekleşen gelişmeler İkinci Dünya Savaşı sonrası uygarlığın gelişimiyle 
başlamış, takip eden süreçte engellilerin fark edilebilmesine yönelik; ekonomik, sosyal, politik ve 
kültürel çalışmalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)1 verilerine göre, Dünya 
nüfusunun %12’sini engellilerin oluşturduğu söylenmektedir. Engelli bireyler ve yakınları da bu 
istatistiğin içine katıldığında, sayının yaklaşık 2 milyara yakın olduğu tahmin edilmektedir, bu da 
azımsanmayacak bir azınlık durumunu bizlere göstermektedir (Kınay, 2013:207). 
 
KAMUSAL ALAN VE BEDENSEL ENGELLİLİK 
Türkiye’de ve Dünya’da “engel” kavramının tanımı incelendiğinde; “Bir şeyin gerçekleşmesini 
önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap” olarak belirlenmiştir. Handicap 
teriminin kökeni İngilizce’den gelmektedir (hand in cap, 1827). Handicap, Petit Robert Sözlüğü’nde 
(1994) “normal koşullarda, kazanma olasılığı bulunmayan atların, daha iyi olanlarına ağırlık 
bağlanması ya da daha uzun mesafe koşturulması suretiyle eşitliğin sağlanmasına dayanan at 
yarışlarına verilen ad” olarak tanımlanmaktadır. Bu sözcük analoji yöntemiyle, diğer spor 
karşılaşmalarına da uygulanmıştır. Golf sporunda, handicap puanı, parkurların zorluk derecelerine 
göre, pro düzeyde olamayan oyunculara tolerans tanınması olarak nitelendirilmiştir. Buna göre, 
oyuncuya çukur sayısına göre daha fazla vuruş şansı tanınmaktadır. Böylece, at yarışlarında olduğu 
gibi oyuncuların kazanma şansları eşitlenmektedir. Dorvil’e göre, handicap kavramının kökeninde 
bulunmakta olan bu yaklaşım, engellilğin tanımı konusunda iki temel ilkeye bizleri ulaştırmaktadır: 
bunlardan ilki, “engelli birey kendi başına var olamaz ve bir norma göre konumlandırılmaktadır” 
ilkesidir. Bu normu belirleyen ise, ötekiyle yapılmakta olan karşılaştırmalardır. Diğeri ise, dezavantajlı 
olan kişinin konumunun iyileştirilmesi gerekliliği olmaktadır (http://classiques.uqac.ca, 08/01/2016).  
Amerika’daki engelli hakları hareketlerinin gelişmesiyle birlikte, medyada kullanılmakta olan engelli 
terminolojisi az da olsa gelişme göstermekte ve buna örnek olarak “handicapped” kullanımının yerini 
“wheelchair user”2 gibi kullanımlar almaktadır (Haller, 2010:60). Engelli insanları tarif ederken 
kullanılan terminoloji toplumun eğilimindeki değişikliklere paralel olarak değişiklik göstermektedir. 
Bir bakıma terminoloji, toplumla engelliler arasında bir mücadele aracı olmaktadır ve engellilik 
konusuna özgü kavramlara bakıldığında gerek Türkçe’de gerekse yabancı dillerde aynı anlama 
gelmekte olan birden fazla sözcükle karşılanmakta olduğu görülmektedir (http://tdk.gov.tr, 
08/01/2016). Türkiye’de de ingilizcedeki wheelchair user kullanımına karşılık gelen “tekerlekli 
sandalye” kullanıcısı olarak kelime çevrilmektedir. Ancak halk arasında özürlü, sakat, sandalyeli, 
arabalı gibi nitelendirmelere sıkça  rastlanmaktadır. 
 
Günümüzde engellilik konusunun insan hakları ekseninde değerlendirilmesi uluslararası düzeyde 
kabul gören temel bakış açısı durumundadır. Bu kapsamda gerek Birleşmiş Milletler gerekse Avrupa 
Birliği ve Avrupa Konseyi politikalarında son yıllarda artan bir önemle engellilik konusu insan 
hakları, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kavramları ile birlikte anılmaya başlanmıştır.  Türkiye’de 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri” adı altında 
faaliyetlerini yürüten kurum, gerek Birleşmiş Milletler gerekse Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi 

																																																													
1 World Health Organization: 1948 yılında, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak ve toplum sağlığıyla ilgili 
uluslararası çalışmalar yapma amacıyla kurulmuş örgüt.  
2 *Tekerlekli sandalye kullanıcısı. 
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politikalarında son yıllarda artan bir önemle engellilik konusunu insan hakları, ayrımcılıkla mücadele 
ve eşitlik kavramları ile birlikte anılmasıyla birlikte resmi websitelerinde de şu sözlerle “Bu öneme 
binaen söz konusu yapılar bünyesinde oluşturulan düzenlemeler ve uygulanan programlar da 
devletlerin engellilik konusundaki politika ve uygulamalarını insan hakları çerçevesinde yeniden ele 
almalarını sağlamak üzere gündeme gelmeye başlamıştır. Bu doğrultuda uluslararası düzeyde 
ülkelerin engellilik politikalarını yönlendirecek hukuki bağlayıcılığı olan temel belge Birleşmiş 
Milletler tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilerek 3 Mayıs 2007 tarihinde onaylayan 
devletler açısından yürürlüğe girmiş olan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’dir. Sözleşme, 
engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek, 
korumak, sağlamak ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Sözleşme, engellilik konusunu insan hakları üzerine inşa ederek engellileri insan hakları hukukunun 
öznesi olarak yeniden tanımlamaktadır. Bu tanımlamayı yaparken Sözleşme insan onuruna ve bireysel 
özerkliğe saygı, ayrımcılık yasağı ve eşitlik, katılım, farklılıklara saygı, fırsat eşitliği ile erişilebilirlik 
kavramlarını esas almaktadır.” (http://engelli.eyh.gov.tr, 31/12/2015) dile getirerek söz konusu 
çalışmalarını bu sözleşme esasları gereği yürütmektedir.  
 
Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 verilerine ait ikincil analizlere bakılacak olursa; 
Bölgelere Göre Engellilerin Sayı ve Oranları: 

 
Tablo 1: Engellilerin coğrafi bölgelere göre sayısal, oransal ve kümülatif dağılımı (Kaynak: 
www.dezavantaj.org/files/ilerianaliz.doc s:17)  
 
“Coğrafi bölgelere göre engelli nüfusun dağılımına bakıldığında, engelli nüfusun en yoğun olarak 
yaşadığı yerin Marmara bölgesi olduğu görülecektir. Marmara Bölgesi’nin, Türkiye nüfusunun yoğun 
olarak yaşadığı bölge olduğu düşünüldüğünde engelli nüfusun da diğer bölgelere kıyasla burada daha 
fazla bulunması beklenen bir durumdur. Yukarıdaki grafikte dikkat çekici olan, Karadeniz Bölgesi’nin 
Marmara ve İç Anadolu’dan sonra engellilerin en fazla yaşadığı yer olmasıdır. Genel nüfus 
yoğunluğunun bilhassa Ege ve Akdeniz bölgelerinden düşük olmasına karşın, Tablo 1’de de 
görülebileceği gibi, engelli nüfusun bu bölgede yüksek olması kendi başına değerlendirilmesi gereken 
bir olgudur.” Rapor sonucuna göre; Türkiye’de 2002’de gerçekleştirilen Özürlüler Araştırması’na ait 
verilerin ikincil analizleri, engellilerin çok büyük sosyal dezavantajlara maruz kaldıklarını ortaya 
koymuştur. Sosyal dezavantajların yol açtığı sosyal eşitsizlikler, engellileri toplumun marjinal 
gruplarından biri haline getirmiştir (www.dezavantaj.org/files/ilerianaliz.doc s:17). Prof.Dr.İnal’ın 
aktardığına göre, Ülkemizde süreğen hastalığı veya engelli olan kişiler genel nüfusun yüzde 12.29’unu 
(2014) oluşturmaktadır ve yine İnal “Bu hemen hemen 8,5 milyon kişi anlamına geliyor. Avrupa 
Birliği’nin veya yüzde 18 olan Kuzey Amerika ve yüzde 20 olan Avustralya’nın verileri ile 
karşılaştırıldığında, bu oran çok yüksek görünmeyebilir.  Ancak ülkeler arasındaki sosyokültürel ve 
ekonomik farklılıklar göz önüne alındığında, ülkemizde engeli olan kişilerin özellikle Batı Avrupa 
ülkelerinde yaşayanlara göre engellilik halinden çok daha fazla etkilendiklerini söyleyebiliriz. 
Özellikle süreğen hastalıklar nedeniyle engeli olan yüzde 9.70 oranındaki vatandaşımızın dışında 
kalan ve Dünya Sağlık Teşkilatı’nın  (2001)  tanımına uyan bir engeli  (bedensel, zihinsel, görsel, 
işitme ve konuşma) olan ve toplam nüfusumuzun yüzde 2,58’ini oluşturan grubun, yaşam kalitesi sahip 
olduğu özür ve engel nedeniyle ciddi boyutta olumsuz etkiliyor” diye ifade etmektedir 
(http://www.egitimajansi.com, 31/12/2015). Görüldüğü üzere, Türkiye'de engelliler, sayıca nüfusun 
yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturmaktadır ancak sokaklarda görünmezler; bunun en önemli sebebi, şehrin 
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engelli insanlar açısından uygunsuzluğudur. Bedensel engelliyseniz, sokaklarda kaldırımları aşmak, 
uygun tuvalet bulamamak vb. hayatın içinde olabilmek için sürekli birilerinin yardımına ihtiyaç 
duymaktadırlar.  
 
Türkiye, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin büyük bir kısmına taraf olmakla beraber iç 
hukukunu ve uygulamalarını sözleşmelerle uyumlaştırma ve yükümlülüklerini yerine getirme 
konusunda sürekli sıkıntıları olan bir devlettir. Türkiye’de kurumsallaşma süreci 1997 yılında 
Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasıyla başlamıştır. Bu dönemde engellilere 
ilişkin mevzuat oldukça zayıf iken 2005 yılında Özürlüler Kanunu’nun   kabulüyle süreç ivme 
kazanmış, engelli hakları sivil toplumun dar alanlarından çıkıp resmi ve yasal zeminde görünür 
kılınmıştır. Engelli örgütlerinin de etkisiyle, engelli sorunları özel alandan çıkıp kamusal alanda 
tartışılmaya başlanmıştır (http://dergiler.ankara.edu.tr, 26/12/2015) Ancak engelli vatandaşların 
toplum hayatından dışlanmasının önüne geçmek adına, halka açık her türlü açık ve kapalı alanların 
çevresine erişiminin sağlanması, bu alanların kendi içindeki çeşitli birimlerinin erişilebilirliğinin 
sağlanmasını amaçlayan 5378 sayılı kanun 7 yıllık geçiş sürecini 2012’de öngördüğü geliştirmeleri 
halen (2016) ortaya koyamamıştır. Kanunda geçen 2006/18 sayılı “kamu binaları, kamuya açık 
alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi” gerekliliği 
engellilerin, toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu kurum 
ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının engellilerin 
kullanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
Kamusal alanlar sosyalliğin oluştuğu, insanların toplumla ve diğer insanlarla ilişki kurduğu, ortak 
kültür ve kimliğin biçimlendiği yerler olarak tanımlanmaktadır. Kentin özel alanlarında bireyin kişisel 
özellikleri gelişirken, kamusal alanlarda ise sosyal ilişkileri gelişmektedir (Taşçı, 2014:84). Kamusal 
mekanlar, fiziksel, zihinsel ve ruhsal erişimin serbest olduğu ve bireylerin kendilerine mal 
edemeyecekleri, kapsayıcı mekanlar olmalıdır. Bu bağlamda, kanun hükmünde kararların alınmasıyla 
bedensel engellilerin de kamusal alanda ulaşılabilirliğinin sağlanması ve yine kamusal alanda temel 
ihtiyaçlarını (alışveriş vb.) karşılayabilecekleri yerlere ya da sosyalleşebilecekleri mekanlara 
ulaşılabilirliklerine yardımcı olabilecek mobil cihaz uygulamalarının tasarlanması ve kullanımının 
yaygınlaştırılması toplumsal sorumluluk yaklaşımı sonucu gerekmektedir.   
 
BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK MOBİL CİHAZ UYGULAMALARI 
Bir toplumda yaşlılar, çocuklar, çalışamayacak derecede engelli olanlar gibi üretim faaliyetine 
katılmayan kişiler de bulunmakta ve söz konusu kesimlerin de hayatlarını idame ettirebilmeleri için bir 
takım gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yazılım olarak bedensel engelli bireyler için ne gibi 
uygulamalar geliştirilmiş olduğu, internet arama motoru üzerinden araştırıldığında; arama sonuçlarına 
göre en çok aranan ve en üstte yer alan “wheelmap” uygulamasının olduğu görülmektedir.  
 
Wheelmap uygulamasına 2010 yılından beri 470.000 kitle kaynaklı veri girişi yapılmıştır, yaklaşık 
olarak 35.000 kullanıcı, ayda giriş sağlamaktadır. Uygulama 22 dil seçeneği ile  hizmet vermektedir, 
Ekim 2015’ten itibaren Türkçe dil seçeneği de buna eklenmiştir. Toplumsal yerlerde tekerlekli 
sandalye erişilebilirliği hakkında bilgi veren en kapsamlı veri topladıklarını belirtmektedirler, ayrıca 
pek çok ulusal ve uluslararası ödül (Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Neelie Kroes ve Birleşmiş Milletler) kazanmıştır (http://community.wheelmap.org, 
25/12/2015). Uygulamaya Federal Almanya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı destek 
vermektedir.  
 
İnternetten yapılan araştırmalar sonucu wheelmap uygulamasına Türkiye’den Sivil Toplum Kuruluşu 
olan Düşler Akademisi’nin başlarda destek olduğu görülmektedir,  e_mail yolu ile yapılan görüşme 
sonucunda Düşler Akademisi’nden Engin Gezer’in aktardığına göre: “desteklediğimiz ve dernek 
başkanımız Ercan TUTAL'ın da Brüksel'deki toplantılarına konuşmacı olarak katıldığı bir uygulama, 
ancak internette erişilen bilgilerden toplantı Türkiye'de yapılmış gibi algılanıyor. Açıkçası bunu 
Türkiye'de yapmak istedik ama ne yazık ki mümkün olmadı” cevabını aldık. Ardından kuruluş ile 
yapılan yüzyüze görüşme sonucunda “uygulamaya gönüllü destek verilmek istendiği ancak işbirliği 
sağlanamadığı” bilgisi alınmıştır. 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
	

 
Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/011 

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 
172	

 

 
Resim1: Wheelmap uygulaması. 

 
Resim2: Wheelmap uygulaması 

 
Wheelmap uygulaması Türkiye’deki akıllı telefonlara yüklenebilmekte, son zamanlarda eklenen 
Türkçe dil seçeneği ile de kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır fakat  Türkiye tarafında bir takım 
sorunlar tespit edilmiştir; örneğin, Open Street Map uygulaması tabanıyla çalışan uygulamada hiç bir 
verinin işlenmemiş olduğu, dolayısıyla Türkiye’de yaşayan “tekerlekli sandalye kullanıcıları”nın 
mekanların tekerlekli sandalyeye uygun olup olmadığı bilgilerine erişiminin mümkün olmadığı 
görülmektedir. Bir diğer internet araması sonucu ulaşılan başka bir uygulama ise “wheelmap” ile 
benzer altyapıya sahip olan, Türkiye’de faaliyet gösteren İngiliz GSM operatörü Vodafone’na ait 
“Engelsiz Dünya” mobil cihaz uygulaması olmaktadır, IOS ve Android işletim sistemlerini kullanan 
akıllı telefonlar (tabletler) için geliştirilmiş olan uygulama, işlev olarak, fiziki olarak erişilebilir yerleri 
harita üzerinde görüntüleyen, değerlendirme yaparak diğer kullanıcılar ile paylaşım sağlatabilen bir 
altyapı ile oluşturulmuştur. GooglePlay ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebilmektedir.  
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Resim3: Tanıtıcı ekran görüntüsü (http://www.vodafone.com.tr/Servisler/Engelsiz-Dunya.php). 

 
Resim4: Tanıtıcı ekran görüntüsü (http://www.vodafone.com.tr, 03/12/2015). 

 
Resim5: Tanıtıcı ekran görüntüsü (http://www.vodafone.com.tr, 03/12/2015). 

Toplumda dezavantajlı gruplar diye bir ayrıma gidilmekte ve “Cinsiyet, yaş, ulus, fiziksel yetersizlik 
gibi bir ayrıma bağlı kalmadan herkes bütün kentsel hizmetlerden yararlanıp toplumsal etkinliklere 
katılabilmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve engelli gibi kümelerin kentsel yaşama etkin biçimde 
katılımını sağlamak için özel önlemler alınmıştır. Bunun için kent, herkesin her yere erişmesini 
sağlayabilecek biçimde tasarlanmıştır. Bütün ticari, yönetsel ve kamusal yapılar; toplumsal-kültürel, 
sportif ve dinsel etkinlikler; caddeler; kamusal alanlar; kültürel ve toplumsal etkinlikler, içinde 
bulunduğu fiziksel ve toplumsal sorunlar ne olursa olsun, herkese açıktır. Engelli ve dezavantajlı 
gruplara ilişkin politikalar onları toplumla bütünleştirici yönde düzenlenir; alınan önlemler aşırı 
korumacı değildir. Özel sorunu olan bu gruplar için gereken düzenlemeler yapılır; örneğin, konut ve 
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işyerleri, tuvalet, ulaşım ve teknik araçlar engelliler göz önünde bulundurularak tasarlanır. Engelliler 
ve azınlıkları temsil eden derneklerle işbirliğine gidilir ve dayanışma sağlanır. Yaşı ve sağlık durumu 
ne olursa olsun herkes kamusal alanlarda kendini ev ve işyerinde olduğu gibi güvenli ve rahat 
hisseder” (http://www.circassiancenter.com, 24/12/2015).  
 
Bu bağlamda, engelli bireylerin kullanabileceği “mobil cihaz uygulamaları”ndaki engellilerin aktif 
yaşamda rol alabilmelerini sağlayacak uygulamaları kullanarak bulundukları toplumda, engelli 
olmayan insanlarla eşit koşullarda yaşayabilmeleri ve kamusal alanda aynı imkanlara sahip olmaları 
gerekliliğini vurgulamakta fayda vardır. 
 
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ BAĞLAMINDA MOBİL UYGULAMALARIN 
İNCELENMESİ: “ENGELSİZ DÜNYA” ÖRNEĞİ  
Bu projelerle ilgili genel olarak ortak amaç, özellikle bedensel engelli bireylerin evlerinden sokağa 
çıktıklarında ulaşımları esnasında, gitmek istedikleri yerlerin nerede olduğunu öğrenebilmeleri, gitmek 
istediklere yerde karşılarına çıkabilecek basamak, merdiven gibi engelleyicilerin olup-olmadığı ya da 
engelli tuvaletleri bulunup bulunamayacağının bilgisi ile alışverişlerinde gitmek istedikleri yere, 
mağazalara kolayca ulaşabilme gibi detaylı bilgileri kullanıcılarına iletme olarak faaliyet gösterme 
amacıyla tasarlanmaktadır bu da zaman ve maliyet açısından engelli kullanıcıya kazanç sağlamaktadır. 
Son yıllarda, Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri merkezine kadınları, 
dezavantajlı grupları ve azınlıkları koymaktadırlar. Engelliler de bu gruba dahil olmaktadır. Kurumun 
nasıl bir dünya içinde konumlandırıldığı ve bu dünyada yaşanan sorunlara ne tür çözümler ürettiği 
artık tüketici tercihlerini etkileyen konular arasında yer almaktadır. Bu projeleri uygulamaya koyan 
markalar, Grunig ve Hunt’ın Halkla İlişkiler modellerinden faydalanmalıdır. 
“Grunig ve Hunt’ın halkla ilişkiler modelleri şirketlerin/kurumların halkla ilişkiler modellerini ortaya 
koymak ve zaman içindeki gelişimini gözlemlemek adına önemlidir. Bu modeller tarihsel gelişim 
sürecine ve uygulanan iletişim tarzına göre ayrılmıştır. 
1. Basın ajansı/tanıtım 
2. Kamuyu bilgilendirme 
3. İki yönlü asimetrik 
4. İki yönlü simetrik 
 
Grunig’e göre ilk iki model “zanaatkâr/teknik” halkla ilişkiler, son iki model ise “profesyonel” halkla 
ilişkilerdir. İlk iki model genel olarak basına yönelik çalışmalar geliştirir. Son iki modelde H.İ. 
anlayışı gelişkindir ve çok sayıda farklı kitleye seslenilmektedir. Yukarıdaki modeller birbirinden 
üstün ya da zayıf olarak görülmemelidir. Amaca, hedef kitleye ve zamana bağlı olarak herhangi bir 
model uygulanabilir.  İki yönlü simetrik model, halkla ilişkilerdeki son aşamayı temsil etmektedir. Bu 
modelin öncü ismi de bir önceki modelde olduğu gibi Edward Bernays’dir. Bu modeli tanımlayan ana 
kavram anlayıştır. Hem kurum hem hedef kitlelerin uyumlu olabilmeleri için gerekli yaklaşımı tarif 
eder. İki yönlü simetrik model kapsamında kurumun hedef kitleyi anlaması için araştırmalar yapılır. 
İki yönlü asimetrik model ile başlayan bilimsel yaklaşım bu modelle devam etmiştir. Halkla ilişkiler 
çalışması olarak etkinlik yapmanın öne çıktığı bu modelde araştırma ve feedback, etkinliklerden daha 
verimli sonuçlar getirir. Sosyal sorumluluk projeleri İki yönlü simetrik modelin en yoğun kullanıldığı 
alandır. 1960’larda toplumsal alanda yaşanan hareketlilik bu modelin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Kurumlar kendilerini kamuya uyumlu hale getirmeye çalışırken İki yönlü simetrik model 
şekillenmiştir” (Grunig, 2005:259). İki yönlü simetrik modelin önerdiği dengeli iletişim, anlayış ve 
uyum kavramları her ne kadar mükemmel bir ilişkiyi temsil etse de Grunig, İki yönlü simetrik modelin 
nadir olarak kullanıldığını çalışmalarında vurgulamıştır.” ( 
https://halklailiskilerintemelleri.wordpress.com, 15/11/2015). Sosyal sorumluluk kavramı sosyal 
dayanışmanın gelişiminin bir göstergesi, kurum imajı açısından son derece olumlu bir kavram, aynı 
zamanda uzmanlık gerektiren stratejik bir iletişim aracıdır. Sorumluluk, bir kurumun gerçekleştirdiği 
tüm eylemleri açıklaması, doğrulaması ve bu eylemlerin sonucunda ortaya çıkan durumların 
sorumluluğunu üstlenmesidir (Erol, 2002:104). Sosyal sorumluluk davranışı her şeyden önce, 
karşılığında doğrudan hiçbir fayda beklemeksizin gönüllü olarak yapılan bir davranış olarak 
tanımlanmaktadır. Doğal olarak sosyal sorumluluk kavramı sadece iş örgütlerinde değil toplumdaki en 
küçük örgüt olan aileden en büyük örgüt olan devlete kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi 
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gereken bir kavram olarak nitelendirilmektedir (Yılmaz, 2006:67-79). Çeşitli kaynaklardan derlenen 
sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk tanımları incelendiğinde: (Lee ve Kotler 2006:201) 
sosyal sorumluluk faaliyetlerini toplumu kapsaması açısından değerlendirmektedir; örgütün 
benimsediği ve gerçekleştirdiği yaşanılan toplumun refahının iyileştirilmesi ile sosyal konularını 
irdeleyen, kurum çalışanlarını, tedarikçileri ve sermayedarların yanında genel toplum üyelerini 
içermek üzere daha geniş olarak değerlendirmektedir. Sosyal Sorumluluk kavramının ölçütleri (Akyar, 
2008: 241) Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2001 yılında ilkelere dayandırılarak‚ paydaşlarla 
diyalog ilkesi, adil ve ahlaki tutum ve davranışta bulunma ilkesi, üretken ve karlı bir ticaret yapma 
ilkesi’ ile ifade edilmiştir (http://www.acarindex.com, 03/01/2016). 
 
Halkla ilişkilerin, tarihsel gelişimi boyunca her iletişim araç ve yöntemini, kendi araç ve yöntemleri 
arasına dahil etmiş olması halkla ilişkiler disiplininin sosyal medyaya yaklaşımını da açıklamaktadır. 
Geniş kitlelere kısa zamanda iletişim imkanı vermekte ve sınırları ortadan kaldırmaktadır, mesafeleri 
daraltma özelliği, online medyayı da en kısa sürede halkla ilişkiler araç ve yöntemleri arasına dahil 
etmiştir. Bu sayede halkla ilişkiler ortamı haline gelen online medya, halkla ilişkilerin omurgası olan 
ikna, iletişim gibi dayanak noktalarında bir değişiklik meydana gelmemekle birlikte bu yeni mecrayla 
ortaya çıkan gelişmeler, mecranın özellikleri sebebiyle bir yönüyle halkla ilişkilerin gücünü artırmakta 
diğer yönüyle ise işini güçlendirmektedir (Peltekoğlu, 2014:321). Sosyal medya ağları, tek bir ortak 
kaynak üzerinden birbirine bağlanan insan grupları olarak da tanımlanabilmektedir. Bu ağlarda 
kullanıcıların kendi tanımladıkları bir profil hesabı yaratmaları mümkün olmaktadır, bunların yanı sıra 
şirketler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları vb. de bu yolla hedef kitlelerine iletmek 
istediklerini aktarma yolu bulmakta ve iletişim kurulmasını sağlayabilmektedir. Bu online mecranın 
hedef kitleye erişim gücü tartışılamaz boyutlara ulaşmaktadır. Bu yönüyle sosyal medya sadece kişisel 
iletişim için değil, halkla ilişkiler uygulamaları açısından da kullanılabilmekte, çok daha kolay 
organize olabilme, kişiler arası iletişim, düşüncelerin yayılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi 
konularda da pek çok faydası olduğu görülmektedir. 
 
Bu bağlamda, sosyal ağların ulaştığı insan sayısına ve kullanımlarına bakıldığında sosyal medyanın 
çok büyük bir güç olduğu görülmektedir. Internette görüntülenen sayfaların yüzde 20’si Facebook 
sayfasıdır. Dünyada yaklaşık 1 milyar Facebook kullanıcısı var ve günlük ortalama gezinme süresi 
kullanıcı başına 20 dakika. Diğer büyük aktör Twitter ise, 500 milyon civarında kullanıcıya sahip ve 
üzerinden günde ortalama 1.7 milyon mesaj gönderilmektedir. YouTube günde ortalama 2 milyar kez 
görüntülenmektedir. Sosyal medya araçlarının istatistikleri büyüdükçe, gündem oluşturma kapasiteleri 
de o oranda artmaktadır. Geleneksel medyada, sosyal medya hakkında çıkan haber sayısı 2007 yılında 
3 bin 500 civarındayken, 2011 yılında 60 binin üzerine çıkmış olduğu görülmektedir 
(www.halklailiskiler.com, 16/12/2015). Rakamsal verilerde de görüldüğü üzere Facebook ve Twitter 
bu geniş çaplı paylaşım ve aktarım olanağı sağlamasıyla en favori sosyal ağlar olmaktadır. Çalışmada 
da bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak uygulamanın desteklediği Vodafone Türkiye ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Twitter hesapları üzerinden örneklem aktarılacaktır. 
Çalışmanın örneklemi olan “Engelsiz Dünya Uygulaması” Türkiye Vodafone Vakfı’na aittir, 
uygulamanın içerisinde; 
 
•Erişilebilirlik durum bilgisi; noktalara ait kullanıcı yorumları ve fotoğraflar kullanıcılar tarafından 
eklenmekte ve içeriklerin tümü uygulama kullanıcıları tarafından oluşturulmaktadır.  
•Erişilebilirlik durumu oylanmamış noktaların bir kısmı City SDK ve Openstreetmaps kaynaklı olup, 
kullanıcılar tarafından eklenen yerlerin içeriğinin doğruluğundan Türkiye Vodafone Vakfı sorumlu 
olmadığını belirtmektedir ve kullanıcıların bu bilgileri değerlendirirken diğer bilgi kaynaklarından da 
faydalanmalarını önermektedir. 
•Yine uygulama içerisinde yer alan noktaların erişilebilirlik durumuna dair oy durumu aksi 
belirtilmediği takdirde kullanıcılar tarafından sağlanmakta olduğu bilgisi verilmekte ve oy durumunun 
doğruluğundan Türkiye Vodafone Vakfı sorumluluğu almadığını ifade etmektedir. 
•Kullanıcıların uygulama içerisindeki yer alan içeriğin doğruluğu ile ilgili uygulama üzerinden hatalı 
bilgi bildiriminde bulunulabileceği ancak ilgili bildirimin Türkiye Vodafone Vakfı tarafından 
değerlendirilip, gerekirse içeriğin uygulamadan tamamen kaldırılacağını bildirmektedir. 
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•İçerisinde yer alan erişilebilirliğe dair bilgilendirme amaçlı içeriklerin Türkiye Vodafone Vakfı 
tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınları ve internet sitesinden alındığı 
bildirilmektedir.  
•Son olarak uygulama içerisinde yer alan içeriklerin bir kısmının Türkiye Vodafone Vakfı’nın 
anlaşmalı olduğu sivil toplum örgütleri ve/veya dernekler tarafından sağlandığı, ilgili içeriklerin ilgili 
kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olduğu söylenmektedir (http://www.vodafone.com.tr, 
30/12/2015).  
 
Örnekleme teknikleri genel olarak iki kategoriye ayrılmaktadır, birinci grup teknikler “olasılığa dayalı 
olan” örnekleme teknikleridir. İkinci grup ise “olasılığa bağlı olmayan” tekniklerdir. Olasılığa dayalı 
olmayan tekniklerden biri olan “kartopu örnekleme”si araştırma evreninin sınırlarının ve evrene üye 
olanların kesin olarak belirlenemediği durumlarda kullanılan bir yöntem olmaktadır (Coşkun 
vd.2015:141). Bu çalışmada uygulanacaktır. 
12 Aralık 2015 tarihinde twitter.com/omurkinay hesabı, Wheelmap uygulamasından bahsederek kendi 
takipçileri ile aşağıdaki paylaşımı gerçekleştirmiştir, uygulamanın yaratıcısı  ve 25,1 B (Bin) takipçi 
sayısı olan Raul Krauthasen favorite yapmıştır (bkz.resim6). 

 
Resim6: Wheelmap uygulaması bilgilendirme tweeti. 

 
Araştırmanın konusu olan “Engelsiz Dünya” uygulaması incelendiğinde, IOS ya da Android cihazlara 
kolaylıkla yüklenmekte olduğu ancak, uygulamanın kullanılamadığı görülmektedir. Resim1 örneğinde 
görünen menüye tıklandığında harita vb. bilgilendirmelere ulaşılamadığı (Kasım 2015) görülmektedir. 
Uygulamadaki bu eksikliklerin giderilmesi için Vodafone Türkiye sosyal hesaplarından 
“vodafonedestek” hesabına twitter ile konu aktarılmıştır (bkz.resim7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resim7: Vodafone destek twitter sayfasına konu ile ilgili ilk bildirim tweeti. 
 
Ardından kullanıcılar, Vodafone destek biriminin cevabına karşın denilenleri yapmakta ve 
beklemektedirler, aradan geçen bir kaç gün sonrasında uygulamada bir iyileştirme görülmediği tespit 
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edilmiş ve twitter hesabı üzerinden 13 Aralık 2015 tarihinde Vodafone ile yeniden, twitter üzerinden 
iletişime geçilmiştir (bkz.resim8). 

 
Resim8: Vodafone Destek biriminin cevabı. 

 
14 Aralık 2015 tarihinde, omurkinay isimli kullanıcı hesabının, konu hakkındaki twetinin retweet 
edilmesi twitter.com/simtoalev isimli bir kullanıcıdan istenerek bu sorunun sosyal medyada 
yaygınlaşması, bir çeşit kamuoyu baskısı yaratılarak destek olması istenmiştir. Simto Alev 
kullanıcısının seçilmesi ise Ömür Kınay gibi kullanıcının da engelli olması ve engellilerden oluşan 
hedef kitleye ulaşılmak istenilmesidir, ayrıca Twitter.com/omurkinay hesabının  takipçi sayısı 1.029 
iken Twitter.com/simtoalev hesabının takipçi sayısı ise 9.995 kişiden oluşmaktadır. Bu bağlamda 
kartopu örnekleme yöntemine başvurulmuştur. 
Resim9’da görüldüğü üzere  tweet, 6 favorite ve 7 retweet ile yaygınlaşmaya başlamıştır, burada ise rt 
edenlerden  twitter.com/firattanis isimli oyuncunun 528 B takipçi sayısı ve ünlü bir aktör olması 
durumu ile çok sayıda kişiye bu tweet yeniden ulaşmıştır (bkz.resim10). 
 

 
Resim9: Bay no bady isimli kullanıcı yorumu. 

 
Yine aynı tarihte atılan tweete twitter.com/baynobady isimli kullanıcı “göstermelik yapmıştık olm 
sende anla işte” yazan bir yorum bırakmıştır (bkz.resim9) ve bu yorumu; Vodafone Türkiye, 
Vodafone Destek, Fırat Tanış gibi kullanıcılara ulaştırmıştır.  

 
Resim10: Fırat Tanış kullanıcısının rt örneği. 
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Konunun bir başka muhatabı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın twitter adresi olan 
twitter.com/ailebakanligi hesabına ise 20 Aralık 2015 tarihinde konu ile ilgili yeni bir tweet 
(bkz.resim11) atılmıştır.  

 
Resim11: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına atılan tweet. 

 
20 Aralık 2015 tarihindeki (bkz.resim11) ile aynı zamanda bir youtubber olan twitter.com/ekinkollama 
kullanıcısının bu tweeti rt etmesi ile  19.9 B takipçi sayısı bulunan bu hesapla Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının twitter adresine atılan tweet daha da yaygınlaşmıştır.  
Kartopu örnekleme yapmak için, her hangi bir şekilde evrene dahil birisiyle temas kurulur, ardından 
temas kurulan kişinin yardımıyla bir başkasıyla, daha sonra yine aynı yolla bir başkasıyla temas 
kurulur böylece örnek, zincirleme olarak büyütülür. Bu yöntemde problemin temeli ilk teması 
yapmaktır. Birinci kişiyle görüşüldükten sonra kartopu etkisiyle örnek kütleyi büyütmek mümkün 
olmaktadır. Ancak, bu yöntemin de temsil gücünün oldukça düşük olduğu söylenmelidir (Coşkun 
vd.2015:143). 29 Aralık 2015 tarihinde konunun muhatabı olan twitter.com/omurkinay isimli 
kullanıcıya Vodafone Destek, Vodafone TR, Aile Bakanlığı gibi kurumlardan hala bilgilendirme 
yapılmamıştır, ancak kullanıcının sıklıkla kontrol ettiği uygulama o gün aktif gözükmektedir; kullanıcı 
isim ve email ile uygulamanın içinde aktif olarak yer alamazken, kullanıcının ismi artık görülmektedir 
(bkz.resim3- resim12) ve kullanıcının bazı temel menülere ulaşması sağlanmaktadır ancak daha başka 
bilgilere yani uygulamanın asıl amacı olan engelli wc, rampa vs. gibi bilgilere ulaşımın hala 
sağlanamadığı görülmektedir. 

 
Resim12: Engelsiz Dünya uygulamasının iyileştirilmesi sonrası ekran görüntüsü. 

 
SONUÇ 
Bedensel engelli bireyler Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde yaşamlarını sağlıklı insanlar gibi 
kolaylıkla sürdürememektedir; çoğunlukla günlük hayat aktivitelerini, kamusal alandaki ihtiyaçlarını 
bağımsız olarak yapamamakta, birilerinin yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal yaşamdaki en 
büyük zorluk onların evlerinden çıkıp, hayata karışmasını sağlayacak fiziksel engellerle karşılaşma 
zorluğu olmaktadır. Kısaca bedensel engelli bireyler yaşamlarının her alanında farklı bir takım 
gereksinimlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu problemlerin çözülmesi gerekmekte ve onların 
yaşamlarının kolaylaştırılması için farklı sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Çalışmada, engelli kişilerin, engelli olmayan bireylerin de haklarına sahip olmalarının Anayasal bir 
hak olduğu gerekçesiyle, engelli bireyler için oluşturulmuş akıllı uygulamalar üzerinde durulmuştur, 
engellilerin kamusal alanda verilen her türlü hizmetten yararlanabilmeleri için bina ve kurumlar ile 
bilgiye rahatça erişebilmelerinin sağlanması gerekliliğinden yola çıkılarak “enformasyona aracı” 
olabilecek uygulamalardan örnek olarak seçilen Engelsiz Dünya uygulaması incelenmiştir. İnceleme 
sonucunda; sosyal medyanın özelliklerine bakıldığında; yaygın ağ, hızlı iletişim, etkileşim, ardından 
anındalık, kolaylık sağlaması ve sosyalleşmeyi sağlaması, son olarak ise kullanım kolaylığından ötürü 
önemli bir hale gelmiştir bu özellikleri ile kamuoyu oluşturmayı kolaylaştırmaktadır ancak bu 
kampanyaya yeterince kamuyoyu baskısı oluşturulamamış, medya tarafından ilgisiz kalınmış ve 
çoğunlukla milletvekilleri de çekimser yaklaşıp, katılım arttırılamamıştır. Örneklerden de anlaşıldığı 
üzere kurum ve Bakanlık tarafı projeye karşı isteksiz, bilgisiz ve ilgisiz görünmektedirler. Vodafone 
bu konuya karşı duyarsız kalmış, projeyi devam ettirmemiş, üstelik kullanıcılarına konu ile ilgili bir 
geri dönüş de yapmamıştır.  Proje, görünüşte şık bir uygulama olarak görülmektedir. 
 
Bildiğimiz gibi yaşam biçimleri teknolojiyle değişip şekillenebiliyor. Bilimin ilerlemesiyle tedaviler 
ileri seviyelere taşınabiliyor ya da imkansız-değişmez, sürekli engelli tanısı konulmuş kişilere ise 
teknik gelişmelerle sosyal hayatta varolabilmeleri için çözüm önerileri getirilebilir. Ülke 
yönetimlerinin sosyal-sağlıksal yardımlarıyla yeterli yetersiz engellilerin yaşamı da rahatlatılıp, engelli 
ailelerinin yükü de hafifletilebilir. 
 
Ülkemizde, yetersiz mimari altyapı ile erişim sorunları yaşamakta olan tekerlekli sandalye kullanıcısı, 
sözde oluşturulmuş uygulamalar ile kurumların ve bakanlıkların sorunlara karşı kayıtsız kalmaları ile 
karşı karşıya kalmaktadır; oluşturulmuş sözde sosyal sorumluluk projeleri de laf olsun diye 
yapılmaktadır. Günümüzde engelli bireyin toplum içinde yük görülüp, toplumdışına itilmesi, ailesine 
bağımlı olması ve devletin sırtında kambur gibi gösterilmesi çözülmesi gereken en önemli sorunlardan 
biri olmaktadır. 
 
Türkiye’de Anayasa’nın 10. Maddesi’nde (https://www.tbmm.gov.tr, 15/12/2015)  açıkça belirtildiği 
gibi “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir”.Engelli hakları konusundaki taleplerin yasal 
dayanaklarını Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinden. Anayasa ve 5378 Sayılı Engelliler 
Yasasında yer almaktadır. Dolayısıyla sorun artık yasal değildir; Toplum olarak engelli bireylerle 
birlikte olma, iletişim kurma deneyimimiz azdır, bu deneyim azlığı büyük oranda engellilerin sosyal 
hayatta engelsiz bireylerle yeterince birlikte vakit geçirememelerinden kaynaklıdır ve engelli birey 
sosyal yaşamda bağımsız varolabilme imkanına sahip olamamaktadır. Engelliler, toplumda yaşayan en 
dezavantajlı grup olarak nitelendirilebilmektedir ve sürekli olarak sosyal hayatın tüm alanlarında 
büyük ya da küçük engellerle mutlaka karşılaşmakta bu alanların içine dahil edilememektedirler. 
Karşılaştıkları bu engeller, engelli bireyleri ve ailelerini kendi fiziksel eksikliklerinden kaynaklanan 
engellerden daha fazla kısıtladığı görülmüştür. Son yıllarda engelli bireyler için, engelsiz bir Dünya 
yaratmaya odaklanılmakta; eğitim, ulaşım, meslek edinme, bilgi toplumu ve yeni teknolojiler gibi 
konularda gelişmiş ülkeler düzeyinde bir sinerji yaratılma hedefiyle çalışmalarını yapmaya 
başlamışlardır.  Sözde oluşturulmuş engelli mobil cihaz uygulamaları, konunun devamlılığının 
getirilememesi, takibinin sağlanmaması da engellilere ülkemizde yeterince değer verilmediğinin bir 
göstergesi olmaktadır.  
 
Engelliye faydalı olması temel esas olması gereken bu uygulama, kullanılamadığı için faydasız bir 
proje olarak kalmıştır. Türkiye’deki mobil cihaz uygulamalarında bedensel engelliler ile ilgili olarak 
öne çıkan Engelsiz Dünya projesi, aktif hale getirilememiştir. Akıllı cihazlarda kullanılan 
uygulamaların genellikle engeli olmayan bireylere göre üretilmesi ayrımcılık yapıldığını bizlere 
bildirmektedir. Ocak 2014’de faaliyete giren Engelsiz Dünya uygulaması, Ocak 2016 yılına 
gelindiğinde üzerinden geçen 2 yıla rağmen şimdilik Yandex gibi bir lokasyon bilgilendirmesi 
yapmakla sınırlı kalmıştır. Uygulamanın Dünyadaki örneği Wheelmap uygulamasına bakıldığında ise 
Avrupa’da yaşayan bir bedensel engellinin kullanımı açıısndan oldukça başarılı bir proje oluşturulmuş 
ve devamlılığı sağlanmıştır.  
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Engelliler için erişebilirlik, hakları kullanabilmenin bir aracı olmanın yanında, bağımsız yaşamanın, 
toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılabilmenin de koşuludur. Engellilerin bağımsız ve 
insan onuruna uygun bir yaşam sürebilmeleri için toplumun diğer üyeleriyle eşit şekilde fiziksel 
çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi dahil bilgiye ve iletişime, halka açık diğer tesis ve 
hizmetlere erişimlerinin sağlanması için ilgili Bakanlık ve kurumların  özde desteği her zaman 
olmalıdır. Projenin adı olan Engelsiz Dünya adı iddiası sadece bir isimden ibaret olmamalıdır. 
 
Engellilik çalışmalarında alana özgü teşviklerin yapılması yine bu alana yönelik AR-GE yatırımlarına 
ağırlık verilmesi, kamuoyu oluşturulması, Bakanlık gibi mekanizmaların konuyla ilgili  yeterince 
bilgilendirilmeleri ve konunun takibinin yapılacağı mercilerin oluşturulmasına gereksinim 
duyulmaktadır. Bir STK ile çalışılması, ekipler kurulup, verilerin işlenmesi uygulamanın biran evvel 
yeniden gözden geçirilip kullanılabilir bir hale getirilmesi gerekmekte ve yeterli tanıtımının yapılması 
sağlanmalıdır. 
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ABSTRACT 
The rapid development of information and communication technologies has opened a whole new 
realm of applications for these technologies. One such application is the development of virtual 
reality, which aspires to immerse the user within the system such that they feel more “present” within 
the portrayed virtual plane of existence than within their true reality. Many studies have developed a 
variety of approaches and methods on measuring immersion and presence in these systems, yet few 
have addressed the underlying technology for what it really is – namely communication technology – 
and evaluated the technology’s potential for immersion and presence before exposing the user to the 
virtual experience. Part of the issue lies in the difficulty in quantifying arguably subjective 
experiences such as immersion and presence. This study examines the existing literature on the 
definition and evaluation of immersion, presence, and virtual reality technologies, and aims to provide 
a theoretical framework through which virtual reality technology may be evaluated based on the 
human biological apparatus it appeals to. The framework is constructed on a modified version of the 
Media Naturalness Theory, which was selected as a basis due to the evolutionary support it provides 
in explaining our communication preferences. The framework may then be utilized to analyze 
prospective technologies for their potential to provide immersive experiences and incite presence in 
the users before any exposure or use has taken place, possibly providing further validity to any 
findings of post-exposure studies (such as with questionnaires so ubiquitous in the literature of the 
field). 
 
Keywords: virtual reality, technology, immersion, presence, Media Naturalness Theory.  
 

KULLANIM ÖNCESİNDE SANAL GERÇEKLİK 
TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR KURAMSAL 

ÇERÇEVE: UYARLANMIŞ İLETİŞİM ORTAMLARI DOĞALLIĞI 
KURAMI TEMELİNDE BİR BİYOLOJİK EVRİMSEL YAKLAŞIM 

 
ÖZ 
Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, bu teknolojilerin uygulamalarına ilişkin geniş bir dünyanın 
oluşmasına neden olmuştur. Bu kullanımlardan biri de, kullanıcısını sistemin içinde soyutlayarak 
onun gerçekten var olduğu gerçekliğe oranla sistem tarafından sunulan sanal alemde daha fazla 
bulunma hissini sunmaya çalışan sanal gerçeklik olmaktadır. Bu sistemlerdeki soyutlama ve 
bulunuşluğun ölçülebilmesi ile ilgili çeşitli yaklaşım ve yöntemlerin sunulduğu çalışmalar 
alanyazında (ve bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen alanyazın taramasında) yer almaktadır; ancak 
mevcut çalışmalarda bu teknolojilerin temelini oluşturan iletişim teknolojileri bakımından 
incelenmeleri ve kullanıcıya sanal gerçeklik deneyimi sunmadan önce, kullanılan araçların içsel 
soyutlama ve bulunuş sağlama potansiyellerine ilişkin bir yaklaşıma rastlanmamıştır. Bu konuda 
yaşanan sorunlardan birinin, öznel olarak görülebilecek soyutlama ve bulunuş hissinin ölçülebilir bir 
halde nicelendirilebilmesindeki sıkıntılar olduğundan söz etmek olasıdır. Bu çalışma, soyutlama, 
bulunuşluk ve sanal gerçekliğin tanımları ve değerlendirilmeleri ile ilgili alanyazını tarayarak sanal 
gerçeklik teknolojilerinin, hitap ettiği biyolojik duyularımızı temel alan bir yaklaşımla 
değerlendirilebilecekleri bir kuramsal çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçeve, iletişim 
tercihlerimizi açıklarken evrimsel biyolojiye dayanması nedeniyle tercih edilen İletişim Ortamları 
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Doğallığı Kuramı’nın uyarlanması ile oluşturulmuştur. Önerilen çerçeve, sanal gerçeklik için 
kullanılabilecek teknolojilerin kullanımlarından önce uygulanması yoluyla sunabilecekleri olası 
soyutlama ve bulunuşluk deneyimlerinin belirlenebilmesine yardımcı olarak (alanda yaygın olarak 
kullanılan anketler gibi) kullanım sonrasında gerçekleştirilen çalışmaların geçerliliklerine katkıda 
bulunabilecek olması dolayısıyla önem taşımaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: sanal gerçeklik, teknoloji, soyutlama, bulunuşluk, İletişim Ortamları Doğallığı 
Kuramı. 
 
 
INTRODUCTION 
Considerable efforts are currently placed on the development of virtual and augmented reality in a 
plethora of current and prospective applications. Once relegated to the realm of science fiction, the 
rapid development of various technologies ranging from visualization and audio to communications 
and computing have allowed the realization of technology capable of fooling human perception into 
the process of virtualization. Even throughout the development of virtual reality technologies, the 
technical and practical aspects of systems hindered any pragmatic application of these systems, and 
yet these technologies have currently advanced, miniaturized, and matured to the extent that virtual 
reality systems have entered the consumer realm. This, in turn, has unleashed the underlying potential 
in such systems, as public access has historically been a significant contributor to the further 
development of technological advancements. 
 
Within the scope of this study, a theoretical framework is proposed for the evaluation of virtual reality 
systems. This proposal is based on the fundamental understanding that beyond the technical 
capabilities and shortcomings innate to the ever-changing scope of technologies available to provide 
such services, virtual reality systems are in essence mediums of communication. They appeal to the 
senses to a degree that surpasses “traditional” mediums and modes of communication such as 
television, home theaters, gaming consoles, and even cinemas/film theaters. The level of involvement 
afforded to the senses through virtual reality systems establishes the basis of this study, in which the 
concepts of perception, immersion, and presence are discussed through a literature review to establish 
the baseline of that which is expected of an effective virtual reality system. The findings of this 
literature review establish the need for new approaches and methods in the measurement and 
evaluation of virtual reality systems. This in turn is followed by a proposed framework to effectively 
measure virtual reality systems, and is based on the relatively recent Media Naturalness Theory. As 
will be discussed further below in the literature review, the aim of this proposal is not just to merely 
contribute to the vast literature already established in the field, but to approach the issue from a 
perspective congruent to the biological basis of perception and how we perceive as human beings. It 
is due to this aim that the proposed framework establishes a method of measurement involving the 
evaluation of the technologies utilized in virtual reality systems based on our human senses, and the 
level of immersion that technologies can provide to satisfy and stimulate those senses. 
 
PERCEPTION AS A COGNITIVE PROCESS 
Human biology has provided us with various apparatus with which to experience the world in which 
we live in. Commonly referred to as the “senses”, human sensory perception is generally accepted to 
consist of sight, sound, touch, taste, and smell. Each sense responds in different ways and to different 
degrees to differing physical and chemical stimuli, resulting in the biological, physiological, and 
psychological process that allows us to survive in and experience the world in which we live in. The 
succession from stimuli, sense, perception, and eventual cognition are thus distinct concepts with 
specific defining characteristics. From this distinction, we must understand that the act of seeing is not 
the same as visual perception, wherein the former is the biological process of receiving visual stimuli 
while the latter is the incorporation of this stimuli into our cognitive process. Perception itself is an act 
that requires attention and awareness, and is therefore a step in the transformation of our senses into 
consciousness (Stufflebeam, 2007: 2). By definition, cognition refers to the act of knowing, in which 
we interpret our cognitive process such that we have a complete understanding of that which we 
perceive. Thus, our brain attempts to understand or create meaning from the stimuli that we are 
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exposed to, and is capable of doing this through the sensory data gathered from our senses. In most 
cases, this initial stage of perception is random in that it stems from random stimuli that we happen to 
be exposed to and may therefore be called exposure. In instances that are not random, wherein we 
actively choose stimuli through attention, this process of understanding stimuli is called interpretation 
(Perner, 2010: 1-3). Through this process of interpretation, we determine our relationship with and 
attitude towards that which we are perceiving. Attitude, in turn, emerges from both the relationship 
between our beliefs, feelings, and behavioral intent, and from their cumulative products (Perner, 
2010: 1-2). 
 
From this understanding of how perception works as a cognitive process, beginning with our senses 
and resulting in our conscious cognitive decisions and attitudes, the final result of the process as a 
whole would be behavior. The underlying differences between each individual, however, result in the 
fact that two people may portray different attitudes and behaviors even when they are looking at the 
same thing; due to their differences in perception (Fishbein & Ajzen, 1975: 50-51). While attitudes 
and behaviors may differ, studies have indicated that measuring perceptions by measuring the process 
from perception to conscious behavior is indeed possible (Ajzen & Fishbein, 1977: 888-918). 
Stemming from this ability to measure human behavior through their perceptions, theories such as the 
Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior have been utilized to great effect. 
 
Considering how the way we experience our surroundings through our senses is a deeply personal 
process involving physical, physiological, psychological, and experiential elements participating in 
harmony to establish our perceptions and thereby behaviors, this process as a whole may be integrated 
into the sensory trickery that is virtual reality (VR). Just as it has been posited that our perceptions 
may be measured, various measures exist in relation to how we perceive, react, and behave in virtual 
environments. These measures are discussed further in the following sections. 
 
PRESENCE: A CONFLICT OF INTERESTS 
Unfortunately for research in the field, there is no single definition of presence utilized in literature. 
While most accounts of the concept are at least similar, they do on occasion differ significantly 
enough to cause differing meanings. The differentiation in terminology and reference has reached the 
point where the study of the concept of presence has become a field unto itself. That being said, a 
brief overview of this field is prudent in better understanding the intent of this study as well. 
 
Witmer and Singer (1998), for example, define presence as “the subjective experience of being in one 
place or environment, even when one is physically situated in another”. The authors continue, 
indicating that presence in virtual environments may be achieved to varying degrees based on the 
satisfaction of variables such as the necessary conditions for presence (namely the allocation of 
selective attention), the psychological state of involvement (a consequence of focusing one’s energy 
and attention on a coherent set of stimuli or related activities and events), the psychological state of 
immersion (perceiving oneself to be enveloped by, included in, and interacting with an environment 
that provides a continuous stream of stimuli and experiences), and the eventual establishment of 
presence. They posit that in essence, both involvement and immersion are necessary for experiencing 
presence, thus a valid measure of presence should address factors that influence involvement as well 
as those that affect immersion (Witmer & Singer, 1998: 227-228). The authors continue, indicating 
that the following factors are also influential in measuring presence (1998: 228-230): 
 
 

1. Control Factors. 
a. Degree of control. 
b. Immediacy of control. 
c. Anticipation. 
d. Mode of control. 
e. Physical environmental modifiability. 

2. Sensory Factors. 
a. Sensory modality. 
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b. Environmental richness. 
c. Multimodal presentation. 
d. Consistency of multimodal information. 
e. Degree of movement perception. 
f. Active search 

3. Distraction Factors. 
a. Isolation. 
b. Selective attention. 
c. Interface awareness. 

4. Realism Factors. 
a. Scene realism. 
b. Consistency of information with the objective world. 
c. Meaningfulness of experience. 
d. Separation anxiety/disorientation. 

 
Witner and Singer then derive primarily from these base and contributing factors, a framework for 
developing questionnaires with the goal of measuring presence in virtual environments. 
 
In direct response to Witner and Singer, Mel Slater (1999) notes that while Witner and Singer “did not 
agree with my notion of immersion” as their study states that immersion itself is not an objective 
description of virtual environment technology. This disagreement seemingly stems from the fact that 
Slater defines immersion to refer to “the extent to which the actual system delivers a surrounding 
environment, one which shuts out sensations from the ‘real world’, which accommodates many 
sensory modalities, has rich representational capability, and so on...” (Slater, 1999: 560). Slater then 
continues to identify the fact that Witner and Singer specifically refer to immersion as the person’s 
response to virtual environment systems, thereby requiring the distinction between ‘system 
immersion’ and ‘immersive response’. In this regard, Slater indicates that in their own research, 
presence itself includes the following aspects (1999: 561): 
 

• The sense of ‘being there’ in the environment depicted by the virtual environment (VE). 
• The extent to which the VE becomes the dominant one – i.e., that participants will respond to 

events in the VE rather than in the ‘real world’. 
• The extent to which participants, after the VE experience, remember it as having visited a 

‘place’ rather than just having seen images generated by a computer. 
 
Slater finally posits that the framework for presence measurement is flawed in and of itself, as many 
of the proposed questions in reference to the various factors influencing presence listed above are 
innately objective. This, in turn, elicits the opinions of participants, while expecting an objective 
measure of presence through factors that are not necessarily independent of each other. 
 
A brief foray into Slater’s earlier work indicates a more direct reference to the distinction between 
immersion and presence, and the causality derived from increased immersion (Slater & Wilbur, 
1997). In this study, immersion is defined as follows (1997: 606): 
 

“Immersion is a description of a technology, and describes the extent to which the computer 
displays are capable of delivering an inclusive, extensive, surrounding and vivid illusion of 
reality to the senses of a human participant. Inclusive (I) indicates the extent to which 
physical reality is shut out. Extensive (E) indicates the range of sensory modalities 
accommodated. Surrounding (S) indicates the extent to which this virtual reality is panoramic 
rather than limited to a narrow field. Vivid (V) indicates the resolution, fidelity, and variety of 
energy simulated within a particular modality (for example, the visual and colour resolution). 
Vividness is concerned with the richness, information content, resolution and quality of the 
displays.” 
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Presence, on the other hand, is defined thusly in the same study: 
“Immersion can be an objective and quantifiable description of what any particular system 
does provide. Presence is a state of consciousness, the (psychological) sense of being in the 
virtual environment. Presence has been studied by many researchers in recent years, for 
example (Heeter, 1992; Held and Durlach, 1992; Loomis, 1992; Sheridan, 1992; Steur, 1992; 
Barfield and Weghorst, 1993; Barfield et. al., 1995). The fundamental idea is that participants 
who are highly present should experience the VE as more the engaging reality than the 
surrounding physical world, and consider the environment specified by the displays as places 
visited rather than as images seen.”  

 
Later studies that have analyzed the distinction between presence and immersion have also drawn 
from Slater’s definitions and differentiations, while still accepting that both concepts are complex and 
at times confusing constructs (Constantin & Grigorovici, 2003). While the cumulative evidence is not 
compelling enough to determine one way or another, and even though there appears to be an 
academic consensus that immersion influences presence, studies do not converge on immersion as the 
primarily quantifiable measure, and diversify in the measuring of both immersion and presence. 
Further studies also draw attention to the issues surrounding defining concepts in the field. Insko 
(2003) provides the following statement regarding the definition of presence: 

 
“The definition of presence has yet to be agreed upon by researchers. There are two 
definitions of presence that are most often discussed in the literature. The first is the “sense of 
being there” in one place or environment (i.e. a virtual environment) even when one is 
physically situated in another [1]. The second is the “perceptual illusion of nonmediation” [2]. 
This says that a participant experiences presence, when he fails to perceive or acknowledge 
that the environment is being presented to him through some type of media (e.g. television, 
HMDs).  
The lack of a single accepted definition, and the subjective nature of the above definitions, 
leads to difficulty in quantifying a participant’s presence. The first presence measures 
investigated were post-immersion questionnaires. These asked the user directly questions 
about presence or factors related to presence. In an effort to create more objective measures, 
behavioral and physiological methods were introduced.” 

 
As may be inferred from the literature thus far analyzed, the issue of achieving a clear definition 
regarding concepts such as immersion and presence is an ongoing one. Some research differentiates 
between real world presence and presence mediated through technology (Coelho, Tichon, Hine, 
Wallis, & Riva, 2006). Other studies have conducted literature reviews that reveal the shortcomings 
of attempting to measure presence through the various definitions and factors involving it (Shuemie, 
Van Der Straaten, Krijn, & Van Der Mast, 2001). Some researchers have accepted the terminological 
conundrum and focused on issues such as methodological variables and different approaches to 
measuring presence (Insko, 2003). In 2004, an exhaustive report funded by the European Community 
under the Information Society Technologies Program was published, collecting and analyzing 
possibly all of the established methods and approaches towards the measurement of presence in 
academic literature (van Baren & IJsselsteijn, 2004). The comprehensive report is indicative of how 
varied research in the field of presence may be, and underlines a key issue in research in the field: for 
the most part, measuring presence is a post facto process in which “participants” of an experiential 
event provide insight into their experiences. This, in turn, reveals that for the most part, the effective 
measurement of virtual reality technologies is conducted only after the design, production, and 
execution (or application) of a VR system has been completed. This deficiency in measurement brings 
us to one of the defining factors in measuring VR technologies and their efficacies: immersion. 
 
IMMERSION: CHECKING THE DEPTH OF THE POOL WITHOUT GETTING WET 
As discussed above, the issues surrounding the measurement of presence are varied, and the 
relationship between immersion and presence is also a strenuous one. Despite the discrepancies 
between the definitions of and relationships between presence and immersion (Witmer & Singer, 
1998; Slater, 1999; Constantin & Grigorovici, 2003; Shuemie, Van Der Straaten, Krijn, & Van Der 
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Mast, 2001), research in the field of presence commonly accepts a correlative relationship between 
immersion and presence while disregarding immersion as the primarily quantifiable measure, instead 
turning to methods and approaches in an attempt to measure presence. This trend to supersede 
immersion in presence research has resulted in the fields of presence and immersion studies 
diverging, and immersion research establishing a whole field of their own. Drawing from the 
aforementioned issue rising from measuring presence as a post facto process, this study draws from 
literature indicating that immersion is indicative of presence and therefore places emphasis on the 
measurement of immersion in accordance with the aims of this study. This approach is supported by 
literature in the field of immersion studies (Schubert, Friedmann, & Regenbrecht, 2001) (Krijn, 
Emmelkamp, Biemond, de Ligny, Schuemie, & van der Mast, 2004) (Slater, Lotto, Arnold, & 
Sanchez-Vives, 2009) (McMahan, 2003) which identify immersion as the objective qualification of 
VR equipment that influences presence. 
 
Similar to the issues discussed in measuring presence, measuring immersion also has no universal 
scale. For example, one study utilizes the number of sensorial channels, pictorial realism, system 
response time, control, and field of vision to refer to the immersion provided by VR systems, while 
elements such as body representation the presence of others are categorized under media 
characteristics independent of the actual technology being used (Coelho, Tichon, Hine, Wallis, & 
Riva, 2006). Insko (2003) draws attention to the advantages and disadvantages of subjective, 
behavioral, and physiological measures for measuring presence while also noting that other than 
physiological measure which may be conducted in real-time measurement or as a pre and post test for 
comparative results, all of the measures mentioned are post-immersion; they only postulate to be able 
to measure anything after whatever it is that is being measured has taken place and been completed. 
Some studies draw attention to the issues surrounding the definitions of immersion and presence, and 
postulate that a mixed approach of subjective and objective measures in determining immersion is 
ideal (Cairns, Berthouze, Dopharee, & Jennet, 2006). Burns & Fairclough (2015) conducted their 
study by placing focus on sensory immersion and challenge immersion, drawing attention to 
immersion being measured through feedback from sensory stimuli. The studies in the field are vast, 
ranging from measuring immersion through abstract concepts such as avatars (Farrow & Iacovides, 
2014), to immersion as a result of social engagement (Grinberg, Careaga, Mehl, & O'Connor, 2014), 
while others have studied for form and content to determine the relationship between immersion, 
emotion, and presence (Banos, Botella, Alcaniz, Liano, Guerrero, & Rey, 2004). One study, however, 
draws attention to how studies in the field focus on how immersion, presence, and VR systems are 
measured through outcomes and provides some insight as to the inputs that must go into designing 
VR systems for immersion and presence in the first place – thereby drawing focus to the usability of 
systems (Sun, Li, Zhu, & Hsiao, 2015). This, in turn draws attention to the more tangible aspects of 
VR. Setting aside for a moment the issues regarding definitions and terminology surrounding 
immersion, an objective measure for the evaluation of immersion in VR systems must deal in more 
tangible and explicit aspects of such systems. The influence that the actual technology used in the 
level of immersion that may be achieved is well documented through studies that measure the effects 
of screen size on immersion and the ensuing user attitudes and intents to use (Hou, Nam, Peng, & 
Lee, 2012), (Biocca, Daugherty, Chae, & Li, 2001) and similar studies on the technical aspects of 
systems such as depth perception in three dimensional viewing experiences and their influence on 
immersion (Ijsselsteijn, Ridder, Bouwhuis, & Freeman, 1997). While previous studies exist that 
propose objective measures for the measurement of immersion, they are based on the measurement of 
variables such as screen size, resolution, control methods, and latency (Cairns, Berthouze, Dopharee, 
& Jennet, 2006), or cognitive factors such as imagination, suspension of disbelief, interactivity, 
sensory completeness, fatigue, disorientation (Psotka & Davison, 1993) – all of which are valid 
constructs with which immersion has been measured, they are elements of VR system design 
developed and tailored to post facto immersion and presence studies without the theoretical basis of a 
theory as to why such elements are effective in immersion. Based on this shortcoming, this study 
proposes the Media Naturalness Theory as a theoretical approach to better understanding the 
requirements of VR systems and establishing a human oriented basis from which measurement and 
evaluation may take place. 
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MEDIA NATURALNESS THEORY 
Taking into account the literature reviewed above, along with the goal to provide a theoretical basis 
through which immersion in virtual reality may be postulated before actually the system to users, the 
Media Naturalness Theory (MNT) appears to be a suitable approach. Based on the assumption of the 
theory of evolution, MNT asserts that the result of human evolution is that our senses have evolved in 
a manner best suited for face to face communication (Kock, 2001). This approach stems from 
previous studies in communication that failed to satisfactorily explain the human preference and need 
for face to face communication (Kock, 2005: 117; Kock, 2001: 1-7; Kinney & Dennis, 1994). MNT 
itself is based on the Media Richness Theory, which posits that face to face communication is the 
“richest” medium of communication, but fails to base this preference on a sound theoretical basis. 
MNT, which overcomes the shortcomings of the Media Richness Theory, is based on the biological 
means we have to perceive the world around us, and bases it’s determination of media choice on our 
human physiology. 
 
Kock (2005: 117-132) indicates that while the human body has evolved over an immense amount of 
time to perfect face to face communication, it has not had time to evolve to better utilize new 
communication technologies. This is why we must develop these technologies to better fit our human 
capabilities in the first place, and this in turn is determined by how “natural” these technologies are. A 
reduction in the naturalness of communication media causes increased perceptive and cognitive effort, 
increased communication ambiguity, and reduced physiological arousal. In this regard, the 
“naturalness” of a communication medium is determinant of the success of communication, and 
thereby the tools utilized for said communication. Kock (2004) indicates that the vast potential of 
communication technologies are greatly limited by the limitations of human evolution, thus limiting 
the development of communication technologies to our own limitations of senses and sensory 
perception. 
The three main dependent constructs of the media naturalness hypothesis are identified as cognitive 
effort, communication ambiguity, and physiological arousal (Kock, 2005: 124). It is also posited that 
natural communication involves five key attributes (Kock, 2005: 121): 

• A high degree of co-location, which would allow the individuals engaged in a communication 
interaction to see and hear each other, as well as share the same environment while engaging 
in communication, 

• A high degree of synchronicity, which would allow the individuals engaged in a 
communication interaction to quickly exchange communicative stimuli, 

• The ability to convey and observe facial expressions, 
• The ability to convey and observe body language, 
• And the ability to convey and listen to speech. 

Kock then postulates that the naturalness of a communication medium created by a communication 
technology may be determined by the degree to which the technology incorporates (or suppresses) 
these five elements. 
 
MEDIA NATURALNESS IN AN UNNATURAL WORLD 
This study proposes the use of the Media Naturalness Theory for the evaluation of the technology 
used for virtual reality systems. Taking into account, for a moment, the fact that MNT is based on the 
evolution of our biological apparatus which has evolved for the optimization of face to face 
communication, MNT must be somewhat modified in accordance with the goal of this study. To be 
able to keep the sound theoretical basis of evolutionary sensory apparatus being tailored to face to 
face communication, yet utilize this approach in a fully synthetic environment to establish pre-
determined expectations of the technology being utilized, we must re-visit the five key attributes of 
media naturalness to determine what may be used as proxy in the absence of a second “face” in face 
to face communication. 
Co-location: The term “co-location” itself may appear to imply a sense of presence in and of itself. 
Within the context of MNT, it may even be seen as a term synonymous with telepresence. Due to the 
fact that in many cases, VR is not necessarily a social medium and yet still relevantly alters the 
perceived location of the user, in the context of using MNT to assess the technological capabilities, 
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this attribute may be modified to refer to the degree to which the user is removed from reality. In the 
case of assessing technology and it’s capability of immersing it’s user, co-location may refer to re-
location, as in the degree to which the user is removed from the physical reality they exist in, and 
placed in the reality presented to them within the system. As such, re-location would refer to how 
many senses of the user a system isolates, along with the degree to which these senses are stimulated 
in a manner plausible to the user in that their suspension of disbelief is satisfied. 
Synchronicity: Previous studies in immersion have studied issues such as latency, lag, and the general 
speed of the systems utilized. Synchronicity would implicitly refer to such variables, as any delay in 
the presentation of virtuality would in essence alert the user to the faux nature of what they are 
perceiving, thereby dismantling the suspension of disbelief. 
 
The ability to convey and observe facial expressions and body language: These attributes of MNT 
would refer to the visual and optical aspects of VR, in that without it such portrayals would not be 
possible. That being said, considering VR is not an exclusively social endeavor, any referral to the 
visual aspect of VR should not be limited to the expression of facial or physical cues. As such, taking 
into account how the observation of facial expressions would require the capability of visualizing 
minute changes, and the observation of body language would require the capability of seeing large 
objects, these two criteria may be attributed to resolution and field of view. Any technology 
attempting to portray diminutive changes such as facial expressions must be able to both capture and 
display those changes in enough detail that the user is capable of portraying and observing them. 
Similarly, the ability to convey and observe body language requires that the system is capable of 
capturing and displaying the whole body of users, and would thus require a wide field of view. 
Properties enhancing the visual aspect of a system such as stereoscopy, color gamut, and other display 
properties would be categorized under these attributes. 
 
The ability to convey and listen to speech: As indicated in reference to co-location, the term speech 
may be taken beyond the social context of face to face communication regarding VR technology. The 
ability to convey and listen to audio would satisfy the need for aural perception in VR systems, and 
the degree to which this satisfaction is provided may be attributed to qualities such as fidelity, 
volume, and directionality. To provide an immersive VR experience, the technology being used 
would be expected to take advantage of our binaural physiology. These aspects may be categorized 
under the simple audio attribute. 
 
Given the above appropriations for adapting MNT to better evaluate VR technology, certain 
shortcomings of this approach may also become apparent. The foremost of which is the distinct lack 
of addressing other sensory perceptions, namely touch, taste, and smell. While tactile feedback may 
not be a widely considered aspect of modern face to face communication (especially considering the 
modern western social norm of “personal space”), touch is a key sense with which we perceive and 
understand our environment. The sensory cues attributed to this sense range from temperature to 
texture, and tangentially, from pain to pleasure. Disregarding this amount of sensory input would, at 
first, seem short sighted and negligent. The fact of the matter is that while our sense of touch is 
capable of conveying a plethora of information, as of this study, we simply do not have the 
technology capable of portraying such a broad range of feedback with the necessary tactile detail for a 
convincing VR experience. The same situation holds true for the sense of smell and taste. Despite the 
existence of previous applications of smell in immersive experiences such as film and other viewing 
experiences (Smell-O-Vision, AromaRama etc.) dating back to the early 1900s, the unfortunate fact of 
the matter is that the real-world limitations of physics and chemistry prevent the production of a 
system capable of replicating the vast range of smell and taste we are able to perceive, with even 
modern systems (FeelReal) only capable of offering a limited range of aromas in consumable 
cartridges. 
 
Taking into account the technical limitations involved in appealing to the senses of touch, taste, and 
smell, an additional category of evaluation to refer to any additional sensory appeal, supplementary 
feedback, is proposed to refer to the degree to which additional inputs contribute to the replication of 
face to face communication in a convincing manner. Additional user inputs such as body, face, and 
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head tracking along with control methods would also fall into this category. By adapting the elements 
of MNT to better suit the evaluation of VR technology as communication technologies, certain 
aspects of technology may be evaluated in comparison to face to face communication before the 
implementation of these technologies, greatly reducing the ambiguity and variation expected of post-
use research. 
 
PROOF-OF-CONCEPT EXAMPLES 
To better illustrate how the modified MNT elements would be applied to communication 
technologies, the following examples use the attributes listed above in context with currently available 
communication technologies. This study proposes that a similar application of this approach to VR 
systems would be effective in the pre-determination of the level of immersion through a comparison 
of these attributes with face to face communication. These examples, provided based on traditional 
media such as film and television, may be expanded upon to encompass new communication 
technologies aspiring to provide virtual experiences. The traits of each system analyzed based on their 
naturalness attributes would be indicative of their capability to ensure the required immersion and 
eventual sense of presence. 
 

  Television 

Media 
Naturalness 

Re-location The user is not isolated from external sensory input 

Synchronicity 
Traditionally considered a passive audience experience, 
television does not inherently possess the interactive 
features required to measure synchronicity. 

Resolution 

Modern televisions are capable of achieving resolutions 
high enough to convey immense detail, but the distance 
between the viewing surface and user cause high 
variation in the ability of the user to detect detail. 

Field of View 
(FoV) 

The combined measures of screen size and distance to 
screen cause great variation in the FoV, and 
traditionally the FoV for viewing is low. The lack of an 
implicit interactivity somewhat negates the 
measurement of expressed FoV. 

Audio 

Most televisions possess stereo speakers capable of 
somewhat satisfying the binaural apparatus we possess. 
The simulation of immersive surround sound may be 
provided by directional speakers or the addition of 
more speakers. 

Supplementary 
Feedback No supplementary feedback is provided. 

 
Figure 1: Media Naturalness of Television. 

  Cinema/Movie Theater 

Media Naturalness Re-location 
The user is somewhat isolated from external sensory 
input, but as a commonly shared experience, the sense 
of re-location is limited. 
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Synchronicity 
Traditionally considered a passive audience experience, 
film does not inherently possess the interactive features 
required to measure synchronicity. 

Resolution 

Both analog and digital films possess very high 
resolutions capable of conveying immense detail. So 
much so, that the portrayal of details imperceptible to 
human vision surpasses the level of face to face 
communication, thereby introducing a somewhat 
unnatural degree of detail. 

Field of View 
(FoV) 

The immense screen size of movie theaters contributes 
greatly in occupying the FoV of the audience, 
contributing to the sense of re-location. The FoV is, 
however, dependent on screen size and the distance 
between the user and the screen. 

Audio 

Movie theaters commonly house a plethora of audio 
sources capable of reproducing the full range of human 
hearing from every direction. They may truly surround 
the user in sound, appealing convincingly to the user’s 
binaural hearing. 

Supplementary 
Feedback No supplementary feedback is provided. 

Figure 2: Media Naturalness of Cinema. 
 
While the above examples are provided based on well established existing communication mediums, 
newer technologies such as “multi dimensional cinemas” which claim to provide a more immersive 
movie going experience, for example, could also be analyzed through the lens of MNT. The 
movement of the seating, and the spraying of water vapor in these theaters would exemplify instances 
of supplementary feedback.  
 
CONCLUSION 
Within the scope of this study, a literature review of the field revealed the need for a theoretical 
framework to evaluate communication technologies used in virtual environments as a pre-test rather 
than post-test. The proposed theoretical framework is based on the Media Naturalness Theory, and 
has been adapted to better suit the circumstances of evaluating new communication technologies in 
VR applications but still being grounded in the concept of the evolutionary capabilities of our senses. 
By providing this framework, it is hoped that future developments, studies, and applications in VR 
technology may keep sight of the fact that the end user, after all, is human. While many of the 
concepts proposed within this study may seem implicit – such as the fact that higher resolution 
displays occupying a greater field of view of the user would immerse the user to a higher degree and 
contribute to the sense of presence – such statements are presented in the literature as results of post-
tests, mainly as results of user responses to questionnaires quantifying their experiences with a 
system. The theoretical framework proposed in this study explicitly bases these assumptions on our 
human biology, thereby providing a stronger foundation on which to base any such research relying 
on user experiences. By providing this theoretical framework as something to be utilized a priori, this 
study hopes to precede the issues surrounding the definitions and measurements of immersion and 
presence. This being the case, the framework proposed in this study is an ad hoc approach to the 
evaluation of communication technology in VR, and whether or not it may prove itself useful beyond 
this scope is a matter for other studies. Similarly, the argument may be made that previous post-test 
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studies, along with research that may be conducted in the future, have already addressed the values of 
measurement proposed in this research. This argument, however, fails to address the issue of having a 
set of guidelines (based on human physiology in this case) on which researchers may rely on to 
substantiate these values of measurement. 
 
Lastly, as some studies have proposed that presence itself is so subjective, it is in and of itself either a 
personal or social construct (Mantovani & Riva, 1999), or suggested that the experience of presence 
itself is dependent on the individual being willing to alter their consciousness to a degree that the 
suspension of disbelief reaches a level that reaches a form of cognition that is considered “make-
believe” – insinuating that it’s all in our head, regardless of external influence, or measures, 
quantifiable or otherwise (Turner, 2015; Turner, Turner & Carruthers, 2014). While the will to 
classify these concepts as immeasurable and intangible constructs (be they social, cognitive, 
subjective or otherwise abstract) may be tempting, disregarding the evidence in favor of immersion 
and presence being somewhat grounded in the concrete reality in which we exist in the first place 
would be counterproductive. While it is entirely possible and plausible that these concepts exist as a 
result of our ability to pretend, the physiological results of pretending are no less real. Under such 
circumstances, the value of starting out with that which is real in future studies – as proposed in this 
research – may prove valuable in better understanding the notional, transcendental nature of 
immersion and presence in future research, regardless of whether they result in quantifiable measures 
or not. 
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ABSTRACT 
Evil eye belief is found in many parts of the world and it plays a major social role in a large number 
of cultural contexts. The history of evil eye bead usage dated back to ancient times, but upon time it’s 
meaning have been re-constructed by culture. This paper focused on an amulet based commodity 
“evil eye bead” used against evil eye and for ornament in Turkey. In order to analyze the myth of evil 
eye bead, two-sectioned survey was conducted. First section determined evil eye belief rate, 
participant profile and objects against evil eye. In the second section, the semantic dimensions of evil 
eye bead was analyzed in the myth level encompassing its perception and function as a cultural 
opponent act. This paper interrogated the role of culture, geography, and history on the evil eye bead 
myth. 
 
Keywords: Evil Eye Bead, Culture, Myth, Semiology. 
 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NAZAR İNANCI: NAZAR BONCUĞU MİTİ 
 
 
ÖZ 
Nazar inancı dünyanın bir çok bölgesinde bulunmakta ve kültürel bağlamda önemli bir sosyal rol 
üstlenmektedir.Nazar boncuğunun kullanımı antik zamanlara dayanmakla birlikte, taşıdığı anlam 
zaman içerisinde kültür ile birlikte yeniden inşa edilmiştir. Türkiye’de hem süs eşyası hem de kem 
göze karşı kullanılan nazar boncuğu bu makalenin ana konusudur. Nazar boncuğu mitini analiz etmek 
için iki aşamalı anket çalışması yürütülmüştür. İlk aşamada nazara inanılıp inanılmadığı, katılımcı 
profili ve nazara karşı kullanılan nesneler belirlenmiştir. İkinci aşamada ise, nazar boncuğu, nazara 
karşıt etken olarak semantic boyutları ile birlikte irdelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Nazar boncuğu, Kültür, Mit, Semiyotik  
 
 
EVIL EYE BELIEF  
When you feel completely happy, or love someone above all else, or laugh too much, or everything 
goes quite well in the same period, do you ever possessed of fear to lose it? 
The evil eye phenomenon is the simple belief, based on the emotion of jealously, envy, desire, or 
admire to someone or something.  Someone can cause harm by looking at another’s property or 
person. This kind of belief is found in many parts of the world, and it plays a major social role in a 
large number of cultural contexts around the world (Maloney, 1976). The evil eye is commonly 
associated with envy, and conveyed by a look, touch or verbal expression of envy or by excessive 
admire and praise without a blessing (Elworthy 1895, 1-43).   
In Turkish culture, there is also similar approach on the basis of evil eye beliefs, named as ‘nazar’. 
The origin of the word is Arabic, means ‘to look, to look at’ (Er M., 2005:13;  Hançerlioğlu, 1984). 
The term ‘nazar’ is used by means of ‘eye touch’ to be cause damage to human, livestock or object 
(Er M., 2005:13; Pakalın, 1972; Marcais 1960, 784-6). In ancient Turkish dictionary ‘Divânu Lügati't-
Türk’, Kaşgarlı Mahmud defines evil eye as a fatal power that comes into being from bad effects and 
to ward it off  “egit” – a kind of medicine, used for protection from evil eye - and “moncuk-boncuk”-
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precious stone hung on horse’s neck- should be used. Yolcu implies that evil eye belief spread among 
people in three ways. First of all; ancient cultural beliefs transferred through generations. Second; 
after the birth of monotheist religions, they were combined with old cultural beliefs. Third; different 
migrations came and brought their culture from abroad and settled down in Anatolia (Yolcu, 2008). 
Former Turkish tribes also believed in evil eye and took precaution against it, such as Kazakhs 
attached amulets on their clothes, Gagauz Turks1 used amulets with cross (Güngör and Argunşah, 
1991). It is possible to diversify samples of precautions taken in different periods and cultures, but 
many of these beliefs are grounded before the adoption of Islam. As well as the cultural reflections of 
geographic settlement, Islamic Doctrine based upon the statement of Propet Muhammad "The 
influence of an evil eye is a fact..." [Sahih Muslim, Book 26, Number 5427] intensified the belief; on 
the other hand evil eye is not clearly mentioned in Koran. The religion of Islam not only prohibited 
amulets and talismans for protection, but also banned doing sorcery by reason of damaging the 
monotheist structure of religion (Davut, nd.). Extended to primitive ages, the origin of the old beliefs 
maintaining its entity while transforming in time, and keep going to influence on individual's daily 
life and behaviors (Çıblak, 2004). 
 
The belief of ‘nazar’ is not only prevalent in Turkey, but also very common in a large number of 
countries in which is named  ‘mauvais oeil’ in France, ‘elayn’ or ‘isabet-i ayn’ or 'ayn al-asūd ( عین
 ,in Arabia, ‘evil eye’ in America and England, ‘böser blick’ in Germany, ‘matisma’ in Greece ’(الحسود
‘bed nezer’ in Iran, ‘sihi’ in India and ‘mal de ojo’ in Latin America.  
 
As a concept, a superstition, a religious belief, or as a belief complex, the evil eye is historically and 
geographically widespread, but has a long history within the region of the Mediterranean (DiStasi, 
1981; Dundes, 1981; Francis, 1994; Migliore, 1997; Siebers, 1983). Recently it is known that evil eye 
belief, originated and spread from the Mediterranean basin. Elworthy (1958) and Story (2003) stated 
that it started in Classical Greece and later passed to ancient Rome (Figure 1). In classical Greek and 
Roman Mythology myth, one turn into stone that gazed into the eyes of snake haired Gorgon Medusa 
(DiStasi, 1981; Siebers, 1983). Briefly, the evil eye belief that originated primarily Mesopotamia and 
Middle East vary among different cultures and geographies (Thomsen, 1987).  

 
Figure 1. Roman-era mosaic from Antioch depicting a plethora of devices against the evil eye 

(Clarke, 2009) 
Located near the Mediterranean and on a part of a territory of ancient Mesopotamia and Roma, the 
land of Anatolia in Turkey has a great cultural heritage including evil eye belief. As a part of a belief 
system, evil eye concept’s roots vary upon culture and commodities of this concept gain different 
meanings. Analyzing topic within cultural context can give a deeper insight on meaning construction 
of belief.  
 
EVIL EYE AS A CULTURAL PRACTICE  
Brislin defines culture as a group of people who is connected with common beliefs, experiences, 
value and has a shared history (Brislin, 1981) that compose a prototype on individual’s responses. 
According to Goodenough, culture includes standards on how and what might be the individual's 
attitude in what is going on and what can be done about it (Goodenough, 1961). Evil eye belief has a 
																																																								
1 It is believed that wearing a stone as a necklace, or a plant, or wolf tooth, bear or eagle's claw can protect 
individual against evil eye.  Ram's horn, ram and ship figure was placed on the amulets and charms obtained 
from old Hun graves (Araz, 1995). 
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long history in Turkish Culture in which encoded rituals had been constituted by the time upon its 
meaning; how can individual be protected from it or how can individual be purified from its negative 
energy. These rituals evolved from past to present and became symbols of everyday life. Levi-Strauss 
accepts culture as a shared symbolic system created by the mind (Kartarı, 1999). Furthermore, this 
symbolic system, Öztürk defines as “created images”, supports transfer of the national heritage 
(Öztürk, 1997; Ersoy, 2002). In this context, evil eye bead is a materialized form of cultural belief. 
Cultural beliefs (they can be described as practices of culture) are composed of two forces 
(Acıpayamlı, 1962). 
1. Social values 
2. Psychological Reaction 
Social values create the frame of cultural practices and psychological reactions form the cultural-
opponent act. These two factors compose the Socio-Psychological Method. Evil eye belief can be 
regarded as a cultural practice and actions against evil eye can be regarded as cultural-opponent act. 
Evil eye cannot be solely regarded as a cultural case. A cultural practice and cultural-opponent act 
together composes a cultural case. 
Different kind of cultural opponent acts against evil eye are prevalent all around the world.  However, 
some amulets and rituals are unique to the region. In Turkey, Çıblak (2004:4-17) classified these 
opponent acts into two groups; protection methods against evil eye and rituals 2to remove the 
influence of it. Opponent acts or protection methods of Turkish culture can be divided into two 
groups: First is based on Islamic amulet ‘muska3’ made by religion men (hodja) who never accept 
financial gaining for this kind of activity or pray4 and say ‘masha allah’; and second is based on 
cultural objects belong to different local areas and subcultures of Turkey such as evil eye bead, hand 
shape, horseshoe, turtle shell, animal head, ram horn, bell, perforated stone, mercury and eggshell 
(Çıblak, 2004). Çobanoğlu bring out in his thesis ‘Superstitions Among People’ that evil eye belief 
rate in Turkey is higher among people who pray regularly than that of not pray. But they do not prefer 
amulets to avoid from it; rather consider to pray5 (Çobanoğlu, 2006).  
 

 
Figure 2. Horse shoe evil eye bead. (Çalış, E. and E. Çevik, 2010). 

																																																								
2 Lead Melting (Kurşun Dökme): Lead is put into a bucket or a small pan and melted in heat. On the other 
hand, patient sits on his/her knees and wears cheesecloth. Melted lead is poured to a water-filled container 
above patients’ head, within a number of different words or prays.; Ember Extinguishing (Köz Söndürme): 
In Trabzon, if somebody is suspecting from evil eye, embers, gotten from fire, are discarded to a cup of 
water by saying the names of guests, who are suspected as the source of evil eye; Fumigation (Tütsleme): In 
Turks, incense has been used in treatment, magic and protection from evil eye. Usually olive is used in 
incense and it should have a plenty of smoke and while burning seeds of olive should have sound to be 
effective.  Evil eye will disappear with this sound (Akalin, 1993: 257); and other rituals; rotating salt above 
the head or washing livestock with water affected by evil eye 
 
3 Evil eye amulet is made by hodja (prayer). One or more pray of Koran is written in a piece of paper, then folded 
up in a triangle form and covered with linoleum seven times, and put into a fabric cover to wear like a necklace. 
 
4 It is commonly known among Muslims that the protection can be achieved only by saying particular prays 
against evil eye such as 'surah al-falaq' and 'surah an-nas' and the use of talismans are prohibited. 
 
5 See footnote 3 
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Prof. Dr. Ali Çarkoğlu and Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu’s (2009) study ‘Devotion in Turkey: An 
International Comparison’ analyzed that evil eye belief rate is %35 and other beliefs like, magic, 
fortune telling etc. are only %10 rate. Survey results indicated that evil eye belief rate in Turk 
population approximately equal with worlds’, but belief in other cultural practices (magic, fortune 
telling) is under the world rate. With the exception of evil eye, religion is dominant on other cultural 
beliefs and an important question arises 'how can a devout population accept the opponent act objects 
of evil eye belief rejected by religion?' 
 
METHODOLOGY  
Evil eye signals and receiver compose cultural practice. Receiver of this practice is the object or 
animal or individual, which is under attack of evil eye signals. If there is no cultural opponent act to 
send signals away from receiver,evil eye signals can cause damage on receiver (Figure 3).  
 

 
 

Figure 3. Cultural Case - Myth 
 
Receiver is at the core of evil eye that exposed to signals of evil eye.  As it doesn’t sign same meaning 
for every person, it can be defined as floating signifier that signified changes upon culture or 
subculture. As a receiver, outstandingly beautiful or healthy people are thought to be especially 
vulnerable to it (Shiloh 1961, 277-88). The study was conducted in two sections. The fist survey has 
been conducted to decode “producer”, “receiver” and “opponent-act”. Participant profile was 
defined,, cultural opponent act and its artifacts were determined as receiver of glance or energy. The 
common acceptance of evil eye bead as a sign (or symbol) was proved in spite of the objection of 
Islam against amulets.  
 
In the second section, as a non-Islamic amulet, the meaning of evil eye bead was analyzed in the myth 
level in terms of semiology, its perception and function was questioned as a cultural opponent act. To 
gain an understanding of meaning, randomly selected 20 participants (10 man, 10 women) , were 
interviewed with six open-ended questions. Thanks to the information gathered from participants, 
myth of evil eye bead was analyzed as a sign of evil eye in terms of denotation and connotation.  
 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/013 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

197 

FIRST SECTION RESULTS 
Survey’s first section was conducted with 122 people; %63 female and % 37 male. All options in 
questionnaire selected from relevant literature. Average age of participant group was 35,5 and their 
educational level; %62 have associate or university degree, %24 have master or doctorate degree, 
%10 have high school or secondary degree and %4 have primary school degree. Participants’ % 84 
believed in evil eye, and %72 of them needs opponent-act for protection. 
 
In spite of the conventional wisdom, womenfolk believe in evil eye much more than men, percentages 
indicated that evil eye belief ratio doesn’t change upon gender. Evil eye belief is generally associated 
with uneducated and country people (Zammit G. and Maempel, 1968), however % 82,70 of educated 
participants (Associate Degree, University Degree, Master Degree, Doctorate Degree) believed in evil 
eye and %38,30 of them consider that evil eye is something to be avoided.  
 
Participants were inquired to identify receiver and gave receiver role mostly to people (happy couples, 
lucky people, people who are successful in their jobs, successful students). Objects had minimum role 
as receiver (Figure 4). So it could be said that participants mostly thought receiver as organic in 
material. Most participants think that receivers do not need to have special qualifications, while other 
half think receiver should be outstanding and beautiful. 
  
 
 

 
Figure 4. Receiver of evil eye 

 
The source of evil eye is generally determined as bad thought (% 41) and admire (%29), only few 
(%22) participants believe that it occurs without anyone’s intention. In literature, evil eye source has 
been described mostly by glance, but different types of sources like speech, psyche or puff has been 
mentioned, as well. Participants were asked, “Which of the followings cause evil eye?” Close ratios 
derived from answers; %35 Glance; %29 Psyche; %23 Speech or Sound; %13 Puff. Eye 
symbolization in evil eye artifacts directly linked to the glance. As to argue from analogy, eye became 
the intermediary to defect evil eye.  
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Figure 5. The opponent act (protection) of evil eye 

 
Evil eye belief can be summarized as glance sourced; being from jealous or bad ideas and mostly 
affects people or affecting an object. The most outstanding opponent acts are determined as pray, evil 
eye bead, maşallah and amulet. Although high acceptation of religious methods like Maşallah and 
islamic amulets, the commodity value of evil eye bead is more common (see Figure 5). Evil eye bead 
could be described as a souvenir product mostly brought by somebody else as a gift (%34). It is one of 
the favorable way to show the best wishes to someone who has a new house, car, or a new way of life. 
These results indicate that educational level, age and gender have no significant impact on the 
individuals’ evil eye belief. In the literature evil eye belief is generally related with ignorance, 
philistinism, agriculture and country life. The belief originated in the Near East with the evolution of 
complex peasant-urban cultures and spread in all directions (Maloney, 1976). Today having a 
university, doctoral, or primary school degree do not impact people, but culture/tradition have the 
greatest impact on evil eye belief of individuals. Another significant result was the receiver of evil eye 
could be an object as well as an individual. Beside religious protection methods, cultural objects have 
been used to ward off evil eye from individual for many years. Depart from all of them, evil eye bead 
is the most outstanding cultural opponent act representing protection, history, tradition, ornament and 
social practices in its meaning as a commodity product. 
 
MYTH OF EVIL EYE BEAD 
Having a significant role in social life, signs are studied in semiology as a science (Chandler, 2005; 
Barthes, 1993; Eco, 1976: 7).  Semiotics became a major approach at cultural studies in 1960s with 
the contribution of Roland Barthes. He took in systems of signs, whatever their substance and limits: 
objects, images, gestures, words, musical sounds and complex associations of all of these (Barthes, 
1967: 9). In addition, Chandler (2005) stated that signs can take the form of words, objects, images, 
flavors and art when we assign meaning. Evil eye bead is analyzed as a sign in terms of its denotative 
(signifier) and connotative (signified) meanings. The denotation is the form, the connotation is the 
meaning (which is mental) and the relation between form and meaning is the sign (Figure 6) (Barthes, 
1993). Denotation and connotation combined to produce ideology, myth is the naturalization of 
ideology. Myth makes dominant cultural and historical values, attitudes and beliefs seem entirely 
normal and natural (Barthes, 1977, 45-46). 
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Figure 6. Structure of myth 
 
Myth has double function: points out and notifies, makes us understand something and imposes on us. 
It is this constant game of hide – and – seek between connotation and denotation, which defines myth 
(Chandler, 2005). In Turkey, the most outstanding object as a sign of evil eye is evil eye bead that 
carries meaning, history, traditional knowledge and practice in myth context. The analysis of evil eye 
bead depends on denotative and connotative signifiers of evil eye myth, thus a qualitative research has 
performed with university degree 10 women and 10 men, age average 34. Four open-ended questions 
were structured to investigate the denotation and connotation of evil eye beads. Chandler stated that 
methodologies in semiotic analyzes are qualitative (Chandler, 2005). Osgood et al. (1957), in his book 
‘The Measurement of Meaning’ introduced a qualitative technique for the systematic mapping of 
connotations. In technique, people are asked to give impressionistic responses to a particular sign by 
using a pencil and paper. In this context, paper and basic colored pencils were given to participants to 
draw an imagined evil eye bead (Figure 7). Purpose of the question is to analyze form and color codes 
of object.  

	
 

Figure 7. A few drawings of participants. 
 
10 beads were drawn in circle, 8 beads in elliptical, 2 beads in drop, and one bead in flower form. 18 
rounded forms symbolizing the protection from evil eye can be regarded as the repeated form of eye. 
Therefore, according to analogy principle, source of the evil could be defected or destroyed only with 
its similar (Çıblak, 2004). Moreover, Jay pointed that an amulet’s power is based on its color, shape 
or material, which have acquired meaning from different beliefs (Jay, 1996). 
 
Turks generally have been a brown-colored society and blue-green eyed individuals are rare, so that 
public believed color-eyed individuals cause evil eye (Çıblak, 2004 and Acıpayamlı, 1962 and 
Abdülkadir, 1963). In ancient times, Central Asian people believed to the god of sky, Tengri Ülgen, 
that sits in the heavens and protects people from evil. Therefore, people regarded the color of blue sky 
as sacred color and used for protection (Erginer, 2006).   
 
Arrangement of colors from outside to inside is important to attract the evil eye. In common, blue 
rounded color placed at the outer line, followed by white or yellow, and black or dark blue placed at 
the center of form. The defensive strategy consists of distracting the eye by making it look at 
something other than receivers’ eye. Representatives of eyes, whether dots, circles, circle/dots or 
more complex motifs are extensively used for this purpose (Francis, 1994).  
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As a result of technological developments, today, different colors of evil eye beads are prevalent, but 
survey indicates those participants’ perceptions about evil eye still overlaps with blue color. Color and 
form emerged as one of the denotative level. 
 
Three evil eye bead differentiate in material, including glass, plastic and two-dimensional stickers 
given to participants and 13 of them were emphasized the importance of glass material with color and 
form to ward off evil eye. It is believed that glass bead should be broken down under the effect of evil 
eye. Seven participants did not make any discrimination between material and form; they believe just 
in evil eye myth, not object as an opponent act. These individuals considered evil eye beads as 
aesthetic objects for ornament and made their choices according to ease of usage, such as plastic 
sticker or paper sticker.  
 
Although all of the 20 participants are believed in evil eye, 12 of them gave importance to evil eye 
bead as an object. For other 8 participants, all evil eye figures are similar because all of them 
symbolize the evil eye concept, thus it is the main sign of evil eye myth in Turkish culture. Both of 
them have respect to traditional values in which evil eye beads and its usage diversified.  
 

 
Figure 8. Survey sheet. 
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Figure 9. Evil eye bead usage 

 
A set of pictures had shown to identify the meaning and usage (see Figure 9) Close relations between 
relatives, friends, neighbors…etc. are frequently meeting at home, therefore evil eye bead is usually 
used at home to protect household. 
 
Cars take the second place in consideration of attracting evil eye. Thus, evil eye beads are commonly 
in use on cars to prevent accidents. Also, it is known that ancient Turks were frequently hang beads 
on their horses. Finally, evil eye beads are mostly placed on jewelers for personal use as ornament.  In 
usage of evil eye bead, participants were divided into two groups; first group believes that evil eye 
bead should be seen by others to distract the individual's attention or look. After absorbing bad look, 
evil eye bead is believed to be broken. This group usually declared that the place of evil eye bead is 
home, car, and their body. In addition to the placement, the arrangement of colors and the material of 
beads are considerably important to be protective.  
 
Second group did not give importance to show it to others, and mostly marked safety pin (bead 
attached to it). Ease of usage on a fabric makes safety pin bead very favorable in Turkish culture 
(Figure 10). Particularly, small glass beads are used for babies and small children on their clothes, 
near their beds, and on pushchairs.  

 
Figure 10. Evil eye bead with safety pin. Picture taken on 15.11.2011. 

 
Evil eye beads were discriminated as real or fake according to their material and usage. Despite the 
manufacturers endeavor to expand the market with wide variety of beads in different color and 
material options, most people defined a classic evil eye bead as a sign of evil eye by means of their 
cultural codes.   
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CONCLUSION 
Evil eye bead is inherited from ancient times with overfilled meanings and significant forms, and 
today come out as a everyday artifact. We frequently come across with these signs on a taxi, on shop 
signboard, on paper tissue package, on sugar bowl at the buffet. Society grows up with these kind of 
signs and adopting the ideology of evil eye myth unconsciously. In this context, the high evil eye 
belief rate in well-educated people is related with the geographical and cultural factors. Since evil eye 
was defined as a floating signifier, its source was not given in place in this study.  
 
Study was conducted in two sections; firstly, participant profile was determined, and the common 
acceptance of evil eye bead as a sign was proved despite the objection of Islam against amulets. 
In the second section, the meaning of evil eye bead was analyzed in the myth level in terms of 
semiology, also its perception and function was questioned as a cultural opponent act (Figure 11). 
Thanks to the information gathered from participants, myth of evil eye bead was analyzed as a sign of 
evil eye in terms of denotation and connotation.  

 
Figure 11. Analysis of evil eye bead in the myth context 

 
The denotation of evil eye bead, consist of its material, form-function, color and use. Aesthetic, 
energy, tradition and protection features of sign were examined in the connotation level. These 
keywords can be combined each other and compose different signs to different people. For instance; 
material and color is important to a person believes in protection feature or; form-function and use is 
more important to a person believes in aesthetic feature. Form and meaning of artifact concrete entity 
of myth, which makes the ideology of evil eye entirely normal and natural. Hence, evil eye belief is 
commonly accepted by every segment of society whether educated or not. 
 
As the result of naturalization of myth, evil eye bead has a pervasive usage as souvenir in Turkey. 
Buying evil eye bead as a gift is very favorable in Turkish culture to indicate the message of greetings 
when someone married, buy a new house, car, or enter a new business. This indicates that social 
structure and practices affect the individuals’ perceptions, attitudes and beliefs. The knowledge from 
history and geography has been maintaining its impact intensively and consistently on individuals 
through evil eye myth. Even people do not believe in protective feature, they have attached value and 
respect to evil eye bead on account of symbolizing culture and tradition. 
 
 
REFERENCES 
Acıpayamlı, O. (1962). Anadolu’da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar. (Some Traditions and 
Beliefs About Evil Eye in Anatolia).  AÜ DTCFD. C. XX. S. 1-2. 17-38. 
Akalın, H., (1993).  Üzerlik,  II. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu 
(Symposium of the International Folk Culture Karacaoğlan and Cukurova). 20-22 November 1991 
Adana. (pp.247-260). Preceedings, Adana, Çukurova University Press. 
 
Araz, R., (1995). Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği (Harput Old Turkish Beliefs and 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/013 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

203 

Folk Medicine). Atatürk Kültür Dil ve TarihYüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi Yayını No: 
108. Ankara. Levent Ofset Mat.Yay. Ltd. Şti, 
Barthes, R. (1967). Elements of Semiology (trans. Annette Lavers & Colin Smith). London: Jonathan 
Cape. 
Barthes, R. (1977). Image-Music-Text. London: Fontana. 
Barthes, R. (1993). Myth Today. Mythologies. London: Vintage. 
Brislin, R.W. (1981). Cross-Cultural Encounters: Face to Face Interaction. USA. Pergamon Press. 
Campbell, J. K. (1964). Honour, Family, and Patronage: A Study of Institutions and Moral Values in 
a Greek Moun-tain Community. Oxford: Clarendon Press. 
Chandler, D. (2005). Semiotics for Beginners: Denotation, Connotation and Myth. Retrieved 
November 10, 2011, from http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem06.html 
Clarke. (2009). Roman-era mosaic from Antioch depicting a plethora of devices against the evil eye. 
Hatay Archeology Museum. Antakya Inv. Nr. 1024. Turkey. 
Çalış, E. & E. Çevik, (2010). Evil Eye Bead. Material Culture Series 34 (pp: 353-2) Republic of 
Turkish Culture and Tourism Ministry Press. 
Çarkoğlu, A. & Kalaycıoğlu, E. (2009). Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma 
(Religiosity in Turkey: An International Comparison) (Tech. Rep. ID:SU_FASS_2010/0002). Sabancı 
University. 
Çıblak, N. (2004). Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar. (Evil Eye, 
Evil Eye Belief and Practices Related to Evil Eye) Türklük Bilimi Araştırmaları (Turkish Science 
Research). (15):103-125. 
Çobanoğlu, A. (2006). Halk Arasında Yaşayan Hurafeler Üzerine Bir Alan Araştırması: 
Bursa/Osmangazi Örneği (A Case Study on Folk Superstitions in Public: Bursa/Osmangazi Case). 
Unpublished master thesis, Department of Basic Islamic Sciences, Sakarya University. 
DiStasi, L. (1981). Mal’occhio: The underside o f vision. San Francisco: North Point Press. 
du Boulay, J. (1974). Portrait of a Greek Mountain Village. Oxford: Clarendon Press. 
Dundes, A. (1981). Wet and Dry, the Evil Eye: An Essay in Indo-European and Semitic Worldview. In 
The Evil Eye: A Folklore Casebook, ed. Alan Dundes. (pp:257-98). New York and London: Garland 
Publishing. 
Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington. IN: Indiana University Press/London: 
Macmillan. 
Edwards, D. (1971). The Evil Eye and Middle East Culture. Folklore Annual (Austin, Texas) 3: 33-
40. 
Elworthy, F. T. (1895).  The Evil Eye: An Account of this Ancient and Widespread Superstition. 
London: John Murray. 
Elworthy, F. T. (1958).  The Evil Eye: An Account of this Ancient and Widespread Superstition. p. 5. 
Forgotten Books. ed.  
Er, M. (2005). Elazığ’da Nazarla İlgili İşlemlerin Sosyolojik Etkisi (Sociological Effects of Evil Eye 
Rituals in Elazığ) (Unpublished master’s thesis), Social Sciences Institute. Department of Philosophy 
Religion Sciences. Fırat University. 
Erginer, G. (2006). Elemterefiş / Anadolu'da Büyü ve İnanışlar. Yapı Kredi Yayınları.   
Ersoy, R. (2002). Folklorda Üçüncü Boyut Meselesi ve Avustralya Koalaları Örneği (Third 
Dimansion in Folklore and Australian Koala Case), Türkiye’de Halk Bilimi Müzeciliği ve Sorunları 
Sempozyumu (Symposium on Public Science Museums and Its Problems in Turkey), Ankara, 12 – 13 
December. 
Evans-Pritchard & Edward E. (1937). Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande. London: 
Oxford University Press. 
Foster, George M. (1972). The Anatomy of Envy: A Study in Symbolic Behaviour. Current 
Anthropology 13 (2): 165-202. 
Francis, P., Jr. (1994). Beads of the world: A collector’s guide with price reference. Atglen, PA: 
Schiffer Publishing, Ltd. 
Goodenough, W.H. (1961).  Comment on Cultural Evolution. Deadulus 90: 521-28. 
 
Granqvist, H. (1947). Child Problems Among the Arabs. Helsingfors: Soderstrom. 
Güngör H., & Argunşah, M. (1990). Gagauz Türkleri.-Tarih, Dil, Folklor, Halk Edebiyatı. Ankara: 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/013 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

204 

Kültür BakanlığıYayınları. 
Hançerlioğlu, O. (1984). İslam İnançları Sözlüğü (Islamic Beliefs Dictionary)(pp: 419-420). Remzi 
Kitabevi.  İstanbul. 
Jay, S. (1996). Amulet. In J. Turner, (Ed.) The dictionary o f art. London: Macmillan. 
Kartarı, A. (1999). Kültürlerarası İletişim ve Bir Araştırma Projesi (Intercultural Communication and 
a Research Project), Retrieved January 1, 2012 from   http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/33.php 
Maloney, C. (Ed.). (1976). The evil eye. New York: Columbia University Press. 
Marcais, P. (1960). Ayn and Evil Eye. In H. A. R (Eds). In Encyclopaedia of Islam. (pp: 784-6). Gibb 
Leiden: Brill.  
Migliore, S. (1997). Mal’uocchiu: Ambiguity, evil eye, and the language of distress. Toronto: 
University of Toronto Press. 
Osgood, C.E., Suci, G.J., & Tannenbaum, P.H. (1957). The Measurement of Meaning. Urbana, USA: 
University of Illinois Press. 
Öztürk, A. O. (1997). İmaj Yazıları (Image Writings). Konya. Gökhan Ajans. 
Pakalın, M. Z. (1972). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (Ottoman History Statements 
and Terms Glossary). (pg: 665). MEB Yay. C.II. İstanbul. 
Shiloh, A. (1961). The System of Medicine in Middle East Culture. Middle East Journal (15): 277-88. 
Siebers, T. (1983). The Mirror o f Medusa. Berkeley: University of California Press. 
Spooner, B. (1976). The Evil Eye in the Middle East. In The Evil Eye, ed. C. Maloney. 76-84. New 
York: Columbia University Press. 
Stillman, Y. (1970). The Evil Eye in Morocco. In Folklore Research Center Studies 1, eds. Dov Noy 
and Issachar Ben Ami. pp: 81-94. Jerusalem: Magnes Press. 
Story, W. (2003). Castle St. Angelo and the Evil Eye. Kessinger Publishing. ed. (pp. 149–52). 
Thomsen, (1987).  Zauberdiagnose und Schwarze Magie in Mesopotamien. Carsten Niebuhr Institute 
Publi-cations (Copenhagen, 1987) (pp. 50-57). 
Torntore, J. (1999). The Italian Coral Horn as an Object of Intimate Cultural Expression and 
Meaning. (Unpublished master thesis). University of Minnesota, December. 
Westermarck, E. (1926). Ritual and Belief in Morocco. 2 vols. London: Macmillan. 
Westermarck, E. (1961). Nazar Değmesi İnancı. Ankara. Yeni Matbaa. 
Yolcu, F. (2008). Adana İli Ceyhan İlçesi Halk Kültürü Araştırması. (Unpublished master thesis).  
Department of Turkish Language and Literature, Çukurova University, 87.   
Zammit G. & Maempel, (1968). The Evil Eye and Protective Cattle Horns in Malta.   Folklore, 79: 1-
16. Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Folklore Enterprises, Ltd. Retrieved November 
21 2011 from  
URL: http://www.jstor.org/stable/1259289 
 
 
 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
	

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/014 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

205	
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ÖZ 
Bu çalışmada televizyon programlarının çocuklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. 2 – 6/7 yaş arası 
çocuklarda görsel ve işitsel algının öğrenim düzeyine etkisi incelenmiştir. İşlem öncesi döneme ait 
Nesneleri algılamaya, anlamlandırmaya çalışırlar. Araştırma örneklemi olarak susam sokağı programı 
incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Zekâ, algı, görsel, işitsel, susam sokağı, televizyon programları. 
 

 
TELEVISION PROGRAMMES OF EDUCTIONAL PLACE ON THE 

CHILDREN 
“SAMPLES OF SESAME STREET” 

 
ABSTRACT 
İn this study, television programmes effect  watched on the children. The children aged 2 – 6/7 years 
were examined the effect of educational level of visual and auditory perception. The perception of 
children of pre – operational power is high. Period is the most powerful level of intelligence and 
perception. They try to perceive and sense objects. Sesame Street program as research sample was 
examined.   
 
Keywords: intelligence, perception, visual, auditory, Sesame Street, TV programmes.   
 
 
GİRİŞ 
Kuşaktan kuşağa aktarılan mitler, efsaneler, hikâyeler sözlü geleneğin parçasıdır. Daha sonra yazılı 
kültür ile kayıt altına alınmışlardır. Televizyon ile birlikte reklamlar, belgeseller, diziler, programlar 
hedef kitle üzerinde zaman zaman öğretici bir öğe olmuştur. Çizgi filmler, çocuk programları özellikle 
çocuklar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Çocuklar ilk olarak görsel ve işitsel algı ile çevrelerini 
tanırlar. Çocuk programlarının ve çizgi filmlerin birçoğu bu noktada öğretici bir etkiye sahiptir.  
 
Görsel kültür kavramı güncel sisteme uyarlanan, bireyden topluma yayılan, kitle iletişimin yarattığı 
teknoloji temelli bir yeni dünya anlayışı ve işleyişine işaret ederek, günlük yaşamdan sosyo-politik 
ilişkilere, çevre ve siyasete dek genişleyebilen küresel kültürün toplum üzerindeki müdahalesini 
temsil eder. Güncel sistemin görsel kültürü televizyonlarda, müzelerde, magazinlerde, tiyatrolarda, 
reklam bilbordlarında, bilgisayarlarda, alışveriş merkezlerinde yoğun bir şekilde etkilerini 
göstermektedir. (Aykut, (2013) s.705 – 714) 
 
Alev Parsa görsel kültürü, görsel deneyimin sosyal, kültürel incelemesi ve insanın gördüğü şeyi nasıl 
yorumladığıyla ilgilenen disiplinler arası bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Malcolm Barnard 
görsel kültürü “görsel olan” ve “kültürel olan” kavramlarının bileşimiyle açıklamaya çalışır. Ona göre 
görsel kültür görülebilen her şeyi kapsamaktadır. (Mamur, (2012) 12. 3) 
Tavin tarafından yapılan üç tanımı vardır.  
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1. Kalıcı şekilde görüntüler yoluyla etkilenen insan deneyiminin kültürel bir durumu; görebilmek için 
yeni teknolojileri görmek, resmetmek ve gösterebilmek için yeni pratikler,  
2. Kapsamlı bir dizi görüntü, nesneler ve düzenekler,  
3. Farklı görsel manifestolar ve kültür deneyimlerini araştıran ve yorumlayan eleştirel bir çalışma 
alanı.  
 
Biliş, organizmanın bilinçli olarak nesnelerin bilgisine ulaşmasıdır. Kavramların öğrenilmesi bilişsel 
yolla gerçekleşir. Kavram, herhangi bir nesne ya da olayın temel öğe ve özelliklerini birleştirerek ona 
kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlüktür. (www.nkfu.com/bilissel-ogrenme-nedir-turleri-
ornekler) 
 
Bir araştırma alanı olarak görsel kültür açısından ele alınan medya değerlerin yorumu ve analizini 
yapar ve bir görsel kültür pratiğini yani izleyiciyle bir ekran kültürü olarak ima edilen görüntü 
arasındaki ilişkiyi ele alır. (Aykut, (2013) s.705 – 714) 
Kısacası, görsel kültür insanların yaşamını biçimlendiren düşünceleri ve öyküleri temsil etmesinden 
dolayı önemlidir. (prezi.com/-tdkfnosva45/gorsel-kultur) 
Bilişsel öğrenme, insan ya da hayvanın, geçirmiş olduğu yaşantılar sonucu, bilgiyi işleme tarzında 
meydana gelen değişiklik olarak tanımlanabilir. Bilişsel öğrenme; yer öğrenme, model alarak 
öğrenme, kavrayış yoluyla öğrenme ve öğrenme kurulumları gibi farklı öğrenme biçimlerini de içine 
alır. (Sınav Dershanesi Felsefe Grubu Kitabı, 2010. S.76 – 77)   
Bu kuramı ortaya atan, ünlü psikolog Jean Piaget’tir. Piaget, özellikle çocuklar üzerinde yaptığı 
deneylerde, zekânın belli yaş dönemlerine göre ortaya koyduğu özellikleri ve bunların ortaya çıkardığı 
davranışları belirlemektedir. Piaget, zekâ gelişim evrelerini 4 aşamada incelemiştir;  
Duygusal  - Devimsel Evre: Çocuğun iki yaşına kadar olan dönemini kapsar. Bu dönem dış dünyanın 
duyularla anlaşılmaya çalışıldığı ve zihinde bazı imgelerin oluştuğu evredir.  
İşlem Öncesi Evre: Çocuğun 6 -7 yaşlarında olduğu döneme denk düşer. Bu evrede objeler bir bütün 
olarak algılanmaya başlanır. Çocuk görüneni göründüğü gibi ya da algıladığı gibi değerlendirir. Bu 
dönemde büyük küçük, az çok gibi yargılar kullanılmaya başlanır. Nesneler imgeler ve kelimelerle 
temsil edilmeye başlanır. Dil kullanımı bu dönemde öğrenilir. 
Somut İşlemler Evresi: Çocuğun 11 yaşına kadar olan dönemini kapsar. Bu dönemde objeler 
arasındaki değişmeler kavranabilir, bilgiler sistemli ve mantıklı bir şekilde işlenir.  
Soyut İşlemler Evresi: Bu dönem ergenliğe kadar sürer. Birey bu dönemde soyut düşünmeyi, ilişki 
kurabilmeyi, mantıklı çözümler üretebilmeyi, mantıklı akıl yürütmeler yapabilmeyi, karmaşık 
problemlerin içinden çıkabilmeyi başarabilecek noktaya gelir. (Sınav Dershanesi Felsefe Grubu 
Kitabı, 2010. S. 112)  
Piaget teorisi, bilme, anlama/ yorumlama ve öğrenme eylemlerini gerçekleştirmeyi sağlayan zihinsel 
etkinliklerin genel adıdır. Bilişsel gelişim insanın doğumundan başlayarak anlama/yorumlama ve 
öğrenme biçiminde hem nitelik hem de içerik açısından giderek yetkinleştiği bir sürece işaret 
etmektedir. (Wikipedia) 
 
GÖSTERİ ÇAĞI 
Yirminci yüzyıldan itibaren başlayan tarihsel süreci görsel çağ olarak adlandırabiliriz. Önceki 
konularda bunlara değinilmiştir. Araştırmalar beynimize yerleşen bilginin yüzde 75’inden fazlasının 
görsel süreçler sonunda oluştuğunu ortaya koyuyor. Gözlerimiz ile gördüğümüzde görsel olarak 
iletişime geçmiş oluyoruz. XX. yüzyıl kültürü içerisinde yer alan görme, bakma, izleme, gözetleme 
gibi eylemler okumayla ilgili eylemlerin ve kültürün bir devamı olarak ortaya çıktı. XXI. yüzyılın ilk 
on yılı içerisindeyken içinde bulunduğumuz dönem, temelde kelimelere ve sayılara dayanan “bilgi 
çağından” çok daha kapsamlı görseller, görüntüler ve semboller içeren bir “görsel çağı” ifade 
etmektedir. Geçmiş dönemlerde farklı ülkelere ve topluluklara ait dilleri anlamak gerekirken içinde 
bulunduğumuz dönemde görselleri çözümlememiz, anlamamız gerekmektedir. Diller arasında 
çeviriye dayanan bir süreç gerekirken, içinde bulunduğumuz dönemin görselleri için ortak bir anlama 
ve anlaşma noktası bulabilmemiz gerekiyor. 
 
İçinde bulunduğumuz görsel çağı tanımlayan belli başlı özelliklerden bahsetmemizde fayda var: 
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1. Hayat her zamankinden çok daha fazla görsel. Çağdaş hayatın çoğu bölümü ekranlar üzerinde 
gerçekleşiyor. Bu doğrultuda, insan deneyimi her zamankinden çok daha fazla görsel ve 
görselleştirilmiş durumda. 
2. Algılarımız ve özellikle görsel algılarımız kültürel temellere bağlı hareket ediyor. Hayatımızda yer 
alan görseller ve görsellere iliştirilmiş olanlar sosyal, politik ve kültürel hayatımızdan yararlanıyor. 
Görme biçimimiz ve gördüklerimize bağlı olarak verdiğimiz tepkiler temellerini kültürümüzden 
alıyor. Bu bağlamda, görseller de sosyal olarak inşa edilmiş oluyor. 
3. Görme, öğrenilen bir etkinlik halini aldı. Algılama kültürel etkenlere ve geçmiş görsel deneyimlere 
bağlı olarak gerçekleşiyor. 
4. Yazılı ve görsel iletişim arasında fark var. Yer alan araştırmalar görsel iletişimin farklı bir durum 
üzerinden hareket ederken yazılı iletişimin daha farklı anlaşma biçimleri üzerinde hareket ettiğini 
ortaya koyuyor. (Görsel Kültür, 2011) 
 
Alfabeyi öğrenirken söylediğimiz şarkılar olmuştur. Bu şarkıları söylerken esas amaç, çocukların 
görmeye başladıkları harfleri hatırlamaya çalışmalarına yardımcı olmaktır. Aynı şekilde, her harfi 
hatırlamamıza yardımcı olacak eşyalardan veya meyvelerden yararlanmaya çalıştığımızı da 
hatırlamışsınızdır. “E” dediğimiz zaman “Elma” fotoğrafı veya çizimi kullandığınızı hemen 
hatırlayabilirsiniz. (Görsel Kültür, 2011. 5. 143 – 144)  
 
Dünyada, televizyonun, Amerika’dakiyle aynı teknoloji olsa bile, bildiğimiz halinden tamamen farklı 
bir araç olduğu pek çok yerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Burada, halkın çoğunluğunun televizyon 
aygıtına sahip olmadığı ve olanlarınsa yalnızca bir aygıta sahip olduğu, yalnızca tek bir kanalın 
izlenebildiği, televizyonun program saatine uygun işlemediği, çoğu programın amacının hükümet 
ideolojisi ve politikasının desteklenmesi olarak saptandığı, reklamların henüz bilinmediği, esas 
görüntünün “konulan kafalar” olduğu, televizyonun çoğunlukla sanki radyoymuş gibi kullanıldığı 
yerler kastedilmektedir. (Postman, 2014. S. 100)  
 
Eğlence, televizyondaki her türlü söylemin üst – ideolojisidir. Neyin gösterildiğinin ya da hangi bakış 
açısının yansıtıldığının hiçbir önemi yoktur; her şeyin üstünde tutulan varsayım, hepsinin bizim 
eğlenmemiz ve haz almamız gözetilerek sunulmasıdır. Yani, düşünmeyi sağlamak değil, alkış almak. 
(Postman, 2014. S. 102 – 105) 
 
Televizyon bizim kültürümüzde kendisiyle ilgili bilgi edinmenin esas aracıdır. Bu yüzden 
televizyonun dünyayı nasıl sunduğu, dünyanın doğru biçimde nasıl sunulacağının da modelini 
oluşturur. Üstelik eğlencenin her türlü söylemin metaforu biçimini alması yalnızca televizyon ekranı 
ile sınırlı değildir. Aynı metafor ekranın dışında da egemendir. Bir zamanlar politika, iş, din, eğitim, 
hukuk ve diğer önemli toplumsal alanlardaki üslubu tipografinin belirlemesi gibi, şimdi de ipleri eline 
geçiren televizyondur. Amerikalılar mahkeme salonlarında, okul sınıflarında, çalışma odalarında, 
yönetim kurulu odalarında, kiliselerde, hatta uçaklarda artık birbirleriyle konuşmamakta, tersine 
birbirleriyle eğlenmektedirler. Karşılıklı olarak alıp verdikleri artık, fikirler değil, imajlardır.  
 
Örneğin Chicago’da, Roma Katoliği olan Peder Greg Sakowicz dinsel vaazını rock’n roll müziği 
eşliğinde verir ve şu sözü söyler; “Kutsal olmak için sıkıcı olmak zorunda değilsiniz.” 
(Postman, 2014. S. 107)  
 
New York City’deki St. Patrick’s Katedrali’nde görevli Rahip John J. O’Connor New York 
Başdiyakozluğu Başpiskoposu olarak atanmasıyla ilgili espri yaparken New York Yankee Beysbol 
takımının kepini giymişti. Sakowicz kutsal olmak için sıkıcı olmak gerekmediğine inanırken, 
O’Connor anlaşılan kutsal olmak da gerekmediğine inanmaktadır. 
 
1984’te hem WCBS – T hem WNBC – TV tarafından büyük bir coşkuyla bildirildiği üzere, 
Philadelphia’daki devlet okulları, ders konularının çocuklara şarkılarla öğretilmesini öngören bir 
deneye girişmişlerdi. Bu fikri geliştiren Mr. Jocke Henderson, hem matematik ve tarihi hem de 
İngilizceyi rock müzik eşliğinde öğreterek öğrencilere dersleri daha fazla sevdirmeyi planlamaktadır. 
Bu fikrin ilk öncüsü Children’s Television Workshop’tu. Onların hazırladığı “Susam Sokağı” 
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programı, eğitimin eğlenceden ayrılamayacağı fikrinin pahalı bir örneğini temsil eder. Ancak Mr. 
Henderson’ın da bir üstünlüğü vardır. “Susam Sokağı” yalnızca okumayı hafif bir eğlence dozuyla 
öğretmeyi amaçladığı halde, Philadelphia’daki deneyle amaçlanan, sınıfı bir rock konseri yerine 
çevirmektedir. (Postman, 2014. S. 107 – 109)  
 
 
Bütün bunlardan çıkarabileceğimiz anlam şudur: Bizim kültürümüz işlerin, Bilhassa önemli işlerin 
yürütülmesinde yeni bir yol izlemeye başlamıştır. Her geçen gün gösteri olan şeyleri birbirinden 
ayırmak zorlaştıkça kültürümüzün söyleminin niteliği de değişmektedir. Rahiplerimiz, başkanlarımız, 
cerrahlarımız, avukatlarımız, eğitimcilerimiz ve televizyon habercilerimiz, kendi disiplin alanlarının 
gerekliliklerini karşılamaktan ziyade iyi bir şovmenliğin gerektirdiği davranışlara kafa yormaktadırlar. 
Irving Berlin “There’s No Business But Show Business” dese yeterdi. (Postman, 2014. S. 112)          
 
TELEVİZYON PROGRAMLARININ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDEKİ YERİ 
1969’da yayına başladığı zaman, çocukların, anne - babaların ve eğitimcilerin severek 
benimseyecekleri “Susam Sokağı” kadar daha sağlam bir girişim olamazdı. Çocuklar programı 
sevdiler, çünkü izledikleri reklamlardan onun televizyondaki en ustaca hazırlanmış eğlence programı 
olduğunu seziyorlardı. Henüz okula gitmeyen, hatta okula yeni başlamış çocuklar açısından bir 
televizyon dizisinden bir şeyler öğrenmiş olmak fikri tuhaf görünmüyordu. Üstelik televizyonun 
onları eğlendirmesi çok olağan sayılıyordu.  
 
Anne – babaların “Susam Sokağını” sevmelerinin çeşitli nedenleri vardı. Bu nedenlerden birisi, 
çocuklarının televizyon izlemelerini kısıtlayamamalarından ya da kısıtlamamalarından dolayı 
kapıldıkları suçluluk duygusunu hafifletmesiydi. “Susam Sokağı”, dört ya da beş yaşındaki bir 
çocuğun kendisi için hiç olmayan bir şekilde saatlerce televizyon ekranının önüne çakılıp kalmasına 
izin vermeyi haklı gösterir gibiydi. Programda şirin kuklalara, ünlü kişilere, tatlı ezgilere ve hızlı 
geçişlere yer verilmesinden çocukların zevk alacağı kesindi ve program buna bağlı olarak çocukların 
eğlenceyi seven bir kültüre girmeye yeterince hazırlanmalarına hizmet edecekti. Eğitimcilere gelince, 
“Susam Sokağını” genel olarak onlar da onaylıyorlardı. (Postman, 2014. S. 159 – 160)   
 
ARAŞTIRMA ŞEMASI 
 

 
 

Araştırmanın 
Adı 

 
 

Konusu 

 
 

Amacı 

 
 

Yöntemi 

 
 

Sınırlılıklar 

 
 

Evren 

 
 

Örneklem 

 
TV Çocuk 

Programları 

 
TV Çocuk 

Programlarının, 
2 – 6/7 Yaş 
Çocuklar 

Üzerindeki 
Etkisi 

 
TV Çocuk 

Programlarının 
2 – 6/7 Yaş 
Çocuklar 
Üzerinde 

Olumlu Bir 
Etkisi Vardır. 

 
Focus 
Grup 

 
10 Çocuk 

 
2 -6/7 
Yaş 

Arası 
Çocuklar 

 
Susam 
Sokağı 

 
Tablo:1 Araştırma Şeması 

 
Televizyon programlarının çocuklar üzerindeki etkisini incelemek üzere 10 kişilik 2-6/7 yaş arası 
çocuklar üzerinde “Susam Sokağı” programının etkisi gözlemlenmiştir. Focus grup işlem öncesi (2 – 
6/7 yaş) 10 çocuktan oluşmaktadır.  İşlem öncesi döneme ait çocukların algı gücü yüksektir. Yani 2 – 
6/7 yaş çocuklar bu dönemde birçok şey öğrenebilirler. Zeka düzeylerinin ve algılarının en güçlü 
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olduğu dönemdir. Nesneleri algılamaya, anlamlandırmaya çalışırlar. “Susam Sokağı” programı 
öğretici bir çocuk programı olarak bilinmektedir. Buna göre programın öğretici olup olmadığı ve 
çocuklar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olup olmadığı incelenmiştir.   
 
 
 
 
 
Araştırmanın Bulguları 

• 6 Kız ve 4 Erkek Çocuk 
• Çocukların hepsi 3 – 6 yaş, yani işlem öncesi dönem yaşlarındadır. 
• 4 yaşındaki çocuklar kreşe gitmektedir, 5 – 6 yaşındaki çocuklar anasınıfına gitmektedir. 

1. Kütüphane ne işe yarar? 
 

İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 
Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Bilmiyorum 
- Çok kitap olan yer 
- Bulamadığımız kitapları bulduğumuz yer 
- Çok fazla araştırma kitabı olan yer 

Arabaların olduğu kitaplar var 
- Uçakların olduğu kitaplar var. 
- Çok fazla araştırma ve ders kitapları olan 

yer 

 
- Çeşitli kitapların bulunduğu yer 
- İstediğiniz kitabı bulacağınız yer. 

 
Programı izlemeden önce 3 yaşındakilerin bu soru hakkında bir bilgileri yoktur. Ancak diğer çocuklar 
sevdikleri konular hakkında ya da birçok kitabın, birçok araştırma kitabının bulunduğu yer olarak 
cevap vermişlerdir. Kısmen doğru olan cevaplar, programı izledikten sonra da olumlu bir etki 
yaratmıştır. Çünkü bütün çocuklar hemen görseli hatırlayarak doğru yanıtı vermişlerdir. Bunun etkisi 
bir sonraki soruda görülmektedir.   
 
2. Kütüphanede nasıl davranmalıyız? 
                       

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Bilmiyorum 
- Şarkı söylememeliyiz 
- Kitapları yırtmamalıyız. 
- Yüksek Sesle Konuşmamalıyız 

 

 
- Süt ve kurabiye yok 
- Sessiz olmalıyız.  
- Bisiklet, kurabiye kitapları bulunur 

 

 
İzlemeden önce alınan cevaplar kısmen doğrudur. İzledikten sonra ise çocuklar görseldeki kurabiye 
canavarını ve cevaplarını hatırlamışlardır. Doğru cevabı verdikten sonra hatırladıkları görseli 
anlatarak aynı yanıtları kullanmış ve muziplik yapmışlardır. Hem eğlenip hem de öğrenmişlerdir. 
 
 
3. “Apple” burada ne yazıyor ve bu kelime ne demek? 
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İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 
Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Annemin telefonu, Babamın telefonu 
- İphone 
- Babamın telefonu 
- Candy Crush, Temple Run 
- Oyun indirme yeri, Subway Surf 

 
- Elma 
- Apple diye okudular. 
- İngilizce olduğunu bildiler. 
- Banana, orange diye örnek verdiler. 

 
İzlemeden önce anne ve babalarının kullandıkları telefon markası, telefondaki oyunlar, aplikasyon 
akıllarına gelen ilk cevaplardır. Ancak izledikten sonra bir meyve olduğunu ve Türkçe - İngilizce 
isimleri söylemişlerdir. Ve diğer meyvelerden İngilizce olarak örnek vermişlerdir. 
   
4. Cookie Monster’ın en sevdiği yiyecek nedir? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Mavi Canavar 
- Kurabiye seven canavar 
- Bende kurabiye istiyorum. 
- Çikolatalı Kurabiye  

 
- Kurabiye 

 

 
İzlemeden önce çeşitli doğru cevaplar verilmiştir. Ancak izledikten sonra mavi canavar tanınmış ve 
kurabiye doğru yanıtı verilmiştir.  
 
5. 1’den – 10’a kadar sayınız? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- 5’e kadar saydı (5 Dakika Klişesi) 
- Saydılar. 
- 100’e kadar Türkçe, 10’a kadar İngilizce 

saydılar.  
 

  
- 20’ye kadar saydılar. (İngilizce ve 

Türkçe) 
 

 
İzlemeden önce saymışlardır. 3 yaşındakiler ise sürekli olarak 5 dakika klişesinden bahsederek 5’e 
kadar saymışlardır. Ancak izledikten hepsi doğru saymıştır. 20’ye kadar da İngilizce saymışlardır. Ve 
de sayıları şarkı olarak söylemişlerdir. Çünkü görselde sayılar müzikal olarak anlatılmıştır. Burada 
çocukların işitsel algı gücü ön plandadır. 
6. Dünya’da kaç kıta var? 
                      

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
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- Asya, Avrupa, Afrika 
- Asya, Avrupa, Amerika 
- Asya, Avrupa, Amerika,Afrika 

  
- Hepsini söylediler. 

 
İzlemeden önce hepsi bilinmemiştir. İzledikten sonra ise hepsi söylenmiştir.  
 
7. Mona Lisa’yı kim çizdi?                     

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- O bir resim mi? 
- Da Vinci  
- O nedir? 

 

 
- Leonardo Da Vinci Mona Lisa’yı çizen 

ressamdır. 
- İtalyandır. 
- Gülümseyip, gülümsemediğine karar 

verilemeyen kadın 
 
İzlemeden önce kim olduğunu tam olarak bilememişlerdir. Sadece soyadı söylenmiştir. Ancak 
izledikten sonra daha detaylı bilgiler söylemişlerdir. Kim oluğu, tam adı, nereli olduğu ve tablonun 
içeriğinden bahsetmişlerdir. 
 
8. Tavşan, Sincap ve Farenin en sevdiği yiyecekler nelerdir? 
                 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Havuç, Peynir 
- Fındık, Peynir 
- Havuç, Fındık/Ceviz, Peynir  
- Hepsi bildi. 

 
- Hepsi bildi ve bunu bir şarkıyla 

ezberlediler.  
- Aslan, kaplan etçildir dediler. 
- Zürafa boynu uzun olan hayvandır. Ve 

ağaç yapraklarını yer. 
 

 
İzlemeden önce doğru cevaplar verilmiştir. İzledikten sonra şarkı olarak söylemişlerdir. İzledikleri 
bölümden detaylı örnekler vermişlerdir.   
 
9. Topu havaya atsam yere düşer mi? Neden? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Evet 
(Nedenini söylemediler.) 

 
- Havaya atılan her şey yere düşer. Buna 

yer çekimi denir.  
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İzlemeden önce doğru yanıt vermişlerdir. Fakat nedenini söylememişlerdir. İzledikten sonra ise 
nedenini de söylemişlerdir. Programdaki gibi şakalaşmışlardır. Havaya attıkları topu hiç yere 
düşürmeden birkaç dakika oyun oynamışlardır.  
 
10. Bir haftada kaç gün var? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- 7 
 

- Haftanın günlerini söylediler. 

 
İzlemeden önce sayı olarak söylemişlerdir. İzledikten sonra ise günleri şarkı olarak söylemişlerdir.  
  
11. Haftanın günlerini söyleyiniz? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- İki gün eksik söylendi 
- İki gün karıştırıldı. 
- Hepsi doğru söylendi. 

 
Hiç karıştırmadan İngilizce şarkı 
olarak söylediler. 

 
İzlemeden önce karıştırdılar ve eksik söylediler. 5 çocuktan doğru cevap alınmıştır. Ancak izledikten 
sonra İngilizce şarkı olarak söylenmiştir. Daha sonra da aylar İngilizce şarkı olarak söylenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
12. Ü harfi ile başlayan bir şey söyleyiniz? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 
 

- Üzüm 

 
- Ütü, Ülke dediler. 
- Bir tanesi arkadaşının adını (Ümit) 

söyledi. 

 
İzlemeden önce tek bir örnek verilmiştir. İzledikten sonra ise örnekler artmıştır.  
 
13. Penguen bir kuş türü müdür? 
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İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 
Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 
Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 

 
- Oyuncak 
- Balık gibi yüzer 
- Kuş ama uçamaz 

 
- Kanatları olmayan, uçamayan bir kuş 

türüdür.  
- Kutuplarda yaşar, 
- Balık yer. Hızlı yüzer. 

 
İzlemeden önce kısmen doğru cevaplar verilmiştir. Bir kısmı ise oyuncak demiştir. Ancak izledikten 
sonra nerede yaşar, ne yer, yüzer mi, uçar mı? …vb olarak detaylı cevaplar vermişlerdir. 
 
14. D harfi ile başlayan bir şey söyleyiniz? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Davul 
- Domates 
- Doktor 
- Dede 

 
-Dondurma, Dangerous, dinosaur, 
dentist, door, dog,   

 
İzlemeden önce doğru örnekler verilmiştir. İzledikten sonra ise İngilizce, Türkçe örnekler verilmiştir. 
Çünkü izledikten sonra söyledikleri kelimeler programda görsel olarak verilmiştir. Görsel algının 
gücü ön plandadır.  
 
 
15. Renkleri söyleyiniz.  
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Renkleri hepsi bildi. 
 

- İngilizcelerini de söylediler. Pembe, 
kahverengi, laciverti eklediler. 

 
İzlemeden önce doğru cevap verilmiştir. İzledikten sonra İngilizce söylenmiştir. Birkaç renkte 
eklenmiştir.  
 
16. Aşağıdaki şekillerin isimlerini söyleyiniz. 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- 4 temel şekli söylediler. Ovale, yumurta 
dediler.   

- 5 tanesi hepsini bildi. 

 
- Hepsini bildiler.  
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İzlemeden önce dört temel şekil söylenmiş ve ovale yumurta denmiştir. Diğerleri ise hepsini bilmiştir. 
İzledikten sonra ise hepsi bilmişlerdir. 
 
17. İtfaiye arabası ne renktir? Ne işe yarar? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Kırmızı 
- Yangın için  

 
- Kırmızı renklidir. Yangını söndürmek 

için uzun su hortumu bulunur. 
İnsanları kurtarmak için uzun bir 
merdivende vardır. 

 
İzlemeden önce sadece kırmızı ve yangın için olduğu söylenmiştir. İzledikten sonra ise ne olduğu, 
rengi, ne amaçla kullanıldığı, kullandıkları araçları söylemişlerdir. Görselde bir hikâye olarak 
anlatılmıştır. Ve bu hikâye çocukların aklında kalmıştır.  
 
 
 
  
18. “Arada” kelimesi ne anlama gelir? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Koltuğun arasına oyuncağım düştü. 
- Eşyaların arasında tokam kayboldu. 
- Ekmeğin arasına annem domates ve peynir 

koyar.  

 
- Programa göre; “iki canavarın 

arasındayım. Sağımda bir canavar, 
solumda bir canavar ben aradayım.” 
Dediler. 

 
İzlemeden önce kelimeyi kullandıkları örnekler vermişlerdir. Ancak tam olarak 
anlamlandıramamışlardır. İzledikten sonra ise programdaki şarkıyı söylemişlerdir. Arada kelimesini 
anlamlandırmışlardır. 
 
19. Maymunların en sevdiği yiyecek nedir?  
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Hepsini bildi. 
 

- Maymun sesi yaptılar. Muz istediler. 

 
İzlemeden önce hepsi bilmiştir. İzledikten sonra maymun sesi yapıp,  muz istemişlerdir. 
 
20. Hangisi ağır, hangisi hafif? 
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İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Hepsi bildi. 
 

- Kağıt, pamuk hafif dediler. 
- Bilye, bowling topu ağır dediler. 

Örnekleri arttırdılar.  

 
İzlemeden önce hepsi doğru yanıt vermiştir. İzledikten sonra ise örnekleri çoğalmışlardır. 
 
 
 
 
 
 
21. Kaç tane mevsim vardır? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Sonbahar unutulmuştur.   
 

- Hepsini saydılar ve İngilizce de 
söylediler.  
 

 
İzlemeden önce sonbahar unutulmuştur. İzledikten sonra hepsini doğru söylemişlerdir. İngilizce şarkı 
olarak da söylemişlerdir.   
 
22. Karşıdan karşıya geçerken neler yapmalıyız? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- Annemizin elini tutarız. 
- Önce sağa sonra sola bakarız.  

 
- Önce sağa, sonra sola sonra tekrar 

sağa bakılır. Trafik işaretlerine dikkat 
edilir. Yaya geçidinden geçilir.  
 

 
İzlemeden önce kısmen doğru yanıtlar vermişlerdir. Ancak izledikten sonra gerçekten ne yapılması 
gerektiği ile ilgili doğru yanıt vermişlerdir. Programda bununla ilgili bir şarkı söylenmiştir. 
Çocuklarda şarkıya eşlik ederek konuyu canlandırarak yanıt vermişlerdir. 
 
23. Kurabiyelerin boyutlarını söyleyiniz? (Sırasıyla) 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
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- Hepsi bildi 
- Küçük – orta -  büyük  

 
- İngilizce söylediler.  

 
İzlemeden önce söylemişlerdir. İzledikten sonra ise İngilizce olarak söylemişlerdir. 
 
 
 
24. Üçgenin kaç kenarı vardır? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- İki çocuk bilemedi. 
 

- Bildiler. Ve örnek verdiler. Külah, 
Çatı, Doritos, peynir 

 
İzlemeden önce 3 yaşındakiler bilememiştir. İzledikten sonra ise doğru yanıt vermişlerdir. Ve örnekler 
vermişlerdir.  
 
25. Karenin kaç köşesi vardır? 
 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzlemeden Önce 

 
İşlem Öncesi (2 – 6/7) Yaş arası Çocuklar 

Susam Sokağı Programını İzledikten Sonra 
 

- 6 kişi köşenin ne demek olduğunu anladı.  
 

 
- Bildiler. Kenarları eşit ve dört köşe ile 

birleşir. Salonun köşesi, masanın 
köşesi, odanın köşesi. 
 

 
İzlemeden önce 6 çocuktan 4’ü köşenin ne demek olduğunu anlamlandıramamıştır. Ancak izledikten 
sonra bütün çocuklar köşenin ne olduğunu bilmiştir. Örnekler vermiş ve oyun oynamışlardır.  
 
ARAŞTIRMA SONUÇ 
Yapılan ankette, programı izlemeden önce sorulara çocukların bir kısmının cevap verdiği 
görülmektedir. Tamamı doğru olan cevapların çoğu kreşe giden ya da 5 -6 yaşındaki çocuklardır 
izledikten sonra ise çocukların tümü anket sorularına doğru cevap vermiştir. Doğru cevapların yanı 
sıra bilgilerine bilgi katmışlardır. Bildikleri konu hakkında daha da fazla şey öğrenmişlerdir. Aylar, 
günler, renkler ve sayılar gibi konularda İngilizce saymaya başladıkları gözlemlenmiştir. Sıfatları 
(küçük, orta, büyük) izledikten sonra İngilizce söylemişlerdir. Harfler konusunda, istenilen harf ile 
kelimeler türetmişlerdir. Bunu İngilizce olarak da yapmışlardır. En önemli şey izledikten sonra verilen 
yanıtlarda, genellikle program ile ilgili bir görsel veya şarkı hatırlanmıştır. Burada çocukların görsel 
ve işitsel algı gücü gözlemlenmiştir. Piaget’in teorisini doğrulamaktadır. Neil Postman da 
“Çocukluğun Yok Oluşu” adlı kitabında çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı program yapılmasının 
daha uygun olacağı görüşünü savunmuştur. Bunun yapılması gerektiğinden bahsetmiştir.        
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SONUÇ 
Sonuç olarak; izlemeden önce soruların bir kısmı cevaplanırken ya da cevaplanamazken, izledikten 
sonra görsel olarak örnekler verilmiş. Ve soruların hepsi doğru cevaplanmıştır. Fazlasıyla örnek 
verilmiştir. Sayılar, renkler, meyveler gibi kavramların İngilizce isimleri de söylenmiştir. Sorular 
cevaplanırken programdaki olay hatırlanarak cevap verilmiştir. Bu da işlem öncesi çocuklardaki 
görsel algı gücünü göstermiştir. Günler, aylar, sayılar belli bir şarkı ile öğrenilmiştir. Yani işitsel algı 
da bu noktada büyük önem taşımaktadır. 
 
Çocuklar izledikten sonra sorulara cevap verirken “Susam Sokağı” programı karakterlerini taklit 
etmişlerdir. Bunu yaparken çok eğlenmişlerdir. Olayları hatırlayarak birbirine bağlayarak neden – 
sonuç ilişkisi kurmayı anlamışlardır. Hikâyeler, olaylar çocukların görsel hafızasında yer almıştır. 
Görsel algıları ile anlamlandırdıkları birçok kavramı nesnelleştirerek örnekler vermişlerdir. Piaget’in 
teorisi doğrulanmıştır. Araştırmada,  2 – 6/7 yaş olan 10 tane çocuk gözlemlenmiştir. Buna göre 
çocuklar izledikten sonra daha çok şey öğrenmişlerdir. Görsel ve işitsel olarak hatırlamaları da görsel 
ve işitsel algının gücünü kanıtlamaktadır. Bu çocuklar ipad ve iphone ve akıllı telefon kullanmayı 
bilen çocuklardır. Daha çok çizgi film izlemek ve oyun oynamak için kullanmaktadırlar. Ya da kimi 
zaman anne ve babalarının telefonunu alarak müzik dinlemektedir. Ellerindeki cihazlarda birçok 
sembol ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin; Apple sorusu sesli olarak sorulmuş ve kâğıttaki 
apple yazısı gösterilmiştir. Çocukların ilk aklına marka olan Apple gelmiştir. Çünkü gün içerisinde en 
çok anne ve babalarının telefonu ya da ipad ile karşılaşmışlardır.  
 
“Susam Sokağı” programı ile çocuklar öğrendikleri bir şarkıyı arkadaşları ile paylaşabilmektedir ve 
onlara öğretebilmektedir. Birçok temel kavramlarında İngilizcelerini öğrenebilmektedirler. Program 
aynı zamanda çocukların yabancı dil öğrenimine de katkıda bulunmuştur.  Neil Postman Televizyon 
Öldüren Eğlence adlı kitabında, programın ilk yayınlandığı yıllarda anne – babaların suçluluk hissini 
biraz da olsa hafiflettiğinden bahsetmiştir. Çünkü anne – babaları çalışırken, çocuklar sürekli ekranın 
karşısında oturup birçok ileti bombardımanına maruz kalmışlardır. Ancak “Susam Sokağı” programı 
eğitici ve eğlendirici yönüyle çocukları olabildiğince diğer ileti bombardımanlarından uzak tutmuştur. 
Bir çocuğun görmemesi gereken ya da zararlı olabilecek (savaş, hastalık, işgal, politika haberleri, 
…vb).  Neil Postman “Çocukluğun Yok Oluşu” adlı eserinde çocuklara özel yayın yapılmasından, 
görsel öğelerle,  işitsel öğelerin eğitici bir biçimde kullanılmasından bahsetmiştir. Yeni buluşların 
toplumsal gerçekliği nasıl değiştirdiği ve bunların olumsuz yanlarından nasıl korunacağımızın 
öğretilmesi gerektiğinden bahsetmiştir.    
 
Eğitici programlar arasında “Dora Explorer”, “Caillou”, “Benimle oynar mısın?”, “Go Diego Go”, 
“Tarçın ve Arkadaşları” örnek verilebilir. Bu programlar eğitici ve eğlenceli bir programlardır. Bir 
nevi okul öncesi eğitim verdikleri söylenebilir. Özellikle görsel ve işitsel olarak medyanın “Susam 
Sokağı” programı ile eğitici bir işlev taşıdığını söyleyebiliriz. 
 
EK. ANKET SORULARI 

• Yaşınız? 
• Cinsiyetiniz? 
• Eğitim Durumunuz? 

1. Kütüphane ne işe yarar? 
2. Kütüphanede nasıl davranılır? 
3. “Apple” burada ne yazıyor ve bu kelime ne demek? 
4. Cookie Monster’ın en sevdiği yiyecek nedir? 
5. 1’den - 10’a kadar sayınız? 
6. Dünya’da kaç tane kıta var?  
7. Mona Lisa’yı kim çizdi? 
8. Tavşan, sincap ve farenin en sevdiği yiyecekler nelerdir? 
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9. Topu havaya atsam yere düşer mi? Neden? 
10. Bir haftada kaç gün var? 
11. Haftanın günlerini söyleyiniz? 
12. Ü harfi ile başlayan bir şey söyleyiniz? 
13. Penguen bir kuş türü müdür? 
14. D harfi ile başlayan bir şey söyleyiniz? 
15. Renkleri söyleyiniz.  
                  

 
                  
 
 
 
            
                                                              
 
 
 

 
16. Aşağıdaki şekillerin isimlerini söyleyiniz.           
                  

 
                  
 
 
 
            
                                                              
 
 
 
                                                  

 
17. İtfaiye arabası ne renktir? Ne işe yarar? 
18. “Arada” kelimesi ne anlama gelir? 
19. Maymunların en sevdiği yiyecek nedir?  
20. Hangisi ağır, hangisi hafif? 
    

                                                            
 
21. Kaç tane mevsim vardır? 
22. Karşıdan karşıya geçerken neler yapmalıyız? 
23. Kurabiyelerin boyutlarını söyleyiniz? (Sırasıyla) 
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24. Üçgenin kaç kenarı vardır? 
25. Karenin kaç köşesi vardır? 
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ÖZ 
Doğru mesajın, doğru zamanda, doğru hedef kitlelerle paylaşılması ve sonuçlarının değerlendirilerek yeni 
çalışmalara kaynaklık etmesi döngüsüne dayanan halkla ilişkiler çalışmalarında, teknolojik olanakların ve 
internet mecrasının gelişmesi ile birlikte gerek uygulama şekilleri, gerekse uygulama esaslarında 
değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Kurumsal itibarın bileşenleri olan, sosyal sorumluluk, ürün ve 
hizmet kalitesi, finansal performans, insan kaynakları yönetimi ve çalışanların değeri, kurumun gelecek 
öngörümler ve geçmiş değerlendirmelerini sosyal paydaşları ile birlikte gerçekleştiren kurumlar algılarını 
olumlu şekilde tasarlamaktadır. Şeffaf ve açık mesajlarla hedef kitlelerini, internet ve sosyal medya 
üzerinden kurumsal mesajları ile gerçekleştiren kuruluşların itibarları da güvenirlik ilkesi üzerinde 
gelişerek, günden güne sağlamlaşmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medyada kurumsal mesajların algı 
yönetimindeki rolüne ilişkin literatür değerlendirmesi, analizi ve yorumlaması yapılmıştır. Ayrıca iki 
yönlü simetrik halkla ilişkiler modelinin internetin teknolojik olanaklarını ne şekilde kullandığının 
örnekleri sunulmuş ve analiz edilmiştir. Böylece algı yönetimine ve itibar yönetimine kaynaklık eden 
sosyal medya mesajları rastgele örneklem metodu ile incelenmiş ve yorumlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, kurumsal mesaj, halkla ilişkiler, yeni medya, algı yönetimi. 
 

THE IMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA MESSAGES  
IN  PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES 

 
ABSTRACT 
As a result of improvement in technological opportunities and internet media, there have been changes 
and transformations both in implementation and principle in public relations practices which are based on 
the cycle of sharing the right message at the right time with the right audience and evaluating the results 
to source the new studies. Enterprises which actualize the components of corporate reputation such as 
social responsibility, product and service quality, financial performance, human resource management 
and the value of the employees the organization's vision of the future and past assessments in 
collaboration with their stakeholders, design their perceptions in a positive way. Corporate reputation of 
the organizations which actualize their target audience with transparent and clear messages through 
corporate posts in internet and social media, improves and becomes entrenched day by day based on 
reliability principle. In this study, literature review, analysis and interpretation on the role of managing the 
perception of corporate messages in social media are conducted. Moreover, two-way symmetrical model 
of public relations examples that use the Internet's technological capabilities are presented and analyzed. 
Thus, social media messages which source perception management and reputation management are 
examined and interpreted with random sampling method. 
 
Keywords: Social media, corporate messaging, public relations, new media, perception management. 
 
 
GİRİŞ 
Halkla ilişkiler çalışmalarında kurumsal mesajlar internetin kullanılmaya başladığı Web 1.0 denilen 
dönemde, araştırma, medya ve paydaşlarla ilişkiler, toplu mesaj gönderimleri, web sitesi uygulamaları ve 
sadık müşteri bilgilerinin saklanması ile sınırlı ancak o dönem için gelişmiş tek yönlü anacak hızlı 
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elektronik iletişimi olanaklı kılıyordu. Web 2.0 denilen ve çoktan çoğa iletişimin ve interaktivitenin 
sağlandığı teknolojik gelişmeler ile kurumlar halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitleleri ve paydaşları 
ile ikili ve özel iletişimler geliştirmeye başlamış, hatta iletişimdeki kurumun rolü zayıflayarak güç dengesi 
müşteri tarafına geçmiştir. Çünkü interkativite ile sosyal medyada paylaşılan mesajlara kullanıcılar 
özgürce olumlu ya da olumsuz mesajlar yazabiliyor, bu mesajları geniş topluluklarla paylaşabiliyor ve 
kuruma dair algıyı yönetebiliyor. İnternet ve sosyal medyada kurumsal mesajların halkla ilişkiler 
çalışmalarında kullanılma nedenleri üzerine inceleme ve yorumlama yapılan bu çalışmada, öncelikle 
sosyal medya olgusunun halkla ilişkiler çalışmalarına etkisi, algı yönetiminde internetin rolü ve itibar 
yönetiminde sosyal mesajların katkısı irdelenmektedir. 
 
İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDA GELİŞEN 
ROLÜ 
İnternet kullanan herkesin bildiği “w” karakterinin “WWW” şeklinde kullanımı World Wide Web 
kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur ve “dünyayı saran ağ” anlamına gelmektedir (Tutar, 2009:261). 
İnternet öyle bir ağ durumuna gelmiştir ki, pazarlama, ticaret, halkla ilişkiler, algı yönetimi, siyasal 
iletişim, lider iletişimi, kişiler arası iletişim ve iletişime dair her türlü konu internet odaklı olarak 
dünyamızı sarmıştır. 
 
İnternetin sosyal ve ekonomik yaşantımıza girmesi 1990’lı yıllar ile hissedilir olmuştur ki bu çok uzun bir 
zaman öncedir diyemeyiz ancak birçok dinamiği dönüştürücü etkisi oldukça hızlı gerçekleşmiştir. 
Günümüzde internetin gündelik hayatımızda kullanımıyla birlikte önce kullanıcılar Web 1.0 dönemini 
yaşadılar. Web 1.0 döneminde bir içerik yayınlayıcı bir de içerik okuyucu bulunmaktaydı (Güçdemir, 
2012:29). İletişim teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte yaşantımıza giren Web 2.0 kavramı, ikinci nesil 
internet tabanlı Web servislerinden toplumsal ağ sitelerini, Web tabanlı özgür ansiklopedileri, forumları, 
podcastleri ve diğer çevrimiçi birliktelik ve paylaşım sağlayan ortamları ifade etmektedir (Alikılıç, 
2011:2). Böylece doğrusal olan iletişim olgusu, çoktan çoğa olacak şekilde gelişmiştir.  İnternet ortamı, 
coğrafi sınırları kaldırmanın yanı sıra, işitsel, görsel ve oral tüm evreleri bünyesinde barındırmakta, 
toplumların birbiriyle eş zamanlı iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Bu özellikler, firmalar için de önemli 
faydalar sağlamıştır (Alikılıç, 2011:4). Firmalar, küreselleşmenin etkisiyle uluslararası iletişim ve 
ilişkilerini geliştirirken kaçınılmaz olarak internetin dönüştürücü etkisine maruz kalmışlardır.  İnternet ile 
kurumlar, markalar, liderler olumlu imaj ve tanıtımlarını çok daha hızlı ve çok daha geniş kitlelere, 
karşılıklı etkileşim içerisinde oluşabilmektedir. Üstelik çevrimiçi çağın getirdiği yeni düzen, daha 
paylaşımcı, daha açık, kendisini daha serbestçe ifade edebilen bireylerin var olduğu ve bu bireylerin 
dijital düzende kendi dijital kültürünü yarattığı bir sisteme dönüşmektedir (Alikılıç, 2011:20). Bu 
sistemde görsellik, içerik, göstergeler, semboller, oyunlar, sosyal paylaşımlar ve her kişi ve kurumun 
kendi medyasını yaratmasının getirdiği yoğun bir iletişim, imaj ve tanıtım olgusu barınmaktadır.  
 
Halkla ilişkiler “kurumun amaçları üzerine yapılanan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman 
dağıtımcı ve çalışanlar gibi kurumun ve kampanyanın hedeflerine göre değişkenlik gösteren hedef 
kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yönetimidir (Peltekoğlu, 2007:7). Pazarlama ve iletişimin 
gelişmesi ile birlikte belirlenmiş hedef kitlelere tasarlanmış mesajların, doğru zamanda ve doğru kanalla 
iletilmesi halkla ilişkiler çalışmalarının özünü oluşturmaktadır. Halkla ilişkiler, günümüzde sadece 
kurumların veya markaların değil, ülkelerin, kentlerin, kişilerin, liderlerin, sanatçıların, kavramların ve 
siyasi oluşumların, sivil toplum kuruluşlarının, trendlerin ve ekonomik unsurların başvurduğu bir teknik 
ve yöntem olmuştur. Halkla ilişkiler çalışmalarındaki “olumlu izlenim yaratma” vurgusu, ihtiyaç duyan 
bütün örgütsel oluşumların kamuoyu yaratmak için kullandıkları bir tekniktir. Çünkü kitle iletişim 
araçlarındaki gelişme ve yaygınlık ile Habermas’ın ileri sürdüğü gibi kamuoyu oluşturulan bir şeydir. 
Artık kendiliğinden yoktur, kitle iletişim araçlarında ifşa edildiği gibi çoğu kez arzulanan biçimlere göre 
yeniden sunulur (Bektaş, 2000:129). Kamuoyu oluşturmak için hedef kitlelerle stratejik iletişim kurmak 
üzere harekete geçen halkla ilişkiler, internetin gelişmesiyle doğal olarak kendisine yeni kanallar ve 
mecralar bulmuştur.  
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Kotler’e göre artık halkla ilişkiler, işletme ya da ürünün adının medyada para ödemeden yer alması olan 
duyuru (publicity) olarak tanımlanan eski anlayışı aşarak, iyi bir kurumsal imaj yaratmak ve tanıtım 
tekniklerinden yararlanarak, işletmenin çeşitli kitlelerle diyaloğunu geliştirmeyi hedefleyen anlam ve 
uygulamaları içermektedir (Peltekoğlu, 2007:65). Olumlu medya ilişkileri ve medyada haber olmak 
halkla ilişkilerin ve halkla ilişkiler profesyonellerinin en önemli amacıdır. Böylece daha geniş hedef 
kitlelere olumlu mesaj ulaşabilecektir.  
 
Geleneksel medya, gazete, televizyon, radyo tüketicilerin pasif gözlemciler olduğu fikrine odaklanırken, 
internet ve çevrimiçi platformlar tüketicilerin aktif gözlemci ve katılımcı olma fikrine odaklanmıştır 
(Alikılıç, 2011:3). İnteraktivite kavramını iletişim ve halkla ilişkiler dinamiğinin odak noktasına 
yerleştiren bu durum, tüketicilere, hissedarlara, aktivistlere ve tüm yığınsal iletişim yapabilen gruplara 
güç tahsis etmiş, kuruluşlar da bu gücü yönetmek ya da yönetemediğinde de bu güce göre davranmak 
durumunda kalmışlardır. Günümüz teknolojisi halkla ilişkilere e-posta, voice mail, çevrimiçi chat odaları, 
etkileşimli röportajlar, basın konferansları, forum ve anketler gibi medya odaklı olmayan taktiklerle 
tüketicilere doğrudan ulaşma imkânı sağlıyor (Harris ve Whalen, 2009:54). Medya odaklı olmayan bu 
uygulamaların en önemlileri kurumsal web sitleri ve kurumsal sosyal medyadır. Web sitleri ve kurumsal 
sosyal medya hesapları ile firmalar, hedef kitlelerine ortak mesaj gönderip, kampanyalar düzenleyerek, ya 
da bilgi paylaşımlarında bulunup, kurumsal imaj oluşturmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirerek 
erişebilmektedirler. Ürün tasarımını gerçekleştirme ya da ürüne isim verme gibi tüketicileri ürün ile 
özdeşleşecek şekilde marka elçisi yapama uygulamalarının yanı sıra, müşteri veya tüketicileri ile bire bir 
iletişime geçebilecek müşteri ilişkileri yönetimi merkezli veri tabanlı uygulamalar ile pazarlama sürecini 
yeniden organize eden olanaklar, hedef kitlelere kuruluşun kendisini doğrudan ve hayatın doğal akışı 
içerisinde sunmasını mümkün kılmaktadır.  
 
Web 2.0 dönemi ile birlikte farklı içeriğe sahip değişik ihtiyaçlara cevap verecek doğrultuda sosyal 
medya uygulamaları görülmektedir: 
Blog   Wordpress, Blogspot, LiveJournel, BlogCatalog 
Forum   Yahoo! Answers, Epiions 
Medya Paylaşım Flick, YouTube, Justin.tv, Ustream, Scribd 
Micro Blog  Twitter, Forsuquare, Google Buzz  
Sosyal Ağlar  Facebook, MySpace, LinkedIn, Orkut, PatientsLileMe 
Sosyal Haber  Digg, Reddit 
Sosyal İmleme  Del.icio.us, StumbleUpon, Diigo 
Wikiler   Wikipedia, Scholarpedia, Ganfyd, AskDr, Wiki (Gündüz ve Pembecioğlu, 
2013:310). 
 
Sayılan farklı içerikteki sosyal medya uygulamalarında içeriği tamamen bireyler belirler ve bireyler 
birbirleriyle bu uygulamalar üzerinden sürekli etkileşim halindedirler (Güçdemir, 2012:27). Bu da kuruluş 
için daima risk ve kriz faktörü ile birlikte yaşama durumunu getirmektedir.  Murat Kahraman’ın 2014 
yılındaki kitabında belirtiği gibi “...Sosyal medyayla bu kadar iç a, olmasak da insanlar, ürünlerimiz, 
servilerimiz, markalarımız ve kurumlarımız hakkında konuşuyorlar ve konuşmaya da devam edecekler...” 
(Kahraman, 2014:20). Kimi zaman yazılar ile kimi zaman tecrübe paylaşımları ile veya kimi zaman da 
video görüntüleri ile konuşan ve paylaşan hedef kitleler, marka ve kuruluş için ağızdan ağıza iletişimin 
elektronik boyutunu gerçekleştirmektedirler. Öyle ki, sadece bir tüketicinin ya da bir grubun gönderdiği 
e-posta, mesaj, facebook paylaşımı veya tweet, medyada haber olabilmekte, daha geniş kitlelere 
yayılabilmekte, tekrar tekrar okunabilmekte, incelenebilmekte veya izlenebilmektedir. Paylaşım sayısı, 
beğeni sayısı ve “tık”lanma sayıları “raiting” fonksiyonuna sahip olduğu için de ayrıca bir değer ve etki 
yaratmaktadır. Çünkü sosyal medyayı sadece bir iletişim kanalı olarak değil aynı zamanda kullandığımız 
diğer mecralar için bir katalizör olarak da görmek gerekir (Güçdemir, 2012:28). Hem vatandaş 
gazeteciliği kavramı ile medyaya kaynaklık edebilecek bilgi ve haberleri derleyen ve yayınlayan bir haber 
kaynağı, hem de sosyal medyada yer alan bir bilgiyi daha geniş kitlelere ulaştırabilecek bir iletişim aracı 
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durumundaki birey, halkla ilişkiler dinamikleri açısından başka hiç bir konum veya işlevsellikle bugünkü 
kadar güçlü bir konumda olmamıştır.  
Halkla ilişkiler açısından bireyin gücünü günden güne geliştiren sosyal medya uygulamaları, halkla 
ilişkilerin doğasında bulunan doğruluk ve gerçeklik kavramlarının da yeniden ele alınmasını 
gerektirmiştir. Teknolojik imkânlar, gelişen yazılım ve donanımlar sonucunda internet ortamında 
tasarlanan bir mesajın gerçek ve doğru olduğunun tespiti kuruluşlar için başlı başına bir sorun teşkil 
etmektedir. Kuruluştan veya sosyal medya kullanıcısından kaynaklı olsun, doğruluğu kesinleşemeyen her 
mesaj, kuruluş için kriz faktörüdür ve sosyal medyada kriz iletişimi ve yönetimi de başlı başına ayrıca 
incelenmesi gereken bir alan durumundadır. Ancak kuruluşlar için büyük bir tehlike arz eden sanal 
ortamda kriz kavramı, sadece proaktif iletişim teknikleri ile giderilebilmekte, kuruluşun sosyal medyayı 
yönetme ve takip etme becerisi, yeni teknoloji ve uygulamalardaki becerileri ile doğru orantılı olarak 
gelişmektedir.  
 
KURUMSAL MESAJLARIN KURUM ALGISINA KATKILARI 
Kurumsal mesajlar, kuruluştan hedef kitlelere yönelik tasarlanmış iletilerdir. İleti kodlanmış veridir. 
Kodlamalarla iletişim sürecinde kaynaktan hedefe aktarım gerçekleştirilmektedir. Bu kodlama sözlü, 
yazılı, elektrik-elektronik ve dijital temelli olarak dört şekilde gerçekleşmektedir (Yengin, 2012:74). 
İnternet ve sosyal medya mecralarında kullanılan iletiler de yazılı, görsel, dijital veya elektronik 
olabilmektedir. Kurumsal mesajlar ile kamuoyunun oluşumu iletişime dayanan sosyal bir süreçtir. 
Bireyler başlangıçta belirsiz olan fikirlerini üyesi oldukları gruplar ve diğer bireylerle paylaştıkları ölçüde 
bir konu üzerindeki konumlarını netleştirirler (Turan, 2014:103). Dolayısıyla sosyal medyada gerçekleşen 
iletişimde de benzer bir dinamiği görmekteyiz. Bu durumda da kurumun hazırladığı kurumsal mesajların 
sosyal medyada paylaşımında yine tıpkı klasik halkla ilişkiler yaklaşımında olduğu gibi hedef kitle 
kavramı karşımıza çıkmaktadır. Etkili iletişimin gerçekleşmesi için mesaj içeriğini çerçevelemedeki ilk 
prensip,  müşteri ya da işverenin konumunu, problemini ve durumu yakından tanımaktır. Başarılı iletişim, 
durum, zaman, yer ve izleyiciye göre dizayn edilen iletişimdir. Bu da dikkatli medya kanalı ve tekniğinin 
seçilmesi demektir (Cutlip, Center, Broom, 1999: 410). Cutlip, Center ve Broom’un dikkati çektiği bu 
nokta hedef kitle özelliklerinin iyi analiz edilmesini ve hedef kitleye özgü ortamların doğru seçilmesi 
gerektiğini açıklamaktadır. İnternet ortamında gerçekleşen halkla ilişkiler uygulamalarında da tıpkı klasik 
halkla ilişkiler teorisinde olduğu gibi, hedef kitle analizine uygun sosyal medya mecralarının ve sosyal 
grupların seçilmesi gerekmektedir. Daha sonra da seçilen bu gruplara özgü mesajların tasarlanması 
gerekmektedir.  
 
İnternetin en önemli özelliği üzerinde bulundurulan içeriktir (Tutar, 2009:262). İçerikten kasıt,  kurumsal 
web sitelerinin tasarımı ile başlayıp, sosyal medyada paylaşılacak mesajların tasarım-slogan ve içeriğine 
kadar uzanan çok geniş bir yelpazede ele alınabilir. Renkler, grafikler, şekiller, göstergeler, semboller, 
imajlar ve stiller bu tasarımda oldukça önemli rol oynayabilmektedir.  
 
Kurumsal Web sayfaları bir firmanın 24 saat boyunca ses, film, animasyon grafik gibi verileri rahatça 
özel dosyalarla uygulamaya koyabildiği bir sistemdir (Güçdemir, 2012:86) Bu Web sitelerini ziyaret eden 
kişilerin, Web sitelerinde yeterli bir süre kalması, sitede keyifli vakit geçirmesi, kurumla etkileşimde 
bulunması, ilginlik düzeyinin yükseltmesi ve devamını getirmesi amaçlanmalıdır (Alikılıç, 2011:63). 
Kuruluşların web siteleri kanalıyla hedef kitlelerinin ilgilerini çekebilmeleri gereklidir. Günümüz 
ortamının en önemli kaynağı yani sermayesi bilgidir. Enformasyon yaşamımıza yön vermektedir. 
Kablolarla sarılmış dünyamızda bilgiye ulaşım kolaylaşmaktadır. Yaşadığımız ortamı Manuel Castells 
‘Ağ Toplumu’ olarak ifade etmektedir. Bireyler birbirleriyle bağlantılı ağ toplumu içinde yaşamaktadırlar 
(Yengin, 2012:62). Dolayısıyla ağ toplumu içerisinde bilgiye erişim ve bilgiyle tatmin, kuruluşların da en 
temel hedefi olmalıdır. Bir web sitesinin gerekli öz ve gerçek bilgi ile donatılmış olması, tasarımının 
kullanıcı dostu uygulamalar ile gerçekleştirilmesi, kolay erişilebilir ve tüm dijital ortamlarda 
kullanılabilecek teknik özelliklere sahip olması gibi pek çok bilgi ve teknolojik unsuru, hedef kitle 
özellikleri göz önüne alınarak tasarlamak gerekmektedir. Böylece örgütsel algıyı yönetmek gerekir. 



 The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
	

 Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/015 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

224	

Örgütle çevresi arasında meydana gelen ilişki, karşılıklı (interaktif) olarak birbirini etkiler (Tutar, 
2000:309). Sosyal medya ve internet bu ilişkinin en dinamik hali olması nedeniyle değişen teknolojiyi 
anlamak algıyı yönetmek için çok önemlidir. Mesajın iletilmesini sağlamak için medyayı yönetmek ve 
doğru karışımı yapabilmek gerekir (Türk, 2014:17). 
 
İnternet ve diğer bilgi teknolojilerinin ortaya çıkışı, hedef kitle tanımı ve segmentasyonunu daha zor hale 
getirmiştir (Güçdemir, 2012:91).  Buna rağmen tanımlanan hedef kitle ve segmentasyona erişim internet 
ve diğer bilgi teknolojileri sayesinde çok kolay olabilmektedir. Kuruluş açısından bu durum özel olarak 
hazırlanan medya reklamı, internet reklamı, satış tutundurma, etkinlik sponsorlukları, doğrudan ve veri 
tabanlı pazarlama, satış noktası malzemeleri, satıcı eğitimleri, pazarlama yönelimli halkla ilişkiler ve 
şimdi daha popüler olarak bilinen ve özel bir karışım olan bütünleşik pazarlama iletişimine katkı sağlıyor 
(Harris ve Whalen, 2009:37) ve ortak mesajın verilmesiyle kurum imaj ve algısında bütünlük olmasına 
olanak tanıyor diyebiliriz.  
 
Klasik medyayla karşılaştırıldığında sosyal medya sahip olduğu bazı özelliklerinden dolayı algı yönetimi, 
kamuoyu oluşturma ve kamuoyunun yönlendirilmesi alanlarında daha fazla kullanılmakta ve tercih 
edilmektedir. Sosyal medyanın en önemli özelliklerinden birisi kullanıcı temelli bilgi üretimine imkân 
sağlamasıdır. Diğer özellik üretilen mesaj ve bilginin çok hızlı bir şekilde çok uzun mesafelere ve büyük 
kalabalıklara en ekonomik şekilde ulaştırılmasıdır (Başıbüyük, 2014:59). Bu bağlamda sosyal medyada 
oluşturulan kurumsal mesajların etkinliği ve hızı, kurum algısının yayılmasında da aynı oranda etkili ve 
hızlıdır diyebiliriz. Çünkü günümüz iletişiminde en popüler kavram olarak karşımıza çıkan algılama 
yönetiminden bahsedebilmek için ortada bir iletişim olması gerekir (Türk, 2014:17). Bu iletişimi sosyal 
medya ve internet kanalı ile gerçekleştirmek, kuruluşlar açısından hem pratik, hem ekonomik, hem de 
efektiftir diyebiliriz ancak tek sakıncası bulunmaktadır ki o da kullanıcı temelli iletişimin kontörlünde 
karşılaşılan güçlüktür. Algı yönetiminin amacı örgüt ya da kurumun hedef ve beklentileri doğrultusunda 
hedef kitlesini ikna etmek, tutum, davranış ve algısında istediği yönde bir değişiklik yaratmaktır (Pustu, 
2014:323 ). Ancak interaktif ortamlarda algıyı yönetmek kolay olmamakta, ağızdan ağıza pazarlamanın 
uzantısı olan sosyal medya ve internet mesajlarının hızla ve geniş kitlelere yayılma durumu, algıyı 
oluştururken pek çok riski de içerisinde barındırmaktadır. Buna rağmen algı yönetimini en etkin şekilde 
kullanan aktörlerden biri şüphesiz şirketlerdir. Zira şirketler bu işi bilhassa kitle iletişim araçlarının 
yaygınlaşmasıyla birlikte reklamcılık vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler. Şirketler kendilerini sosyal 
sorumluluk sahibi kurumlar olarak tanıtırken, bir yandan da tüketicilerle yakın temas kurarken, diğer 
yandan da bilhassa demokratik katılımın fazla olduğu batı ülkelerinde, devletlere de yönetimin 
paylaşılması (yönetişim) konusunda ikna edici konuma gelmektedirler (Şahin, 2014:257 ). Kuruluşlar algı 
yönetiminde en çok kurumsal reklam ve kampanyalar ile ya da sosyal sorumluluk projelerinin internet 
ortamında sunumu ile hedef kitlelerine erişebilmektedirler. Klasik halkla ilişkiler uygulaması olarak 
herhangi bir ürün ya da hizmetin tanıtımından çok, işletmenin imajını bir bütün olarak yükseltmeyi 
hedefleyen kurumsal reklamın birincil amacının, belirlenen hedef kitleyle iletişim olması, publicity ile 
benzeşmesine zemin hazırlarken, kontrol, maliyet ve güvenilirlik oranı açısından önemli ayrımlar söz 
konusudur (Peltekoğlu, 2007:51). Kurumdan hedef kitleye tasarlanmış tek yönlü bir mesaj olması 
güvenilirlik anlamında hedef kitleleri olumsuz etkilerken, günümüzde sosyal medyada interaktivite 
içerisinde yayınlanabilir olması, hedef kitlenin kurumsal reklama anında tepki verebilme olanağı, 
kurumsal reklama yeniden güven kazandırmaktadır diyebiliriz.  
 
İşletmeler, müşteri ilişkileri yönetimi açısından müşterilerini elde tutmak ve yeni müşteri elde etmek için 
stratejiler oluştururken ayrıca marka farkındalığı yaratmak, marka çağrışımları oluşturmak ve marka 
sadakati yaklaşımları uygulamak gibi stratejiler ile de kurumun somut ve soyut değerler yönetimine katkı 
sağlamaktadırlar (Erdem, 2010:140). Bu bağlamda internet ve sosyal medyada oluşturulan kurumsal 
mesajların içeriklerindeki uygulamalar, etkileşimler ve sürdürülebilirlik vurguları, müşterileri etkilemek 
açısından çok daha yaratıcı fırsatlar sunabilmektedir. Hedef kitlelere özgü ve özgün yaratıcı uygulamalar 
ile erişim, kurumun, markanın, işletmenin veya ürünün kişisel bazda içselleştirilmesine ve bire bir 
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iletişime geçilmesine kaynaklık edebilmektedir. Birebir iletişime geçen hedef kitle ve kurum,  sosyal 
medya ve internet ortamı için tasarlanmış mesajda bulunan tüm algısal örgütlemeyi de 
özümseyebilmektedir. Bu noktada artık kurumsal mesajların tek yönlülüğünün hedef kitleler açısından bir 
dezavantaj olmasından uzaklaşılarak, daha kişisel bir iletişime geçilmesi söz konusudur. Bu iletişim de 
hedef kitle ile kurum mesajı arasında çok güçlü ve sürekli bir algısal iletişimi olanaklı kılmaktadır. Çünkü 
algıyı yönetmek iletişimi yönetmektir (Türk, 2014:17). 
 
“TÜRETİCİ”LERİN SOSYAL MEDYA KULLANMALARININ KURUMSAL İTİBARA 
ETKİLERİ 
Web 2.0 ortamıyla birlikte ortaya çıkan bir başka kavram da hem üreten hem de tüketen bir sosyal paydaş 
tipidir ki bunlara “Prosumer” (Producer ve Consumer kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan) yani 
“Türetici” (Tüketici ve Üretici) adı verilmektedir (Alikılıç, 2011:13). Alvin Toffler 1980 yılında 
yayınladığı Üçüncü Dalga isimli kitabında “Prosumer” kavramından söz etmiştir ve ona göre “Prosumer” 
tükettiği bazı ürün ve hizmetleri kendisi üreten kişidir (Küçüksaraç, 2014:51) İçerik ve ürün anlamında 
hem üretici hem de tüketici konumundaki bu yeni tüketici, kuruluşun tüm çalışmalarını sorgulayan, 
irdeleyen, takip eden ve yorum yapıp, yorumlarını paylaşmaktan çekinmeyen, aktif ve efektif bir kitledir. 
İletişimin yönetimi ve gücü ondadır. Çoğunluktadırlar ve sadece tüketici, müşteri değil aynı zamanda 
paydaştırlar. Paydaşların beğeni kriterleri birbirinden farklı olduğu için kurumsal itibar, iç ve dış 
paydaşlar tarafından farklı şekillerde algılanabilmektedir (Güçdemir, 2014:98). 
 
Kurumsal itibar, bir şirketin önde gelen rakipleriyle karşılaştırılarak ve anahtar bileşenleri ele alınarak 
oluşan gelecek öngörülerinin ve geçmiş performanslarının toplam algısıdır (Fombrun, 1996:72). 
Kurumsal itibar yönetimi, örgütün çevre ile etkileşiminin, etik sorumluluğunun ve sosyal duyarlılığının, 
sosyal sorumluluğunun ve değer yönetiminin bileşkesi olarak ortaya çıkar. Kurumun finansal 
performansı, toplumsal çevre yapısı, ürün ve hizmetlerin fiyatı, kalitesi ve sunum şekli, kurumsal vizyon 
ve misyonu kurumsal itibarın bileşenleri olarak değerlendirilir (Tutar, 2000:317).   
 
Kurumsal iletişimin bileşenleri olarak sayılan unsurlar, bugün yeni tüketicilerin bir kuruluşun 
faaliyetlerinde dikkat ettikleri unsurlardır. Özellikle geleceğe yönelik yatırımları ve geçmişte 
gerçekleştirdikleri çalışmalar tüketicilerin kuruluşa güven duymalarına kaynaklık etmektedir.  
 
Örgütsel algılama yönetiminin temel bileşenleri, örgütsel imaj, örgütsel kimlik ve örgütsel itibardır. 
Örgütsel itibar bir örgütün iç ve dış çevresi yanında özel değer verilme, korunma ve toplam saygınlık 
derecesidir (Tutar, 2000:316).  “Türetici”lerin sosyal medyada varlıkları ve sosyal medyadaki mesajları 
yayma ve dağıtma motivasyonları, itibarına güvendikleri kuruluşlarda farklı, güvenmedikleri kuruluşlarda 
farklı şekillerde ortaya çıkacaktır. “Türetici”lerin, itibar yönetimi kavramında aktif rol adlıklarının 
bilincinde olduklarını da dikkate alacak olduğumuzda, sosyal medyada öncelik ve güce yönelik 
farklılaşmış kitleler olduklarını da söyleyebiliriz.  
 
Kuşkusuz sosyal yaşamda meydana gelen değişimlerin tüketici tutum ve davranışlarına yansıması 
pazarlama iletişimi stratejilerini de etkilemektedir (Peltekoğlu, 2007:75). Pazarlama iletişimi stratejisi 
olarak sosyal medya yönetimini gerçekleştiren kuruluşların, gerek mesaj tasarımlarıyla gerekse itibar 
yönetiminin diğer bileşenleriyle entegre olabilecek uygulamalarıyla internet ortamında var olmaları, diğer 
tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, “türetici”lerin çift yönlü iletişim ve etkileşim içerisine girerek, 
kurum, marka ve itibar algılarının da istenen yönde gelişmesine yardımcı olmaları kaçınılmazdır.   
 
SOSYAL MEDYADA KULLANILAN KURUMSAL MESAJLARIN HALKLA İLİŞKİLER 
UYGULAMALARINDAKİ ÖNEMİ   
Web 2.0, halkla ilişkiler uzmanları için bilgiyi dağıtabilecekleri ve iştirak edebilecekleri aracısız bir kitle 
iletişim aracı olduğu kadar, hedef kitlesini ve yaptıkları sohbetleri takip edip geri bildirim alabilecekleri 
doğal bir ortamdır (Alikılıç, 2011:3). Bu ortamda kurum ve hedef kitlesi ile karşılıklı iletişimin 
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dinamikleri, öğeleri ve algıya etkileri klasik halkla ilişkilerde olduğu gibi kamuoyu oluşturmaya yönelik 
unsurlarla bezeli olarak tasarlanmaktadır.  
 
Web 2.0 ortamının ortaya çıkardığı bir diğer önemli kavram da kullanıcı tarafından oluşturulan içeriktir 
(kullanıcı güdümlü içerik- user genereted content). Kullanıcı güdümlü içerik, son kullanıcılar tarafından 
(profesyonel yazarlar, yayıncılar, gazeteciler, lisanslı yayıncılar ve prodüksiyon şirketleri olan geleneksel 
medya üreticilerinin tersine) üretilen çeşitli medya içeriğini ifade etmektedir (Alikılıç, 2011:13). 
 
Gerek sohbet odalarında gerekse sosyal medyada kurumun paylaştığı mesajlara yorum ve beğenilerde 
bulunarak internet mecrasını ilgilendiği kurum bazında takip eden sadık müşterilerin amacı, kuruluşun 
faaliyetlerinden ve pazarlama iletişiminden haberdar olmak, kurum hakkında yorumda bulunup 
değerlendirmek, kendisine özgü algılamalarda ve değerlendirmelerde bulunmaktır. 
 
Kuruluş ise, kurumsal nitelikteki mesajlarını, klasik halkla ilişkiler çalışmalarındaki kurumsal reklam 
mantığı ile video görüntüleri, ilgi çekici ve yaratıcı uygulamalar, mesajlar ve görsellerle destekleyerek, 
takipçilerine, hedef kitlelerine iletmek ve bu şekilde algı yönetimini gerçekleştirip itibarını pekiştirmektir. 
Resim 1’de görüldüğü üzere Koç Holding A.Ş.’nin Anneler Günü için hazırladığı video (viral), 9.3 bin 
kez görüntülenmiş, 207 kez paylaşılmıştır. Kurumsal Koç Holding A.Ş. facebook sayfası 171.966 kişi 
tarafından beğenilerek takip edilmektedir.  
 
Klasik halkla ilişkiler yöntemleri ile kısa bir sürede bu kadar büyük rakamlarda güdümlü tüketicilere 
ulaşabilmek pek mümkün görünmemektedir. Ayrıca özel günlere dair özel video, reklam, görsel, 
kampanya gibi çalışmaların yapılması takipçilerde ve sadık müşterilerde, kurumsal kuruluş olma algısını 
desteklemekte, beğeniyi arttırmaktadır diyebiliriz. Kullanılan mesajdaki özgünlük, özel tasarımlar, özel 
prodüksiyonlar ve kurumsal mesajlara dair özel çalışmalara verilen hassasiyet, bütçe ve zaman, doğrudan 
müşterilere ve takipçilere yansıyan “özel” ve “kişisel” hisler yaratma algısını da desteklemektedir. 
“Türetici”lerin kendi paylaşımları ve yorumları ile soru ve ilgileri de katlanarak sosyal medya iletişimine 
hız ve değer kazandırmaktadır. 
 
Tüm kurumsal mesajlarda ve reklamlarda olduğu gibi sosyal medyada kullanılan mesajlarda da, 
semboller, göstergeler, sloganlar, renkler ve prodüksiyonlar ile açık ya da örtülü mesajlar daima kurumun 
pozitif ve güçlü olarak algılanması yönünde kurgulanmaktadır. Burada da amaç, kuruluşun takipçilerine 
güç ve değer sunarak, varlığını hissettirmesi, farkındalığını daima canlı tutması ve kendisini hatırlatması 
şeklinde işlemektedir. 
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Resim 1:Koç Holding Facebook Görseli, https://www.facebook.com/kocholding/?fref=ts,  

Erişim Tarihi:12.05.2016. 
 

Ayrıca, algı yönetimi açısından bütünleşik pazarlama iletişimi unsurlarının ve ögelerinin topluca 
kullanıldığı ortak mesaj, ortak dil, ortak algı unsurları ile diğer pazarlama iletişimi uygulamalarını da 
destekler nitelikte sosyal medya mesajları üretmek, kuruluşun sürdürülebilir ortak yüksek algısını 
oluşturmaktadır. 
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Resim 2: Turkcell Facebook Görseli, https://www.facebook.com/Turkcell/?fref=ts,  

Erişim Tarihi:12.05.2016. 
 
Resim 2’de ise Turkcell A.Ş.’nin sosyal medya hesabında kullanılan Anneler Günü mesajının görseli 
bulunmaktadır. Turkcell’in 2.922.783 takipçisi olup, anneler gününe özgü video prodüksiyonu1.274 kez 
paylaşılmış ve 14 bin kişi tarafından beğenilmiştir. Kurumsal iletişim çalışmalarına büyük bütçeler ayıran 
ve telekomünikasyon sektöründe yoğun iletişim faaliyetlerinde bulunan Turkcell de, anneler günü ile 
ilgili sosyal medya mesajına özel ve yeni tasarım ve mesajlar geliştirmiş, takipçilerinin kalplerinde bir yer 
almak ve duygularına hitap etmek üzere mesaj tasarımına yönelmiştir. Böylece Turkcell markasının ne 
kadar “bizden” olduğu algısını pekiştirerek, hayatın doğal akışında daima yanımızda olan bir marka 
olduğu imajını destekler bulguları sadık müşterilerine aktarmaktadır. Facebook mesajı Twitter hesabında 
da paylaşılarak ortak mesaj algısı pekiştirilmiş ve tüm reklam kampanyalarında kullanılan ortak slogan ve 
cıngıl ile tamamlanmıştır. 
 
SONUÇ 
Günümüzün popüler terimi algı yönetimi kavramında, kurumsal mesajların sosyal medyada kullanılması 
ve hızlı bir şekilde yayılması ile oluşan kurum algısı, Habermas’ın üzerinde durduğu kamuoyunun artık 
oluşturulan ve yeniden oluşturulan bir döngüye gelmesini sağlamıştır. Risk ve kriz faktörüne açık 
iletişimlerin, özgürce ve demokratik şekilde yeni paydaşlar tarafında gerçekleştirilmesini olanaklı kılan 
sosyal medya paylaşımlarında algıyı yönetmek kaçınılmaz olarak profesyonel iletişim ve halkla ilişkiler 
çabalarına dönüşmüştür. Kurum ve kuruluşlar kurumsal mesajlarını, iletişim çalışmalarındaki ortak mesaj 
stratejileri ile algı yönetimine yönelik olarak tasarlamakta ve takipçileri ve beğenenleri ile paylaşarak, 
kurum algısını ve itibarını kişiselleştirmelerini ve içselleştirmelerini mümkün kılmaya çalışmaktadır. 
Gelişen teknolojik ve iletişim unsurları ile birlikte interaktif Web 2.0. uygulamaları giderek yaygın ve 
çarpıcı içeriklerle sadık müşteriler ve paydaşlarla buluşmakta, bu da marka ve kurum algısının 
hayatımızdan bir parça şeklinde yer almasını kolaylaştırmaktadır. Dijital pazarlamada her gün ortaya 
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çıkan yeni uygulamalar, yeni içerikler ve yeni araçlar sayesinde tüketiciler ve paydaşlar kamuoyu 
oluşturma görevini yeni medya ve sosyal medyanın hızlı, dinamik, etkileyici, yaratıcı ve iz bırakan, 
şaşırtan, eğlendiren, kısacası hedef kitleyi efektif şekilde etkileyen unsurlarla bezemiştir. Bu da marka 
algısı, kurum algısı, itibar algısı gibi kavramların hedef kitlelerde daha fazla yer etmesine imkân 
sağlayarak, halkla ilişkiler çalışmalarının özünde bulunan pozitif görüş oluşturma işlevini klasik medya 
araçları ile eşgüdüm halinde gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır. 
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ABSTRACT 
This research article summarizes the findings of a larger research study which attempted to gather 
data on Turkish activists’ perceptions on the scope, strength and limitations of digital activism. 
Qualitative data were collected via a web-based survey from 302 activists to find out what 
potential and limitations Turkish activists attribute to utilization of SNS for activism purposes. The 
results illustrated that a total of 263 activists in the sample appreciated SNS for providing a fertile 
ground for activism and a total of 131 activists drew attention to the potential of SNS for 
managerial purposes, for awareness raising and for creating positive publicity for the cause and the 
activists. The role of SNS for the maintenance of polyvocality was expressed by a total of 115 
activists. The political environment, surveillance, control and manipulation of the internet, 
disbelief in jurisdiction, the fear atmosphere and the social environment were the limitations self-
reported by the activists in the sample. 
 
Keywords: Digital activism, SNS, potential, limitations, Gezi 
 
 
SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN GÜCÜ ADINA BAŞARABİLİRİZ; 
FAKAT...TÜRKİYE'DE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN 
YÜRÜTÜLEN AKTİVİZMİN POTANSİYELİ VE SINIRLILIKLARI 
 
 
ÖZ 
Bu makale, Türk aktivistlerin dijital aktivizmin kapsamı, gücü ve sınırlılıkları ile ilgili algıları 
üzerine veri toplamayı amaçlayan kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarının bir kısmını özetlemektedir. 
Türk aktivistlerin sosyal paylaşım sitelerinin aktivizm amaçlı kullanımına hangi potansiyel ve 
sınırlılıkları atfettiğini bulmak amacıyla 302 aktivisten internet üzerinden oluşturulmuş bir anketle 
nitel veri toplanıldı.  Sonuçlar, 263 aktivistin sosyal paylaşım sitelerinin aktivizm için verimli bir 
ortam yarattığını ve bu bağlamda sosyal paylaşım sitelerini değerli bulduğunu ve 131 aktivistin 
sosyal paylaşım sitelerinin dijital aktivizm eylemleri sırasında yönetimsel fonksiyonlar amacıyla 
kullanımı, bilinçlendirme ve dava ve aktivistlerle ilgili olumlu imaj yaratma konularındaki 
potansiyeline dikkat çektiğini göstermiştir. Sosyal paylaşım sitelerinin çoksesliliğin sağlanması 
konusundaki rolü 115 aktivist tarafından ifade edildi. Siyasi ortam, denetim, internetin kontrolü ve 
manipülasyonu, yargıya olan güvensizlik, korku atmosferi ve sosyal ortam bu çalışmanın 
örnekleminde bulunan aktivistler tarafından belirtilen sınırlılıklardı.  
 
Anahtar Kelimeler: Dijital aktivism, sosyal paylaşım siteleri, potansiyel, sınırlılıklar, Gezi 
 

 
INTRODUCTION 
Advances in information technologies have accelerated and enhanced the global flow of ideology, 
information and opinion; each and every individual now has the opportunity to become an active 
agent in the process of information and opinion flow.  The user centered structure of the internet has 
enabled individuals to become more autonomous and given birth to a new form of communication, 
which Castells calls ‘personal mass communication’. Individuals can now share information without 
facing any limitations exposed by gatekeepers; they also select and attend to a variety of information 
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that is available online.  In other words, the control of information flow has got out of the hands of 
power elites and the mass media, which could act under the influence of these power elites at times. 
Internet 2.0. has reshaped power relations in modern societies by enabling people to unite in 
networked thinking systems and act online and offline (Castells, 2009). Social networking sites (SNS) 
became instrumental in this respect due to their popularity among the youth and their nature, which 
makes it convenient for individuals to reach and communicate with other people with the same 
concerns and causes.  
 
The civic and democratic potential of the internet and SNS has been a matter of debate for long. The 
representatives of the optimistic perspective (Castells, 2009; Shirky, 2008) assert that information 
technologies break down power relations, empower individuals, enable greater interactivity, create 
new means of political participation and even replace traditional forms of activism.  The pessimists 
(Putnam 2000; Schulman, 2009; Morozov, 2009), on the other hand, highlight the idea that digital 
activism does not always lead to or is not always accompanied by offline forms of activism. 
According to the pessimists, digital activism serves to increase the activists’ ‘feel good factor’ without 
getting involved in any kind of physical action and as it is the physical action that can cause real 
social or political change, digital activism acts as a barrier for activism. That is why they use the terms 
‘clicktivism’, ‘one click activism’, ‘armchair activism’ and ‘slacktivism’ for digital activism. 
According to the pessimistic perspective, digital activism pacifies a great potential by giving activists 
a fake feeling that they did something. 
 
However, literature on digital activism does not suggest that digital activism is not an effort without 
any positive effects in the offline sphere. Research shows that individuals’ online and offline political 
participation are related, which indicates that it would be wrong to consider online activism efforts as 
detached from offline tendencies and activities (Christensen, 2012, Štětka & Mazák, 2014). Research 
also illustrates that digital activism has a positive effect on offline mobilization (Christensen, 2011).  
Recent instances of digital activism and reports of activists; for example the ones who were active 
during the Arab Spring, illustrated that digital activism could be used to support traditional activism 
and enhance communication and coordination (Baraković, 2011, Gerbaudo, 2012).  However, it is a 
fact that digital activism efforts are carried out under different circumstances by different activist 
groups. There are situational factors that affect and limit digital activism efforts in any country. The 
cross-cultural study by Harp, Bachmann and Guo (2012), for instance, showed that the main 
limitation that Chinese activists faced was the fear of government surveillance while the top challenge 
for American activists was lack of time. In the same study, Brazilian activists pointed to the lack of 
access to affordable internet as the most significant obstacle they had to overcome, which 
demonstrated that economy in a country can make a difference in digital activism efforts.  
 
This study moves in this direction and aims to find out what purposes social networking sites such as 
Facebook, Twitter or YouTube serve for digital activism according to Turkish activists and Turkish 
activists’ perceptions on the limitations of digital activism in Turkey. The following section 
summarizes the related literature. The first part focuses on the internet and activism and elaborates on 
how advances in information technologies have transformed activism efforts. The following 
subsection focuses on SNS and their role in digital activism efforts. 
 
LITERATURE REVIEW 
THE INTERNET AND ACTIVISM 
Digital technologies enable people to interact without any spatial or temporal limitations and offer a 
rich source of information to anyone with access to the internet (Shah, 2013). The internet has 
changed the building blocks of information sharing and created a world in which information flow 
cannot be controlled but instead follows a chaotic pattern with numerous active agents making 
concurrent contributions to the existing archive of information. Information cannot be undisclosed for 
long due to the principle of transparency, civil demand for information sharing and increased ability 
of individuals to access information as compared to the past.  The statement ‘Real total war has 
become information war.’ points to the power of information in contemporary societies (Lunceford, 
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2012, p. 51). It should be noted here that digital technologies have empowered individuals in the 
information war and provided activists with new tools through which they can voice their opinions.  
 
The internet acts as a channel for alternative discourse, supports polyvocality and enhances opinion 
sharing. Habermasian ‘public spheres’ in which people come together and voice their opinions 
informally and freely have been criticized for years due to their lack of ability to include people from 
all segments and locations of the society. Only  members of the middle class whose presence in such 
meetings were considered as accepted behavior in the society could be a part of the public spheres 
created in their neighborhoods and the other members of the society were excluded from these public 
spheres, which decreased the public spheres’ ability to reflect the views of the public. In contrast, with 
the help of the internet and social media sites, individuals can create numerous ‘virtual public spheres’ 
without facing any geographical, cultural or socioeconomic obstacles and voice their opinions freely 
now (Harp, Bachmann & Guo, 2012, p. 299). It cannot be denied that one needs digital tools and 
access to the internet in order to join these virtual public spheres. However, as current statistics show 
almost three billion people on earth have access to the internet (http://www. Internet 
worldstats.com/stats.htm) and thus it would not be wrong to conclude that more virtual public spheres 
exist virtually than they do in reality.  
 
The sheer number of people following current events online led to the emergence of the term e-public 
opinion (Baraković, 2011, p. 196).While it gets less and less convenient for people to come together 
and share their ideas offline due to their tight daily schedules, more and more people tend to access 
social media and thus different opinions with their ubiquitous mobile phones or computers. Opinion 
flow and discussions in social media influence e-public opinion and e-public opinion has the potential 
to affect the offline public opinion. The agenda and e-public opinion created online can also affect 
mass media as the mass media cannot ignore online events, especially if they have an impact on the 
offline world.   
 
Dissident opinions can be expressed online and communication can transcend national borders easily 
(Newsom & Lengel, 2012, p. 33). Social networking sites make it more convenient  for people to 
search for and reach other individuals who share common interests and causes with themselves as 
compared to the past (Micó & Ripollés, 2014, p. 861; Newsom & Lengel, 2012, p. 32). In other 
words, social networking sites help people form ‘ideologic friendships’ (Şener, 2014, p. 192). That’s 
why, online societies are created and the members of these societies feel empowered by the high 
number of people who share their ideologies and causes.  These online societies created together with 
collective identities act as critical powers.  
 
The internet has also increased participation to political activism as it has made it more convenient 
and less costly to be an activist. Nowadays individuals can contribute to political activism without 
leaving their homes, changing their daily schedules and making much physical effort. They also do 
not need to face any physical risks (Lunceford, 2012, p. 42-43). This situation might explain why 
some studies show that many individuals, who have never been involved in offline activism, 
contribute to online political activism (Micó & Ripollés, 2014, p. 860-861). Digital technologies 
enable people to unite and create social or political effect without coming together physically 
(Boykoff, 2012, p. 486). Digital technologies lower the threshold for political action (Bakardjieva, 
Svensson & Skoric, 2012, p. 1). 
 
The internet emancipates individuals living in oppressive regimes as well. Individuals can 
communicate with each other by using encryption and anonymous communication software which 
can resist surveillance. Programs which are useful in staying anonymous and hiding identities enable 
individuals to minimize the risk they might have to face in case their online activities are detected. 
Sheer quantity of information flow on the internet also helps online activists as it makes it almost 
impossible for governments to monitor all information flow and detect dissident action online 
(Murdoch, 2010, p. 142).  
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SNS AND DIGITAL ACTIVISM 
Due to advances in digital technologies and in synchrony with the creativity of activists, repertoire of 
digital activism is enlarging day by day. Some of the tactics included in the array of digital activism 
are using e-mails for organizational tasks (Banks, 2014, p. 27), using blogs to inform people, raise 
awareness and get public support (Ghannam, 2011, p. 5) and utilization of internet sites, which are 
specifically set up for activism purposes, to share contemporary information that the mass media 
ignores and react to current events (Banks, 2014, p. 27). DoS (Denial of Service Attacks) organized 
by hackers also serve activism purposes. Programs that make thousands of requests simultaneously 
from a web site and cause the server to slow down and sometimes crash are used to attack 
corporations or governments with the aim of protesting them (Norman, 2001, p. 250). Castells calls 
these attacks ‘information guerilla movements (Şener, 2014, p. 185). DoS attacks are also called 
‘virtual sit-ins’ (Muhammad, 2001, p. 74). Another digital activism tactic executed by hackers is web 
site defacements. Individuals hack into a server hosting a web site and alter its content to attack 
opposing parties and voice their opinions (Murdoch, 2010, p. 141). Use of SNS, which enable their 
users to share messages with multimedia content easily with numerous people within seconds, is yet 
another online activism tactic. (Amin, 2009-2010, p. 65). In fact, results of a survey study conducted 
with a sample of 122 international activists in 2009 showed that the use of SNS was the most 
frequently utilized tactic.  
 
Research has shown that SNS are utilized for various activism purposes by activist groups. For 
instance, a cross-cultural research study, which was based on data gathered from 456 activists in 
China, Latin America and the United States, illustrated that SNS were used for managerial purposes 
such as sending information to followers or planning and mobilizing purposes such as creating online 
groups and increasing participation to an event as well as communication and awareness purposes 
(Harp, Bachmann & Guo, 2012, pp. 302, 310). Research also demonstrated that SNS are utilized to 
attract new members or local support, to distribute petitions for others to sign, to fundraise, to 
mobilize offline and online supporters, to promote debate or discussion, to put pressure on political 
elites and to communicate with journalists (Harlow & Harp, 2012, p. 205). 
 
Sharing visuals and videos that aim to alter the knowledge, attitudes and behaviors of the recipients 
about political events and protests though social networking sites is also a common practice. These 
visuals or videos are usually humorous since humorous content is more popular online. As Ethan 
Zuckerman asserts in his ‘cute cat theory of social media’ people prefer short humorous content to 
long, political content (Gerbaudo, 2012, p. 148). Some visuals and videos are used to cultivate hatred 
towards a political figure in the society and get support for the protests. Disproportionate violence 
used by police forces of governments against protestors or civilians are recorded and shared for this 
purpose. In our era of visual hegemony, it should be stated that use of visuals serve a very significant 
role as visuals can tell what pages of plain text cannot and as people prefer spending time on visuals, 
not long texts when they are online. There is no doubt that SNS are very effective mediums to make 
sure that these visuals and videos are seen by masses.  
 
SNS are also used to announce celebrity endorsement for the cause of the protest as well. The support 
given by celebrities and international organizations to a protest is announced online and emphasized 
again and again by different individuals. This can be considered as a kind of celebrity endorsement for 
the cause of the protests. For instance, support provided by celebrities such as Noam Chomsky, Slajov 
Zizek, Paulo Coelho, Roger Walters, Madonna, Suzan Sarandon, international organizations such as 
Greenpeace and Amnesty International and many Turkish celebrities to Gezi protests were announced 
through social media to persuade the public to provide support for the protests.  
 
Protestors disseminate information about opposing parties through social media in order to discredit 
them and to get an edge over them in terms of gaining public support, too (Murdoch, 2010, p. 139). 
This sharing of information and/or misinformation about the targets of protests can also aim to create 
attitude change or hatred towards the opponent parties. For instance, after corruption and bribery news 
with political dimension broke on November 17, 2013 in Turkey,  voice recordings involving 
ministers, their descendants, the prime minister, prime minister’s descendants and businessmen 
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started to be shared on Twitter by an account named ‘Haramzadeler’ (The Unscrupulous) with some 
intervals. People, especially the activists involved in Gezi protests were waiting for new recordings 
every day with appetite. Although the report by The Scientific and Technological Research Council of 
Turkey stated that the recordings were fake, the activists managed to bring many politicians into 
disrepute.  
 
Şener (2014, p. 186), claims that social media strengthens the culture of resistance. Self-reports of 
activists reflecting their perceptions related to digital activism supports this claim. The following 
statements of Ahmed Samih, an Egyptian activist summarizes the use of SNS (Gerbaudo, 2012, p. 
136): 
The only new thing about these tools is that you are not a member in an organization 
anymore; you are a member in a cause or a movement. And you do not need to have physical 
membership.  You do not need to go to the meeting. You are not organizing things 
underground anymore. You do everything over the internet. So you get the instructions…and 
if the instructions are convincing you, you yourself start to play a little bit of a part. You start 
to tell your friends, your family. You know what the goal is, which is to spread the 
information, and you start to give it to people. You start to create from the tools you have. 
You start to spread the information by word-of-mouth as much as you can. You send text 
messages to all your contacts. You send your people emails. You communicate with 
colleagues at work.   
 
According to another Egyptian activist, Facebook was used to set the date, Twitter was used to share 
the logistics, YouTube was used to show the events to the world and all of these sites were used to 
connect people during the Arab Spring (Gerbaudo, 2012, p. 3). In some cases, protestors set up their 
own social networking sites. The social networking site named N-1 during the Spanish Revolution in 
2011 is an example to this practice (Micó & Ripollés, 2014, p. 858). Social networking sites have a 
snowball effect on information. A text, visual or video shared by one individual is augmented in 
content and reach as more and more people read, comment on and share it.  
 
Research shows that perceived ease of use and perceived usefulness significantly affects individuals’ 
intention to use SNS for activism purposes (Borrero et. al., 2014). The study by Harlow and Harp 
(2012, p. 207-208) showed that activists from the United States and Latin America self-report that 
SNS play an important part in social movements, contribute to a public dialogue about matters of 
interest to them and that SNS made them more politically and civically active. This study also 
illustrated that activists acknowledge the ability of SNS to cross distances and time barriers to create 
communities, mobilize people for offline activism, reach a mass of potential supporters and raise 
awareness. A qualitative study of environmental activism through SNS in Scotland confirmed these 
findings and highlighted the use of SNS for the purposes of extending and accelerating the circulation 
of information, mobilizing resources, raising awareness, facilitating discussion, organizing events, 
gaining public attention and developing horizontal networks. The study also highlighted that activists 
perceived SNS as effective means for creating user friendly and flexible forms of communication as 
well as a means of acquiring a sense of belonging to a community (Hemmi & Crowther, 2013, p. 2). 
This research study moves within this framework and aims to reveal Turkish activists’ perceptions 
relating to the potential and limitations of SNS for digital activism due to the fact that Turkish society 
has been politically and socially polarized for a decade and the tension created between these 
polarized groups has led to cases of both offline and online activism. In contrast with this fact, little is 
known about the perceptions of Turkish activists relating to potential and limitations of SNS although 
they are frequently utilized tools. The results in this research study are part of a larger study that 
focused on the scope and strength of digital activism in Turkey.  Data revealed in this study have the 
potential to shed light to Turkish activists’ future use of SNS for activism purposes considering the 
relation between perceived ease of use, perceived usefulness and intention to use SNS for activism 
purposes. This study is also of significance for its contribution to cross-cultural data regarding 
potential and limitations of SNS for activism purposes in different cultures as it is the cultural realities 
and norms that set the limits to activism efforts and shape tendencies. The research questions asked 
are:    
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RQ1: What functions do social networking sites serve for activism purposes according to Turkish 
activists? 
RQ2: What are the limitations of digital activism according to Turkish activists? 
 
METHODS 
A web-based survey was prepared and used for the purposes of this study. The survey included items 
that focused on the socio-demographic profile of the respondents in a closed-ended format. The 
second part of the survey consisted of three open-ended questions. The questions asked were: 1. What 
do you think are the contributions of digital technologies to the culture of activism? 2. Why are the 
social networking sites such as Facebook, Twitter and YouTube used for activism purposes according 
to you? 3. Do you think that there are factors that impede digital activism in Turkey according to you? 
If yes, please list the impeding factors. The survey was prepared in Turkish and data were collected 
between April 1st and May 31st 2015. The answers were than translated into English by the researcher, 
who has an MA degree in applied linguistics. As the survey was on digital activism and the aim was 
to reach people who engage in digital activism, online data collection method was utilized.   
 
SAMPLE 
Purposeful sampling method was used and large online communities with activism backgrounds were 
included in the universe of the study considering the desired profile of the respondents. The online 
groups chosen were RedHack, Taksim Solidarity, OccupyGezi, Spirit of Gezi, Çarşı, Middle East 
Technical University and followers of Fuat Avni. Representatives of traditional activism were also 
included in the sample of the study with the hope that the perceptions of traditional activists will help 
achieve a balanced view. Members of Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey (DISK), 
Confederation of Public Worker’s Union (KESK) and Education and Science Workers’ Union 
(Eğitim-Sen) were invited to fill in the survey. The caricaturists of a famous humor magazine were 
also included in the universe of the study as humor has been a means for the expression of political 
and social dissent in Turkey for decades. It should be stated here that many of these online 
communities have hundreds of thousands of members. Respondents were asked to forward the survey 
to other activists for a snowball effect and to increase the sample size in an efficient way. A total of 
302 activists responded to the survey. Demographics of the sample are summarized below. 
Table 1. Demographics of the Sample (N=302) 

Variable Group f % 
Age 18-29 76 25,2 
 30-39 113 37,4 
 40-49 69 22,8 
 50 and above 41 13,6 
 Missing 3 1,0 
Gender Women 172 57,0 
 Men 128 42,4 
 Missing 2 ,7 
Marital Status Single 155 51,3 
 Married 141 46,7 
 Missing 6 2,0 
Educational Background Primary Education   0   0 
 Secondary Education 1 ,3 
 High School Education 26 8,6 
  Associate Degree 24 7,9 
 Bachelor’s Degree 145 48,0 
 Master’s  Degree 76 25,2 
 Doctorate Degree 26 8,6 
Digital Competency Very Incompetent  1 ,3 
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 Incompetent 11 3,6 
 Moderate 77 25,5 
 Competent 149 49,3 
 Very Competent 61 20,2 
 Missing 3 1,0 

 
 
 
As can be seen in Table 1, majority of the activists that responded to the survey were young. Over 62 
% were aged between 18 and 39 years. Just below 23 % of the sample was in their forties. A very low 
percentage of the activists was 50 or above. The percentage of single people was slightly higher than 
the percentage of married people. Almost three fourth of the respondents (73,2 %) had a BA or a 
higher degree. Almost 70 % of the respondents indicated that they felt competent in using digital 
technologies and 25,5 % reported their competency as moderate.  
 
ANALYSIS 
Descriptive statistics for socio-demographic factors were calculated by using Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) 20. In order to gain insight into Turkish activists’ perceptions on potentials 
and limitations of SNS participants’ answers to three open-ended questions (1. What do you think are 
the contributions of digital technologies to the culture of activism? 2. Why are the social networking 
sites such as Facebook, Twitter and YouTube used for activism purposes according to you? 3. Do you 
think that there are factors that impede digital activism in Turkey according to you? If yes, please list 
the impeding factors) were analyzed inductively in content. The written comments of the respondents 
were categorized on the basis of similarity in content (Cho & Lee, 2014). The researcher did not have 
any pre-determined categories; the categories emerged as data was processed.  
 
RESULTS 
As to RQ1, a total of 263 activists laid emphasis on the inherent nature of digital technologies and 
how this nature provided a fertile ground that enhanced activism. The contention that  ideologies that 
are named as ‘marginal’ by political forces can be introduced to masses of people who would be 
impossible to reach otherwise due to the high popularity of digital technologies and social networking 
sites among people, especially the young, was expressed by the activists. How digital technologies, 
especially the social networking sites made easy, fast and safe communication and correspondence 
possible was also consistently voiced by the activists. Convenience was another attribute to digital 
activism; activists argued that it is hard to contribute to offline activism for many reasons such as 
physical distances, lack of time, physical disabilities, agedness, illnesses, walking difficulties, drug 
use or personal preferences and that people prefer digital activism because it is more convenient and 
practical. Another line of comments praised that social networking sites are very easy to access and 
this cheap, easy and fast access contributes to activism efforts. Interactive nature of social networking 
sites, which provides activists with opportunities to meet people who think like them and come 
together for social issues that can only be solved in unity, was also expressed by the activists in the 
sample of the present research.  How the inherent characteristics of the internet and social networking 
sites contributed and enhanced digital activism efforts was expressed by an activist as follows:  
Its interactive and transparent nature triggers individuals’ creativity and creates a less 
centralized but more participative environment. 
 
These inherent characteristics of the internet and social networking sites were praised not only by 
Turkish activists but by activists from other cultures as aforementioned in the literature review. 
Potential of digital technologies for communication, correspondence and informing others were 
reported by activists from China, Egypt, Latin America, United States and Scotland (Ghannam, 2011, 
p. 5; Gerbaudo, 2012, p. 3; Harp, Bachmann & Guo, 2012, pp. 302, 310; Hemmi & Crowther, 2013, 
p. 2; Banks, 2014, p.27). Convenience of digital activism and the fact that they can be accessed and 
used easily were also pointed out by activists from other cultures; e.g. by Egyptian and Scottish 
activists (Gerbaudo, 2012, p. 136; Hemmi & Crowther, 2013, p. 2). Potential of digital technologies 
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for reaching a mass of potential supporters, their interactive nature and how this interactive nature 
helps create online communities that act together to solve social issues were asserted by activists from 
other cultures as well (Ghannam, 2011; Gerbaudo, 2012; Harlow & Harp, 2012; Harp, Bachmann & 
Guo, 2012; Hemmi & Crowther, 2013 ).  
 
However, self-reports of Turkish activists showed that Turkish activists appreciated these inherent 
characteristics and highlighted the role they played in the maintenance of polyvocality by providing 
marginalized voices with a safe tool for free expression remarkably and differed from activists from 
other cultures in this respect. A total of 115 comments centered on this issue. These activists criticized 
situational factors in Turkey and emphasized how social networking sites were used as a remedy. 
Activists expressed concerns about the political, legal and social factors which limited Turkish 
people’s right to freedom of speech and expression and positioned social networking sites as tools 
with liberating effects. Turkish media was portrayed by the activists as far from reality, bootlicker, 
bourgeois, coward and as one that serves the governments’ interests but does not hear the voice of 
millions or let dissident people express their opinions. This criticism of the mass media reflects 
activists’ discontent with the role that the media plays in the transformative period that Turkey is 
going through. A “new Turkey” is being created as the former Prime Minister, current President 
Recep Tayyip Erdoğan states, which causes anxiety in almost half of the population as they perceive 
the country as being dragged into a fundamentalist abyss (Akgül & Kırlıdoğ, 2015, p. 12). The ‘new’ 
media seems to be lost in a spiral of silence during this transformative period.  
 
It is impossible to argue that media is completely independent, unbiased and stands from particular 
interests in any part of world, even in western countries where democracy is claimed to be well 
established. The only difference is that censor in these countries is practiced in a more self-driven and 
subtle way. However, the current Turkish media not only tends to serve its interests and the 
governments’ but also suppress all dissident opinions. There are many reasons for this. Newsmakers 
in Turkey experience different kinds of neoliberal government pressures and this pressure has been 
increasing in volume since 2007. Turkish journalists and the public witnessed that one of the most 
powerful media conglomerates, Uzan group whose CEO was Cem Uzan, who was critical of Justice 
and Development Party (AKP) and targeted Recep Tayyip Erdoğan in every public speech he made, 
were seized by the Savings Deposit Insurance Fund and sold to international companies or national 
groups that were friendly to the government in 2008. This specific case told all other media 
conglomerates and media bosses that the government can impose fines over taxes on media groups 
when they become critical of the government and topple media conglomerates. It is not claimed here 
that the economic measures that are taken against media conglomerates by the government are illegal; 
however, it is interesting that they are enforced when these companies become critical of the 
government (Akser & Baybars-Hawks, 2012; pp 307-308). Doğan group, which controlled almost 
half of all the print, audio-visual and new media in Turkey went through a similar crisis after they 
covered a court case that took place in Germany on the misuse of donations to Lighthouse 
Foundation, an NGO in Germany, and questioned the governments’ involvement in the fraud. 
Erdoğan accused the media group of fraud and with being biased and invited the public to boycott 
Doğan Media (Akser & Baybars-Hawks, 2012; pp 307-308). Although it was interesting to see that 
Doğan Media Group, which has always advocated the governments’ practices, became critical only 
after they could not get the approval for a refinery in Ceyhan (a coastal town at the crossroads of a 
petroleum pipelines) from the government, the consequences of this dispute taught the media and the 
public once again that the government had the power to cause changes in the media (Kaya &Çakmur, 
2010, p. 532). Timing of this dispute pointed to the fact that almost all media holdings in Turkey are 
parts of large conglomerates with major economic interests in other sectors and as only a minor 
percentage of their profits come from the media sector they become dependent on government favor 
especially during times of economic booming and privatization in order to maintain good relations 
with the government and partake in potential opportunities. Aydın Doğan, the CEO of the group, had 
to fire columnists, close a critical newspaper, resign as CEO of the company and yet was sued for 2.5 
billions of dollars, which equaled to four-fifths of the entire company’s market value, in back tax 
payments (Ahn, 2014, pp. 21-22).  There were other changes in media ownership and it was obvious 
that these changes favored government friendly corporations; for example, Berat Albayrak, the son-
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in-law of Recep Tayyip Erdoğan, became the CEO of Çalık Group, which incorporated Turkuvaz 
Media Group and Çalık Group gained power in the sector  (May, 2013).  
Journalists are under judicial suppression in Turkey as well. In 2008, many nationalist journalists 
were arrested and imprisoned in relation to the Ergenekon trials. These journalists were accused of 
getting involved in illegal activities to overthrow the government. They were investigated and arrested 
depending on phone taping and reports of anonymous witnesses (Akser & Baybars-Hawks, 2012, p. 
314). At the moment Can Dündar, the editor-in-chief of the opposition Cumhuriyet newspaper, and 
Erdem Gul, the paper’s Ankara bureau chief, are imprisoned with the accusation of spying and 
“divulging state secrets” (The Guardian, 2015). Turkey has a high number of jailed journalists and 
this fact seems to ‘teach’ journalists how to self-censor themselves (May, 2013:300). Even if they do 
not get arrested, Turkish journalists know that they face the risk of being sued as well. In 2011, 
Freedom House reported that there are more than 4000 lawsuits pending against journalists in Turkey. 
All these factors have led to the establishment of an intimidating media autocracy and a hostile, even 
dangerous environment that deterred journalists from reporting opposing views (Ahn, 2014, pp. 20, 
24).  
 
Another pressure practiced on Turkish media is the press list that is released by prime minister’s press 
bureau.  This list includes journalists that are considered as ‘safe and friendly’ and excludes the 
critical ones. Needless to say, the ones in the list are given direct access to the prime minister and the 
government authorities and the others are not. This practice leads to accreditation discrimination 
among journalists (Akser & Baybars-Hawks, 2012, 314). Critical journalists face the risk of losing 
their job as well due to the fact that the firings of journalists are not exceptional in today’s Turkey. 
For example, all the staff of ‘NTV Tarih’, a history magazine, was dismissed and the magazine was 
closed down after they published a special ‘Gezi edition’ (Ahn, 2014, pp. 21, 22, 26).   
 
Taking all these factors into consideration, it is not hard to understand why journalists keep their 
voices down, suppress news or change their tones and angles. Wiretappings that covered 
conversations between Recep Tayyip Erdoğan and directors and editors in the media sector were 
leaked to the public; these leaks and self-reports of journalists and editors revealed that they are being 
instructed regularly by the government agencies and are afraid to report opposing views (Ahn, 2014, 
p. 25). It is also not surprising to see how the activists in the sample of this study portray and criticize 
the media.  
 
In line with the criticism of the Turkish media, a large group of activists indicated that social media 
provided people who were desperate with a tool of expression, pointed to the factors that limited their 
actions and highlighted the significance of the safety that social media provided them with. After Gezi 
protests, people learnt that they can face serious risks if they take part in a protest. According to 
Turkish human rights organization eight people died, 8163 were injured, 5300 were arrested, 160 
were kept in long-term detention and many were arbitrarily detained without charge for hours during 
the protests. That’s why people felt safer online. An activist put forward this idea with the following 
statement:  
It is easier and safer. At least it used to be. When you talk about something on TV or join a 
protest meeting, you can get arrested and brought to court, with the risk of being sentenced 
to serving time in prison, but if you tweet it, you are on the safe side… oh, again, you used to 
be. 
 
This comment is a consequence of Law No. 5651, which envisages harsh measures against freedom of 
expression on the internet with the justification of prevention of crime and protection of national 
security, public order, public health, life, property, and the esteem and honor of individuals against 
defamation on the internet. Amendments to Law 5651 were passed in 2014 partly due to the role that 
social media played during and after Gezi protests in 2013 and the related measures became even 
harsher (Akgül & Kırlıdoğ, 2015, p. 11). As a result, Turkish people ‘learnt’ that they can get 
punished because of their actions on the social media; especially after witnessing Twitter arrests. 
People were arrested because they actively used Twitter to spread information during Gezi protests 
(Nilgün, 2015, p.13).  
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The fact that the control of the government on the judicial system has increased dramatically due to 
laws that were passed by AKP in the past decade has also added to this fear atmosphere. At the 
moment, all judicial candidates have to take an oral exam carried out by the Ministry of Justice, 14 of 
the total 17 members of the Turkish Constitutional Court are appointed by the President from a 
selected pool and all 16 seats of the Supreme Board of Judges and Prosecutors (HSYK), which is the 
sole body to appoint and promote judges and prosecutors, are filled by the ministry’s chosen 
candidates. In addition, HSYK is led by the minister of justice and the undersecretary of the Ministry 
of Justice as board members, the minister of justice has sole supervisory power over HSYK and can 
manage composition of all three chambers of the board or initiate disciplinary procedures for HSYK 
members. After the corruption and bribery news involving ministers, the prime minister and pro-
government businessmen broke on December 17, 2013, hundreds of prosecutors and judges were 
reassigned, which embodied the power that the government has over the judicial system (Ahn, 2014, 
pp. 30, 31, 34). It is not unusual for the former Prime Minister, current President Recep Tayyip 
Erdoğan to publicly announce that he expects prosecutors to take action about a specific issue. He 
once announced that judges should take off their robes and “start doing politics” (Ahn, 2014, p.36). 
This statement answers why people with opposing views fear that the due process is distorted and the 
judicial system serves the governments’ interests.  
 
Comments of 131 activists focused on the role social media plays in creating awareness, management 
of protests and creating positive publicity for the activists and the cause itself. A large line of 
comments in this category praised how social networking sites could be used to reach more people, 
spread information and to create awareness. Some of these comments are: 
Now we can get to know information more easily, faster and in every detail. Nothing is kept 
as secret anymore. So we take our guards, see both sides of an event and get conscious 
about what happens in the world and in our country, join the groups we support and show 
our opposition more and make our voices louder. 
… People share their comments and perceptions and what we need to do, what digital social 
media should teach people is that ‘see what is going on, don't mind the comment, think, 
filter and interpret it yourself’. This is a ‘beware!’ side of digital technologies and the 
internet. 
In civil movements in Turkey, social media was used to show the world what was going on, 
an alternative to mass media was created. This has united many occupational groups, 
people of different ages and ideas that have never got involved in a protest before. Recep 
Tayyip Erdoğan’s allergy to social media can be considered as proof of its strength. 
 
Managerial purposes mentioned by the activists covered organization, coordination, mobilization of 
activists and providing morale support. Attracting attention, keeping events on the agenda of the 
country, generating national and international support were also among the main purposes that social 
networking sites served according to these activists. It should be noted here that the role social media 
plays in creating awareness, management of protests and creating positive publicity for the activists 
and the cause itself were reported by activists from Egypt, Latin America, the United States and 
Scotland as mentioned previously (Ghannam, 2011; Gerbaudo, 2012; Harlow & Harp, 2012; Harp, 
Bachmann & Guo, 2012; Hemmi & Crowther, 2013 ). However, it was interesting to see that only 131 
activists in the sample commented on these purposes despite the fact that they are emphasized to a 
great extent in both theoretical and applied studies in the field.  
 
With regard to Turkish activists’ perceptions on the limitations of digital activism in Turkey, it was 
found out that 243 activists voiced limitations related to the political environment in Turkey. The 
government itself was criticized intensely by the activists with imposing its rules on the society and 
never agreeing opposition, not respecting fundamental rights and freedoms, caring about their own 
interests only, manipulating religious feelings and having a dictatorial approach. Oppression and 
prohibitions, a lack of democracy, and the former Prime Minister, current President Recep Tayyip 
Erdoğan were pointed as the main limitations of digital activism by some of the activists in this group. 
Another line of comments in this category focused on surveillance, control and manipulation of the 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/016 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

240 

internet by the government as a major limitation. The activists stated concerns about surveillance with 
statements such as ‘illegal VPN tracking’, ‘surveillance on individuals’ accounts’ and ‘the Presidency 
of Communication’. The fact that the government could block access to social networking sites and 
weaken digital activism efforts was verbalized and the government was criticized for maintaining an 
oppressive hegemony on the internet, censoring any digital effort that would conflict their interests 
and generating counter propaganda with the aim of emptying the rhetoric of activism efforts via the 
creation of fake accounts that are, in fact, related to the government. In line with these comments, 65 
activists stated a disbelief in the judicial system of Turkey, accused jurisdiction with being under 
control of the government and serving its interests and that reported that because of these factors, a 
fear atmosphere, which deterred people from getting involved in digital activism, was created. 
Activists in this group enounced their disbelief in the judicial system, highlighted the fact that many 
people were arrested at a moment’s notice and some were even sentenced because of what they shared 
on social media. An activist elaborated on the problem of surveillance and coactions by the 
government and the resulting fear atmosphere with the following words: 
 
 E-revolution requires a system; an infrastructure let me say, which beats the ‘tracking 
system’ of the government; if it is to be a revolution, a real change. In a country where all 
protests are published on Facebook, which is closely watched  and controlled by the 
government and where Twitter accounts can be suspended within matter of minutes, this is 
not possible. So I personally believe internet and digital activism is a great and very 
effective tool to gather people who share the same views and ideas and allow them to form a 
platform but when it comes to making a real change, it is not safe nor an enabling ground 
for activism…Smart phones are a big help but most activists do not use smart phones, as 
they are easier to track down due to their ‘registered’ technologies and programs. If they 
want to do anything further that will actually lead to a change, they have to find another 
platform that is not controlled by the government. Otherwise it is nothing but ‘government-
allowed-activism’, like a child playing in the sand with his/her mother watching.  
 
The political and judicial limitations self-reported by the activists in the sample explain and 
complement their perceptions on the potential uses of digital technologies. Under these circumstances, 
it becomes more evident why Turkish activists appreciate easy, fast and safe communication SNS 
provides them with, convenience and potential reach of digital activism, how the interactive nature of 
SNS unites people and how it provides people with a tool for free expression. It is clear that they feel 
a desire for social change but do not feel able or safe but trapped in a politically and judicially limiting 
environment.  That’s why easy, fast and safe correspondence is important for them when they feel the 
need because they cannot trust any other communication channels in this respect. They also need a 
medium where they can express their ideas freely due to the status of current Turkish media. They 
know that they need more people who think like them and support them to initiate change; that’s 
where the potential of SNS for reaching potential supporters easily, raising awareness and creating 
positive publicity comes into play. They praise the role of SNS in creating an interactive environment, 
creating unity and managing protests because they experienced first hand that SNS could make a 
significant contribution in this respect during Gezi protests.  
 
The comments made by a total of 64 activists centered on Turkish people and Turkish culture. Turkish 
people were accused of being indifferent, ignorant, apolitical and inactive. They were also criticized 
for not being critical minded and literate enough to engage in digital activism. Some of the comments 
pointed to the lack of a discussion culture among Turkish people as a major obstacle. Turkish culture 
was critiqued with phrases such as ‘conservative’, ‘feudal structure’, ‘social differentiation’, ‘culture 
of hatred’ and ‘parental pressure’. These activists indicated that the cultural norms that Turkish people 
are born into deter them from activism efforts. Example statements that are related to criticism of 
Turkish people and culture are included below: 
The half of the public who are ignorant, never question anything and prefer to stay like that. 
People’s self-indulgence and the tension and intolerance we experience at work and home 
made us all Clark Kent in the morning and Superman at night. 
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The fact that people support parties as if they support football teams. They don’t read, 
research, question; but follow a leader just like a sheep herd. 
 
The phrase ‘sheep herd’ is one that has been used very frequently by people who do not support the 
practices of AKP, which has been ruling Turkey since 2002, to describe the other half of the 
population who votes for and supports the party. The phrase has become a symbol of the extent to 
which the public has been polarized. Considering that the activists in the sample of the present 
research were the ones who have not voted for AKP, it is not hard to see that these criticism of 
Turkish people and culture was a reflection of this group’s disappointment with the other half of the 
public who voted the present government and the culture that shapes the thought patterns of these 
people. It was also a means of calling the legitimacy of AKP into question by implying that its voters 
were ignorant, indifferent, uneducated and unwise. One of the main slogans during Gezi protests 
‘disproportionate intelligence’ was a reflection of this disappointment and an attempt to show that 
AKP, which was voted by a ‘sheep herd’ was not a legitimate government.  

 
DISCUSSION 
The results of this study confirmed previous research studies carried out with activists of different 
cultural origins. Turkish activists self-reported that they perceive SNS as convenient and useful tools 
that can be utilized for activism purposes. More than five sixth of the activists in the sample indicated 
that they appreciated SNS for providing a fertile ground for activism and just under half of the 
activists drew attention to the potential of SNS for managerial purposes, for awareness raising and for 
creating positive publicity for the cause and the activists. The comments of Turkish activists 
overlapped with the comments of activists from China, Latin America, the United States, Scotland 
and Egypt in this sense. However, the third line of comments that focused on the maintenance of 
polyvocality illustrated the culture-bound nature of digital activism. The fact that more than one third 
of Turkish activists highlighted the significance of the role that SNS played in providing an alternative 
media through which people could express themselves freely without feeling afraid of potential 
consequences and overcome political, social and legal barriers pointed to a broad based concern about 
a lack of democracy and fear of surveillance among the activists. It should be stated here that these 
concerns were voiced by the activists from China and Egypt as intensely as in Turkey. There is no 
doubt that the intersection point of these countries is the activists’ concerns about lack of democracy. 
The fact that the top challenge self-reported by American activists was lack of time and the lack of 
access to affordable internet was the most significant obstacle that was expressed by Brazilian 
activists while activists in Turkey, China and Egypt were so worried about lack of democracy and 
surveillance illustrates how the political, social and economical parameters in a country can have an 
effect on digital activism.  
 
Turkish activists’ perceptions on the limitations of SNS supported these findings. The political 
environment was named as the most important limitation. Key terms listed by the activists were the 
government, oppression, lack of democracy and Recep Tayyip Erdoğan. Likewise, activists in this 
sample named surveillance, control and manipulation of the internet by the government and the 
judicial system, which they describe as one that serves the governments’ interests as limitations to 
digital activism as they witnessed arrests of digital activists during and after Gezi Park protests and 
experienced that the fear atmosphere that was created impeded digital activism efforts. Social 
criticism of Turkish people as an obstacle to digital activism was a reflection of activists’ 
disappointment with the public that supported the government. Not having succeeded in persuading 
and gaining the support of this section of the public during and after Gezi Park protests was the main 
reason why political change could not be triggered. Therefore, it is quite normal that the activists in 
this study regard ignorance, inactiveness and low educational level of Turkish people as limitations of 
digital activism.  
 
REFERENCES 
Ahn, J. S. J. (2014). Turkey’s Unraveling Democracy: Reversing Course from Democratic 
Consolidation to Democratic Backsliding. CMC Senior Theses, Claremont McKenna College, USA.  
Akgül, M. & Kırlıdoğ, M. (2015). Internet Censorship in Turkey. Internet Policy Review, 4(2), 1-22.  



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/016 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

242 

Akser, M. & Baybars-Hawks, B. (2012). Media and Democracy in Turkey: Toward a Model of 
Neoliberal Media Autocracy. Middle East Journal of Culture and Communication, 5, 302-321 
Amin, R. (2009-2010). The Empire Strikes Back: Social Media Uprisings and the Future of Cyber 
Activism. Harvard Kennedy School Review, 10, 64-66. 
Bakardjieva, M., Svensson, J., & Skoric, M. M. (2012). Digital Citizenship and Activism: Questions 
of Power and Participation Online. JeDEM , 4(1), 1-5. 
Banks, M. J. (2014). The Picket Line Online: Creative Labor, Digital Activism, and the 2007-2008 
Writers Guild of Amerika Strike, Popular Communication. The International Journal of Media and 
Culture, 8(1), 20-33. 
Baraković, V. (2011). Facebook Revolutions: The Case of Bosnia and Herzegovina, Acta 
Universitatis Sapientiae. Social Analysis,  1(2), 194-205. 
Borrero, J. D., Yousafzai, S. Javed, U., & Page, K. L.  (2014). Perceived Value of Social Networking 
Sites (SNS) in Students' Expressive Participation in Social Movements. Journal of Research in 
Interactive Marketing, 8(1) , 56-78.  
Boykoff, M. T. (2012). Digitally Enabled Social Change: Activism in the Internet Age. Contemporary 
Sociology, 41(4), 486-487. 
Castells, M. (2009).Communication Power. Oxford: Oxford University Press.  
Christensen H. S. (2011). Political Activities on the Internet: Slacktivism or Political Participation by 
Other Means. First Monday, 16(2). 
Christensen H. S. (2012). Simply Slactivism? Internet Participation in Finland. JeDEM, 4(1), 1-23. 
Cho, J. Y., & Lee, E. H. (2014). Reducing Confusion about Grounded Theory and Qualitative Content 
Analysis: Similarities and Differences. The Qualitative Report, 19(64). 1-20. 
Gerbaudo, P. (2012). Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism. London: 
Pluto Press. 
Ghannam, J. (2011). Social Media in the Arab World: Leading up to the Uprisings of 2011. Center for 
International Media Assistance. Date of access: September 23, 2014, 
http://cima.ned.org/sites/default/files/CIMA-Arab_Social_Media-Report-10-25-11.pdf 
Harlow, S. & Harp. D. (2012). Collective Action on The Web. Information, Communication & 
Society, 15(2), 196-216. 
Harp, D., Bachmann, I., & Guo, L. (2012). The Whole Online World is Watching: Profiling Social 
Networking Sites and Activists in China, Latin America, and the United States. International Journal 
of Communication, 6, 298-321. 
Hemmi, A. & Crowther, J. (2013) Learning Environmental Activism through Social  Networking 
Sites?. The Journal of Contemporary Community Education Practice Theory.  4(1), 1-7. 
Kaya, R. & Çakmur, B. (2010). Politics and the Mass Media in Turkey. Turkish Studies, 11(4), 521-
537. 
Lunceford, B. (2012). The Rhetoric of the Web: The Rhetoric of the Streets Revisited Again. 
Communication Law Review, 12(1), 40-55. 
May, Asena. (2013). Twelve Sycamore Trees Have Set the Limits on Turkish PM Erdoğan’s Power.  
American Foreign Policy Interests, 35, 298-302. 
 
Micó, J.L., & Ripollés, A. C. (2014). Politicalactivism Online: Organization and Media Relations in 
the Case of 15M in Spain. Information, Communication & Society, 17(7), 858-871. 
Morozov, E. (2009). The Brave New World of Slacktivism. Foreign Policy. Date of access: 
November 22, 2011, http://neteffect. Foreignpolicy .com/posts/ 2009 /05 /19/the brave new world of 
slacktivism,  
Muhammad, E. (2001). Hactivisim. Techno.Fem, 74, 75-76. 
Murdoch, S. (2010). Destructive Activism: The Double-Edged Sword of Digital Tactics., M. Joyce 
(Ed.), Digital Activism Decoded (137-148). New York: iDebate Press. Date of access: December 11, 
2014, http://www.cl. cam.ac.uk/ ~sjm217 /papers/ digiact 10 destructive.pdf. 
Newsom, V. A., & Lengel, L. (2012). Arab Women, Social Media, and the Arab Spring: Applying the 
Framework of Digital Reflexivity to Analyze Gender and Online Activism. Journal of International 
Women’s Studies, 13(4), 31-45. 
Nilgün, M. (2015). Cyberactivism 2.0: Determining Social Media Usage in New Social Movements— 
Twitter and Gezi Resistance in Turkey, MA Thesis, Universiteit Van Amstersdam, the Netherlands.  



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/016 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

243 

 
Norman, J. (2001). Cyber Activists Target Lufthansa. Information Management & Computer 
Security, 9(5), 250-251. 
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New 
York: Simon & Schuster.  
Schulman, S.W. (2009). The Case against Mass E-Mails: Perverse Incentives and Low Quality Public 
Participation in US Federal Rulemaking. Policy & Internet, 1(1), 23-53. 
Shah, N. (2013). Citizen Action in the Time of the Network. Development and Change, 44(3), 665-
681. 
Shirky, C. 2008. Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations. New 
York: Penguin Books. 
Sivitanides, M., & Shah, V. (2011). The Era of Digital Activism, Education Special Interest Group of 
the AITP, CONISAR Proceedings, Date of access: November 2, 2014, 
http://proc.conisar.org/2011/pdf/1842.pdf. 
Štětka, V., & Mazák, J. (2014). Whither Slacktivism? Political Engagement and Social Media Use in 
the 2013 Czech Parliamentary Elections. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on 
Cyberspace, 8(3), 1-17.  
Şener, G. (2014). Social Media as a Field of Social Struggle. Journal of Media Critiques, 2  (Special 
Issue on Social Media and Network Society), 185-198. 
The  Guardian. (2015). Turkish journalists charged over claim that secret services armed Syrian 
rebels.  Date of access: January 25, 2016, http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/turkish-
journalists-charged-over-claim-that-secret-services-armed-syrian-rebels. 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/017 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

244 

INVESTIGATING INSTRUCTIONAL DESIGN SKILL DEVELOPMENT 
DURING THE PROJECT BASED MULTIMEDIA DEVELOPMENT 

PROCESS 
 
 

Türkan KARAKUŞ YILMAZ 
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye 

turkan.karakus@gmail.com  
 

Kürşat ÇAĞILTAY 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye 

 
 
 
ABSTRACT 
While instructional design is a fast growing, changing and improving field, instructional designer 
training requires multi-faceted, real life-like, process oriented and contemporary educational 
understanding. In this case study, the learning outcomes obtained by the junior students who study at 
Computer Education and Instructional Technology and took a multimedia development course 
consisting an intense design process were investigated. During a semester, strategy of creating a team, 
nature of the projects and facilitators were changed for each project in the design course consisting 
two projects. While the actual participants of the study were 47 students (novice instructional 
designers), 16 graduates and 10 previous year students were interviewed to triangulate the results. To 
measure learning outcomes of current students, a survey was implemented as a pre and posttest. 
Project team and individual interviews were analyzed through content analysis. According to survey 
results, current students showed a significant improvement in skills on knowledge of instructional 
technologies, conducting instructional design processes, development of storyboards, using 
multimedia development programs, assessing instructional materials, using technological resources for 
instruction effectively, conducting and reporting research, editing audio/video, working 
collaboratively in teamwork and hardware knowledge. Regarding the entire data gathered from the all 
participants of the study, apart from survey results, they stated that they got a real life experience and 
learn how to communicate with target learners. The results imply that students are able to get many 
skills accepted as instructional designer skills in instructional design field via a multimedia design 
course. However, during the course, students had some problems such as lack of setting a connection 
between instructional design phases because of time limitations, challenging to contact with a real 
target group and having negative influences in processes and end products because of instructor-led 
random assignment of the first project teams. The results of the study will offer a resources for the 
future courses in terms of elaborating the outcomes brought by multimedia design process as well as 
the issues influencing the outcomes.  
 
Keywords: instructional design course, novice instructional designers, multimedia design and 
development, learning outcomes 
 

 
PROJE TABANLI ÇOKLU ORTAM TASARIMI SÜRECİNDE 

ÖĞRETİM TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

 
 
ÖZ 
Öğretim tasarımı, hızla büyüyen, değişen ve gelişen bir alan olup, öğretim tasarımcılarının eğitimi de 
çok yönlü, gerçek hayatla uyumlu, sürece odaklı ve güncel bir eğitim anlayışı gerekmektedir. Bu 
durum çalışmasında, yoğun bir tasarım süreci içeren çoklu ortam tasarımı dersini alan, Bilgisayar ve 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/017 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

245 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin, öğretim tasarımı alanı ile ilgili elde 
ettikleri kazanımlar incelenmiştir. Bir öğretim dönemi boyunca, iki projeyi kapsayan tasarım dersinde 
her iki projede takım oluşturma stratejisi, projenin doğası, danışmanlar gibi unsurlar değişmiştir. 
Çalışmanın asıl katılımcılarını dersi alan 47 öğrenci (acemi öğretim tasarımcıları) oluştururken, 16 
mezun ve 10 bir önceki yıldan aynı dersi alan öğrenci ile de sonuçların teyit edilmesi adına görüşmeler 
yapılmıştır. Çalışmada mevcut öğrencilerin öğrenme çıktılarını ölçmek için ön ve son test şeklinde 
uygulanan bir anket kullanılmıştır. Proje grupları ile yapılan görüşmeler ve bireysel görüşmeler ise 
içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Anket sonuçlarına göre mevcut öğrenciler öğretim 
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma, öğretim tasarım süreci yürütme, öykü yaprakları oluşturma, 
çoklu ortam tasarım programları kullanma, öğretim materyallerini değerlendirme, öğretim 
teknolojilerini etkin şekilde öğretim için kullanma, araştırma ve raporlama, ses video işleme, takım 
çalışması ve donanım bilgisi gibi unsurlarda anlamlı ölçüde yetkinlik kazandıkları görülmüştür. Tüm 
katılımcıların görüşmelerinden elde edilen sonuçlara göre ise, anket sonuçlarından farklı olarak, 
katılımcılar gerçek yaşam deneyimi kazandıkları ve hedef kitle ile iletişim kurmayı öğrendiklerini 
belirtmişlerdir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin öğretim tasarımı alanında kabul edilegelen öğretim 
tasarımcısı becerilerinin bir çoğunu çoklu ortam tasarımı sürecinde elde edebildiklerini 
göstermektedir. Ancak bu süreçte, öğrencilerin zamanın kısıtlılığı nedeniyle sürecin yeterince 
anlaşılmaması, gerçek bir hedef kitle ile iletişime geçmenin zorluğu, öğretim üyesi tarafından 
belirlenen bir takımla çalışmanın proje performans ve ürününü etkilemesi gibi sorunların da yaşandığı 
belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları çoklu ortam tasarımının getirdiği kazanımların yanısıra, bunları 
etkileyen unsurları da irdelemesi yönüyle de yeni oluşturulacak dersler için bir kaynak sunmuş 
olacaktır.  
 
Anahtar kelimeler: öğretim tasarım dersi, acemi öğretim tasarımcıları, çoklu ortam tasarım ve 
geliştirme, öğrenme kazanımları 
 
 
INTRODUCTION 
Instructional design and technology (IDT) is a field which “encompasses the analysis of learning and 
performance problems, and the design, development, implementation, evaluation and management of 
instructional and non-instructional processes and resources intended to improve learning and 
performance in a variety of settings, particularly educational institutions and  the workplace” (Reiser, 
2001, p. 53).   Although IDT’s available definitions are very broad, this definition continuously 
changes in definition and scope, as IDT field renovates and changes (Reiser, 2007). Expected 
competencies of instructional designers have also been changed (Davidson-Shivers & Rasmussen, 
2002).  This change brings new approaches and strategies to train NIDs in accordance with the needs 
of the field.  
 
Instructional designers learn in a flexible and self-directed environment, which is also the assumption 
of constructivist philosophy. To train instructional designers, especially project based and design 
based authentic activities where the designers get insights from different contexts are used (Davidson-
Shivers & Rasmussen, 2002). Since they learn by designing, also a constructionist perspective (Papert 
& Harel, 1991) is applied in instructional design projects. Both constructivism and constructionism 
pose that the truth is not dictated by the world; acquisition of knowledge is influenced by their social 
life and other different activities that they engage (Gergen, 1985). These two views assume that the 
artifact of the “communal interchange” is the source of the understanding the world as stated by 
Gergen. The context is very important to understand the world since all the actions and activities are 
embedded in a social context (Young & Collin, 2004). Therefore, it can be argued that instructional 
design environments should accommodate the methods which take the context into consideration.  
 
Competencies of instructional designers have been defined by different associations which are related 
to instructional design. The most reputable one, the IBSTPI (Spector, 2001) defines some of the 
competencies as communication, application of research and theory of practice, analysis of processes 
and all elements of instruction, design and development by selecting suitable medium, strategies and 
materials, implementation, and evaluation of all processes (Davidson-Shivers & Rasmussen, 2002). 
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Although there are varieties of descriptions of instructional designer competencies, the curriculum of 
IDT field still needs authentic assessment systems to certify the instructional designers. In the light of 
competency definitions, evaluation criteria for academic programs can be developed to guide the 
development of curricula and content of the courses, to provide a self-assessment for practitioners to 
assess their skills and knowledge (Bratton, 2007).  In assessment the issue of to what extent context 
influence the teaching should also be taken into consideration (Bannan-Ritland, 2001). In this sense, to 
assess the outcomes and performance of instructional designer education environments, contextual 
factors should be examined.  
 
The researcher of this study has several years of experience with guiding Novice Instructional 
Designers (NIDs). At the department of Computer Education and Instructional Technology (CEIT), 
junior students take a multimedia design and development course which aims to give experience of 
instructional design via real life practice. The students of the course are involved in two intensive 
multimedia design and development projects, by working in teams under the guidance of course 
facilitators. They work with real clients and they communicate with them during the project. Students 
follow a specific instructional design process which includes analysis, design, development, 
implementation and evaluation. In the first project, the project groups are assigned by the instructor 
and in the second they choose their group members. During the project they have different roles. Since 
they are junior students they are assumed to have enough background to manage a project and design a 
product. The course has both theoretical and practical applications. The instructional design process 
has been given to students with an authentic and real life - like experience. Five years of experience of 
the researcher has shown that, students have variety of issues, problems and motivations during the 
semester that the course is given.  
 
COMPETENCY DEFINITIONS AND TRAINING OF INSTRUCTIONAL DESIGNERS 
As cited in Spector (2001), The International Board of Standards for Training, Performance and 
Instruction (IBSTPI) defines competency as “a knowledge, skill, or attitude that enables to effectively 
perform the activities of a given occupation or function to the standards expected in employment” (p. 
180). Since the performance based educational techniques was born, expected learner competencies 
started to shape the design and development of the programs (Richey, Fields & Foxon, 2001). Besides, 
competency definitions are very helpful to design the courses and student assessment according to 
Richey et al (2001). They point out that role definitions of real settings might be used to define the 
competencies. Competency definitions for instructional design and technology field will assist to 
design instructional design courses and define assessment criteria for novice instructional designers.  
Gustafson (2002) and AECT 2000 (as cited in Rasmussen, 2002) suggest instructional design 
competencies as instructional design (flexible design), performance improvement planning, effective 
communication, research, and computer based skills. After a longitudinal validation process, in 2000, 
IBSTPI revealed 23 core competencies of instructional designers (Richey, et al, 2001). Those 
competencies were summarized in Table 1.  
 

Table 1 ID domains and competencies defined by IBSTPI (Richey et al, 2001, pp. 46-55) 

Professional 
Foundations 

1. Communicate effectively in visual, oral and written form. 
(Essential) 

2. Apply current research and theory to the practice of 
instructional design. (Advanced) 

3. Update and improve one’s knowledge, skills and attitudes 
pertaining to instructional design and related fields. (Essential) 

4. Apply fundamental research skills to instructional design 
projects. (Advanced) 

5. Identify and resolve ethical and legal implications of design in 
the work place. (Advanced) 

Planning and 
Analysis 

6. Conduct a needs assessment. (Essential) 
7. Design a curriculum or program. (Essential) 
8. Select and use a variety of techniques for determining 

instructional content. (Essential) 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/017 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

247 

9. Identify and describe target population characteristics. 
(Essential) 

10. Analyze the characteristics of the environment. (Essential) 
11. Analyze the characteristics of existing and emerging 

technologies and their use in an instructional environment. 
(Essential) 

12. Reflect upon the elements of a situation before finalizing design 
solutions and strategies.(Essential) 

Design and 
Development 

13. Select, modify, or create a design and development model 
appropriate for a given project.(Advanced) 

14. Select and use a variety of techniques to define and sequence 
the instructional content and strategies. (Essential) 

15. Select or modify existing instructional materials. (Essential) 
16. Develop instructional materials. (Essential) 
17. Design instruction that reflects an understanding of the diversity 

of learners and groups of learners. (Essential) 
18. Evaluate and assess instruction and its impact. (Essential) 

Implementation and 
Management 

19. Plan and manage instructional design projects. (Advanced) 
20. Promote collaboration, partnerships and relationships among the 

participants in a design project. (Advanced) 
21. Apply business skills to managing instructional design. 

(Advanced) 
22. Design instructional management systems. (Advanced) 
23. Provide for the effective implementation of instructional 

products and programs. (Essential) 
 
The competencies listed in Table 1 were also taken as base of the outcomes of the course in that the 
study was conducted. Apart from IBSTPI there are several research to reveal the required 
competencies of instructional designers. To reveal the competencies of instructional designers, 
comparison between novice and expert designers take important place in instructional technology and 
design research. In one of the study to reveal expert designers’ competencies, be taken into 
consideration to meet the needs of real settings where instructional designers work.   
 
Today, to give complex instructional design skills, mostly case studies, project based approach, 
cognitive apprenticeship and collaborative group activities are used in ID education (Jonassen  Rohrer-
Murphy, 1999; Bannan-Ritland, 2001; Visscher-Voerman et al. 2007; Yusop and Correia 2012). While 
educating instructional designers, use of contextual and constructivist approaches such as 
apprenticeship, practicing, professional real life experience, experience of contextualized knowledge is 
also suggested (Winn, 1997).  Bannan-Ritland (2001) believes that instructional design and technology 
competencies can be given by using real world experiences in a challenging context. Therefore, this 
study, internalize a contextual approach for analysis of an instructional design course in terms of 
providing enough experiences to provide required instructional design competencies. Rowland, Parra 
and Basnet (1995) also reported that presentation of concepts and procedures, simple examples, 
exercises of instructional design and some small projects are used in training programs frequently. 
However, Rowland et al believe that for IDT education, iterative and cyclical processes and situations 
which require generative and creative skills, studio approach and competitive environment should be 
created. Bannan-Ritland (2001) also admits that even all those advance techniques are not enough 
unless they are brought out from strict college courses.  Seels (1995) points out that IDT programs 
have very few courses which require to work out of the college. Additionally, she suggests that 
academic programs should be organized to make students develop their profession by means of 
socialized applications in these programs. Seels (1995) suggests trainers to create exemplary activities 
to provide behaviorally, emotionally and intellectually adaption to the field. Moreover, to use the ID 
skills in different problem situations, the ID practitioners should experience to as much as different 
contexts (Tessmer & Richey, 1997).  
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MULTIMEDIA DESIGN AS A CONTEXT OF TRAINING INSTRUCTIONAL DESIGNERS 
Multimedia is defined as “a class of computer-driven interactive communications systems which 
create, store, transmit, and retrieve textual, graphic, and auditory networks of information” (Gayeski, 
1993, p. 4).  Multimedia design and development which is the context of this study, has several 
opportunities to make novice instructional designers acquires some skills and competencies of the 
field oif IDT. As a design based learning environment, by means of multimedia design technical skills 
(Kafai, 1995), collaborative working skills (Gifford & Enyedy, 1999) and knowledge of subject matter 
(Kafai, 1995; Barron et al. 1998) can be obtained. Hardre, Ge and Thomas (2006)’s case study showed 
that when a novice instructional designer designs a learning material, they might get more self-
awareness, self-monitoring skills, clear understanding of IDT practices. Besides, novices might 
understand the expected competencies and learn how to improve their current knowledge to reach the 
goals of the field.  
 
In IDT education, media design provides novice instructional designers to follow different ID models, 
to create solutions, to develop technical skills, to examine real life contexts and to interact with the 
target group (Rowland, et al., 1995).  Novice instructional designers can make collaboration with 
target group (teachers or learners) to develop resources which meet target group’s needs effectively. 
Sugar (2001) argues that most of technology-rich training systems have problem of lack of 
collaboration with end-users. He suggests IDT practice to have iterative system which including an 
administrative system, a project team, an effective involvement and communication system. 
Therefore, IDT practices should include activities to provide collaboration with real learner 
community, team members and administrative system.  
 
Liu and Rutledge (1996)’s study showed that multimedia design provides motivation and involvement, 
self-efficacy, brainstorming, teamwork skills, learning multimedia tools and researching skills. The 
study conducted by Sherry and Myers (1998) related with design of web page of a university revealed 
that there is a relationship between learning and design. They concluded that “…whenever a product 
emerges from the design and development process, as opposed to being constructed from a predefined 
blueprint, designing will require development of new skills and concurrent knowledge with the 
carrying out of design tasks.”(p.129). This conclusion shows that, multimedia design reveals lots of 
knowledge resources, because design process requires several viewpoints and solutions for many 
problems. In this process, it is expected that both participants and designers have a chance to learn 
about development of the product.  
 
In IDT education, design is assumed as a problem solving process (York, Ertmer & Gedik, 2009; 
Tracey & Baaki, 2014). The way that instructional designers solve ID problems and apply the 
knowledge, the processes they go through, the goals they established and their management, 
monitoring and evaluation processes are the indicators of how the instructional designer promote their 
instructional design (Gustafson & Branch, 2007). Multimedia design which is an immersion strategy 
provides instructional designers an ill structured problem that makes novice instructional designers 
solve a problem collaboratively (Dabbagh  & Blijd, 2010). All the collaborators generate a solution 
and knowledge base via dialogue, interaction and collaboration (Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005). 
The study of York et al (2009) showed that while solving a problem an expert instructional designer 
use the heuristics composed of “communication, management, learner/audience, solutions, 
deliverables, outcomes, design process, design team, design problem, and client” (p. 499). In 
conclusion, they pose several questions to answer whether the novice instructional designers can be 
taught to be an expert instructional designer, what methods and strategies in IDT programs could 
present for novice instructional designers to give these heuristics, and what would be the impact of 
these methods and strategies.  
 
METHOD 
 
PARTICIPANTS OF THE STUDY 
Main participants of the study were 47 undergraduate junior students (33 males and 14 females) who 
were studying at the Department of Computer Education and Instructional Technology. The current 
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students were enrolled in the mandatory “Multimedia Design and Development” course which was 
known as “Instructional Technologies and Material Development” in previous years.   After 
conducting a pilot study with senior students who were enrolled in a game design course which also 
aims to teach an instructional design process via development of a game, the researcher decided to 
work with students who have no practical experience with an instructional design process. Although 
these students get some courses related to design and development of computer based products, the 
main purposes were to teach the design of the materials and screen design issues rather than the 
instructional design process. The junior students have some technical skills like programming, web 
authoring, and screen design.   
 
Students formed groups and observations conducted on those groups during the study. Patton (1990) 
suggests selecting information rich cases to obtain in-depth information from sample. On the other 
hand, the researcher and the course instructor assigned the groups such that each group was 
homogeneous in terms of academic success, group working and technical skills. Researcher could get 
information from the survey which proposed to collect information about students’ collaborative 
working skills, pre-knowledge on programming and academic success. To make deep observations 
and interviews, the researcher selected 17 students (5 project teams) for the first project and 9 students 
(3 teams) for the second project. Randomly selection procedure was used for the first project teams 
because the facilitator did not know the students and already all the teams were consisting of the 
students having different skills and competencies. In the second project a purposive selection was 
implemented.  At the end of the semester, the researcher conducted individual interviews with 20 
voluntary students (9 females and 11 males).   
 
Apart from the current students of the course, the researcher also conducted interviews with previous 
years’ students to triangulate data and to see the outcomes of the course. 10 of the participants were 
the previous year’s students. Since the course was not different than the last year’s course, the 
researcher aimed to understand awareness of experience of those students. Another 16 participants 
were graduated in different years, all of them took the same course but there were some differences in 
the tools that were used and the activities.  However, since the method was not changed, the researcher 
wanted to triangulate “outcomes” of the instructional design practice by using current students and 
graduates. Gender and sample distribution of the study can be seen on Table 2. 
 
Table 2. Gender and sample distribution of interviewed students 

Gender Current students 
(CS) 

Previous students 
(PS) Graduates (GS) 

Female 9 4 10 
Male 11 6 6 
Total 20 10 16 

 
ACTIVITIES OF THE SEMESTER 
The study was proposed to take fifteen weeks, students came to classroom for two hours then they 
attended one hour meetings with the researcher and other facilitators. For the first six weeks, students 
took two-hour computer lab sessions. In lecture part attendance was not mandatory but facilitator 
meetings and lab sessions were mandatory. The semester was divided into two parts; in the first part 
students developed interactive multimedia to teach a concept via and in the second they developed a 5-
minute procedure teaching video. For both projects students followed ADDIE instructional design 
model consisting analysis (learner, content, context, need), design (storyboarding), development 
(technical aspect), implementation (to target group) and evaluation.  For the first project, instructor 
created homogenous groups based on their technical and social skills.  
 
As seen on grading Table 3 concept teaching part covered 40% of the total scores. There were a lot of 
deliverables which students get scores. Only totally 20 points is based on individual work.  
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Table 3. Grading table of the course 

Deliverable  1st 
project 

2nd 
project 

Lab 
assignments Total 

Group contract 2  -  
Analysis Report(required to proceed) 5 5 -  
Design Report(required to proceed) 5 5 -  
Instructional Materials 13 13 -  
Project Report 10 10 -  
Peer reviews  5 1 -  
Presentation _ 6 -  
Individual work  5 15  
Total 40 45 15 100 

 
For the procedure teaching project, the processes were very similar. However, at that time students 
were free to form their groups and the researcher took three groups among 15 groups, thus each 
facilitator took equal number of groups in the second project. This time student was expected to 
prepare a five-minute video to show a procedural topic. In the first week students were taught a video 
editing software in the lab, but they were free to use any other video editing programs.  After the first, 
two week of procedure teaching project, class lectures were ended, but weekly meetings continued. In 
the first week of the project, groups also signed their contract and submitted to their facilitators. 
During procedure learning project, their questions on reports or the project was much less than the first 
project. In procedure learning project students were supposed to prepare a video as group and a 
manual for the video individually. By doing this, instructors and facilitators wanted to understand to 
what extent students get visual design principles. Meanwhile, the researcher interviewed graduates and 
the students who took the course previous year. The students who participated in this study were 
interviewed in the last two weeks of the semester.   
 
On the final day, before presentations post-questionnaires were distributed and collected. Students 
submitted their reports and manuals, and presented their videos on the final examination date of the 
course. On that day, each group was given totally 13 minutes to present their progresses and show the 
5-minute video. While they were presenting, all the facilitators and instructors scored students’ 
performance by using a template, each student was given different scores. After presentation, students 
again sent their peer evaluations.  
 
Shortly, in the course there were mainly four activities in the course, lecture times, lab hours, 
facilitator meetings and target group meetings (See Figure 1). In the first project phase each week 
lectures and lab hours were conducted while in the second project there lasted soon. In both processes 
while designing and developing the materials same instructional design model was used.  
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Figure 1 Representation of course context 

 
 
In the first project while students worked as randomly assigned groups in the second one they selected 
their group members. For both project students used different communication channels to 
communicate with facilitators, target groups, lab assistants and instructor.  
 
DATA COLLECTION INSTRUMENTS 
Main data collection instruments of the study were classroom observations, sound records of weekly 
meetings, personal interviews and several pre and post activities. The details are given below.  
 
RECORDS OF WEEKLY MEETINGS 
Each week the researcher talked with students about the instructional design issues, visual design, 
technical issues, group problems, how they overcame problems and requirements the next steps. She 
arranged meeting hours and each group was given about 15 minutes to talk about their projects. In 
these meetings the researcher had a chance to understand community issues, challenges of the 
students, their characteristics, habits, progresses in the project and their improvement during the 
semester.  Researcher recorded the meetings with a sound recorder to triangulate the whole data. The 
researcher met with concept project groups 8 times and procedure project groups 6 times.  Totally 47 
group meetings were conducted and 37 of them were recorded with sound recorder. Remaining 
meetings were excluded since they were very short meetings.  In fact, some groups did not want to 
come to some of the meetings mostly because they did not have any progress in a specific week. The 
researcher also took some notes about individual students and general overview of the work.  
 
INTERVIEWS  
Students were individually interviewed about their experiences on the course, what difficulties they 
have, what they like about the course, what they have learned by designing a multimedia and what 
they experienced related to instructional design. Interview schedule was prepared by the help of an 
expert researcher and it was piloted with six students in a multimedia design development course 
which was given in the same way with multimedia development course.  There were 12 main 
questions and 2 or 3 prompts under the questions for all three groups. All the participants were 
voluntary. Researcher also invited previous year’s students in person and in that time information rich 
cases were selected. For the current students, the researcher sent invitations to the entire student body 
and she interviewed all the volunteers. Interviews took 19 minutes on average for each student. 
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Interviews took 26.4 minutes on average for each graduate, 21.0 minutes for each of the student who 
took the course a year before and, 19.3 minutes for the students who were the actual participants of the 
study. After transcribing the entire interview records the researcher digitally coded and analyzed them.  
 
PRE AND POST QUESTIONNAIRE 
Students were given a background questionnaire that consists of short open ended questions and 
several likert-type questions related instructional design skills. 31 of the current students took both pre 
and post questionnaire. Open ended questions were related their pre-knowledge and past experiences 
related instructional design such as group working habits, students’ roles in group working, and their 
preferences about material development. The rating questions were modified version of instructional 
designer skills which were suggested by Richey, Fields and Foxon (2001). Researcher did very little 
modification and she excluded some titles which are not in the scope of the course.  Students rated 
themselves in terms of 24 main instructional designers’ skills. Scale was from 1 to 5 where 1 means 
very poor and 5 means very good.  Researcher applied the questionnaire at the beginning of the 
semester and the Final day.  She made qualitative content analysis for open ended questions and she 
compared the mean scores of participants’ responses to the scale. The results were used to triangulate 
students’ responses in the interviews.  
 
DATA ANALYSIS 
Questionnaire and interview data were coded and frequencies of them were reported. Quantitative data 
in the pre and post questionnaire were compared with Paired Sample T-Test.  The researcher improved 
her instruments by taking the pilot study students’ reactions into consideration. The researcher coded 
and analyzed the data with another researcher who is experienced with the course and qualitative 
studies. In the pilot study the inter-reliability of the data was like below (see Table 4). 
 
Table 4. Inter-reliability scores of each instrument 
Type of the data Percentage of  agreement 
Questionnaire .82 
Group interviews .83 
Individual interviews .83 

 
 
With this high score of inter-reliability, researcher also made decisions on the method of collection 
and analysis data. For example, in the pilot study the ID activity was given to the teams and there was 
only one solution. It made difficult to interpret the improvement of the individuals.  
 
FINDINGS 
As outcome of the multimedia design projects, instructional design skills of novice instructional 
designers were revealed.  
 
INSTRUCTIONAL DESIGN OUTCOMES 
In the course many instructional design skills were proposed to be gained by the students. The goals of 
the course were mainly related the employ an instructional design and development process for a 
target group. Main categories might be grouped as awareness of ID processes, knowledge on ADDIE 
model, analysis and synthesize of information taken from target group, design of instruction, message 
design, storyboarding, using computer based development tools, evaluation of instruction, team 
working and project management, and ethical issues.  
As mentioned before the researcher used competency definitions of IBSTPI by considering the 
course’s competency objectives and asked students grade themselves in terms of these competencies. 
In the pre and post questionnaires students scored their competencies from 1 point to 5. The expected 
outcomes of the system were listed as shown in Table 5.  
Table 5. Pre and post perceived instructional design competencies   
 Pre-

Questionnaire  
Post-

Questionnaire  
Difference 

(p) 
Knowledge of instructional technologies  3.4 3.8 ,000 
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Conducting instructional design processes  3.0 3.6 ,000 
Development of storyboards  3.1 3.9 ,000 
Using multimedia development programs 3.2 3.8 ,001 
Assessment of instructional materials  3.0 3.6 ,002 
Effective use of technological resources for 
instruction 3.4 4.0 ,003 

Conducting and reporting research 3.1 3.8 ,006 
Audio/video editing  3.3 3.6 ,016 
Working collaboratively in teamwork  4.0 4.2 ,022 
Hardware knowledge  3.5 3.7 ,031 
Using image editing programs  3.5 3.7 ,083 
Working under supervision  3.5 3.8 ,148 
Knowledge of usability issues 3.4 3.7 ,166 
Improving pedagogical knowledge  2.9 3.2 ,170 
Content development 3.4 3.6 ,247 
Improvement of communication and organization 
skills  3.9 4.1 ,345 

Interaction with other cultures and communities  3.5 3.8 ,425 
Project management  3.7 3.8 ,523 
Consulting and supporting others  3.8 3.9 ,678 

 
 
As shown in Table 5, skills related knowledge on instructional technologies, instructional design 
process, storyboarding, using multimedia development programs, assessment of instructional 
materials, effective use of technological resources, conduction and reporting of research, audiovisual 
editing, collaborative work and knowledge hardware there was a significant improvement among 
students. The qualitative analysis of interviews revealed some outcomes which are parallel with the 
objectives of the course. The outcomes which were mentioned by the students are listed in Table 6.  
 
Table 6. Frequency of the outcomes which were mentioned by NIDs 

Skills 
Current 
Students Graduates 

Previous 
Students 

Awarenes of importance and process of ID 17 6 4 
Technical skills (Learning development tools) 16 1 6 
Team working skills 12 7 3 
Research and reporting the processes 9 7 - 
Real life experience 6 1 - 
Project management 6 1 1 
Storyboarding (message and content design) 5 2 2 
Communication with target group 4 - - 
 
As seen in Table 5, NIDs mainly mentioned about understanding ID process, learning the development 
tool, reporting and team working. On the other hand, not all that issues mentioned in a positive way. 
For example, for the development tool, 3 of the students stated that they had difficulty in learning 
development tool. For reporting some of the students complained about strict templates and difficulty 
in writing some parts of the reports. However, there were several reasons triggering this kind of 
negative attitudes. Another issue was problem with evaluation phase of ID. Since the project periods 
were short, students could not find enough time to evaluate their project with real target groups. 
However, they stated that they made usability tests of the projects with experts.  
 
The combination of outcomes which were mentioned by graduates and previous year students can be 
listed as “project management, learning ID process, working under supervision, reporting, material 
evaluation – usability, team work, message design, technical skills, video recording process, video 
editing process, understanding target group, time management and visual design”. Although the 
researcher does not argue that it is directly related to the course, the graduates also associated the 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/017 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

254 

course with the skills of “project management, message design, step by step process, guiding 
colleagues, reporting, technical skills and tool analysis” which they are using in their current jobs. 
Since, after the course the students get more ID design related courses, it is difficult to find a direct 
connection with the learning outcomes which are used in the jobs.  
When combining, course objectives which are also evoked from IBSTPI competencies and the 
outcomes mentioned by the participants, the researcher clarified the main themes. The main outcome 
categories are shown in Table 7.  
 

Table 7 Main competency themes and sub issues 
Main category Sub issues 
Awarenes of importance and 
process of ID 

Learning analysis process 

 ADDIE model 
 Learning planning process 
 Learning step by step processes 
 Learning about evaluation 
Technical skills (Learning about 
development tool) 

Overcoming challenges in using development tools 

 Using development tool effectively 
 Overcoming challenges in video recording and editing 
 Understanding video production process 
 Learning procedure teaching 
 Using video editing tools 
Team working skills Solving team problems 
 Defining and implementing team work rules 
 Learning to work with different people 
 Developing ideas with different people 
 Guiding the team 
Research and reporting the 
processes 

Knowing what to write in report template 

 Synthesizing information obtained from different 
resources 

 Being comfortable in reporting 
 Overcoming challenges in writing report 
Real life experience Understanding that some processes in the course is 

similar with real projects 
 Working with a real target group 
 Working in a school which represents the whole country 
 Feeling of working in a real project 
Project management Time management issues 
 Leadership in the team 
 Monitoring the team work 
 Planning and dividing the processes 
Storyboarding (message and 
content design) 

Visual design 

 Task analysis 
 Using target group information to design 
 Usability issues 
 Selecting suitable approaches and methods to design 
 Selecting visuals 
 Selecting characters and story 
 Understanding the importance of storyboarding 
 Change in perception of storyboarding 
 Understanding what a storyboard is 
 Creating detailed storyboard 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/017 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

255 

 Searching actual content 
 Creating content by using textbooks 
 Creating visuals – animations 
 Being subject matter expert in the project 
Communication with target 
group 

Learner analysis 

 Synthesis of target group information 
 Communication with target group teacher 
 Implementation of target group expectations 
 
According to Table 7, students experienced many issues. However, this does not necessarily mean that 
they expertise on them as mentioned previous paragraphs.  
 
DISCUSSION 
In terms of students’ ID experience, their ID process awareness and practices, real context experience, 
target group interaction, team work and project management, message design, content development, 
research and reporting skills, learning and using development software were examined. In the course, 
both ID and multimedia design experience was given. Novice instructional designers can show a better 
performance if they become conscious about the process that they practice instructional design 
(Jonassen & Murphy, 1999).  In fact, many of the students came to class being unaware of the 
processes. Then they became aware of some processes continuing step by step, however most of them 
challenged to elaborate the previous step to the next step. This result is exactly similar with the results 
revealed in Hardre, Ge and Thomas (2006) in which authors explored that novice instructional 
designers treated the phases of ID like very different parts while after getting experienced they started 
to look ID phases as holistic process (p. 81). Moreover, they revealed that perception of 
responsibilities of instructional designers and metacognitive skills influence to expertise ID. Shortly, 
novice instructional designers should become aware of their responsibilities, their experiences, their 
skills, their weaknesses and strengths to grasp the ID processes well.    
 
In practicing ID also NIDs had difficulty towards the end. They started with good analysis process, 
and design process was also complete. On the other hand, most of them could not practice formative 
and summative evaluation because of lack of time and lack of motivated target group. In fact, these 
issues are available in the real context. Holcomb et al. posed that instructional designers do not go 
through all the steps which was required in traditional ID model.  Holcomb, Wedman and Tessmer 
(1996)’s study which researchers inquired 40 experienced instructional designers about their 77 
instructional design projects, showed that instructional designers stated that in 95% of their work they 
thoroughly defined the objectives of the instruction and in 92% of them, they selected instructional 
strategies. On the other hand, in only 34% of the projects, they implemented a summative evaluation 
at the end of the implementation. Although the context might be different, in this study also there was 
problem of implementation of summative evaluation. In this context, one of the reasons was that there 
is not enough time to conduct an evaluation. On the other hand, in some groups although they got 
feedback from target group teacher, students did not improve their project since the project was 
already graded.   
 
Most of students came to class knowing that they will make two projects and they would work as 
random groups in the first project. On the other hand, they were not aware of processes which they 
would go through while developing materials. Most of students especially males focused on technical 
skills which provide potential of working in a company. Therefore, first of all, this unawareness of 
what ID is being the problem in the context. As pointed in several places, each student’s awareness 
and perception on their experience was different in accordance with their expectations and 
motivations. The students who wanted to learn about development software disappointed because they 
wanted very intense practice of development tool, while some of them satisfied because they tended to 
improve themselves.  
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Motivations and expectations of students also caused perceive ID experience differently. While some 
of the students became aware of ID processes, some of them just see them as “boring reporting 
process” or some of them called it as “deeply analysis and planning process” by ignoring formative 
and summative evaluations. In fact, students became aware of “project management process” rather 
than ID processes. In other words, step by step processes were realized however, they neither could 
connect all phases consistently nor they practice each requirements of ID properly. To develop ID 
expertise of students, they should be told about expected competencies clearly, thus they could 
“develop realistic self-perceptions” (Hardre, et el, 2006, p. 85).  
 
As a second issue, as undergraduate students, they needed to assistance to conduct teamwork 
especially when they work with a friend which they have never worked together before. Teamwork is 
one of the most important skills for instructional designers. Although most of students implied that 
random grouping was beneficial to experience coping with different people and different styles, in 
practice they did not tend to solve problems in the group. Even though some students saw that the 
processes are like real company’s work policies, in team working they could apply any real life 
strategies. This might be caused that in random groups; students did not want to deal with someone 
who they did not know well. Because of lack of sympathy between group members they might not 
want to tolerate others in some cases as well.  
 
Instructional design project requires considerable time to make a wide sense analysis and design. In 
this course context for facilitators and students time was not enough to grasp all ID steps and apply 
them properly. On the other hand, since natures of two projects were different, it enrichened their 
experience. They worked with different facilitators, target groups, different tools and different team 
members. NIDs could make comparison between two experiences. It was accepted that the second 
project was much more comfortable not only because of previous experience but also working with 
bellowed friends. Moreover, video project required less technical skills than developing multimedia 
instruction.  
 
Although in real life each person’s role is different in this context students were expected to work in 
each phase equally. Students had to develop their project by themselves. This issue caused several 
troubles. Firstly, technical skill requirement led students think that their actual role is to develop most 
attractive and technically advance things. Secondly, since students had very short time to improve 
them technically, students ignored most of ID processes. Lastly, it caused such a division of labor that 
technically skilled students focused on development and others focused on ID processes. In this 
context it is not possible to provide all real context issues like providing programmers who develop 
students’ designs. Besides, group members are not skilled programmers, reporters, animators and 
graphic designers at the same time. According to Goodyear (1997) for an efficient task sharing all 
instructional design team should have similar skills. Since this is not possible in an undergraduate 
course, at least students should be asked to monitor others’ work to get some experience from them. 
Again, they should be reminded of the importance of the processes of ID, more than the importance 
end product. In this case, the technical requirements might be reduced in some extent for this course. 
Thus, students might pay attention to analysis and design processes more.  
 
Working with a client was difficult in the course content. In fact, this issue is a challenge in each 
instructional design project (Gibby, Quiros, Demps & Liu, 2002). Working with a target group was 
important issue, however, because of lack of monitoring of facilitators and instructor, most of project 
groups they could not work with target group properly. In this context also target group 
communication was not like in the real world. In real settings, target group brought their needs to 
instructional designer, specify all expectations. On the other hand, in this context project groups 
selected a topic at the beginning, and they tried to find a target group to get their opinions about the 
topic. Most of time, those target group people only helped students in analysis stage. Because of 
policies of the schools it was not easy to implement those projects in the classes. Moreover, because of 
lack of infrastructure, that target group teachers had no chance to implement the projects. Yet, most of 
them even did not consider those projects to implement in their class. Since students were 
undergraduate students, teachers might not have regarded those projects as usable projects. For all 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/017 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

257 

these issues, instructors and facilitator might have played a key role in providing effective 
communication between target group and the students. With required permissions students should be 
given chance to enter the schools and work with teachers. On the other hand, in this term, motivation 
of target group is also very important. In this case although target group teachers were very open to 
give information about their context, most of them did not consider implementing those projects. 
Students also could not set up a good connection with target group. 
 
Although it was suggested that target group should be arranged by instructor, it might not be the exact 
solution. For instance, in the second project although target groups were very convenient, like being in 
the first project, students could not conduct formative evaluations properly. Again lacks of time caused 
them both design and evaluate the instruction at the same time. Moreover, students lack of background 
experience with working with a target group, prevent effective work with them. Since they were not 
aware of their further processes at the beginning, they did not get any promise from target group to 
implement their projects. Furthermore, for students it is almost impossible to work with actual 
learners, most of time they could only contact with a teacher. Although the teachers might be assumed 
as knowledgeable about their students, still students could not grasp what the learners really need to 
learn and how they want to learn. This problem is not much different than what happened in real 
project. Goodyear (1997) also points out this issue and he stated that most of time instructional 
designers could not reach target learners easily and their contact person do not understand what the 
learners need in fact.    
 
Certainly very few groups could work with a target group effectively. On the other hand, in even that 
case they applied what the target group asked them even though their expectations sometimes reduce 
the effectiveness and quality of instruction. Lack of interaction with target group caused some 
challenge like developing a content which is most suitable for the target students and exploring 
misconceptions and characteristics of the target students. Thus, in instructional design team students’ 
roles increased. According to Keppell (1999) instructional designers should work on as much as cases 
to improve the content development skill and accelerate the development of ideas for content 
production process. In his study which seek instructional designer and subject matter interaction, he 
also revealed that creation of knowledge maps were very helpful to understand the unfamiliar topics. 
In this case target group did not know what the student projects would look like, therefore some of 
them tended to speak about their general technology needs instead of focusing on multimedia 
development. If instructors and facilitators would accompany students in their target group visit this 
issue might have been solved.  
 
In project management NIDs could not apply a good leadership role in unexpected problems. 
Although they selected females as leaders since they believed their organization skills are good, in a 
time the roles changed and the member who is academically or technically dominant became the 
decision maker and leader of the projects. Especially in the first projects facilitators had to behave like 
project leader.  Facilitators had to remind them to go target group, ask specific questions, draw a 
storyboard, and send their draft work although all schedule was given at the beginning of the course 
and in report templates all requirements were stated. After this reminds group leader’s role was to 
bring group members together and share the work. In fact, this was a natural consequence of the 
course because students had no practical ID experience. They needed facilitator’s guidance to start and 
finish the processes. Another issue, in the first project especially, NIDs did not select their team 
members, on the other hand after assignment of the groups, each team member tended to select their 
role.  The groups who share all the work, on the other hand, expected all members start and finish the 
work at the same time. Lastly, leader students getting more responsibility and in an undergraduate 
context, with the concern of grading, students could not spend much time deal with making others 
work smoothly. The leader students developed different strategies which led them finish the work 
quickly and easily. Shortly, in each group project management was implemented in different way but 
commonly they focused on finishing deliverables in time.  
 
It was not possible to give a project management skill in addition to many new learning situations in 
the course. However, it should be emphasized that project management including communication, 
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leadership, supervising skills should be one of the major parts of instructional design curriculum (van 
Rooij, 2010).  With new curriculum of CEIT, project management became two semester course given 
to senior students. However, it might be a bit late to offer this course after this kind of instructional 
design courses. Moreover, as a research assistant of those project management courses, again software 
development become dominant because all students focus on finishing their tasks in time while they 
are also busy with other commitments. Furthermore, it seems senior students still do not want to deal 
with analysis and planning processes. Recently, a senior student who is taking project management 
course complained about they spent too much time in planning phase and it made them lose much 
time. With this respect, one of the most important precautions might be leading students understand 
the importance of the pre-analyses and processes during the planning stages.  
 
Generally speaking, this undergraduate course was not enough (and not expected) to provide expertise 
to students, since very complex instructional design skills were tried to be given in a very short time. 
On the other hand, at least they could experience as many issues of ID. It can be suggested that their 
skills should be strengthening in further courses and practices. Another suggestion might be reducing 
the project numbers, providing a convenient target group and letting students reflect their experience 
in each phase of design. To evoke the awareness of ID progresses, reflections might be used to make 
them aware of each step that they go through (Tracey, Hutchinson & Grzebyk, 2014). At the end part 
of each report, NIDs reflection about the processes of ID and their reflections on their experience 
might be asked. During meetings, reflections of the students might be inquired by facilitators. In this 
case misconception of students might be removed just in time. 
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ÖZ 
Kubizm Sanat anlayışı Apollinaire’nın Braque’ın bir resmine Küçük Küpler tanımlamasıyla 
başlamıştır. Kubizm’le sanat olayı tamamen özerk hale gelmiştir bu hareketin başlangıcı 
Cezanne’nın nesneleri küre, koni, silindir gibi geometrik biçimlere göre biçimlendirme sözüyle 
açıklanabilir, bu nesnelerin biçimsel analizi olarak tanımlanmaktadır, süreç  içinde Kubizm 
Sentetik ve Analitik olmak üzere 2’e ayrılmıştır Doğa biçimlerinin analizine dayandığı için, 
Analitik Kubizm ve salt düşünsel elamanların sentezine dayandığı için sentetik kubizm adını alır. 
Kubistler nesnelere 3 boyutlu bir heykeli izlercesine tüm görüntü izlenimlerini aynı imge üzerinde 
buluşturmuşlardır,farklı özellikleri olan bu iki sanatçı ortak bir yol izleyerek yeni bir görsel dil 
oluşturmuşlar ve Kubizm’den sonra gelen sanat anlayışlarını ve sanatçılarını etkilemişler .Sanat 
aslında her zaman gerçeklikle oynamış ve çoğu zaman doğayı aşmayı ve resimsel bir bütünlük 
sağlamak için onu yeniden kurgulamayı planlamıştır.Bu yeni dil kendilerinden sonra gelecek 
sanatçıları ve akımları etkileyerek sanat tarihindeki ayrıcalıklı yerlerini almışlardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Modern Resim, Kubizm, Picasso, Braque, 

  
AN ANOTHER WAY OF RE-DESCOVARING THE WORLD AGAIN; 

CUBISM 
 
ABSTRACT: 
Conception of art of cubism started with the definition of Apollinare as ‘Small Cubes’to a painting 
of Braque. Art became completely independent and starting of this independency can be explained 
with the definition of objects  as geometric shapes such as orb, cone, and cylinder by Cezanne. 
This is defined as the formal analysis of objects and within the process, cubism was divided into 
two; plasticated cubism as it is based on the analysis of intellectual elements and analytical cubism 
based on the analysis of natural   aspects. Cubist artists try to bring all the visual impression to the 
same image as if they watch a stereoscopic sculpture. These two artists, that have different 
features in their arts, have created a new visual impact by having a common direction and 
therefore they have impact on new artists. In fact, art always concentrated into the reality and most 
of the time planned to reconstruct it to be able to have an entirety. This new language has an 
important place in the history of art by having influence on later comers and movement. 
 
Keywords: Picture Art, Modern Art, Cubizm, Picasso, Braque 
 
 
GİRİŞ 
Genellikle sanat tarihinde sanat usluplarının isimleri tesadüfe dayanır. Bunlar çoğunlukla olumsuz 
adlandırmalardır, Barok ve Imperestyonizm de olduğu gibi, Kubist’sanatın manifestosunu yazmış 
olan Apollinaire akımın adının Matısse’ın 1908 Sonbahar sergisin de gördüğü Braque’ın tablosuna 
"küçük küpler" sözünü kullanmasıyla ortaya çıkmıştır. Zamanla bu ifade bir sanat anlayışının adı 
olarak anılmaya başlar. 

 
Kubizm’le birlikte yaratım olayı tümüyle özerk bir olay haline gelir. Bu yeni ifade anlayışı hiç 
şüphesiz bir anda meydana gelmedi. Bu hareketin başın da Cezanne bulunuyordu. Cezanne için 
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amaç, doğayı ve nesneleri duyusal görünüşlerinden kurtarıp onlara sağlam ve biçimsel bir varlık 
sağlamaktı(Tunalı, İsmail,1983:sy:184)Cezanne’nın   Emile Bernard’a yazdığı ve artık klasik 
yazın içinde yer alan ünlü mektubunda, nesnelerin en temel elementlerine, şekillerine ayrılıp 
tartışılmasını öğütlemiş ve ‘doğayı silindir, koni ve küre gibi ele al ve bütünü öyle doğru bir 
perspektif içine koy ki bir nesnenin, bir düzlemin her yanı bir merkez noktasına götürsün 
’demiştir. Görülen doğanın, düşünülen doğa olarak üretilmesi savı, görülen nesneyi değil, onun 
anlamını, kavramını sergilemenin gereğini koşullamıştır… Cezanne hiçbir zaman doğayı deforme 
etmeyi düşünmemiş, tersine onu geometrik biçimlerde, silindir koni ve kürelerle daha sağlam 
temellendirmeye çalışmıştır(Teber, Serol,1985:158)Cezanne’nın Nesneleri, küre, koni, silindir 
gibi geometrik biçimlere göre biçimlendirme sözünden anladığımız nesnelerin biçimsel analizidir. 
Resim sanatı bunu yaparken asıl görev alanında bulmuş olur. Bu sözlerle ifade edilmeye çalışılan 
şey sanatın nesnelerin taklidi olmadığı, tersine sanatın sanat yasalarına uygun, kendine özgü bir 
yansıtma biçemi olmasıdır (http://www.felsefeekibi.com/sanat/sanatakimlari). İzlenimcilikten 
soyut modern sanata geçişin köprüsünü Picasso’nun ‘O hepimizin babasıdır’ dediği Cezanne 
kurmuştur. Cezanne’ın Modern sanata getirdiği en temel katkı, nesnelerin dış görünüşlerini 
betimleme ile yetinmeyip, onların özyapılarına ulaşmanın gereğinin irdelenmesini vurgulaması 
olmuştur (Teber, Serol,1985:157).  
 
Picasso ve arkadaşları bu öğüde tamı tamına uymaya karar verdiler. ‘Şeyleri, göze göründükleri 
gibi betimleme savından uzun zamandır vazgeçtik. İzlenmesi yararsız boş bir hevesti bu. Tuvale, 
kaçıcı bir anın hayali izlenimini yerleştirmek istemiyoruz. Cézanne örneğinin peşinden gitmek 
istiyoruz ve tablomuzu, elverdiğince cisimsel ve dayanıklı bir biçimde, kendi motiflerimizle 
kuruyoruz, diye tanımlıyorlardı.’Niçin tutarlı olmamalı? Niçin gerçek amacımızın, bir şeyi kopya 
etmek değil, onu kurmak olduğunu kabul etmemeli? Bir nesneyi düşünelim. Örneğin bir kemanı… 
Bu nesne, usumuzun gözlerine, bedenimizin gözleriyle gördüğümüz gibi görünmez. Çünkü aynı 
anda, onun değişik yönlerini düşünebiliriz.  

 
 
 

                      
 
1.Picasso,Portrait of Fernarde. 1909. Oil on canvas. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 

Düsseldorf, Germany. 
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2.Picasso,House in a Garden. 1908. Oil on canvas. The Hermitage, St. Petersburg, Russia. 
 
Bu yönlerden bazıları o denli bir belirgin   hale gelir ki, onlara dokunabileceğimizi, 
elleyebileceğimizi hissederiz. Başka yanları ise, şu ya da bu biçimde, gölgede kalmıştır. Ama yine 
de, imgelerin bu garip karışımı, gerçek kemanı, herhangi bir resimden daha iyi betimleyebilir’ 
(http://www.felsefeekibi.com/sanat/sanatakimlari). Picasso’nun kemanlı ölü doğası gibi 
tablolarına yol açan düşünce bu oldu. Kubizm matematik sanat kavrayışı ile kendine özgü belli bir 
biçimler mimarisi kurar. Nesnelerin içyapısını kavramak için elbette kübizm nesneleri varlığı 
göründüğü gibi değil de, düşündüğü gibi kavrayacaktır bu biçimleri deforme etme tarzında 
somutlaşacaktır. 

 
Yeni Bir Dil 
Picasso Rönesans’tan beri bize miras kalan klasik resim temellerini sarstı. İlluzyonist bir 
perspektifle yani kübizm’le resme yeni bir üslup plastik sanatlara yeni bir dil getirdi. Bu yeni dil, 
resme, o güne değin görülmemiş bir özgürlük kazandırmıştır. Artık resim, nesneyi tek bir bakış 
açısından tanımlayan, az çok gerçek gibi görünen optik imgeye bağımlı olmaktan kurtulmuştur. 
Nesnenin birincil özelliklerini kapsamlı bir biçimde yansıtabilmek için onları düzlem üzerinde 
hacimsel çizim olarak betimleyebilir, ya da aynı nesnenin birçok görünümünü aynı anda sunarak, 
izleyicinin bunları zihninde tek bir nesneden kaynaştırmasını sağlayabilir(Guıde,Institut de 
Cultura,1999:114).  

 
Picasso’nun Kubizm’i Tanımı 
‘Kendimi yeni bir harekete sürükledim. Şimdiyse sorun, nesneyi geçmek, etrafın da dolaşmak ve 
çıkan ürüne plastik bir ifade vermek.,bunların tümü, iki boyutlu görüşü kırmak için gösterdiğim 
çaba’,’Şüphesiz, bir fincan yapmak istiyorsam, onun yuvarlak olduğunu göstermeliyim. Ama 
resmin bütün çatısı içinde gezinen ritim, bu yuvarlaklığı bir kare gibi göstermek zorunda 
bırakabilir beni’Lionel Prejger, metal plakalar’ dan  oluşturulacak bir heykel için Picasso’nun 
yaptığı bir kâğıt modelden bahseder. O görüşmede Picasso ona şunları söylemiştir. Bu bir 
sandalye ve senin de gördüğün gibi Kübizm’in açıklaması! Pers makinesinin silindirleri arasında 
ezilen bir sandalye düşün, işte aynen öyle bir şeye dönüşürdü. Kubizm ilk günlerinde deneyler 
yapıyorduk. Daireyi kare içine almamız, sürekli olarak keşfetmekten önemli değildi… Amaç, ikna 
edici bir yolla, derinlik yaratmak ve böylece de yeni bir gerçekliğe ulaşmaktı (Dore, 
Ashton,2001:84–85). Zaten onların niyeti, gerçeği gördüğü gibi değil, olduğu gibi göstermekti: 
yerimizi değiştirmeden bir nesneye baktığımız zaman onun sadece bir kısmını, bir köşesini veya 
bir yüzünü görürüz. Kübistler ise nesneleri, sanki çevresinde dolaşıyorlarmış gibi, birkaç bakış 
açısından, cepheden, yandan, üstten, alttan bakarak aynı imge üzerinde göstereceklerdir.  
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Aynı şekilde, bir yüzü hem yandan, hem de iki gözü görülecek biçimde (karmaşık bir biçimde) 
vereceklerdir. Bu sanat anlayışının etkili olmasının bir nedeni de Kubizm’ın bir takım özgürlükler 
getirmesiydi. Örneğin, gerçekliği belli bir ölçüde dolaysız olarak yansıtmak gibi eskiden beri 
yüklenilmiş bir ödevi bırakmak özgürlüğü, dünyayı yepyeni açılardan yansıtmak için yeni anlatım 
yolları ya da yeni dil bireşimleri bulma özgürlüğü. Bu özgürlüklerin bir disiplin olarak görülmesi, 
o yıllara özgü bir tutumdu günümüzde bu özgürlük gelişerek devam etmektedir( 
Lynton,Norbert,1982:62).  
            
Soyut-Somut 
Picasso’nun Soyut Sanatla yorumu şöyle;’Soyut sanat yoktur, Her zaman işe bir şeyle başlamak 
gerekir. Her çeşit gerçek görüntüsü ondan sonra kaldırılabilir. Hiçbir tehlike yoktur çünkü obje 
düşüncesi silinmez bir iz bırakmıştır. Odur sanatçıyı kışkırtan, düşüncelerini ayağa kaldıran, 
coşkularını harekete geçiren, düşünceler ve coşkular artık kesinlikle yapıtının tutsağı olacaktır. 
Düşüncelerle coşkular ne yaparlarsa yapsınlar artık tablodan kaçamayacaklardır. Varlıkları hiç 
görünmemesine   karşın   tablonun   bütünündedirler ‘(Moran,Alder,1966:121-122). 

 
1910’larda Picasso ve Braque’ın evren kavrayışları resmin gelişme çizgisini de belirlemiş 
oldu..1911 yılında Picasso ve Braque ve bir grup sanatçı homojen olmamakla birlikte ortak bir 
çalışmayı ortaya koyarlar. Biçimi Cezanne’de ortaya konulan temel geometrik yapılara geri 
götürmektir. Bunun sonucunda ulaşılan soyut dediğimiz şey aslında somuttur. Bunu bir örnekle 
anlatmak istersek; şu an karşımdaki masayı, yalnız bana bakan yüzüyle algılarım. Aynı masa 
karşısında bakış açımı değiştirdikçe, masanın algıladığım yüzü de buna uyarak değişir( Tunalı, 
İsmail,1983:191). 
 

                  
 

3.Braque, The Black Fish. 1942. Oil on canvas. 33 x  54.8 cm. Musée National d'Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France 
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4.Picasso, Green Bowl and Black Bottle. 1908. Oil on canvas. The Hermitage, St. 
Petersburg, Russia. 

        
                                                                                           

Kübizm, ortaya koyduğu yapıtlarda hem yapısal, hem de yansıtmacı rolüne uygun olarak, fiziksel 
dünyanın formlarına onların temel formlarına mümkün olduğunca yaklaştırır.  Kübist resim, bu 
nesneler ile temel formlar arasındaki ilişkiyi gözler önüne sererek, fiziksel dünyadaki her nesnenin 
formunu algılayabilmek için harcamak zorunda olduğumuz bilinçsiz çabayı azaltır. Bu temel 
biçimler, iskeletimsi bir çerçeve gibi, resmin görsel sonucundaki yansıtılmış nesnenin izleniminin 
temelini oluşturur; bunlar artık “görülmezler” , ama “görülen” formun temelidirler. (P 
Magazine,2000:177) 

                                                                                                                                          
Burada, izleyicide bırakılan izlenim ile resmin kendisinin çizgileri arasında kesin bir ayırım 
yapmamız gerekir. “Kübizm” adı ile “Geometrik sanat” tanımı, bu resimlerde geometrik formlar 
“gören”izleyici izleniminden doğmuştur. Bu izlenim ressamın istediği görsel kavram geometrik 
formlarda değil de, yeniden üretilen nesnelerin yansıtılmasında yattığından, doğru değildir. 
İnsanda bir nesnelleştirme dürtüsü vardır; bir şeyi yansıtması gerekir sanat yapıtında “bir şey 
görmek” ister. İmgelemi olunca gücüyle bellek imgelerini çağırır; ama gelenler, düz çizgilere ve 
birbirinin benzeri geometrik formlara uygun düşer. Görünenler yalnızca geometrik imgelerdir. 
Deneyimler, izleyici bu yeni ifade yöntemine alışır alışmaz, algılamasını geliştirir geliştirmez, bu 
“geometrik izlenim”in ortadan kalktığını göstermiştir. 
                     
Bu geometrik formlar, genellikle daire ve dikdörtgene, hatta küplerin, kürelerin ve silindirlerin 
stereo metrik yansıtılışlarına benzer formlardır. Şu an gördüğüm görme algısıyla kavradığım 
masa, biraz önce kavradığım masa olmadığı gibi, bir an sonra kavradığım masada olmayacaktır. O 
duyusal olarak kavradığım bir bir nesnedir, bir görünüştür. Sanattaki bu düşünce biçimi; 
Parmenides’in durağan ve değişmez varlığına karşi, niteliksel değişme olarak oluşun gerçekliğini 
öne süren Yunan filozofu. Heraklitos’un Bir nehirde iki kez yıkanamayız, hem nehir değişmiştir  
hemde  biz  sözünü anımsatmaktadır. 

 
Mimaride ve çeşitli sanat dallarında küpler, küreler, daireler ve silindirler sürekli temel formlardır. 
Bunlar ve düz çizgiler doğada yoktur. Ama insanoğlunda derinliğine kökleşmişlerdir; her türlü 
nesnel algılama için gerekli koşuldurlar. Geometrik formlar, bize somut, üç boyutlu yapıyı sağlar; 
imgelerimizin gözümüz üzerindeki uyarılar ve bellek imgelerinden oluşan ürünlerini bu yapı 
üzerine inşa ederiz. Bizim görüş kategorilerimizdir bunlar. Bakışımızı dış dünyaya 
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yönelttiğimizde her zaman bu formları ararız, ama onlar bize hiçbir zaman tüm katıksızlıklarıyla 
sunulamazlar.  
 
Gördüğümüz düz resim, esas olarak düz yatay ve dikey çizgilere ve ikinci olarak da daireye 
dayanır. Fiziksel dünyanın “görülen” çizgilerinin, bu temel çizgilerle ilişkisinin ne kadar fazla ya 
da az olduğuna bakarız. Gerçek çizginin olmadığı yerde “temel” çizgiyi biz kendimiz 
sağlarız.Gözümüzün algıladığı düz resme üçüncü boyutu eklememizi sağlayan, yalnızca basit 
hacimsel formlara ilişkin bilgimizdir. Küp olmasaydı, nesnelerin üç boyutluluğu duygumuz 
olmazdı; küre ve silindir olmasaydı, bu üç boyutlu çeşitlilik  duygumuz olmazdı. Bu formlara 
ilişkin ilk bilgimiz, onsuz görmenin  olmayacağı  nesneler dünyasının  gerekli  koşuldur. (P 
Magazine,2000:126–127) 

 
Pablo Picasso, 1907 baharında, George Braque ile karşılaşmasından birkaç ay önce 
Montmartre’da bir dizi tablo üstünde çalışıyordu, kübizm serüvenini başlatacak, işareti işte bu 
tablolardan biri, yani Avignonlu Kızlar (les Demoiselles d’Avignon) verecekti. Bu çalışma, 
yalnızca gelenekle olan bağları koparmakla kalmıyor, ama aynı zamanda dönemin genel sanat 
anlayışıyla da ters düşüyordu (http://www.felsefeekibi.com/sanat/sanatakimlari). Resimde 
çıplaklar iri, sessiz gözleriyle, Afrika masklarını anımsatan yüz ifadeleriyle kaskatı 
durmaktadırlar. Burada baltayla yontulmuşa benzeyen beş kadın görülür; resimde basitleştirilmiş 
biçimler, geometrik biçimler haline dönüşmüştür.  

 
Bu 1906’nın üslubudur. Ne var ki ön planda, resmin geri kalan bölümündeki üsluba yabancı bir 
biçimde, yere çömelmiş bir figür ve bir meyve çanağı görülmektedir. Bu formlar ışık-gölge 
kullamına uygun olarak yuvarlak bir biçimde değil, köşeli bir biçimde çizilmiştir. Renkler, 
katkısız siyah ve beyazın yanı sıra yumuşak mavi, keskin sarıdır. Kübizmin başlangıcıdır bu; ilk 
yükselen dalgadır; sorunların tümüyle birden aynı anda müthiş bir biçimde çarpışmasıdır. 
 

                               
 
5.Braque, Bottle, Glass, and Pipe. 1914. Charcoal, chalk and pasted paper on cardboard. 47.9 x 

65 cm. Private collection.. 
 
Picasso Paris’te La Rue-des Boıs’de resim yaparken, Braque’da Fransa’nın öbür ucunda, 
Estaque’te(Marsilya Yakınları)manzara dizisini resmetmekteydi. İki sanatçı arasında en küçük bir 
bağlantı bile yoktu. Picasso’nun 1907’deki çalışmalarından tümüyle farklı, yepyeni bir girişimdi 
bu. Braque ise, bambaşka bir yol izleyerek, Picasso’yla aynı yere vardı. En güçlü ressamların bile 
farkında olmadan zamanın ruhunun buyruğunu yerine getirdikleri gerçeğinin sanat tarihi’nde 
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bugüne kadar hala yeterince kanıtlanmadığı göz önünde tutulduğun da, Picasso Braque 
yakınlığının, bu konuda tek başına yeterli bir kanıt olduğunu söyleyebiliriz.  
 
İki Sanatçı 
Birbiri’nden uzakta, birbirinden bağımsız çalışmakta olan iki ressam, tüm çabalarını bir benzerliği 
paylaşan resimlerde yoğunlaştırmışlardı. Picasso ve Braque’ın resimleri arasındaki bu ilişki bir 
süre sürecek, ama iki sanatçı arasında aynı yılın kışında başlayan dostluk beraberinde sürekli bir 
düşünce alışverişini de getireceği için giderek şaşırtıcı olmaktan çıkacak birlikte bir sanat 
yolculuğuna başlıyacaklardı.(P Magazine,2000:112–116).  
 
Bir süre iki sanatçı aynı binada oturdular, birbirlerine benzemeyen iki insan olmakla birlikte, bu 
gün o dönemde yaptıkları resimlere bakarak hangi resmin kimin tarafından  yapıldığını  anlamak 
güçtür. Braque daha sonra kendilerinin o yıllarda aynı ipe bağlı iki dağcı olduklarını söylemiştir. 
Picasso ve Braque’ın kübist resimleri modele bakmadan yaptıkları doğrudur ayrıca konularıyla 
ilgili kaygıda duymazlar daha çok kullanacakları resim diline yönelmişler, tutkudan çok oyuna yer 
veren bir tutumla işlerine yaklaşmışlardır. Daha önceki yapıtları Sembolist nitelikte olan ve 
heyecanlı, tutkulu  İspanyol  sanatçısıyla, ilk yapıtları az çok gerçekçi olan daha yumuşak ve 
sessiz  bir  Fransız sanatçısı arasındaki işbirliğiydi bu. (Lynton,Norbert.1982:58-62). 
 
Uzam 
Picasso ve Braque, işe, en basit nesnelerden başlamaları gerekmişti; Manzara resimlerinde silindir 
biçiminde ağaç gövdeleri ve dikdörtgen evler; nature morte ’lardaysa, tabaklar, simetrik kaplar, 
yuvarlak meyveler ve birkaç çıplak figür, Bu nesneleri elden geldiğince plastik kılmaya ve 
uzamdaki konumlarını tanımlamaya çalışıyorlardı. Burada, lirik resmin dolaylı üstünlüğüne 
geliyoruz. Lirik resmin, en basit nesnelerin o güne değin dikkatsizce hor gördüğümüz form 
güzelliğinin farkına varmamızı sağlamıştır. Her ikisi de hacimlerin iç içe geçtiği portreler, 
manzaralar, natürmortlar çizmekteydi. Onlar iki boyutlu (en ve boy) olan tuvalin yüzüne doğada 
üç boyutlu (en, boy, derinlik) olan nesneleri yansıtabilmenin çarelerini araştırıyorlardı. Bu, yeni 
bir sorun değildi; bütün resim sanatının sorunuydu; ama o zamana kadar, derinlik izlenimi 
genellikle perspektif aracılığıyla veriliyordu. 
 
İki Arkadaş 
İki arkadaş, 1908 kışında, ortak bir yönde yürümeye, birbirine koşut yollarda ilerlemeye 
başladılar. Nature-morte’ ların konuları daha bir karmaşıklaştı farklılıklar kazandı. 1911'e doğru 
Braque ve Picasso için, nesneleri kat kat açıp saydam küçük yüzeylere bölmek, kenar çizgilerini 
kırmak, gerçek bir oyun haline geldi; o kadar ki, neyin resmini yaptıklarını anlamak giderek 
zorlaştı. Bu dönemde işlenen yeni konular arasında, ilk kez Braque’ın resmettiği ve Kübist natüre-
morte ‘larda önemli bir rol oynamayı sürdürecek olan çalgılar vardı. Bunun yanı sıra meyve 
tabakları, şişeler ve kadehler de yeni konular arasındaydı. Picasso’nun Horta’da (İspanya’da, 
Tolosa yakınlarında) Braque’ın da La Roche Guyon’da (Nantes yakınlarında, Seine nehri 
kıyısında)geçirdikleri 1909 yazında, formun yeni dili daha da gelişip zenginleşti, ama özünde aynı 
kaldı. 
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6.Braque,The Round Table. Detail. 1929. Oil on canvas. 144.8 x 114 cm. The Phillips 

Collection, Washington,  DC, USA 
 
 

 

                                   
7.Picasso,Bread and Fruit Dish on a Table. 1909. Oil on canvas. Kunstmuseum Basel, 

Basel, Switzerland. 
 
 
Renk 
Picasso,1910 ilkyazında, resimlerindeki formları sık sık renkle yorumlamaya çalıştı. Başka bir 
deyişle, rengi, ışığın bir ifadesi ya da ışık-gölge oyunu olarak, form yaratmak için değil, aynı 
ölçüde önemli başlı başına bir amaç olarak kullandı.  Işığın ifadesi olarak renk, formun 
oluşturulmasının bir aracı olarak kullanılmaya devam etti. Aynı sıralar, Braque önemli bir keşifte 
bulundu. Yapıtlarından birinde, bir duvara gölgesi düşen tümüyle natüralist bir çiviyi resmetti. 
Zorluk, bu ‘’gerçek’’nesnenin, resmin bütünlüğüne katılmasındaydı. O günden sonra, iki 
ressamda, resmin geri planındaki yüzeyi hep sınırlandırdılar. Sözgelimi, manzara resimlerinde, 
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gözde yanılsama uyandıran uzaklardaki bir ufku resmetmek yerine, üç boyutlu uzamı bir dağ ile 
kapattılar (P Magazine,2000:112–118). 
 
Braque aynı zamanda geçirdiği estetik başkalaşım nedeniyle kitleyle ilişki kuran ilk 
sanatçılardandı ve modern sanatın tüm yeniliklerini gerçekledi bu gerçekleme Kubist diğer 
sanatçılarıda etkiledi(Apollinaire, Guillaume,1996:369). 1912’de Picasso ile Braque’ın yapıtları 
önemli bir değişim gösterdi. Bu sanatçıların ikinci tür Kübizm «Sentetik kübizm» ile birlikte, 
teknik yenilikler kübist doğrultuyla ilgili sorgulamanın sürdürülmesinde belirleyici rol oynamaya 
başladı: sözgelimi, boya, delikli ıstampa kalıbından geçirilerek tablolarda çeşitli harflere yer 
veriliyor veya resim sanatında yabancı maddeler (gazete kâğıdı gibi) kullanılıyordu bu günümüz 
sanatcıları için şaşırtıcı olmayan kolaj tekniği o dönem için yeni ve şaşırtıcıydı. 

 
Picasso ünlü Bambu Sandalyeli Natürmort’u (Mayıs 1912) yaparken gazete, pipo, bardak gibi 
kübist nesneleri yerleştirdiği resmin üçte bir bölümünde desenli bir muşamba kullanmıştı. 
Doğaldır ki, bir nesnenin imgesini bu yöntemle kurmanın tehlikeli bir yanı da vardı. Kübizmin 
kurucuları bunun bilincindeydiler. Bu yöntem, yalnızca, az-çok tanıdığımız biçimlerle 
gerçekleştirilebilirdi. Tabloya bakanlar, yapıtın çeşitli parçalarını birbirleriyle ilişkiye sokabilmek 
için, bir kemanın nasıl göründüğünü bilmek zorundaydılar. Kübist ressamların çoğunlukla 
herkesin bildiği nesneleri( gitar,şişe, tabak,bardak)veya insan figürü seçmelerinin nedeni 
budur.(http://www.felsefeekibi.com/sanat/sanatakimlari)  

 
Kubizm 
Kübizm çift anlamlılığı ortadan kaldırma, izleyiciyi resmi yalnızca insan elinden çıkma bir nesne, 
renklerle biçimlerin tuval üstünde dağılımı niteliğiyle görmeye itme yolundaki girişimlerin en 
köktencisi ve en tutarlısıdır. Yanılsama daha önce gösterdiğimiz gibi,  çeşitli öğelerin çelişkiden 
arınmışlık ilkesi doğrultusunda birlikte etkinliği sonucu  ortaya    çıkıyorsa eğer, o zaman 
yanılsamanın dönüştürücü gücüne karşı girişilen savaşta en iyi taktik durumu tersine çevirmektir; 
yani tek tek öğelerin bir gerçeklik imgesi yapısında birleşip yüzeyde renklerin ve biçimlerin 
oluşturduğu iki boyutlu görüntüyü bozmalarını önlemek için, bunların olabildiğince farklı bir 
biçimde birbirleriyle çarpışmalarını sağlamaktır.(Gombrich, E,H.1992:274). Nesnelerin özünü iç-
yapısını kavramak için elbette kübizm, nesneleri, varlığı göründükleri gibi değil de, düşündüğü 
gibi kavrayacaktır. Bu kendine özgü düşünüş biçimi, nesneleri varlığı ve onların objektif düzenini 
bozma, biçimleri parçalama tarzında somutlaşacaktır (Tunalı, İsmail,1983:187). 
 
Picasso’nun Kubizm’le ilgili açıklamaları onların felsefelerinide tanımladığı için oldukça önemli; 
bunlardan belki de en çarpıcı olanlarından bazıları şöyle; ’Birçok insan kubizmi, bilinemeyen 
sonuçlar doğuran bir deneyim bir geçiş sanatı olarak düşünüyor. Onu   anlamadıkları ortada. 
Aslında biçimlerle ilgilenen bir sanattır Kubizm ve bir biçim ortaya çıktığında onun kendine ait bir 
yaşamı vardır’(Ashton, Dore,2001,81).Kubizm ille de bir dönüşüm(geçiş)sanatı olarak kabul 
edilecekse, ondan doğacak olan şeyin yine kubizme ait bir biçim olacağından en ufak bir kuşku 
yok. Kubizm kendini resmin sınırları içinde tutar, renk ve biçime gereken anlamı onları gördükçe 
veririz. Konularımızı resmederken ele aldığımız bir ilginin kaynağı olmalı. Aksi halde bir insana 
istediğini her an görebileceği bir şey yaptığımızı söylemenin ne gibi bir anlamı olabilir ki? 
 
’Niçin tutarlı olmamalı? Niçin gerçek amacımızın, bir şeyi kopya etmek değil, onu kurmak 
olduğunu kabul etmemeli? Bir nesneyi düşünelim. Örneğin bir kemanı… Bu nesne, usumuzun 
gözlerine, bedenimizin gözleriyle gördüğümüz gibi görünmez. Çünkü aynı anda, onun değişik 
yönlerini düşünebiliriz. Bu yönlerden bazıları o denli bir belirginlik kazanır ki, onlara 
dokunabileceğimizi, elleyebileceğimizi   sezeriz.  
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8.Picasso,Still Life with Guitar. 1922. Oil on canvas. Galerie Rosengart, Lucerne, 
Switzerland. 

 
 

                    
 
 

9.Braque,The Duet / Le Duo. 1937. Oil on canvas. 129.8 x 160 cm. Musée National d'Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France. 

 
’Kübizm, diğer resim anlayışlarından daha farklı değildir; çünkü aynı ilkeler ve elemanlar hepsi 
için geçerlidir. Kubizmin uzun bir süre anlaşılamaması ve hatta bugün bile onda bir şey 
göremeyen insanların olması hiç bir şey ifade etmez. Ben İngilizce bilmiyorum; İngilizce bir kitap 
bana göre boş bir kitaptır, Ama bu, İngilizce diye bir dilin var olmadığı anlamına gelmez., 
‘Kübizm’den amacım, resim yapmaktan daha fazla bir şey değil. Kendimi nesnel gerçekliğe köle 
etmeksizin, sadece düşüncelerime bağlanmış, bir yöntemle, gereksiz gerçekçilikten arındırılmış 
yeni bir ifade tarzı arayarak resim yapmak. Doğru ya da iyi olsun olmasın; faydalı olsun ya da 
olmasın. 
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‘Eleştirmenlerin ya da halkın söyleyeceklerini düşünmeksizin, benim isteklerim tüm dış 
şablonlardan bağımsız olarak şekillenir’ ‘Görüyorum ki her şey çoktan yapılmış, Birileri kendi 
devrimini kırmak ve sıfırdan başlamak zorundaydı. Kendimi yeni bir harekete doğru sürükledim. 
Şimdiyse sorun, nesneyi geçmek, etrafında dolaşmak ve çıkan ürüne plastik ifade vermek ‘.Sonra, 
çevresine bakınıp şöyle dedi.’Bunun tümü, iki boyutlu görüşü kırmak için gösterdiğim bir çaba’ 
Kubizmin ilk günlerinde deneyler yapıyorduk. Daireyi kare içine almamız hevesimizi kamçılayan 
bir söylemdi. Resim yapmak, nesneleri sürekli olarak keşfetmekten daha önemli değildi’,Amaç 
ikna edici bir yolla, derinlik yaratmak ve yeni bir gerçekliğe ulaşmaktı, İşte bu nedenle, tamamiyle 
bir küre etkisi veren bir resim yapmanın hayalini her zaman taşıdığını söylemişti, Picasso 
(Ashton,Dore,2001:28-85).  

 
Kapalı Form 
Yılların araştırmaları, kapalı formun, iki ressamın amaçlarına uygun düşen bir ifadeye 
elvermediğini göstermişti. Kapalı form, nesneleri kendi yüzeylerinin, sözgelimi derinin örttüğü 
biçimiyle kabul eder; sonra da, bu kapalı bedeni yansıtmaya ve ışık olmadan hiçbir nesne 
görülmediğinden, bu ‘deri’yi bedenin de, ışığın da renge karıştıkları temas noktası olarak 
resmetmeye çalışır. Bu ışık-gölge kullanımı nesnelerin, formunun ancak bir yanılsamasını 
sağlayabilir. (P Magazine,2000:118 )  

  
Aralarında hissedilebilir duyarlık farkı olmasına rağmen, her iki sanatçının da uyguladığı 
çözümlemeyle, sanata bir nesnellik fazlası getirildiği, bunun da, sanatı, aşırı bireyselleşmiş 
kişiliklerin izlerinden arındırarak sağlandığı iddia edilir. (Braque ve Picasso ortak çalışmalar 
yaptıkları yıllarda imzalarını yalnızca tuvallerinin arkasına atarlardı) 
(http://www.felsefeekibi.com/sanat/sanatakimlari)  Braque’ın ışığı ele alış biçimi gözlemlemektir. 
Fantin-Latour ‘un elmalarını parlak ışıklar koyduğu yerde Braque kara lekeler kullanır. Işık 
değerlerini böyle ters yüz etmekteki amacı, yaratmak istediğinin bir yanılsama değil, ama bir tablo 
olduğunu bize açıkça göstermektir. Zaman zaman kübizmi, durağan bir görme biçiminden 
kaynaklanan aksaklıkları dengelemeye yönelik, uç noktada bir deneme niteliğiyle kavrama 
girişimlerinde bulunulmuştur. Kubist resimlerde gerçekte ancak hareketin ya da dokunmanın 
yardımıyla algılanabilecek ipuçlarına rastlanır (Gombrıch, E,H,1992:274–275).  

 

                       
 

10.Picasso,Les Demoiselles d'Avignon. 1907. Oil on canvas. The 
Museum of Modern Arts, New York, NY, USA 

 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/018 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

272 

 
SONUÇ  
Picasso ve Braque’ın oluşturdukları bu’yeni anlatım’uluslar arası sanat ve tasarımda bir dizi 
gelişmeler için bir sıçrama tahtası oldu. Böylesine bir etkinin oluşmasına yol açan bazı nedenleri 
şöyle sıralayabiliriz: sanatçılar ve resim alıcıları için Paris oldukça önemli bir merkezdi, bu yeni 
anlayışa katkıda bulunmak isteyen Picasso ve Braque’a yakın genç bir sanatçı çevresinin 
varlığının bulunması, bu akımı etkili, esnek ve her zaman doğru olmasa da yararlı açıklamalarla 
destekleyen çoğu şair bir yazarlar ‘dan oluşan entelektüel topluluğunun bulunması. Denilebilinir 
ki, dünya kübizmi benimsemeye kucaklamaya hazırdı, çünkü kubizm hem çarpıcı ölçüde yeni bir 
akımdı, hem de yakın bir geçmişdeki çeşitli eğilimlerini bir araya getiriyordu. Nesneleri binlerce  
parçalara   ayrıştıran çözümleyici yol(Analitik Kübizm)resme gazete ve benzeri malzemeler 
eklenerek sonuçlanan işlerde(Sentetik Kübizm)e ulaşan Sanatçılar resme 4.boyutu(zamanı) 
katarak yeni bir dil oluşturdular, bu yeni dil uluslararası sanat ve tasarımda bir dizi gelişmeler için 
bir sıçrama tahtası olmuş, kendilerinden sonra gelecek sanatçıları ve akımları etkileyerek sanat 
tarihindeki ayrıcalıklı yerlerini almışlardır. 
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ABSTRACT 
In this study, virtual museums will be examined which considered as product of technology and the 
changing forms of communication with a structure of beyond time and space. Therefore, history of 
museum and its relationship with technology examined firstly. Ingress of technology to the  museum 
life, use of technology as quality criteria at last technologic and economic race is demonstrated due to 
increasing competition and in order to meet the demands of museums. The development of virtual 
museum, the positive and negative approach towards the virtual museum has been studied. Concept of 
virtual museum and their types, which is not consensus yet, were tried to explain. Lastly to clarify this 
study, The Virtual Museum of Iraq selected and examined for reasons that will be explain later and a 
conclusion has been reached.  
 
Keywords: virtual museum, digital museum, e-museum, digitization, technology, art 
 

 
MÜZEDE YENİ GERÇEKLİK 

 
ÖZ 
Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir 
ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu 
ilişki incelenmiştir. Teknolojinin müze hayatına girişi, bir kalite kriteri olarak teknolojinin kullanılışı 
ve sonunda artan rekabet ortamı nedeniyle müzelerin taleplerini karşılamak adına girdiği teknik ve 
ekonomik yarış ortaya konmuştur. Çalışmanın konusu olan sanal müzelerin gelişimi, sanal müzelere 
karşı olumlu ve olumsuz yaklaşımlar incelenerek, henüz üzerinde fikir birliğine varılmamış olan sanal 
müze kavramını ve türleri açıklanıp sanal müzenin aslında ne olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Son 
olarak çalışmaya açıklık getirmek amacıyla ileride açıklanacak sebeplerle The Virtual Museum of 
Iraq ( Irak Sanal Müzesi) seçilerek incelenmiş ve  bir sonuca varılmıştır 
 
Anahtar Kelimeler: sanal müze, dijital müze, e-müze, dijitalleşme, teknoloji, sanat 

 
 
GİRİŞ 
İkinci Dünya Savaşı sonrası manevi değerleri değişime uğrayan Batı toplumunda ekonomi ve politika 
anlayışıyla birlikte sanat anlayışı da değişmeye başlamıştır. Günlük hayatı sanatın bir parçası haline 
getirmeyi amaçlayan akımlar diğer bir yandan giderek soyutlaşan ve kitleden uzaklaşan sanat, üretim 
şeklinin de değişmesiyle beklenmeyen bir yola sapmıştır. Ready made ve seri üretime dayanan yeni 
sanat anlayışı, savaş sonrası ekonomik yaralarını saran toplumda yeni bir yatırım aracı haline gelmeye 
başlamıştır. Yatırım aracı haline gelen sanat yeni bir rekabet ortamını ve kültür endüstrisini 
yaratmıştır. 
 
İnternetin yaygınlaşması ve teknolojinin ekonomik olarak ulaşılabilir olması sanata yeni bir dokunuş 
daha getirmiştir. Bu noktadan sonra dijital sanat, internet sanatı gibi türler ortaya çıkmış teknoloji bir 
çok sanat dalının ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Her gün milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan internet 
yeni bir iletişim aracı haline gelirken bir çok kurum bu durumdan ciddi biçimde etkilenmiştir. İnternet 
yeni ve daha güçlü bir rekabet ortamı yaratmıştır. Gelişmek isteyen her sektör gerek tanıtım gerek 
satış amaçlı olarak internete ihtiyaç duymaya başlamıştır. Dijitalleşme ve internet olanakları adeta 
marka kalitesinin bir unsuru haline gelmiştir. 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2016 Volume 6 Issue 2 
	

Submit Date: 10.03.2016, Acceptance Date: 27.03.2016, DOI NO: 10.7456/10602100/019 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

274	

Kültür endüstrisinin bir sonucu olarak  sanat ve müzeler de bu dijital rekabet ortamından nasibini 
almıştır. İnternet kullanımının rahatlığı, bilginin ulaşılabilirliği, ücretsiz  olması insanın yaşam 
biçimini değiştirmesi kişileri galeri ve müzelerden uzaklaştırmaya başlamıştır. Evinden çıkmadan her 
türlü sanat eserini bir tıkla tanımaya çalışan insanların sayısı çoğalmış bunun yanında toplumsal 
ilgisizliğin artmasıyla da müzelerin ziyaretçi sayısı giderek düşmüştür. Bununla birlikte sanat 
yatırımına vergi indirimi yapılması, sanatı anlamanın ve eser sahibi olmanın bir prestij, markalaşma 
sorunu olmaya başlaması gibi sebeplerle büyük kapitaller sanata yaptıkları yatırımları artırmış ve bu 
yatırımları kamuya  açık olması ve kurumsallaşmış güvenilirliğinin olması nedeniyle müzeler 
üzerinde yoğunlaştırmıştır. Sermayeye dayanan bu müzeler sadece koleksiyonlarıyla değil gıdadan 
hediyelik eşyaya çeşitli tesisleri de son derece ilgi çekmiş kısa sürede kar getirir hale gelmiştir. Ancak  
internet ve teknoloji cebimizde taşıdığımız  küçük müzelere arşivlerini  kurunca,  müzelere olan ilgi 
yine azalmıştır. Teknolojiyi lehine çeviren özel müzeler çok çeşitli şekillerde dijitalleşmiştir. İlk 
olarak müze rehberini ortadan kaldıran sesli kayıtlar devreye girmiş daha sonraları bunun yeri tüm 
ziyaretçilere temin edilebilen tabletler almıştır. Bu akıllı müzeler, gelen ziyaretçileri eserlerden çok 
teknolojiye hayran bıraktırırken internet farklı bir sorumluluk yüklenmiş müzelerin tanıtım ve duyuru 
aracı olmuştur. Web sitesine sahip olmayan müzeler yarış dışı kalmış, diğer müzeler içinde de web 
sitesi savaşları başlamıştır. Önceleri koleksiyonları tanıtmak amacıyla kurulan müze web siteleri ve 
online kataloglar son yıllarda yeni bir müze türünün ortaya çıkmasına öncülük etmiştir: Sanal Müze.  
Sanatın ve müzeciliğin çok sesli dünyasında henüz sanal müzenin ne olduğu konusunda kanaat 
getirilmemiş, ayrıca sanal müzenin gerçek bir müze olup olmadığı konusunda  anlaşmazlıklar ortaya 
çıkmıştır. Sanal müzelerin ''gerçekliği'' tartışma konusuyken bu araştırma boyunca alışılagelmiş 
müzelere ''gerçek müze'' kavramı uygun bulunmadığı için ''mekansal müze'' denilecektir. Literatür 
tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmanın amacı sanal müze kavramına açıklık getirerek, 
müze kültüründeki yerini ve bilgi çağındaki önemini ortaya koymaktır. 
 
1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜZE 
1.1. Müzelerin Doğuşu 
Antik Yunan dilinde ''İlham Perisi'' anlamına gelen ''Mouseion'' kelimesinden türeyerek günümüzdeki 
kullanımına ulaşan ''Müze'' fikrinin temelleri ilk olarak ''Nadire Kabineleri''yle ortaya atılmıştır. 
Aydınlanma Çağı aristokratlarının topladıkları eşyaları sergileme alışkanlıkları zaman içinde 
müzelerin kuruluşuna yol açmıştır (<www.e-skop.com>30.10.2015). Sanatın kilise tekelinden tam 
anlamıyla çıkmamış olması nedeniyle toplanan eşyalar sanat eseri niteliğinde değildir, daha çok 
egzotik bulunan eşyalar sergilenmiştir. Elbette ki sergilerin ana unsurlarını Haçlı Seferleri'nde 
yağmalanan eşyalar oluşturmuştur. Medici ailesi gibi sanat ve sanatçı koruyucularının topladığı sanat 
eserleri ''nadire kabineleri'' gibi halka açık sergilenmemiş, saray duvarlarında ve aile kasalarında 
korunmuştur. Orijinal adı ''wunderkammer'' olan ''nadire kabineleri'' getirdiği bilgilendirme amaçlı 
halka açık sergi yaklaşımı sonucunda Avrupa'da müze anlayışı oluşmaya başlamış. 
1656'da John Tradescant'ın  koleksiyonunun kataloğunu yayınlatarak Avrupa literatüründe müze 
kavramı bugünkü  anlamda kullanılmasını sağlamıştır. Kataloğun adı ''Musaeum 
Trandescantianum''dur. 1677'de Elias Ashmole'un malvarlığına geçen koleksiyon, Oxford 
Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Bu koleksiyon için özel bir bina inşa eden üniversite, 1683'te 
Ashmolean Museum olarak anılmaya başlamıştır. Ancak müze mevzuatında fikir birliği 
sağlanamamıştır. 1753'te kurulan British Museum bu koleksiyonu koruma altına almıştır. Başlangıçta 
girişin ücretsiz olduğu müze daha sonra günlük basılan sınırlı sayıdaki biletlerle ziyaretçi kabul 
etmiştir (Lewis,2011:24). 
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Görsel 1: British Museum - http://travelioo.com/images/united-kingdom/british-museum 
(11.11.2015) 
 
Bazı görüşlere göre ise British Museum'un sınırlı sayıda ziyaretçiyi kabul etmesi müzelerin tanımında 
yer alan ''halka açık'' kavramına uygun bulunmamış bu doğrultuda Avrupa'daki ilk müze Louvre 
Müzesi (Fransa/1793) kabul edilmiştir. Aynı sebeple İngiltere'de açılan ilk müze 1852'de kurulan 
Victoria ve Albert Museum olarak kabul edilmiş, enstitü olarak değerlendirilen British Museum ise 
kapılarını tamamen halka açtıktan sonra müze olarak kabul edilmiştir (Sağdıç, 2008:4). 

 
Görsel 2:  Victoria and Albert Museum- http://www.vam.ac.uk/page/a/about-us/ (11.11.2015) 
 
1.2. Müze ve Türleri 
Birçok farklı tanımı olan müze; kültürel, sanatsal, tarihsel ve bilimsel her türlü bilgiyi koruma ve 
aktarma amacıyla kamu yararı adına kar kaygısı taşımadan halka sunan kurumdur. Toplama, 
belgeleme, arşivleme, koruma, sergileme ve eğitim gibi işlevleri olan müzeler her geçen gün birçok 
anlamda çeşitlenmektedir. Bu müzeler 1995 yılında Uluslararası Müzeler Birliği (ICOM)'nin 
tanımlarına göre şu şekilde gruplandırılmıştır (Peker,2014:9). 
-Koleksiyonlarına göre müzeler; Genel Müzeler, Arkeoloji Müzeleri, Sanat Tarihi, Sanat Müzeleri, 
Tarih Müzeleri, Etnografya Müzeleri, Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri, Bilim Müzeleri, 
Planetaryumlar, Endüstri Müzeleri 
-Bağlı oldukları kurumlara göre müzeler; Devlet Müzeleri, Belediye Müzeleri, Özel Müzeler, Askeri 
Müzeler 
-Hizmet alanlarına göre müzeler; Bölge Müzeleri, Halk Müzeleri, Ekomüze 
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-Hizmet ettikleri topluma yönelik müzeler; Uzmanlık Müzeleri, Çocuk Sanat ve Gençlik Müzeleri 
-Koleksiyonlarını sergiledikleri mekana göre müzeler; Sanal Müzeler, Müze Evler, Anıt Müzeler, 
Açık Hava Müzeleri 
-Temalarına göre müzeler: Kişiyi Konu Alan Müzeler, Kent Müzeleri, Devrim Müzeleri 
 
2. MÜZE ve TEKNOLOJİ 
2.1. Teknoloji ve Tanımlar 
Teknoloji, Eski Yunanca'da yapmak anlamına gelen ''techner'' sözcüğü ile bilgi anlamına gelen 
''logos'' sözcüğünün kaynaşmasından türemiştir. Teknoloji sözcüğünün kökü olan teknik TDK' ya 
göre ''bir sanat, bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsidir.''; başka bir değişle 
üretmenin bilgisidir (<tdk.gov.tr> 11.11.2015). Yapma bilgisi anlamına gelen teknoloji ise bilginin 
toplumsallaşması, bir amaca ulaşma doğrultusunda örgütlenen bilgi, amaca ulaşmak için kullanılan 
araçlar topluluğu gibi çeşitli tanımlara sahiptir (Yenğin,2014:49). 
Ampulün bulunmasıyla ortaya çıkan, serbest elektronları temel alan bir bilim dalı olan elektronik 
geçiş bir alana yayılmıştır. Elektroniğin bir parçası  olan dijital kelime anlamı olarak ''sayısal''dır. 
Sayısal değerler ve kombinasyonların elektronik aygıtlar üzerinden veriyi gösterir. Sanal, gerçekte var 
olmayan zihnide tasarlanan anlamına gelmektedir. Online ise eş anlamlısı olan ''çevrimiçi'' kavramıyla 
açıklanır (<whatis.techtarget.com> 11.11.2015) 
 
2.2. Müze Hayatında Teknoloji ve Kullanımı 
Müzelerin kuruluşundan beri var olan teknolojik unsur güvenliktir. Güvenlik teknolojileri ister basit 
bir kilit sistemi  ister biyometrik okuyucular olsun müze hayatının olmazsa olmazlarındandır. 
Alarmlar, hareket sensörleri, yangın detektörleri, kameralar olarak modern müze hayatına giren 
güvenlik teknolojikleri giderek hızlanan teknolojik gelişmelere seyirci kalmamış kimi zaman 
milyonları bulan eserleri korumak adına güvenlik teknolojilerine yaptıkları yatırımları artırmıştır. 
 

 
Görsel 3: Güvenlik diyagramı- 
http://core0.staticworld.net/images/idge/imported/article/cso/2004/09/0904_art_ 
    diagram-100255158-orig.jpg (13.11.2015) 
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      Görsel 4:  Lazer detektör- http://www.sickinsight-online.com/laser-detectors-
protecting-art- treasures-at-kunsthistorisches-museum-in-vienna/ (13.11.2015) 
 
Müze hayatına giren ilk teknolojik unsurlar güvenlikle ilgili olsa da, sandığımızdan eski olan ancak 
şuan hızla büyüyen unsur ise sergileme yöntemlerinde kullanılan teknolojidir. Kullandıkları 
teknolojiyle yeniden ilgi çekici hale gelen müzelerin ''modernliği'' teknolojiyi nasıl kullandıklarıyla 
ölçülür olmuş, son teknoloji ürünlerini müzelerin vazgeçilmez bir parçası haline getiren kurumlar öne 
çıkar olmuştur.  
 
Günümüzdeki sergileme teknolojilerinin en ilkeli olarak kabul edebileceğimiz ancak dönemi için 
ciddi bir yenilik olan hareketli canlandırma mankenleridir. Müzelerde teknoloji kullanımına yumuşak 
bir geçiş sağlayan bu  mankenler şuan oldukça basit görünen zaman ayarlı veya hareket sensörlü olan 
mekanik sistemlerdir. Bu mankenler odaya herhangi bir kişi girdiğinde oturup kalkma, yemek yeme, 
el sallama gibi basit hareketler yaparak müzenin temasını desteklemektedir. Kullanımı birçok yerel 
müzede devam etmektedir.  
 

 
Görsel 5: Kaleiçi Müzesi, Antalya Evi - 
 http://www.kaleicimuzesi.com/index.php?page=antalyaevi2&title=Geleneksel%20Antalya%2
0Evi%20- %20Antalya%20Evi (13.11.2015) 
 
Sergileme yöntemlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan sesli rehberler de uzun zamanındır müze 
hayatında olan teknolojiler arasındadır. İlk başta yapılan kayıtları Mp3 tarzı cihazlarda dinleme 
imkanı sunan sesli rehberler, bu cihazların teknolojik olarak ilerlemesiyle görüntüye ve dil 
seçeneklerine kavuşmuştur. Hemen hemen her müzede bulunan sesli rehberlere, videolu anlatım 
seçeneğinin de eklenmesi ile bu imkan işitme engelliler içinde  uygun hale getirilmiştir.  
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  Görsel 6: İzmir Müzesi, İşitme engelliler için sesli rehber 

             http://www.izmirmuzesi.gov.tr/e-muse-audio.aspx (13.11.2015) 
 
 
       
Müzelerin en temel amaçlarından biri olan eğitim, günümüzde teknoloji odaklı bir hal almıştır. 
Öğrencilere sunulan film gösterimleri bunun çok küçük bir örneği olup, deneysel atölyelerden, müze 
içindeki kiosklarda oynanabilen öğretici oyunlara kadar bir çok yöntem bulunmaktadır. Bunun en  
önemli örneklerinden biri simülasyon teknolojisidir. Örneğin Rahmi Koç Müzesi'nde bulunan 
planetaryumda ziyaretçilere evren simülasyon yaratılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 7: Rahmi Koç Müzesi, Planetaryum 
                 http://www.rmk-museum.org.tr/en/rmk_discovery_sphere.htm (13.11.2015) 
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Telefonlara indirilen uygulamalarsa o müzeye özgü olabileceği gibi tüm müzeleri kapsayan ve başka 
özellikleri de olan ücretli veya ücretsiz uygulamalardır. Şuan beta aşamasına olan Müze Asist 
uygulaması buna bir örnektir (<www.muzeasist.com>13.11. 2015). Başka bir örnek ise Smithsonian 
Enstitüsü'nün başlattığı kullanımı oldukça kolay olan leaf snap uygulamasıdır. Merak edilen bitkinin 
fotoğrafı çekilip uygulamaya yükleniyor, bu şekilde o bitki hakkında bilgi alınabiliyor.                        
                                                                                                                                                                                                                                        

                         
                         Görsel 8: Smithsonian Enstitüsü'nün leaf snap uygulaması- 
                          http://mashable.com/2011/09/14/high-tech-museums/#9RhOZ8w8xiq5 (13.11.2015) 
 
 
Bunun dışında müzelere konulan bilgilendirme ve öğretici amaçlı kiosklar, eserleri tanıtmaya yarayan 
dokunmatik masalar ve hareket sensörlü çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Müze hayatına giren yeni 
bir teknoloji ise tabletler ve telefon uygulamalarıdır. Barkot algılamasına sahip olan tabletler veya 
telefonlar, müzede sergilenen esere tutulduğunda o eser hakkında ayrıntılı yazılı bilgi vermekte, 
çevirisini yapmakta veya o esere benzer diğer eserleri bir slayt gösterisi olarak sunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 9: Sakıp Sabancı Müzesi- http://www.log.com.tr/ 
sakip-sabanci-muzesine-ozel-dijital-muze-uygulamasi/ 

(13.11.2015) 
 
Bu tabletler herhangi bir kimlik kartı karşılığında tüm ziyaretçilere teslim edilmekte, müze çıkışında 
da geri alınmaktadır. Sakıp Sabancı Müzesi, hat koleksiyonu için bu uygulamayı başlatmıştır. 
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Müzelerde kullanılan bir başka teknoloji ise internet odaklı sistemlerdir. Kimi zaman arşiv kimi 
zaman katalog kimi zamansa reklam amaçlı kullanılan bu web siteler oldukça çeşitlidir. Dünyanın bir 
çok yerindeki müzede var olan 360° sanal turlar (sanal gezinti), Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın 
kurduğu müzelerle sınırlı olmayan sistem tarafından yapılmaktadır (<www.kultur.gov.tr> 

13.11.2015). 
 
 

 
Görsel 10: Anadolu Medeniyetleri Müzesi , sanal gezinti-      
                   http://www.kultur.gov.tr/genel/SanalMuzeler/anadoluMM/index.html  (13.11.2015) 
 
 
Tanıtım amaçlı kullanılan sitelerse klasik reklam anlayışından farklı bir şekilde yapılmaktadır. Bu 
siteler genellikle müze ya da sergi koleksiyonlarının bir kısmını sitede yayınlayıp, açıklamadıkları için 
müzeye uğramaları yönünde tavsiyelerde bulunanlardır. Bunun yanında doğrudan kataloglarını web 
sitelerde ziyarete açan müzeler de mevcuttur. 
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Görsel  11: Selçuklu Uygarlığı Müzesi Web Sitesi 
                    http://www.selcuklumuzesi.com/ustmenu.asp?id=9&euid=2&sid=9 (13.11.2015) 
 
 

           
 
    Görsel 12: Ankara Resim ve Heykel Müzesi, online katalog-             
http://www.kultur.gov.tr/genel/SanalMuzeler/ResimHeykelMuzesi/katalog/index.html (13.11.2015) 
 
Bazı müzeler ise internetin sunduğu imkanlardan yararlanarak, müze web sitelerinden ulaşılan eğitim 
siteleri kurmuştur. Bu eğitimlerin büyük kısmı çocuklara yönelik şekilde tasarlanmış olan eğitici oyun 
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siteleridir. Aynı web sitelerde ek olarak öğretmenlerinde eğitim planı hazırlamak yada eğitici materyal 
aramak üzere kullanabileceği veri tabanları 
bulunmaktadır(<www.smithsonianeducation.org>13.11.2015). Smithsonian Enstitüsü'nün Amerikan 
Tarihi Ulusal Müzesi'nin eğitim amaçlı kurduğu web sitede organlara ve uzuvlara ait görsel parçalar 
verilip, vücuttaki yerlerinin gösterilmesi isteniyor. Yanlış cevap verildiği takdirde doğru cevap daha 
büyük bir görselle gösteriliyor, ayrıca ayrıntılı bilgi veriliyor. 
 

 
Görsel 13: Smithsonian Enstitüsü, Yapay Anatomi 

http://americanhistory.si.edu/anatomy/bodyparts/nma03_bodyparts.html  (13.11.2015) 
 
İnternet yaygın olarak kullanılmaya başladığı tarihlerden itibaren üzerinde dur duraksız çalışmalar 
yapılan bir başka web site uygulaması ise online müzelerdir. Sanal müzelerle karıştırılmaması gereken 
bu müzeler kimi zaman dijital müzeler de denmektedir. Kataloglarını internette yayınlayan 
müzelerden farkı ise koleksiyonun görüntüsüyle birlikte koleksiyon hakkında bilginin de burada 
bulunmasıdır. Bu bakımdan bu tip müzeler araştırma yapmaya, kaynak olarak kullanılmaya uygundur. 
Sakıp Sabancı Müzesi, müzenin orijinal web sitesi dışında bu amaç doğrultusunda başka bir web sitesi 
yapmış ve dijital sözcüğünü kullanmayı seçmiştir. Dijital Sakıp Sabancı Müzesi, fiziki müzenin tüm 
koleksiyonu barındıran ayrıntılı araştırmaya uygun bir online müzedir. 
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Görsel 14: Dijital Sakıp Sabancı Müzesi, Resim Koleksiyonu              
 http://www.digitalssm.org/cdm/search/collection/ResimKlksyn/field/all/mode/all/conn/and/or

der/title/a d/asc (13.11.2015) 
 
 
3. ZAMANDAN ve MEKANDAN BAĞIMSIZ  BİR MÜZE; SANAL MÜZE 
3.1. Sanal Müze Kavramı   
Sanal müze, ortak bir tanımı bulunmayan oldukça tartışmalı gelişmekte olan bir kavramdır. Sözlük 
anlamını inceleyecek olursak Britannica'nın yaptığı tanıma göre '' Sanal Müze elektronik ortam 
aracılığıyla erişilebilinen sayısal olarak kaydedilmiş görüntüler, ses dosyaları, metin ve diğer tarihi, 
bilimsel ya da kültürel bilgi koleksiyonudur. Sanal müzenin gerçek objeleri barındıracağı mekanı 
yoktur ve bu nedenle geleneksel müze tanımındaki süreklilik ve tekil nitelikten yoksundur. Aslında, 
birçok sanal müze geleneksel müzeler tarafından desteklenmektedir ve varlıkları doğrudan geleneksel 
müzenin koleksiyonuna bağlıdır. Buna rağmen, elektronik bilgi ortamının sağladığı sayısız bağlantı 
imkanı ve çoklu ortam www pek çok kaynaktan derlenmiş ve bireysel kullanıcı tarafından biçimlenen 
sayısallaştırılmış sunumlara eğlence ve çalışma ortamı sunarlar. Bu tür sanal müzeler malzeme ve 
kaynak açısından kıyaslanmalı incelemeler yapmak için ve belli bir konuda araştırma yapmak için 
güçlü birer araçlar olabilirler.'' (<global.britannica.com>15.11.2015). 
 
Uluslararası müze otoritesi ICOM'un tanımına göre ise sanal müze ''Değişik medya imkanlarından 
faydalanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlara ait bilgileri barındıran, ziyaretçi ile iletişimin 
kesintisiz olması ve muhtelif erişim şekillerini karşılamak için alışıldık iletişim metotlarının ötesine 
geçen, dünya çapında erişimini olanaklı kılmak amacıyla fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç 
duymayan müzelerdir.'' (Shweibenz, 1998:190). 
 
Yine ICOM'un sınıflandırmasına göre sanal müzeler; broşür sanal müzeler, içeriksel sanal müzeler, 
eğitsel sanal müzeler ve sanal müzeler olarak dörde ayrılmıştır (Shweibenz,2004:3). Yine aynı 
makalede dijital müze, online müze, e-müze, web müze gibi terimler sanal müze ile eş anlamlı kabul 
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edilmiştir. Sanal müze tanımıyla ilgili bu ana hatlar çizildikten sonra bir çok akademisyen bu 
açıklamaları doğru bulmamıştır. Tanımların yapıldığı yıllardan bu yana sanal yapılanmalar hakkındaki 
genel görüş de değişmiştir. Bu görüşlere bakacak olursak; 

Çolak'a (2006) göre sanal müze, fiziksel olarak bir bütünlük içinde bulunmayan ancak benzer 
özellikler taşıyan sayısallaştırılmış koleksiyonu, yapay bir ortamda erişime sunarken, 
ziyaretçisine gerçek müze deneyiminde olan sınırları yıkmasına olanak veren uygulamadır 
(Peker,2014:25). 
Varinlioğlu (2007) sanal müze ; var olan bilgilerin ve mekanın dijital (sayısal) ortama 
aktarılmasındansa, sadece sanallığın olanaklarıyla ortaya çıkarılabilecek bir müze 
oluşturmaktır (Peker,2014:25). 

 
Resmi anlamda ortak bir tanım yapılmamış olsa da genel bir kanı olarak, internet üzerinde kurulmuş 
bir müzenin sanal müze olarak kabul edilebilmesi için taşıması gerektiğine inanılan bazı özellikler 
vardır. Bunlar; koleksiyonun sayısallaştırılarak küresel erişime açılması, dünyanın herhangi bir 
yerindeki ziyaretçiye her an sanal dolaşım imkanı sağlaması, uygulamaya özgü hizmetler ve 
bağlantılar sunması, arşiv ve kaynak niteliği taşıyan bilgilendirici özelliğiyle diğer müze web 
uygulamalarından ayrılmalı ve en önemlisi fiziksel bir mekana sahip olmamasıdır. 
 
3.2. Sanal Müze Tarihi ve Gelişimi 
1990'lı yıllarda internetin bireysel kullanımının yaygınlaşmasıyla müzeler de kurumsal web 
uygulamalarına geçmeye başlamıştır. Bu dönemin müze web siteleri ya da sanal müzeleri daha çok 
kütüphane ve arşiv niteliğinde düzenlenmiştir (<www.ibiblio.org>15/11/2015). 
Bahsedilen anlamda ilk sanal müzelerden biri Paris Web Müzesi'dir (Kubat,2012:20). LouvreWeb 
adıyla 1994'te kurulan müzenin adı telif hakları nedeniyle değiştirilmiştir. Bundan önceki müze ise 
1993 tarihli Museum of Computer Art (MOCA)'dır (<moca.virtual.museum>15.11.2015). Bu 
dönemde bir çok sanatçı kişisel sanal müzelerini yapmaya başlamıştır. Singapurlu sanatçı Lin Hsin 
Hsin eserlerinin sanal ortamda toplayarak ilk kişisel sanal müzeyi kurmuştur 
(<www.lhham.com>15.11.2015). Özellikle taşınamayan kültürel miraslar veya somut olmayan 
kültürel miraslar sanal ortamda bir araya getirilerek sanal müzeler oluşturulmuştur. 
Türkiye'de ise İstanbul Resim Heykel Müzesi için hazırlanan web sitesi (1993) bu kategorideki ilktir 
(Kubat,2012:20). 1990'ların başında saray koleksiyonunu dijital ortama aktarmayı amaçlayan Topkapı 
Sarayı Projesi ise sponsor ve teknolojik destek bulanamadığı için iptal edilmiştir (Barlas,2014:336). 
1990'lı yılların ortasında Sabancı ailesine ait özel koleksiyon internet ortamına aktarıldı. Sabancı 
Resim ve Heykel Koleksiyonu, gerçek anlamda Türkiye'deki ilk sanal müzedir denilebilir. 2003 
yılında Sakıp Sabancı Müzesi kurulduğunda, müzenin web sitesinin temeli olarak kullanıldı 
(Barlas,2014:336). Web sitesinin adı ise Dijital Sakıp Sabancı Müzesi olarak değiştirildi. Benzer bir 
şekilde 1999'da ziyarete açılan Eczacıbaşı Sanal Müze, aile koleksiyonunu sanal ortama taşıdı. 
Türkiye'nin en geniş sanal sanat müzesi olan Eczacıbaşı Sanal Müze, 2004'te İstanbul Modern Sanat 
Müzesi kurulunca sanal müze arşivi İstanbul Modern web sitesine taşınmıştır (<www.sanalmuze.org> 
15.11.2015).  İlk kişisel sanal müze ise 2001'de Evin Sanat Galerisi tarafından düzenlenen Nuri 
İyem'in koleksiyonerlerdeki eserlerini dijital ortama aktararak gerçekleştirdiği ''Nuri İyem Resimleri 
Arşiv ve Belgeleme Projesi''dir (Kubat,2012:20). İlk dönem sanal müzeleri bu şekilde olup, dünya 
standartlarına ulaşılmamış olsa da zamanla sayıları artmıştır. Türkiye Sualtı Kültürel Mirası Sanal 
Müzesi, Sanal Mimarlık Müzesi, İstanbul Kadın Müzesi bunların arasında sayılabilir. 
 
3.3. Sanal Müzeye Eleştirel Yaklaşımlar  
Sanal müzelere karşı var olan olumsuz tutumlar aslında çok eskiye Walter Benjamin ve André 
Malraux arasındaki ''sanat eserinin aurası'' tartışmasına dayanmaktadır. 20. yüzyılda sanat eseri 
üretimine ve yeniden üretimine teknoloji de dahil olduğunda ortaya çıkan bu sorun, teknolojinin 
gelişmesiyle yeniden güncellik kazanmıştır (Torun,2015). Sanal müzeler için yapılan olumsuz 
eleştirilerin en başında, tıpkı Walter Benjamin'in söylediği gibi, eserin birebir görüldüğünde yarattığı 
etkiyi duygusal yoğunluğu yaratamıyor olması gelir. Sanat eserini ya da herhangi bir  müze 
materyalini yakından, aracı kullanmadan, çıplak gözle görmek isteyen müze ziyaretçiler, sanal 
müzeler gezintilerini ve diğer her türlü internet üzerinden yapılaşmayı sanatın metalaşması olarak 
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algılamakta ve ayrıca araya giren teknolojik aygıtlar nedeniyle sanatçıyla bağlarının kesildiğini 
düşünmektedirler. 
Fiziki müze ziyaretlerinin önemli bir kısmının mimariyle olan doğrudan ilişkilidir, mimari yapıların 
insan üzerinde bilinen bir psikolojik etkisi vardır. Yapıların büyüklüğünden ve kurumun otoritesinden 
kaynaklanan saygının  insanların sesiz olmaya itmesi gibi. Sanal müze ziyaretlerinde bu psikolojik 
etkiyi bulamayan ziyaretçi saygı duymamakta ve eserden aynı ölçüde etkilenmemektedir 
(Barlas,2014:330).  
 
Sanal müzeler için çok sayıda olumlu eleştiriler de yapılmaktadır. Bu eleştirilerin büyük kısmı sanal 
müzenin taşıması gereken özelliklerden doğmaktadır. Her gün her saat dünyanın her yerinden ziyaret 
edilebiliyor olması sanal müzelerin en baş özelliği ve olumlu eleştiri sebebidir. Dünya mirasını 
koruma ve herkese ulaştırabilme özelliği taşıması, doğru ve güvenilir bilgi kaynakları olması, fiziki 
müze deneyiminin aksine herhangi bir sınıra sahip olmaması gibi olumlu eleştiriler yapılmaktadır. 
Bunun dışında sanal müzeleri, fiziksel müzelerden avantajlı kılan bir özellikte güncellikleri ve 
yenilenebilirlikleridir. Yeni bir buluş karşısında fiziki müzelerin aksine içeriklerini son derece hızlı bir 
biçimde yenileyerek güncel kalabilirler (Peker,2014:16). Başka bir olumlu yaklaşım da sanal 
müzelerin kendine özgü bir sosyal topluluk oluşturmuş olmasıdır. Bazı sanal müzelerde ziyaretçilerin 
yorum bırakabileceği alanlar mevcuttur, fiziki müze koşulların birbirini tanımayan insanlar eser 
hakkında görüş paylaşımında bulunmasa da sanal müzelerde bu imkanın mevcut olması yeni bir 
sosyalleşme alanı yaratmıştır (Barlas,2014:333).  
 
4. SANAL MÜZE ÖRNEĞİ OLARAK:  IRAK SANAL MÜZESİ ''THE VIRTUAL   MUSEUM 
OF IRAQ'' 
4.1. Örneklemin Seçilme Nedeni 
Irak Sanal Müzesi'nin seçilme nedenleri başında sanal müzelerin sahip olması gereken özellikleri 
taşıyor olması vardır. Koleksiyon sayısal olarak sanallaştırılmış, 7/24 dünyanın her yerinden 
ziyaretçilere açılmış, eserler hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmış, sistem çeşitli araçlarla 
desteklenmiştir ve en önemlisi Irak Sanal Müzesi herhangi bir fiziki müzeye bağlı değildir.  Hali 
hazırda kendine ait bir web sitesi olan Ulusal Irak Müzesi, Irak Sanal Müzesi'ne esin kaynağı 
olmuştur, ancak  herhangi bir şekilde koleksiyonları bağlı değildir. 07-12 Nisan 2003'te yağmalanan 
Ulusal Irak Müzesi, bu trafik olay sonrası kapatılmış bugüne kadar sadece üç etkinlik için halka 
kapılarını açmıştır. 23 Şubat 2009'dan beri sadece VIP turlar ve okul grupları tarafından ziyaret 
edilebilen bu müze de aslında bir bakıma sanallaşmıştır (<www.iraqmuseum.org>15.11.2015).  
Doğa ve bölge halkları tarafından yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan Mezopotamya 
Uygarlıkları Tarihi'nin korunması, arşivlenmesi ve tüm insanlığa aktarılabilmesi adına yapılan bu 
çalışmanın gösterdiği duyarlılık ve emek göz önüne alınarak örneklem olarak Irak Sanal Müzesi 
seçilmiştir. 
 
4.2. Müzenin Manifestosu 
İtalyan Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi tarafından 
gerçekleştirilen bilimsel ve kültürel ölçekte bir sanal müzedir. Projenin amacı; dünyanın en önemli 
müzelerinden biri olan Irak Ulusal Müzesi'nin arkeolojik, tarihi ve sanatsal mirasını, site aracılığıyla 
halka ulaştırmaktır. Irak Sanal Müzesi'nin orijinal müzenin mimarisini, yerleşiminin taklit etmek ya 
da yenisini yapmak gibi bir amacı yoktur. Aynı şekilde orijinal müzede bulunan objelerin kapsamlı 
bilgi bankasına sahip olduğunu iddia etmez.  Irak Sanal Müzesi; paha biçilmez tarihi ve arkeolojik 
mirasın bilgisine, herhangi bir koruma projesi için gerekli temeli oluşturacak  şekilde somut katkıda 
bulunmayı ve aynı zamanda uluslararası seviyede bir iletişim projeksiyonu olmayı hedefler 
(<http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it>15.11.2015).  
 
4.3. Müzenin İncelenmesi 
Irak Sanal Müzesi'ne  www.virtualmuseumiraq.cnr.it linki üzerinden ulaştığımızda karşımıza üç dil 
seçeneği çıkmaktadır. Bu diller sırasıyla İtalyanca, İngilizce ve Arapça'dır. Yazı karakteri olarak Arial 
kullanılmıştır, puntolar ise değişmektedir. Sayfanın arka fonu olan Bağdat Haritası'nın üzerindeki 
siyah-gri blokta antik bir mask ve dil seçenekli giriş butonları yer almaktadır. Sürekli yenilenmekte 
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olan bir site olduğu için tüm medyaların açılması için bazı uygulamalar gerekmektedir, bunun bilgisi 
butonların yanındaki kutucuklarda uzantılarıyla birlikte verilmiştir. 

 
Görsel 15: Irak Sanal Müzesi giriş sayfası - http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm 
(16.11.2015) 
 
Siteye İngilizce butonu üzerinden giriş yaptığımızda karşımıza aynı fonlar üzerinde yer alan 1 dakika 
39 saniyelik bir video çıkmaktadır. Müzik eşliğinde sunulan bu videoda öncelikle harita üzerinde 
Bağdat gösterilmekte giderek yakınlaşan bir şehir haritasıyla Irak Müzesi'nin fiziki yerleşimine 
gelinmekte burada Irak Müzesi'nin tarihi kısaca anlatılmaktadır. Ardından müzenin fiziki yapısı bir 
canlandırma ile gösterilmekte buradan da müzenin içine sanal olarak girilmektedir.  

 
Görsel 16: Irak Sanal Müzesi (ISM) açılış videosu- 
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm        (16.11.2015) 
 
Müzenin kısa tarihini anlatan videonun sonunda Mezopotamya'da doğmuş sekiz medeniyete ait 
tematik hollerin girişleri kronolojik olarak karşımıza çıkmaktadır. Her holde dönemi temsil eden 
objeler ve bunlarla ilgi farklı formatta olan bilgilendirme yazıları, üç boyutlu modeller, kısa videolar, 
animasyon filmleri, haritalar, uydu görüntüleri ve planlar bulunmaktadır. Irak Sanal Müzesi'nde tam 
olarak yetmiş obje, kırk 3D model, yüzden fazla görsel, yirmi iki film ve on sekiz arkeolojik bölge 
vardır. Müzeyi  baştan aşağı dolaşmak yaklaşık altı saat sürmektedir. 
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Görsel 17:  ISM,Uygarlık Hollerine giriş - http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm 
(16.11.2015) 
 
Videonun penceresi kapandıktan sonra farklı bir açıdan verilen hol girişleri, video sekmesi 
kapatıldıktan sonra dik bir açıyla verilmektedir. Sekiz tematik holden herhangi bir müzik eşliğinde 
seçilebilir. Tekrar bu noktaya dönülmek istendiğinde sol köşedeki butonla tıklanmalıdır.  
 
Dördüncü sırada olan Babil Holü seçilerek bu uygarlığa ait sergi salonuna girilmiştir. Sergileme o 
dönem için uygun bulunan bir müzik eşliğinde yapılmaktadır. İstendiği takdirde müzik sağ üst 
köşedeki butondan kapatılabilmektedir. Salonda sergilenen her bir objenin üstüne ışık tutulmuştur.   

Görsel 18: ISM, Babil Uygarlığı ana hol - http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm 
(16.11.2015) 
 
Babil Salonu'nda dönemin devletine ait bir haritada sergilenmiştir. Bu harita üzerinden coğrafi ve 
tarihi bilgiler aktarılmaktadır. Haritanın üzerine tıkladığımızda karşımıza iki seçenek çıkmaktadır. 
Bunlardan harita incelemesini seçtiğimizde Sippar ve Babylon adlı şehirlerin yerleşim yerini ve 
planlarını incelenebilmektedir. Bu alandan ayrılmak istediğimizde sağ köşede bulunan çarpı işaretiyle 
bir önceki görsele dönerek Babil Holü'ne ulaşabilinmektedir. Harita üzerinden yapabileceğimiz ikinci 
seçenek ise bölgenin tarihini kronoloji cetveli üzerinden incelemektir.  
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Görsel 19: ISM, Eserin incelenmesi ve hakkında bilgi - 
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm                   (16.11.2015) 
 
Hole döndüğümüzde var olan altı heykelden herhangi birini inceleyebilirsiniz. Heykellerin üzerine 
tıklandığında iki ya da üç seçenek çıkmaktadır. İlk seçenek objeler hakkında ayrıntılı bilgi veren 
''description'' butonudur. İkinci seçenek ise teknik sebeplerle ya da uygulama eksikliğiyle her heykel 
için açılamayan ''explore'' seçeneğidir. Bu kısım daha çok ayrıntılı görsellerden oluşmaktadır. Bazı 
eserler içinse üçüncü bir seçenek olan ''video'' butonu mevcuttur.  

 
Görsel 20: ISM, Babil hakkında animasyon/video girişi - 
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm       (25.12.2015) 
Bu incelemeler yapıldıktan son salona dönmek için sol köşede bulunan ''hall'' butonunu kullanmak 
yeterlidir. Holde altı heykelin dışında koridora açılan ''İştar Kapısı (Isthar Gate)'' hakkında bilgi 
verilmekte, kapının üzerinde bulunan resimlerle ilgili fotoğraflar bulunmakta ve konu video ile 
desteklenmektedir. ''İştar Kapısı'' sergilemeyi farklı bir alana taşıyan bir geçit olarak kullanılmıştır. 
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Görsel 21:  ISM, şehrin canlandırması anlatılı video - 
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm (16.11.2015) 
 
Salonun sonundaki ''İştar Kapısı''ndan geçtiğimizde tarihte de olduğu gibi Babil şehrine çıkmaktadır. 
Şehir, animasyonla canlandırılmıştır ve kalıntıların fotoğraflarıyla desteklenmiştir.  Şehrin kuruluşunu 
ve tarihini anlatan video 2 dakika 38 saniye sürmektedir. Şehrin mimarisinden halkın inanışına kadar 
farklı bilgiler aktaran bu video belgesel niteliği taşımaktadır. 
  
Babil Holü'ndeki gezimiz sonlandığında sol üst köşedeki ''Main Entrance'' butonundan ana girişe 
dönebilmektedir. Ana girişte gelindiğinde geriye kalan Prehistorik, Sumer, Akad-Yeni Sumer, Asur, 
Akamenid ve Selçuklu, Pers ve Sasani, İslami olarak adlandırılan yedi holden gezintiye devam 
edilebilmektedir.  
 
SONUÇ 
Dijital çağın gerektirdiği gibi döneme uyum sağlayan müzeler dijitalleşmeyi başka bir boyuta 
taşıyarak sanallaşmaya başlamıştır. Müzelerin dijitalleşmesi henüz tartışması bitmemiş bir konu iken 
ortaya çıkan sanal müze kavramı, yaklaşık on yıllık geçmişine rağmen gölgededir. Ortak bir tanıma 
sahip olmayan sanal müzeler özünde semantik olarak kendi tanımını vermektedir. Gerçekte var 
olmayan zihinde tasarlanan anlamına gelen sanal bu bağlamda bir tanım ortaya koymak için 
kullanılabilir özellik taşımaktadır. Sanal müzeler bir anlamda  Platon'un ideler dünyasındaki gibi 
gerçek nesnelerin birer yansımasıdır ancak bu nesneleri sanal kılan,onları bir arada fiziki koşullarda 
göremeyecek olmamızdır. Sanal müzelerin fiziken var olmayan müzeler olduğunu kabul ettiğimiz 
takdirde ,müzecilik otoriteleri (ICOM) tarafından tanımlarda eş anlamlı gibi kullanılan online müze, 
e-müze, dijital müze vb. kavramlarının aslında lafzen farklı yapılaşmalara işaret etmekte olduğunu 
söyleyebiliriz. Sanal müzelerin, sanata ya da geleneksel müze anlayışına zarar verip vermediği 
tartışması ise bir noktada sanal müzelerin kesin olarak tanımlanmamasından kaynaklanmaktadır. 
Kendine özgü bağımsız bir yapılaşma olan sanal müzeler, geleneksel müzelere bir rakip değildir 
aksine kendine ait bir deneyimi ve hissi olup destekleyici bir unsurdur. Bu sorunun bir başka kaynağı 
ise sanal müze kavramının uygun olmayan yapılaşmalarda dijital müze, online müze gibi kavramlar 
yerine kullanılmasıdır. Fiziki müzelere ziyaretçi çekmek amacıyla kurulan web sitelerde, sanal müze 
kavramının kullanılması birçok kişi tarafından sanatın ve kültürün metalaşması olarak 
algılanmaktadır. Oysaki sanal müzeler bir çok müzenin aksine tamamen ücretsizdir ve herhangi bir 
pazarlama kaygısı içermez. Bu sorunun çözümü ise ancak, sanal müzelerin ortak ve tam bir tanımının 
yapılması ve ayrıca bu kavramın kullanımının yasal bir denetlemeden geçmesi ile söz konusu olabilir. 
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Sanal müze kavramının doğru yerde doğru şekilde kullanılması halinde oluşan ön yargılar yavaş 
yavaş ortadan kalkacaktır. Sanal müzelerin gerekliliği hakkında yapılan tartışmalar ise tamamen farklı 
bir açıdan değerlendirilmelidir. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna hizmet veren sanal müzeler sadece 
uzaklıkları kapatacak, mümkün olmayan müze ziyaretlerini gerçekleştirecek bir yapılaşma olarak 
görülmemeli aynı zamanda büyük bir arşiv ve kaynak olarak değerlendirilmedir. Fiziki yapılar 
herhangi bir durumda doğal ve insan kaynaklı felaketlerden içindekilerle birlikte etkilenmektedir. Her 
zaman bir risk olan deprem, yangın, savaş, yağma ya da son günlerde giderek artan terör eylemleri, 
dünya mirası ya da sanat eseri ayırt etmeden yok etmektedir. Sanal müzeler, bu tip olaylara bir çözüm 
olmasa da, dünya mirasını korumak ve arşivlemek adına kullanılabilecek organize bir yapılaşmadır. 
Bu düşünceler doğrultusunda sanal müzeler, doğru koşullarda ve yapılanmalarda, fiziki müzelerin 
aksine kültür endüstrisinin bir parçası haline gelmeden, sayısal ve niteliksel olarak artırılmalıdır. 
İnternet üzerinde dolaşan ve giderek artan asılsız bilgiler karşısında sanal müzeler, dünyanın her 
yerinden her zaman doğru ve güvenilir bilgiye ulaşacağımız kaynaklar olarak var olacaktır. 
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