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Katkılarıyla:

IPCC2018 Yöntemi Yeniden
Düşünmek Üzerine…
Nazan Haydari

“Büyük konferansların yoğun programları arasına sıkıştırılmış sunumlarda
besleyici bir geri bildirim ortamı bulmakta zorlanan, kuvvetli ve kalıcı
bir iletişim ağı oluşturmayı önemseyen bir grup doktora öğrencisi olarak
benzer hedeflere sahip doktora öğrencilerine sesleniyoruz. Yöntemlerimizi,
çalışmalarımız çerçevesinde birlikte düşünmek, alan ve araştırmanın gereklerini
birlikte yeniden yorumlamak istiyoruz. Devinen bir alanda çalışmaların nasıl
yürütüldüğüne ve nasıl yürütülebileceğine dair yapıcı tartışmaların değerli
olduğunu düşünüyoruz”. (IPCC 2018, çağrı metni)
Konferanslar bilgi üretim sürecinde etkileşimi artıran, farklı yaklaşımları ve arayışları bir araya
getiren önemli oluşumlardır. Akademik bilginin yeniden tanımlanması, paylaşılması ve üzerine
birlikte düşünülmesine olanak sağlayan potansiyel iletişim alanlarıdır. Margaret Mead (1968)
bu entelektüel çabanın ancak bir kişinin çok kişiye konuştuğu bir ortamdan çoklu iletişimin
mümkün olduğu bir modele geçildiğinde gerçek işlevini kazandığına vurgu yapar.
Günümüzde ulusal ve uluslararası konferans sayılarındaki artışa paralel olarak sunulan ve kabul
edilen bildirilerin nicel çokluğu ile organizasyonun akademik önemi arasındaki ilişkiye dair
dile getirilmeyen bir algı oluşmuştur. Dar zamanlara sıkıştırılan çok sayıda paralel oturumlar,
sunum ve geribildirim sürelerinin kısaldığı modeller Margaret Mead’in 1964’lerde dile getirdiği
konferansların iletişim alanı özelliğinin gölgede kalmasına neden olmuştur. By yazının girişinde
IPCC2018 çağrı metninden yaptığım alıntının rakamlarla büyüyen ama katılımcılık ve
etkileşim anlamında daralan konferans kültürünün akademik kariyerlerinin başında bulunan,
bilgiyi paylaşma ve geri bildirim alma heyecanını ve isteğini taşıyan doktora öğrencileri için bir
etkileşim ve iletişim alanı olma özelliğini nasıl kaybettiğini çok iyi dile getirdiğini düşünüyorum.
Bilginin, büyüyen konferans ortamlarında hızlı dolaşıma girerek tüketim nesneleri haline
geldiğinin farkındalığıyla oluşturulan çağrı metni, “kalıcı iletişim ağı” arayışına, iletişim ve
etkileşimin sürekliliğine vurgu yapar; yapıcı geri bildirimin altını çizer.
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Hazırlanma süreçlerini yakında gözlemleme imkânı bulduğum, dinleyici olarak katıldığım ve
sunulan her bir bildiriyi dikkatle dinlediğim IPCC 2018’nin hazırlık sürecinin de önemli bir
paylaşım alanı oluşturduğunu düşünüyorum. Organizasyon komitesinin, konferans boyunca
etkileşimi ve yatay iletişimi nasıl artırabiliriz sorusu üzerine düşünürken kendi aralarındaki ilişkide
de yatay iletişimi en iyi şekilde uyguladıklarını gözlemledim. Yetkin oldukları alanlar üzerinden
katkı ve sorumlulukları paylaşarak eşit katkı, eşit iş yaklaşımının ötesinde dayanışmayı merkeze
aldılar. Çağrı metninin yazılması, görselleştirilmesi, duyurulması, web sitesinin tasarlanması,
sosyal medya hesaplarının yürütülmesi, bildirilerin değerlendirilmesi için kriterlerin belirlenmesi,
ilgili hakemlere gönderilmesi, programın oluşturulması, gerekli kurumsal yazışmaların yapılması
gibi çok katmanlı ve yorucu olabilecek işleri kapsayan organizasyon sürecinde paylaşımın verdiği
neşe ve keyfin hep daim olduğunu hissettim. Bu durum akademik bilgi üretim, ortak çalışma ve
kişilerarası iletişim alanları olarak konferans hazırlık süreçlerinin de önemine işaret eder.
IPCC2018 “Yöntemi Yeniden Düşünmek” teması etrafında iletişim alanının disiplinlerarası
yapısını da dikkate alarak “iletişim bilimleri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında, iletişim
merkezli çalışan doktora öğrencilerini, kullandıkları yöntemlerin ve araştırma tekniklerinin çatısı
altında buluşturmak” üzere çağrı yaptı. Konferans hazırlık aşamasının başlarında “Disiplinlerarası
Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı” başlığının aslında “Dİsiplinlerarası İletişim Doktora
öğrencileri” konferansı olmasının daha doğru olacağını düşündüm. Sonra başlıktaki örtük
anlamın hem iletişim alanının disiplinlerarası yapısına hem de doktora öğrencileri arasındaki
iletişimin önemine vurgu yaptığını farkettim. Diğer bir deyişle, “disiplinlerarası doktora
öğrencileri iletişim konferansı” başlığının kendisi bizi iletişim, disiplinlerarasılık ve etkileşim
arasındaki ilişkiyi tekrar düşünmeye davet ediyor.
“Yöntemi Yeniden Düşünmek” teması, araştırmanın ve bilgi üretim sürecinin dolayısıyla da
yöntem seçimin kendisinin politik bir karar olduğu varsayımı ve kalıplaşmış yaklaşımları tekrar
gözden geçirme çabasının bir sonucu olarak seçildi. Konferans, yöntem felsefesi ve ‘doğru’ yöntem
arayışları ile birlikte nitel ve nicel, uygulama ve kuram, akademik bilgi ve gündelik hayata dair
bilgi gibi kutuplaşmaların ötesine bakmak üzere bir çağrıydı. Bu çağrıya bir cevap niteliğinde
sunulan bildiriler yöntem konusunu merkeze alarak akademik bilginin gündelik hayata, tarihe,
eğitime, teknolojiye ve kültüre dair farklı anlatılar sunabilme potansiyellerini tartışmaya açtılar.
Sunumlar, “Teknoloji ve Kültür,”“Medya”, “Mekân ve Kültür”, “Kimlik” ve “Deneysel Yaklaşımlar”
başlıklı paneller altında yöntemler ve çalışma alanları arasında geçişkenliğe ve etkileşime olanak
sağlayacak şekilde bir araya getirildi.
İki gün süren konferans boyunca akademik bilginin sorulara ve sorunlara ilişkin farklı yaklaşımlar
sunma potansiyeli ve sorumluluğu; araştırma konusu, yöntemi ve araştırmacının öznelliği
arasındaki ilişki farklı açılardan ele alındı. Bilgi üretim merkezleri olarak üniversiteler, bilgiye
serbest erişim, gündelik bilgi ve akademik bilgi arasındaki ilişkinin akışkanlığı ve anlatının
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politik işlevleri tartışıldı. Feminist yaklaşımların sunduğu imkanlar ve yöntemsel katkıları birkaç
bildiride gündeme geldi. Bir yöntem olarak sezgi, bir yöntem ve araştırma alanı olarak oyun,
yaratıcılık, teknoloji ve sinema, katılımcı eylem araştırmaları, etnograafi ve oto etnografi, ötekiyi
çalışırken ötekileştirilme risklerinin ötesine geçebilme arayışları ve çoklu yöntemsel yaklaşımlar
yöntem konusunun yeniden düşünülmesine katkı sağladılar.
Teknoloji ve kültür ilişkisine teknolojinin olasılıklarını ve sınırlılıklarına dikkat çekilerek,
teknolojik belirleyicilikten uzak bağlamı odaklı bir yaklaşım getirildi. Bir streaming (dinleme)
platformları üzerinden tüketim ve koleksiyon ilişkisini yeniden değerlendirildi, şarkının
ne anlama geldiği tartışıldı. Twitter’da anlatı üzerinden egemen düşünceye feminist söylem
üretme ve kolektif hafıza oluşturma olanaklarının izleği sürüldü. Yapay Zekâ’nın medyadaki
temsili ve pratik hayatlarında onu kullanan bilgi işçileri arasındaki difüzyonunu epistemolojik
ve metodolojik sınır geçişlerini anlamak açısından önemli bir vaka sundu.
Filmler üzerinden bellek mekan ilişkisi tartışılırken filmlerin de bir bellek mekânı olarak
düşünülebileceğinin altı çizildi. Yine filmler üzerinden “susma halinin” ardındaki felsefeyi
daha derinlikli düşünmek üzere öznelliği merkeze alarak geliştirilen “susan anlatıcı” yöntem
önerisinde bulunuldu. Gecekondu bölgesinde yaşayan kent yoksullarının kentsel dönüşüm
sürecinde mekânla kurdukları ilişkiyi nesiller üzerinden etnografik ve oto-etnografi yöntemleri
ile tartışıldı. Augusto Boal’ın Forum Tiyatrosu bir katılımcı eylem araştırması olarak düşünüldü.
Kentsel arayüze ilişkin bilgi tasarımı uygulamalarının şehri ve kent yaşayanlarını homojen bir
yapı içerisinde ele alması eleştirildi, “sezgi” bilgi tasarımı uygulamalarına ve tasarımcıların
sorumluluğuna ilişkin yeni bir yaklaşım getiren bir yöntem olarak sunuldu. Her bir bildiri iletişim
alanına ve diğer alanlar ile temasına ve içiçeliğine dair yeni bir yaklaşım, yeni bir düşünce biçimi
sundu.
Bu yazıyı Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri doktora öğrencilerimizin büyük bir özveri ve
heyecan ile düzenledikleri IPCC’nin bir parçası olmanın mutluluğunu ve gururunu bir meslektaş,
akademisyen, bilimsel komite üyesi ve program koordinatörü olarak dile getirmek üzere yazdım.
Amacım bu kimlikler üzerinden IPCC’nin sorguladığı ve ötesine geçmeye çalıştığı akademik
hiyerarşiyi şekilsel olarak yeniden üretmek değil, aksine IPCC’nin bir üyesi olarak bu yaklaşımın
taşıdığı değer ve anlama vurgu yapmaktı. Emeği geçen herkese emekleri, katılımları ve katkıları
için sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

* Mead, M. (1968). The conference process. In M. Mead & P. Byers, The small conference: An
innovation in communication (pp. 1–54). Paris: Mouton.
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Adil Serhan Şahin . İstanbul Bilgi Üniversitesi . serhan.sahin@bilgi.edu.tr

Bu bildirinin konusu, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen bir konferansta iki kişi
ortak hazırladığımız tebliğin sunumunun ardından yapılan eleştiri seansında
deneyimlediklerimiz ve bundan sonra gerçekleştirdiğim konuşmalar sırasında aklıma
takılanlardan oluşuyor. Öte yandan, yürüttüğüm trans erkekler ve erkeklikler kavramları
çatısı altındaki doktora tezi çalışmamın da kişisel bir hikâyeye dayanması, yönteme
ilişkin yeni arayışlarımda kişisel deneyimlerden beslenmem gerektiği yönünde bana
ilham veren bir tespit yapmamı sağladı.
17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Bükreş’te gerçekleşen, yürüttüğüm tezin konusuna
teorik ve pratik destek sağlayan QueerFemSee-Queer and Feminist Studies in Eastern
Europe başlıklı konferansa, Derya Acuner’le birlikte yazdığımız “Diva of SelfRepresentation*” başlıklı bildirimizle katıldık. Bildirimizde, Bülent Ersoy’un kariyeri
boyunca kendisini sürekli nasıl meşru kıldığını, hayatının seçtiğimiz üç dönemine
bakıp günümüzdeki durum üzerinden sorduğumuz sorulara cevaplar bularak analiz
etmeye çalıştık. Trans bir bireyin Türkiye’de var olmasını başlı başına politik bir
eylem kabul ettiğimizi belirttiğimiz bu tebliğ sunumuna karşı aldığımız eleştirilerin
büyük bir kısmı, “yerine göre milliyetçi, militarist, İslamcı olabilen bir trans hakkında
niye konuşuyoruz” şeklinde özetlenebilir. Ortamın açıklığını düşündüğümüzde bu
yorumlar bizi oldukça şaşırttı.
Bu deneyim ışığında, ortaya çıkan durumun, bahsettiğim konferanstan önce Elif
Şafak’ın gerçekleştirdiği TED konuşması sonrası gözlemlediğim tepkilerle örtüştüğünü
gördüm. Sanki aktivizm ve queer teori içinde görünmeden bir regülasyon komitesi
oluş(turul)muştu ve kimin ne kadar queer olduğuna bu komite karar vermekteydi.
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Topladığınız skorlarla teori tarafından kabul edilme ya da edilmeme payesi size
veriliyor, aktivizm içinde yer alma ya da almama kararınız buna göre belirleniyordu.
Gerek aktivizm gerekse queer teoriyle çatışan bu regülasyon hevesi, beni queer teorinin
bazı genel tanımlarını ve temsil ettiklerini düşünmeye itti.
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Queer’in bir bakıma hem gücü hem de tesiri, tanımlanmaya direnç göstermesi ve
kimseye kendisi üstünde tahakküm kurdurmamasına bağlıdır. Queer sürekli bir
devinim içinde, “oluşum süreci devam eden bir kategori” olarak ortaya çıkmaktadır
( Jagose, 2015). Aynı zamanda Butler, “queer’i normalleştirmek nihayetinde onun
hazin sonu olacaktır” demiştir (Butler, 1994). Butler’a benzer bir çizgiden giden
Halperin ise queer’in normatif olmaya çalışmasının, queer’in queer olma iddiasını
çürüttüğünü belirtmiştir (Halperin, 1995). Bu önemli söylemlerden yola çıkarak
queer içinde, kimin hakkını ne kadar korumalıyız ya da kim ne kadar queer gibi bir
tartışmayı açmak, queer’in temeli ve temsil ettikleriyle çelişmekte, ortaya bir çelişki
çıkarmaktadır.
Genel çatı içinde “istenen” ya da “istenmeyen” kişiler, gruplar, yerler, huylar oluşturmak
ve meydana gelen kurguları sürekli yeniden tanımlayarak inşa etmek insan doğasının
bir parçasıdır. Bireyler tarafından, yine bireyler için yapılan aktivizm de bu doğallıktan
muaf değildir. Aktivizme ek olarak, içinde olduğumuz akademi de bu ikili temel
üzerinde şekillenmiştir. Sanırım hepimiz en az bir kez tarafsız olma ilkesinin önüne
geçtiğimiz durumlar, tepkiler, yazılar, sunumlar içinde kaldık. Kişisel yüklerimizi
araştırmalarımıza bilinçli ya da bilinçsiz yansıttık, bu kaygı ve önyargıların kontrolü
ele almasına izin verdik.
IPCC 2018 - Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı kapsamında
sunduğum tebliğde, queer teori ve aktivizm alanındaki ötekilerin, kendi ötekilerini
oluşturarak rahatsız oldukları ikilileştirme politikalarını kendi çevrelerine taşımaları
sorununu aşmak için nasıl bir yöntem kullanılması gerektiğini sorgulamayı hedefledim.
Kendinden evrilen bir alanda böyle bir soruya cevap bulmanın zorluğunun farkında
olsam da öncelikle erkeklikler alanında “debelenen” bir erkek olmak, trans erkekler
üzerine tez yazmaya çalışırken trans erkek olmadığımın yüzüme vurulması, yapılan
eleştiriler ve başka nedenler bu zor konuda, çözüm olamayacaksa bile en azından
kendimce çalışmanın önemli olduğuna dair beni ikna etti. Queer’in ya da temsil
ettiklerinin illa belirli bir kalıp altında alınması [bunu, deneyimlediğim Türkiye
queer aktivizmi içinde sol politik görüşe sahip, kentli, orta sınıf, Ateist ya da belirli
bir dini inanca dahil olmayan gibi çeşitli donelere bağlı olarak okuyabilirsiniz] ve
bu kalıbın her geçen sene zamanın ruhuna göre yeniden şekillenmesi, beni yıllardır
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içten içe rahatsız eden ve araştırmak istediğim bir alan olarak öne çıkıyordu. Bu
etiketlenme kapsamında “en zayıf halka seçilenlerin” alandan dışlandığını ya da
konferansta örneğini yaşadığımız gibi “konuşmaya-tartışmaya değer bulunmadığını”
gözlemliyordum. Sedgwick de “asla queer sayılamayacak gay ve lezbiyenler de var,
çok fazla eşcinsel şehvet duymaksızın veya duydukları eşcinsel şehveti kendilerini
lezbiyen ve gay kimlik etiketleri üzerinden ifade etmeksizin queer’in telini titreten
başka insanlar da,” diyerek dönemi içinde yaptığı gözlemin zamansızlığını ortaya
koymuştu (Sedgwick, 1993).
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Bu sorular ışığında araştırmak istediğim alan olan queer içinde “ötekilerin” yaratılmasına
fırsat veren bu algı karşısında nasıl bir yöntemle değişim sağlayabiliriz sorusu önem
kazanıyor. Yönteme odaklanan bu konferansta hem kişisel hem de akademik alanda
gündemimde olan bu konuyla ilgili ortaya atılan yeni yöntem önerileri hakkında
konuşmanın ve ortak üretimde bulunmanın, üretilebilecek yeni bir yöntem ve ötekinin
ötekisinin oluşmasını engellemek adına önemli bir adım olacağını umuyorum.
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* İngilizce bildiri özetine https://queerfemsee.wordpress.com/abstracts-bios/ adresinden erişilebilir.
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2014’te “Kültürel Miras Alanlarının Dönüşümünde Yeni Bir Yaklaşım: Yeldeğirmeni
Örneği” başlıklı teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans
Programı’ndan mezun oldu. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri
Doktora Programı’nda öğrenci. 2013’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları
ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY ) bünyesinde idari asistan olarak çalışmaya
başladı, şu an aynı üniversitede İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde
araştırma görevlisi. Cinsiyet çalışmaları, transerkekler, queer teori ve erkeklikler
alanlarınd araştırma ve çalışmalarına devam ediyor.
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Hikâye anlatma, insanlığın en eski dönemlerinden günümüze, günlük hayata
eklemlenmiş bir eylemdir. Henüz yazının egemen olmadığı sözlü kültür
döneminde, hikâyeler insanların bildiklerini saklamaları, düzenlemeleri,
iletmeleri ve sonra hatırlamaları için önemli bir araç olmuştur. İnsan deneyiminin
sözel olarak işlenmesi ve aktarılması için, olayların zaman akışıyla anlatıldığı
hikâyeleştirmeden yararlanılmıştır [1]. Zaman akışı, başlangıç, gelişme ve
sonucu içeren bir olay örgüsüdür ve hikâyenin temel yapısıdır. Bu olay örgüsü,
aynı zamanda zamanın, geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde olayların aktarımıyla
algılanmasını sağlar.

Hikâye anlatıcılığı, tarih boyunca iki önemli teknoloji kaynaklı değişim
geçirmiştir [2]. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş, hikâyelerin başka bir forma
girmesi ve kalıcılaştırılmasını sağlayan ilk önemli teknolojik gelişmedir. İkincisi
ise, televiz yon, radyo gibi araçların yayılmasını sağlayan elektronik devrimdir.
Radyo, gazete ve televiz yon haberleri, tek kaynaktan olan biteni aktarırken, bir
yandan da kurgusal anlatılar, filmler ve reklamlar aracılığıyla ayrı biçimde halka
ulaşmaktadır. Kitle iletişim araçları evin merkezine yerleşirken, sözlü anlatılar
giderek geride kalmıştır.
Walter Benjamin’e göre geçtiğimiz yüz yılın başından itibaren deneyimler,
deneyimlerin aktarımı ve hikâye anlatıcılığı gücünü kaybetmiştir [3]. Buna
karşılık gazete, radyo, televiz yon, sinema gibi kitle iletişim araç ları toplumların
ana hikâye anlatıcısı konumuna yer leşmiştir. Medyadaki hikâyeler doğrudan
gerçeği değil, gerçeğin bir temsilini yansıtmaktadır [4]. Hikâyeler kurgusal
da olsa, kurgu dışı da olsa gerçekliğin inşa edilmiş temsilleridir. Yazılı ve
görsel basının otoritesi ise nesnel olduğu ve gerçekleri aktardığı iddiasıyla
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pekişmektedir [5]. Bu sebepler le medyanın aktardığı hikâyeler, “en doğal” ve
“en gerçek” bilgiyi içeriyor görünmekte ve medya mesajlarının tekrara dayalı
akışı bu düşünceyi pekiştirmektedir.
Bu sebeple medyada görünür olmak ve temsil edilmek, aynı zamanda toplum
tarafından inanılan yaygın bir gerçekliğin de üretimine dahil olmaktadır.
Örneğin yaşanan acıların (ve diğer duyguların) bulanık bir varoluş tarzından
çıkıp gerçeklik biçimine bürünmeleri için, içsel olan özel alandan çıkıp
kamusal hale gelmeleri gerekmektedir [6]. Bu dönüşümü sağlamak için bireysel
deneyimlerin ve hikâyelerin anlatılması gerekmektedir. Ancak modern toplumda,
insanların fiziksel bir mekânda bir araya gelip yüz yüze demokratik bir müzakere
gerçekleştirme olanakları kalmamıştır. Öte yandan, internet ve sosyal medya,
müzakere için gerekli olan mekân eksikliğine ve geleneksel kitle medyasındaki
etkileşim ve özerklik eksikliğine karşı, bu özellikleri bünyesinde toplayan
alternatif bir iletişim ortamı sunmaktadır. İnternet, “ bireylerin karşılaşmasına
olanak sağlayan ve bu karşılaşmanın sonucunda bir toplumsallığı üreten iletişim
mekanları olarak tanımlandığında bir kamusallık içeriği taşımaktadır ” [7]. Hikâye
anlatıcılığı bir söylem çeşididir ve internette kişi ve grupların fiziksel varoluştan
ziyade söylemsel varoluşlarıyla kendisini temsil ettiği [8] düşünüldüğünde,
internet geleneksel kitle medyasında kendini temsil etme olanağı bulamayan
dezavantajlı grupların kendi hikayelerini anlatıp, buna bağlı olarak karşı kamusal
mekân kurabileceği potansiyel bir alan olarak belirmektedir.
“ Twitter’da Hikaye Anlatıcılığı: Feminist Hesapların Anlatı Politikası” isimli,
Haziran 2017 tarihinde savunmasını verdiğim doktora tezinin amacı, bir
kamusal mekân olan Twitter’ ın hikâye anlatıcılığı için uygun bir mecra oluşturup
oluşturmadığının ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda alt amaç soruları
belir lenmiştir:
-Twitter’da anlatılar nasıl oluşmaktadır?
-Twitter’daki hikâye anlatıcılığında toplumsal sorunlar nasıl inşa edilmektedir?
-Twitter’daki hikâye anlatıcılığının, “anlatının politik işlevleri”ni gerçekleştirmesi
bakımından taşıdığı imkân ve sınırlılıklar nelerdir?
Örneklem olarak hem hikâye anlatıcılığını hem de Twitter ’ı aktif olarak kullanan
feminist hareket içerisindeki gruplardan, Kadın Cinayetlerini D urduracağız
P latformu, Halkevci Kadınlar ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler (KİH-

YÇ) Derneği hesapları seçilmiştir. Bu hesapların seçiminde kullanılan kriter ler,
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feminist olmaları, örgütsel çalışma için olmaları, en son paylaşımlarını Kasım
2016 tarihinde yapmış olmaları, bağlantı paylaşımından ziyade kendi hikâyelerini
anlatmaları ve bu kriterlere sahip olup seçilen örnekler arasından, 5 Ocak 2017
tarihine kadar en fazla tweet ’i paylaşmış olmalarıdır. Araştırma, bu hesapların
Ocak-Aralık 2016 arasındaki 1 yıllık paylaşımlarından erişilebilen tweetler le
sınır lıdır.
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Tez çalışmasında, bu soruların yanıtlarına ulaşmak için anlatısal sorgulama
yöntemi kullanılmıştır. Anlatısal sorgulama, nitel araştırma tasarımlarının
altında, hikâyelerin insan eylemini açıklamak için kullanıldığı bir alt kümeyi
ifade etmektedir [9]. Anlatısal sorgulama, insan deneyimlerinin ve olayların
arkasındaki neden ve dürtüleri anlamak için uygun bir yaklaşımdır. Bir söylem
içerisinde anlatıları izole edebilir, hatta aynı anlatının farklı biçimlerini izole
ederek belli hikâyelerin kariyer lerinin izini takip edebilir, anlatılabilir ya da
otoriter hâle geldikleri politik süreçleri açığa çıkarabilir ve yeni meşrulaşmış
hikâyelerin eylem modları üretme dinamiklerini görebiliriz [10].
Polkinghore’un [11] ikiye ayırdığı anlatısal sorgulamanın ilki, anlatının
paradigmatik analizi isimli tematik içerik analizidir. Bu yöntem, Twitter’daki
anlatıların içeriğini ortaya çıkarmak için uygulanmıştır. Benford ve Snow ’un [12]
çerçeve analizi, anlatının paradigmatik analizinde yöntem olarak kullanılmıştır,
çünkü bu analiz, teşhis, çare ve güdüleyici olmak üzere üç kategoriden oluşan,
toplumsal hareket anlatılarını temalarına ayırmak için faydalı bir araçtır. Bu
analizin pratik olarak yapılabilmesi için, Ihle’ ın makalesinde yer verdiği çerçeve
analizi tablosundan yararlanılmıştır. Analiz süresince bu tablonun yetersiz
kaldığı anlaşılınca eklemeler yapılmış, tablo geliştirilmiş ve bir “ Twitter
Anlatısını İnceleme Modeli” oluşturulmuştur. Bu model üzerinden üç Twitter
hesabının paylaştığı tweetler kategorize edilmiştir. Yani her birinin teşhis, çare
ve güdüleyici çerçevelerinin ne olduğu alt başlıklarla detaylı olarak açıklanmış,
üç hesabın karşı anlatısını hangi söylemler le kurduğu ortaya konmuştur.
Polkinghore’un [13] anlatısal sorgulama yönteminde tanımladığı ikinci araştırma
yolu anlatı analizidir. Anlatı analizi, araştırmanın verilerinin bir leştirilip bu
verileri temsil eden bir hikâye kurularak açıklanmasıdır. Anlatı analizinin
uygulanması, hesapların, seçilmiş bir olay üzerine farklı zamanlarda paylaştıkları
farklı tweetlerin birleştirilip, o olaya dair kurdukları anlatının, düz yazı hâlinde
yazılması yoluyla yapılmıştır. Çünkü Twitter ’da anlatı, geleneksel anlatıda olduğu
gibi kronolojik olarak arka arkaya, giriş, gelişme, sonuç bölümlerini içererek
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yer almamaktadır. Twitter’daki kurulan anlatıyı ortaya çıkarmak için, belir li bir
olay için paylaşılmış tweetlerin, araştırmacı tarafından birleştirilip geleneksel
anlatı formatına sokulması gerekmektedir. Böylece anlatının kurulumu, içerdiği
söylemler, perspektifler daha net ortaya çıkmaktadır.
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Twitter ’daki hikâye anlatıcılığının, üç feminist hesap üzerinden iki aşamalı
anlatısal sorgulama aracılığıyla incelenmesi sonucunda, öncelikle Twitter’ ın
anlatı kapasitesi, yani hikâyelerin orada nasıl kurulup söylem oluşturduğu
ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda feminist örgütlerin incelenmesi sonucunda
bu örgütlerin Twitter’da anlatı aracılığıyla anlam kurma, egemen düşünceye
karşıt söylem üretme, gündem yaratma kapasitesini ortaya koyma, kimlik inşası,
kadın mücadelesi temsili oluşturma, konuşma yetkisi ve görünür lüğünü arttırma,
kolektif hafıza oluşturma gibi etkinlikleri gerçekleştirdiği ortaya konmuştur.
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“Susan Anlatıcı” Yöntemi
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Can Koçak . İstanbul Bilgi Üniversitesi . can_kocak@hotmail.com

2014 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı’nda
aldığım “F TV511 - Avrupa Sineması” dersi kapsamında Persona (Ingmar Bergman,
1966) filmini izlemeden önce aklımda, gazetede okuduğum bir haber (Hürriyet,
2008) üzerinden şekillenen bir tiyatro oyunu fikri vardı. Yirmi üç yıldır konuşmayan
bir adam ve onun konuşmamasına bir açıklama bulmaya çalışan ailesinden bahseden
haber, susma hâlinin nedenlerini ve nasıl sona erebileceğini anlatan bir psikolog
görüşüyle bitiyordu. Haberde susan kişinin bu yolu, yedi yaşında ailesinin ona bisiklet
almaması sonucu tercih ettiğinin düşünüldüğü vurgulanıyordu. Bu, susmanın olası
nedenleri ve susan kişinin çevresiyle kuracağı ilişki üzerine düşünmeme yol açtı.
Özellikle çevresindekilerle nasıl bir iletişim içinde olacağı ve onların bu susma hâlini
nasıl anlamlandıracağı ilgimi çekiyordu.
Haberde bahsi geçen susma hâli, yirmi üç yıl önce bisikletin alınmamış olma gerçeğini
açığa çıkarmıştı. Bunun haber değeri taşıması alışılmış iletişim pratiklerinin zıttı olan
bir durumun bunca yıl boyunca sürmesinden kaynaklanırken okur, hiç tanımadığı
bir ailenin bir sırrını bu sayede öğrenmekteydi. Haber susan kişinin iletişim kurma
yöntemi olarak yazıyı ileri sürerken, bana ailesiyle olası bir yüzleşme anında bisiklet
konusunun ya da susmanın ardındaki farklı bir gerçekliğin ortaya çıkabileceğini
düşündürdü. Habercilerin konunun nedenini öğrenme çabası aile üyelerini bir anlamda
sıkıştırmış, bisikletin alınmamış olması gerçeğinin dillendirilmesine aracı olmuştu.
Susan kişi çevresindekilerle doğrudan yüzleştiği takdirde de çevresindekiler, benzer
bir sıkışmaya maruz kalarak onun susmasını anlamlandırma biçimleri doğrultusunda
tepki verebilirdi. Susmanın nedeni kuşkusuz önemliydi, ancak susmanın, aile üyelerinin
birbirleriyle, habercilerle ve haberin okurlarıyla kurduğu ilişkiyi değiştiren sonucu,
yeni anlatıları şekillendirebilecek önemli bir potansiyel taşıyordu. Susan bir karakterin
susmasına neden olacak durumlar ve bu durumların açığa çıkmasına yol açabilecek
anları düşünerek bir dramatik yapı kurmaya çalıştım. Persona’yı izledikten sonra ise
benzer bir motivasyonla hareket etmiş olabilecek çalışmaları araştırdığımda, yeni bir
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çalışmanın kuramsal altyapısı oluşturulduktan sonra onlardan nasıl ayrışacağının
ve bugün bu yöntemi bir daha kullanmanın nasıl bir felsefi gerekçesi olabileceğinin
de açıklanması gerektiğini fark ettim. Yüksek lisans tezim kapsamında, susan bir
karakterin, konuşan bir karakteri ifşaya yönelttiği sinemasal bir örnek üzerinden “susan
anlatıcı” adlı bir yöntem ortaya attım ve bu yöntemin yeni çalışmalarda kullanılabilme
potansiyelini araştırdım.
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Persona üzerine yapılan birçok değerlendirme, filmin adını aldığı kavram ve kimlik
eksenini ön plana alıyor. Karakterlerden birinin hiç konuşmamasının önemi sıkça
vurgulanırken bu durumun olası nedenlerine dair filmin içinde de olduğu gibi
tahminlerde bulunuluyor. Ancak bu susma hâlinin konuşmanın niteliğini nasıl
değiştirdiğine dair yapılan okumaların içinde dahi susmanın başlı başına nasıl bir
anlatım biçimine dönüştüğüne yaygın olarak değinilmediği görülebiliyor. Bahsi
geçen susma hâlinin “susan anlatıcı” olarak teorize edilebilecek bir yönteme öncülük
edebilecek ve ilerleyen çalışmalara kaynak olabilecek bir potansiyel taşıdığına
inanıyorum.
Saussure, sözdeki bir bozukluğun sesleri çıkarabilme yetisinde değil, karşıdakinin
zihninde göstergeleri canlandırma yetisinde aranması gerektiğini vurgulamış,
buradan hareketle de bu göstergeleri yönetme becerisinin “en üst dilsel yeti” olarak
adlandırılabileceğini ileri sürmüştür (1985). Sözün yalnızca bir araç olduğu kabul
edilecek olursa, anlam oluşturacak bir görsel imgeyi canlandırabilmek için başka
araçların da kullanılabileceği görülecektir. Dili bir senfoniye benzeten Saussure,
senfoninin (dilin) gerçekliğinin yorumlanışından (konuşmak) bağımsız olduğunu,
yani yorumlanma sırasında ortaya çıkabilecek yanlışlardan senfoninin gerçekliğinin
etkilenmeyeceğini belirtmiştir (1985).
Wittgenstein’ın Tractatus’un sonunda vardığı nokta, üzerine konuşulamayacak olan
hakkında susmaktır (1974). Ben de tezimde, susma hâlini anlamlandırabilmek için,
ağırlıklı olarak Ludwig Wittgenstein’ın yazdıkları olmak üzere Batı’nın ve Doğu’nun
farklı susma felsefelerine başvurdum. Böylelikle bugün susmanın ardındaki felsefeyi
geçmişteki düşüncelerden nasıl ayrıştırabileceğimi netleştirmeye çalıştım.
Bir sinema filminden yola çıkarak elde edilen bu modelin diğer mecralarda
kullanılabilmesinin nasıl mümkün olabileceğini, üretim aşaması ve seyirciyle kurulan
iletişim üzerinden ayrı ayrı inceledim. Bunu da kavramsallaştırmak için söz ve sessiz
sanat arasındaki ilişkinin film mecrası üzerinden değerlendirilebileceğini vurgulayan
Derrida’ya (Brunette ve Wills 1994) ve tiyatro seyircisi ile sinema ya da televizyon
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seyircisinin “algıladığı şeyi kendi diline tercüme edebilme ve onu kendi eşsiz entelektüel
macerasıyla ilişkilendirebilme”leri dolayısıyla benzer olduğunu savunan Rancière’nin
(2013: 21) özgürleşen seyirci modeline başvurdum.
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Susmanın felsefi altyapısından kapsamlı sonuçlar doğabilirse de “susan anlatıcı”
yöntemi kullanılarak yazılacak çalışmalar anlatının somutluğuyla sınırlı olduğu
için karakterin susarken izlenebilir ve susarken dinlenebilir olmasının yollarını da
sorguladım. Bunlardan birincisi için eylemin, ikincisi için ise ifşanın niteliklerini
değerlendirdim. Eylemin, hareket ve ataletten farklı bir anlam taşıdığını örnekler
üzerinden açıkladım, hareket etmiyorken eylemde bulunmak ile susarken anlatmak
arasında bir bağ kurdum. Böylelikle aynı zamanda eylemden ve konuşan karakterin
sözünden gelen iki farklı ifşa biçiminin ortaya çıktığı tespitini yaptım. İfşanın,
susmanın sözün niteliğini değiştirmesiyle gerçekleşebildiği gibi beden dilinin sözden
bilinçli olarak kaçınılmasına hizmet edecek biçimde kullanılmasıyla da mümkün
olabileceğini savundum.
“Susan anlatıcı” yöntemini kullanmak isteyen bir yazar, anlatısını bugün susmanın
ardındaki felsefeyle bağdaşacak şekilde kurduğu takdirde sözün değersizleşmesiyle
ilgili ipuçlarını okura ya da seyirciye karakterini konuşturmadan aktarabilecek, susan
karakterini susan anlatıcıya dönüştürebilecektir.
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Can Koçak
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2013’te Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Can Koçak, yüksek
lisans derecesini Persona’dan (Ingmar Bergman, 1966) hareketle yazarlar için
disiplinlerarası bir yöntem önerdiği teziyle Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama
Bölümü’nden aldı. Şu an Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri Programı’nda doktora
öğrencisi. Farklı sektörlerde avukat, editör ve metin yazarı olarak çalıştıktan sonra 4.
İstanbul Tasarım Bienali’nin editoryal koordinatörlüğünü üstlenmek üzere İstanbul
Kültür Sanat Vakfı’na girdi. Nitelikli bir kültür-sanat gündeminin peşinden koşan
internet yayını vesaire.org’un yazar kadrosunda.
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Sanat ve Tasarım Eğitiminde
Yaratıcılık: Oyun Etkileşiminin
Araştırılmasında Yönteme Dair
Sorunlar
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Hande Büyükatlı . Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi . hande.buyukatli@msgsu.edu.tr

Üniversite eğitimi öğretme değil, öğrenme üzerine kurulu sistemler bütünüdür.
Bu sistemin en verimli şekilde işleyebilmesi için “yaratıcı eğitim” veya “eğitimde
yaratıcılık” önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Latince creare kökeninden
türeyen creativity, Türkçede “yaratıcılık” olarak geçmekte ve “üretmek, yapmak ya da
yaratmak” anlamına gelmektedir [1]. Özellikle çalışma ve eğitim alanının da yaratıcı
düşünme temeli üzerine kurulu olduğu sanat ve tasarım bölümü öğrencilerini, esnek
düşünebilen, kendini özgürce ifade edebilen ve kişisel ifadesi güçlü, toplumsal
ihtiyaçlara çözümler üretebilen, geleceği öngörebilme yetisine ve araştırma yapabilme
kapasitesine sahip, detaycı yaklaşımlarla sorunların farkına vararak yeni yöntem
ve öneriler geliştirebilen yaratıcı bireyler olarak mezun edebilmek, en önemli
amaçlarından birini oluşturmaktadır.
Yapılan literatür araştırmasında, lisans öncesi eğitim araştırmalarında eğitim
fakülteleri önemli bir söz sahibi iken lisans ve lisansüstü eğitim verilen kurumlarda,
özellikle de yaratıcılık gerektiren sanat ve tasarım uygulama alanlarında diploma veren
kurumlarda konu üzerine yapılmış kapsamlı araştırmalar bulunmadığı görülmüştür.
Oysa yaratıcılık, üzerinde alıştırma yaptıkça geliştirilebilen bir olgudur ve mesleki
yeterliliğe sahip olduğu kadar yaratıcı bireyler mezun edebilmeyi hedefleyen
akademisyenler tarafından yöntemsel olarak ele alınmayı bekleyen bir konu olarak
ortaya çıkmaktadır.
Yaratıcı kişi psikolojisinin bir özelliği, değişim ve gelişim kapasitesidir, bu da
kuşkusuz gerek kendi duygularına, gerek dışarıdan aldığı izlenimlere ve yeni fikirlere
açık olmasıyla ilgilidir. Oyun oynamak başlı başına yaratıcı bir eylem olmakla birlikte
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yeni yaratıcılık kanalları da sunmaktadır. “Oyun, yetersiz araç ve yöntemlerin bilerek
seçildiği, bir hedefe yönelik etkinliktir.”[2] Huizinga [3] ise “oyunda, yaşamın doğrudan
gereksinimlerini aşan ve eyleme anlam katan bir unsur ‘oynamaktır’,” dedikten
sonra şöyle devam eder: “(...) oyun, en gelişmiş biçimleri içinde insana bahşedilmiş
estetik algılama yeteneğinin en soylu unsurlarını meydana getiren ritim ve armoni
ile doludur.” Huizinga, aynı zamanda oyunun “gündelik” ve “asıl” hayat olmadığı, bu
hayattan kaçarak, kendine özgü eğilimleri olan geçici bir faaliyet alanına girme fırsatı
sunması üzerinde durur. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere oyun oynamak insanı
özgürleştirir, ayrıca tanımlanmış bir mekân ve zaman çerçevesinde oynanabildiği
için zaman ve mekân algısını güçlendirerek disipline eder. Bateson ve Martin[4] ise
“oyun deneyimlerinin kişiyi doğrudan bir şeyler yapmanın yeni yollarını keşfetmeye”
götürebileceğinden bahsetmektedir. Sonuç olarak oyun oynamak özgürleştirir ve
özgür bir birey yaratıcıdır.
Yaratıcılık kavramı, Yunanca ginesthai kökeninden türeyen “deha” (genius) ile eşanlamlı
kullanılmakla birlikte, deha ile yaratıcılık arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir.
Bu çalışmanın türetildiği tez kapsamında yaratıcılık üzerinde durulacak, yetenekle
ilişkilendirilen deha veya dahilik araştırma alanı dışında tutulacaktır. Bunun sebebi,
yetenekle yaratıcılığın kökeninin farklı ilişkiler ağında aranması gerekliliğidir. Yetenek,
nörobilimciler tarafından doğuştan gelen bir özellik olarak değerlendirilmektedir
ve genetik kodlar, beynin yapısı gibi araştırma alanları tarafından incelenmektedir.
Yaratıcılık veya yaratıcı düşünme biçimi ise, bireyin doğuştan sahip olduğu bir özellik
olabileceği gibi (bu konuda yapılmış araştırmalardan elde edilen sonuçlar oldukça
çelişkilidir) geliştirilebilir, düzenlenebilir, yeniden oluşturulabilir, dönüştürülebilir
yapısı ve sosyal çevreyle etkileşim hâlinde olmasından dolayı sanat ve tasarım
alanında mutlak bir öneme sahiptir. Lisans düzeyinde sanat ve tasarım eğitimi
verilen kurumlarda, doğuştan yetenekli bireyler kadar, öğrenme ve kendini geliştirme
potansiyeline sahip bireylerin yetişmesi de hedeflenmektedir. Yaratıcılık gibi yetenek
de doğru araçlar vasıtasıyla geliştirilebilen bir olgudur, ancak yetenekli birey (deha)
ve gelişimi (dahilik) başka bir araştırmanın konusu olarak bu çalışmada kapsam dışı
bırakılacaktır.
Yaratıcılık üzerine yapılan araştırmalar dört ana unsur üzerine yoğunlaşmaktadır,
yaratıcı süreç, yaratıcı çözüm niteliğinde ürün/eser veya sonuç/yöntem, yaratıcı kişilik
ve tarihsel süreç içerisinde dönemsel olarak yaratıcılık. Bu sonuncu başlığa ilişkin
İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki dönem örnek olarak gösterilebilir. Bu dönemde
birçok farklı uzmanlık alanında yaratıcı işler ortaya çıkmıştır. Ancak bu tezin çatısı,
yaratıcılığın nasıl ve hangi koşullarda ortaya çıktığının yanı sıra sanat ve tasarım
YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı

19

eğitimi verilen kurumların programında ne şekilde yer alabileceği sorunsalının
araştırılması üzerine kurulmuş olduğundan dolayı, yaratıcılık araştırmaları içerisinde
özellikle yaratıcı süreç ve yaratıcı kişilik araştırmaları tez çalışmasına katkı
sağlayacak, yaratıcı ürünün ve/veya eserin ne olduğu ilgili alanın uzmanları tarafından
değerlendirilebileceği için çalışmada yer almayacaktır. Yaratıcılığın araştırılması, sonuç
ürün üzerinden değil, süreç odaklı olarak analiz edilecektir. Bu sürecin sonuçlarının
ne kadar yaratıcı sonuçlar ortaya çıkardığı kısa vadede değerlendirilemez niteliktedir.
Benzer şekilde, tarihsel süreçte Rönesans, İkinci Dünya Savaşı gibi sanat ve tasarım
alanında yaratıcılığın doruğa çıktığı durumların incelenmesi de başka bir çalışma
konusunun içeriğini oluşturmaktadır ve tez çalışması kapsamına alınmamıştır. Psikoloji
literatüründen faydalanan bu çalışma bireysel yaratıcılık üzerine yoğunlaşmaktadır.
Yaratıcılık kavramının sosyolojik veya tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi,
oyun oynamakla ilişkilendirilmesi güç olması sebebiyle bu çalışma kapsamında ele
alınmayacaktır.
Yaratıcılığın gelişimine katkı sağlayabilecek bir yöntem olarak önerilen oyunun sanat ve
tasarım eğitiminde ne şekilde yer alabileceğinin araştırılmasını hedefleyen bu çalışma,
üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki yaratıcılık, bir diğeri yaratıcılık ve oyun
ilişkisi, son olarak yaratıcılık-oyun etkileşiminin sanat ve tasarım eğitimi içerisinde
değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı sanat ve tasarım eğitiminin
bütününe dair bir söz söylemek değil, yaratıcılık kavramının irdelenmesi ve oyunla
etkileşiminden elde edilen çıkarımların eğitimde ne şekilde kullanılabileceğinin
araştırılması olarak tasarlandığından dolayı, tüm değerlendirmeler eğitim odaklı bakış
açısıyla ele alınacaktır. Çalışmanın alanını tespit edebilmek adına, Türkiye’de 2018
verilerine göre tüm Güzel Sanatlar ve Sanat Tasarım Fakülteleri’ndeki bölümlerin
internet sayfaları “yaratıcılık” üzerinden analiz edilmektedir. Bu analizden elde edilen
sonuçlarda, “yaratıcılık” kavramının önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu analizi
takiben ilgili bölümlerin öğretim üyelerine uygulanmak üzere bir anket hazırlanmıştır.
Bu anket neticesinde, atölye derslerinde “yaratıcılık” kavramının ne şekilde ele
alındığının ve değerlendirildiğinin ortaya çıkması beklemektedir. Sonrasında ise pilot
uygulama gerçekleştirilecek ve süreç içerisinde yapılan gözlem ve görüşmeler ayrıntılı
bir şekilde analiz edilerek raporlanacak ve çalışmanın nihai amacını oluşturacaktır.
Bir eylem araştırması olarak düzenlenecek bu çalışma sonucunda yönteme dair ortaya
çıkması hedeflenen sonuçlar, sanat ve tasarım eğitiminde yaratıcılığı olumlu yönde
etkileyecek bir araç olarak, tanımlı bir alan ve zamanda oyun oynama aktivitesinin
gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkan zorluklar, etkileşimler, yöntemin olumlu ve
olumsuz koşulları, kısacası sürecin değerlendirilmesiyle ilgili olarak sınırlandırılacaktır.
Amaç, yöntem konusunda bir öngörü oluşturmak ve sürecin düzeltilmesi, iyileştirme
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yollarının açılmasına katkı sağlamaktır. Ancak bu yöntem nihai hâline eriştikten
sonra uygulamanın, sanat ve tasarım öğrencileri üzerindeki etkisinin araştırılması
mümkün olacağından, oyun oynamanın bireyin yaratıcılığı üzerine hangi yönde ve
ne kadar etkisinin bulunduğu gibi sonuçların elde edilmesi, başka bir araştırmanın
konusu olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bildiri kapsamında ileri sürülen tezin araştırılmasında yöntemle ilgili ortaya çıkan
sorunlar tartışılacaktır. Akademik başarı, normalde “ciddi” olarak görülebilecek bir
işe oyun unsuru katan çeşitli etkinlikler yoluyla öğrencileri güdüleyerek artırılabilir.
Oyunbaz bir öğrenme ortamı yaratmanın önemi, pek çok yazar tarafından giderek
daha çok vurgulanmaktadır (örn. Bergen, 2009; Kangas, 2010), ancak Bateson ve
Martin’in de belirttiği gibi yaratıcılığı artırmaya yönelik bu tür yaklaşımlar sezgisel
olarak doğru yöntem olarak görünmesine karşın, akademik ve sosyal yararlarına
ilişkin kesin bir değerlendirme daha ileri araştırmaları beklemek durumundadır. Bu
konu üzerine yapılan tez çalışmasında, araştırma yönteminin seçimi ve uygulamasına
yönelik çeşitli zorluklar ortaya çıkmakta, bildirinin tartışma konusunu da yaratıcılık
- oyun etkileşiminin hangi koşullarda lisans düzeyi sanat ve tasarım eğitiminde yer
alabileceğinin araştırılmasında karşılaşılan yönteme dair sorunlar oluşturmaktadır.
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1981 İstanbul doğumlu. 2003’te İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2004-2007 yılları arasında özel bir firmada
tasarımcı olarak çalıştı. 2005 ve 2006 yıllarında Marmara Üniversitesi Üretim
Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı’na devam etti, ancak yarım bıraktı.
2007’den bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. 2006’da
MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Programı’nda başladığı yüksek lisans
çalışmasını 2009’da tamamladı. 2010’da başladığı MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı’nda devam eden doktora çalışmasını 2014’te
bırakarak Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik Programı’na kayıt oldu.
Hem sanatta yeterlik hem de doktora yeterlik sınavlarına girdi ve başarılı bulundu.
Sanat ve tasarım eğitiminde yaratıcılık - oyun etkileşimini incelediği tez çalışması
devam ediyor. Çeşitli ulusal ve uluslararası karma sergilere katıldı. Çeşitli ulusal ve
uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu.

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı
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Bu çalışma, açık erişimli feminist dergilere odaklanarak, akademik bilgi üretim
süreçlerinin makale, araştırma, tez veya proje gibi çıktılarının, herkesin erişimine
açık olması gerektiğini savunan tartışmaları ele almaktadır. Bilgiye erişimin
serbestliği meselesi, world wide web aracılığıyla internetin günlük hayatın asli

bir parçası hâline gelmesiyle birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Eğitime ayrılan
kaynakların kısıtlılığı, bilgiye erişimi kişisel olanaklar ölçüsünde daraltmakta,
teknolojik gelişmeler ise bu olanakları belirli yönlerden genişletmektedir. İlişkili
olarak, günümüzde yükseköğretim ve akademik üretim, neoliberal politikaların
etkisiyle maddi çıkar ekseninde değerlendirilmekte ve teşvik edilmektedir.
Böylece akademik üretim, büyük yayıncı şirketlere ait akademik dergiler dahilinde,
şirketlerin maddi çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde sıkıştırılmaktadır.
Akademik basamaklarda ilerlemeyi sağlayan kriterlere ilişkin düzenlemeler,
akademisyenleri mevcut sistemin sınırları dahilinde kalmaya zorlamaktadır.
Kolektif üretimi ve müşterek alanları değil, bireysel rekabeti teşvik eden
düzenlemeler, özellikle korunaksız çalışma koşullarına sahip genç akademisyenleri
olumsuz etkilemektedir. Bilgiye serbest erişimi mümkün kılan araçları ve alanları
konu edinen Açık Erişim tartışmaları ise akademisyenleri kısıtlayan koşullara
karşın, akademik iletişimde şeffaflığı önceleyen üretim alanlarını yaygınlaştırmayı
hedeflemekte ve akademisyenler, araştırmacılar ve kurumsal olarak üniversiteler
için önemli bir alternatif olarak konumlandırılmaktadır [1].
Açık erişimli kaynak tartışmalarına öncülük eden üç oluşum mevcuttur:
Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi (2002), Açık Erişimli Yayınlar Hakkında
Bethesda Açıklaması (2003), Fen Bilimleri ve Beşeri Bilimlerde Bilgiye Açık
Erişim Hakkında Berlin Açıklaması (2003). Üç oluşum da açık erişim konusunda
belirli prensiplerde mutabakat sağlamayı ve dayanışma ağlarını genişleterek daha
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fazla akademisyene ve araştırmacıya ulaşmayı hedeflemektedir. Öte yandan, açık
erişim örgütlenmesinin eğitimde sağlayacağı dönüşüm, üniversitelerin kurumsal
yapısıyla ilişkili olduğu kadar, üniversite dışındaki alanlarla da ilişkilidir. Bilgi
üretimine ve aktarımına aracı kurumlar olan üniversitelerin nitelikleri, kamu
politikalarından ve toplumsal yapıdan bağımsız değildir. Bu nedenle, açık erişim
tartışmaları, belirli toplumsal kabulleri ve kamu politikalarını da sorgulamaya
vesile olmaktadır.
Yükseköğretimin öğrencileri ve akademisyenleri hırpalayıcı koşullarını
dönüştürmeyi hedefleyen çalışmalar, Açık Erişim literatürüyle sınırlı değildir.
bell hooks ve Angela Y. Davis gibi feministler, feminist pedagoji ve feminist
praksis aracılığıyla insanın bilgiyle ilişkisini sorgulayarak, demokratik bir eğitim
modeli oluşturmayı ve yükseköğretimi dönüştürmeyi hedeflemektedir. bell
hooks’un eğitimi özgürleştirici bir pratik hâline getirmek amacıyla tarif ettiği
“radikal açıklık” kavramı, eğitimdeki açıklık tartışmalarını erişim meselesinin bir
adım ilerisine götürmeye olanak tanımaktadır [2]. Yanı sıra, Angela Y. Davis’in
“ bilgiyi dünyayı iyi yönde dönüştürecek biçimde kullanma sorumluluğu” olarak
ifade ettiği feminist eleştirel dürtü, bilgiyle nasıl ilişki kurduğumuzu sorgulamak
için gereken düşünsel arka planı sağlamaktadır [3]. Bu bağlamda çalışmada,
açık erişimli feminist dergilerin, feminist pedagojinin ve feminist praksisin
dönüştürücü olanaklarından ne ölçüde ve nasıl faydalandığının tespit edilmesi
amaçlamaktadır.
Bu çerçevede çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bilgiye
açık erişimi savunan çalışmaların mevcut sistemi dönüştürmek için sunduğu
olanaklar tartışılmaktadır. Ayrıca bu bölümde, “erişim ilkesi” ve “erişim devrimi”
olmak üzere iki temel kavrama odaklanılmakta ve bu kavramlar aracılığıyla
Açık Erişim literatürü incelenmektedir. Erişim ilkesi, “ bir araştırmanın, değeri
ve niteliği göz ardı edilmeden, ilgilenebilecek ve faydalanabilecek herkesin
erişebileceği biçimde dolaşıma sokulması yükümlülüğü” olarak tanımlanmaktadır
[4]. Erişim ilkesine dayanan erişim devrimiyle de bilgiye erişimin önündeki,
maddi bedel ve telif hakkı gibi engellerin kaldırılması hedeflenmektedir
[5]. Bu kavramlardan hareketle, birinci bölümde Açık Erişim literatürünün
temel tartışmaları ele alınmaktadır. İkinci bölümde, feminist pedagojinin ve
feminist praksisin çok katmanlı, disiplinlerarası yapısının, kısıtlayıcı mevcut
akademik kodları aşındırmak için sağladığı olanaklar tartışılmaktadır. Feminist
pratiklerle Açık Erişim tartışmalarının kesişim noktaları da ikinci bölümde ele
alınmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, açık erişimli kaynak sınıflandırmasına
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uyan Türkçe ve İngilizce yayınlanan feminist dergiler üzerinden, mevcut ve
potansiyel dönüştürücü olanaklar tartışılmaktadır. Bu doğrultuda, tespit edilen
dergilerin amaçlarına, yapılarına, yayın politikalarına, içeriklerine ve makale
çağrı metinlerine odaklanarak bilgiye erişim olanaklarının, bilgiyle ilişkilenme
biçimlerine etkileri de üçüncü bölümde tartışılmaktadır.
Çalışmada, sınırları genişletmek amacıyla açık erişimli feminist dergi
sınıflandırmasına uyan Türkçe dergilerin yanı sıra, İngilizce dergilere de yer
verilmektedir. Bu doğrultuda, söz konusu sınıflandırmaya uyan dergi tespit
edilmiştir: fe Dergi, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, The Scholar and
Feminist Online, Ada: A Journal of Gender, New Media and Technolog y, Religion
& Gender, Gender Forum, Peitho: Journal of the Coalition of Feminist Scholars
in the Histor y of Rhetoric and Composition, Atlantis: Critical Studies in Gender,
Culture & Social Justice, Feminists At Law, Journal of Feminist Scholarship, Feral
Feminisms, NoMorePotLucks, Kohl Journal. Dergilerin çoğu, belirli üniversiteler
veya enstitülerin desteğiyle yayınlanmaktadır. Ancak kurumsal desteğin yanı sıra,
gönüllü emek ve dayanışmayla yürütülen iş bölümü, dergilerin üretim süreçleri
için hayli önemlidir. Desteği artırmak için dergilerden bazıları, okuyucuları bağış
yapmaya çağırmaktadır.
Çalışmanın nihai amacı, belirtilen açık erişimli feminist dergiler aracılığıyla,
akademik bilgi üretim süreçlerinin eleştirel bir bakışla ele alınması ve tartışmaya
açılmasıdır. Doğacak tartışmaların bilgi üretimi süreçlerine ilişkin olumsuz
koşulları dönüştürmeyi sağlayacak kolektif yöntemlerin belirlenmesi için
yönlendirici olacağı düşünülmektedir.
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1986’da Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini TOBB ETÜ İktisat Bölümü’nde tamamladı.
Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’nda “Ben’liğin
Manifestosu: Max Stirner’de İnsan ve ‘Biricik’” isimli tez çalışmasıyla yüksek lisans
eğitimini tamamladı. 2014’te başladığı Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri
Doktora Programı’nda Ocak 2017’de yeterlik kazandı, “Üniversite, Neoliberalizm ve
Kamusal Bilgi Tartışmaları Bağlamında Açık Erişimli Feminist Dergiler Üzerine Bir
İnceleme” başlıklı tez önerisi enstitü tarafından Haziran 2017’de kabul edildi. 2015’te
başladığı Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı’nda çalışmalarına
devam ediyor.
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İzmir’de neoliberal kapitalizmin kriz evresinde deneyimlenen kentleşme sürecinin
ortaya çıkardığı dönüşüm coğrafyasının, gecekondu sakinlerinin mekân kullanımları
üzerindeki etkilerini analiz etmeyi hedeflediğim doktora tezimde, gecekondu bölgesinde
yaşayan kent yoksullarının, tam da bu dönüşüm sürecinde mekânla kurdukları bağı

nasıl geliştirdikleri ve anlattıklarını, nesiller üzerinden anlamaya çalışıyorum. Aynı
zamanda benim çocukluk mahallem de olan Limontepe üzerinden anlattığım gecekondu
mahallesi hikâyesinde etnografi, oto-etnografi ve hayat anlatılarından yararlanıyorum.
Bu araştırma kapsamında ise, İzmir’deki gecekondu mahallesine dönme hikâyemi,
oto-etnografik yöntemin imkânlarıyla sorunsallaştırmaya çalışıyorum.
Geleneksel bilimsel yöntemleri bertaraf etmek yerine bu yöntemlerin baskınlığını
sorgulayan, bilgi toplama ve paylaşma yöntemlerinin çeşitli yollarla olabileceğini
gösteren postmodern araştırma yöntemlerinden biri olan oto-etnografide, eşsiz ve
öznel deneyim hikâyeleri anlatılır [1]. Otobiyografik araştırma biçimi olan otoetnografi, kişiselle kültürel olan arasındaki bağlantının çoklu katmanlarını görünür
kılar [2]. Oto-etnografide, katılımlı gözlem büyük oranda katılımcının gözlemlerine
evrilir [3]. Kamusalla özel alan arasındaki ayrım muğlaklaşır. Bu yöntem, mesafelenme,
objektiflik ve tarafsızlıktan ziyade yakınlık, öznellik ve ilişkilenme üzerinden ilerler
[4]. Oto-etnografik yöntemin imkânlarıyla elde edilen veriler, fotoğraflar, arşivler ve
resmi kayıtlar gibi diğer kaynaklarla da desteklenir. Bu sebeple oto-etnografik metinler,
yalnızca araştırmacının saha notlarına ve alan günlüklerine değil, aynı zamanda
gözlemlere, derinlemesine görüşmelere ve sahadan elde edilen diğer kaynaklara
da dayanır. Bu yönü, oto-etnografik bulguların yalnızca araştırmacının görüşlerini
yansıtmanın ötesine uzanarak diğer araştırmacılar ve kaynaklarla da desteklendiğini
gösterir. Belli bir konuyla ilgili kapsamlı bir literatürü (bu çalışma kapsamında kent,
toplumsal cinsiyet ve yoksulluk çalışmaları) kişisel deneyim üzerinden değerlendirmeye
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Saha sürecinde mekânı anlatma, unutma ve hatırlama üzerine çok katmanlı tartışmalar
yürütme şansı elde ettim. 2017 yılının yaz aylarında yürüttüğüm araştırma sürecinde,
sahada araştırmacı olarak içeriden ve dışarıdan olma pozisyonlarını kazandım. İlk
gençlik yıllarıma dek Limontepe’de yaşadığım için mahallelinin büyük bir kısmının
beni tanıması içeriden olmamı, bana güvenmelerini sağlarken, oradan taşınmamın
üzerinden uzun yıllar geçmesi, farklı bir yaşam biçiminin içerisinden gelmem
beni dışarıdan kıldı. Mahallenin hikâyesine erişmeye ve onu anlatmaya çalışırken
kendi kişisel hikâyemin sınırlarında gezinmeme de imkân veren bu oto-etnografik
araştırmada, araştırmacı pozisyonumun güçlü ve zorlayıcı yanlarını, kırılganlıklarını
da tartışmaya açıyorum. Yanı sıra, veri toplama tekniklerimi nitel araştırma yöntemleri
bağlamında sorunsallaştırmaya çalışıyorum.
Oto-etnografinin, araştırmacının kendi iç sesini doğrudan yansıtmasına izin vermesi,
benim, dışarıdan bir sesin/araştırmacının kullanacağı geleneksel yöntemlere kıyasla
daha özgün veriler elde etmeme olanak tanıdı [5]. Bir yaşam alanında sürmekte olan
basit, sıradan gündelik meselelere odaklanan araştırmada oto-etnografik yöntemi
kullanmak, verileri, pratikler, alışkanlıklar, hisler ve durumların deneyimlenmesiyle
elde etmeyi mümkün kıldı. Yürütülen derinlemesine görüşmeler aracılığıyla çocukluk
dönemine gitmek ve bir gecekondu mahallesinin sokaklarında dolaşmak, 1990’lardan
bugüne gündelik hayatı ören toplumsal cinsiyet ve sınıf ilişkilerine görünürlük
kazandırmamı sağladı.
Bu araştırma kapsamında, feminist bir araştırmacı olarak yürüttüğüm araştırmanın
arka planını oto-etnografik yöntemin imkânlarıyla anlatacağım. Araştırma süresince
yaşanan karşılaşmaları, sorunları ya da araştırmacıyı güçlendiren durumları
paylaşacağım. Bu yolla, araştırmanın ve araştırma sürecinin nesnel ya da akışkan
olmadığını, kendiliğinden ilerlemediğini, araştırmacının öznelliğiyle doğrudan
bağlantılı olduğunu, kimi zaman ilerlemediğini, riske girdiğini ortaya koymaya
çalışacağım. Gündelik bilgiyi akademik bilgiye dönüştürürken, araştırmacı olarak ben
sahaya dönüşecek, içeriden bir ses vereceğim.
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Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun
olan Leyla Bektaş-Ata, yüksek lisansını “Kent Mekânının Dönüşümü ve Yabancılaşma:
Kente Belgeseller Üzerinden Bakış” adlı teziyle Marmara Üniversitesi’nde tamamladı.
Bahçeşehir Üniversitesi, Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde
araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi pozisyonlarında çalıştı. Hacettepe Üniversitesi
İletişim Bilimleri Doktora Programı’nda mahalle ve kent deneyimi üzerine tez yazıyor.
Kent ve gündelik hayat çalışmaları, kent haberciliği ve nitel araştırma yöntemleri
üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
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IIID ’nin tanımına göre, bir mesajın içeriğini ve sunulacağı ortamı, istenilen
alıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlamaya, planlamaya
ve şekillendirmeye bilgi tasarımı denir. Bilgi tasarımcısı da bilgiyi ve bilgiyle
etkileşimin meydana geldiği ortamı alıcıların ihtiyaçlarına göre tanımlar, planlar
ve şekillendirir. Bu tanımlar çerçevesinde tasarım sürecinde sorumlu üç grup
tanımlayabiliriz. İçerik sağlayıcılar (müşteriler ya da karar mercileri), sağlanan

içeriği kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda görsel bir forma dönüştüren
tasarımcı ve tasarım ürünüyle düzenli olarak etkileşime geçen kullanıcı. Kentsel
arayüze ilişkin bilgi tasarımı uygulamaları genellikle şehri yekpare olarak ele alan
yaklaşımlardan yararlanır. Şehir pek çok farklı mahalle ve yerel topluluktan oluşsa
da bunlar homojen insan grupları olarak ele alınır. Ortaya çıkan tasarım ürünü de
bu insan gruplarını kullanıcı olarak hedefler. Bu tür yaklaşımlar içerik sağlayıcıları,
tasarımcıları ve kullanıcıları kendi aralarında öncelik sırasına koyar. Bu durum
bu üç grubun hiyerarşik olarak yukarıdan aşağıya sıralanmasına sebep olur. Bu
üç grup arasında oluşan dikey hiyerarşik yapıyı değiştirmek için bilgi tasarımı
uygulamalarına yaklaşım biçiminin değiştirilmesi gerekir. “ Yöntem Olarak Sezgi”
bilgi tasarımına bir yaklaşım biçimi olarak kullanıldığında tasarımcıya, içerik
sağlayıcı ve kullanıcı rollerini de üstlenebilme olanağını sağlar.
Bilgi tasarımı yaklaşımları ya tasarımı bir problem çözme aktivitesi olarak, ya
da tasarımcıları kullanıcılar için tasarım çözümleri üreten profesyoneller olarak
görür. Bu yaklaşımlar sorunun varlığını kabul eder ve o sorunu çözmeye yönelik
yöntemler önerir, problem kurmak ya da tanımlamaktan bahsetmezler. Tasarım
sürecinde tasarımcı, tasarım üreteceği içeriği içerik sağlayıcılardan ya da karar
mercilerinden alır. Böyle bir yapıda içerik başka biri tarafından kurulmuş
ya da tanımlanmış bir probleme denk düşer. Tasarımcıdan da elindeki içeriği
1
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şekillendirerek bu önceden tanımlanmış probleme çözüm üretmesi beklenir. Bu
durumda tasarımcı iletilecek mesajın içeriğinden değil biçiminden sorumlu olur.
Tasarımcı, öğretmenin kurduğu problemi çözmek zorunda olan bir öğrenci gibi
problem tanımlama aktivitesinden izole hâle gelir. “ Yöntem olarak Sezgi’nin” üç
kuralı vardır. İlk kural, problemin kurulması ve tanımlanmasıdır. Bu kural aynı
zamanda bir sorunsallaştırma yöntemidir. Bu yapıda problemin çözümü tasarımcı
tarafından oluşturulan biçime karşılık gelir. Tasarımın içeriği ve biçimi, yani
problem ve problemin çözümü, kendi içerisinde öncelik sırasına koyulamaz.
Çünkü bunlardan biri diğeri olmadan var olamaz. Tasarımcı içeriği başka birinden
aldığında içerik ve biçim arasındaki özgün bağ kopmuş olur, zira bilgi tasarımının
amacı içerik ve biçimi birbiriyle ilişkilendirmektir. Nitekim tasarımcı belli bir
problem tanımı yaptığında ya da bir problem kurduğunda içerik sağlayıcı ya da
karar mercilerinin üstlendiği rolü üstlenmiş olur, formu oluşturarak o probleme
özel bir çözüm üretir.
Bunlara ek olarak, kullanıcılar tasarımcıların ürettiği çözümlerin muhataplarıdır.
Tasarımcı en az içerik sağlayıcıları ya da karar mercilerinin beklentileri kadar
kullanıcıların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Tasarım sürecinin
temel olarak kullanıcıların deneyimi ve tasarım ürünü ile etkileşimlerine
dayandığını varsayarsak, tasarımcının kullanıcı olarak deneyimi de bilgi tasarımı
uygulamalarına çok önemli bir katkı sağlar. Örneğin toplu ulaşım sistemlerini
düzenli olarak kullanan bir tasarımcının, düzenli olarak kendi aracını kullanan
bir tasarımcıya kıyasla bu bilgi sistemlerine dair daha çok deneyimi ve daha iyi
bir kavrayışı vardır. İlk tasarımcı ikinci tasarımcıdan bir adım öndedir, çünkü
probleme dair ilk elden deneyimi vardır. Herhangi bir ortamı daha önce kullanıcı
olarak deneyimlemiş tasarımcıların, kullanıcıların ihtiyaçlarını sezgilerine
dayanarak daha iyi anlayabileceğini ya da bilebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bir
ortamı belirli bir zaman süresince birden fazla kez deneyimlemişlerdir ve zaman
içerisinde bu ortama dair kendi deneyimlerine dayanarak bir bilgi dağarcığı
oluşturmuşlardır. Tasarımcılar kullanıcı olarak yaşadıkları deneyimi tasarım
süreciyle ilişkilendirirlerse, bu süreçteki kullanıcı rolünü de üstlenmiş olurlar.
Tasarımcı içerik sağlayıcı ve kullanıcı rollerini üstlendiği bir senar yoda arabulucu
rolünden ve sorumluluğundan kurtulur. Tasarımcı hem kullanıcının ihtiyaç
duyduğu ilgi çeşidine (mesajın içeriğine) hem de bilginin iletileceği biçime,
(mesajın nasıl iletileceğine) karar verebilir. Yöntem Olarak Sezgi’nin ikinci
kuralı türlerin gerçek farklılıklarını ayırt edebilmektir. Bu kural aynı zamanda bir
ayırt etme metodudur [1]. Örneğin şehri yekpare bir yapı olarak gören tasarım
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yaklaşımları şehir sakinlerinin oluşturduğu grubu da niceliksel bir yapı olarak ele
alır. Bu ve benzeri yaklaşımlar tasarım problemlerini “kaç tane?”, “ne kadar?” gibi
sorulara cevap vererek kurar. Bunun sonucunda şehir sakinlerinin oluşturduğu
grup homojen, günlük hayatlarında her şekilde birlikte hareket eden yoğun
ve katı bir yapı olarak algılanır. Nitekim toplu ulaşım sistemleri için yapılmış
tasarımlar “kaç kişi bu otobüs hattını kullanıyor?” ya da “şehirdeki toplu ulaşım
kullanma oranları ne kadar artmış/azalmış?” gibi sorulara cevap vererek üretilir.
Bergson, nitelikseli niceliksele, başka bir deyişle türlerin farkını derecelerin
farkına indirgeyen bu saptamayı eleştirir [2]. Niceliksel değerler tasarım süreci
için önemli olsa da kişisel deneyimler ya da şehir sakinlerinin kullanıcı olarak
gündelik hayat aktiviteleri gibi niteliksel değerler de bir problem tanımlama
ve özellikle o problem için çözüm önerme sürecinde oldukça önemlidir. Sezgi
basit bir eylemdir, ancak nasıl bir deneyim olursa olsun, bu basitliğe eylemin
anlamlarının çoğulluğu ve indirgenemez çeşitliliklerle kurduğu ilişki eşlik eder.
Nitekim sezgi tasarımcıya kesin bir biliş yolu ve gerçeğin kendisiyle yaşanmış
deneyimleri birbirinden ayırt edebilme yetisini sunar.
Yöntem Olarak Sezgi’nin üçüncü kuralı gerçek zamanın (süre) kavranmasıdır.
Bu kural aynı zamanda bir şeyi zaman bağlamında ifade etme metodudur. İçinde
yaşadığımız mekân, zaman içerisinde değişir. Günümüzde kullandığımız zaman
kavramı aslında bir ölçüdür. Zaman kavramını kendi gerçekliklerimizi oluşturmak
için kullanırız. Örneğin mesai saatleri, miladi takvim, hicri takvim, işe gidiş-geliş
saatleri, prime time, hafta içi, hafta sonu gibi terimler, bir zaman kavramı inşa
etmek için icat ettiğimiz ve kullandığımız terimlerdir. Bergson böyle bir zaman
ölçümünün süreyle (gerçek zamanla) ilişkisi olmadığını ve bu durumda sayılan
şeyin belirli sayıdaki sınırlar, aralıklar, anlar, vb. olduğunu söyler. Bu, sürenin
ölçümüdür. Ancak süre, kişinin hissettiği ve yaşadığı bir şeydir, kişinin geçen
zamanı nasıl deneyimlediğidir [3]. Gerçekliğimizi, kendimizi hareketsiz sınırların
içine konumlandırarak ve sürenin ölçümleriyle kısıtlamak yerine, yekpare anların
akışında 2 günlük hayatımızı nasıl deneyimlediğimizi düşünerek inşa etmeliyiz.
Nitekim tasarımcı da problemleri, zamandan çok mekân diliyle ilgili bir terim
olan, sürenin ölçümlerine göre değil, sürenin kendisini dikkate alarak kurabilmeli
ve bu problemleri aynı şekilde çözebilmelidir.
Sonuç olarak, “ Yöntem Olarak Sezgi” bilgi tasarımı uygulamaları için ilk
2

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında [4]
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olarak sorunsallaştırma yapılarak kullanılabilir. Tasarımcı hem yanlış kurulmuş
problemleri eleştirebilmeli, hem hakiki problemler kurabilmeli, hem de kendi
deneyimlerini tasarım süreciyle ilişkilendirerek bilgi tasarımı kapsamında
problem kurmaya dair yeni yöntemler icat edebilmelidir. Ayrıca bir problemin
farklı çözümlerini de ayrıştırabilmelidir. Tasarımcı ikiliklerin ve çatallanmaların
ötesine bakabilmeli, yaklaşımlar ve metodolojiler arasında kesişimler ve
melezleştirmeler sağlayabilmelidir. Tasarımcı öncelikle geleneksel tasarım
yöntemlerinden uzaklaşmalı, daha sonra çözümü gerçek dünyada uygulayabilmek
için bir noktaya yönelmelidir. Son olarak, tasarımcı yaklaşımını süre açısından
düşünerek zaman bağlamında ifade edebilmeli, eşyanın doğal eklemlenmelerini
homojen hâle getirecek yaklaşımlardan kaçınmalıdır.
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Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de yükselen İslami sınıf ve bu bağlamda değişen
sosyal sınıf yapılarını orta sınıfın yaşam tarzları üzerinden incelemektir. “Orta sınıf ”ın
ortaya çıkışı ve gelişimine baktığımızda, her zaman uluslararası iş dünyasında pazar
potansiyelinin bir göstergesi olarak kabul edildiğini (Cavusgil, Knight ve Riesenberger,
2012) ve ekonomik büyüme, rekabet ve kalite için bir teşvik aracı olduğunu görmekteyiz.
Bu nedenle orta sınıf, her zaman sadece ekonomik, sosyal ve politik yapıların değil, aynı
zamanda pazarlama ve iletişim stratejilerinin de merkezinde de yer almıştır.
Yine güçlü bir orta sınıfın liberal demokrasiye yol açtığı fikri, politik sosyolog Barrington
Moore’un Avrupa’da sosyalizm ve siyasal değişim hakkındaki meşhur “burjuvazi yoksa,
demokrasi yok” yorumunda göze çarpmaktadır. Aynı şekilde Huntington, siyasi çoğulculuğu
talep eden bir orta sınıfı karmaşık toplumların ürettiğini savunur. Bununla beraber,
orta sınıfın sosyal konumunun, sahip olduğu beceri, bilgi ve deneyimden kaynaklandığı
da varsayılmıştır. Oysa hem geçmişte hem de günümüzde, orta sınıfın otoriterizmin
temelini oluşturabildiğini görmekteyiz. Bu nedenle, yukarıdaki gibi orta sınıfı belirli
kalıplarla tanımlamak yanlış olacaktır. Bugün orta sınıfların farklı siyasi görüşlere de sahip
olabildiğini sıklıkla gözlemlemekteyiz (örneğin ABD’deki orta sınıfın, Trump’ın temsil
ettiği otoriter tutumlara desteğini yavaş yavaş arttırması ve Avrupa’da yaşanan “Brexit”). Bu
tutumların ardında yatan en güçlü sebeplerden biri, sınıf konumunu, gelirini/zenginliğini
veya statüsünü kaybetmek korkusudur.
Son yıllarda tüm dünyada gerici popülist hareketlerde de artış görülmüştür. Tüketimden
genellikle uzak olan geleneksel muhafazakâr ideolojilerin aksine bu hareketler, geç dönem
kapitalist kültürün kitlesel tüketimine güçlü bir şekilde dayanmaktadır. Neo-popülist
liderlerin, yaygın olarak paylaşılan kültürel sembolleri en yeni medya ve kültürel teknolojileri
kullanarak kitleleri seferber etmek için manipüle ettikleri sıklıkla görülmektedir. Bu
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gerici popülist hareketlerde liderlerin hem modern hem de muhafazakâr oldukları göze
çarpmaktadır. Modern olarak algılanma nedeni yeni teknolojileri takip ederek kullanmaları,
kültürel alana aktif olarak katılmalarıdır, ancak açıkça ifade özgürlüğünü reddetmeseler de
kendi amaçları için onu kötüye kullanabilmektedirler. Yine kimlik siyasetinin yükselişiyle
odağın devletten topluma kaymasıyla birlikte bilim insanları, bu hareketleri otantik olarak
yorumlamaya başlamış ve devlet yönetiminden bağımsız olarak ortaya çıkan yerel politik
ve kültürel faaliyetler olarak görmüştür.
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Buna paralel olarak, post-modern bakış açısına sahip akademisyenler, sosyal devletin
çözülmesini ve tüketimle yer değiştirmesini, modernizmin meta-anlatıları tarafından
kurumsal yapıların dağıtılması olarak algılamıştır. Bu akademisyenler bu durumun, kültürel
çeşitliliğin tüketim yoluyla gerçekleştirilebileceğini, daha önce susturulmuş azınlıklara
konuşma hakkı verebileceğini ve özgürleştirici bir potansiyelinin var olduğunu iddia etmiştir.
Bu potansiyel, medyanın ve bilginin küreselleşmesinin, ulus devletlerin otoritesinden
kurtuluşu temsil ettiği görüşüne ve devlet dışı varlıkların kültürel akışların dolaşımını
kontrol etmesiyle birlikte fikir alanları (ideoscapes) ve medya alanlarını (mediascapes)
özgürleştirmesine izin verdiği varsayımına dayandırılmıştır (Appadurai, 1996).
Aslında, yeni toplumsal hareketleri ve bugünün politik popülizmini (yani Trump, Brexit,
Avrupa’daki sağ görüşlerin yükselişi vb.) göz önünde bulundurarak, “kimlik politikalarının”
giderek yeni bir yönetim biçimi hâline geldiğini söyleyebiliriz. Günümüzde “siyasetin
metalaştırılması” ve “kimlik politikaları”, ikonik markaları ve marka topluluklarını “rıza
üretim” aracı olarak harekete geçirmektedir (Mancini, 2011). Düzensiz medya teknolojileri,
sistem destekleyici araçlara, piyasa güçlerine, içselleştirilmiş varsayımlara, kendi sansürüne
dayanan ve aşırı zorlama olmadan işlev gören propagandaya dönüşebilmektedir (Herman
ve Chomsky, 1988, s. 306). Bu nedenle, rıza üretim teknolojileri, siyasi kimlik iddialarını
markalamak ve bunları özel tüketim malları olarak pazarlamak için de kullanılabilir. Bu
durum, sivil toplumun, politik ifadelerin tüketim nesneleri olarak paketlendiği düzensiz
bir mit pazarına dönüşmesine izin verebilir. Benzer şekilde, siyasi partiler artık ikonik
markalar ve marka toplulukları olarak insanları, kimlikleri ve fikirleri ambalajlamak ve
markalamak için rıza üretim teknolojilerini kullanmaktadır (Suerdem, 2016). Bu, ideolojik
ve etik iddiaların satın alındığı, satıldığı ve tüketildiği anlamına gelmektedir. Böylelikle
toplum tarafından şekillendirilmek ve üretilmek yerine kültürel normların yapısı ve
semiyolojisi yönlendirilebilmektedir.
Buna ek olarak, kültürel kimliğe dayanan açıklamaların, doğal olarak karmaşık ve dinamik
yapılara sahip sosyal kategorileri açıklamakta yetersiz kalabildiği görülmektedir. Buna
göre, sosyal gruplar hareketsiz ya da istikrarlı değildir ve dinamik yapıları söylemsel
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inşayı yorumlayarak anlaşılabilir. Bourdieu’nun öne sürdüğü gibi, sosyal kimlikler ve
sınıf-bilinç sınırları sosyal yapılardır, bu yüzden sembolik kültürel olanla ekonomik/
politik olanı birbirinden ayırmak doğru değildir. Bu araştırmada bizim bakış açımız,
nesnel olarak inşa edilen sınırların, diğer grupları içine alan veya dışlayan siyasi olarak
yüklü kimlikler yaratmasıdır. Bu nedenle orta sınıf yapısı incelenirken ideoloji ve kültür
dışarıda bırakılamaz. Türkiye’de orta sınıf yaşam tarzını tanımlarken “ilerici” ya da “gerici”
gibi kavramları genelleştirerek yaklaşmak da doğru değildir. Burada söylemsel inşa söz
konusudur, çünkü sivil toplumdaki söylemler, bağımsız olarak bireyler arasında serbest
değişimler olarak ortaya çıkmaz, fakat tarihsel olarak politik mücadeleler süreci içinde
görünür.
Yukarıda bahsedilen çerçeveye dayanarak ve Bourdieu’nun toplumsal yaşamın toplumsal
yapılar, grup normları, bireyler ve nesnel ölçütler açısından anlaşılması gerektiğini öne
süren argümanları doğrultusunda, araştırmamız, sınıf temelli sosyal hayata odaklanmıştır.
Bu amaçla bu çalışmada karışık yöntemler kullanılmıştır. Bu kombine yaklaşım, parçalara
ayrılmış sınıfın sosyal hayatı hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlayacaktır. Nicel
olarak, Bourdieu’nun “çoklu uygunluk çözümlemesi”, sınıf fraksiyonlarını tanımlamak
için kullanılmaktadır. Teorik olarak Bourdieu’nun konsepti ekonomik, sosyal ve kültürel
sermaye arasındaki etkileşimi sağlar (bkz. Bennett ve diğerleri, 2008; Crompton, 2008;
Savage, 2010; Savage ve diğerleri, 2005). Bu nedenle nicel analizde ilk olarak Türkiye’deki
orta sınıfı ideolojiye dayandırılmış, bu temelin üzerine sosyal sınıflar çizilmiştir. Bu
çok boyutlu yaklaşım, nitel analiz için nesnel bir temel sağlar. Yaşam tarzı faktörleri ise
derinlemesine görüşmeler ve gözlem yoluyla belirlenecektir. Araştırma, veri tanımlama
kalıplarını analiz etmek için R veri bilimi araçlarını kullanmaktadır.
Niteliksel bölümde ise, niceliksel araştırmadan elde edilen desenler, yorumlamayı
kolaylaştırmak için verileri sıralamaya yardımcı olan tematik analiz için uygulanmıştır. İlk
önce gerçekçi kodlama süreci uygulanmış ve elde edilebilecek somut sosyolojik kümelenmeler
üzerinden ilerlenmeye çalışılmış, en sonunda da soyut kategoriler oluşturulmuştur. Bu
analiz için QDA5 yazılım aracı kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu araştırmanın en önemli
katkısı, bu sınıfların birbirlerini, aralarında var olan söylemsel hegemonik mücadelelerin
etkisiyle nasıl tanımladıklarını ortaya koymaktır. Genel analiz bize aktif olarak inşa edilmiş
yaşam tarzları hakkında kapsamlı bir bilgi sağlayacaktır.
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21. yüzyılın başlarından itibaren kent çalışmalarının yoğunlaştığı bir döneme girildi. Kuşkusuz
ki bu durumun en önemli sebeplerinden biri, kentin neoliberal sistem tarafından rant elde
edilebilecek bir meta olarak görülmeye başlanmasıdır. Öte yandan, bu yaklaşıma toplumların
verdiği ve “kent hareketleri” başlığı altında toplanabilen karşılıklar da bu alanda yapılan
çalışmaların artmasının bir başka sebebidir [1].
Bu çalışmaların saptadığı hususlardan biri, kentlerin değiştirilip dönüştürülerek rant malzemesi
hâline getirilmesinin kentin içinde yaşayanların yaşam tarzları üzerinde de etkili olduğudur.
Zira kent içerisinde gidilen yerlerin yok olması veya değişmesi, oraya giden insanların başka
yerlere gitme veya aynı yere gidilecekse bile farklı şekilde davranma gibi eğilimler içine
girmesine sebebiyet vermektedir [2].
Üzerinde durulması gereken bir başka nokta ise kentlerin birer mekân olduğu gerçeğidir. Bu
gerçekten hareketle mekân ile bellek arasındaki ilişkiyi hatırlamak gerekir, çünkü belleğin
çalışma mekanizmasını harekete geçiren en işlevsel etmenlerden biri mekândır. Bu bağlamda
kentleri birer bellek mekânı olarak ele alabileceğimiz düşünülmelidir [3].
Hafızanın hatırlama faaliyetine başlamasında nirengi noktası olan mekânlardan biri olan
kentlerin değişip dönüştürülmesi muhakkak ki bellek üzerinde de tahrip edici bir etki
doğuracaktır. Bu etkinin takip edilebilmesi için kenti aktif olarak kullanan bir grup insana
ihtiyaç vardır. Bu gerekliliği karşılayan en uygun kitlenin orta sınıf olduğu söylenebilir. Çünkü
onlar, kentin insanlara sunduğu fırsatlardan imkânları ölçüsünde istifade etme niyetinin
görüldüğü bir sınıfı teşkil eder [4].
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Öte yandan Türkiye ölçeğinde incelendiğinde kentsel değişim/dönüşümün en fazla
görülebileceği kentin İstanbul olduğu belirtilebilir. Zira gerek yaşayan nüfusun çokluğu gerekse
jeopolitik konumu nedeniyle metropol niteliği haiz olan İstanbul, uluslararası düzeyde dahi bu
açıdan incelemeye değer kentler arasına girmiştir [5]. Böyle bir olgunun izini sürebileceğimiz
uygun eserler de içinde İstanbul’un ve orta sınıfın olduğu sinema filmleridir. Bu sebeple bu
çalışmada 2000’li yıllarda çekilip bu özellikleri taşıyan filmlere odaklanılacaktır.
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Bu özellikleri barındırdıkları düşünüldüğü için çalışmada değinilecek olan filmler de kendi
aralarında gruplara ayrılabilir. Ele alınacak tüm filmlerin ortak noktaları olsa da ağırlık
noktalarındaki değişime göre şöyle bir kategorileştirmenin uygun olabileceği söylenebilir:
Kentsel dönüşüm temasının daha yoğun bir şekilde hissedildiği filmler olan 11’e 10 Kala
(Pelin Esmer, 2009) ve Şimdiki Zaman (Belmin Söylemez, 2012), yaşam tarzı meselesinin
daha iyi gözlemlenebildiği filmler olarak Issız Adam (Çağan Irmak, 2008) ve Kaybedenler
Kulübü (Tolga Örnek, 2011), son olarak da orta sınıfın farklı yönleriyle resmedildiği Çoğunluk
(Seren Yüce, 2010) ile Rüzgarda Salınan Nilüfer (Seren Yüce, 2016).
İstanbul’un geçirdiği değişim, gerek kentsel dönüşüm teması üzerinden gerekse de yaşam
tarzı odak noktasına alınarak orta sınıf ekseninde 2000 sonrası Türkiye sineması örnekleriyle
takip edilebilmektedir. Bu takip yapılırken filmler arasında yapılan kategorileştirme ortak
noktalar belirlendiği ve bunun üzerinden bir izlek oluşturulduğu gerçeğini yadsımamaktadır.
Bu ortak noktalardan biri de bu değişimi yaşayan orta sınıf karakterlerin gözlemlenmesidir.
Karakterlerin İstanbul’daki değişim karşısında takındıkları tutum farklılaşsa da bir şekilde
bundan etkilendikleri görülmektedir. Zira bir kentin içinde yaşayan hiç kimsenin kentin
uğradığı dönüşümden azade kalması beklenemez.
Orta sınıfın, İstanbul’un geçirmiş olduğu değişimin (kentle ilişkilenme gibi kimi açılardan)
mağduru olduğu söylenebilmekle beraber bu değişimin faillerine zımnen de olsa ortak olduğu
göz ardı edilmemelidir. Orta sınıfın temel eğilimi olan gelecekte daha iyi yaşam koşulları
elde etme amacı, onu risk almaya itmiştir. Bu rizikoların gözetilmesi esnasında İstanbul,
elde edilebilecek “avantajlar” açısından feda edilebilecek bir unsur olarak görülmüştür [6].
Kuşkusuz ki alınan bu riskin karşısında İstanbul’un uğradığı değişim, orta sınıfın kentteki
yaşam tarzına da yansımıştır.
Bellek mekânının esas işlevi zamanı durdurmak, nesneleri sabitlemek, soyut olanı
somutlaştırmak ve unutmanın önüne geçmektir [7]. Kimi kentler tarihlerine bağlı kalır ve
korunurlar. Böyle kentlerin bellek mekânı olarak tasavvur edilmesi mümkündür. Ancak
İstanbul gibi hızlı ve herhangi bir şeyi muhafaza etme kaygısı gütmeyen bir şekilde değişim
geçiren bir şehrin, bellek mekânı olma özelliğini yitirdiği vurgulanmalıdır.
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İstanbul gibi modernleşmesini hızlı ve çarpık bir değişimle gerçekleştiren kentlerde gündelik
hayatını yaşayan orta sınıf, zaman yapıları gereği (tüketim kültürü, kariyer tipleri, enformasyon
üretimi vb.) unutkan kültüre mahkûmdur [8]. Filmler incelendiğinde İstanbul’un geçirdiği
değişime paralel olarak orta sınıfın yaşam tarzının tüketime dönük biçimde hızlandığı ve bu
sebeple de kente dair hafızanın tahribata uğradığı söylenebilir. Bellek mekanı fonksiyonunu
yerine getiremeyen yeni ve dönüşmüş İstanbul’a dair bir orta sınıf hafızası oluşturulacaksa
incelenen filmler de dahil olmak üzere pek çok filmin bellek mekânı olarak düşünülebileceği
belirtilmelidir.
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1991 Üsküdar doğumlu. 2014’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
oldu. Aynı üniversitenin İletişim Fakültesi’nde çift anadal yapan Aytaç, 2015’te
de Radyo, Tv ve Sinema bölümünü bitirdi. Her iki alanı birbiriyle harmanlayarak
disiplinlerarası çalışmalar yapmak gibi bir dertle İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Hukuku ve Marmara Üniversitesi Sinema Yüksek Lisans programlarında
eğitim aldı. Her ne kadar akademik hayatına İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza
Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başlasa da iletişim alanında
akademik çalışma yapmayı daha keyifli bulduğundan ve disiplinlerarası çalışmaya
daha uygun bir alan olduğunu düşündüğünden bu görevinden istifa ederek İletişim
Fakültesi’nde araştırma görevliliği yapmaya başladı. Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı kapsamında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne atanan Aytaç, yüksek
lisans eğitimi dolayısıyla görevlendirmeyle Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Sinema Anabilim Dalı’nda görev yaptı ve 2017 Temmuz ayında “Film Festivallerinde
Belgeseller ve Sansür: Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek ve Bakur” adlı teziyle sinema
yüksek lisansını tamamladı. Mersin Üniversitesi’nde doktora programı açılması
sebebiyle geri çağrılan Aytaç, Ekim 2017’den beri Mersin Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor, doktora eğitimine ders dönemiyle
devam ediyor.
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Tarsus doğumlu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema
Bölümü’nden 2000’de mezun oldu. 2007’de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler
Enstitüsü’ne bağlı Radyo, TV ve Sinema Yüksek Lisans Programı’nı “12 Eylül
Filmlerinde Şiddetin Sunumu” başlıklı teziyle Prof. Dr. Ruken Öztürk danışmanlığında
tamamladı. Uzun yıllar Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema
Bölümü’nde uzman olarak çalışan Altınay’ın sözleşmesi, Nisan 2016’da yenilenmedi.
Barış imzacılarından olan Altınay, sözleşmesi yenilenmeyerek üniversite yönetimi
tarafından işsiz bırakılmasına karşın yine de 29 Nisan 2017 tarihli ihraç KHK’sında
ismi yer alanlardan biri oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
sinema alanındaki çalışmalarına doktora düzeyinde devam ediyor, yeterlilik sınavını
geçmiş durumda.
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Müziğin somut veya soyut doğasına dair tartışmalar üzerine geçtiğimiz yüzyılda
oldukça fazla düşünce üretildi. Notlar, kayıtlı müzik, radyo yayını gibi taşıyıcı formlar
ve müzik aracılarıyla birlikte, bestecinin, yapımcının, icracının ve dinleyicinin müzik
sahipliği, filozoflar, müzisyenler ve sosyologların ilgi alanları arasında yer aldı.
Streaming (dinleme) platformları kıyasla yeni olgular oldukları, müzik tüketim ve
koleksiyon pratikleri de önce dijital müziğin, ardından da streaming’in ortaya çıkışıyla
büyük değişimlerden geçtikleri için, müzik koleksiyonları ve küratöryel pratiklerle
ilgili çalışan araştırma alanları, yeni incelemeler, bazı unsurların geliştirilmesi, bazı
terimlerin ise yeniden tanımlanması için olasılıklar yaratıyor. Bu durum, kısmen
müziğin koleksiyonu yapılabilir doğasının değişimiyle ilgili.
Doktora tezimi kişisel Spotify çalma listeleri ve dijital kürasyon üzerine yazmaktayım.
Bu çalışma, sanal alemde koleksiyonu yapılan objelere nasıl yaklaşılması gerektiğine
dair bir tartışma ortaya çıkarıyor. Sanal alemde sahip olmak mümkün müdür, sahip
olmadığının koleksiyonunu yapmak mümkün müdür, “erişim” “sahip olmanın” yerini
mi aldı vs. Tüm bu sorular tek bir noktadan kaynaklanıyor: Spotify gibi bir dinleme
platformunda bir şarkı gerçekten nedir?
Dinleyicinin sahipliği bir kavram olarak ancak insanlık müziği satın alınabilecek ve
sahip olunabilecek fiziksel formlara kaydetmeyi başardıktan sonra ortaya çıktı. Bir
kayda sahip olmak dinleyiciyi ana kaydın haklarına ve temsili haklara yasal olarak
sahip kılmıyor, dinleyicinin taşıyıcı forma sahip olduğunu ve içeriğini tüketmeye
hakkı olduğunu gösteriyordu. Bu, önce fonogramlar, sonra plaklar, kasetler, CD’ler,
MD’ler üzerinden müziği koleksiyonu yapılabilir bir nesne hâline getirdi.
“Collecting Music in the Digital Realm. Popular Music and Society” isimli makalesinde
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McCourt, “her yeni format daha az fiziksel varlığa sahip, aynı zamanda daha fazla
depolama alanı sunuyor ve kullanıcı programlamasına daha çok fırsat veriyor,” demiştir
[1]. Dijital CD’ler, aktarılmış ses dosyaları, indirilmiş mp3’ler, aynı zamanda dinleme
platformlarındaki şarkılar ve çalma listeleri, müziğin elle tutulamayan örnekleridir.
Buradaki temel fark, fiziksel çağdaki müzik koleksiyonlarında, dinleyici taşıyıcının
fiziksel olarak sahibidir. Şimdi artık yalnızca dijital veri, bilgi söz konusu. Kaydın, bit
olarak veya streaming’de olduğu üzere adres olarak ne olduğuna dair bilgi. Dinleme
platformlarında, müzik çevrimiçi ve dışı erişim için platform dışında dijital olarak
indirilemez, taşınamaz veya değiştirilemez. Her ne kadar Spotify gibi dinleme
platformları çevrimdışı tüketime izin verecek şekilde içerik indirmeye olanak sağlasa
da, içerik yalnızca platform üzerinden ulaşılabilirdir, taşınamaz veya değiştirilemez.
Streaming ile fiziksel taşıyıcılar vasıtasıyla müzik satın almak, yerini, erişim iznine
abone olma pratiğine bıraktı. Streaming’den önce hem fiziksel taşıyıcılardaki hem
de dijital formlardaki şarkılar, fiziksel veya dijital olarak dinleyicinin civarında
bulunurdu. Bu bağlamda dinleme platformlarında dinleyicilerin topladıkları, pratikte
yer imleridir. Tek bir sunucu veya birkaç merkezi sunucuda saklanan bilgiye çevrimiçi
ulaşmak için bir adres defteri. Dinleme platformlarındaki şarkıların bu doğası,
çalma listelerindeki şarkıları hem bilgi öğesi (information item) hem de koleksiyonu
yapılabilir nesne (collectable object) olarak tartışmaya açıyor.
Streaming şarkılarını hem bilgi hem de koleksiyon çalışmaları üzerinden tartışmak,
güncel bağlamla dijital müzik ve streaming’in çerçevesinden çıkmadan, kişisel
streaming çalma listesi kürasyonunun geleneksel koleksiyon bakımından çalışılmasını
da mümkün kılıyor. Bugüne dek iki çalışma alanı da, diğerinin varlığını göz önünde
bulundurarak bu özgül nokta üzerinde esaslı bir şekilde durmamış görünüyor, bu
sebeple streaming çalma listelerinin bu iki alanı da yönteminde bulunduracak şekilde
yapılacak bir incelemesi, umut ediyorum ki hem bilgi yönetimi çalışmalarının müzik
koleksiyonlarını işleme biçimine hem de koleksiyon çalışmalarının dijitale, yer imi
koleksiyonlarına bakış açısına katkıda bulunacaktır.
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Onur Sesigür lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde,
yüksek lisans eğitimini ise Westminster Üniversitesi Ses ve Müzik Yapımcılığı
Programı’nda tamamladı. Hâlihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri
Doktora Programı’nda yeterliliğini vermiş bir doktor adayı. Hayatına akademide
devam etme kararı alıp İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü’nde araştırma
görevlisi olarak görev almaya başlamadan önce reklam piyasasında ses tasarımcılığı,
müzik yapımcılığı ve post-prodüksiyon koordinatörlüğü yaptı, uluslararası bir dijital
müzik ve film dağıtımcısı bünyesinde Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev aldı.
Kültür, sanat ve politika web sitesi vesaire.org’un yazarlarından ve kurucularından.
İlgi duyduğu araştırma alanları arasında dijital müzik, kültür endüstrisi, popüler
müzik ve müzik sosyolojisi yer alıyor.
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Bu çalışma, epistemolojik ve metodolojik sınırların geçişinin bilgi çalışanlarında
Yapay Zekâ ( YZ) temsillerini keşfetmeye yönelik tez çalışması içinde nasıl
kavramsallaştırılabileceğini tanımlamayı hedeflemektedir. Bilgi çalışanları ve
özellikle bu tanım altındaki yazılım/bilgisayar bilimleriyle ilgilenen gruplar, YZ

alanında hem üretim yapmakta, hem de yüksek oranda katılımla bu sistemlere
günlük yaşam pratiklerinde yer vermektedirler. Algoritmaların işlevsel, pratik
yanıyla yoğun bir şekilde vakit geçirmelerine rağmen bilgi işçileri, Yapay Zekâ
kavramına metaforik olarak bakmaya devam etmekte, bu algoritmik sistemleri
belli bir teleolojiyle mitsel olarak konumlandırmaktadırlar. Temel sorusu sosyal
temsiliyet teorisiyle beraber Yapay Zekâ’nın medyadaki dikotomlara dayalı
konumlanmasının pratik hayatlarında onu kullanan bilgi işçileri arasındaki
difüz yonunu anlamak olan doktora tez çalışması, aynı zamanda epistemolojik
ve metodolojik sınır geçişlerini anlamak açısından da bir vaka olarak görülebilir.
YZ, bir süreçten teknolojik bir nesneye, hatta bir ideoloji veya dine kadar çeşitli
biçimlerde temsil edilen yaygın bir kavram olduğundan, iki adımlı bir yöntem
gerektirmektedir. Anlamın söylem analiziyle metinsel olarak nasıl oluşturulduğunu
ele almak için medya belgelerinin büyük miktarlarda Doğal Dil İşleme (NLP)
yöntemleriyle işlenmesi ve bu işleme sonuçlarından alınan medyadaki sembolik
dilin sosyo-kültürel ve politik süreçlerle, günlük hayatın pratikleriyle nasıl
bir semiyotik sonuca vardığının yarı-yapılandırılmış görüşmelerle anlaşılması.
Kalitatif araştırmanın herhangi bir aşamasında araştırmacı, bilgisayar
algoritmasının korpus’taki diğer ilgili konuları çerçevesinde katılımcılardan
sağlayabileceği farklı bir temaya dayanarak makinenin işlettiği metin çıkarma
sürecini değiştirebilir. Hermenötik daire kavramı içerisinde bu yaklaşım, makineyle
beraber yürütüldüğünde nitel araştırma yöntemleri açısından disiplinlerarası
girişimleri tetikleyebilir. Bu metodoloji yaklaşımı ve genel araştırma süreci, hem
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konferansın temalarından olan disiplinlerarası çalışma ve karma yöntemlerin
YZ ’nin temsili çalışmasında bir vaka üzerinde uygulanması açısından, hem de
dikey bir disiplinin uygulamalarında gelişen bir metodolojinin aksine, sınırların
akışkanlığına dikkat eden, iteratif bir ilişki içinde araştırma boyunca gelişen bir
çapraz sınır metodolojisi olması açısından tartışılacaktır.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Doktora Programı öğrencisi ve doktor adayı. Yapay
Zekâ özelinde teknoloji - insan ilişkisinin sosyal bilimler açısından irdelenmesiyle
ilgileniyor. İTÜ’den mühendislik lisans (1992), Koç Üniversitesi’nden MBA yüksek
lisans (1998) derecelerini aldıktan sonra özel sektörde pazarlama iletişimi ve dijital
iletişim alanında çalışmaya başladı. 1999’da hayata geçen Türkiye’nin ilk dijital iletişim
şirketlerinden birinin kurucusu ve halen dünyanın en büyük iletişim holdinglerinden
birinin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde lisans seviyesinde İletişim Tasarımı, yüksek lisans seviyesinde Dijital
Dönüşüm dersleri veriyor. Reklamcılık Vakfı’nın Yönetim Kurulu üyesi.
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Katılımcı Eylem Araştırması Metodu
olarak Forum Tiyatrosu
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Bu sunumda “Katılımcı iletişim alanı olarak Forum Tiyatrosu” konulu tez çalışmamı ele
alıyorum. Augusto Boal’ın Forum Tiyatrosu tekniklerinin katılımcı eylem araştırması
metodu olarak kullanıldığı çalışma, tiyatro grubu kuran doktorların katılımıyla
gerçekleştirildi. Birlikte “iyi hekimlik pratiğini” koruma stratejileri geliştirmek için
tiyatro grubu kuran bir grup doktorun çalışmasına, kolaylaştırıcı olarak katıldım.
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Doktorlarla üç ay süren Forum Tiyatrosu çalışmalarının sonucunda Dr İyi Hekim
oyunu ortaya çıktı. Doktor oyuncuların seyirci meslektaşları için sergilediği doğaçlama
oyunun forum bölümünde seyirciler de oyuna katıldı.

Doktorlarla üç ay süren Forum Tiyatrosu çalışmalarında doğaçlama, rol yapma ve imge
çalışmalarının fonksiyonu, oyundaki karakterlerin ve mizansenlerin oluşumundaki
rolü, bu sürecin sağladığı verilerle bağlantılı olarak analiz edildi. Sunumda, bu süreç
aktarıldıktan sonra tiyatronun metodoloji olarak kullanılmasının yararlı olduğu
durumlara değinilmektedir. Bu çalışma aynı zamanda, sanata dayalı araştırmalarla,
özellikle dezavantajlı grupların anlatılarının incelenmesinde, bu tekniklerin
kullanılmasının yararına dikkat çeker.
Disipliner, metodolojik ve teorik sınırların aşıldığı disiplinlerarası yaklaşımla
geliştirilmiş sanata dayalı araştırma uygulamaları (Leavy, 2011), araştırmada katılım
unsurunu ön planda tutar. Doğrudan deneyim olarak kavramsallaştırılan bu yaklaşım,
araştırmanın çoksesli olmasına imkan sağlar (Finley, 2008; Leavy, 2009). Araştırma
sürecinin kendisi, katılımcıların kendi arasındaki etkileşim için imkanlar yaratır. Bu
sürece araştırma izleyicisi de dahildir (Gladstone, 2012).
Katılımcı araştırma yaklaşımı, aynı zamanda katılımcıların araştırma sürecinde ne elde
ettiğine odaklanır. Araştırmada “katılım” sürecine yüklenen anlam, katılımcılarına karşı
sorumluluk paylaşan beşeri ve sosyal bilimler, sanatlar tarafından sorgulanmaktadır.
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Araştırmaya “katılımcıların ne şekilde dahil olduğu” konusunu- “Katılımcılar yalnızca
bu araştırmanın konusu mu, yoksa araştırma hakkında söz sahibi mi?” sorularını
(Green, 2000) bu süreç boyunca göz önünde bulundurdum.
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1920’lerde Jacob Moreno tarafından geliştirilen psikodramadan itibaren drama
ve rol yapmak konusu, farklı disiplinler tarafından incelendi. Rol yapmak, tiyatro
çalışmalarında “performans”la ilişkili olarak, sosyal psikolojide benliğin günlük
sunumu, oyun çalışmalarında “rol yapma oyunları” bağlamında, psikoterapide iyileşme
aracı olarak, eğitimde deneyimsel öğretim yolu bağlamında araştırıldı. Bu tür dramatik
performanslarda çok katmanlı süreçler, katılımcıların yaşamlarına ve algılarına ilişkin
“mış gibi” hipotetik gerçeklik yaratır. Dramanın laboratuvar gibi suni bir ortamda
yaşattığı “mış gibi” eylem deneyimi, eylem bilgisini harekete geçirir.
Rol yapma konusunun grup dinamiklerindeki yerini araştırırken Augusto Boal’ın
Forum Tiyatrosu tekniğiyle tanıştım. (Forum Tiyatrosu, Katılımcı Eylem Araştırması
ve Ezilenlerin Pedagojisi ile aynı aile ağacından geliyor). Rol yapma süreçlerini
kullanması açısından psikodramayla benzerlik gösteren Forum Tiyatrosu’nda
katılımcılar, ortak bir sorunu paylaşan topluluğun üyeleridir. Bu problemi çözmeye
yönelik stratejiler geliştirirken topluluk dinamikleri ve güç ilişkileri de incelenir.
Forum Tiyatrosu, temel olarak atölye çalışmalarıyla başlayan, sahnelenen ve seyirciyle
olan etkileşimle performans olarak devam eden bir diyalog sürecidir. Oyunun teması,
katılımcı grup tarafından belirlenir ve ortak çatışma noktaları seyirciye doğaçlama
oyun olarak sunulur. Seyirciler, oyuncuların yerine geçerek oyuna müdahale etmeye
teşvik edilir. Augusto Boal, bu tür tiyatroyu bir grubun dönüşüm stratejileri için hep
birlikte kendi yaşamlarını oynadıkları bir alan olarak tasarlamıştır. İnteraktif tiyatro
formu olan Forum Tiyatrosu’nun sloganı, “hayatın provası”dır. Forum Tiyatrosu
sahnesinin teoriyi hayata geçirmek için bir uygulama alanı olduğu söylenebilir.
Forum Tiyatrosu’nu araştırma metodu olarak incelemek için teori ve pratiğin
birbirini takip ettiği katılımcı eylem araştırması modelinden yararlandım. Katılımcı
eylem araştırması, bireylerin ve içinde bulundukları toplulukların kendi amaçları
doğrultusunda gelişimini hedefler (Reason and Bradbury, 2001: 1). Araştırma süreç
ve sonuçlarının demokratik ve katılımcı olmasına ilişkin olasılıkları araştıran bu
yaklaşım, sadece elde edilen verilerin sunulmasını değil, ortaya çıkan verilerin işlevini
de gözetme sorumluluğunu almayı gerektirir.
Katılımcı eylem araştırması metodu olarak Forum Tiyatrosu, katılımcılar arasındaki
hiyerarşiyi en aza indirmeyi amaçlayan demokratik yaklaşımı benimser. Bunu,
araştırmada araştırmacı ve katılımcı arasındaki ilişkiye paralel olarak, hem kolaylaştırıcı
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ve oyuncular hem de oyuncu ve seyirci arasındaki ilişkide yapmayı amaçlar.
Performans sırasında ortaya çıkan bilgi, geleneksel mülakattan farklı öngörüler içerir.
Katılımcıların gerçek yaşam hikâyelerinden ilham alan kurgu anlatımlar vasıtasıyla
araştırma fırsatı verir. Bu araştırmada katılımcılarla yapılan görüşmeler, doğaçlama
oyun ve araştırma gözlemlerini tamamlayıcı veri olarak kullanılmıştır.

60

Özet olarak, Forum Tiyatrosu ve katılımcı araştırma yöntemlerinin birçok ortak
noktası vardır. Bunlardan en önemlisi de bu sürecin katılımcıların yaşamına etkisidir.
Katılımcı araştırma yöntemlerinde bir sonraki aşama, katılımcıların araştırmacıyla
birlikte çalışması, problemlerin birlikte belirlenmesi ve araştırmanın o topluluğun
üyeleriyle birlikte gerçekleştirilmesi olabilir.

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı

Kaynakça
Cox, P, Geisen, T & Green R. (2008) Introduction: The Importance of Qualitative Research and Social
Change: European Contexts. In Cox, P, Geisen, T & Green R. (Eds.). Qualitative Research and Social
Change (pp 1-15). Houndmills: Palgrave MacMillan.
Finley, S. (2008). Arts-based research. In J. G. Knowles & A. L. Cole (Eds.), Handbook of the arts in
qualitative research: Perspectives, methodologies, examples, and issues (pp. 71–81). Thousand Oaks: SAGE.
Gladstone, B. M.; Boydell, K. M.; Volpe, T.; Allemang, B. & Stasiulis, E. (2012). The Production and
Dissemination of Knowledge: A Scoping Review of Arts-Based Health Research. Forum Qualitative
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 13(1).
Leavy, P. (2011). Essentials of transdisciplinary research: Using problem-centered methodologies. Walnut
Creek, CA: Left Coast Press.

61

Leavy, P. (2009). Method meets art: Arts-based research practice. New York: Guilford Press.
Reason, P & Bradbury. (2001). What is Good Action Research. Action Research 8 (1) 93-109

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı

62

Zeynep Kunt
Zeynep Kunt, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri doktora öğrencisi.
Lisans öğrenimini İngiltere’de Kent Üniversitesi Sosyal Antropoloji ve Sosyoloji
Bölümü’nde tamamladıktan sonra ABD’de New School Üniversitesi Medya
Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Bu sırada üniversitede asistan olarak görev
aldı. New York’ta ABC News Productions’ta, Türkiye’de CNNTürk televizyonunda
belgesel programlarında prodüktör olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti ajansının da aralarında olduğu farklı kurum ve projeler için iletişim
danışmanlığı yaptı. British Council’da İletişim Müdürü olarak çalıştı. Şu anda doktora
çalışmasının yanı sıra “Plural Heritages of Istanbul: The Case of The Land Walls”
(İstanbul’un Çoğul Mirası: Kara Surları) projesinde araştırmacı olarak çalışıyor.
İlgi alanlarının arasında performans etnografisi, dijital antropoloji, forum tiyatrosu,
çatışma dönüşümü, belgesel yer alıyor.

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Bilimleri Doktora Programı
28-29 Mayıs santralistanbul Kampüsü
RE-THINKING METHODOLOGY
IPCC2018 Interdisciplinary PhD Communication Conference
İstanbul Bilgi University, PhD in Communication Program
May 28-29 santralistanbul Campus

IPCC2018 KONFERANS PROGRAMI
İstanbul Bilgi Üniversitesi
santralistanbul Kampüsü
E1-101A

http://ipcc.bilgi.edu.tr
ipcc@bilgi.edu.tr
ipcc2018
ipcc2018

28 Mayıs

1. GÜN

29 Mayıs

9:30 - 10:00

KAYIT

10:00 - 10:30

KAHVE / BULUŞMA

10:00 - 10:30

AÇILIŞ

10:30 - 12:00

PANEL 4: DENEYSEL YAKLAŞIMLAR

10:30 - 12:00

PANEL 1: TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR

Moderatör: Onur Sesigür

Onur Sesigür
Çalma Listenizde Bir Şarkı: Nasıl Düşünülmeli?

Can Koçak
Senaryo ve Oyun Yazımında “Susan Anlatıcı”
Yöntemi ve Bu Yöntem Kullanılarak Yazılacak
Yeni Çalışmalar için Olanakların Araştırılması

Hande Büyükatlı
Sanat ve Tasarım Eğitimi'nde Yaratıcılık: Oyun
Etkileşiminin Araştırılmasında Yönteme Dair Sorunlar

Zeynep Kunt
Katılımcı Eylem Araştırması Metodu Olarak
Forum Tiyatrosu

Serhat Akkılıç
Yapay Zeka‘nın Medya Temsiliyetini Anlamak
ve Disiplinlerarası Metodoloji

Melike Özmen
Bilgi Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım:
“Yöntem Olarak Sezgi”

Moderatör: Melike Özmen

12:00 - 13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00 - 13:30

SEMİNER: YAYIMLANMAK

12:00 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 14:30

PANEL 5: KİMLİK

Moderatör: Can Koçak

Konuşmacı: Salvatore Scifo
13:30 - 15:00

2. GÜN

Adil Serhan Şahin
Özneyi Queerleştirmek: Ötekinin Ötekisini
İnşa Etmek Karşısında Queer Çalışmaları için
Yeni Bir Yöntem

PANEL 2: MEKAN VE KÜLTÜR
Moderatör: Serhan Şahin

Leyla Bektaş Ata
Çocukluk Mahallesinde Sahaya Dönüşmek
Oto-Etnografinin İmkânları Üzerine
Onur Aytaç ve Galip Deniz Altay
Kentin Unutmaya Mahkum Orta Sınıfı: İstanbul’daki
"Dönüşüm"e Sinemasal Temsiller Üzerinden Bakmak
15:00 - 15:30

ARA

15:30 - 16:30

PANEL 3: MEDYA

Moderatör: Dilek Gürsoy
Aslı Tosuner
Twitter'da Hikaye Anlatıcılığının Anlatısal Sorgulama
Yöntemi Üzerinden İncelenmesi
İmge Tuğçe Bağır
Bilgiye Erişim Olanakları ve Açık Erişimli Feminist
Dergiler Üzerine Değerlendirmeler

Müge Hasbay Öztunç
Türkiye’de Değişen Sosyal ve Sınıf Yapılarında
Yaşam Biçimlerinin Etkileşimi
14:30 - 15:00

KAPANIŞ

