
 

HĠKAYE ANLATICILIĞI ÇERÇEVESĠNDE  MARKA 

HĠKAYELERĠ ve MARKALAġMADAKĠ YERĠ: BĠR MODEL 

ÖNERĠSĠ  

Aylin Talu 

17 11 85 205 

Orcid: 0000-0001-6427-2767 

DOKTORA TEZĠ 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı  

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı 

Danışman: Prof.Dr. Filiz Otay Demir 

 

 

 

 

 
 

İstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Mayıs, 2021 



 

ii 

 

JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAYI 

 

Bu belge, Yükseköğretim Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihli “Lisansüstü 

Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin 

Yönerge” ile bildirilen 6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

gizlenmiştir.  

 

 

  



 

iii 

 

 

ETĠK ĠLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI 

 

Bu belge, Yükseköğretim Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihli “Lisansüstü 

Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin 

Yönerge” ile bildirilen 6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

gizlenmiştir.  

 

  



 

iv 

 

 

TEġEKKÜR 

    Çalışmanın her aşamasında yanımda olduğunu hissettiren, karşılaştığım 

güçlüklerin aşılmasında destek olarak  bilgisi ile  beni her zaman aydınlatan, birlikte 

çalışmaktan her zaman onur duyacağım, örnek aldığım değerli tez danışmanım Prof. Dr. 

Filiz Otay Demir‟e sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım.  

Ayrıca, tez izleme sürecindeki değerli katkıları ve akademik önerileri ile 

yardımlarını esirgemeyen, izleme jürimde yer alan kıymetli hocalarım Prof. Dr. Zafer 

Kesebir‟e ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nil Kireçci‟ye, Maltepe Üniversitesi‟nde 

çalışmaya başladığım andan itibaren  her zaman yardımcı, her konuda destek olan ve 

akademik yola başlamamda büyük pay sahibi olan değerli hocam ve okul müdürüm 

Dr.h.c Yıldız CAN‟a, yüksek lisans yolumu açan, bilgi ve deneyimiyle her zaman 

yanımda olan Prof. Dr. Gülşen Sayın‟a ve bana cesaret veren, görüş ve katkılarını 

esirgemeyen Dr. Hayrünisa Aligil‟e, bu süreç içerisinde pek çok şey paylaştığım 

çalışma arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarım Selen Bilginer Halefoğlu ve Doğan 

Korkmaz‟a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Ve doktora eğitimim başladığı andan itibaren, beni sevgi ve destekleriyle 

yüreklendiren kızlarım Eda ve Ece Talu‟ya, çalışma süresince tükenmeyen sabrı ile beni 

sürekli teşvik eden ve özverili yaklaşımı ile bana güç veren eşim Levent Talu‟ya, yine 

bu süreçte bana inanan, destekleyen ve beni yalnız bırakmayan annem Tülay Ünlü‟ye ve 

babam Aydemir Ünlü‟ye, ablam Aysun Koşal‟a teşekkürü bir borç bilirim.    

 

                                                                                                       Aylin Talu 

                                                                                                       Mayıs, 2021 

 

 



 

v 

 

 

ÖZ 

HĠKAYE ANLATICILIĞI ÇERÇEVESĠNDE MARKA HĠKAYELERĠ ve 

MARKALAġMADAKĠ YERĠ: BĠR MODEL ÖNERĠSĠ     

 

Aylin Talu 

  Doktora Tezi  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı  

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı 

Danışman: Prof. Dr. Filiz Otay Demir 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021 

Teknolojinin ve dijital dünyanın gereksinimlerine bağlı olarak günümüz 

pazarında işletmeler, tüketiciye ulaşabilmek için farklı marka stratejileri geliştirmekte 

ve bu süreçte markalara kişilik kazandırılarak tüketici zihninde kalıcılık yaratmak ve 

doğru algıyı oluşturmayı hedeflemektedirler. 

     Bu çalışmada Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung tarafından 

geliştirilmiş edebiyattan sanata, toplum bilimlerinden eğitim bilimlerine kadar 

kullanılan arketip kavramının hikaye anlatıcılığı ile desteklenerek marka hikayelerinin 

markalaşmadaki yeri ele alınmıştır. Ayrıca çalışmada marka kurucu hikayeleri arketip 

kavramı ile birlikte hikaye anlatıcılığı ekseninde ele alınmış ve bu çerçevede hikaye 

kuramcısı Christopher Booker‟ın Yedi Temel Hikaye Örgüsü: Neden Hikayeler Anlatırız 

temelinde incelenmiştir. 

    Teknoloji dünyasında internete ve teknolojiye yatırım yapan marka hikayeleri 

J. Aaker‟ın marka kişilik ölçeğine alternatif olarak Mark ve Pearson‟ın Gustav Jung‟un 

temel kuramlarına dayanarak geliştirdikleri on iki temel arketip modeline uyarlanarak 

ele alınmıştır. Son olarak, hikaye anlatıcılığı çerçevesinde marka oluşumuna fayda 

sağlayabilecek bir hikayeleştirme model önerisi ortaya konmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Hikaye Anlatıcılığı, Marka, Markalaşma, Marka Hikayeleri. 
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ABSTRACT 

BRAND STORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF STORYTELLING 

AND ITS  ROLE IN BRAND BUILDING: A MODEL PROPOSAL 

   Aylin Talu 

PhD Thesis 

Department of Public Relations and Publicity 

Public Relations and Advertising Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Filiz Otay Demir 

Maltepe University Graduate School, 2021 

Depending on the requirements of technology and the digital world, business 

operations in today's market develop different brand strategies to reach the consumer, 

and in this process, they aim to create permanence in the consumer mind and create the 

accurate perception by gaining personality to the brands. 

In this study, the place of brand stories in branding is discussed with the concept 

of archetype with storytelling support used in variety of areas ranging from literature to 

arts, from social sciences to educational sciences and developed by Carl Gustav Jung, 

the founder of Analytical Psychology. In addition, in the study, brand founding stories 

are handled in the axis of storytelling together with the concept of archetype and within 

this framework, it was examined on the basis of Christopher Booker‟s The Seven Basic 

Plots: Why We Tell Stories. 

Brand stories that invest and avail in the internet and technology in the 

technological world are discussed as an alternative to J. Aaker's brand personality scale 

by adapting them to twelve basic archetype models developed by Margaret Mark and 

Carol Pearson based on Gustav Jung's basic theories. Finally, a storytelling model 

proposal has been put forward that can benefit brand building within the framework of 

storytelling. 

Keywords: Storytelling, Brand, Brand building, Brand Stories. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Hikayeler, hatırlama, üzerinde durulması gereken bir konu durumuna gelme, 

sosyal medyayı harekete geçirme, güçlü bir ifade yaratma, ikna etme, esinlenme ve daha 

bir çok bakımdan  toplum üzerinde etki yaratan olgulardır (Aaker, 2020, s.17). İletişimin 

vazgeçilmez unsuru olan hikayeler, çoğu zaman fantastik öğeler içerse de gerçek olanla 

yakın ilişki içerisindedir. Bir çok toplumsal ve kültürel öğeleri içinde barındıran 

hikayeler, toplumların ortak dil oluşumunda çok etkilidirler (Akbayır, 2016, s.68). 

Hikayeler, insanların temel düşünce biçimini yansıtarak, kendimizi ve dünyayı 

anlamlandırmamızda büyük rol oynarlar (Erbaş, 2018, s.1082). 

Özellikle son yıllarda hikaye anlatıcılığı liderlik, halkla ilişkiler, pazarlama, 

kurumsal iletişim, satış ve marka gibi alanlarda ve sosyal medya kampanyalarında da 

karşımıza çıkmaktadır. Edebiyat ve sinema, eğitim bilimleri gibi disiplinlerde literatürde 

çalışmalar olmasına rağmen marka kurucu hikayelerinin marka karakterlerine 

yansımasına dair hikaye anlatıcılığına dayalı çalışmalar sınırlıdır. Markalar ve hikayeler 

birbirleri ile ilişkili kavramlardır, çünkü markalar duyulan, takip edilen, deneyimlenen, 

okunan, izlenen hikayelerin bir toplamıdır. Markalar tüketicilerin zihinlerinde hikayeler 

ile canlanır ve büyük bir etki yaratırlar. Dolayısıyla hikayeler, tüketici ve markalar 

arasında kuvvetli bir bağın oluşmasına katkı sağlarlar. Hikayesi olan bir markanın, 

bireyler üzerinde etki yaratmasının en temel sebebi, hikayenin markaya hayat vermesi ve 

bunun sonucunda kalıcılığını sağlamasıdır. Hikaye anlatımı, hikaye aracılığı ile markayla 

bağ kurabilmiş bireye, hikayenin bir parçası olması deneyimini yaşatır ve o marka bireyin 

zihninde yaşamaya başlar (Baykal, 2015, s.2). Hikaye anlatımı, içerikle etkileşime girmek 

ve bireyle anlamlı ve unutulmaz bir şekilde bağlantı kurmak için, bilgi yönetiminde, 

kurumsal kültürde, markalaşmada ve reklamcılıkta kullanılır (Kernbach, 2019, s.2). 

Hikaye anlatıcılığının gücünü kullanan markalar, bireyle kurdukları etkileşim ile marka 

kişiliğini,  yapılandırmaktadır. Marka kişiliği de, bireylerin sahip olduğu niteliklerle ortak 

noktada buluşan, markalarında insani özelliklerinin olduğunu belirten ve bireye mesaj 

veren bir kavramdır. Marka kişiliğini net bir şekilde aktaran hikayeler marka kimliği 
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belirlemede çok önemli bir yere sahip olmakla beraber, ayrıca marka ve hedef kitle 

arasında da iletişimin yapı taşını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, öncelikle hikaye ve hikaye anlatıcılığının tanımı yapılacak, 

edebiyat alanında geçerli olan anlatı teorileri ışığında marka kurucularını merkeze alan 

marka hikayeleri, marka oluşumuna katkıda bulunacak nitelikte bilgimiz dahilinde 

literatürde ilk defa bu şekilde bir bakış açısı ile incelenecek ve marka kişiliğine 

yansımasında hikaye anlatıcılığının nasıl kullanılacağı araştırılacaktır.  

 Markalar ve hikayeler, analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un 

geliştirmiş olduğu oniki temel arketip modeline olan uygunluğu, hangi marka 

karakterinin hangi arketiplerle özdeşleştiği, hikaye anlatıcılığı ekseninde tüketici 

etkileşimi üzerine bir analiz ile incelenecektir. Arketip kavramı farklı disiplinleri içine 

alan bir kavramdır ve marka kişiliği kavramı ile yeni bir bakış açısı oluşturan arketipler, 

bir uyum içerisinde olması sebebiyle, marka kişiliği kavramını açıklamada önemli bir 

yere sahiptir, çünkü markaların kişilik inşa ederken, tüketicilerin markayı ne şekilde ve 

hangi koşullara bağlı olarak tercih ettiklerine bakıp, o durumlara uygun imaj ve duygu 

formlarını (arketipleri) belirlemeleri gerekmektedir. Marka kişiliği bir arketipe 

dayandığındığında daha kolay algılanmakta ve insanların zihninde daha kalıcı hale 

gelmektedir.  

Ayrıca çalışma, hikayenin ilk kuramcılarından olan Aristo’nun görüşlerinden 

hareketle, hikaye ve hikaye anlatıcılığının önemi üzerinde durularak, Vladimir Propp ve 

Christopher Booker gibi hikaye bilimcilerinin hikaye teorileri aracılığıyla marka 

hikayelerine bakmak ve hikaye anlatıcılığı unsurlarının kullanımı ile güçlü marka 

hikayeleri yaratmak ve bu hikayeleri etkin bir biçimde ortaya koyabilmek için bir model 

önerecektir. Böylelikle edebiyat ve marka alanları içinde bir kesişme yaratacaktır. 

 

1.1 Problem  

Hikaye ve hikaye anlatıcılığı kavramları sosyal bilimlerde etkinliğini ve gücünü  

göstermektedir. Bu bağlamda, bazı disiplin ve alanlarda sıkça kullanılmaktadır.  
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Hikaye anlatıcılığı bilgilendirme, bir olaya ışık tutma ve etkileme amacıyla bir 

düşünceyi anlatı biçiminde çerçeveleme eylemidir (Gallo, 2016, s.18). Hikaye anlatımı 

toplumun, çevresindeki kültürü gayri resmi olarak kabullenmesinde önemli bir rol 

oynayan ve çoğu zaman ahlak ve değerlerin aktarımı için kullanılan bir araçtır (Bennett, 

2013, s.13). Hikaye anlatımı ve toplumdaki rolü sözlü hikaye anlatımı olarak yazılı 

insanlık tarihinden öncesine dayanan ve insanların kültürel geleneklerini, inançlarını ve 

mirasını korumak ve paylaşmak için kullanabileceği tek araçtı (Eck, 2006, s.19).  

Hikaye anlatıcısı, yaşanılan, yaşanabilir veya yaşanılacak olan olay veya olayları 

anlatır. Bu sebeple hikaye anlatımı, insanın yaşamış olduklarından ortaya çıkardığı, kimi 

zaman eğlenerek zaman geçirmeyi amaçladığı, kimi zaman da gerçek dünyaya ait öğeleri 

oratay çıkaran bir iletişim aracı olmuştur (Sütçü, 2013, s.81). Ek olarak, hikaye 

anlatıcılığı, eğitimin en eski biçimi olması sebebiyle, çocuklara, dünyanın oluşumu, hayat 

ve yaşamdan sonrası hakkında cevaplar vererek eski insan topluluklarını birbirine 

bağlamıştır. Gündelik hayatımızı hikayeler üzerinden yürüttüğümüzü söyleyen William 

Randall,  hikayelerin özünde vurguyu, sessizliği, değinimi barındırdığını ve bir anlamda 

bizi tanımladığını, şekil vererek kontrol ettiğini ve bizi biz yapan parçaları oluşturduğunu 

ifade etmektedir (2014, s.33). Ayrıca hikayeler, insanın empati kurma yeteneğini 

geliştirmede ve olayları kendi hayal gücünü kullanarak şekillendirip tanımada önemli bir 

araç konumundadır. Bununla beraber, hikayeler insanların birtakım duyguları daha 

derinden hissetmelerine olanak tanırken, davranış şekillerinde de içselleştirmelerine katkı 

sağlarlar (Gallo, 2016, s.151). Bu sebeple, insanlara esin kaynağı olan ve onları 

etkileyerek harekete geçiren hikayelere her zaman gereksinim duyulur. 

Ancak son dönemlerde hikaye anlatıcılığı, pazarlama ve marka gibi alanlarda 

işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan güçlü bir araç haline gelmiştir. Markaların hikaye 

anlatıcılığı aracılığıyla bireyle daha derin ve duygusal bir bağ kurduğu ve bu yöntemin 

uzun süreli ilişkiler oluşturduğu düşüncesi öne çıkmıştır (Deniz, 2018, s.249). Hikayeler 

markayı duygusal açıdan zenginleştiren ve müşteriler için çekici ve ilginç hale getiren 

deneyimleri ve kimlik olanaklarını artı bir değer olarak sunarlar. Birçok kez hikaye 

anlatımı bir markanın özünde yatan belirli bir unsura odaklanarak kullanılır. Markanın bu 

temel unsuru vurgulanır ve markanın tanıtımına yardımcı olan hikayedeki ana karaktere 

dönüştürülür (Mucundorfeanu, 2018, s.47). 
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Edebiyat, sinema, toplum ve eğitim bilimleri gibi alanlarda çalışmalar olmasına 

rağmen marka kurucu hikayelerinin ya da marka hikayelerinin hikaye anlatıcılığına dayalı 

çalışmaları sınırlıdır. Bu sebeple, marka hikayelerinin yapısı, nasıl oluştuğu, bugüne 

kadar Türkçe kitap olarak yayınlanmış kurucu marka hikayelerinin markalaşmadaki yeri 

ve önemi incelenecektir. Bu bağlamda, kurucusunun hikayesinin yansıdığı / yansıtıldığı 

bir markanın, nereden ve nasıl geldiği, algılara bakılarak güven oluşturması esası ile, o 

hikayenin tüketicinin alıcı olduğu doğru yerde ve zamanda net mesajlarla tekrarlanarak, 

kendini yenileyerek verilmesi gerekmektedir, çünkü hikayeler en etkili iletişim dilidir. 

Etkin hikayelerin ortak özelliği özgün olması, hedef kitle ile arasında güven oluşturarak 

iletişimi en güçlü şekilde karşılayacak bir marka hikayesi olması ve hayal kırıklığı 

yaratmamasıdır. Bu sebeple, seçilen marka hikayelerinin uzun dönem etkili kalması ve 

güçlü markaların başarısında oynadıkları rolde markalaşma hikayelerinin yansıtılmasının 

ortak yanları, buna göre nasıl hareket edilirse iyi bir marka etkileşimi olacağı hikaye 

anlatıcılığı aracılığıyla analiz edilecektir. 

 

1.2 Amaç 

 

    Geçmişten günümüze hikayeler tüm toplumlarda gelenek görenekleri 

aktarmak, ritüelleri yaşatmak ve bazı efsaneleri dilden dile dolaştırmak için kullanılan bir 

anlatı yöntemidir. 

Günümüzde ise, iletişimin yapı taşlarından biri olan hikaye anlatıcılığının insan 

üzerindeki etkisi, markalara yansıması ya da markalarla anılması ve hedef kitlelerle 

duygusal bir bağ oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle, çalışmanın amacı hikaye 

anlatıcılığının marka / markalar üzerindeki etkileşimi vurgulayarak literatüre katkıda 

bulunmak, günümüzün kuruluş ya da kurucu hikayeleri ile var olmuş global markaların 

hikayelerini incelemek ve hikayeleri ile güç kazanacak birçok markaya yol göstermektir. 

Ayrıca bu çalışmanın, marka kurucu hikayeleri ekseninde hikaye anlatıcılığı desteği ile 

ilgili anlayışı ve farkındalığı artırması beklenmektedir. 

     Bu çalışmanın amacı, “hikaye anlatıcılığı” ve “arketip” kullanımı aracılığıyla 

özellikle marka kurucularına ve kuruluşa dayanan marka hikayelerinin nasıl oluştuğunu 
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ortaya koymaktır. Bundan yola çıkarak, pratik alanda kullanılabilcek bir model 

geliştirilerek, akademik öneriler getirilecektir. 

Araştırmada ayrıca hikayesinin etkinliği ile güçlü, kurucusunun ve marka 

hikayesinin Türkçe olarak yayınlandığı 6 kitabın, bu bağlamda incelenmesi yapılacak ve 

aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.  

Soru 1:  Marka hikayesi ne demektir? 

Soru 2:  Hikayelerin etkileme gücü nereden gelir?  

Soru 3:  Hikaye karakterleri ve marka karakteri arasında bağlantı nedir?  

 

Soru 4: Marka kimliği oluşturmada arketiplerin rolü/yeri nedir? 

 

Soru 5: Edebiyat hikayeleri ve marka hikayeleri arasındaki benzerlik/ farklılıklar  

             nelerdir?  

 

Soru 6: Markalaşmayı olumlu etkilemek için, iyi bir marka hikayesi nasıl   

             anlatılmalıdır?  

 

Soru 7: Marka iletişim stratejisi açısından hikayeler markaların hedef kitleleri ile  

             arasında duygusal bağ kurmak, akılda kalıcılığı ve mesajda etkinlik  

             sağlamak için hangi olanakları sunar?   

 

1.3 Önem 

Araştırmadan elde edilecek bulguların; 

1. Hikaye anlatıcılığı ve hikaye unsurları aracılığı ile güçlü marka hikayelerinin 

potansiyel hedef kitle nezdinde nasıl etkin olması için oynayacağı rol, marka ve 

edebiyatın içiçe geçerek nasıl bir bütün oluşturacağı,  

2. Literatürde az sayıda ve dar kapsamlı çalışmalar mevcut olduğu düşünülerek, 

markalamada etkin hikaye anlatımının rolü ve önemini belirleyen bir model önerileceği, 

hikaye anlatıcılığı ve arketip özelinde gerçekleşen bu modelin Christopher Booker’ın The 

Seven Basic Plots: Why We Tell Stories temelinde oluşturulacağı, 
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3. Bu anlamda yapılacak analizin ve oluşturulacak modelin Türk markalarının 

uygulamalarına ve yapılacak araştırma çalışmalarına ışık tutacağı umulmaktadır. 

Bu araştırma ayrıca hikaye anlatıcılığının marka hikayelerinde ya da marka 

kurucu hikayelerinde kullanımını incelemek açısından  çok önemlidir. Aynı zamanda 

marka kurucularının karakter arketiplerini ve çekiciliklerinin de belirlenmesi bakımından  

farklı bir bakış açısı sunar. Marka kurucu hikayelerinin, ilgi çekici ve etkin karakterlerin 

bu bağlamda incelenecek olması, olay örgülerinin ve karakterlerin olması, arketiplerin 

kullanılması akademisyenler ve araştırmacılar için yol gösterici olacaktır. Pratikte, 

değerler bazında oluşturulmuş bir marka ve özünün şekilsel özellikleri ile bütünlük 

içerisinde marka hikayesine yansıtılıp özgün, samimi ve tutarlı bir şekilde hedef kitleye 

etkin iletişimle sunulması/aktarılması, uzun vadede marka kimliğinin kurgulandığı 

haliyle algılanmasına yarayacaktır. 

 

1.4 Varsayımlar 

Araştırmanın varsayımları şunlardır: 

1. Çalışmanın birinci bölümünde hikaye kuramlarının  araştırılmak üzere seçilen 

marka kurucu hikayelerinin evreni temsil ettiği varsayılmaktadır.  

2. Tespit edilen markaların hikayelerinin, marka karakterine yansıdığı ve hedef kitle 

ile duygusal bir bağ kurdukları varsayılmaktadır 

 

1.5 Sınırlıklar 

1. Kitap olarak yayınlanmış ve Türkçe’ye çevrilmiş  olan marka ve marka kurucu  

    hikayeleri ile sınırlıdır. 

2. Carl Jung’un karakter arketipleri ile marka / markaların nasıl özdeşleşebileceği  

    ile sınırlıdır. 

3. Teknoloji dünyasında internete ve teknolojiye yatırım yapan marka hikayeleri 

 ile  sınırlıdır. 
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1.6 Tanımlar 

Hikaye: Hikaye, bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması; aslı olmayan söz, 

olay; gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü, öykü” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK). 

Hikaye Anlatıcılığı: Storytelling, yani hikaye anlatıcılığı kavramı son dönemlerde 

aşina olduğumuz bir kavramdır. Dünyanın ortak iletişim biçimidir. Bir söz, bir durum ya 

da bir olayı aktarmak ya da anlatmak, bir bakıma anlatılanı içselleştirmektir (Sütçü, 2013, 

s.80). 

Arketip: Arketipler insan kültürü ve deneyiminde bireyin bile farkına varmadan 

ortaya çıkan, gerçekte akılda hep var olan, ortak birçok öğeyi içeren ve ortak bilince anlam 

veren sembollerdir (Bradshaw ve Storm, 2013, s.154 ). 

Marka: Belirli bir kuruluş tarafından belirli bir isimle üretilen, bir üretici ya da 

şirketin ürününü tanıtan, onu diğer üreticilerin ürünlerinden ayırmaya yarayan sembol 

veya biçimlerin tamamıdır (Öztürk, 2104, s.7). 

 

  



 

8 

 

 

BÖLÜM 2. ALANYAZIN 

2.1 Hikaye Tanımı 

Hikaye, hayatın küçük anlarını edebi dilin olanakları ve olaylar, kişiler, zaman ve 

mekan unsurlarıyla sunan anlatıdır. Hikaye anlatılabilen bir özelliğe sahiptir. Yazar 

hayatın kesitlerini kollayarak içindeki sanatçı ruhunu uyaran bir görüntü, olay veya 

duyumu bekler.  Bu arayış ve bekleyiş sanat eserinin oluşumunu hazırlayan bir süreçtir. 

Eğlendirmek amacıyla yazılı veya sözlü olarak kişi ve olayları taklit ederek sunulan 

yazılar bu terimle ifade edilmiştir (Elmas, 2017, s.1). 

Kimi zaman hayali unsurları içeren hikayeler, aynı zamanda gerçeklikle çok yakın 

ilişki içinde bulunmuş ve yüzyıllar boyu iletişime de aracılık etmişlerdir. Özünü yaşam 

deneyimlerinden alan hikayeler, toplum kültürü, insan yaşamı ve önemli olayların bir 

araya gelmesinden etkilenerek oluşmuşlardır (Akbayır,2016, s.68). Bu sebeple hikayeler 

toplumların ortak dil oluşumlarında da nesilden nesile önemli bir rol oynamışlardır.  

Muriel Rukeyser  “Evren atomlardan değil, hikayelerden oluşur” diyerek, bu sözle bize                                                         

hikayelerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır (2000, s.135). Hikayeler 

bizi tanımlar, şekil verir, kontrol eder ve bizi biz yapar. Dünyadaki her kültür okur yazar 

değildir, ama her kültür mutlaka bir hikayeye sahiptir. Hikayeler, insanların olaylara bakış 

açılarını farklı yönlere çekerek biçimlendirir. Hikayeler aracılığıyla farklı dünyalar ve 

insanlar arasındaki mesafe azalır.  İnsanlığın varoluşundan bu yana toplum kültürüne 

anlam kazandıran hikayeler her zaman dünyayı düzensiz, sert, duygusuz bir alandan 

eğlenceli, keyifli, yaşanabilir bir alana çevirmiştir (Aktaran:Çetinkaya, 565, 

McColl&Legorburu, 2016:31). Hikayeler, aynı zamanda, hayali olarak yaratılmış 

kurgusal anlatılarla ve gerçek anlatılar arasında uyum sağlayan bir çerçevedir 

(Polkinghorne, 1991, s.143). 

Hikaye, bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması; aslı olmayan söz, olay; 

gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü, öykü” olarak tanımlanmaktadır 
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(TDK). Simmons’a göre ise “hikayeler, temel anlamda, gerçek ya da kurgusal olayların 

aktarımları”dır (Aktaran: Uygur ve diğ., Simmons, 2017, s.28). 

    Hikayeler, dinleyende çeşitli duygular uyandırır. Bir hikaye dinlediğimiz 

zaman birden fazla mesaj alabiliriz. Hikayenin sonunda mutluluk, hüzün, öfke, heyecan, 

umut gibi çeşitli hislerle dolarız.  

Hikaye, bir anlatıdır ve dahil olanların yaşadığı, hissettiği ve empati kurabildiği 

bir şeydir. Kültürleri ve nesilleri aşan, yüzyıllardır insanlığa eşlik eden hikayeler herkesi 

etkiler. Hikayeyi dinleyen birey, anlatılanlarla ve kendi deneyimlerini birleştirir. Anlatıcı 

anlatır, işaret eder, dinleyen hayal eder ve içselleştirmeye çalışır. Bu durum aynı zamanda 

canlı bir iletişim sağlar. Birey yaşam içindeki  olayları hikayelerin anlam kazandırdığı ve 

şekillendirdiği haliyle yorumladığı zaman, kendi karakterinin özelliğini de ortaya koyar, 

bu sebeple kişiller kendi benliklerini ifade etmek için  hikayelere gereksinim duyarlar ( 

Aktaran: Akbayır, 68, Polkinghorne,1991: 151).  

Hikayeler aracılığıyla işlerin nasıl olduğunu, neden olduklarını onların içindeki 

amacımızı ve rolümüzü açıklarız. Hikayeler bilginin yapı taşlarıdır ve hafıza ve 

öğrenmenin temeli olarak görülebilir. Hikayeler geniş bir şekilde; sözlü, yazılı ve görsel 

olarak  anlatılabilir.  Günlük yaşamımızın büyük bir parçası olan hikayeler, 

deneyimlerimizi yapılandıran ve çoğu zaman insanlar arasındaki iletişimi kuran güçlü bir 

bağlantıdır (Randall, 2014, s.114).  

          Arch George Woodside’a göre hikaye, yaşamın nasıl ve neden değiştiğini ifade 

eder ve yaşamın nispeten dengede olduğu veya dengede olduğu ima edilen bir durum 

veya bağlam içerir (2010, p.535). 

Tarkan Karabel’e göre iyi hikayeler beyin ve bilinçaltımız üzerinde herhangi bir 

rasyonel durumdan çok daha büyük bir etki yaratır ve bir kavramı görsel ve somut hale 

getirirler. Bu sebeple hikayeler anlatıldığında, çoğu zaman insanlarda duygularının çok 

güçlü bir şekilde canlanmasına yolaçarlar (2018, s.8). 

İyi hikayeler genellikle ilginç, sıradışı, kışkırtıcı, ciddi, tartışmalı, şaşırtıcı, ilgi 

çekici veya esin kaynağı olmalıdır. Daha belirgin ifade edersek iyi hikayeler sorulara 

cevap verir, fırsatlardan yararlanır, kişisel deneyim öğelerini içerir, başarısız bir girişimi 
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tanımlar, başarılı bir girişimi anlatır ve insanlarda karar verme ya da bir şeyleri değiştirme 

yetkisini hedefler (Serrat, 2008, s.3). 

Hikayelerin konusu hikayelerin sayısı kadar çoktur. Kaldı ki, hikaye tek bir 

sınıflama değildir. Bir hikayeyi anlatmanın farklı yöntemleri-bire bir, sözlü olarak, 

dramatik olarak, sinematik olarak-olduğu gibi, farklı hikaye türleri de vardır. Masallar, 

fantezi hikayeler, dini hikayeler, korku hikayeleri, haber hikayeler ve romanlar vardır. 

Destanlar ve efsaneler, alegorik hikayeler, polisiyeler ve mitolojik hikayeler en bilinen 

türlerdir. Tarihler ve anıla, biyografiler ve otobiyografiler gibi olgusal hikayeler; tarihsel 

kurgu ve bilimkurgu, gerçekçi kurgu ve gerçeküstücü kurgu, dedektif kurgu ve meta 

kurgu gibi kurmaca hikayeler vardır. Her tür hikayenin kendi kuralları, kendi amacı 

vardır, kendine özgü bir çekiciliğe sahiptir ve kendi tarzını oluşturur (Randall, 2014, 

s.110). 

Hikaye sanatı tüm sanatların en eskisidir. Gılgamış Destanı’nın günümüze 

ulaşmış en eski eser olması,  orada dile getirilen 'dostluk' gibi temel unsurlarının ondan 

sonra yaratılan birçok popüler hikayede yer bulması ve bugün hala okunuyor olması 

hikaye anlatımı için kuvvetli bir örnektir. Derinlemesine hikaye türünün en olağan üstü 

biçimde anlatıldığı Gılgamış akılların tamamen özgür ve doğaçlama melekesini gözler 

önüne sermektedir. 

Hikayenin tarihi çok eskidir. Hikayeden romana geçişin ilk örnekleri 14. 

Yüzyıldan, ortaçağdan itibaren başlar. 

Hikaye anlatımına vereceğimiz önemli bir örnek dünya edebiyatının ilk hikâyecisi 

olarak sayılan Giovanni Boccaccio’nun 1348-1351 yılları arasında yazdığı başyapıtı 

Decameron’dur. Kitabın ismi Yunanca iki kelimenin birleşiminden oluşur, déka on, 

hēmerònise gün anlamına gelir. Boccaccio kitabında on günde on hikaye anlattığı için 

eserine bu ismi uygun görür. Bu eser üzerinden yedi yüz yıl geçmiş olmasına rağmen,  

edebiyatta ilk öykü olma niteliğine sahip olan ve özelliğini koruyan bir eserdir. 

Hikayelerin gücünün var olduğunu har zaman anımsatan ve aşk, kader, macera, mizah ve 

şans kavramlarını özellikle vurgulayarak, yeryüzünde yaşayan insanlar üzerinden anlatan 

Decameron  hikaye içinde hikaye (frame narrative) yapısı ile tarihi bir belge olarak önem 

taşır. Hikayenin içinde yer alan hikaye kahramanları da soylular, krallar, kraliçeler, 
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prensler, prensesler, tüccarlar, köylüler ve din adamlarıdır. Decameron, ortaçağ’ın en 

karanlık yükü olan vebanın İtalya’da sahip olduğu fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri 

ayrıntılı olarak tanımladığı ayırt edici bir çalışmadır. Kara ölüm olarak adlandırılan veba 

salgınından kaçmak için bir araya gelen yedi genç kadınla üç genç erkek, gönüllerince 

yaşayarak gülüp eğlenmek, o dönemde yaşanan acı olayı biraz olsun unutmak amacıyla 

bir villada konaklarlar ve burada on gün boyunca on öykü anlatırlar. Böylece on gün 

sonunda yüz öykü anlatılış olur. Boccaccio Decameron’un önsözünde kitabın 

özelliklerini açıklar, sevenlerin, özellikle de seven kadınların acılarını hafifletmeyi 

amaçladığını belirtir. Mutluluklar, gönül yaraları, kadın erkek ilişkileri, yerinde verilen 

yanıtlar, çıkar peşinde koşan din adamları, öykülerin başlıca konularını oluşturur. 

Eserinde hikayelerin birleştirici, yapıcı özellikleri ile ne denli etkili olduğunu gözler 

önüne serer.  

Yine aynı yüzyılda Geoffrey Chaucer’ın Canterbury Hikayeleri de Decameron 

gibi o çağların en yaygın edebi formu olan çerçeve öykü yani hikaye içinde hikaye 

örneğine bağlı kalınarak yazılmıştır.   

Canterbury Hikayeleri, Aziz Thomas Becket’in Canterbury’deki mezarını görmek 

üzere Londra’dan yola çıkan 30 kadar hacının ve yolculuk sırasında hoşça vakit geçirmek 

için birbirlerine anlattıkları toplam 120 öyküden oluşan bir eserdir. Anlatıcılar; şövalye, 

rahip, rahibe, avukat, tekstilci ve marangoz, keşiş gibi farklı sınıflardan gelen kişilerden 

oluşmuştur. Chaucer’ın yarattığı kişilere, çağın ilerisinde bir gerçekçilik, mizah ve 

hoşgörüyle yaklaştığı bu eser hem eğlendirici hem de eğitici niteliktedir. Yol boyunca 

seyahat eden insanların anlattıkları hikayelerle ortak bir deneyim yaşamaları, 

karakterlerini tanımaları birbirlerini analiz etmeleri günümüz hikaye anlatıcılığının 

kuvvetli bir örneğidir. Bu kitap dini ve din dışı hikayelerin derlemesi olan masal roman 

hikaye arası bir anlatıdır. Bu yüzyıldan sonra yazılanlar masal da olsa hikaye de olsa 

aslında romanı besleyen damarlar olarak önemli bir görev teşkil eder. 

Bir başka güçlü örnek, Arap edebiyatında önemli yeri olan Binbir Gece Masalları 

adlı eserdir. Yukarıda belirtilen iki eser gibi, bu eserde ortaçağda, ancak coğrafi konumu 

farklı olarak Arap yarım adasında geçmektedir. Sultan vezirinden kendisine her gün yeni 

bir eş bulmasını ister, sadece bir gece geçirerek ertesi günü hanımını öldürtürmüş. Vezirin 

cesur kızı Şehrazat babasına yardım etmek için sultanın hanımı olmayı kabul etmiş ve 
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evlendikleri günden itibaren uzun ve heyecanlı bir hikaye anlatmaya başlamış. Hikayenin 

en heyecanlı yerinde birden ara vermiş ve çok yoruldum diyerek hikayenin kalanını ertesi 

gece anlatacağını söylemiş. Haliyle eşini sabah öldürtmeyen sultan, ertesi geceyi 

heyecanla beklemiş. Bu hikaye anlatma rutini bin bir gece boyunca devam etmiş. Sultan, 

bin bir gece sonunda Şehrazat’ın canını bağışlamakla kalmamış, aynı zamanda ona aşık 

olmuş. Hikayenin gücü ve insan üzerindeki etkisi bakımından Binbir Gece Masalları çok 

önemli bir yere sahiptir. Burada gözden kaçırılmaması gereken unsur, hikayelerin 

insanları büyüleyen ve istenilen yönde kararlar alınmasını sağlayan özelliğinin 

yüzyıllardan beri kullanıldığıdır (Karabel, 2018, s.9). 

  2.2  Hikaye Anlatıcılığı Tanımı 

     Storytelling, yani hikaye anlatıcılığı kavramı son dönemlerde aşina olduğumuz 

bir kavramdır. 

Oliver Serrat, Storytelling adlı makalesinde hikaye anlatımını, bireylerin bilgisine 

değer vermek, paylaşmak ve bunlardan yararlanmak için bir iletişim aracı ve hikayelerin 

veya anlatıların kullanılması olarak açıklamaktadır. Serrat hikaye anlatımı tanımının 

kazanımını üç başlık altında belirtmiştir. Birincisi, duygusal bilginin ifade edilmesine izin 

vererek, duygusal içeriğin yanı sıra olgusal içeriğin dile getirilişini sağlar. İkincisi, 

bilginin ortaya çıktığı daha geniş bağlamı sağlayarak anlamlı bilgi paylaşımı gücünü, 

üçüncü olarakta gerçekleri bir anlatı yapısına dayandırarak, öğrenmenin gerçekleşme ve 

aktarılma olasılığını artırır. Hikaye anlatımı, anlatılar aracılığı ile insanlarda güçlü 

duygular ve seziler uyandıran fikirlerin, inançların ve kişisel deneyimlerin etkili, canlı 

tanımıdır . Hikaye anlatımı, öğrenme bölümlerini tanımlamak ve değiştirmek, değerleri 

keşfetmek ve insanlara değişim olasılığına doğru ilham kaynağı olmak, nicel bilgileri 

nitel kanıtlarla zenginleştirmek, bağlantı kurmak, ortak amaç yaratmak ve stratejik 

kararların etkinliğini artırmak için kullanılır (2008, s.1-3). 

Woodside, iyi hikaye anlatımının, beklenti ve gerçeklik arasındaki mücadeleyi 

tüm sıkıntılarında gösteren bir biçim olduğunu ifade eder (2010, s.535). 

Maria Leonardi’ye göre hikaye anlatıcılığı ya da hikaye anlatma sanatı, 

insanlardan, duygulardan, hatalardan, düşmelerden ve zaferlerden oluşan gerçek bir 
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hikayeyi dahil etmek amacıyla, başkalarına birçok şeyi iletmek için etkili bir alan yaratan 

anlatı biçimidir (2015, s.9) . 

Hikaye anlatımı, ortaklaşa deneyimlenen bir iletişim biçimidir. Onun gücü, 

anlatılan olayın, tekrarına ve başka kişilerce aktarılmasına dayanır. Bir söz ya da olayı 

aktarmak ya da anlatmak, bir bakıma anlatılanı yaşamak ya da yaşatmak, onu her zaman 

canlı tutmaktır. Böylece anlatıcı, yaşamadığını yaşar veya yaşadığının başkasında 

yaşamasına olanak tanır. Sürekli değişen anlatıcılar, hikayenin kuşaktan kuşağa 

aktarılmasını ve ilk deneyimin en son anlatılan kişide yaşatılan ve canlanan deneyim 

olmasını sağlar. Hikaye anlatımı, kuşaktan kuşağa aktarılan bir anlatı niteliği taşıması ve  

ortaklaşa yapılan bir eylem olması sebebiyle toplumda ortak bir anlam yaratılmasına da 

aracılık eder. Bu ortak anlam,  bireyi tekillikten çoğulluğa yönelttiği gibi, kültürlerarası 

deneyim yaşatmasına da olanak sağlar. Bu açıdan hikaye anlatımı, bir yönden sözün 

birlikteliğini sağlarken diğer yönden ise ortak bir yaşamla birlikte, ortak bir “deneyime” 

sahip olma duygusunu da yaratır. Bu sebeple hikaye anlatıcılığı, bireyler arasında varolan 

farklılıklara rağmen gerçek yaşamı anlamlandıran “ortak bir deneyim” ve bu “ortak 

deneyim” in de  tüm farklı renkleri içinde barındıran ortak  bir düşünme biçimi olduğu  

ifade edilir (Sütcü, 2013, s.80). 

Teresa Bonasia’ya göre hikaye anlatımı, gerçek olayları vurgulamak ve bunları 

anlamlandırarak, duyguları ifade etmek için kullanan bir metodolojidir (2017, s.2). 

Hikaye anlatıcılığı, verilere bağlı değildir, çözümsel bir çalışma gerektirmez, 

çünkü hikaye anlatımının kendisi deneyimlerle elde edilen bir yolculuktur. İletişim, 

paylaşım ve etkileşim sürekli olarak hikaye anlatımının içinde yer alan bileşenlerdir. 

Hikaye anlatımının etkin ve sürekli gelişen yapısı vardır (Deniz, 2018, s.252).  

Hikaye anlatıcılığı, zihni bileyen bir tür bilişsel oyun olarak görülmektedir. Bu 

yolla, bizi çevreleyen dünyayı farklı görmek ve özellikle sosyal durumlara ilişkin farklı 

stratejiler düşünmemiz mümkün olabilir. Missouri-St Louis Üniversitesi’nden Joseph 

Carroll, hikaye anlatımının “bize başkaları hakkında bilgi verdiğini; empati ve zihin 

kuramı konusunda bir pratik olduğunu” belirtiyor. Diğer bir değişle, hikaye anlatmak, 

duygulara, kolektif bilinçaltına, ortak değerlere seslenmesi sebebiyle dinleyenlerin 

savunmasıyla karşılanmaz. Aksine insanlar hikayelerle bağ kurarlar. Başlangıçta 
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birbirlerinden uzak bile olsalar öykü anlatılınca aynı duygu boyutunda buluşurlar. Ortak 

noktalarının daha fazla olduğunu fark ederler. Aynı düşünceleri paylaşmaya başlarlar ve 

ikna olurlar. 

Hikayelerin ve hikaye anlatıcılığının yüzyıllardır var olduğunu belirterek, 

insanların hayatlarına dokunan birçok şeyi hikayeler aracılığıyla anlattıkları 

bilinmektedir.  Bu da insanların her gün, farkına varmadan, kendileri ya da başkaları ile 

ilgili hikaye anlattıkları anlamına gelir. Ancak hikaye anlatıcılığının, modern döneme 

geçişi ile birlikte önemini yitirdiği, eskisi gibi etkili olmadığı hatta yok olduğu gibi 

görüşler bulunmaktadır. Hikaye anlatıcılığının yok olduğu görüşünü en fazla destekleyen 

kişi ise, Frankfurt Okulu üyelerinden Walter Benjamin’dir. Benjamin’e göre bugün 

hikaye anlatıcısının yaşamımızda hiçbir işlevi olmadığıdır çünkü gerçek hikaye 

anlatıcılarının kaynağı olan ağızdan ağıza aktarılan deneyim” ortadan kalkmıştır.  

Benjamin’in (Aktaran: Akçay; 2017, s.502) “hayatın pratik meseleleriyle ilgilenme” 

olarak tanımladığı güncel sorunların getirdikleri ile yaşam içinde edinilen deneyimin yok 

olması, bir anlamda gerçek hikaye anlatıcılığının da yok olması anlamını taşımaktadır.  

Benjamin’e göre, hikaye anlatıcılığının yok olması bilgi çağının gelişi ile daha da belirgin 

hale gelmiştir. Bilgi, “uzakların bilgisini” değil “anında doğrulanabilir” olan bilgiyi vaat 

eder; hikayeler ise bilgiden farklı olarak zaman ve mekan sınırlarını aşıp ölümsüz 

kalabildikleri için  “hikaye anlatıcılığının ruhuna” aykırıdır (Aktaran: Akçay, 502). Bu 

çağda güncel bilgiye verilen önem hem hikaye anlatıcılığının hem de deneyimle çoğalan 

hikayenin günden güne yok olmasına ortam yaratmıştır. 

Benjamin’e (1995) göre hikaye, bir şey iletmenin en eski yöntemlerinden biridir. 

Hikaye, olup biteni deneyim olarak dinleyicilere aktarmak üzere anlatıcının yaşamına 

yerleştirmektedir. Bu içselleştirme sayesinde, hikaye anlatan kişi hikayede derin bir iz 

bırakır (Aktaran: Sevim, 2010, s.514). 

Benjamin, bir hikayenin belleğe ait kılınabilmesinin koşulu olarak “bakir anlatım” 

olmasını savunur. Kişi bakir anlatılan hikayenin etkisine öyle kapılır ki, kendini yeniden 

anlatırken bulur. Hikaye anlatanların oluşturduğu ağ da bu şekilde büyür. Ancak 

Benjamin artık modern insanın kısaltılamayacak hikayeleri anlatmayı tercih etmediğini 

ve bu yüzden oluşturulan ağın hızla yeniden dağıldığını belirterek, kısa hikayelerin 

doğduğunu söylemektedir (Aktaran: Ayberk, 2104, s.370). “Bakir anlatım”ın çok önemli 
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olduğunu vurgulayarak, bakir anlatılan her hikayenin bir dinleyicisi ve aktarıcısının 

olacağına her zaman inanabiliriz. 

Benjamin’in aksine, John B. Thompson deneyimin medya aracılığıyla 

“biçimlendiğini” belirtir. Thompson’a göre medya, deneyimi yok etmek yerine “yeni 

deneyim” formları yaratmıştır. Dolayısıyla Thompson, Benjamin’in aksine, günümüzde 

deneyimin yok olmadığını, medya aracılığıyla şekil değiştirdiğini ve medyanın deneyimi 

yok etmek yerine “yeni deneyim” formları yarattığını belirtmiştir ( Aktaran:  Akçay, 

2017, s.503). Bir başka deyişle, zaman içerisinde yeni unsurlarında eklenerek günümüzde 

hikaye anlatıcılığının hala çok yaygın bir şekilde kullanılması kaçınılmazdır. 

2.3 Hikaye ve Hikaye Anlatıcılığının Önemi 

“Tekerleği kullanmayan çok önemli topluluklar oldu, ancak masal anlatmayan 

hiç topluluk olmadı.”  

                                                                                                      Ursula K. Leguin 

Ursula K. Leguin’in cümlesi ilkçağlardan beri, dünyadaki her kültür okur yazar 

olmasa da, her kültürün mutlaka bir hikayesinin olduğunun göstergesidir. Hikayeler ve 

hikaye anlatıcılığı tarih boyunca var olmuştur, her toplum ve her kültürde kendine yer 

edinmiştir. Hikayeler içinde yaşanılan zamandan, yerden ve kültürel mirastan bağımsız 

olarak aktarıldığı için toplum içinde herkesin anlayabileceği evrensel bir dil halini 

almıştır. Hikayeler, insanların hayal gücünü genişleterek, merak duygusu uyandırır. Bu 

sebeple de hikayeler ve dinleyiciler arasında farkına varmadan güçlü bir bağ oluşur.   

Nerede yaşarsak yaşayalım, hikaye anlatmak, iletişim kurmanın en doğuştan 

gelen, en içgüdüsel ve önemli şeklidir. İnsan beyni düşünmeye ve bir başlangıç, gelişim 

ve sonuçtan oluşacak şekilde kendini anlatmaya odaklanmıştır. Hikaye, bir konuyu 

açıklamak değildir, bir anlatıdır. Hikaye dahil olanların yaşadığı, hissettiği ve empati 

kurabildiği bir şeydir (Paktin&Mısırlıoğlu, 2).  

William Randall’a göre anlatı bir cins, hikaye onun türlerinden biridir. Dolayısıyla 

bütün hikayelerin anlatı olmasına karşın bütün anlatılar hikaye değildir. Ancak anlatı 

yerine hikayeyi seçmek bir tercih sebebidir. İnsanlar genellikle “yine o eski anlatı”, ya 

da“bu hayatımın anlatısı” demezler. Bir başka deyişle, sonuç olarak anlatı, hikayeler 
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incelemesinden saygın bir bilim geliştirmek isteyenlere çekici gelen teknik bir terimdir 

(Randall, 2014, s.111-112). 

 Hikayeler, kendimizi ve dünyayı anlamlandırmamızda insanların temel düşünce 

biçimini yansıtır (Erbaş, 2018, s.1082). Duyguları harekete geçiren hikayeler, bu sayede 

öğrenmeyide kolaylaştırırlar (Deniz, 2018, s.252). Hikayeler her yerdedir ve insanlar hem 

kendi hikayeleri hem de başkalarının hikayeleriyle çevrili yaşamakta, dünyaya hikayeler 

aracılığıyla bakmaktadır. Hikayeler, bireyin kendi iç dünyasını ve onu kuşatan evreni 

anlamak ve anlatmak için ihtiyacı olan imgeleri aktaran sembollerin taşıyıcısıdır.  

Stephen Denning’e göre en geniş anlamıyla bir anlatı ya da hikaye anlatılan her 

şeydir; daha genel olarak, nedensellikle anlatılması ya da iletilmesidir. Hikaye 

nedenselliğe dayalı olduğundan, genellikle insan eylemlerini veya insanları etkileyen 

olayları birleştirir. Hikaye bağlantılarla ilgilidir ve olayların birbirleri için önemini 

gösterir.  

Nancy Stein’a göre hikayeler tarih boyunca kültürünü korumak için kullanıldı. 

Hikayeler, ayrıca,  doğal olguları açıklamanın yanı sıra bir toplumun baskın sosyal ve 

ahlaki kodlarını iletmek içinde etkili bir araç oldular. Hikaye anlatımının bir başka gelişen 

işlevi de, kişisel sosyal sorunların çözümü ve kişisel deneyimin tekrarlanması ve yeniden 

düzenlenmesi ile ilgilidir. Bunun yanı sıra, hikayelerin tarihsel ve önemli sosyal bilgileri 

aktarmak gibi işlevi olmasına karşın, kişisel sosyal problemleri çözmek gibi de bir araç 

olarak iyileştirici yanı olduğuna dair geniş bir fikir birliği vardır. Stein, yazısında özellikle 

hikaye kavramına yaklaşımların gözden geçirilmesinde Brewer ve Lichtenstien’ın bir 

hikayenin tanımını yaparken, öncelikle psikolojik ve edebi yaklaşımda hikayenin çok 

etkili olduğunu savunurlar ve ayrıca hikayenin ana işlevinin eğlendirmek olduğunu da 

belirtirler (1982, s.489-490). 

Artur Lugmayr ve arkadaşlarına göre insanların hikayeler anlatmasının nedenleri 

arasında eğlendirmek, kuşaklar arasında bilgi aktarmak, kültürel mirası korumak veya 

başkalarını tehlikelere karşı uyarmak gösterilebilir (2016, s.2).  

Michell Drumm’a göre hikaye anlatıcılığı, bir kişinin geçmiş veya şimdiki 

deneyimleri bağlamında bireyin fiziksel (beden ve sözlü dil, ses ve tonlama), entelektüel 
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ve duygusal yönlerini iletebilir, bu da bireyin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını 

sağlar (2013, s.4). 

Eric Miller’a göre hikaye bir dizi olay olarak tanımlanırken, hikaye anlatımı 

birbiriyle ilişkili etkinlikler dizisi olarak tanımlanabilir. İnsanlar ve hikayeler söz konusu 

olduğunda tahmin, özdeşleşme, empati, taklit ve hayal gücü önemli işleyişlerdir. İnsanlar 

kendilerini hikaye karakterlerinde yansıtırlar, onlarla empati kurarak özdeşleşirler. Bu, 

dinleyicinin hayal gücünün kullanıp, karakteri taklit etmesiyle ortaya çıkar. Hikayeler 

hayata anlam vererek, değerleri ifade etmede, özellikle gençlere yol göstermede ve kültür 

aktarımında her zaman etkili olabilirler. Ayrıca hikayeler kişinin kendi benliğindeki, 

deneyimindeki ve yaşamındaki öğeleri bir bütünlük hissi vererek birbirine bağlayabilir 

(2011, s.1-7). 

Namibya’nın Kalahari çölünde Buşmanlar olarak bilinen bir grup göçebe ile 

yaşadığı deneyimde Utah Üniversitesi’nden Profesör Polly Weisnerr, bu topluluğun 

gündüzleri av peşinde koştuğunu geceleri ise ateşlerini yakıp hikaye anlatıcılarına 

dönüştüğünü belirtiyor. Ayrıca ateş ışığında anlatılan hikayelerin tüm dinleyicileri 

duygusal dalga boyuna, aydınlanmış kavrayışa, güvene ve empatiye ulaştırdığını, mizah, 

arkadaşlık ve yaratıcılık gibi niteliklere itibar kazandırdığını söylüyor. Ona göre hikayeler 

ve tartışmalar aracılığıyla insanlar başkalarının deneyimlerini toplayıp denenen 

seçeneklerin bilgisini aktarıyor (Gallo, 2016, s.24). 

Mc Kinsey de, mağaralarda yaşayan ve kamp ateşleri etrafında oturan insanların 

hikaye anlatımı ve anlatı yoluyla birbirleriyle iletişim kurduklarını, hikaye anlatımının 

sanal olarak DNA’ mıza bağlı olduğunu, hikayeleri kendimizi tanımlamak, dünyayı 

anlamlandırmak ve anlam vermek, değerleri ve bilgeliği öğretmek için kullandığımızı 

ifade ediyor. Ayrıca hikaye dinleyerek en derin şekilde herşeyi öğrenebileceğimizi, 

hikayeler aracılığıyla neden ve nasıl yönlendirildiğimizi, ne tür duygu ve düşünceler 

yaratabileceğini ekliyor (2008, s.1). 
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Weinroth, A. (2014) https://touch.network/wp-content/uploads/The-Impact-of-Storytelling.pdf 

Şekil 1’de Adam Weinroth hazırladığı şemada bilginin hikaye şeklinde 

dinlendiğinde, beynin birçok bölgesini harekete geçirdiğini ifade ediyor (2014). 

Hikayelerin önemi insan hafızasının mesajları hikaye temelli alması ilkesinde 

bulunmaktadır. Bilgiler sıralanır, depolanır ve öyküler şeklinde alınır (Woodside, 2010, 

s.532). Bir başka deyişle, insan beyni bilgiyi almak ve depolamak için kendi içinde 

anlamlı bir bütün oluşmasını elde edecek bilgi yığınlarına gereksinim duyar. Bu 

gereksinimi karşılamak için ise birey(ler) bilgiyi zihinde hikayeleştirip aktif hale getirir. 

Bu bağlamda, bir hikayeyi anlamlandırmak ve kabul etmek için mesajların 

hikayeleştirilerek sunulması çok etkilidir. (Akbayır, 2016, s.69). Woodside makalesinde 

birini ikna etmenin en iyi yolunun zorlayıcı bir hikaye anlatmak olduğunu ve iyi bir 

Şekil 1. Hikaye Anlatıcılığının Etkisi 
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hikayenin, sadece anlatımla ilgili çok fazla bilgi katmadığını, aynı zamanda dinleyicinin 

duygularını ve enerjisini de uyardığını da savunuyor (2008, s.532). 

Hikayeler, ilgimizi çekmekte, inandıklarımızı sorgulatmakta, hatıralarımızı 

anımsatmaktadır. Kelimeler bir araya gelip zihnimizde bir imge inşa etmektedir. 

Hikayeler topluluğun yüreğidir, her biri insanlara kim olduklarını, toplumsal değerleri 

hatırlatmakta ve topluluk üyelerini birbirine bağlamaktadır. (Aktaran: Tokgöz, 257, 

Barthes, 2014; Benjamin, 2012; Randall, 1999; Sanders, 1999). Walter Benjamin’e göre  

Hikaye kendini tüketmez, gücünü toplar ve korur. Yıllar sonra bile harekete 

geçebilir (1995, s.81). Hikaye anlatıcılığı; insanın deneyimlerini paylaşma yeteneği, bir 

olay ya da durumu kuşaktan kuşağa aktaran gelenek zinciri, yaşam deneyimine dayanan 

bir tür bilgeliktir. Hikaye anlatıcısı, yaşanılan, yaşanabilir veya yaşanılacak olan olay 

veya olayları anlatır. Bu yönden hikaye anlatımı, insanın yaşamış olduklarından 

beslendiği ve derlediği, kimi zaman güzel zaman geçirmeye, çoğu zaman da gerçek 

dünyaya ilişkin ortaya çıkan bir iletişim aracıdır (Sütçü, 2013, s.76-81).  

Hikaye anlatma geleneği, yazılı kaynakların ortaya çıkmasından çok öncelere 

dayanır. Bu bağlamda hikaye anlatıcıları kültürel süreklilik sağlamış ve geçmişi geleceğe 

rehberlik edecek şekilde korumuştur. Hikaye anlatıcıları, kahramanların hikayelerini 

örnekler vererek, toplumu bir arada tutan ve kimliğini sağlayan efsaneleri kuşaktan 

kuşağa aktarmışlardır. Sonuçta, iyi hikaye anlatıcıları için en iyi hikaye kaynakları kendi 

deneyimleri olmuştur. İlham ve fırsat birleştiğinde, bir hikaye doğmaya hazırdır. Kişisel 

deneyim, bir hikayenin üzerine temel olduğunda, hikaye izleyicilere "doğru" gelecek ve 

daha büyük bir canlılığa sahip olacaktır. (Karweik, 1999). Homeros çağında doğan bu 

gelenek Doğuda “destanlara, Binbir Gece Masalları’na, Nasreddin Hoca fıkralarına, Dede 

Korkut ve meddah hikayelerine” dek uzanır (Aktaran: İncetelli, 2015, s.133). 

Haigh ve Hardy hikaye anlatımını olayları, içinde çoğu zaman doğaçlama ve 

süsleme barındırarak  kelimeler, görseller ve sesler aracılığıyla iletilen bir çaba olarak 

ifade ediyorlar. Ayrıca, her ne kadar bazı yazarlar "hikaye" yerine “anlatıyı” kullansalar 

da, anlatının ağırlıklı olarak gerçeklere dayandığını, oysa hikayelerin, genellikle insanın 

durumu hakkında ortaya önemli şeyler çıkaran yansıtıcı, yaratıcı ve değer yüklü bir tanım 

olduğunu belirtiyorlar (2011, s.1). 
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Hikaye anlatıcılığının diğer önemli özelliği, eğitimin en eski biçimi olmasıdır. 

Çocuklara, dünyanın oluşumu, hayat ve yaşamdan sonrası hakkında cevaplar vererek eski 

insan topluluklarını birbirine bağlamıştır. Gündelik hayatımızı hikayeler üzerinden 

yürüttüğümüzü söyleyen William Randall, hikayelerin özünde vurguyu, sessizliği, 

değinimi barındırdığını ve bir anlamda bizi tanımladığını, şekil vererek kontrol ettiğini 

ve bizi biz yapan parçaları oluşturduğunu ifade ediyor. Randall’a göre hikayeler, kendi 

tarzımızla ve kendi zamanımız içinde her bireyin efsanevi, göze çarpan, muhteşem bir 

etki yaratıyor olmasıdır (2014, s.33-34).  

Cagliari Üniversitesinde yapılan bir çalışmada hikaye anlatıcılığının bir nesne bir 

eylem olduğu ve onun aracılığıyla ne olduğunu,  ne olabileceğini anladığımızı ve bireyin 

dinleyiciden öte kendini çoğu zaman olayların kahramanı gibi hissetiği bir olgu olduğu 

ifade edilmiştir (5). Domenico Senatore’ye göre hikaye anlatımı, gerçek olayları veya 

hayali olayları kelimeler, görüntüler ve sesler ile betimleme aracı olarak kabul edilirken, 

artık hikaye anlatmanın ötesine geçen bir kavram, gerçek bir disiplin, şirketlerin hedef 

kitlelerini ikna etmeleri, etkilemeleri ve dahil etmeleri için mevcut bir araç haline 

gelmiştir (48). 

Fontana’ya göre hikaye anlatımı yapmak, her şeyden önce betimlemeler yaratmak 

anlamına gelir: Bu betimlemeler bir kişinin, bir markanın, bir ürünün veya hizmetin, bir 

kitleyi heyecanlandırmak ve daha iyi ilişki kurmak için yaratabileceği metinsel, görsel, 

işitsel algılardır. Buna ek olarak Andrea Fontana, hikaye anlatıclığının sadece hikaye 

anlatmak olmadığını, hikayeler aracılığı ile iletişim kurmak olduğunu ifade etmektedir 

(2016, s.42). 

         Micheal Kent’e göre hikaye anlatıcılığının bu denli yaygın olmasının ve sosyal ve 

ekonomik açıdan topluma nüfuz etmesinin sebebi, ikna edici yapısı ve hikayelerin  kimlik 

ve bağlılık oluşturarak kuşaktan kuşağa aktarılmasından ileri gelmektedir (2015, s.482). 

Ayrıca, iletişimin en eski biçimlerinden olan hikaye anlatımı, yaşamıyla birbirine geçmiş 

ve hikayeyi aktaran konuşmanın alanı, yaşadığımız toplumsal koşullar içinde edindiğimiz 

deneyimi ortaya çıkaran bir aracı konumundadır (Durna, 2019, s.260). Bir başka deyişle, 

hikaye anlatımı karmaşık deneyimleri anlamlı hale getirmek demektir (Turgut&Kışla, 

2015, s.98). 
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Bütün hikaye anlatıcılarının temelinde esas olan ağızdan ağıza aktarılan 

deneyimdir. Hikayeleri yazıya geçirenlerde, çoğu zaman adlarını bile bilmedikleri 

hikayecinin anlattıklarına bağlı kalanlardır. Bu isimsiz hikaye anlatıcılarından,  

Benjamin’nin iki türe ayırdığı, biri farklı deneyimler ve hikayeler bulmak için bulunduğu 

yerden ayrılan hikayeci, diğeri ise yaşadığı yerin hikaye ve geleneklerini bilen kişiydi. 

Bir atasözü “yolculuğa çıkanın anlatacakları vardır“ der, demek ki halkın gözünde 

hikaye anlatıcısı uzaklardan gelen biridir (Benjamin, 1995, s.78). Benjamin’in sürekli 

dikkat çektiği durum hikayenin sözlü edebiyattan geliyor olması ve onu romandan ayıran 

en temel özelliğin bu olması idi. Anlatıcı hikayesini deneyimden çekip alır, kendi 

deneyimi ya da ona aktarılanlar bu bağlamda çok önemlidir. Sonrasında anlatıcı bunu 

kendisini dinleyenlerin deneyimi haline getirir (81). Bu durumda, hikaye anlatmanın 

ortak bir yaşam deneyimini sunduğunu ifade edebiliriz. Bir hikaye ne kadar yalın 

anlatılırsa o kadar etkili olur. Benjamin’e göre hikaye anlatıcısının psikolojik 

ayrıntılardan uzak durarak, doğal yolları kullanması hikaye dinleyicisinin hafızasında çok 

daha çabuk yer eder, çünkü psikolojik ayrıntılar dinleyicinin hikayeden kopmasına neden 

olabilir. Hikaye ne kadar genel bir biçimde ifade edilirse o kadar çekici olur. Bunun 

sonucunda da, dinleyicilerin başkalarına aktarma eğilimi o kadar büyük olur.  

Hikaye anlatıcılığı her zaman hikayeleri tekrarlama sanatı olmuştur. Hikayeler 

akılda tutulmayınca bu sanat yok olur. Dinleyici hikayeyi dinlerken kendini ne kadar 

içinde hissederse, dinledikleri hafızasında o kadar yer eder. Kendini anlatanın ritmine 

kaptıran dinleyici, hiç zorlanmadan kendisini hikayeyi yeniden anlatırken bulur. Hikaye 

anlatma yeteneğine temel olan ağ böyle örülmüştür (84). 

2.4 Hikaye Modelleri 

      Farklı kültürlerden birçok bilim insanı yüzyıllar boyunca hikaye teorileri 

geliştirmişlerdir. Aristo’nun ünlü eseri Poetika’da yer alan hikaye modeli temel alınarak, 

Vladimir Propp ve Christopher Booker gibi yazarların geliştirdikleri kuramlarla birlikte 

ele alınacaktır. 

     Aristo’nun büyük eseri Poetika, iyi hikaye anlatımını özetleyen bir formül özelliği 

taşımaktadır. Sonsuz ve evrensel olarak her zaman geçerli olan bu hikaye anlatımı 

çerçevesi, marka hikayelerini öne çıkarma konusunda etkisini gösterebilir, çünkü bir 
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hikayenin oluşumunda ortaya çıkan estetik yapı özellikle olay örgüsü, karakterler, dil, 

düşünce, görseller ve müzik aracılığı ile duyguları etkileyerek algıları belirler. Bu noktada 

marka hikayelerinin de Aristo felefesi ile ortaya çıkan biçimsel özelliklere sahip olması 

ve her başarılı hikayenin bir başı, bir ortası ve bir sonu olması gerektiğini, bütünlüğün 

ancak bu şekilde sağlanacağını söyleyebiliriz. 

    Propp’un masal izlence kuramı ise, bir erkek ya da kadın kahraman, bir ilk sorun, bir 

yolculuk, bir düşman, bir bağışçı, bir savaş ve bir dönüş içerir. Bu bağlamda,  birçok 

masalda Propp'un bir markalaşma motifi belirlediğini eklemek önemlidir. Marka 

hikayelerinde de kurucuların yaşadıkları deneyimler, kazanımlar, uzaklaşmalar, 

çatışmalar gibi 31 işlev yer alabilir ve bu işlevler aracılığıyla hedef kitleye doğru mesaj 

aktarabilir. Ayrıca hikaye anlatıcılığı çerçevesinde, anlamlandırma yapılırken, nasıl 

çağdaş bir anlayış dikkate alınıyorsa, bazen anlamı daha güçlendirmek için, destansı 

olaylardan ve mitlerden esinlenerekte göndermeler yapılmaktadır. Buna ek olarak, 

masalsı formüller hikaye anlatıcılığı içinde önemli bir yer bulmaktadır (Çağlar, 2015, 

s.32). 

  Christopher Booker ise The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories (Yedi Temel Olay 

Örgüsü: Biz Neden Hikaye Anlatırız) adlı eserinde, Jung’un temel arketipler teorisi 

üzerinden, eşit ölçüde eski mitoloji, klasik edebiyat ve modern kurgu uygulayan yedi 

temel kurguyu tanımlamıştır. Booker’a göre arketipler insanı tanımlayan tüm hikayelerin 

olay örgüleri  etrafında merkezlendiği temel imgelerdir (2010, s.215-216). De Santis’e 

göre markalar, Booker’ın olay örgüsü yapısı ve tipolojisine ilişkin bilgilerinden 

yararlanarak, hedef kitle için organik ve özgün hissettiren, aynı zamanda onlar tarafından 

kolayca anlaşılabilir hikayeler oluşturabilirler (2019, s.27). 

2.4.1 Aristo Modeli 

      Aristo, hikayenin ilk kuramcılarındandır. Poetika, Aristo’nun şiir sanatı ile ilgili 

kuramlarını içeren, sanat hakkındaki görüşlerini bir bütün içerisinde sunan ve tarihte sanat 

olayını araştıran ilk eserdir. Aristo Poetika’da ayrıca, estetik kavramı kapsamında; 

sanatların karşılaştırılmaları ve tragedya'nın üstünlüğünü vurgulamış, gerçekçiliği ele 

alarak, yaratıcı düş gücünü de ön plana çıkartmıştır. Aristo Poetika’da edebiyat sanatını 

incelerken, temelinde şiir sanatını bütün edebiyat türlerini içerecek kapsamda ele almış 
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ve bir estetik kuram öne sürmüştür (Yücel, 2014, s.353). Bu çerçevede hikayenin yapısını 

komedi, trajedi ve şiir üzerinden incelemiştir. Hikayede gelişen olayları da üç temel başlık 

altında; giriş, gelişme sonuç olarak ele almıştır (Deniz, 2018, s. 251). Aristo Poetika’da 

genel olarak şiir sanatından bahsettikten sonra detaya inmiş ve sistematiğini inşa ettiği 

trajediye yoğunlaşmıştır. Böylelikle iyi bir hikayenin nasıl olması gerektiğini de analiz 

etmiştir. Bu amaçla,  bir hikayede altı temel öğenin olması gerektiğini vurgulamış ve tüm 

öğelerin birbirini destekleyerek iyi bir hikaye oluşturduğunu ifade etmiştir. 

Bu öğeler sırasıyla şöyledir: 

 Olay örgüsü 

 Karakterler 

 Dil 

 Düşünce 

 Görseller    

 Müzik 

1. Olay Örgüsü (“Plot”):  

       Aristoteles, hikayeyi, olayların uygun bir şekilde bir araya getirilmesi olarak 

tanımlar. Hikaye, insanların değil eylemlerin, hayatın, mutluluğun, mutsuzluğun 

ifadesidir. Tüm duygulanmalar, bir eyleme dayanır. Sonuç olarak olay örgüsü hikayenin 

varoluş amacıdır. Hikaye bütün ve tamamlanmış bir eylemin taklididir. Belirli bir 

uzunluğu olmalıdır. Yani, hikayenin bir başı, ortası ve sonu olmalıdır. İlk olay kendi 

kendini açıklar, bir “neden”dir, sonuncusu ise finale götürür, yani“sonuç”tur. İyi örülmüş 

bir olay örgüsünün başı ve sonu nettir ve başka olaylarla birbirine bağlanır. Kısaca, 

Aristoteles, süslemelerle dolu, çok “sanatsal” bir yapıtın – eğer iyi biri olay örgüsü yoksa, 

nitelikli sayılamayacağını söyler. Bu arada, Aristo olay örgüsü ile kurgunun farklı 

unsurlar olduğunu vurgular. 

Kurgunun da kendi içinde bir bütünlüğünün olması gerekir. Sonuç itibariyle kurgunun 

başının, ortasının ve sonunun olmasından çok, bütünlüklü olması gerekmektedir. 
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2. Karakterler: 

 Aristo’ya göre karakter, eylemde bulunanların kişisel özellikleridir. Hikayenin en önemli 

ikinci unsurudur. Düşünce ve akıl yürütmeyle açıklanamayan eylemleri uygulamada 

etken, olaylar karşısında geliştirilen tavırlardır. Karakterler, belirli kişilik özellikleri olan 

ve bu nedenle belirli eylemleri yerine getiren tiplemeler, yani belirli koşullarda yapılan 

tercihler olarak tanımlandığında, bir hikaye ya da bir oyun karakter olmadan da var 

olabilir. 

Aristo hikayede karakterin önemli bir unsur olduğunu vurgulamıştır. Her karakter olay 

örgüsünde açığa çıkan temel bir niteliğe sahip olmalıdır. Her bir karakterin manevi amacı 

açık olmalıdır. Karakterler, ister kahraman ister köle kim olurlarsa olsunlar, ahlaki olarak 

iyi olmalı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırabilmelidirler. Görevlerine, 

yaşlarına, cinsiyetlerine uygun bir şekilde hareket etmelidir. Örneğin savaşçı bir mizaç 

iyi olabilir ancak karakter kadın olduğunda bu özellik uygun düşmez. Hikayenin geçtiği 

yere ve zamana uygun bir şekilde hareket etmeli ve inandırıcı olmalıdır. Hikaye boyunca 

her karakter dengeli bir şekilde davranmalı, iyi ise daima iyi kalmalı kötü bir karaktere 

dönüşmemelidir. 

Karakterlerin dört temel özelliği vardır: 

İyilik: Birinci, aynı zamanda da en önemli özellik, karakterin ahlak bakımından iyi olması 

durumudur. Bir kadın bir köle olabilir. Köle olarak değerli algılanmasa da ahlak 

bakımından iyi olabilir, sonuç olarak bir köle iyi olabilir. Değersiz olması kötü karakter 

olmasını gerektirmez (Tunalı, 1987, s.43). 

Uygunluk: Karakter özellikleri ile belirli grupların toplumsal özelliklerinin uyuşması 

gerekir. Örneğin, cesaret gibi erkeğe özgü bir karakter, kadın için alışılagelmiş değildir. 

Çünkü genellikle cesur kadın karaktere alışılmamıştır. 

Benzerlik: Karakter, bilinen bir kişilikse ona benzer bir şekilde çizilmelidir. 

Tutarlılık:  Dördüncü özellik, bir karakterin tutarlığıdır. Betimlenilecek karakter tutarlı 

bir şekilde davranmalıdır. Cesur bir karakterse cesur kalmalıdır.  
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Karakterlerin betimlenmesinde de, hikayenin örülmesinde olduğu gibi, zorunluluk 

ya da olasılık yasaları dikkate alınmalıdır, başka bir deyişle, karakterler yaptıkları 

tercihlerde zorunluluk ve olasılık kurallarına uymak zorundadır. Olayların gelişiminde 

bir eylemi; o ana kadarki eylemlerin gerektirdiği veya olasılık içine soktuğu olaylardan 

biri takip etmelidir. Karakterlerin tercihi de tüm bu özelliklerle açıklanabilir olmalıdır. 

Hikayenin finali için de aynı şey geçerlidir. Aristoteles’e göre son var olan eylemlerin 

içinden çıkmalıdır, eylemlerin içinde yer almayan başka bir durumdan etkilenmemelidir. 

3. Dil:  

Üçüncü önemli unsur dildir. Taklit etme aracı olarak görülür. Ölçülerin bir araya 

getirilmesidir. Kelimeler aracılığıyla yapılan yorumdur, düşüncenin dile getirilmesidir ya 

da bir şeyleri anlatma isteğidir. Aristoteles, dilin parçalarını harf, hece, bağlantı sözcüğü, 

isim, eylem, tanımlık, bükün, önerme şeklinde sıralar.  

4. Düşünce:  

Dördüncü olarak düşünceler gelir. Düşünceler deyince, koşulların emrettiği ve 

koşullara uygun olan şeyleri söyleme, ifade etme durumu anlaşılmaktadır. Olaylar 

eylemler aracılığıyla anlatıldığında kelimeler gereksiz olabilir. Ortaya çıkarılmak istenen 

etkinin, açıklama yapmadan sadece eylemler aracılığıyla ifade edilmesi imkansız 

olduğundan, hikayede düşünceleri yansıtan ifadelerin dile getirilmesine gereksinim 

duyulur. 

Hikaye sanatını zenginleştiren araçlar arasında beşinci sırada müzik, sonrasında 

da görseller gelir. 

Ancak, şiir sanatını diğerlerine göre en az ilgilendiren öğe olduğu için Aristo 

görsel üzerinde çok durmamıştır. Hatta sahnelenmeden de hikayenin etksinin büyük bir 

güce sahip olduğunu iddia eder. 

Aristo’ya göre hikayenin altı öğesi bunlardır. Aristo, saydığı tüm unsurlar 

arasında olay örgüsünü ilk sıraya yerleştirerek, ilk vurguyu olay örgüsü üzerine yapmıştır 

(Tunalı, 1987, s.27). Sonuç olarak, olay örgüsü hikayenin varoluş amacıdır. Hikayenin 

konusunun kurgulanmasındaki sağlamlık ve netlik çok önemlidir. İyi bir hikaye bütün 
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öğeleri içerdiği zaman anlam kazanır. Aynı şekilde, düşüncenin, dilin ve karakterlerin iyi 

kullanıldığı bir hikayenin etkileme gücü, hikayenin değerini artırır. Dolayısıyla bir marka 

hikayesi de tüm bu öğelerin kullanıldığı güçlü kelimelerle ve doğru bir içerikle aktarıldığı 

zaman, geçmişte, günümüzde ve gelecekte var olma fırsatı yakalayarak hedef kitleye 

ulaşacaktır. 

2.4.2 Propp Modeli 

    Vladimir Propp göstergebilim, halkbilim ve hikaye çözümlemesi alanlarda önde gelen 

bir bilim adamıdır.  

    Bir benzetme yaparsak, Ferdinand de Saussure nasıl Genel Dilbilim Dersleri (1916) ile 

çağdaş dilbilim alanında devrim yaratmış, kuralcı dil incelemelerinden bilimsel dil 

incelemelerine geçiş sağlamışsa, Vladimir Propp da Masalın Biçimbilimi (1928) ile hem 

masal incelemeleri alanında hem de hikaye çözümlemesi alanında yöntemsel açıdan bir 

öncü olmuştur. Masalın Biçimbilimi’nin değeri Batı dünyasında ancak 1958 yılında 

İngilizce’ye, sonrasında da İtalyanca ve Fransızca’ya çevrilmesinden sonra anlaşılmıştır. 

Claude Lévi-Strauss, Algirdas Julien Greimas, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Claude 

Bremond, Alan Dundes gibi bilim adamları bu esere yönelik geliştirdikleri yöntemlerle 

Propp’un masal incelemeleri ve anlatı çözümleme teknikleri alanında yarattığı büyük 

çığırın önemine dikkat çekmişlerdir.  

Propp’un  morfoloji, yani biçimbilim üzerinde durmasının sebebi, bilimsel bir yaklaşım 

için doğru sınıflandırmayı en başta gelen adımlardan biri olarak görmesinden ileri gelir. 

Propp'a göre bir metni parçalarına ayırıp, tüm bu parçalan tanımlamadan; parçaların kendi 

aralarındaki ve bir bütün olarak metinle ilişkilerini ifade etmeden her hangi bir 

karşılaştırmalı çalışma yapmak mümkün değildir (Özçalışkan, 1996, s.60). 

    Propp "masal kişilerinin işlevlerini" masalın temel öğesi olarak ele alır ve işlevi; " bir 

kişinin olay örgüsünün akışı içinde taşıdığı anlam açısından betimlenmiş eylemi " olarak 

tanımlar ( Propp, 28). Kişilerin işlevleriyle ilişkili olarak Propp iki ana çıkarımda bulunur: 

İşlevler onları yerine getiren kişilerden bağımsız olarak tanımlanmalıdır ve bir eylem 

hikayenin akışı içindeki konumuna göre tanımlanmalıdır. Yüz Rus masalını inceleyen 

Propp, Tablo 1’de 31 işlevi tanımlamıştır. 
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Propp, çok sayıdaki işlevi mantıksal olarak bazı alanlarda toplamıştır. Bu alanlar, 

işlevleri yerine getiren kişilere göre eylem alanları olarak karşımıza çıkar. 

Propp’un yedi eylem alanı sırasıyla: 

1. Saldırgan'ın eylem alanı 

2. Bağışcı'nın eylem alanı 

3. Yardımcı'ın eylem alanı 

4.  Prenses'in ( aranılan kişinin ) ve babasının eylem alanı 

5. Gönderenin eylem alanı 

6. Kahraman'ın eylem alanı 

7. Düzmece kahramanın eylem alanı (80-81) 

Eylem alanlarının kişiler arasındaki dağılımı ile ilgili olarak Propp üç olasılık 

sunar: 

1. Eylem alanı doğrudan doğruya kişiye uygun düşer.  

2. Bir kişi birçok eylem alanı kaplar. 
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3. Karşıt durum: Bir eylem alanı birçok kişi arasında dağılır (81-82). 

       Propp, işlevlerin hepsinin mutlaka mevcut olması gerekmediğini, ancak bulunanların 

genel ardıllık düzenine uymasının temel önem taşıdığını belirtir (Leonardi, 2015, s.5). 

Propp’un masallara uyguladığı çözümleme birimleri olan işlevler ve motifler filmlere de 

rahatlıkla uygulanmaktadır. Propp’un ilk kez masallardan başlattığı biçimbilimsel anlatı 

çözümleme kalıpları birçok bilim adamı tarafından sinemaya uygulanmıştır (Kınay, 2014, 

s.110). Ömür Kınay, Propp karakterlerini Kayıp Balık Nemo filmi üzerinden açıklar 

(2014, s.118). Bu filmde işlevlerin kişiler arasındaki dağılımı sadece tek bir karakter 

üzerinden yapılmamıştır, ancak eylem alanına en uygun olan karakterler sırasıyla 

tanımlanacaktır. 

Saldırgan, Darla Sherman, Dr. Sherman’ın yeğenidir. Balıklara kötü davranan, 

yaşam haklarını ellerinden alan, kötü niyetli bir kız çocuğudur. Hem bağışçı hem de 

yardımcı karakter, Nemo’ya tüm bilgileri aktarmada uğraş veren, Nemo’nun kaybolması 

sonucu onu aramaya çıkan, ona yardımcı olan Dory karakteridir. Eylem alanı prenses ya 

da aranan kişi ve babası Nemo ve babası Marlin’dir. Evden uzaklaşan engelli küçük balık 

Nemo aynı zamanda başkahraman olarak yer almaktadır. Baba Marlin, kaybolan yavrusu 

Nemo’yu aramaktadır. Arayışı sırasında karşılaştığı olaylar ve gösterdiği kahramanlıkla 

filmde dikkat çekmektedir. Nemo’yu akvaryumdan kurtaran ve onu babasına gönderen, 

balık Gill’dir. Kahraman ise Nemo’dur (2014, s.119-123). 

Aynı zamanda engelli olan Nemo, akıllı ve gelişime açık, küçük bir balıktır. 

Kendini kanıtlamak adına sergilediği davranış sonucunda dalgıçlara yakalanıp akvaryum 

hayatına hapsedilmiştir. Akvaryumda Gill sayesinde deneyimler kazanan Nemo daha 

sonra öğrendiklerini uygulayan ve babasına olan sevgisini yeniden kendinde hisseden 

balıktır (2014, s.124). Bu bağlamda, bir balığın bile güçlü ve duygusal bir bağlantı 

kurarak, harika bir marka hikayesi anlatımı hakkında bir çok şeyi öğretebilir olduğu 

gerçeği söz konusudur. Dürüstlük, durumlara güvenilirlik kazandırır. Dolayısıyla, güçlü 

bir markada, iç nitelikleri, dış görünüşü ve hedef kitle ile bağlantısı olan, iyi 

biçimlendirilmiş bir karakter gibidir. Duygusal uyum sağlayan ve bu kitle için neyin 

önemli olduğuna odaklanan markalar her zaman daha güvenilir algılanacaklar ve daimi 

kalıcılık sağlayacaklardır.  
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 2.4.3 Christopher Booker’ın Yedi Temel Hikaye Modeli 

    Hikayeler, insanların hayattaki anlam arayışlarını dile getirir. Gücünü bundan alan 

hikayeler her zaman evrensel ve sonsuzdurlar. Christopher Booker The Seven Basic 

Plots: Why We Tell Stories (Yedi Temel Olay Örgüsü: Biz Neden Hikaye Anlatırız) adlı 

kitabında Jung’un temel arketipler teorisine dayanarak, hikayelerin insanları ortak bir 

anlamda buluşturma gücüne sahip 7 temel olay örgüsü içinde yer aldığını ifade etmiştir. 

Buna ek olarak, herhangi birimiz kendi hayal gücümüzde bir hikaye yaratmaya çalışsak, 

bunların şekillendiği temel figürler ve durumlar olduğunu görürüz ki, bunlar hiçbir zaman 

kaçamayacağımız arketiplerdir ve bu arketipler, insanoğlunun etrafında olan hikaye 

anlatma dürtüsünün merkezidir. Booker, bu temel kalıpların bilinçsiz bir şekilde 

zihnimizde yer aldığını ve bu sebeple başka türlü ifade edemeyeceğimizi belirtir (2010, 

s.215-216). Bir hikayenin insan hayal gücünde doğal olarak oluşmasının bir yolu, 

kahramanın kötülüğün korkunç ve ölümcül bir kişileştirmesi ile yüzleşmesi ve üstesinden 

gelmesi için çağrıldığını gösterir. Nihayetinde bu tehditkar figür savunmasız hale 

dönüşen bir kör nokta olarak karşımıza çıkmasına rağmen, görünürde tamamen güçlü, 

benmerkezci ve kalpsiz olarak tanımlanır. Aristo’nun giriş, gelişme ve sonuç bölümünden 

meydana gelen üç aşamalı hikaye modeli ile de örtüşen Booker bu düşüncesini beş 

aşamada anlatır.  

   Bunlar;  

 Beklenti ve çağrı 

 Düş 

 Düş Kırıklığı 

 Kabus 

 Ölümden mucizevi kaçış/ Canavarın Ölümü 

 Hikayede, en önemli ve etkileyici unsur ana karakterdir, çünkü birey kendini o karakter 

ile içselleştirir (Booker, 2010, s.18). Burada önem kazanan, ana karakterin tüm 

özelliklerinin bir nakış gibi bütün renkleriyle harmanlanarak, bireye sunulmasıdır. 

  

 



 

33 

 

 Büyük Engeli Aşmak (Canavarı yenmek)  

            Hikayenin baş rolündeki insanın yenmesi gereken kötü bir insan, aşması gereken 

bir engel, terk etmesi gereken kötü bir alışkanlık vardır. Hikayenin başında önce tuzağa 

düşmüş bir insan veya bir gariban olarak ortaya çıkar ama o, bütün düşmanları yener, 

bütün engelleri aşar ve kahraman olur.  

Olay örgüsü beş aşamada gelişir. 

 Beklenti ve çağrı: Canavar topluma bir tehdit olarak tanıtılır. Kahraman onunla 

yüzleşmek için çağrılır. 

 Rüya aşaması: Bu aşamada kahraman savaş için hazırlık yapar. Bir anlığına 

herşeyin iyi gittiği düşünülür. Kendimizi rahat ve tehlikeden uzak hissederiz. 

 Düş kırıklığı aşaması: Bu aşamada kahraman canavarla yüzyüze gelmek 

durumundadır. Kahraman zayıf ve yalnız görünebilir. Canavar kahramanı ele 

geçirebilir. 

 Kabus aşaması: Burada çetin bir sınav başlar. Başlangıçta her şey canavarın 

lehinedir. Kahraman neredeyse kaybetmiştir. 

 Ölümden heyecan verici şekilde kaçış: Son anda canavar ölümcül bir darbe alır. 

Halk kurtulur. Kahraman ödülünü prenses ya da krallık olarak kazanır (Smith, 

2018, 4). Beowulf, Dracula örnekleri verilebilir. 

Olay örgüsünde canavarı yenmek korkutucu görünür. Yapısı nedeniyle, her zaman 

gizemli ve gaddardır. Christopher Booker The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories 

adlı kitabında şuna dikkat çeker: “ Bu gece yaratığı ister cin ister ejderha olsun, ya da cadı 

veya dev olsun, insan doğasında temsil ettiği noktalar her zaman tehlikeli, zararlı ve tehdit 

edici noktaları temsil eder. Ayrıca, yazara göre canavar hiçbir zaman tam anlamıyla insan 

olamaz ve ideal ve mükemmel olma gibi durumları temsil edemez (2010, s.31-32). 

Booker, ayrıca bir hikayede kahramanın önemine dikkar çeker. Bir hikayede çok fazla 

sayıda karakter olabilir, ama merkez hikayenin kahramanıdır. Diğer karakterler 

kahramanın etrafında belirlenir. 

  Bu olay örgüsü, marka hikayelerinde de karşımıza çıkabilir. Genellikle bir marka, hedef 

kitlenin karşılaştığı sorunlara çözüm getiren bir kahraman özelliği taşır. Canavarı 
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yenmek, markanın yardımıyla problemi ortadan kaldırmak veya başarıya ulaşmak için bir 

engeli aşmak olarak nitelendirilir. Soichiro Honda tutkularına sarılarak engelleri aşan bir 

girişimcinin başarı hikayesine bu anlamda verilebilecek en doğru örnek olacaktır. Genç 

yaşından beri kendi markasını yaratma önceliği olan Soichiro ilk olarak babasının 

yanında bisiklet tamiri yaparak,  arabalara ve motorlara olan ilgisini keşfetmiştir. 

Sonrasında bir oto tamir atölyesinde işe başlayan Soichiro bir yandanda motor ve 

otomotiv hakkında eğitim almaya başlamıştır.  

Soichiro yarış otomobilleri için özel bir parça geliştirmiş ve bu geliştirdiği yeni parça 

yarış arabalarında motorun soğumasını sağlamıştır.  Geliştirdiği motorla yarışlara katılan 

Soichiro çok tehlikeli bir kaza geçirmiş ve uzun süre hastanede tedavi görmüştür. Bu 

süreçte çalıştığı yerden hem de eğitim aldığı okuldan atılan Honda, hiçbir zaman 

karamsarlığa kapılmamış, aksine yeni stratejiler geliştirerek bu büyük engeli aşacağını 

işaretini vermiştir. Talihsizliklerin peşi sıra geldiği hayatında, 2. Dünya Savaşı’nın tam 

ortasında, Honda şirketini kurmaya çalışırken üretim yapılan binasının üzerine iki kere 

bomba düşmüş, tam işleri yoluna koydum derken Japonya’da feci bir deprem olmuş ve 

kurduğu bina yerle bir olmuştur. O dönemde Honda ulaşım için bisikletini kullanmaya 

başlamış, fakat yaratıcılığını ortaya koyarak bisikletine taktığı motorla ulaşımını 

hızlandırmıştır. Bu yenilikle herkesin dikkatini çeken Honda, aldığı taleplerle giderek 

büyümüş ve 1961 yılında motosiklet fabrikası kurmuştur. 1970’lerde ise otomotiv 

sektöründe çığır açan otomobil fabrikasının sahibi olmuştur. Azmin zaferi ve zor koşullar 

altında engel tanımaz bir tarz ortaya koyan Honda’nın başarı hikayesi Christopher 

Booker’ın olay örgüsü içinde yer alan engelleri aşmak marka dünyası özelinde 

örneklendirebilir (www.ceotudent.com/tutkularina-sarilarak-engelleri-asan-bir-

girisimcinin-hikayesi-soichiro-honda). Erişim Tarihi: 1.11.2020). 

Yoksulluktan Zenginliğe 

    Yoksulluktan zenginliğe dönüşme hikayeleri, farklı oluşumlarda da olsa, bütün 

insanların kendilerinden bir parça buldukları hikayelerdir. Yoksulluktan kurtulup zengin 

olmak herkese hitap eden evrensel bir mesaj içerir. Genellikle halk hikayelerinde 

bulunurlar. Başlangıçta kahraman önemsiz gibi gözükebilir ya da başkaları tarafından 

reddedilebilir. Ancak sonrasında bu durumdan kurtularak bir yükselişe geçebilir. 

Süperman veya Çirkin Ördek Yavrusu buna örnek gösterilebilir. Bu hikayelerde 
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zenginliğe ulaşmak bazı aşamalardan geçerek gerçekleşir ki bu aşamalar çoğu zaman 

zorluklar, sefalet gibi durumlarla ortaya çıkabilir. 

 İlk Sefalet ve Çağrı: İlk olarak, genç kahraman, genellikle evde, mutsuz, 

perişan bir şekilde ifade edilir. Sefaletlerinin en belirgin nedeni ise kötü niyetli 

kişiler tarafından gölgede bırakılmış olmalarıdır. Etraflarını küçümseyen veya 

kötüye kullanan 'karanlık' figürler mevuttur. Bu aşama onları daha huzurlu bir 

dünyaya çağıran veya böyle bir yere gönderen bir olay ile sona erer. 

 Dünyada İlk Başarı: Bu yeni aşama zorlu sınamalar anlamına gelse de, 

kahraman burada ilk olarak sınırlı bir şekilde ödüle layık görülür. Kahraman, 

bu aşamada olası görkemli kaderleri hakkında bir öngörüde bulunabilir. Prens 

veya prensesle ilk karşılaşma bu aşamada olabilir, hatta karanlık güç ya da 

rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilirler, ancak bu geçici olur. Kahramanın 

kendini tam anlamıyla gerçekleştirme aşamasında hazır olmadığını açık bir 

şekilde ifade eder. 

 Ana Kriz: Her şey aniden kötü gitmeye başlar. Karanlık figürler geri döner. 

Kahraman, kendisi için dünyadaki her şeyden çok daha önemli  olan varlıktan 

ayrılır umutsuzluk altında ezilir. Çünkü kahraman kaderinden erken 

ayrılmıştır, güçsüzdür ve bu da hikayenin en kötü anıdır. 

 Özgürlük ve Son Sınav: Krizden çıkarken kahramanda yeni bir ışık 

görünmeye başlar. Hâlâ güçsüz olmasına rağmen, kahraman kendi içinde yeni 

bağımsız bir güç keşfeder. Bu güç geliştikçe, sonrasında zorlu bir sınavda 

kullanılmalıdır. Bu sınav genellikle karanlık ve güçlü bir rakip olarak ortaya 

çıkan ve kahramanla hedefi arasında duran ve bu karanlık karakterle yapılan 

bir savaştır. Bu da hikayenin zirve noktasını oluşturur. Bu savaş bşarıyla 

çözümlendiğinde, karanlık güç tamamen çekilir ve kahraman son aşamaya 

geçmede özgürdür. 

 Son birleşme, Tamamlanma ve Yorumlama: Ödülleri genellikle 'Prenses' veya 

'Prens' olan tam ve sevgi dolu bir birliktir. Bunun sonucunda artık bir krallığı 

yönetebilirler. Artık gelişmiş ve olgun bir hal almış oldukları için, bilgeli ve 

iyi bir şekilde yaşadıkları yeri yöneteceklerdir. Böylece hikaye, geleceği 
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sonsuz olarak süren mükemmel bir bütünlük durumunu gösteren bir imaj 

üzerinde çözümlenir.  

“Canavarı yenme” örgüsünde olduğu gibi, en derin seviyede fakirlikten zenginliğe 

örgüsüde daralma ve genişlemenin alternatif aşamaları boyunca gelişir. Açılış sahneleri 

kahramanın çoğu zaman maruz kaldığı aşağılama ve hatta zulümle tartılmasıyla başlar. 

Bunu mütevazi erken başarılarının buluşması ve sonucunda umutlarının kadameli olarak 

ortaya çıkması takip eder (Booker, 2010, s.65-66). 

     Markalar dünyasında da yükselişleri anlatan pek çok marka hikayesi ya da marka 

kuruluş hikayeleri vardır. Popüler bir anlatı teması olan yoksulluktan zenginliğe 

hikayelerinde, yoksul bir ailede büyüyen, devletin yoksul aileler için ayırdığı sosyal 

konutlarda yaşayan ‘çalışan yoksul’ olarak nitelendirdiği bir aile yapısına sahip ve 

yaşadığı koşullar altında başarıdan çok uzak olduğunun farkında olan ama başarma 

arzusundan hiç vazgeçmeyen Howard Schultz tarafından yaratılan Sturbucks örneği 

efsane yaratan marka kurucuları için son derece çarpıcıdır. Küçük bir işletmenin tutkuyla, 

azimle, cesaretle, özgüvenle ve belki de en önemlisi inanarak nasıl uluslararası bir şirket 

haline geldiğinin örneği olan bu başarı hikayesi, hayallerin peşinden koşmanın son derece 

doğru olduğunu ispatlayan bir hikayedir (Schultz&Yang, 2020, s.18). Bu tür hikayeler, 

özellikle kahramanın galip gelmek için sayısız başarısızlıkla karşı karşıya kaldığında 

etkilidir (De Santis, 2019, s.28). 

Arayış 

İnsanları etkileyen, bir mücadele sonunda hikayelerdeki başarının ortaya 

çıkmasıdır. Tüm güçlüklere rağmen mücadele etmek, kendisi ve sevdikleri hatta 

tanımadıkları kişiler için sorumluluk üstlenip fedakarlık yapan insanlar herkesi derinden 

etkiler. Bu nedenle “kurtarıcı” hikayeleri evrenseldir. İster küçük bir topluluğun ister bir 

ülkenin geleceğini kurtarsın bu insanlar  herkes için gerçek kahramana dönüşürler. 

Onların kahramanlık hikayeleri nesilden nesile anlatılır. 

Booker’a göre, arayış olay örgüsünde, hikayelerin insanın hayal gücünde doğal 

olarak kendilerini şekillendirdiği üçüncü bir yol kahramanın uzak ve çok önemli bir 

hedefe doğru odaklanmasıdır. Bu hedef paha biçilmez bir hazine, ulaşılması güç bir nesne 
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ya da vaat edilmiş topraklar olabilir. Kahraman böylesine büyük bir ödülü öğrendiği 

andan itibaren, ona ulaşmak için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkma ihtiyacı duyar ve 

onun için dünyadaki en önemli şey haline gelir. Bu noktada, temel arayış hikayesi belli 

aşamalardan geçer. 

Bu aşamalar: 

 Çağrı: Kahramanın yaşadığı yerle bir olmuştur ve kahraman için bu yer 

dayanılmaz ve baskıcı bir hale dönüşmüştür. Kahraman meselelerin ancak uzun 

ve zor bir yolculuğa çıkarak üstesinden geleceğinin farkına varır. Kahramana 

hayatını yenileyecek bu uzak amaç için doğaüstü yönlendirme yapılır. 

 Yolculuk: Kahraman ve arkadaşları düşman topraklara geçerler ve  hayatlarını 

tehdit eden zorlu bir durumla karşı karşıya kalırlar. Bunlar yenmeleri gereken 

korkunç canavarlar olabilir, baştan çıkarmalara direnmeler  ve muhtemelen 

yolculuk boyunca her iki taraf için ölümcül zorunluluklar olabilir. Kahramanın ve 

yoldaşlarının heyecan verici kaçışı, genellikle 'bilge yaşlı adamlar' veya 'güzel 

genç kadınlar'dan aldıkları öğütlerle  biter. Bu aşamada kahraman yeraltı 

dünyasına yolculuk yapar, ki burada geçici olarak ölümün gücünden, geçmişin 

ruhlarından amacına ulaşmak için yardım alır. 

 Varış ve Hayal Kırıklığı: Bu aşamada kahraman hedefinin görüş alanına varır. 

Ancak o hikayesinin sonuna ulaşmaktan çok uzaktır, çünkü  hedefin kıyısında, 

kendisi ve tamamen güvence altına alması gereken ödülü arasında, üstesinden 

gelinmesi gereken yeni ve korkunç bir dizi engel görür. 

 Son Zorluklar: Kahramanın ödüle gerçekten layık olduğunu kanıtlamak için son 

bir dizi testten geçmesi gerekiyor. Bu, en tehditkâr olabilecek son büyük bir savaş 

veya sınama ile sonuçlanır.  

 Amaç:  Ölümden heyecan verici bir kaçıştan, kahraman sonra krallık, 'Prenses' ya 

da hayatı değiştiren hazineyi sonunda kazanır: hikaye mutlu sonla biter (Booker, 

2010, s.83). 

Kayıp Balık Nemo, Yüzüklerin Efendisi arayış örgüsüne verebileceğimiz iki önemli 

örnektir. 
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Christopher Booker’in Hikayenin 7 Temel Örgü’sü adlı kitabında verdiği diğer 

örnek ise Jules Verne’in ünlü eseri 80 Günde Devr-i Alem adlı romanıdır. Bu hikayede, 

kahramanı Phineas Fogg'un bahse girerek uzaktaki hedefine zamanında ulaşıp 

ulaşamayacağı üzerine kurgulanmıştır. Arayışının amacı tam olarak başladığı yere geri 

gelmesidir. Yolculuğunu, hayal kırıklıkları, yaşadığı kaçışlar, nihai sınamalar 

oluşturmaktadır. Fogg, yolculuğu sırasında başı dertte olan bir prensesi de kaçırarak , bu 

serüvene ortak eder. Bu arada bir soyguna adı karışır ve polisten kaçmaya başlar. 

Kendisini bekleyen nihai sınamalar vardır. Herşeyin tamamen ters gittiğini düşünen ve 

dediği zamanda başladığı yere dönemeyeceğini düşünen Fogg, ölümü bile aklına getirir. 

Ancak zaman farkından dolayı, bir günle bahsi kazanır. Bununla da kalmaz, prensesi de 

kazanır (Booker, 2010, s.84). 

Arayış ilerleme ile ilgilidir ve markalar da tüketiciye giden yolda arayış içinde 

olabilirler. Amaç, doğru planlamalar yaparak tüketiciyi kazanmaktır. Bu yolculukta 

hikayelerin gücü ve anlamı çok etkilidir ki bu da tüketici de farklı duygular uyandırır ve 

marka sadakatini oluşturur. Böylelikle, günümüzde hikayenin bir parçası olmak isteyen 

tüketiciler için markalar ilham verici, duyguları canlandıran anlatılar aracılığı ile 

etkileme, ikna etme ve iletişim kurma açısından sade ama gerçek bir farklılık 

yaratabilirler (Deniz, 2018, s.256). Marka hikayeleri çerçevesinde sadece kahve çekirdiği 

satan Sturbucks’ın ilk ortaklarıyla iş sebebiyle tanışan ve onların hikayesinden etkilenen 

Howard Schultz, arayış olay örgüsünde de verilecek en iyi örnektir, çünkü bu firmaya 

ortak olma hedefine ulaşmak için uzun uğraşlar vermiştir. Tüm riskleri göze alarak bir 

arayış içine giren Schultz, arzu ettiği değerli nesneye kavuşmuştur. Önceleri burada 

yaratılan farklı kahve seçenekleri ile müşterilerin dikkatini çekeceğine inanan Schultz, 

her türlü tehlikeyi göze alarak yaşadığı şehri terketmiş ve Sturbucks’ın merkezi sayılacak 

Seattle’a yerleşmiştir. Başarılı kahve denemeleri ile uzun uğraşlardan sonra markayı satın 

alan Schultz, yaptığı hızlı değişikliklerle müşterileri etkileyici bir ortam hazırlayarak 

büyük bir başarıya imza atar 
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Yolculuk ve Eve Dönüş  

Yoksulluktan zenginliğe geçiş hikayelerinde olduğu gibi, yolculuk ve eve dönüş 

hikayelerinde de başarısızlıktan, yenilgiden kurtulup, kendini yeniden yaratma üzerine 

bir oluşum söz konusudur. Ölümcül bir hastalığı yenmek, her türlü zor durumları atlatarak 

başarılara imza atmak, alkolik bir insanın bu alışkanlığının pençesinden kurtulması ya da 

batmış bir şirketin ayağa kalkıp tekrar başarılı olması gibi konuları işleyen hikayeler 

herkesin dinlemek isteyeceği hikayelerdir. Bu hikayeler herkese ilham kaynağı olmuştur. 

Bir insanın kendini araması ve olgunlaşıp eve dönmesini konu alır. İlyada ve 

Odiseus, Gılgamış hatta Leyla ile Mecnun gibi destanlar, insanların kendilerini bulma ve 

olgunlaşma (eve dönme) destanlarıdır. Son derece sembolik olan bu yolculuk ve sonunda 

“eve dönmek” aslında insanın kendinden daha iyi ya da daha farklı bir insan yaratma 

“yolculuğudur” (https://www.temelaksoy.com/oykuler-evrenseldir/ Erişim Tarihi: 

16.01.2020). 

Booker’a göre insanın hayal gücünde şekillenebileceği dördüncü yol, kahramanın 

aniden normal dünyanın dışına çıkması ve sonrasında da başladığı yere geri dönmesidir 

(2010, s.105).  Bu aşamada alışılagelmiş bir yerden olağandışı bir dünyaya geçmek, 

Robinson Crusoe’nun adası gibi ıssız bir adaya düşmek, ya da Alice Harikalar Diyarında 

olduğu gibi fantastik bir dünyada fantastik bir maceraya atılmak olabilir (2010, s.87). 

Christopher Booker, The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories adlı kitabında 

olay örgüsünde hikayenin gelişimini şu şekilde belirtmiştir: 

 Beklenti Aşaması ve Başka Bir Dünyaya Düşüş: Kahraman ya da ana karakterler, 

olası  yıkıcı yeni bir deneyimi beklemektedir. Bilinçleri bir şekilde kısıtlıdır. 

Yeterli deneyime sahip olmayıp, genç ve naif olabilirler. Kahramanlar başlarına 

beklenmedik bir şey getirebilecek kadar meraklı, pervasız ve daha etkin 

olabilirler. Herhangi bir sebepten kahramanlara tanıdık gelen, ancak daha önce 

hiç deneyimlemedikleri farklı bir dünyaya geçerler. 

 İlk Çekicilik veya Düş Aşaması: İlk başta bu şaşırtıcı yeni dünyanın keşfi 

neşelendirebilir, çünkü bu çok şaşırtıcı ve tanıdık değildir, ancak asla kendilerini 

evlerinde hissedebilecekleri bir yer de değildir. 

https://www.temelaksoy.com/oykuler-evrenseldir/%20Erişim
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 Hayalkırıklığı Aşaması: Zamanla maceranın havası yerini hayal kırıklığı, zorluk 

ve baskıya bırakır. Giderek artan bir endişe veren karanlık, kendini göstermeye 

başlar. 

 Kabus Aşaması: Karanlık öylesine baskın hale geliyor ki, kahramanın hayatta 

kalması için ciddi bir tehdit oluşturuyor. 

 Heyecan Verici Kaçış ve Dönüş: Tehdit kahramana yaklaştığında veya 

dayanamayacak kadar fazla olduğunda, diğer dünyadan kaçar ve başladığı yere 

geri döner. Bu noktada temel soru deneyimlerinden ne kadar şey öğrendikleri veya 

ne kazandıklarıdır. Kahraman değişmiş midir, yoksa hepsi sadece bir rüya mıdır? 

 Yolculuk ve Dönüş: Bu olay örgüsünde, hikaye hiçbir şeyin farkında olmayan 

kahramanın birdenbire maceraya dalmasıyla başlar. Kendilerini buldukları yeni 

dünyayı, genişleme ve ufuk açılma duygusu ile keşfederler. Sonrasında, karanlık 

yaklaştıkça yeni bir kısıtlama duygusu ortaya çıkar. Sonunda bu okuyucuyu 

hikayenin zirve noktasına çıkarır, ki burada kısıtlama en fazla şekilde görülür. 

Eğer hikaye mutlu bir sonla bitecekse, kahraman yaşamı tersine çeviriyor (2010, 

s.104-105). 

Bu olay örgüsüne verilecek diğer bir örnek J. Matthew Barrie’nin Peter Pan 

hikayesidir. 

Hikaye, Darling Ailesinin çocuklarının çok fazla hayal kurmayı seviyor olmaları 

ve yine bir gün hayal kurarken perncerenin açılıp, Peter Pan’ın içeri girmesiyle başlayan 

yolculuk, çocukları düşler adasına götürmesi ile başlar. Korsanlarla mücadele ve Peter 

Pan’ın çocukları kurtararak yeniden gerçek dünyalarına bırakması, burada verilebilecek 

en iyi örnektir (Booker, 2010, s.88). 

Marka hikayelerinde de, kurucuların farklı dünyaya kaçarak deneyimledikleri 

olaylar zinciri, oradan önemli dersler almış olarak dönmeleri, edindikleri deneyimler, 

tüketiciyi yenidünyalara götürecek yenilikler olarak betimlenebilir. Örneğin, Virgin Plak, 

Virgin Atlantic Havayolları ve Virgin Galactic gibi şirketlerin sahibi İngiliz yatırımcı 

Richard Branson olağandışı fikirleri ile bir markanın başlangıcını yaratmış ve yaşadığı 

macera dolu hayatı ve kazanımları ile tüketiciye farklı bir bakış açısı sunan bir marka 

hikayesi karakteri olmuştur. Uzay turizmine de odaklanarak The Spaceship Company 
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adında firma kuran ve macera tutkusu hiç dinmeyen Branson, kendi ifadesiyle “hayatta 

mümkün olan her şeyi deneyimlemek isteyen” biridir. Onun için, yaptığı her zorlu 

yolculuk bir maceraya dönüşürken, eve dönüşün heyecanı da tarifsiz bir mutluluk ve 

başarıdır. 

Komedi 

Güldürürken düşünderen, yaşamın ve insanların gülünç yanlarının sergilenmesine 

dayanan eserlerdir. Her gün başımıza gelen sıradan olayların ardındaki “bilgeliği” şakacı 

bir dille topluma aktaran bu hikaye tekniği Moliere’den Nasreddin Hoca’ya, Meddah 

hikayelerinden günümüz komedi filmlerine kadar uzanır. İnce bir zeka örneği sergileyen, 

sürprizlerle dolu mizah teknikleri insanların kendilerini kontrol etmeksizin, duygularını 

rahat bir şekilde ortaya koyarak gülmelerini ve eğlenmelerini sağlar. 

(https://www.temelaksoy.com/oykuler-evrenseldir .Erişim tarihi: 14.01.2020). 

Bir komedide emin olabileceğimiz tek şey herkes gün ışığına çıkana kadar sona 

ulaşılamıyor olmasıdır. Bir başka deyişle, sevgi ve uzlaşmanın zafer kazanması için tüm 

karakterlerin gerçekte kim olduğu ve birbirlerine nasıl uyum sağladıkları keşfedilmelidir 

(Booker, 2010, s.117). Diğer temel olay örgülerinden farklı olarak, komediyi bilinçli bir 

çelişki ile ulaşılan bir tür hikaye olarak görmek çekici gelebilir. Dolayısıyla, komedi diğer 

olay örgüleri ile  aynı şekilde özetlenemez, çünkü yapısı itibariyle katı değildir. 

Ancak hikayenin özü her zaman şu şekildedir: 

1. İnsanları belirsiz, hayal kırıklığı ve birbirinden uzak bir karanlığın içinde yer aldığı  

küçük bir dünyada görüyoruz. 

2. Karanlığın baskısı çok ağır bir şekilde hissedilir ve karışıklık daha da artar. Herkes 

sanki bir kabusun içindedir. 

3. Son olarak, daha önce ortaya çıkan yanlışlıkların ışığa çıkmasıyla birlikte, algılar 

önemli ölçüde değişir. Karanlık ortadan kalkar. Durum mucizevi bir şekilde herkesin 

birarada yaşayabileceği keyifli bir dünya haline dönüşür . 

https://www.temelaksoy.com/oykuler-evrenseldir%20.Erişim
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Komedinin çıkış noktası iki genel durum arasındaki geçiştir. İlk hikaye 

çoğunlukla hiçbir  şeyin net olmadığı bir tür alacakaranlık gibidir. İnsanların gerçek 

doğası veya kimliği gizlenebilir (2010, s.150). 

Komedi, marka hikayelerinin içinde, kurucu hikayeleri anlatılırken, kişilerin 

başlarından geçen neşeli, komik olaylar zinciri halinde, maceralarının içerisinde ifade 

edilebilir. Komedi niteliğinde olan marka hikayeleri kişileri o an için neşelendirip, 

gülümseteceğinden markanın tanınmasında kolayca hatırlanmasında avantaj 

yaratacaklardır. Richard Branson, bu çerçevede de sıradışı karakteri ve karizmasını 

markasına yansıtarak, marka hikayesinin içinde komik, eğlenceli bir dünya yaratmıştır. 

Virgin Airlines’ın ilgi çekici uçuş güvenliği videosuna kadar her şeyi değiştiren Branson, 

müzikli, danslı videosunda yolculara verilen talimatları, eğlenceli bir şekilde iletilmesini 

sağlamış, hostes kıyafeti ile yolculara servis yaparak komik, ama bir o kadar da markanın 

zihinde kalıcılığını sağlayan bir eylem gerçekleştirmiştir. 

Trajedi 

Trajedi, eski çağlara dayanan,ilk örnekleri  antik Yunan dramasında yer alan, 

seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak, kendine özgü katı kuralları olan önemli 

bir oyun türüdür. Trajedilerin en önemli özelliği, kahraman bir karakterin çöküşüyle 

gelişen, mutsuz olayları içeren ve gurur, aşk, ihtiras gibi keskin duyguları yoğun bir 

biçimde işliyor olmasıdır (Smith, 2018, s.266). 

Trajediler insanlara hayatın zorlu ve acı yönlerini göstererek hayatta esas olanın 

sevgi, gurur, ahlak ve erdem olduğunu anlatan hikayelerdir. Trajediler dünyanın her 

yerinde bütün insanlara hitap eden evrensel hikayelerdir. Yaşamın kötü yanlarını ortaya 

koyan, insanların çektikleri acıları anlatan, hüzün, ölüm ve korku dolu bu hikayeler, 

büyük bir etki bırakacak derecede güçlüdürler. 

Christopher Booker, trajedinin beş aşamasını şu şekilde açıklar: 

 Beklenti Aşaması: Kahraman bir şekilde eksik veya anlamı olmayan duygular 

içindedir. Kahraman olağandışı bir haz umuduyla geleceğe yönelir. Bazı arzu 

veya hareket planı ortaya çıkar ve kahraman enerjisini aktaracağı bir odak noktası 

bulur. 
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 Düş Aşaması: Kahraman eylem planı ile hareket eder ve bir süreliğine işler 

yolunda gider. Sürekli hayalini kurduğu haz nesnesine yaklaşmaktadır ve artık bu 

nesne onunla birliktedir. 

 Hayal Kırıklığı Aşaması: Anlaşılmaz bir biçimde işler ters gitmeye başlar. 

Kahraman ne yapacağını bilemez. Hayal kırıklığı hissi yaşamaya başlar ve 

pozisyonunu güvence altına almak için kilit noktası olan 'karanlık eylemleri' 

yapmaya kendini zorunlu hisseder. Bu noktada,  'karanlık bir figür' onu tehdit 

etmek için belirsiz bir şekilde görünebilir. 

 Kabus Aşaması: İşler artık kahramanın kontrolünden ciddi şekilde çıkıyor. Tehdit 

ve umutsuzluk duygusu yaşıyor. Kaderi karşısında çaresiz kalıyor. 

 Yıkım ve Ölüm Arzusu: Kahraman ya karşı güçlerin çıkardığı ya da kendi 

ölümünü hızlandıran son bir şiddet eylemiyle (ör. cinayet veya intihar), yok olur. 

Booker, bu olay örgüsüne örnek olarak Shakespeare’in Macbeth adlı eserini verir. 

Beklenti aşaması birinci bölümde kendini gösterir: Eserin kahramanları Macbeth 

ve Banquo büyük bir zaferle savaştan dönerler. Karşılaştıkları cadılar, Macbeth’i “Kral” 

diyerek selamlarlar. Macbeth bu söylemden çok etkilenir ve büyük bir beklenti içine girer. 

Kral olacağını düşünmeye başlar. 

İkinci bölümde, (Rüya Aşaması) Macbeth'in 'karanlık eylemini  gerçekleştirir ve 

Kral Duncan’ı öldürür. Başlangıçta işler kahraman için yolunda gitmez. Duncan'ın iki 

oğlu İngiltere'ye kaçarak şüphe uyandırırlar. Bir şekilde suça karışmışlardır ve Macbeth 

kral olarak seçilir. Böylece cadıların kehanetleri birebir çıkmış olur. 

Üçüncü bölüm olan hayal kırıklığı sahnesidir: Macbeth, bu seferde yakın dostu 

Banqou’nun karalların atası olacağı düşüncesiyle rahatsız olmuştur. Bu sbeple Banquo’yu 

öldürmeye karar verir. Bir elçi ve casus gönderir ve onu yemeğe davet eder. Banquo ve 

oğlu Fleance yemeğin olcağı yere giderler. Macbeth arkadaşını ve oğlu Fleance’yi 

öldürtmek için admlarını gönderir. Adamlar Banquo’yu öldürür ama oğlunu ellerinden 

kaçırırlar. O akşamki yemekte çok garip bir olay olmuş, Banquo’nun hayaleti ortaya 

çıkarak Macbeth’in tahtına oturmuştur. 
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Dördüncü bölüm, kabus aşaması, Macbeth’in cadıları ziyarete gitmesiyle başlar. 

Cadılar, Macbeth’i Macduff için uyarırlar. Aynı zamanda Macbeth’e bir kadın tarafından 

doğurulan hiç kimsenin zarar veremeyeceğinin haberini de verirler. Bunun üzerine 

Macbeth şüplerinden kurtulamaz ve Mucduff ‘ın tüm ailesini öldürür. Macduff şatoda 

değildir ve kurtulmuştur. Dördüncü sahnenin ikinci perdesinde İngiltere'deki bu dehşet 

ve kötülüğü herkes tarafından açıkça görülen zorba hükümdarı devirmek için ordu 

harekete geçer. 

Beşinci bölüm olan yıkım aşaması Macbeth'in etrafındaki kabusu derinlemesine  

gösteriyor. Kral Duncan’ın oğlu Malcolm ve arkadaşı Macduff Macbeth ve Lady 

Macbeth’i öldürmek için ordu hazırlarlar. Malcolm ve ordusu şatoya girer. Macbeth’i 

öldürür. Sonunda Kral Duncan’ın oğlu Malcolm İskoç Kralı olarak tahta geçer. 

Bu bağlamda, bu karmaşık hikayeleri keşfetmek için sadece bir başlangıç 

noktasının olmadığını görebiliriz.Trajedinin genel başlığı altında trajik temayı en siyah 

ve en temel biçimde düşünebiliriz (Booker, 2010, s.156-157). 

Bu alanda önemli bir örnek, ünlü modacı Coco Chanel’dir. Picardie’nin kaleme 

aldığı Chanel Efsanesi ve Hayatı kitabında da anlatıldığı üzere dünyaya geldiği andan 

itibaren trajik başlayan hayatı belki de yarattığı markanın daha etkili olmasına neden 

olmuştur. Yaşamındaki zorluklar, hüzünler ve trajik hikayeler, bu zorlukları aşması, 

giderek yükselmesi ve 50 yıldır sessiz olmasına rağmen,  günümüzde hala şöhretini 

koruması, Chanel adının her zaman hatırlanması, kişileri etkileyen markanın arkasında 

yatan önemli bir unsur olarak görülebilir. Diğer bir deyişle, trajik hikayeler, zorluklardan 

başarıya giden yolda bireylere umudu ve vazgeçmemeyi aşıladığı için markayı güçlü 

kılacaktır. 

 Yeniden Doğuş 

Yeniden doğuş hikayelerinde belirgin özellikler sırasıyla şöyledir: 

 Genç dişi ya da erkek kahraman karanlık bir gücün gölgesine düşer. 

 Bir süreliğine, her şey gayet iyi gidiyor gibi görünebilir, öyle ki tehdit bile geri 

çekilmiş gibi durur. 
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 Ama sonunda tekrar tam güçle saldırır ki,  kahramanı ya tutsak eder ya da 

kahraman yaşayan bir ölü durumuna düşer. 

 Karanlık güç bir zafer kazanmışcasına, bu uzunca bir süre bu şekilde devam eder. 

 Ama sonunda mucizeci kurtuluş gerçekleşir.  

Eğer tutsak kadın ise erkek kahraman tarafından, tutsak erkek ise genç bir kadın 

ya da bir çocuk tarafından kurtarılır.  

Bu tür bir hikayenin okuyucuyu hareket ettirme gücü, kahramanın izole edilmiş, 

hapsedilmiş halinden kurtulduğu, serbest kaldığı andaki özgürlüğün zıtlığından 

kaynaklanır. Karanlık güç baskın olduğunda, eski durumu canlandırmak için kullanılan 

görüntü aralığı şu şekildedir: Soğukluk, sertlik, hareketsizlik, daralma, uyku, karanlık, 

hastalık, çürüme, izolasyon, azap, umutsuzluk, aşk eksikliği. Bu kavramlar, net bir şekilde 

karanlığın gücünü temsil eder. Ancak, sonuçta, baharı kışı takip ettiği için bu durumla 

uyumlu olan sıcaklık, yumuşaklık, hareket, kurtuluş, uyanış, ışık, sağlık, büyüme,  

mutluluk, umut ve aşk gibi karanlığın zıttını temsil eden imgeler kullanılır. 

Bu güçlü dönüşümü 'yeniden doğuş' olarak görmemizin nedeni her bakımdan, 

evrensel bir varoluş kutbundan diğerine, diğer bir deyişle ölümden hayata geçişi işaret 

etmesidir (Booker, 2010, s.204-205). 

Bu “Yeniden Doğuş” olay örgüsü alışalagelmiş “ Yoksulluktan Zenginliğe” ya da 

“Canavarı Yenmek “ olay örgüsü gibi değildir. Her ikisinden daha dikkat çeken çok 

önemli bir bileşen içerir. Bu hikayeler genellikle karanlık büyücüler, kötü cadılar veya 

kötü üvey annelerin eline düşmüş genç erkek ya da kız kahramanların, prenslerin ve 

prenseslerin bilinen peri masalı karakterlerinin etrafında toplanır. Bir örnek vermemiz 

gerekirse, Uyuyan Güzel masalı “Yeniden Doğuş” olarak adlandırabileceğimiz olay 

örgüsüne dayanır (2010, s.193-194). 

Bir zamanlar güzel bir ülkede yaşayan kral ve kraliçenin güzel bir kız çocukları 

olur. Saraya, perileri çağırıp büyük bir şenlik düzenlerler. 

Periler, küçük bebeğe teker teker hediyelerini verirler: iyilik, güzellik, incelik… 
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Ama bir periyi çağırmayı unutmuş olan kral ve kraliçe, o perinin öfkeyle saraya 

gelip kızları için on beş yaşındayken prensesin parmağına bir iğne batacağını ve sonsuz 

bir uykuya dalacağını söyler. Hala hediyesini vermemiş olan bir başka peri atılarak 

sonsuza prensesin sonsuza kadar uyumayacağını 100 sene uyuyup uyanacağını fısıldar ve 

büyüyü biraz olsun bozar. 

İkinci aşama ise, küçük kızları için, kral ve kraliçenin ülkedeki her iğnenin imha 

edilmesi emrini vererek onu korumak için ellerinden geleni yapmasıyla devam eder. 

Ancak on beşinci yaşını kutladığı gün, dikiş yapan yaşlı bir kadını görüp, şaşkınlıkla onu 

izlerken iğne yanlışlıkla parmağına batar ve derin bir uykuya dalar. Saraydaki herkes 

onunla birlikte uykuya dalar. Böylece bizlere, yaşayan ölü durumunun öykülemesinde en 

akılda kalıcı görüntülerden biri sunulmaktadır: yaşam akışı donmuştur. Üçüncü aşama 

yıllar sonra ortaya çıkmaz. Pek çok kahraman başarı olmadan büyülü kaleye girmeye 

çalışır. Sadece doğru an ve mükemmel kahraman geldiğinde kurtuluş gerçekleşebilir. 

Sonunda başka bir diyardan gelen prens bir çok engeli zahmetsizce aşar ve prensesi  

tutulduğu yerde bulur ve onu bir öpücükle uyandırır. Şatoda yaşayan herkes- 

hizmetkarlardan, muhafızlardan, hatta hayvanlardan, kral ve kraliçeye kadar hayata geri 

döner. Prens ve “ölümden geri kazandığı” prenses ile evlenir. 

Erkek ya da kadın kahraman, sonunda onları kış mevsiminde, fiziksel veya ruhsal 

tutsaklık, uyku, hastalık veya bir büyü şekli ile ölüme benzer şekilde yakalayan karanlık 

bir büyünün altına düşer: Uzun bir süre güçsüz kalırlar. Ardından, erkek ya da kadın 

kahramanı tutsaklıktan kurtarmaya yardımcı olan belirli bir karaktere odaklanan mucizevi 

bir kurtuluş eylemi gerçekleşir. Karanlığın derinliklerinden görkemli ışığa çıkarılırlar 

(2010, s.193-194) 

 Pamuk Prenses masalı, Charles Dickens’ın eseri Bir Noel Şarkısı “Yeniden 

Doğuş” olay örgüsü ile harmanlanmış örneklerdir. 

Booker’ın The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories adlı kitabında ele aldığı 

Charles Dickens'in  Bir Noel Şarkısı adlı eserinde, hikayenin kahramanı Ebenezer 

Scrooge ilk olarak  yaşayan bir ölü durumunda okuyucunun karşısına çıkar. En yakın 

arkadaşı Marley’nin Noel’de ölümü onu mutsuz, aksi bir insana çevirmiştir. Onu, huysuz, 

çaresiz, yaşlı, tüm dünyayla çelişen bir anlam içinde nasıl hapsedildiğinin altını çizen üç 
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aşamada görüyoruz. İlk olarak kibirli bir şekilde yeğeninin Noel yemeğini davetini 

reddederken, ikincisinde yoksullara yardım organizasyonunda yer almayı geri çeviren 

Scrooge taş ve soğuk yürekli tarafını açıkça gösterir. Üçüncü aşama ise, dondurucu 

soğuğa rağmen, dükkanında çalışan, asistanı Bob Cratchit’e sobayı yakmak için izin 

vermemesidir. Her üç aşamada kahramanın reddetme özelliği çok belirgindir. 

Noel akşamı eve dönen Scrooge uyuyakalır ve yedi yıl önce ölen eski ortağı Jacob 

Marley, onu bir hayalet şeklinde ziyaret eder. Marley'nin zincirlerle sürüklenen ruhu, 

hayatta iken insanlarla değil, iş ile tüketilmenin cezası olarak gördüğünden, Scrooge'u 

uyarmaya ve onu aynı kaderden kurtarmak için,  üç ruhun üç gece boyunca geleceğini 

söyler. Bunlar, geçmişin, şimdinin ve geleceğin hayaletleridir. Scrooge, bu üç hayaletle 

birlikte hayatını sonsuza dek değiştirecek bir yolculuğa çıkacaktır. Scrooge uykuya dalar 

ve bir günlük yaşam süresine sahip bir dev olan Geçmiş Noel Hayaleti ile uyanır. 

Scrooge'a Noel neşesi ve sadaka hakkında birkaç güncel sahne gösterir, sonra ona 

yardımcısı Cratchit’in evini gösterir. Hayalet, Scrooge'a, gelecek değişmedikçe, 

Cratchit'ın sakat ve iyi kalpli küçük oğlu Tiny Tim'in öleceğini bildirir. Sonrasında 

kendisini yalnız küçük bir çocuk olarak tanır, daha sonraki yıllarda sevgi dolu akrabaları 

ve neşeli Noel sahneleriyle çevrili, genç bir adam olarak ve en son genç ve güzel kadın 

tarafından terk edildiği noktaya kadar görür. Scrooge'un aslında hoş bir genç adamdan 

nasıl parayla takıntılı soğuk, yalnız bir canavara dönüştüğü ortaya çıkıyor. Kalkmak istese 

de uyuma isteğine karşı koyamaz ve tekrar yatar. 

Birdenbire karşısında ikinci hayaleti görür. Bu, onu bekleyen Şimdiki Noel’in 

Hayaleti’dir. Scrooge'a Noel ile ilişkili ruhun tüm sosyal zevklerinin ve cömertliğinin 

tadını çıkaran bir dizi imge gösterir. Hayalet ona tüm şehirdeki coşkuyu gösterdikten 

sonra Cratchit’in, eşi ve beş çocuğuyla yaşadığı eve götürür. Ailenin mutluluğuna düşen 

tek gölge küçük Tim’in gittikçe bitkinleşen küçük bedeni sebebiyle gün geçtikçe kötüye 

gitmesidir. Tim’in durumu Scrooge’ı derinden sarsar. Bu durum onun için merhametin 

üzerindeki bir gölge gibidir. Şehirde mutluluk içinde Noel’i kutlayan insanları da 

gösterdikten sonra artık hayalet için gitme vakti gelmiştir. 

Sonrasında, Gelecek Noel'in Hayaleti Scrooge’a sanki birinin öldüğü haberini 

verecekmişçesine sisler içinde beliriverir. Kimsenin ölmüş bir kişiyi umursayamayacığı 

gerçeğini ve yapayalnız olduğunu görür. Hayalet hiç konuşmadan ona kendi ölümünün 
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ardından sarf edilen sözleri beraber iş yaptığı insanlardan, Tim’i kaybetmiş Cratchit 

ailesinden dinlettirir ve mezarını gösterir. Birdenbire yok olan hayalete eline bir şans daha 

geçse,  hayatında tamamen değişiklik yapacağı sözünü verir. Bunun hala sadece Noel 

Günü sabahı olduğunu görünce şaşıran Scrooge kabusundan uyanır ve bir şekilde üç gece 

uyuduğunu hayal eder. Bundan böyle, yeni tanıştığı ve tanıdığı herkese cömertlik ve iyi 

niyet göstererek kendini ifade etme şansı yakaladığını hisseder. Hikayenin, herkesten 

daha fazla, sevme gücünü uyandıran merkezi kurtarıcı figürü Tiny Tim, Scrooge’ın hiç 

sahip olmadığı çocuk'tur. 

Bir Noel Şarkısı’ndaki eylem tamamen Scrooge'un 'yeniden doğuşunu' sağlamak 

için gerekli olan konunun etrafında döner. Bu silsile halinde kabus görülmesinin amacı, 

kendisini başkalarının gördüğü gibi görmesine ve dünyaya yeni bir perspektiften 

bakmasına izin vermektir; ve aynı zamanda, bu sürecin ayrılmaz bir parçası olarak, 

başkaları için hissetme yeteneğini uyandırmak için farkındalık sağlamaktır. Hayaletlerle 

beraber, tek tek kısa bir yolculuğa çıkan Scrooge; geçmişini, bugününü ve sonunu bir film 

şeridi gibi izleyerek, hatalarından dönüp iyi ve yardımsever bir insana dönüşen bir 

karakterdir. Yeniden doğuşun aynasıdır.  

Marka hikayelerinde  ise “yeniden doğuş” olay örgüsü marka kurucusunun 

geçirdiği evrelerde, yaşadığı bir duraksama dönemi ile ifade edilebilir. Örneğin; modanın 

yaratıcısı olarak bilinen Coco Chanel, yarattığı ya da hüzünlerin her zaman var olduğu 

hikayesinde, bir duraksama dönemi geçirmiştir; çok sevdiği ve her zaman değer verdiği 

büyük aşkı ile geçirdiği anlar, kendisine ilham kaynağı olmuş ve onu canlı tutmuştur.  

 “Yeniden doğuş” hikaye boyunca, olaylar kahramanın değişimini zorlamak için 

ortaya çıkar ve onu daha iyi bir insan ve daha büyük bir lider yapar.  

2.5 Masal Modeli 

Geçmişten günümüze yaşamımızda her zaman var olmuş masallar, öz ama hikaye 

etme özellikleri yoğun olan anlatılardır (Oğuz, 2008, s.6).  

Judith Liberman’a göre masallar anlaşılmaktan öte deneyimlemek için önemlidir. 

İnsana verdikleri mesajla gerçekleri aktarırlar, iletişimi sağlamada önemli rol oynarlar 

(2018, s.14-15). Peri masalları ise eski çağlardan beri olağandışı olayları anlatan, etkisi 
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güçlü olan, insan ruhuna işleyen ve duyguları harekete geçiren anlatılardır (Romanello, 

2014, s.21). Bu sebeple, masallar, markalar ve hikayeler ekseninde kendilerine yer 

bulabilirler.  

Didem Moralıoğlu’na göre, masallar çocukluğumuzdan beri zihnimizde canlanan 

görselliği ve zihnimize işlenen davranışları ile birlikte, kararlarımızı şekillendiren tüketim 

alışkanlıklarımıza da etki etmektedir (2019, s.14).  

Fog ve arkadaşları, doğanın dört temel öğesinin nasıl toprak, rüzgar, ateş ve su 

ise, hikayenin de dört temel öğe üzerine kurulu olduğunu savunurlar. Bu temel öğeler 

mesaj, çatışma, olay örgüsü ve karakterlerden oluşur. Ayrıca bu öğeler, hikayenin 

anlatıldığı bağlama ve amacına bağlı olarak çeşitli şekillerde karıştırılabilir, eşleştirilebilir 

ve uygulanabilir ve bir marka hakkında hikayeler geliştirilmesi gerekirse de, bu dört unsur 

kontrol noktası olarak kullanılabilir. Bir markalama aracı olarak hikaye anlatımı, sadece 

bu yolda hikayeler anlatmakla ilgili değildir. Açıkça tanımlanmış bir mesaj olmadan, 

hikayeleri anlatmak için hiçbir neden yoktur. Ana mesaj ya da hikayenin temel dayanağı, 

hikaye boyunca ana bir tema olarak çalışan ideolojik ya da ahlaki bir ifadedir. Burada 

örnek olarak tavşan ve kaplumbağa masalı verilebilir. Yarışı kazanan kaplumbağadır; 

yavaş ancak istikrarlıdır. Tavşan gibi hızlı ama dikkatsiz değildir. Masalın verdiği ders 

kibirin ne kadar zararlı olduğudur. Diğer bir örnek ise Romeo ve Juliet’tir. Buradan 

alınacak derste gerçek aşkın ölümü bile yeneceğidir. Hikayenin kendisi temel dayanağın, 

ana mesajın kanıtı haline gelir ve bu sayede birey mesajı daha iyi anlayabilir ve 

içselleştirebilir. Fog ve arkadaşları, bir hikayenin bir mesaja bağlı kalınarak anlatılmasını 

uygun görürler. Ancak bundan daha fazla mesaj verilmesi gerekiyorsa, mesajların önem 

sırasına göre sıralanması gerektiğini de ayrıca vurguluyorlar. Birden fazla mesaj içeren 

bir hikaye, dağınık ve belirsiz olabilir (2005, s.32-34). Verilen mesajlar çok çeşitli olsa 

da, hepsinin ortak birleştiği bir nokta vardır: Bir kişi, başka birinden bir şey öğrenir, bir 

çıkarım elde eder, bu da bir önceki eylemi bir sonraki eyleme bağlar ( Propp, 2018, s.73). 

Bir hikayede heyecan, ana karakter çatışmanın üstesinden gelmek istediğinde 

ortaya çıkar. William Randall, bir hikayeyi ateşlemek için, gerek karakterler içinde veya 

arasındaki çatışma, gerekse karakterlerle koşullar arasındaki çatışmanın etkisini ifade 

eder. Özellikle hikayenin temel kuvveti olarak görülen, bölümden bölüme hikayeyi 

sürükleyen karakterlerin varlığı arasındaki çatışmanın itme ve çekme etkisinin çok güçlü 
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olduğunu vurgular. Randall’a göre çatışma yoksa, macerada yoktur (2014, s.125). Bu 

durum, insan doğası ile ilgilidir, çünkü insanlar içgüdüsel olarak yaşamlarında denge ve 

uyum arar. Bu sadece çevreye ve insanın kendisi ile ilgili  uyum demek değil, her konuda 

uyumdur. Ayrıca insan doğası, hoş olmayan durumlardan, endişe dolu duygulardan 

kaçınır. İnsan etrafındaki kişilerle dahi olan problemlerini çözüme ulaştırana kadar rahat 

edemez, bu sebeple uyum en önemli unsurdur. Bu bağlamda, çatışma bizi harekete geçirir 

ve bu yüzden iyi hikayeler bizi etkiler. Karışık bir ortama düzen getirmek için duygusal 

gereksinimizi karşılar. Fog ve arkadaşlarına göre, çatışma ne kadar büyük olursa hikaye 

o kadar dramatik hale gelir, ancak karışıklığa sebep olmaması için, çatışmanın çok abartılı 

olmaması gerekir. Bir hikaye kaotik hale geldiğinde kitleyi büyülemek zor olabilir. 

Abartılı karışıklık, fazla uyum kadar sıkıcıdır. Doğru denge için belirlenmiş bir denge 

yoktur. Çatışma, hikayede olay örgüsünün vazgeçilmez kaynağıdır, uyumun meydana 

gelmesini sağlayan en etkili öğedir (Fog ve diğerleri, 2005, s.35-37). 

Hikaye anlatıcılığının bir diğer temel öğesi karakterlerdir. Çatışmanın hikayedeki 

dönüm noktası olduğunu gördükten sonra, bu çatışmanın ortaya çıkabilmesi için etkileşen 

ve ilgi çekici karakterlerin de hikayede yer alması gerekmektedir.  

Klasik masal, her karakterin hikayede oynayacağı belirli bir rolün olduğu sabit bir 

yapı üzerine kurulmuştur ve her insan bir diğerini tamamlar ve hikayenin aktif bir 

parçasını oluşturur. Bu klasik yapı, eski halk masallarından Holywood'un aksiyon dolu 

gişe rekorları kıran filmlerine kadar Batı dünyasında hikaye anlatımı geleneklerinde 

bulunabilir. Klasik masalın yapısı her bir karakteri ve birbirleriyle ilişkili işlevlerini ve 

rollerini vurgular.    

Hikaye genellikle hedefine ulaşmak isteyen karakter veya kahraman ile başlar. 

Burada verilen en belirleyici örnek İngiltere’de adalet ve özgürlük için savaşan Robin 

Hood karakteridir. Kahramanın destekçisi bir ya da daha fazla olabilir. Bunun dışında 

kurnazlığı, görevini yapmasında yardımcı olan yay ve oku en temel destekçileridir.      

Ancak kahramanın amacına ulaşma yolu problemsiz değildir. Bu her zaman kahramana 

karşı duran ve böylelikle çatışmayı oluşturan bir düşman ya da rakiptir. Robin Hood 

örneğinde düşmanlar Prens John ve Nottingham Şerifidir ve Robin Hood’un adaleti 

sağlaması için düşmanlarını yenmesi gerekmektedir. Hikayede, Prens John İngiltere'deki 

zulüm ve gücün kötüye kullanılmasını simgeleyen karakterdir. Bu hikayenin sonunda 
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İngiltere'de barış ve adalet kuran iyiliksever Kral Richard'dır. Hikayede yarar sağlayıcı 

unsur ise Prens John’u katı idaresi altında ezilen İngiliz halkıdır. 

Hikayeye yapısını veren , hikayede rol alan klasik bir karakter kadrosudur. Sonuç 

olarak, kurumsal marka hikayeleri geliştirirken, hikayenin oluşması için gerekli yapıyı ve 

karakterleri biraraya getirmek için Peri masalı modeli kullanılabilir. Fog ve arkadaşları, 

mesaj, çatışma ve karakterler yerine yerleştikten sonra, diğer önemli adım, olay 

örgüsünün doğru bir şekilde gelişmesinin önemini vurgularlar. Hikayenin akışı ve 

olayları seyircinin deneyimi için çok önemlidir. Bir hikayenin yalnızca belirli bir zaman 

dilimi içinde olayların ilerlemesi olarak göz önüne alındığında, olayların sıralaması 

dikkatle ele alınmalıdır. Hikayenin doğru bir şekilde  ilerlemesi ve kitlenin ilgisini 

korumak için kesin bir yapıya sahip olması çok önemlidir (Fog vd., 2005, s.39-44). Bu 

bağlamda, geleneksel bir hikaye giriş, gelişme ve sonuç olarak üç bölüme ayrılır ve bu 

bölümler sırasıyla okuyucuyu baştan sona kadar etkisi altına alan gerilim, memnuniyet 

ve sempati kaynakları olarak adlandırılır ki, bu durum okuyucu nezninde bütünlük 

duygusu yaratır (Randall, 2014, s.126). Çatışma en üst noktaya ulaşsa da, nihayetinde 

çözülür ve hikaye sona erer. Temel akış, en basit hikayeleri bile karakterize eder. Daha 

kapsamlı bir hikayede, daha ayrıntılı ama yine de klasik bir olay akışına bakılabilir. 

Hikayenin giriş bölümleri dikkatimizi çekerek ve hikayenin temasını ve tonunu 

belirleyerek hedef kitlede merak uyandırmalıdır. Özellikle dini hikayeler, sert ve 

etkileyici girişlerle öne çıkar. Hristiyanların kutsal kitabı İncil’de “Tanrı ilk önce Yeri ve 

Göğü yarattı” cümlesiyle başlar ve böyle bir başlangıç okuyucuyu kendine çeker. Çatışma 

geri dönüş noktasına ulaştığında, kahraman genellikle sonucu etkileyecek belirleyici bir 

seçim yapmak zorundadır. Sonrasında, kahramanın sonunda kötü adamla karşı karşıya 

geldiği bir zirveye ulaşan çatışmanın artması hikayenin ilerlemesini sağlar. Devamında 

kahraman harekete geçmelidir. Genellikle hikaye mutlu son ile biter ve tekrar uyum 

sağlanır. Her hikayenin bu şekilde sonlanması zorunlu değildir. Hikayenin sonu 

okuyucuyu şaşırtabilir. Buna karşın, her durumda mücadelenin sona ermesi hikayenin 

bittiğini işaret eder.Tüm bunların ışığında, hikayeyi oluşturma sürecinin ana hatları 

belirtilerek, hikaye anlatımının dört unsurunun önemine vurgu yapan Fog ve arkadaşları, 

şirketlerin bu süreci hem stratejik yönetim düzeyinde hem de çalışanlarla günlük 

iletişimde ve operasyonel düzeyde çeşitli amaçlarla kullanabileceğini ifade etmektedirler 

((Fog vd., 2005, s.44-50). 
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Hikaye anlatımı, giderek iş dünyasının daha fazla dikkatini çekmektedir. Bu 

bağlamda, şirketler, tüketicinin kalbine dokunan hikayeler yaratabilirler. Güçlü bir marka 

hikayesini temsil eder; örneğin Nike, hikayesi ile kazanma arzusunu temsil ederken, 

Harley Davidson özgürlüğün hikayesini temsil etmektedir. Bu şekilde, hikaye anlatımı 

tüm marka kavramını oluşturmak için etkili bir araç haline gelir, bireyle etkileşim haline 

girer, çünkü duygulara dokunur. Kısaca hikaye marka değerini yansıtır. Çekirdek hikaye 

bir kuruluşun kurumsal markası ile kişisel bir düzeyde bağlantı kurar ve  şirket içi ve 

şirket dışı tüm iletişimi yönlendiren bir pusula gibi hareket eder. Hem dahili hem de harici 

olarak iletilen gerçek bir hikaye, markaya daha birleşik ve dürüst bir görünüm kazandırır. 

Marka kavramını stratejik düzeyde ele aldığımızda çekirdek hikaye tüm şirketlerin 

iletişiminde tutarlılığını sağlar. Operasyonel düzeyde iletişim aracı olarak hikayeler 

kurum mesajlarını dahili ve harici olarak iletmede kullanılabilirler. Değerlerini 

destekleyen kurum hakkında ne kadar çok hikaye anlatılırsa, kurumun çekirdek 

hikayesini o kadar çok besler (Fog vd., 2005, 50-51). 

Güçlü markanın beslendiği çekirdek hikaye ilk olarak kurum içinde başlar. 

Çalışanlar şirketin çekirdek hikayesi ile özdeşleşebilirlerse, bu hikayeyi de gururla 

paylaşacaklardır. Çalışanlar bunu içselleştirdiklerinde, çok daha büyük ve daha değerli 

bir şeyin parçası olduğunu tüketiciye de hissettirir. Tüketici sadakatinin oluşmasında 

kurum içi çalışanların geliştirdiği sadakat çok önemlidir (63). Burada anlatılmak istenen 

kavram, şirket çalışanlarının marka hikayesine inancı oranında, o marka tüketicisinin 

kalbinde ve hafızasında güçlü bir slogan yaratmaktır. 

Sonuç olarak, genellikle anonim olan, içinde olağanüstü mekan ve karakterler 

barındırabilen, anlatılan olayların tamamen gerçek dışı olmasına rağmen aktarmak 

istediği mesajı dinleyene en süslü, en yüreğe dokunur şekilde iletebilen masallar, marka 

hikayeleri ekseninde mesajı, hedef kitleye en kısa zamanda ama en etkili şekilde 

ulaştırabilmek konusunda çok büyük öneme sahiptirler. 

 2.6 Dijital Hikaye Anlatıcılığı 

Hikayelerin ve hikaye anlatıcılığının gücünün yanında, teknoloji ile birlikte 

oluşan ve yeni bir kavram ve alan haline gelen dijital hikaye anlatıcılığından söz etmek 

yerinde olacaktır. “Dijital Hikaye Anlatıcılığı antik hikaye anlatma sanatının modern 
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ifadesidir.Tarih boyunca hikaye anlatımı bilgi, bilgelik ve değerleri paylaşmak için 

kullanılmıştır.  Dijital hikaye anlatımının her şeyden önce dijital biçime dönüştürülmüş 

hikayeler olduğunu vurgulamak gerekir (Aktaran: İnceelli, s.134, Figa, 2004). 

Hikayeler, kamp ateşi çemberinden televizyon ekranına ve şimdi bilgisayar 

ekranında ortaya çıkarak sırasıyla birbirini takip eden her ortama uyarlanmışlardır 

(DeNatale,2008, s.2). Hikaye anlatma geleneğinin teknolojinin ilerlemesi ile yeni bir 

anlam kazanarak,  sanal ortamda anlatılmaya başlanması, geleneksel yaşam şeklini 

bütünüyle değiştiren modernleşme süreciyle birlikte, sosyal ilişkilere dayanan haber alma 

ve bilgi edinme gibi eylemlerin yerini kitle iletişimine bırakmış ve hikaye anlatıcıları da 

ister istemez işlevliğini yitirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, farklı hedefler için yeni 

yapılarda hikayeler ortaya çıkmıştır. Özellikle iş dünyası, iş alanlarındaki paylaşmayı ve 

sonuç almaya yönelik etkin ve başarılı iletişimi desteklemek amacıyla, hikayelerin 

paylaşılmasında öncülük etmeye başlamıştır (İncelli, 2005, s.132-133). 

Dijital bir hikayenin birçok tanımının olmasıyla birlikte işaret ettiği temel anlam, 

geleneksel öykü anlatma araçlarını farklı dijital multimedya türleriyle birleştirmesidir: 

görüntüler, ses ve video (grafik, metin, kaydedilmiş sesli anlatım, video ve müzik ) gibi 

türler hakkında bilgiler içerir. Her ne kadar yeni teknolojilerin yayılma oranı okullarda 

yüksek olmasına rağmen, dijital hikaye anlatma,1990'lı yıllarda Dijital Hikaye Anlatma 

Merkezi, kendi hikayelerini anlatmak isteyen kişilere uygulamalar sunmayı teklif ederek 

ses getiren bir alan oluşturmuştur (Signes, 2014, s.237-238).        

Her geçen gün teknolojideki ilerlemeler, pek çok alanda etkili olduğu gibi hikaye 

anlatımı yöntemine de farklı yeni araçlar sunarak etkilemeye devam etmektedir. 

Bilgisayarın yaygın kullanımı ile değişen birçok şey, hikayeler ile de kendini göstermeye 

başlamıştır. Hikayelerin dijital ortamda yazılmaya başlamasıyla birlikte, saklama ve 

depolama gibi özellikler ortaya çıkmış ve sanal kullanımın daha işlevsel bir boyuta 

geçmesine katkı sağlamıştır. Bu sebeple, hikaye anlatıcıları, e-posta, bloglar, web siteleri, 

forumlar gibi birçok web aracı ile aynı anda ya da farklı zaman dilimi içerisinde 

hikayelerini anlatma olanağı bulmuşlardır (Turgut& Kışla, 2015, s.102). 

Multimedya teknolojisine yapılan güncel vurguya rağmen, Dijital Hikaye 

Anlatıcılığı yeni bir kavram değildir. 1970 ve 1980’li yıllarda Amerika Birleşik 
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Devletleri’nde sanatsal ve kültürel hareketlilik sonucu Dijital Hikâye Anlatımı Merkezi 

ortaya çıkmıştır (Çıralı, 3). Joe Lambert ve Dana Atchley, Dijital Hikâye Anlatımının 

Berkeley, Kaliforniya'da bulunan, kar amacı gütmeyen bir kültür ve sanat organizasyonu 

olan Dijital Hikaye Anlatma Merkezi’nin (CDS) kurucularındandır. Bernard Robin dijital 

hikayelerin seçilen bir tema etrafında döndüğünü ve genellikle belirli bir bakış açısı 

içerdiğini ifade etmektedir. Bu hikayeler genellikle sadece birkaç dakika uzunluğundadır 

ve çeşitli kullanımları vardır ki bunlar, kişisel masalların ve tarihsel olayların yeniden 

anlatılması ya da bilgilendirme veya belirli bir konuda yol göstermek amacı içerir (2008, 

s.222). 

Dijital hikaye anlatıcılığı, bireyleri dinleyici olarak konumlandırırken diğer bir 

yandan onların hikayelerini biçimlendirerek hikayeleriyle etkileşim kurmasını sağlar. 

Bunun dışında, bilgi ve iletişim teknolojilerini, hikaye anlatma aracı olarak kullanması 

ile de geleneksel hikaye anlatıcılığı ile arasındaki farkı ortaya koyar ( Aktaran: Çıralı, 

2014, Dörner, Grimm & Abawi, 2002). 

Dijital hikaye anlatıcılığının bir amacı da  yazarın kişisel ifadesinin gücünü 

deneyimlemesine olanak tanımasıdır (Bull&Kajder, 2004, s.47). 

         

Tablo 2. Dijital Hikaye Anlatıcılığının Yedi Temel Unsuru 
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Tablo 2’de yer aldığı üzere, dijital hikaye anlatıcılığını bir çok olanak sağlayarak 

deneyimleyen Dijital Hikaye Anlatım Merkezi, hikaye anlatıcılığının 7 temel unsurunu 

ortaya koymuş ve alanda etkili olmuştur (Aktaran: Çıralı, 2014, s.4, Lambert, 2003) 

Bull ve Kajder bu unsurların ilk dördünü hikayenin yazımı ve içeriği ile ilgili 

olduğunu belirtirken, diğer üç unsurun hikayenin dijital özelliklerinin oluşumu ile ilgili 

olduğunu ifade etmişlerdir (Çıralı, 2014, s.47). 

Bernard Robin’e göre, dijital hikaye anlatıcılığı; kişisel anlatım içeren hikayeler, 

bilgilendirici ve öğretici hikayeler ve tarihi olayları inceleyen hikayeler olarak üç temel 

başlık altında incelenebilir. Kişisel anlatım içeren dijital hikayeler, yazarın kişisel 

deneyimlerini anlattığı bir hikaye türüdür. Bu hikayeler hayat içinde önemli olayların 

etrafında gelişen ve hem yazar hem de dinleyici için duygusal olarak yüklü ve anlamlı 

olan anlatılardır. Bilgilendirici ve öğretici dijital hikayeler, öncelikle birçok farklı içerik 

alanındaki öğretim materyallerini iletmek için kullanılan hikayelerdir. Öğretmenler bu tür 

dijital öyküleri, öğrencilerine matematik, fen bilimleri, sanat, teknoloji ve tıp konularına 

kadar her türlü bilgiyi sunmak için kullanabilirler. Tarihi olayları inceleyen hikayeler ise 

dijital medya aracalığı ile daha farklı bir şekilde oluşturulabilir. Özellikle eğitim alanında  

olaylara derinlik ve anlam katan bir hikaye hazırlamak için tarihi fotoğraflar, gazete 

başlıkları, konuşmalar ve  geçmiş zamana ait belgelerden yararlanılabilir (2008, s.224-

225). Buna bağlı olarak, dijital hikaye anlatımı araştırma ve yazma becerileri, 

organizasyon, teknoloji  sunum ve kişilerarası beceriler, problem çözme ve eleştirel 

düşünme gibi yetkinliklerin gelişimini teşvik eder (Jones&Leverenz, 2017, s.69). 

Maria Daskolia ve arkadaşlarına göre, dijital hikaye anlatıcılığı, kolayca 

erişilebilen ve kullanımı kolay dijital araçlar, bilgisayar tabanlı betimlemelerin geleneksel 

anlatım biçimlerinin yerini aldığı veya yapıcı bir şekilde kapsadığı ve genişlettiği yeni 

hikayeler yapma ve iletişim kurma olanaklarına yol açmıştır. Dijital medyanın sağladığı 

etkileşim olanaklarının bir sonucu olarak, dijital hikaye anlatımı insanların deneyimlerini 

ve anılarını yorum ve dünya görüşleriyle birleştirmelerini sağlamış ve görüşlerini dile 

getirmeleri ve temsil etmeleri için onlara “ses” vermiştir (2017, s.272). Bu bağlamda, 

kişinin kendi anlatım sesinin gücü, duygusal olmasının ötesinde, hikayeyi daha güvenilir 

ve daha çekici hale getirebilir (Pezzot, 2016, s.216).  
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Lambert’a göre dijital hikayelerde, ses sadece hayati bir anlatıyı anlatmakla 

kalmaz, aynı zamanda anlatıcının özünü, eşsiz karakterlerini ve yaşanmış deneyimle olan 

bağlantılarını da yakalar. Kişinin sesi, kişinin kırılganlığının ve gücünün bir kanıtı olduğu 

için gerçekten harika bir armağan olarak algılanır (2012, s.18). 

Dijital hikaye anlatıcılığını geleneksel hikaye anlatımından ayıran en belirgin 

özellik, sözel olması ile birlikte görsel ve işitsel bir niteliğe sahip olmasıdır. Birden çok 

medyanın yanı sıra grafik, hareketli grafik, metin, ses, animasyon, fotoğraf ve görüntünün 

birlikte kullanılması olanağı sağlayan özellikler, hikayeleri daha zengin bir içerikle 

sunmaktadırlar. Teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular aracılığıyla, kişilerin daha 

önce görmedikleri nesneler ya da ziyaret olanağı bulamadıkları yerler hakkında bilgi 

vermektedirler.  Animasyon ve resimlerle zenginleştirilen hikayeler ve bilgi türleri görsel 

halde sunularak, sanal öğrenme ortamı yaratan dijital hikaye anlatıcılığı yoluyla kişilere 

zengin deneyimler kazandırmayı ve karmaşık gelen her türlü bilgiyi kolay algılanabilir 

hale getirmeyi hedefler (2012, s.141). 

Pazarlama alanında da, dijital hikaye anlatımının en net amacı müşterilerle 

bağlantı kurmaktır; bu nedenle, hikaye anlatımının insanları bir araya getirme, bağlantılar 

kurma ve hedef kitle ile arasındaki empatiye ilham verme gücünden faydalanan 

pazarlamacılar, ürünleri ve markaları daha genel olarak yeni tüketicilere etkili bir şekilde 

tanıtabilirler (De Santis, 2019, s.55). 

2.7 Hikaye Anlatıcılığı ve İletişim 

Anlatılar ve hikayeler, benzersiz özellikleri ve insanların hayatlarını 

anlamlandırmada kuvvetli bir görüş olarak (Aktaran: Taylor,16, Bruner, 1990; Lacey, 

2000), iletişimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Aktaran: Taylor, 16, Liu 

and Riad, 2006). 

İnsan iletişiminin önemli bir parçası olan ve şirketler tarafından değerlerini 

iletmek ve çalışanlarla ve müşterilerle güven ve bağlantı kurmak için giderek daha fazla 

kullanılan hikaye anlatıcılığı, karmaşık mesajları sadeleştirerek hedef kitleye ulaşmayı 

kolaylaştırır. Karşı tartışmaları harekete geçirmesi muhtemel olan geleneksel 
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bilgilendirici ve ders niteliğinde  iletişimin aksine, hikaye anlatımının insanlara bağımsız 

eylemler yapma konusunda ilham verme olasılığı daha yüksektir (Hultman,2008, s.3). 

Hikaye anlatıcılığı, ifade edildiği üzere, bir veya daha fazla dinleyici arasında 

yazılı veya sözlü olarak anlatılan iki yönlü bir etkileşimdir. Mesajları iletmenin ve 

kitleleri etkilemenin iyi bilinen ve güçlü bir yoludur. Bilgiyi iletmede hikayeleri bir araç 

olarak kullanan hikaye anlatıcılığı, net bir anlam ifade etme, hedef kitleyi motive ederek 

etkileşimde bulunma ve gerçeklerle uygunluğu oluşturma gücüne  sahiptir (Sundin vd., 

2018, s.1-2). 

Annette Simmons’ın çalışmalarını özetlemek gerekirse, iletişim kurmak için 

hikayeler kullanmanın faydaları şunlardır: bir insan unsurunu iletişime sokmak, böylece 

bir mesajda varlık hissi sağlamak; veri ve gerçeklerin farklı bir yorumuna izin veren 

alternatif bir gerçeklik oluşturmak; başkaları tarafından belirli bir şekilde yorumlanacak 

eylemleri çerçevelemek; bazı konuları diğerlerine göre önceliklendirmek; subjektif 

düşünceyi birçok açıdan teşvik etmek, deneyimleri aktarmak ve insanların bir duyguyu, 

hatırayı veya bir eylemi hatırlamasına ya da canlandırmasına olanak sağlamak (2007, 

s.13-14). 

Özellikle yöneticilerin kurumsal düzeyde karşılaştığı en güç durumlardan birinin 

paydaşların ve çalışanların yeni bir iş modeli, kültürel bir değişiklik veya stratejik bir 

değişim gibi durumları, farklı biçimde uygulamaya çalıştıklarını belirten Stephen 

Denning, hikaye anlatımının bu bağlamda, karmaşık fikirleri olumlu bir tonda 

iletebileceğini ve insanları harekete geçirebileceğini vurgulamaktadır (2006, s.42).  

Hillary McLellan’a göre, konuşmacıyı güçlendirmek, bireyler arasında bağlar 

oluşturmak ve farklılıkları tartışmak hikayelerin temel işlevlerinden bazılarıdır. Ayrıca, 

bir iletişim aracı olarak, hikaye anlatıcılığı dahili bir şekilde kullanıldığında, kurumsal 

değerler ve kültürün anlaşılmasını artırmaya yardımcı olabilir, harici olarak 

kullanıldığında ise ürünlerde katma değer yaratarak tüketicilerde güven ve sadakat 

oluşturabilir (2006, s.17-20). 

Hikaye anlatıcılığı, iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte 

radyo, televizyon gibi geleneksel iletişim araçlarından internet ortamına taşınmıştır. 
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Televizyon karşısında durağan bir yapıya sahip izleyicinin, günümüzde hikaye anlatıcılığı 

ve aktarıcılığının sosyal medya araçlarının yaygın kullanımı sayesinde belirgin bir 

değişim geçirerek etkinliği artmış olup, sanal ortamda kullanıcılar çok beğendikleri 

hikayeleri diledikleri şekilde başkalarına aktarabilme olanağını yakalamışlardır. Bu da 

bireye, iletişim alanında hikaye anlatıcılığının eskisinden bile daha yaygın ve etkin 

olduğunun bir göstergesidir ( Akbayır, 2016, s.68). 

2.8 Hikayeler ve Arketipler  

İlk kez Gustav Jung tarafından ortaya atıldığı varsayılan ve kelime anlamı 

itibariyle “arkaik tür” ya da “ana model” biçiminde ifade edilebilen arketip, kalıtımla 

gelen ve duygusal yanı güçlü bir evrensel düşünme biçimidir.  

“ Arketip” daha antik çağda bile kullanılan ve Platon’un “idea”sıyla eşanlamlı 

olan bir kavramdır (Jung, 1969, s.17). 

Carl Gustav Jung 1875 İsviçre’de doğmuştur. İsviçreli bir psikolog ve psikiyatrist 

olan Jung, Analitik Psikolojinin kurucusudur. Jung’un çalışmalarında dindar bir aileden 

geliyor olması, köyde geçen çocukluğu, daha sonra psikotik hastalarla çalışması ve 

Sigmund Freud’la dostluğu etkili olmuştur. Jung, özellikle rüya, mit ve fantezileri 

işleyerek ve yaratıcı oyun yoluyla keşfettiği bilinçdışı zihin ile ilgilenmiştir. Jung, 

bununla birlikte, ruhun yapısı ve dinamiğinde dengenin ve hem kişisel hem kolektif 

bilinçdışının önemine dikkat çekmektir.  

Ruhun hayat boyunca, bireyleşmeye doğru yolculuğunda arketipsel kalıpların 

izinden giderek değişip geliştiğini öne süren Jung, insan ruhuyla ilgili iki tutum ve dört 

işlev belirlemiş, birçok farklı kültür ve felsefeyi incelemiş, kolektif bilinçdışı hakkındaki 

görüşleri ile ilişkilendirerek evrensel gerçekler aramıştır.  Jung pek çok kişi tarafından 

eleştirilmiş olsa da, kendi döneminin çok ötesine uzanan etkisi, onu yirminci yüzyılın en 

büyük düşünürlerinden biri haline getirmiştir (Snowden, 2018, s.8). 

Freud’un öğrencisi ve asistanı olan Carl Gustav Jung, daha ileriki aşamalarda 

Freud’un görüşlerine karşı çıkmaya başlamış, çoğunlukla Freud’un görüşlerini ve 

öğretilerini reddetmiştir. Jung, kendi görüşlerini Freud’dan ayırt etmek için Freud’un 

“psikanalitik psikoloji” ve “psikanaliz” kavramlarına karşıt “analitik psikoloji” adını 
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kullanmıştır. Bilinçdışının varlığını kabul ederek, psikanalizmin üç temel unsuru olan id, 

ego ve süperego yerine bilinç, kişisel bilinçaltı ve kolektif bilinçaltı olmak üzere üç 

boyutlu bir yapı benimsemiştir. Freud’a göre; bilinçaltı asıl olarak bilinçli aklın 

reddettiklerini alan bir depo gibidir. Jung’a göre; bilinçaltı olumlu bir rol oynamaktadır. 

Bu bağlamda, bilinçli akla huzursuzluk ve mutsuzluktan kurtulup yaşamda daha çok 

doyuma ulaşmak için yapılması gerekenleri gösterir (Yılmaz, 2018, s.100). Bir başka 

deyişle, insanlığın yüzyıllar boyu süren deneyimlerinden edindikleri bilgiler kalıtımsal 

hale gelmekte ve genler aracılığıyla biyolojik olarak insanın kolektif bilinçaltına 

aktarılmaktadır. Bir bebeğin daha doğar doğmaz annesinden emmeyi içgüdüsel olarak 

biliyor oluşu ya da daha önce hiç yılan görmemiş ve bir deneyimi olmamış bir insanın 

yılandan yine de bilinçsizce korkmaya devam etmesi, kolektif bilinçaltının insan 

davranışlarına yansımasına örnek olarak verilebilir. 

Gilbert Duran sembollerin, genel ve soyut bir nitelik taşıyan kavramların 

toplumsal hayatta somutlaşmış hale gelen önemli bir görünüm olduğunu belirtmiştir 

(2017, s.35). Ancak, Jung sembolleri anlamaya çabalarken karşımızda yalnızca sembol 

değil, onu üreten bireyin bütününü de ele almanın gerekliliğini ifade etmiştir (2017, 91). 

Soyut bir kavramın özelliklerini somut nesne ve varlıklarla anlatmak anlamına gelen 

somutlama da sembollerle gerçekleşmektedir (Çetinkaya, 2015, s.14). 

Jung, arketip kavramıyla özdeşleşmesine rağmen, aslında kavramı ilk dile 

getirenin kendisi olmadığını; Platon, Bastian, Hubert, Mauss ve Usener gibi isimlerin de 

bu konuya değindiklerini; kendisinin arketiplerin yalnızca gelenek, dil ve göçlerle 

aktarılmadığını; her zaman ve her yerde dış etkenlerden bağımsız olarak kendi 

kendilerine yeniden ortaya çıkabilecekleri sonucuna vardığını belirtmiştir (Yeşildal, 

2018, s.421). 

Arketipler birey tarafından direkt olarak algılanamayan, soyut bilgilerdir, yani 

bilinçdışıdır. Az çok bilinmeyen bir doğası olan şey, bilinçdışı tarafından ele alınır, 

arketipsel bir çalışma yapılır. Bilincin uygulayacağı sonuç çıkarma yerine, arketipsel ruh, 

önceden görme işi yapar. O halde arketiplerin kendi üstünlükleri (öncelikleri), enerjileri 

bulunmaktadır. Arketipler, bütün milletleri, tarihin çağlarını gözler önüne seren, 

karakterize eden, efsaneler, dinler ve felsefeler yaratırlar (Jung, 1969, s.78-79). 
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Bilinçdışına bir şeyler ekleyen yeni nesil, ondan alıntılar da yapmıştır. Bu alıntılar 

rüyaların dışında edebi eserlerde, hikayelerde, masallarda, romanlarda ve sinemalarda  

kullanılmaktadır (Karagözlü, 2012, s.1406). 

Kolektif bilinçaltında belirsiz imgeler biçiminde şifrelenmiş olarak bulunan bu 

arketipler, bireyin gerçek yaşamındaki deneyimlerinde cevap bulur bulmaz, kendini 

gösterir ve  bireylerin deneyimlediği yönelik algılamalarını ve hareketlerini etkilerler. 

Jung’a göre, gerçek yaşamdaki olaylar, varlıklar ve nesneler kadar arketip vardır. Bununla 

birlikte, Jung’un tanımını yaptığı arketipler arasında doğum, yeniden dünyaya geliş, 

ölüm, güçlülük, sihir, kahraman, çocuk, üç kâğıtçı, yaşlı bilge, toprak ana, dev gibi 

imgelerden; ağaçlar, güneş, ay, rüzgar, ırmak, ateş ve hayvanlar gibi doğal nesnelerden; 

yüzük ve silah gibi insanın ürettiği nesnelerden bahsedilebilir (Aktaran: Başfırıncı, 186, 

Geçtan: 2010: 166). 

Hikayelerde önemli bir unsur olan arketipler, anlatıların yorumlanmasında çok 

etkilidir. Arketip kuramı kavramsal çerçeveyi oluştururken hikayenin öğelerini de 

anlamayı sağlar. İnsan hafızası hikaye merkezlidir, ki bu da anlamayı ve öğrenmeyi 

kolaylaştırır. Hikayeler tüketicilerde daha olumlu duygular uyandırır ve gerçeklerden 

daha ikna edici gelir. Farkındalığı ve marka güvenini artıran etkileyici hikayeler hayal 

gücünü, arketipleri açığa çıkarır ve arketipsel davranışı harekete geçirir. Öncelikli olarak, 

insanlar kararlarını duygularıyla alırlar ve ancak karar verdikten sonra mantığı kullanarak 

ispat etmeye çalışırlar, bu bağlamda hikayeler, kişilerin karar alma ve haklı çıkma 

süreçlerini kolaylaştırır (Antchak&Ramsbottom, 2020, s.45). 

Günümüzde kullanılan arketip kuramında, beş temel özelliğe sahip olan arketipler 

şöyledir: 

 Hikaye karakterleridir, çoğu insan için, hikaye anlatılarındaki kilit şekilleri temsil 

ederler ve birbiriyle bağlantılı tanıdık ve tutarlı insanların ya da şeylerin 

özelliklerine sahiptirler. Arketipler, doğrudan belirli bir öykü grafiğinde hareket 

eden ‘‘ bir anne, ‘‘ bir suçlu ”veya‘ ‘bir şifacı” olarak bilinen genel karakterler 

olarak temsil edilir. Arketipin işlevi aslında her ortamda aynıdır: anlam iletmek 

veya bir hikaye anlatmaya hizmet etmek.  
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 Arketipler standart zihinsel modeller olarak görülür. Günümüz sosyal psikolojinin 

alanı olarak, bir kişinin kendisinin ve başkalarının zihinsel modellerinin işleyişini 

tanımlar. 

 Arketipler, günışığına çıktığında, onlara maruz kalanlarda güçlü duygusal tepkiler 

ortaya çıkaran zihinsel yapılardır. Bir kişinin önceki duygusal karşılaşmalarına ve 

benzer karakter veya fikirlerle etkileşimlerine dayanır. Zihinsel modellerin 

duygusal bileşeni deneyimlerle ortaya çıkar. 

 Arketip teorisinin dördüncü özelliği arketiplerin otomatik olark çalışmasıdır. Bazı 

zihinsel modellerin işlenmesi genellikle saklıdır ve bilinçsiz yapısı, insanların 

kendileri ve diğerleri hakkında modeller oluşturma ve sürdürmelerine katkıda 

bulunabilir. 

 Son olarak, arketipler genellikle evrim tarihine yatkın olmak yerine öğrenilmiş 

kavramsallaştırma olarak görünür. Kolayca öğrenilir ve bu hikaye karakterlerinin 

sembolik ve duyuşsal önemi kısmen kültürün edebi, folklorik ve sanatsal tarihinde 

uzun süredir devam etme özelliğine sahiptirler. ( Faber ve Mayer, 2009, s.  308). 

12 arketipin temelini oluşturan Jung, hikayelerin oluşturulmasında 

kullanılmaktadır. 

 Birliktelik-aidiyet: Bu grupta şakacı, bizden biri, aşık arketipleri bulunur. 

 Bireysellik-bağımsızlık: Bu grupta kaşif, bilge ve saf arketipleri yer alır. 

 Ustalık-risk: Bu grupta kahraman, asi ve sihirbaz arketipleri bulunur. 

 İstikrar-kontrol: Bu grupta bakıcı, yaratıcı ve hükümdar yer alır (Kurultay, 2017, 

s. 358). 

Arketiplerin hikayelere dönüştürülmesindeki en güçlü yöntem içinde yaşadığı 

kültüre bağlı kalarak güncellenmesidir, böylelikle bireylerin içinde yaşadığı toplumsal 

gerçeklikle uyumlu bir hale gelen hikayeler nesilden nesile aktarılır ( Aktaran:Başfırıncı, 

187, Stern, 1995: 183). 

Sonuç olarak, popüler kültür de, tıpkı diğer kültürler gibi bu arketiplerden sık sık 

faydalanır ve günümüz insanına uyarlayarak hikayeler aracılığıyla dünyanın nasıl bir yer 

olduğuna veya nasıl bir yer olması gerektiğine yönelik kolektif bilinci yönlendirir. 

(Aktaran: Kurultay, 2017, Hirschman, Holt & Thompson, 2004). 
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Diğer yandan mitlerin ve içerdikleri arketiplerin kültürün bir parçası haline 

gelmesinde, ürünler ve markalar kadar kendi deneyimlerini aktaran tüketiciler de etkin 

bir role sahiptir (Woodside, vd.,2008, s.101). Tüketicilerin bilinçaltındaki arketipleri 

çağrıştıran ürün ve de markalar, bilinçaltında soyut nitelikte bulunan mitleri fiziksel hale 

getirerek (Aktaran: Başfırıncı,185, Holt, 2004 ) tüketicilerde güçlü bir duygusal tepki 

yaratmakta, böylece bireyin ürün ve marka aracılığıyla arketipsel bir role bürünmesini 

mümkün hale getirmektedir. Diğer bir deyişle, arketipsel anlamlandırma bir markayı 

tüketicinin gözünde canlı hale getirir (Mark ve Pearson, 2001). Böylece kimlik 

oluşturmaktan ve sergilemekten öte, bireye kendi belleğinde olmak istediği arketipe 

dönüşmesine, bir başka ifadeyle kendini gerçekleştirmesine olanak tanır (Woodsie vd., 

99). Tüketicinin bir hikaye formatında edindiği bu deneyim, bilinçaltındaki arketiplerle 

birleşir ve  bilinçaltındaki duygularının ortaya çıkmasına ve markayı anlamlandırarak 

derin bir haz duymasına  yardım eder. Diğer bir deyişle, Aristo’nun ifade ettiği gibi etik 

bir zevk duymasına yol açar (Woodside,vd., 2008, s.100). Bu bağlamda, tüketicilerin 

bilinçaltındaki düşlerini zihinsel ya da fiziksel anlamda gerçekleştirmelerinde büyük rol 

oynayan markalar, bunu yaparken  kendilerini belli arketiplerle ilişkilendirerek bir anlam 

yaratırlar (Başfırıncı,2011, s.186), çünkü arketipsel hikayeler kendini anlamlandırma 

gereksinimi duyan günümüz tüketicisi için bir rehber niteliğindedir (Kurultay, 2017, 

s.366). 

2.8.1 Oniki Temel Arketip 

Carl G. Jung zihnin yapısından bahsederken, ruh (psişe) ve ruhsal (psişik) 

kavramlarını kullanmıştır. 

Jung, arketipleri, tüm insanlar için ortak olan, algıladığımız, hayal ettiğimiz ve 

düşündüğümüz yolu etkileyen ve psişik kavrayışı yapılandırarak, davranışı derinden 

etkileyen ve baştan beri var olan kalıplar olarak görmüştür. Arketipleri doğrudan 

gözlemleyemesekte; onlar bir dizi gerçek olayı, görüntüyü ve deneyimleri kapsayan ve 

bir olasılık alanını belirleyen genel yapılardır. (Matthews, 2002, s.462-463). 

Arketipler, biz gelişip değişirken  mitlerden peri masallarına, hikayelerden 

rüyalara  kadar karşımıza çıkar ve deneyimlerimizin birincil insan motiflerini temsil eder 

ve bunun sonucunda derin duygular uyandırır. Jung, günümüz bireylerinin düşlerinde ve 
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vizyonlarında ortaya çıkan bu motiflere, imgelere ve uyardığı çağrışımlara ‘arketipik 

idealar’ der. Bu imge ve çağrışımların yarattığı duygular ne kadar canlı olursa; insanların 

üzerinde bıraktığı etkide  o denli renkli olur. Arketipleri ruhun kalıtımla geçen bir parçası 

olarak gören ve betimlenemeyeceğini ileri süren Jung, bunların bilinçdışında önceden var 

olan şekiller olduğunu ve her zaman, her yerde kendiliğinden oluştuğunu ifade eder 

(Aktaran: Nalbantoğlu, 2017, s.505: Jung, 2006, s.403).  

Edebiyat çalışmalarında da  duygu, düşünce ve hayaller  yazı  ile  ön plana çıkar. Eserin 

ortaya çıkma sürecinde yazar, hem kendi dünyasını hem de hem de kendi içinde hayal 

ettiği  dünyayı  çeşitli  sembol ve imgelerle eserine yansıtır. Bu semboller ve imgeler 

arasında, Jung tarafından geliştirilen “arketip” kavramı kolektif  bilinçaltının  yarattığı 

duygular  da yerini alır. Bu bağlamda, psikoloji ve edebiyat alanının birleştiği en önemli 

ortak noktanın insan olduğu görülür.  Bizi  biz  yapan hikayeler olduğu kadar aynı 

zamanda insanlığımızdır. Bu sebeple, bilinçli ya da bilinç  dışı, insan arketiplerle şekil 

alır (Kazaz, 2016, s.43).  

 Gustav Jung‘un dört temel arketip olarak adlandırdığı; 

 Ben (Self) 

 Persona (Maske) 

 Anima/ Animus 

 Gölge (Shadow) arketiplerinin dışında, ayrıca temel insan motivasyonlarını 

simgeleyen  on iki arketipi tanımlamıştır.  

Analitik psikoterapiye göre her insanın bir iç bir de dış dünyası bulunur. Ben 

kişinin dışa dönük yönünü oluşturur. Jung’a göre düşünce, duygu, algı ve sezgi Ben’in 

dört işlevini oluşturan unsurlardır. Bu dört işlev, insanın kendisini ve çevresini tanımaya 

yarar. (Tecimer, 2005, s.100). Çevreye ve kültüre uyum sonucunda kazanılan özellikler 

bütünü “persona” dış dünyayı oluşturur, bir başka deyişle, sosyal imajımızı temsil eder.  

Persona başkalarına karşı takındığımız davranış biçimidir. Gizlenen ve insanın kendisinin 

de fark etmediği, bilincin baskıdan kurtulduğu anlarda gerçekleşen düşünsel ve eylemsel 

yaklaşımlardan oluşan insanın iç dünyası ise “gölge” olarak adlandırılır. Gölge, adının da 

yansıttığı üzere, kişiliğin karanlık tarafını, bastırılan ve saklanan alanları yansıtır ve 

genellikle persona tarafından gizlenir. Kişiliğin istenmeyen özelliklerini içerir. Bunun 
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dışında, her insanda dişiliğe ait bir yapıyla (anima) birlikte, erkekliğe ait bir yapı (animus) 

da bulunur. Temelde, her erkeğin içinde bir kadın imgesi, her kadının içinde de bir erkek 

imgesi vardır ve bazen bu durum dengesizlik yaratabilir  ve bazı ruhsal sorunlara yol 

açabilir. Benzer şekilde kişinin “persona” ya körü körüne uyması veya “gölge”sini uygun 

bir şekilde yansıtmaması da çeşitli psikolojik bozuklukların ortaya çıkmasına neden 

olabilir (Aktaran: Bozdağ &Acar,2017, s.3357, Jung, 2014). 

Her bir arketipin kendi değeri, anlamı ve kişilik özellikleri vardır. Jung 12 arketipi 

ego, ruh ve benlik arketipleri olarak üç grupta incelemiştir. Her bir gruptaki türler ortak 

bir sürüş kaynağını paylaşır, örneğin ego arketipleri, ego tanımlı ifadeleri yerine 

getirmeye yönlendirilir. Carl Golden 12 Temel Arketip adlı makalesinde, herkeste olmasa 

da insanların kişilik yapılarında birçok arketiplerin var olduğunu ve ancak, bir arketipin 

genel olarak kişiliğe hakim olma eğiliminde olduğunu ifade etmiştir (2016, s.10). Bu 

bağlamda,  davranışlar ve motivasyonlar hakkında kişisel bilgi edinmek için hangi 

arketiplerin hangi kişilerde bulunduğunu gözlemlemede yardımcı olabilir. Ayrıca 

edebiyattaki arketipsel kalıpları tanımak, kişilerin bilinçsizce karşılık verdiği kalıpları 

bilinçli bir düzeye getirmesini sağlar. 

 Ego Arketipleri: Masum, Sıradan Adam, Kahraman, Bakıcı 

 Ruh Arketipleri: Kaşif, Asi, Aşık, Yaratıcı 

 Benlik Arketipleri: Şakacı, Bilge, Sihirbaz, Kral 

Arketiplerin özellikleri Tablo 3’de belirtilmiştir. 
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Tablo 3. On İki Temel Arketip 
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Hükümdar aynı zamanda patron, lider, aristokrat, kral, kraliçe, politikacı, rol 

modeli veya yönetici olarak da bilinir (Golden, 2016, s.1-7). 

2.8.2. Markalar ve Arketipler 

Fog ve arkadaşları, hikaye anlatımını stratejik bir araç olarak görmenin, 

markaların ardındaki geleneksel düşüncede doğal bir evrimi tetiklediğini savunurlar ve 

belirlenmiş marka değerlerini ve marka ile duygusal bir bağ kuran tüketicinin önemini 

ifade ederler. Klasik marka kavramı, hikaye anlatma mantığıyla işlendiğinde, marka 

değeri çekirdek hikaye ile iletilir. Marka,  hikayesinden güç alır, iletişimini hikaye ile 

sağlar. Sadece değerler, gerçek içerikten yoksun kelimeler olarak varlık sürdürür. Bu 

sebeple, değerlerden çekirdek hikayeye geçiş söz konusudur. Bununla birlikte, şirketin 

ana hikayesindeki mesaj, aynı zamanda hikayenin ahlaki değerinide yansıtır, diğer bir 

deyişle şirketin neyin doğru ya da yanlış olduğuna dair ilettiği duygudur. Örneğin Volvo 

için aracın ne kadar hızlı gittiğinin önemi yoktur, önemli olan gidilecek yere emniyetli 

bir şekilde ulaşılmasıdır. Bu da, Volvo çalışanlarının, her zaman en zorlu çarpışma 

testlerini bile gerçekleştirebilecek daha güçlü, daha güvenli araçlar geliştirmeye hazır 

olduklarının hikayesidir. Volvo’nun hikayesinden farklı olsa da aynı durum Alfa Romeo 

markası için de geçerlidir. Alfa Romeo'nun mesajının özü, sürüş zevkidir. Hedefinin 

ulaşmadan öte,  yolculuğun tadını çıkarmakla ilgili bir tutku olduğu hikayesidir. Alfa 

Romeo evreninde, sürüş hayatın en büyük boş zaman arayışlarından biri olarak kabul 

edildiğinden, olayın bütününü düşünmeye gerek yoktur. Aslında, aktarılan mesajın 

nedeni veya satmaya çalışılan deneyimi yansıtması gerektiğidir (2005, s.68-83). 

Özünde marka, tüketicilerin duygusal olarak bağlı hissettikleri bir hikaye 

geliştirir. Hikayeler genellikle tüketicilerin marka kimliklerini açıkladığına inandıkları 

arketipik miti yansıtır. Arketip temelli bir marka çalışması tasarlamak, tüketicileri 

markaya bilinçsiz veya bilinçli olarak bağlamayı mümkün kılar ve bu da marka sadakati, 

topluluk oluşturma ve katılımı oluşturmanın en önemli yönünü oluşturur. Marka arketip 

kullandığında, markanın özelliği kolayca tanımlanabilir ve markayı ikonik bir imgeye 

dönüştürür ve ikonik bir marka satın alarak, tüketiciler bu sembolizmi bireysel veya 

kolektif bir “öz kimlik” oluşturmak için kullanırlar (Huwang, 2017, s.22-23). 
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Bunun dışında, marka ile hikayeler arasındaki ilişki özgün görünüyorsa, çarpıcı 

hikayeler, marka hakkında beklentileri artırır, bu da olumlu duyguların ortaya çıkmasını 

sağlar (Mucunorfeanu, 2018, s.143). Birçok marka, bilişsel öğeler, duygusal öğeler ve 

bilinçdışı süreçler içeren “modern mitlerin” temsilleridir. Marka arketipleri nasıl 

sunulursa sunulsun, başarılı bir marka, güçlü ve tanınabilir bir kimliği güçlendirmek için 

arketip özelliklerini kullanan bir markadır (Roberts, 2010, s.23). 

Arketipler evrensel bir dil olarak çalışır. Arketipler, insanların bilinçsiz ve bilinçli 

olarak deneyimlemek ve tekrarlamak istediği güçlerdir ki zevk ve başarı elde etmenin bir 

yolu olarakta düşünülmektedir (Woodside ve arkadaşları, 2008, s.100).  

Günümüz dünyasında, üründen çok anlamların tüketildiği gerçeği çok açıktır. Bu 

amaçla, bu gerçeklikten faydalanan ve tüketicileri duygusal olarak kendilerine bağlamak 

ve kalıcılığı sağlamak isteyen markalar, hedef kitleye hikaye kalıpları dahilinde anlam 

pratikleri sunmaktadırlar. Bulunduğumuz çağın gerektirdiği şekilde her zaman yenilik 

içinde olan markalar, hikayeler ve hikayelerin kurgusunda yer alan arketipler aracılığıyla 

hedef kitleyle derin bir ilişki kurabilme olanağı elde etmişlerdir. Bunun en önemli sebebi, 

zaman içinde arketiplerin semboller aracılığıyla aktarılarak, farkında olmadan insanların 

düşüncelerinde yer bulmasıdır (Sarıoğlu, 2019, s.81). 

Arketipler, markalar için manevi ve mistik bir kimlik yaratmaya izin vererek, 

bilinçsiz istekleri konusunda tüketicilerle daha derin ve daha önemli bir bağlantı kurar 

(Aktaran: Brasil ve ark.,2018, s.145., Siraj&Kumari, 2011). 

Margaret Mark ve Carol Pearson The Hero and The Outlaw, Building 

Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes adlı kitabında Jung’un on iki 

temel arketip teorisini markalara uyarlamışlar ve marka stratejilerine nasıl yön 

çizileceğini ve kullanılabileceğini anlatmışlardır. Bu bağlamda, etkili pazarlamaya ilgi 

çekici bir “ikramiye” olan arketipik kavramını, anlamanın ve kullanmanın artık bir 

önkoşul olduğunu da ifade etmişlerdir. Buradan yola çıkarak, etkili marka yönetimi için 

arketiplerin marka oluşumuna dahil edilmesinin şart olduğu anlamı ortaya çıkmaktadır.      

Arketipik imgeler, temel insani arzu ve motivasyonların eksiksizliğini gösterir ve derin 

duygular ve özlemler bırakır (Mark&Pearson, 2001, s.8-14). Bu çerçevede, soyut bir 

anlam deneyimi sağlayarak ürünler ve müşteri motivasyonu arasında aracılık ederler. 
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Duarte Xara-Brasil ve arkadaşları bu motivasyonların derin olduğunu ve müşterileri farklı 

yönlere çekeceğeni, bu yüzden pazarlama ve marka stratejilerine dahil edilmeleri 

gerektiğini savunmaktadırlar (2018, s.145). Arketiplerin sağlayacakları bu motivasyon 

unsurları aşğıdaki Tablo 4’te  net bir şekilde ifade edilmektedir. 

       

Mark ve Pearson ayrıca, arketipleri nitelikleri bakımından gruplandırarak 

markaya olumlu yönde katkı sağlayabilecek şekilde tanımlamışlardır. Bu bağlamda, 

arketip ve motivasyon teorilerini birleştiren bir sistem oluşturmuşlardır (Tablo 2.5).  

 

        

Tablo 4. Arketipler ve Motivasyon 
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                              Bağımsızlık / Bireysellik 

                                    “Cennete Özlem” 

            Masum           Kaşif            Bilge 

Bu üç arketip, içsel doygunluk arayışı için farklı stratejiler geliştirmeye yardımcı 

olur ve bağımsızlığı vurgular. Kaşif arketipi kendini keşfetme yolculuğunu ilerleten ürün 

ve hizmetleri ararken, masum barış ve iyilik deneyimi sağlayanları arar. Bilge ise tüm 

öğrenmeye dayalı bilgelikle kendini ifade eder (Mark ve Pearson, 2001, s.51). 

 

 

 

Şekil 2. Arketip ve Motivasyon Teorilerini Birleştiren Bir Sistem 
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 Masum 

Masum arketipi ile verilen mesaj hayatın zor olmaması gerektiğidir. Kişi tüm 

değerlerini yaşamakta özgürdür. Pollyannacı olarakta ifade edilen masum arketipi Masum 

aynı zamanda ütopik, gelenekçi, saf, mistik, aziz, romantik, gelenekçi, hayalperest olarak 

da bilinir. Masum genellikle doğaya ve doğal yaşama geri dönmek ister. Masum sadece 

geçmişe bağlı değildir; aynı zamanda temel değerlere ve basit zevklere geri dönmeyle de 

ilişkilidir (Mark&Pearson, 2001, s.53-60). 

       

 Masum arketipinin marka kimliğine sağlayabileceği katkılar: 

- Tanımlanabilir bir soruna göreceli olarak basit bir cevap verir. 

- İyilik, ahlak, sadelik, nostalji veya çocuksuluk gibi kavramlarla ilişkilendirilir. 

- Temizlik, sağlık veya erdem ile ilgili işlevlere sahiptir ve bu işlevler sonsuz kez 

yinelenebilir. 

- Masum arketipi, orta veya ortanın üzerinde fiyatlı markalar için uygundur 

- Masum arketipi, dürüst temel değerlere sahip bir şirket tarafından üretilen markalar 

için iyi bir kimlik sağlar. 

- Masum arketipi, lekelenmiş bir imaj ile bir üründen farklılaşmak isteyen markalar 

için iyi bir kimlik sağlar (2001, s.70). 

 

 Kaşif 

Masum, cennette, bir hak olarak ya da bilinçteki bir değişim nedeniyle cennette 

yaşayabilmenin beklentisi içindeyken, kaşifte daha iyi bir dünya aramanın peşine gider. 

Kaşiflerin deneyimledikleri yolculuk eşzamanlı olarak iç ve dış olarak ifade edilir, çünkü 

dış dünyada iç gereksinimlerine, tercihlerine ve umutlarına uyanları bulmak için derin bir 

istekle motive edilirler. Kaşifin hikayesi ve bütünün başarısının temelini gezi günlükleri, 

peri masalları, kahramanın bir yolculuğa çıktığı ve bir şekilde sıkışıp kaldığı ve sonunda 

kaçtığı, bilim kurgu, evlilik, iş veya memleketinden ayrılma ile ilgili hikayeler, kutsal 

toprakları aramakla ilgili anlatılar oluşturmaktadır ( Mark ve Pearson, 2001, s.71). 
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 Kaşif arketipinin marka kimliğine sağlayabileceği katkılar: 

- Kaşif arketipi kullanan bir markanın ürünü insanların kendilerini özgür 

hissetmelerine yardımcı oluyorsa, bağımsızsa veya bir şekilde öncülük ediyorsa, söz 

konusu marka için marka kimliği sağlayabilir. 

- Kaşif arketipi sert veya sağlam ürünler  için ya da doğada, yolda, tehlikeli ortamlarda 

veya mesleklerde kullanıma uygun markalar için kullanılabilir. 

- Kaşif arketipi, söz konusu ürün bir katalogdan, İnternet'ten veya başka bir alternatif 

kaynaktan satın alınabiliyorsa,bir marka kimliği oluşturabilir. 

- Kaşif arketipi, kullanan markanın ürünü, müşterinin bireyselliğini ifade etmesine 

yardımcı olur. (ör. moda, mobilya). 

- Kaşif arketipinin kullanıldığı marka veya ürün "hareket halindeyken" satın alınabilir 

ve tüketilebilir. 

- Kaşif arketipi kullanan marka ürününü sıradan insan arketipi ile özdeşleşen  veya 

daha konformist bir markadan ayırmak istiyorsa, söz konusu ürün için bir marka 

kimliği oluşturabilir. 

- Kaşif arketipini kullanan işletmeler, keşif kültürüne sahiptir (2001, s.87). 

 

 Bilge 

Bilge arketipi inançları doğrultusunda, öğrenme yolunda insanlık için daha iyi bir 

dünya yaratmayı amaçlayan bir yapı oluşturur. Bu süreçte, kendileri için düşünmek ve 

kendi kararlarını almakta özgür olmayı isterler. Bilgin, araştırmacı, düşünür veya 

öğretmen olarakta tannırlar. Mutlak gerçeğin peşinde olmaları, uzmanlık arayışı, 

tarafsızlık arzusu, eleştirel ve yenilikçi düşünme ve güven bilge arketipi ile özdeşleşmiş 

unsurlardır. 

Mark ve Pearson, ayrıca bilge arketipi özelliği taşıyan müşterinin markalar 

hakkında araştırma yapmaktan hoşlandığını da ifade etmektedirler (Mark&Pearson, 88-

97). 

 

Bilge arketipinin marka kimliğine sağlayabileceği katkılar: 

- Bilge arketipi kullanan markalar müşterilerine uzmanlık ve bilgi aktarımı sağlar. 

- Bilge arketipi kullanan markalar hedef kitleyi düşünmeye teşvik eder. 



 

74 

 

- Marka yeni bilimsel bir buluşa veya anlaşılması zor, olağandışı bir bilgiye 

dayanıyorsa bilge arketipi söz konusu marka için uygun bir kimlik sağlayabilir. 

- Markanın kalitesi sabit verilerle destekleniyorsa, bilge arketipi kullanan markalar 

için uygun olabilir. 

- Bu arketipi kullanan markalar ürün kalitesi veya verimliliği açısından kuşku 

uyandıran diğer markalardan ayırt edici özelliğe sahiptirler. 

Sonuç olarak, bilge arketipi ile üçlendirilen bir ürün ve yüksek kalitede görülebilen 

bir marka haline gelebilir ve müşteri sadakati ile ödüllendirilebilir (2001, s.100). 

 

                                                  Ustalık/ Risk 

                                     “ Dünyada Bir İz Bırakma” 

 

        Kahraman                  Asi               Sihirbaz 

 

Bu üç arketip sinema ve edebiyatta, genellikle kendi özel güçlerini fark eden ve 

gerçeklerini değiştirmek için büyük kişisel riskler almaya devam eden korkusuz 

kahramanlardır. Günlük yaşamda ise, bu güçlü arketipler, sıradan insanların meydan 

okuma, risk alma, kurallara aykırı olma ve hayatlarını dönüştürme yeteneklerini ortaya 

çıkarmada bir yapı oluşturmalarını sağlayarak, ustalık kalitesini geliştirmeye yardımcı 

olurlar (Mark ve Pearson, 101). 

 

 Kahraman 

 

Kahraman kötülük, sıkıntı veya büyük bir meydan okuma sonucunda zafere ulaşır 

ve böylece herkesin ilham kaynağı olur. Kahraman arketipi için doğal ortam, savaş alanı, 

güç gösterisi yarışlar, sokaklar veya zorlukların cesur ve enerjik eylemi beklediği 

herhangi bir yer olabilir. Kahraman, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyen ve 

temel korkusu, sebat etmek ve hakim olmak için gerekenleri yapamayacağı olmasıdır. Bu 

arketip, enerji, disiplin, odaklanma ve kararlılık geliştirmede çok önemli bir rol oynar. 

Başarı yoluyla ifade edilen, rekabet yoluyla motive edilen veya test edilen sınırların, 

yetkinliğin, ustalığın geliştirilmesi kahraman arketipinin en belirgin nitelikleri 
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arasındadır. Disiplin, odaklanma ve zorlu seçimler yapma becerilerinden gurur duyan 

kahramanlarda, verilen bir görevi yerne getirme duygusu en üst seviyededir 

(Mark&Pearson, s.105-107). 

 

 Kahraman arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar 

 

Kahraman arketipi , 

- Dünyaya büyük etkisi olacak bir buluşu veya yeniliği olan 

- İnsanların en iyi performanslarını göstermelerine yardım eden 

- Önemli bir sosyal problemi ele alan ve insanları yardıma çağıran 

- Alt etmeyi planladığı, çok belli bir rakibi olan 

- Kaybeden olarak bilinen ve rakipleri ile yarışmak isteyen 

- Ürünlerin veya verdiği hizmetin en kuvvetli tarafı zor bir işi etkin ve iyi bir şekilde 

yapabilmesi olan  

- Problemleri bilinen rakibinden farklılaşmak isteyen markalar için uygundur.  

- Kahraman arketipini kullanan markaların müşteri tabanı kendisini iyi ve ahlaklı 

bireyler olarak tanımlar. 

    Sonuç olarak, Mark ve Pearson kahraman arketipinden faydalanan markaların 

yalnızca ürün veya hizmet kalitesiyle değil, aynı zamanda inanç gücü ve ahlakıyla da 

değerlendirildiğini ifade etmektedir (2001, s.121-122). 

 

 Asi 

      Asi arketipi,  isyancı, devrimci, kötü, vahşi, uyumsuz, düşman ya da putlşmış 

değerlere saldıran kişi olarakta bilinir. Asi, ayrıca toplumun küçümseyip göz ardı 

ettiği gölgeli olarak adlandırılan, bir başka deyişle toplumda çoğu zaman kabul 

görmeyen, reddedilen nitelikleride sahip çıkar. 

     Asi arketipi ile yola çıkan markaların karmaşık rolleri vardır. Değerler eksik 

olduğunda ruhsuzluğu güçlendirebilirler ya da sosyal kısıtlamaları açmaya veya 

hafifletmeye yardımcı olabilirler. Aynı zamanda, devrim vaat eden (veya tehdit eden) 

gelecekteki değerlerin yanı sıra kültürdeki arkaik nitelikleri sürdürmek için de bir 

model sunabilir (Mark&Pearson, 2001,s.125-130). 
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 Asi arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar: 

Asi arketipi, 

       - Tüketicilerin ve çalışanlarının kendilerini toplumdan soyutlanmış hissetiği, 

toplumun çoğunluğunun benimsemediği değerlerle kimlik bulan 

       - Ürünün fonksiyonu  birşeyi yıkmak, yok etmek olan vey gerçekten devrim 

yaratabilecek 

       -  Ürünü insanlar için pek iyi olmayan, kullanıldığında “sağlıklı olma”ya ilişkin 

toplum inancına ters düşen  

       - Ürünü yeni, devrim yaratacak tavırlar sergileyen veya yaygın olandan farklı 

değerleri korumaya yardım eden 

       - Orta veya ortanın üzerinde fiyatlı markalar için uygundur (2001, s.139). 

 

 Sihirbaz 

 

 “Olabilir” mottosu ile yola çıkan ve özellikle eski zamanlarda şaman, kadın ya da 

erkek şifacılar veya cadı ya da büyücü gibi karakterlerle varlığını sürdürmüş olan sihirbaz 

arketipi için bu imgeler gösterilebilecek en güzel örneklerdir.  

Mark ve Pearson’a göre, sihirbaz arketipi için en temel şey, işlerin nasıl çalıştığına 

dair temel yasaları araştırmak ve bu ilkeleri yoluna koymak için uygulamaya geçmektir. 

Sihrin en tipik uygulaması zihni, kalbi ve bedeni iyileştirmektir; gençlik iksirini ve uzun 

ömür sırrını bularak, refahı yaratmanın yollarını keşfetmek ve olayları gerçekleştiren 

ürünler icat edebilmektir. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek en temel hedeflerinden biridir. 

Sihirbaz arketipi, vizyoner, katalizör, yenilikçi, karizmatik lider, arabulucu 

olarakta bilinir. Bu arketip için bilinç varoluştan önce gelir. Bu nedenle, birey dünyasını 

değiştirmek isterse, işe kendi tutum ve davranışlarını değiştirmekle başlamalıdır (2001, 

s.140-145). 

 

 Sihirbaz arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar 

Sihirbaz arketipi, 

- Ürünleri ve hizmetleri dönüşüm sağlayan, 

- Müşterilerine veya tüketicilerine kesin değişim vadeden 

- Yeni nesil tüketicilere e kültürel yaratıcılığa çağrı yapan 
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- Bilinci artırmaya yardımcı olan 

- Teknolojisi kullanıcı-dostu olan 

- Ruhsal veya psikolojik bir parçası olan  

- Ürünleri yeni, çağdaş olan 

- Fiyatı orta veya orta üstü olan markalar için uygundur (2001, s.159). 

 

                              Aitlik / Birliktelik 

                        “ Kimse Bir Ada Değildir” 

 

Sıradan İnsan (İçimizden 

Biri) 

           Aşık       Şakacı 

 

Eski çağlardan beri insanlarla bağlantı kurma, etkileşim ve aidiyet arzusu temel 

bir dürtü olmuştur. Bu üç arketipte, bu anlamda bir yapı oluşturarak insanların bu 

ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Buna ek olarak, bu arketipler, ustalık, kontrol 

ve güç ihtiyacımızla ilgili olanlardan çok farklı olarak, hassasiyete de aracılık ederler.  

Ayrıca, bu üç arketipi kullanan marka/ markalar, dünya üzerinde bir etkiye sahip 

olmaktan endişe etmek yerine şu soruları sorar:  

1. Hoşlanabilir miyim?  

2. Çekici miyim?  

3. Eğlenceli miyim? 

4. İnsanlar beni kabul edecek mi?  

5. Grubun bir parçası olup, hala kendim olabilir miyim?  

6. Gerçek aşkı nasıl bulurum?  

7. Ve hayatımı nasıl düzene sokabilirim ki bundan zevk alırım? (Mark ve Pearson, 

2001, s.161-162). 

 

  İçimizden Biri / Sıradan İnsan 

İçimizden biri arketipi, tıpkı diğerleri gibi sıradan bir insan olmanın erdemlerini  

gösterir. Servet sahibi olsa bile sıradan giyinir, sıradan zevklere sahip olur. Temel    

değer, herkesin olduğu gibi görünmesidir. Sıradan İnsan arketipi, “bir kişi, bir oy” 

kavramı ile de  demokrasinin temel arketipi konumundadır. Gerçeklik, empati kurma, 
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sahte olmama meziyetleri arasındadır. Sağlam vatandaş, çalışan sınıf ve iyi komşu 

olarakta şekillenir. Ayrıca, yeteneklerinden veya bulunduğu koşullardan bağımsız olarak 

her insanın doğal haysiyetine inanan insancıl bir yapısı vardır (Mark &Pearson, 2001, 

s.165-169). 

       

 Sıradan İnsan  arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar: 

Sıradan İnsan arketipi, 

- Müşterilerini bir bütünün parçası gibi hissettirip, onların bağlılık ihtiyacına cevap 

veren 

- Günlük hayatta işlevsel olarak ve yaygın bir şekilde kullanılan 

- Fiyatı orta veya orta üstü olan 

- Kırsal kültüre özgü sade ürünler üretip satan ve  

- kendilerini daha yüksek fiyatlı veya daha seçkin ürünlerden olumlu bir şekilde 

ayırmak isteyen markalar için uygundur. 

  Bu arketipin imajı, her ne kadar işçi sınıfından orta sınıfa kadar hitap etse de, bir 

yaşam tarzı olarakta algılanmamalıdır (2001, s.177). 

 

 Aşık  

 “Gözlerim sadece senin içindir” mottosuyla şekillenmiş Aşık arketipi, ebeveyn 

sevgisinden arkadaşlığa, manevi sevgiye kadar her türlü insan sevgisini yönetir, ancak 

romantik aşk bunların içinde en önemlisidir. Ayrıca cinsiyet kimliğinin gelişimini 

destekler ve aşk romanlarına ilham verir. Bu arketip, başarılı yaşam hakkındaki günlük 

varsayımlara da yansır. Aşk arketipinin insan hayatındaki temel fonksiyonu aşkı bulma 

ve sunmadır. İnsanlarla ve onların sevdiği işler, tecrübeler ve mekanlar ile ilişki içinde 

olma başlıca amacıdır. Aşık arketipi, ortak, yakın arkadaş, çöpçatan, meraklı, ehil, takım 

geliştirici, uyum sağlayıcı gibi kavramlarla da anılır. Bu arketip bir bireyin hayatında var 

olduğunda, sadece iyi görünmekle yetinmez, aynı zamanda güzel veya yakışıklı 

görünmekte ister. Altta yatan arzu, ilgi çekmek, sevmek ve evgiyi en samimi şekilde ifade 

etmektir (Mark&Pearson, 2001, s.178-181). 
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 Aşık arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar: 

Aşık arketipi, 

- Sevgi, aşk ve arkadaşlık arayan 

- İşlevi insanlar arasında güzelliği, iletişimi veya yakınlığı teşvik eden veya 

cinsellik veya romantizmle ilgili umut verici hizmetler sunan 

- Fiyatı ortalamanın üzerinde olan 

- Yoğun hiyerarşi ve kurallara dayalı firmaların aksine, firmalar tarafından 

oluşturulan ve arkadaşlığı, sevgiyi ve samimiyeti iletmek isteyen 

- Kendisini daha düşük fiyatlı markalardan olumlu bir şekilde ayırt etmesi gereken  

markalar için umut verici ve uygundur (2001, s.195). 

 

 Şakacı  

“Dansedemezsem, senin devriminin bir parçası olmak istemem” mottosudur. 

Şakacı arketipi, kendisi için hayatın ve etkileşimin tadını çıkarır. İyi vakit geçirme, 

eğlenme temel işlevlerindendir.  Şakacı ayrıca şaşkın, düzenbaz, şakacı, şovmen, palyaço, 

muzip, dilbaz veya komedyen olarakta bilinir. 

Şakacı arketipi anı gerçekten yaşamamıza yardımcı olur ve düşünmeden hareket 

edilmesi gerektiğini savunur. Buna ek olarak, bu arketipi bir bireyde aktif olduğunda, 

sadece eğlenmek ister. Buradaki temel arzu birşeylerin kendi kendine olmasıdır. Öyle ki, 

çoğu zaman şakalar, muziplikler bile uygun gelebilir (Mark&Pearson, 2001, s.196-200). 

Ayrıca zeka, başkalarını kandırmak, beladan kurtulmak ve engelleri başarıyla aşmak, 

dönüşüm  gibi kavramlarla da şekillenmiştir. 

 

 Şakacı arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar: 

 Şakacı arketipi, 

 - Müşterilerini bir bütünün parçası gibi hissettirip, onların bağlılık ihtiyacına cevap veren 

- İnsanların iyi vakit geçirmesini sağlayan 

- Fiyatı orta veya orta üstü olan 

- Eğlenceyi seven, rahat duruşu destekleyen  

- Kendinden önemli, kendine güvenen bir markadan ayırt edilmesi gerekenve rekabette 

farklılık yaratmak isteyen markalar için umut verici ve uygundur. 
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Hergün yeni bir durumla karşılaşılmasını sağlayan şakacı arketipi, şimdiki zamanın 

belirsizliği ile kaygısızca başederek, korkmadan, andan zevk alacak şekilde hareket eder 

(2001, s.204). 

                                    Denge / Kontrol                              

                     “ Dünyaya Bir Sistem Getirmek” 

 

Bakıcı            Yaratıcı       Hükümdar 

Bakıcı arketipi, insan hassasiyeti konusunda yüksek bir farkındalığa sahiptir, 

ancak kendisi için endişeye daha az odaklanır ve diğer insanların sorunlarını 

hafifletmekle daha fazla meşgul olur. 

Yaratıcı arketipi, şiir, müzikal kompozisyon, resim gibi sanat dallarından 

beslenip, kontrolü elinde tutarken, hükümdar arketipi özellikle kontrolden çıkmış 

durumları ele alır. Diğer bir deyişle, hayatı olabildiğince öngörülebilir ve istikrarlı hale 

getirme sorumluluğunu üstlenmek hükümdarın görevidir (2001, s.206). 

 

 Bakıcı: 

Bakıcı arketipi, merhamet, cömertlik ve başkalarına yardım etme arzusu ile 

hareket eden ve fedakar yapısı ile ön plana çıkan arketiptir. “Komşunu kendin gibi sev” 

mottosu ile ifade edilen bakıcı arketipi, Bakıcı ayrıca başkalarını düşünen kişi, aziz, 

ebeveyn veya destek veren bir birey olarakta örneklendirilebilir (Mark ve Pearson, 2001, 

s.209-210). 

 

 Bakıcı arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar: 

 Bakıcı arketipi, 

- Rekabet üstünlüğünü tüketicisine sağladığı hizmetten alan, 

- Beslenme veya bakıp büyüme çağrıştıran, ailelere destek sağlayan 

- Sağlık, eğitim ve benzeri “ilgi” sunulan alanlarda verilen hizmetleri üreten 

- İnsanların arasındaki bağları kuvvetlendiren ve birbirlerini önemsemelerini 

sağlayan 

- İnsanların kendileri ile ilgilenmelerini sağlayan 

- Kar amacı gütmeyen, vakıf aktiviteleri niteliğinde markalar için uygundur. 
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Buna bağlı olarak, farkındalığı kuvvetli markalar bakıcı arketipinin artık sadece 

ailede değil, dünyada da ifade edildiği gerçeğini benimseyecekler ve bakım döngüsünü 

düşünülenden daha fazla genişleterek, insanlarla aralarındaki ilişkiyi daha da güçlü hale 

getireceklerdir. Bakıcı her zaman masum arketipi ile ilgilidir, çünkü masumun güvenli ve 

güzel bir dünya arzusunu gerçekleştiren arketip genellikle bakıcı arketipidir (2001, 

s.226). 

 

 Yaratıcı 

“ Hayal edilebiliyorsa, yaratılabilir” mottosu ile nitelendirilen yaratıcı arketipi, 

sanatçı, yazar, yenilikçi ve girişimci bireyin yanı sıra insanın hayal gücü ile ilgili her 

çalışmada görülür. Özgünlük son derece önemlidir, çünkü büyük sanat ve toplum 

değiştiren buluşlar net bir şekilde birçok yönden kültürel anlamda öncü olan birinin 

ruhunun derinliğinden veya merakından ortaya çıkar. 

Kalıcı değerde bir şey yaratma arzusuna sahip bu arketipin en büyük hedefi bir 

vizyon oluşturmaktır. Sanatçı, yenilikçi, mucit, müzisyen, yazar veya hayalperest olarak 

da bilinen yaratıcı arketipi, sanatsal kontrol ve beceri geliştirme stratejisi ile ön plana 

çıkmaktadır (Mark ve Pearson, 2001, s. 227-229). 

 

 Yaratıcı arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar: 

  Yaratıcı arketipi, 

- Ürünlerin fonksiyonel özellikleri kişinin kendini ifade edebilmesine imkan 

sağlayan, tüketicisine seçenekler sunabilen, yaratıcılığı körükleyen veya 

tasarımında sanatsal olan 

- Yaratıcı bir kategoriye ait ( pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, sanat, yazılım 

geliştirme gibi) 

- “Kendin-yap” özelliği tüketicisinin para tasarrufu yapmasını sağlayan  

- Tüketicisinin yaratıcılığını geliştirecek faaliyetlere harcayacak zamanı olan 

- Yaratıcı firma kültürü olan 

- “Tüketicisi için herşeyi kendi yapan” markalardan farklılaşmak isteyen markalar 

için uygundur (2001, s.242). 

-  
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 Hükümdar 

 “ Güç her şey değildir. Tek şeydir” mottosu ile ifade edilen kral arketipi, kral, 

kraliçe, bir şirket CEO'su, bir ülkenin başkanı, en verimli şekilde evi idare eden anne 

olarak örneklendirilir. Hükümdar arketipi, kaostan kaçınmak için yapılacak en iyi şeyin 

kontrol altına almak olduğunu bilir. Masumlar başkalarının onları koruyacağını 

varsayarken, kralın bu şekilde düşünmesini gerektirecek bir inancı yoktur. Bu nedenle, 

güç kazanmak ve sürdürmek birincil motivasyon sebebidir ve buna bağlı olarak bu 

arketipin, kendini, bieyin ailesini ve arkadaşlarını güvende tutmak en iyi yoldur. En 

büyük arzusu kontrolü sağlamak olan kral arketipinin hedefinde de rahat, başarılı bir 

kurum, topluluk veya aile yaratmak gelmektedir. Hükümdar, aynı zamanda patron, lider, 

aristokrat, ebeveyn, politikacı, sorumlu vatandaş, rol modeli veya yönetici olarak bilinir. 

(Mark ve Pearson, 2001, s.244-245). 

 

 Hükümdar arketipinin marka kişiliğine sağlayabileceği katkılar: 

Hükümdar arketipi, 

- Güçlü kullanıcılar tarafından güçlerini artırmak amacıyla kullanılan, statü sembolü 

- İnsanların daha organize olabilmelerini sağlayan 

- Hayat boyu garanti sağlayabilen, 

- Gücü koruyabilecek veya artıracak teknik servis veya bilgi sağlayıcı hizmetler sunan 

- Kuralcı ve korumacı br firma tarafından üretilen 

- Fiyatı orta veya üstü olan 

- kendini daha popülist, veya lider konumu tartışmasız olan markalardan farklılaşmak 

isteyen markalar için uygundur (2001, s.262). 

Bu çerçevede, aşağıda verilen tabloda da örneklendirildiği üzere, Mark ve 

Pearson’ın  arketipleri markalara bağlayan ve markaların da aynı insanlar gibi belli 

niteliklere sahip olduğunu gösteren bu araştırması pazarlama alanında büyük bir temel 

oluşturmaktadır (Xara-Brasil ve ark., 2018, s.145). 
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Marka arketiplerinin kimlik oluşturması için temel insan psikolojisi ile birleşerek 

tüketici sadakatini inşa etmeye ve sürdürmeye yardımcı olabilecekleri söylenir. Başka bir 

deyişle, arketipler dünyanın ve insan zihninin yaratılmasında rol oynayan ve hayati önem 

taşıyan temel güçlerdir. Örneğin, Micheal JORDAN; onun marka arketipi, tüm insanların 

bir şekilde tanımlayabileceği evrensel bir sembolizm olan kahramandır. Bu bağlamda, 

Tablo 5. Arketip Özellikleri ve Marka Örneği 



 

84 

 

marka, çeşitli sosyo-kültürel geçmişlerden çok sayıda sadık tüketici tarafından yaygın 

olarak tercih edilen ve satın alınan bir simge haline gelmiştir. Bir marka arketipinin bir 

ikona dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen temel unsur olarak tüketici hayal gücü 

mekanizması gösterilmektedir. Ancak bu mekanizma, tüketicinin bir marka simgesi 

ölçütü ile tutarlı olan arketip sembolizmini temsil etmediği sürece gerçekleştirilemez. 

Böylelikle, marka arketipsel ikon dönüşüm sürecinde tüketici hayal gücü kuramlaştırılır. 

Tüketicilerin, hikaye oluşturma süreçlerinde, duygusal bağ kurdukları markaların 

kullandıkları arketipsel sembolizm ile dönüşümleri, içinde bulundukları hayat şartlarına 

göre de değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, tüketicilerin kendi anlamlarıyla 

bütünleşdirdikleri markalarda değişiklik gösterebilir (Tsai, 2006, s.649-656). 

Markanın arketip sembolizmi tüketicinin hayal gücü ile belirtilir. Hayal 

gücündeki en önemli içerik reklamlardan, etkinliklerden, tanıtımdan ve ağızdan ağıza 

iletişimden meydana gelmektedir. Hayal gücünün diğer yapı taşları, algılanan kalite, 

estetik çekicilik, kullanıcı dostu tasarım ve etkili satın alma öncesi ve sonrası 

deneyimleridir (2006, s.657).  

 

 2.8.2.1  Marka Kavramı  

İtalyanca işaret, damga anlamına gelen marka kelimesi (Çifci&Cop, 2007, s.70), 

tüketiciler için, ürünün işlevsel ve duygusal niteliklerini simgeleyen, o ürünün 

tanımlanmasını sağlayan, zihindeki bilgilerin hatırlanmasına ve satın alma karar sürecine 

yardımcı olan bir terimdir (Erciş vd., 2009, s.58). 

Marka işletmenin temel itici gücü ve pazardaki kimliğidir. Üretici için, marka 

ürünün özelliklerini yansıtır ve korunmasına izin verir. Buna ek olarak, unutulmaz olarak 

Şekil 3. Marka Arketip İkonu Dönüşüm Şeması 
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algılanabilecek deneyimlerle müşterileri heyecanlandıracak niteliklere sahip olan bir 

marka, akılda kalıcılığı sağlar (Petrella, 2018, s.10). Marka, tüketiciye sunulan ürünün 

tamamlayıcı özelliğini taşıyan, ürünün kimliğini belirleyen ve ürünü farklı kılan, aynı 

zamanda ürüne bir değer katarak tüketicinin alım kararında etkili bir rol oynayan önemli 

bir unsurdur (Durmaz&Ertürk, 2016, 83). 

Emrah Cengiz’e göre marka, hedef kitle ve ürün arasında kurulan bir ilişki ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan duygusal bir bağdır. Markanın bir tutku olduğunu da 

belirten Cengiz, aynı zamanda kalite güvencesi sağlayan ve karakterli ve itibarlı insan 

nitelikleri taşıyan bir tanım olduğunu ifade etmektedir (2010, s.43). 

Marka, ürünün tamamlayıcı niteliğinide ifade etmesi sebebiyle, akılda kalıcı, 

tüketicinin dikkatini çekecek ve güven verecek ve o ürünün özelliklerini vurgulayabilecek 

bir yapıda olmalıdır (Koşal, 1988, s.74). 

Temel Aksoy Efsaneler ve Gerçekler adlı kitabında markanın üründen daha geniş 

bir kavram olduğunu belirtmektedir. Markanın, ürünün üzerine eklenen bilinirlik ve 

algıdan oluştuğunu ifade eden Aksoy, güçlü bir markaya sahip olmanın çok değerli 

olduğuna dikkat çekmektedir (2017, s.56). Çifci ve Cop’a göre marka, işletmelerin 

ürünlerinin güçlerini müşterilere hissettirebilmek için kullandıkları, ürüne değer katan, 

bir firmanın ürününü rakip firmadan ayıran simgesidir (2007, s.70). 

Mark Kay’a göre markalar en iyi tüketici algılarını yönlendiren belirli bir 

"mantıksal yapı" olarak anlaşılır. Deneyimlerle ilişkili isimler olan markalar, metaforlara, 

alegorilere veya betimlemelere benzeyen mantıklı yapılar olarak kabul edilebilir. Ayrıca 

markalar, ürün ve hizmetlerin tüketiciler için neden anlamlı olduğunu açıklamak için 

kullanılır. Bir markanın işlevi anlam yaratmaktır ve anlamın "gerçekleşmesini" sağlamak 

için sayısız yol vardır. Bir başka deyişle, markalaşma süreci ve markanın "gücü" her 

marka için belirli bir "mantık" üzerine kuruludur. (2006, s.743). 

Lisa Wood, marka tanımını (veya kimliği veya imajı), pazarlama karması olan 

ürün, fiyat, yer ve tanıtımı kullanarak hedef pazarın ihtiyaçlarına ve isteklerine göre 

düzenlenen bir kavram olarak yapar (2000, s.663). Işıl Karpat Aktuğlu, marka kavramının 

net olarak anlaşılması için ürün ve marka arasındaki ayırımın dikkatle ifade edilmesinin 
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gerekliliğini vurgular. Ürün işlevsel bir fayda sunarken, marka o ürüne değer katar. Diğer 

bir deyişle, ürün üretilir ama marka yaratılır (2016, s.14). 

Ferrell ve arkadaşlarına göre, en temel biçimde, bir marka, bir satıcının ürününü 

diğer satıcılardan farklı olarak tanımlayan bir isim, terim, tasarım, sembol veya başka bir 

özelliktir. Bir marka tek bir ürünü, bir ürün ailesini veya satıcının tüm ürünlerini 

tanımlayabilir. Marka sadece fiziksel ürün, isim, renk, logo veya kampanya olarak değil, 

sembolizmi ve deneyimleri de dahil olmak üzere ürünle ilişkili her şey olarakta 

tanımlanır. Örneğin, Rolex marka saatler lüks ve sonsuz kalitenin sembolizmi ile 

tanımlanır (2005, s.221). 

2.8.2.2. Marka Kimliği 

Marka,  günümüzde  artık  sadece  bir  isim ya da sembol olmakla  kalmayan,  

ürüne  bir kimlik  ve  kişilik  veren, tüketicilerin bilinirliği ve algılarıyla oluşan, tutarlılık 

ve güven olanağı sunan, tüketicilerin alım kararındaki tercihlerinde rol oynayan önemli  

bir  kavram  olarak  tanımlanmaktadır (İnce ve Uygurtürk, 2019, s.225). Kavramdan da 

anlaşılacağı üzere, marka kimliği bir şirketin nasıl tanımlandığıdır. 

Bir işletme için, marka kimliğini farklı varlıklardan ve yetkinliklerden geliştirerek 

müşterilerin benzersiz deneyimleriyle marka değerinin yaratılmasına ve markaya özel bir 

anlam yüklenmesi çok önemlidir. İdeal olarak, marka kimliği, rakiplerin taklit edemediği 

değerli ve benzersiz bir deneyimdir. Dolayısıyla marka rekabet avantajı ve niyetin ifadesi 

haline gelebilir (Mucunorfeanu, 2018, s.144). 

Filiz Otay Demir, çalışmasında BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek hizmetleri 

A.Ş çalışanları ve müşterilerini katılımcı olarak belirleyerek, kurumsal kimliklerinde 

duyusal ve bilişsel öncü çağrışımlar yaratarak, insan gibi algınalabileceğini ifade etmiştir 

(2012). 

Mindrut ve arkadaşlarına göre bir marka kimliğinin tutarlılığı; kültür, vizyon, 

kişilik, konumlandırma, sunumlar, ilişkiler ve işletme tarafından takip edilen hizmet 

özelliklerinden oluşur. Marka kimliği, araçların hedeflerine ulaşmak için takip etmesi 

gereken yön, yani müşterinin algısıdır, Şirketlerin kimliklerini ve değerlerini potansiyel 

tüketicilere ve paydaşlara iletmek için marka stratejilerini kullanması gerekli ve 
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yaygındır. Bir markanın kendisini farklılaştırması için, belirli bir öneme sahip bileşenleri 

dikkate alarak karmaşık bir süreci izlemesi gerekir. Hedef kitlenin karşılaşacağı her 

bileşen marka kimliği oluşturmak ve böylece marka imajı yaratmakla ilgilidir (2015, 

s.395).  

Bosch ve arkadaşlarına göre, genel olarak marka kimliği, stratejik amacın 

bağlayıcı etkisinin yanı sıra markanın itibarı, uygunluğu, kişiliği, performansı ve ilişkisi 

olan beş temel değişkenle şekillenir (2006, s.12).  

David Aaker’a göre bir kişinin kimliği, bir kişiye nasıl yön, amaç ve anlam 

sağlıyorsa, marka kimliği de benzer şekilde markaya yön vererek, amaç ve anlam sağlar. 

Bu bağlamda, marka kimliğini oluşturmak müşterilerin tercihlerini belirlemekten daha 

fazlası olup, aynı zamanda markanın ruhunu ve vizyonunu, elde etmeyi umduğu şeyi de 

yansıtması gereken bir biçimdir. Marka kimliği, marka imajına katkı sağlayan bir kavram 

olduğu için Aaker, bu iki kavramı beraber ele almıştır. Marka imajı hedef kitlenin markayı 

nasıl algıladığını ortaya koyarken, marka kimliği markanın hedef kitleye nasıl tanıtıldığı 

ile ilgilidir. Bu nedenle marka kimliği ve marka imajı birbiriyle etkileşim içindedir. 

Marka imajı genellikle edilgen ve geçmişe bakarken, marka kimliği etken olmalı ve 

marka için arzu edilen ilişkileri yansıtan geleceğe bakmalıdır. Marka kimliği, marka 

imajında göze çarpmasa bile, bir şekilde markanın kalıcı niteliklerini yansıtmalıdır (2014, 

s.68-69). 

Aaker’ın geliştirmiş olduğu marka kimliği modeline göre, aşağıdaki şekilde 

önerildiği üzere, marka kimliğinin doku ve derinliğe sahip olmasına yardımcı olmak için 

bir marka belirtilen dört unsurda düşünmelidir: 

 Ürün: Bu, bir ülkeyle veya bölgeyle bağlantılı ürün kapsamı, ürün sınıfı ile 

ilişkilendirmeler, ürünle ilgili özellikler, kalite / değer, kullanım durumuyla 

ilişkilendirme, kullanıcılarla ilişkilendirme ile ilgilidir. 

 Kurum: Bu bakış açısı kurumun inovasyon, kalite, insanlar, kültürler, değerler ve 

programlar için bir itici güç gibi özelliklerine odaklanmaktadır. 

 Kişi: Bu bakış açısı, diğer özelliklerden daha zengin ve daha ilginç bir marka 

kimliği önerir. Bir kişi gibi bir marka da lüks, yetkin, etkileyici, güvenilir, 
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eğlenceli, aktif, mizahi, gündelik, resmi, genç veya entelektüel olarak 

algılanabilir. 

 Sembol: Güçlü bir sembol, bir kimliğe uyum ve yapı sağlayabilir ve tanınmasını 

ve hatırlanmasını çok daha kolay hale getirebilir. Varlığı marka gelişiminin 

önemli bir bileşeni olabilirken ve yokluğu ise engel oluşturabilir. 

Bakış açıları çok farklı olsa da, amaçları stratejistin bir kimliğin açıklığa 

kavuşturulmasına, zenginleştirilmesine ve farklılaştırılmasına yardımcı olabilecek farklı  

marka unsurlarını ve kalıplarını düşünmesine yardımcı olmaktır. Daha ayrıntılı bir marka  

kimliği de uygulama kararlarının yönlendirilmesine yardımcı olacaktır. Aaker her marka  

kimliğinde, tüm unsurları kullanılmanın gerekli olmayacağını da vurgular. Bazı markalar 

için sadece bir tanesi uygun olsa da, yine de, her marka, müşterinin zihninde markanın 

neyi temsil etmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olan tüm perspektifleri ve 

kullanımlarını dikkate almalıdır (2014, s.78).  
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Tablo 6. Marka Kimliği Sistemi 
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Bhimrao Ghodeswar’a göre marka kimliği öz ve genişletilmiş bir kimlik içeren, 

hedef kitleye, vaatleri beraberinde getiren benzersiz bir marka ilişkilendirmeler 

kümesidir. Öz kimlik, marka yeni pazarlara ve yeni ürünlere geçtikçe sabit kalan 

markanın merkezi ve sonsuz özüdür ve genel olarak ürün özelliklerine, hizmete, kullanıcı 

profiline, mağaza ortamına ve ürün performansına odaklanır. Genişletilmiş kimlik ise 

marka dokusunu ve bütünlüğünü sağlayan uyumlu ve anlamlı gruplar halinde düzenlenen 

ve marka kişiliği ve güçlü sembol ilişkisine odaklanan yapıdır. Müşteriler tarafından iyi 

anlaşılan ve deneyimlenen güçlü bir marka kimliği, markanın rekabetten ayrılmasına yol 

açan güvenin geliştirilmesine yardımcı olur. Marka özelliklerini iletişim kurma 

biçimleriyle ilişkilendirerek açık ve tutarlı bir marka kimliği oluşturması gereken bir 

şirket, müşteriler tarafından kolayca anlaşılabilir (2008, s.5). 

Bu bağlamda, her markanın bir yöreye ait olduğunu, sembolik bir evreni 

incelediğini, dünya vizyonunu önerdiğini, kendi estetiği ve ahlakı ile kendini anlattığını 

belirten Gabriele Qualizza, ünlü İtalyan markalarından Barilla makarnanın ev ve aile 

sevgisini, Alfa Romeo’nun gençliği ve sportifliği, Mulino Bianco bisküvilerinin doğaya 

dönüşü temsil ettiğini vurgulamaktadır (2009, s.12). 

Jean-Noel Kapferer markanın, ürünün adı olmadığını belirtir. Bu isim altında ürün 

ve hizmetlerin oluşturulmasını sağlayan vizyondur. Bu vizyon içerisinde, markaların 

temel inancı ve temel değerleri kimlik olarak adlandırılır. Modern rekabet, marka 

yönetiminin iki temel aracını gerektirir: markaların benzersizliğinin ve değerinin 

yönlerini belirten "marka kimliği" ve ürünleri için belirli bir zamanda belirli bir pazarda 

tercih yaratan temel fark "marka konumlandırma"dır. Mevcut markalar için kimlik, marka 

konumlandırmanın kaynağıdır. Marka konumlandırma, söz konusu markanın ürünlerinin 

rekabet pahasına pazar paylarını artırmak için bir pazara girmek için kullandıkları açıyı 

nitelendirir. Marka yönetimi açısından, marka kimliğine ilişkin olarak önemli  diğer bir 

modelde Kapferer tarafından geliştirilmiştir (2008, s.171-183). Markalar ürünü ifade 

ettikleri ve ürün olarak algılandıkları için iletişim teorisi doğrudan konuyla ilgilidir ve 

geliştirilen bu modelde altı farklı yön bulunmaktadır. Prizma ve açılımı Şekil 4’te 

gösterilmiştir. 
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1. Fiziksel yapı: 

Bir markanın her şeyden önce fiziksel nitelikleri vardır. Göze çarpan nesnel özelliklerin 

(marka bir anketle ilişkilendirildiğinde akla gelen ilk şeyler ) veya ortaya çıkan 

özelliklerin bir kombinasyonundan oluşur. Fiziksel yapı hem markanın omurgası hem de 

somut katma değeridir. Örneğin, marka bir çiçekse, fiziği köktür. Kökü olmazsa, çiçek 

ölür. Çiçeğin objektif ve somut temeli, köküdür. Bu bir marka bilinci oluşturmanı 

geleneksel anlamda işleyişidir. Bu şekilde, yöntem bilgisi ve klasik konumlandırmaya 

odaklanarak ve bazı önemli ürün ve marka özelliklerine ve avantajlarına güvenerek 

oluşur. 

2. Kişilik: Bir markanın kişiliği vardır. İletişim kurarak yavaş yavaş karakter 

oluşturur.   Ürünlerinden veya hizmetlerinden bahsetme şekli, insan olsaydı ne tür bir 

insan olacağını gösterir. Prizmada marka kimliği kaynağın kişilik yönüdür. İdeal alıcının 

bir tasviri olan müşteri tarafından yansıtılan görüntü ile karıştırılmamalıdır.     

3. Kültür: Bir marka bir kültürdür. Marka kültürü olmayan kült marka yoktur. Bir 

markanın, her ürünün elde ettiği kendi kültürüne sahip olması gerekir. Ürün sadece bu 

kültürün somut bir temsili değildir, aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Burada kültür, 

markanın ilham kaynağını besleyen değerler kümesi anlamına gelir. Markanın arzu 

Şekil 4. Marka Kimliği Prizması 
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uyandıran gücünün kaynağıdır. Kültürel yön, markayı dışsal işaretlerinde (ürün ve 

iletişim) yönlendiren temel ilkeleri ifade eder. Bu önemli özellik markanın özünde yer 

alır. 

Büyük markalar kesinlikle bir kültür tarafından yönlendirilmekle beraber, aynı 

zamanda bu kültürü de taşırlar (örneğin Benetton, Coca-Cola, IBM, vb.). Adidas, Nike 

ve Reebok arasındaki veya American Express ve Visa arasındaki farkı anlamanın anahtarı 

var olan kültürel yöndür. 

4. İlişki: Marka bir ilişkidir. Aslında markalar genellikle insanlar arasındaki 

faaliyetlerin ve değiş-tokuşun merkezinde yer alır. Örneğin, Yves Saint Laurent markası 

cazibe ile çalışır: bir aşk ilişkisi altında yatan fikir hem ürünlerine hem de reklamlarına 

(hiç kimse gösterilmese bile) nüfuz eder. Diğer yandan IBM düzenliliği sembolize 

ederken, Apple arkadaşlığı akatrır. Moulinex kendisini 'kadınların dostu' olarak tanımlar. 

Bu yön, markayı en çok tanımlayan davranış biçimini ifade eder. 

5. Yansıma: Marka, müşterinin yansımasıdır. Bazı otomobil markaları hakkındaki 

görüşleri istendiğinde, insanlar derhal markanın algılanan “bu gençler için bir 

marka!”gibi müşteri türü üzerinden cevap verir. İletişimi ve en çarpıcı ürünleri zamanla 

geliştiği için, bir marka her zaman alıcıya veya kullanıcının ele aldığı bir yansıma veya 

görüntü oluşturma eğiliminde olacaktır. Yansıma ve hedef sıklıkla karışır. Hedef, 

markanın potansiyel alıcılarını veya kullanıcılarını açıklar. Müşteriyi yansıtmak hedefi 

tanımlamamaktadır; bunun yerine, müşteri şu şekilde yansıtılmalıdır: bir marka 

kullanmanın sonucu olarak görülmeyi arzulamasıdır. Kısacası, tanımlanacağı bir model 

sağlar. 

6. Öz imaj: Son olarak, bir marka kendi imajımızla konuşur. Yansıtma hedefin dış 

aynasıysa (bunlar…), öz imge hedefin kendi iç aynasıdır (hissediyorum, ben…). Bazı 

markalara karşı tutumumuz sayesinde, gerçekten kendimizle belirli bir tür iç ilişki 

geliştiririz. 

Bu bağlamda, bu altı yön, bir markanın kimliğini tanımlayan altı özellik ve bunun 

içinde değişmenin veya gelişmenin serbest olduğu sınırlardır. Kapferer modeli olan, 
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marka kimliği prizması, bu yönlerin birbiriyle ilişkili olduğunu ve iyi yapılandırılmış bir 

varlık oluşturduğunu göstermektedir (2008, s.182-187).  

Hedef kitlelerin markaları diğer markalardan, farklı bir şeklide algılaması ve farklı 

bir yere konumlandırmasının başlıca sebebi marka kimliği yapısı ile kurulan markaya has 

ve markayı diğer markalardan ayıracak nitelikler bulunmaktadır. Marka kimliğinde renk, 

logo gibi biçimsel ve görsel unsurlar daha belirgin bir şekilde yer almaları nedeniyle hedef 

kitlelerin daha çok dikkatini çekmektedir (Taşkıran, 2010, s.37). 

2.8.2.3 Marka Kişiliği 

Marka kişiliği, markanın sahip olduğu, ya da yarar sağladığı unsurlar gibi fiziki 

olanakları ile ilgilenmeyen ama, tüketicilerin duygu ve düşüncelerinde geliştirdikleri 

markanın bir insanmış gibi algılanmasını amaçlayan ve bu sayede ürünü bireye özgü bir 

duruma getiren niteliktir. Marka kişiliği, markanın insansı özelliklerle süslemek olarak 

açıklanabilir. Bir işletme, kişilere bir ürünü, sanki o marka bir insanmış gibi sunabilme 

becerisine erişmişse, başarılı bir marka kişiliği ve bununla birlikte güçlü ve kalıcı bir 

marka oluşturulabilmiş demektir (Doğanlı&Bayrı, 2012, s.165-166). 

Schneider ve Bodur’a göre, markaya ait bir bakış açısı aktarmanın en önemli 

hedefinin markaların pazarlama iletişimi açısından, hedef kitleye kendi sahip oldukları 

değerlerin bilincini aşılamaktır. Bunu yapabilmek için de tutarlı ve sağlam bir marka 

kişiliğinin oluşturulması gerekmektedir (2009, s.122-123). 

Marka kişiliğinin bir markayı konumlandırmada tüketici tercihlerini, sadakati ve 

güven unsurunu arttırmasında etkili ve önemli olduğu ve bu sebeple tüketicinin satın alma 

arzusunu arttırdığı bilinmektedir ( Aktaran: Yalman vd., 2012, s.86., Aksoy ve Özsomer, 

2007). Marka kişiliğinin önem kazanmasındaki en önemli etken, tüketicilerin belli 

markalara gönülden bağlanmasıdır (Karalar vd., 2006, s.110). Güçlü bir marka yaratmak, 

gerçek ve etkili bir marka kişiliğinin tasarımı ve yürütülmesi ile ilgilidir ( Aktaran: Akın, 

2017, s.134., Keller, 2003). Murat Akın’a göre, marka kişiliği, markanın tüketicilerle 

iletişimini şekillendiren stratejik bir araçtır. Markalar, tüketicilerin zihnindeki kişilikler 

aracılığıyla kendilerini yansıtabilir ve iletişim kurabilirler. Marka kişiliği bu noktada 

tüketicilerle daha yakın ve daha sadık ilişkiler kurmak veya tüketicinin zihninde 
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farklılaşmak için anahtar bir kavram haline gelir. Bu anlamda marka kişiliği, duygusal 

bağ kurmada çok önemli bir unsurdur. Marka kişiliğini oluştururken, duruma ve koşullara 

bağlı olarak uygun imajı ve duygusal formları, arketipleri belirlemek için tüketicinin 

marka tercihini dikkate almak gerekir (2017, s.135). 

Aysen ve arkadaşlarına göre, marka kişiliği ile ürün arasında ilişki kuran tüketici 

kendi kişiliği ile markanın kişiliği arasında bir ortak nokta bulduğunda o marka artık söz 

konusu tüketicide farklı bir nitelik kazanmıştır. Bu aşamada tüketici belleğinde farklı bir 

yapıya dönüşen markanın tüketici tarafından satın alınması kesinlikle söz konusudur. 

Markayı satın alan tüketici, bir anlamda, kendi karakter özelliklerini de o markanın 

kişiliği aracılığıyla karşı tarafa yansıtarak, kendini ifade etmiş olmaktadır (2012, s.184). 

David Aaker, Building Strong Brands adlı kitabında, marka kişiliğinin 

müşterilerin kendi kimliklerini ifade etmelerinde bir araç durumunda olduğunu ifade 

etmiştir. Marka ne kadar güçlü bir kişiliğe sahip olursa kendini ifade etmeside o denli 

canlı olur. Buna ek olarak, stratejik olarak, temel genişletilmiş bir kimliğin bir parçası 

olarak bir marka kişiliği, özellikle markaların ürün özelliklerine göre benzer olduğu 

bağlamlarda anlamlı farklılaşmanın temeli olabilir. Aslında, sadece markayı değil, ürün 

sınıfı bağlamını ve deneyimini de tanımlayabilir. (1996, s.138-145).  

David Aaker, Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success adlı kitabında 

bir kişiliğe sahip olmanın markalar için de aynı derecede yararlı olduğunu ifade etmiştir. 

Kişilik, marka değerinin önemli bir boyutudur, çünkü insan kişiliği gibi, hem 

farklılaşabilir, hem de kalıcı olur. Ayrıca marka kişiliği, ve marka özelliklerini temsil 

etmek ve fonksiyonel faydaları  göstermek için bir araç olabilir. Bununla birlikte, işlevsel 

bir faydaya işaret eden bir kişilik yaratmak, fonksiyonel bir yararın var olduğunu 

doğrudan ve ikna edici bir şekilde iletişim kurmaktan daha kolay olabilir. Marka kişilik 

ifadesi, iletişim çabasını belli bir strateji üzerinde tutmayı daha uygun hale getiren doku 

ve yapı sağlar (2014, s.35-39). 

Phau ve Lau’ya göre marka kişiliği, insan kişiliği gibi, hem ayırt edici hem de 

kalıcıdır. Örneğin, Coca Cola'nın kişiliğinin 'gerçek ve otantik' görülmesiyle birlikte, 

Pepsi 'gençlik, ruh ve heyecan' ile ilişkilendirilir. Marka kişiliği, bir markanın evrensel 
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olarak en çok bahsedilen özelliklerinden biridir ve bu bağlamda marka kişiliğini 

tanımlamak için çeşitli modeller önerilmiştir (2007, s.53-54). 

Kapfarer ve Azoulay da marka araştırmasında kavramsal karışıklığı engellemenin 

ve marka kişiliğinin anlaşılması ve yönetilmesi için zengin ve daha kullanışlı bir kavram 

oluşturulmasının faydalı olacağını öne sürmüşlerdir (2003, s.144). Ayrıca Lewis 

Goldberg, kişilik özelliklerini sınıflandırmada günümüze kadar yapılan çalışmalarda bu 

özelliklerin beş faktörde toplandığını ifade ederek, bu beş faktörün kişilik kavramlarının 

birçok teorik organizasyonu için ortak bir çerçeveyi temsil edebileceğini gösteren bir 

ölçek geliştirmiş (1990, s.1217). Psikoloji alanında bir temel oluşturan ve bu alanda bir 

birey hakkında hızlı bir değerlendirme yapmasını sağlayan (Kapfarer&Azoulay,2003, 

s.148) bu kişilik ölçeği, pazarlama alanında J.L Aaker için marka kişiliğini ifade eden 

öğelerin biraraya gelmesinde yapı oluşturmuştur (Dölarslan, 2012, s.3). 

J. L. Aaker’a göre marka kişiliği, belirli bir markayla ilişkilendirilmiş insan 

özellikleri kümesi olarak tanımlanabilir ve faydacı bir işlevden çok sembolik veya 

kendini ifade eden bir işleve hizmet etme eğilimindedir. Aaker ayrıca bir markanın, 

tüketicilerin 'kendini ifade etmek' için ya da markanın duygusal faydalarını yaşamak için 

kullandığı bir “kişiliğe” sahip olduğunu belirtmiş ve markayı aynı ürün kategorisindeki 

rakiplerinden ayırması durumu olduğunu ifade etmiştir. J.L. Aaker, bu bağlamda, 

öncesinde pek çok kez çalışma yapılmasına rağmen, markaların kişiliklerini belirlemek 

amacıyla bir ölçeğin olmadığına dikkat çekerek, Dimensions of  Brand Personality isimli 

makalesinde Şekil 2.5’te görüldüğü üzere “ Beş Faktörlü Kişilik Yaklaşımı” ölçeğini 

geliştirmiştir. Ancak bu yapılandırdığı ölçeğin kültürel ve geleneksel niteliklere göre de 

uygulanmasının ya da anlam bulmasının  uygun olacağınında üzerinde durmuştur. 

Şekil 5. Beş Faktörlü Kişilik Yaklaşımı 
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Örneğin, bağımsızlık, özerklik ve benzersizliğin değerli kılındığı bireyci kültürlerde, 

tüketicilerin kendi gruplarının üyelerinden nasıl farklı olduklarını ifade etmek için 

markaları kullanma olasılıkları daha yüksektir. Bunun aksine, karşılıklı bağımlılık, 

uygunluk ve benzerliğin değerlendiği kolektivist kültürlerde, tüketicilerin kendi 

gruplarındaki üyelere nasıl benzediklerini ifade etmek için markaları kullanma olasılıkları 

daha yüksektir (1997, s.347-355). Aaker, çeşitli markaları kapsayan 37 marka arasında 

114 sıfat (veya özellik) temelinde marka kişiliğini araştırarak, Şekil 6’da sunulan beş 

faktörlü bir çözüme ulaşmıştır.         

      

Şekil 6. J. Aaker’ın Marka Kişiliği Çerçevesi 

 

Böylelikle, J. Aaker, böyle bir araştırmanın sonucunda, markaların sembolik veya 

kendini ifade etme kullanımının kültürler arasında sağlam olduğunu, kendini ifade 

etmenin doğasınında da önemli ölçüde farklı olduğunu göstereceğini belirtmektedir .            

Özellikle günümüzde giderek  dijitalleşen ve bireyselleşen iletişim kanalları ve 

tüketim alışkanlıkları nedeniyle, markaların hedef kitlesine dönük marka iletişimleri 

onlarla duygusal bağ yaratarak sadık tüketiciler/müşteriler oluşturabilmesi, aynı 

tüketiciyi hedefleyen diğer markalar arasından sıyrılarak aklında ve kalbinde yer 

edebilmesi ve kalıcı olması için marka kimliğine güven oluşturacak ayrıştırıcı yöntemleri 

kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada marka kimliğini doğru yansıtacak ve 

sürekliliği sağlanacak hikaye anlatıcılığı önem kazanmaktadır. Bu hikaye, aslen marka 

özünün hikayesidir, markayı oluşturan kişi, kurumun değerleriyle de yoğrulmuştur ve 



 

97 

 

tüketicinin o fonksiyonu gerçekleştirecek ürünler arasından ihtiyacını bu markanın en iyi 

giderebileceğine inandıracak şekilde aktarılabilmelidir. Hikayeler, güvenilir üçüncü 

partilerin onayı/katılımı, kurgusal eylemler, toplumsal fayda sağlayan projeler gibi çeşitli 

etkinliklerin marka özünü farklı şekillerde yansıtacak şekilde doğru iletişim araçlarıyla 

hedef kitleye sürekli bir şekilde ulaştırıldığında marka kimliğiyle tüketici arasında aranan 

bağ oluşturulmuş olur. 

 2.8.3 Hikayelerin Tüketici / Birey Üzerindeki Etkisi 

Günümüzde hızla gelişen rekabet koşulları nedeniyle, ürünler somut 

özelliklerinden çok soyut özellikleriyle ön plana çıkabilirler. Müşterinin gözünde o 

ürünün fiziksel ve işlevsel özelliklerinden çok, ürünün sahip olduğu anlam bazen daha 

önemli olabilir. Böyle bir aşamada marka ile ürün arasındaki farklılık eklenen değer ile 

açığa çıkabilir. Eklenen değer, bir ürünün işlevsel değerinin ötesinde ve üstünde yer alan, 

ürünün işlevsel yararına eklenen öznel bir anlamı ifade eder. Pazar koşulları 

incelendiğinde bütün markaların aslında fiziksel ve işlevsel olarak aynı ürünleri 

sunduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bütün vitrinler birbirine benzeyen ürünlerle doludur. 

Ancak farklı olan bu ürünlerin sunulma şekilleri kısaca hikayeleridir. Hikayeler 

tüketiciler üzerinde derin etkiler yaratabilir. Markaları marka yapanda zaten ürünlerin 

hikayelerine müşterilerin / tüketicilerin yükledikleri değerdir. Özetle, insanlar artık ürünü 

işlevsel özelliklerinden çok kendisine eklediği değer, imaj, tarz vb. nedenlerle almaktadır 

(Yıldız, 2006, s.18).    

Hikayeler ve hikaye anlatımı, tüketici psikolojisi açısından derin bir anlayış teşkil 

eder (Aktaran Woodside, 98, Escalas & Stern, 2003; Holt, 2004). Bu sebeple, tüketiciler 

üzerinde duygusal anlamda etki yaratan marka hikayeleri, işletmeler açısından da olumlu 

bir rekabet yakalayabilirler (Yiğitol&Alagöz, 2018, s.2).                                                     

Hikayeler işletmelerin değer, ürün, hizmet ve kültürlerini içsel ve dışsal anlamda 

geliştirerek artırmalarına yardımcı olan güçlü araçlardır. İşletmeler ilk olarak hedef 

kitlenin geri bildirimlerinden edindiklerini bir araya getirerek, bunlardan kurumun 

amaçları doğrultusunda yeni hikayeler oluştururlar ya da geçmişten günümüze dek en 

başından beri, bugüne nasıl ulaştığına dair en önemli noktaları bir zaman çizelgesi ile 

hazırlayarak, bu hikayeleri çalışanları ile paylaşır ve onların da bu hikayeleri en etkin 
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şekilde müşterilerine aktarmalarını sağlayarak bir etkileşim yaratmayı amaçlarlar.  

Böylelikle, ürünlerle birlikte hikayelerde ön plana çıkarlar. 

Etkili bir hikaye için (Aktaran: Uygur vd., 2017. Kaya, 2014, s331); 

• Köklü bir  temele dayanması (İskoç viskisi!, Fransız parfümü!), 

• Dayanılmaz bir eksiklik olması, 

• Bir şeyin eksikliğiyle hayatiyet ve hareket kazanması, 

• Lider bir karaktere (kahramana) sahip olması (Steve Jobbs,, Bill Gates, vb.), 

• Delice, zorlu, tutkulu bir vizyon içermesi (Her evdeki her masanın üzerinde bir 

bilgisayar,  Microsoft), 

• Hikayeyi anlatanın rolü ve gücü (bir yazar, bir profesyonel, bir uzman, bir 

meslektaş, bir arkadaş)’ hikayenin önemli değişkenleri olarak görülmektedir.   

Bir hikayeye sahip olmak, tüketiciyi ikna etmek için bir mantığa sahip olmaktan 

daha önemli bir unsurdur. İnsanlar hikayelerden anlam çıkarır ve ilham alır. Bunu 

markalar aracılığıyla yaptığında, markalara yakınlaşır. Bu tip hikayeler, insanlara 

anlatacak bir şeyler verir. Bu hikayeler, böylece insanları birbirine bağlar. Pek çoğu da 

birbirine benzeyen bu hikayeler, dünyanın her yerindeki insanlar için ortak bir iletişim 

dili, ortak bir anlam köprüsü oluşturur. Bir yandan da bilinçaltına hitap ederek, tutumlara 

yön verir. Marka hikayelerinde geçen birçok hikayeleştirme unsurunun bile tüketicinin 

kolektif bilinçaltında bulunduğu da ifade edilebilir ayrıca özdeşleştirme yaratarak, 

insanların öykünmelerini sağlar (Batı, 2018, s.91). Bu bağlamda, hikayelerin  kişiler 

üzerindeki ikna edici gücü tartışılmaz bir boyuttadır, çünkü eylemsel belleğimiz onları 

çaba göstermeden saklar ve sayılardan ve belirli verilerden farklı olarak ürünü tekrar 

gördüğümüzde ya da duyduğumuzda onların hafızamızda canlanmasına neden olur 

(Aktaran: Mucundorfeanu, 2018, s.52: Wala, 2015, s.170). Bu nedenle, hikayeler anlatan 

ürünler artık tüketiciler için yabancı değildir, çünkü ürünler hakkında yeterince bilgi 

sahibidirler ve insanların duygu ve hikayelerle ilişkilendirdiği ürünlerde marka olarak 

adlandırılmaktadır. Sadece herhangi bir hikayeyi anlatmanın kalıcı bir etkisi olmaz, 

çünkü anlatının içeriği kadar üslubu da esastır.  Hikayenin başlangıç noktası markanın 

merkezinde bulunan bir öğe olmalı, markayı tanımlamalı ve değerlerine uyum 

sağlamalıdır. Ayrıca, bu tür anlatıların ne pahasına olursa olsun imajı artırmak için 
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kullanılmaması da çok önemlidir. Etik unsurlar her zaman dikkate alınmalıdır 

(Mucundorfeanu, 2018, s.52).  

Woodside ve Sood, hikaye anlatımının beş ilkesini  tüketici-marka ilişkisi 

çerçevesinde; hikaye merkezli bellek, epizodik (anlamsal) bellek, katarsis, marka aracılı 

arketip dizimi ve netlik arayışı olarak belirlemiştir (2016, s.20). 

Hikayeler, anlam ve empati yaratan ve marka mesajlarını tüketicilere iletmek için 

uygun bir araç sağlayan konum, eylem, nitelikler, sorunlar ve karakterleri de içerir 

(Aktaran: Moin vd, 2020, s.4, Singh ve Sonnenburg, 2012).  

Hikaye anlatıcılığının ikinci ilkesi, epizodik (anlamsal) hafıza, mekanizmanın 

anıları ile ilgili olarak alınır ve saklanır. Epizodik bellek genellikle içerik olarak bölümler 

halinde depolanır, yani insanlar olayları, veri ve gerçeklerden çok hikayeler biçiminde 

hatırlama eğilimindedir. Genel kültür, kurallar, kavramlar, genellemeler bu bellektedir. 

(Woodside, 533). Bu ilke, kişi ve marka ilişkileri bağlamında özellikle önemlidir 

(Aktaran: Moin ve ark., 2, Fournier, 1998; Schank, 1990). 

Holt (2003) ve Jung (1959) 'un  çalışmalarından yola çıkarak, üçüncü ilke olan 

katarsis, genellikle bastırılmış veya güçlü duyguların salıverilmesinden elde edilen 

rahatlama olarak anlaşılmaktadır. Katharsis, Aristo’nun etik doğruluk anlayışı ile ilgili 

olan ve genellikle duygusal temizlik veya arınma ile tetiklenen bir tür deneyimsel zevk 

olarak tanımlanır. Böylece hikayeleri anlamak, yeniden yaşamak, izlemek ve hatta 

anlatmak, yani arketipik mitlerin (karakter, tema, durum veya motif) bir veya daha fazla 

yoluyla ilgili bir deneyim ve duygusal rahatlamadır (Woodside,2010, s.533). 

Dördüncü ilke  şöyledir: Belirli markalar ve  ürünler genellikle tüketicilerin 

zihinsel ve / veya fiziksel olarak belli bir arketip ile sonuçlanan zevkleri elde etmelerini 

sağlayan önemli roller oynar ve belirli bir hikayeyi periyodik olarak tekrar anlatarak 

yeniden yaşama deneyimi sağlar (Woodside, 99). 

Son ilke netlik/açıklık arayışıdır; hikaye anlatmak insanların daha fazla netlik 

aramasına yardımcı olur. Karmaşıklığı basitleştirmek esastır (Woodside, 533). Bu 

bağlamda, birçok ürün ve hizmet sağlayıcısı, kendilerini ifade etmek için tüketicilere 
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cazip bir marka hikayesi ile müşterilerine anlam sunmaya çalışmaktadır ( Aktaran: Moin 

vd., 2020, s.3, Gallo, 2016). 

Zaltman’a göre, markalar “modern efsaneler” dir ve pazardaki en yüksek 

farklılaşma seviyesinden sonra aranan bir marka olarak “marka” simgesinin yükselişi 

ortaya çıkar. Bunun dışında, tüketici-marka ilişkisi bilişsel değerlendirmelere ve duygusal 

tepkilere ek olarak bilinçdışı süreçleri de içerir (Muniz vd.,2015,s.69). 

Padgett and Allen’a göre, hikayeler tüketiciyi bilgileri temelinde ve bir mantık 

çerçevesinde değerlendirmeye teşvik eder. Bu nedenle, hikayeler aracılığı ile verilen 

mesajlar tüketici zihninde bir algı oluşmasını sağlayarak, markaya yönelik daha geniş bir 

çeşitlilik içinde bakış açısı geliştirmesine olanak tanırlar (2015, s.58).  

Sonuç olarak bir markanın hikayesi ile anılması tüketici ile arasında daha yakın 

bir iletişim kurmasını sağlar ve bu da hikayelerin yarattığı duygu ile tüketicinin dikkatini 

çeken markanın farkındalığını artırarak hedeflediği noktaya erişmesine olanak tanır. 

Beklentilerin sürekli olarak arttığı günümüzde, tüketici ve marka birlikte düşünüldüğü 

zaman tüketiciye yaratıcı ve etkili marka hikayeleri ile ulaşmak onların duygularının 

şekillenmesine yardımcı olacak ve marka ile arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecektir.  

2.8.4  Hikayelerin Marka İltişimindeki Yeri 

Hikayeler markaların ruhudur. Yıllar ilerledikçe ve bilgi arttıkça, hikaye 

anlatıcılığı da değişim geçirerek, bilginin yorumuyla beraber sunulduğu bir mecra 

olmuştur. Artık, herkes her türlü öyküye medya ve internet sayesinde ulaşabildiğinden 

“dikkate değer” hikayeler nadiren çıkmaya başlamıştır (Ayberk, 2014, s.370). 

Hikaye anlatımı, iletişimin en önemli öğelerinden biridir. Yüzyıllar boyu iletişime 

aracılık eden hikayeler, kimi zaman fantastik öğeleri içerse de, gerçeklikle çok yakın ilişki 

içindedir. Hikayelerin esin kaynağı çoğu zaman yaşamken, insan yaşamı ve toplumların 

kültürü de hikayelerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ayrıca, hikayeler çeşitli 

kültürel ve toplumsal öğeleri içinde barındırması nedeniyle, toplumların ortak dil 

oluşumlarında rol oynarlar. Küçük yaştan itibaren dinledikleri masallarla büyüyen 

bireyler, sonraki yıllarda okudukları hikayelerle kişiliklerini şekillendiren tüketicilere 
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dönüşürler ve kendilerine mal satmak için farklı nedenler sunan markalar yerine, 

hikayeler anlatan markaları kendilerine daha yakın hissederler. 

Özellikle yabancı literatür incelendiğinde, bir çok çalışmada marka hikayelerinin 

ikna edici gücü, güvenilirliği vurgulanmıştır (Busselle ve Bilandzic, 2008; Padgett ve 

Allen, 1997; McGregor ve Holmes, 1999; McKee, ve Fryer, 2003; Fog ve diğerleri, 2005; 

Kelly, 2006; Woodside, 2010; Lundqvist ve diğerleri, 2013; Chiu ve diğerleri, 2012). 

Marka hikayeleri geleneksel masallara ve anlatılara benzer ve kim, ne, neden, 

nerede, ne zaman, nasıl ve neyin yardımıyla gibi soruları cevaplar. Giriş, gelişme ve sonuç 

bölümü vardır ve olaylar nedensel olduğunda olay örgüsü denilen kronolojik bir sırada 

ortaya çıkarlar. Hikayeler her zaman izleyici tarafından değerli (olumlu veya olumsuz) 

bir noktaya işaret eder ve bir mesaj, bir çatışma, bir rol dağılımı ve eylem içerir. Bu 

anlamda, başarılı olmak için marka hikayelerinin güvenilir ve iyi bir şekilde yürütülmesi 

gerekir. Tüketici karakterleriyle özdeşleşebilmeli ve mesaj yaydığı ışıkla markayı olumlu 

bir yere yerleştirmelidir ( Lundqvist vd., 2013, s.4). 

Hikayeler müşteriler üzerinde derin etki bırakırken, bir şirket için de rekabetçi 

avantajlar yaratabilir. Örneğin, Walt Disney Company her ürünle ilgili hoş ve ilham verici 

hikayeler anlatarak uzun bir geçmişe sahip olmuştur. Uluslararası bir şirket için temel bir 

değer haline gelen hikaye anlatma geleneği bu anlamda rakipler üzerinde sahip olduğu 

benzersizliği arttırmıştır (Aktaran: Chiu ve arkadaşları, 262; Boje, 1995). Buna ek olarak 

Chiu ve arkadaşları, kuramsal olarak, hikayelerin hedef kitle ile iletişim kurmada etkili 

bir yol olduğunu, çünkü hikaye şeklinde aktarılan içeriklerin liste biçiminde 

sunulanlardan daha güçlü bir iz bıraktığını ifade etmektedirler (262). 

Pelin Öztürk Göçmen’e göre en iyi iletişim kurma araçlarından biri olan hikaye 

anlatımı, bireyin kendi deneyimlerine gönderme yapmasına neden olur. Markaların 

güvenilirliğini arttıran hikayeler, buna bağlı markanın kişileştirilmesine de etki 

etmektedirler. Anlatılan hikayenin bireyin deneyimi ile kesişmesi durumunda, markanın, 

farklı markalar arasından sıyrılıp dikkat çekmesini sağlar. Birey, hikayenin yarattığı etki 

ile, hikayenin sonuç kısmından bağımsız olarak, kendini ürünle ilişkilendirerek, marka 

ile arasında bir bağ kurar (990).  



 

102 

 

Hikayeler, olgusal gerçeklerin, raporların ve pazar trendlerinin nadiren yaptığı 

şekilde ikna eder, çünkü hikayeler duygusal bir bağlantı kurar ve buna bağlı olarak en 

önemlisi, hikaye anlatıcıları kahramanları var olan insanlardan çıkarırlar. Diğer bir 

deyişle, hikayelerin kahramanları vardır ve pazarlamacılar markayı, çalışanları veya 

müşterileri hem iç hem de dış marka algıları üzerinde olumlu etkileri olan kahramanlara 

dönüştürebilir (Kelly, 175). 

Marka oluşumu içerisinde, hikayeler, markaların kendi değerlerini ortaya 

koyabilmeleri ve hedef kitlelerini tanıyıp onlara verdikleri mesajlarla doğru bir şekilde 

ulaşmaları açısından önem taşımaktadır, çünkü marka kişiliğini doğru yansıtan hikayeler, 

aynı zamanda marka imajının oluşmasında da önemli rol oynamaktadır (Akbayır, 68) ve 

bu sebeple hikaye anlatıcılığı, markaların tüketicinin zihnine girmesine, tüketiciler 

tarafından paylaşılabilecek ve isteyerek tüketilebilecek içerikler oluşturmasına olanak 

tanır. 

Geleneksel pazarlama faaliyetlerinden farklı olarak , gelişen iletişim 

teknolojilerinin yarattığı olanaklarla, marka dünyasında varlık gösteren tüketicilerin, 

yaratılan marka hikayelerinin katkısı ile de markalarla olan bağları güçlü bir boyuta 

ulaşmaktadır (Aktaran: Sarıoğlu, 81: Çetinkaya, 2017: 563).  

Günümüz pazar ortamında ‘bir hikayeye sahip olmak’ markalar için çok önemli 

bir durumdur. Bu hem bir çeşit pazar kültürü ve aynı zamanda bir marka kültürüdür. 

Hikayesi olan markalar bir anda tüketici zihninde ikon marka statüsüne erişebilmektedir.     

Hikayeleştirme yöntemi, marka ve hedef kitlesini ortak bir paydada buluşturur. Hedef 

kitlenin kişisel deneyimlerle örüntülenmiş bir marka hikayesi ile buluşması, markanın 

insancıl yönü ile tanışmasına da olanak sağlar. Bir hikayeye sahip olmak, tüketiciyi ikna 

etmek için bir mantığa sahip olmaktan daha önemlidir, çünkü insanlar hikayelerden anlam 

çıkartır ya da onlardan esinlenir. Hikayeler insanlara bir ışık tuttuğu için, insanları 

birbirine bağlar. Pek çoğu da birbirine benzeyen bu hikayeler dünyanın her yerindeki 

insanlar için ortak bir iletişim dili, ortak bir anlam köprüsü oluşturur ( Batı, 2018, s.90-

91).    

Hikaye anlatımı, pazarlamacıların pazarda neler olup bittiğini ve bunun, müşteri, 

tüketici, toplum, marka ve şirket için ne anlama geldiğini anlamalarını sağlayan güçlü bir 
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araç olabilir. Temel Aksoy “Efsaneler ve Gerçekler” adlı kitabında her markanın içinde 

birçok hikayenin olduğunu ve bu hikayelerin markanın kuruluş hikâyesinden tutun da 

ürünün ham maddesinin nereden ve nasıl geldiği, üretimi, kullanıcı öyküleri, çalışanların 

yaşadıkları, liderin görüşlerine kadar uzandığını dile getirmektedir. Hatta en iyi reklamın, 

hikaye anlatarak yapıldığını savunmaktadır. Bunu savunmasının nedeni ise hayatın 

zorluklarla dolu olması, bunları aşmanın da bize küçüklükten itibaren anlatılan 

hikayelerle olduğunu, insanın zihin haritasının bu hikayelerle şekillendiğidir. Bu nedenle 

kimse anlatılan bir hikayeye kayıtsız kalamaz ya da anlatılan bir hikayeye itiraz edemez 

ve eğer insan düşüncelerini karşı tarafa hikayelerle aktarırsa, dinleyici buna kayıtsız 

kalamaz, aksine anlatılanı kucaklar. Yazarın önemle üzerinde durduğu diğer bir durum 

ise bir hikayenin var olabilmesi için mutlaka aşılması gereken bir engel, ya da çözülmesi 

gereken bir çatışma gerçeğinin olduğudur. Bu sebeple her marka önce insanların 

yaşadıkları çatışmaları keşfedip, bunlara çözüm bulursa hikayeyi karşı tarafa aktarmış 

olur. Çünkü her hikayede bir zorluk, bir engel veya bir düşman kavramı vardır ve bu 

kavramlar çok önemlidir. Her şeyin olumlu, düzgün, toz  pembe geçtiği bir dünyada ne 

sorun olur ne de sorunun çözümü olur. Bu özelliklerin olmadığı bir yerde ise hikaye ve 

markaya yer yoktur (2017, s.191-192).  

Luke Sullivan’a göre insanların sorunları çözerken hangi engeli aşacaklarını 

anlaması, markayı bu varsayılan zorlukların çözümü olarak önermesi ve bu çözümü 

hikaye anlatır gibi anlatması gerektiğini söyler. Her hikayenin temelinde bir çatışma, 

sonunda da bu çatışmanın çözülmesiyle kahramanın ulaştığı bir denge durumu vardır 

(Aktaran: Aksoy, 2017, s.192). 

Ünlü yazar ve film yönetmeni Paul Auster ise hikaye anlatımının, yaşamlarımızda 

anlam yaratabilmemizin ve dünyayı anlamamın tek yolu olduğunu, kendimizi anlamak 

ve kim olduğumuzu tanımak için onlara ihtiyacımız olduğunu ve deneyimlerimizin 

hikayelerini paylaşarak günlük hayatımızın çatışmasını daha iyi anlayabileceğimizi ve bu 

dünyaya nasıl uyduğumuza dair açıklamalarda bulunabileceğimizi vurgular (Fog, 

Budtz&Yakaboylu, 2005, s.16). 

Hikayeler sadece bir iletişim aracı olarak değil aynı zamanda bir ikna ve eğitim 

aracı olarak da kullanılmaktadır. Holywood’un en ünlü senaristlerinden biri olan Robert 

McKee, “Beynimizin dili, öykü dilidir” der. İnsanların ilgisini çekebilmek ve daha fazla 
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kişiye ulaşabilmek için; iletişim, eğitim, reklam, pazarlama, sağlık, eğlence gibi bir çok 

alanda hikaye anlatıcılığından yararlanılmaktadır. 

Artur Lugmayr ve arkadaşları hikayesi olan ürünler ve hikayesi olmayan ürünler 

üzerine yaptıkları bir araştırmadan yola çıkarak hikaye anlatımının marka değerlerini 

tüketicilere iletmenin etkili bir yolu olduğu sonucuna varmışlar ve bir hikayenin, bir 

markanın temel değerlerini geleneksel pazarlama iletişiminin yapamayacağı şekilde 

kucaklayabildiğini savunmuşlardır. Ayrıca, hikayeler bir markanın sonraki 

değerlendirmelerini etkileyen beklentiler yaratarak, bir malın veya hizmetin ticari olarak 

algılanmadan olumlu özelliklerini de taşıyabildiğinin göstergesi olabilir (2016, s.18).  

Klaus Fog, Christian Budtz, Barış Yakaboylu’nun yazdıkları “Storytelling: 

Branding in Practice” adlı kitapta,  markaların değerler ve duygusal bağlar üzerine inşa 

edildiğini söylerler. Bunun en etkili yolunun da markanın kendi hikayesini anlatmasından 

geçtiğini vurgularlar. Yazarlara göre marka, anlatacağı bütün hikayeleri, özünden gelen 

temel bir  yankı ve farklı yansımalar olarak görmelidir. 

Yazarlara göre bir markanın 

1. Kim olduğu, nereden geldiği, 

2. Para kazanmak dışında varoluş sebebinin ne olduğu ve ne için mücadele ettiği, 

3. Bu mücadeleyi kime, neye, hangi yerleşik anlayışlara karşı verdiği, 

4. Bu mücadeleyi kazandığında hangi hayali gerçekleştireceği, 

5. Markanın bu mücadeleyi kimlerle kol kola girerek verdiği konularında birbirini 

tamamlayan hikayeler anlatması gerekir. 

Her markanın içi sayısız hikaye ile doludur. Bu hikayelerin içinden markanın 

özünü ayırmak; bu özü markanın değerleri, vizyonu ve varoluş sebebini de içine alacak 

şekilde birleştirmek sonra da bunu bir hikaye olarak insanlarla paylaşmak, onların da 

yorumlayarak kendi hikayelerini üretebilmelerine imkan vermek, en etkileyici ve güçlü 

marka iletişim yöntemidir. Markanın değerleri, vizyonu ve kültürü hikayeleştirildiğinde, 
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marka insanlarla sadece bağ kurmakla kalmaz, aynı zamanda dilden dile de aktarılmaya 

başlar (2005, s. 20-21). 

Hikaye anlatımı, hızlı, güçlü, özgür, doğal, canlandırıcı, enerji verici, işbirlikçi, 

ikna edici, bütünsel, eğlenceli, hareketli, akılda kalıcı ve otantik olduğu için ayrıca önemli 

bir liderlik tekniğidir. Hikayeler organizasyonları anlamamızı sağlar. Hikaye anlatma, 

işleri halletmek için gerekli araçlardan çok daha fazlasıdır: bu, liderlerin (nerede 

oturabilecekleri) aradıkları değişimleri somutlaştırmak için bir yoludur. Liderler, yalnızca 

daha fazla argümana yol açan öneri argümanlarını savunmak yerine, yaşadıkları 

hikayeleri anlatarak güvenilirlik ve özgünlük kurarlar. 

Hikaye ile anlatılmış bir markanın insanlarla etkileşim içinde olmasının en önemli 

nedenlerinden biri, hikayenin o markayı etkili bir şekilde yansıtmasıdır. Hikaye anlatımı, 

hedef kitleye giden yolda markaya bir kişilik, amaç ve her şeyden önemlisi hikaye 

aracılığı ile markayla ilişki kuran kitleye bu hikayenin bir parçası olma duygusunu 

yaşatır. Bir örnekle ifade edecek olursak; bir kişiyi yeni tanıdığımızda çok fazla bir şey 

düşünemeyiz ya da o kişiyi kendimize çok yakın hissetmeyiz. O kişinin hayatımızda 

önem teşkil  etmeye başlaması, yaşadıklarını, bir başka deyişle hikayesini ya da kendi 

hikayemizi paylaşmamızla başlar. Bir marka da kendini hikaye ile anlatmadan önce, 

tüketici nezninde diğer markalardan çok da farklı hissedilmeyecektir. Ama tüketici 

markayla bir bağ kurduğu an, o marka tüketicinin zihninde yer etmeye başlayacak ve 

böylelikle hedef kitle markayla kendisi arasındaki benzerlikleri yakalayıp, o markayı 

hayatının bir parçası yapmak isteyecektir (Baykal, 3). 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

3.1 Araştırmanın Konusu 

Bu çalışmanın konusunu hikaye anlatıcılığı çerçevesinde marka hikayeleri ve  

markalaşmadaki yeri oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak, hikaye anlatıcılığı özelinde 

marka kavramı, marka kimliği, marka kişiliği ve bu tanımların Gustav Jung’un arketip 

kuramı ile birlikte hikaye anlatıcılığı ekseninde ele alınarak, hikaye kuramcısı 

Christopher Booker’ın Yedi Temel Hikaye Örgüsü: Niçin Hikayeler Anlatırız adlı kitabı 

temelinde kullanılmalarına ilişkin akademik araştırma ve bulgulara yer verilmiştir. 

3.2 Araştırmanın Amacı 

Günümüzde iletişimin yapı taşlarından biri olan hikaye anlatıcılığının insan 

üzerindeki etkisi, markalara yansıması ya da markalarla anılması ve hedef kitlelerle 

duygusal bir bağ oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı hikaye 

anlatıcılığının marka / markalar üzerindeki etkileşimi vurgulayarak literatüre katkıda 

bulunmak, günümüzün kuruluş ya da kurucu hikayeleri ile var olmuş global markaların 

özelliklerini görmek ve hikayeleri ile daha da güçlenecek markalara yol göstermektir.  

Bu çalışmanın amacı, “hikaye anlatıcılığı” ve “arketip” kullanımı aracılığıyla 

marka hikayelerinin nasıl oluştuğunu ortaya koymaktır. Bundan yola çıkarak, pratik 

alanda kullanılabilecek bir model geliştirilerek, akademik öneriler getirilecektir. 

Araştırmada ayrıca hikayesinin yarattığı etki, kurucusunun ve marka hikayesinin 

Türkçe olarak yayınlandığı 6 kitabın, bu bağlamda incelemesi yapılarak, hikayelerin 

etkileme gücü, hikaye karakterleri ve marka karakteri arasında bağlantı ve marka kimliği 

oluşturmada arketiplerin rolü, gerçek hikayeler ve marka hikayeleri arasındaki benzerlik 

ve farklılıkları belirtmekte amaçlarımız arasındadır. Öte yandan, marka kurucu hikayeleri 

ekseninde hikaye anlatıcılığı desteği ve uygulamaları ile ilgili anlayışı ve farkındalığı 

artırması beklenmektedir. 
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Ayrıca “hikayeler marka açısından bakıldığında hedef kitleler ile duygusal bağ 

oluşturmak, akılda kalıcılığı sağlamak, mesajda etkinlik sağlamak gibi olanaklar sunarlar 

mı”, sorusuna örnek marka hikayeleri aracılığıyla cevaplar bulunmaya çalışılacak ve bir 

öneri geliştirilecektir. 

3. 3 Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma, hikaye anlatıcılığının marka hikayelerinde ya da marka kurucu 

hikayelerinde kullanımını incelemek açısından  çok önemlidir. Aynı zamanda marka 

kurucularının karakter arketiplerini ve çekiciliklerinin de belirlenmesi bakımından  farklı 

bir bakış açısı sunar. Marka kurucu hikayelerinin ve karakterlerin bu bağlamda 

incelenecek olması, belli olay örgülerinin ve karakterlerin olması, arketip ve çekiciliklerin 

kullanılması akademisyenler ve araştırmacılar için yol gösterici olacaktır. Pratikte, ilkeler 

bazında bir marka oluşturulurken onun karakter ve özünün şekilsel özellikleri ile bütünlük 

içerisinde hikayeye yansıtılıp sunulması ve bunun özgün, samimi ve tutarlı olması uzun 

vadede marka kimliğinin doğru algılanmasına yarayacaktır. 

3.4 Araştırmanın Modeli 

Çalışmanın araştırma bölümünde, giriş bölümünde de belirtildiği üzere edebiyat 

alanında geçerli olan anlatı teorileri ışığında, marka kurucularını merkeze alan marka 

hikayeleri, “arketip” kullanımı aracılığıyla incelenecek ve marka kimliği algısına 

yansımasında hikaye anlatıcılığının nasıl kullanıldığı irdelenecektir. 

Bu bağlamda, hikayesinin etkinliği ile güçlü, kurucusunun ve marka hikayesinin 

Türkçe olarak yayınlandığı 6 kitap incelenecektir. Bununla birlikte markaların, analitik 

psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un geliştirmiş olduğu oniki temel arketip 

modeline olan uygunluğu, hangi marka karakterinin hangi arketiplerle özdeşleştiğinin 

analizi yapılacaktır. Jung’un bu yaklaşımını ele alarak arketipleri günümüz markalarına 

uyarlayan Margaret Mark ve Carol S. Pearson, “ The Hero and The Outlaw” adlı 

kitabında 12 marka arketipi geliştirerek, kişilerin marka ile kurdukları ilişkiyle bu 

arketiplerden faydalanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bundan yola çıkarak, Christopher 

Booker’ın “7 Temel Hikaye Örgüsü: Niçin Hikayeler Anlatırız” adlı kitabında ortaya 
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koyduğu hikaye teorisi temel alınarak bahsi geçen 6 kitaptaki marka hikayeleri 

değerlendirilecektir. 

     Sonuçta hikaye anlatıcılığının unsurları kullanılarak nasıl güçlü marka hikayeleri 

oluşturulacağı ve etkin bir iletişimle hedef kitlede marka özünün doğru algılanmasına 

nasıl yardımcı olacağı üzerine bir model geliştirilerek akademik öneriler sunulacaktır. 

3.5 Evren ve Örneklem 

       Araştırma evrenimizi  Global markalardan hikayesi kitap olarak yayınlanmış marka 

kurucularının listesi oluşturmaktadır.  

 

Bu listeden örneklem olarak kurucu hikayeleri daima güncelliğini koruyan ve 

kendi alanında öne çıkan marka hikayelerine ait Türkçe çeviri olarak yayınlanmış kitaplar 

seçilmiştir. Tablo 8’de, alanında güncelliğini her zaman korumayı bilen ve girişimciliği, 

yenilikçiliği, hedef koymada sınır tanımayan fikirlerini yansıtan internet ve teknoloji 

alanında güçlü konuma sahip marka hikayelerinin seçildiği kitap listesini göstermektedir.  

Tablo 7. Evren ve Örneklem / Kitap Listesi 
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Tablo 8. Marka Hikayelerinin Seçildiği Kitap Listesi 

 

 

3.6  Veri Toplama Araçları 

Günümüzde internet ve teknoloji tabanlı iletişim şirketlerinin yaygın etkisi ve 

kendi alanlarında oluşturdukları yazılım, sosyal ağ ve e-ticaret gibi iletişim faaliyetlerini 

sunmaları bireyleri bu platformlarda etkin birer kullanıcı haline getirmiştir. 2017 yılında 

dünyanın marka değerleri en yüksek 10 şirketi  arasında yer alan  Microsoft, Facebook, 

Apple, Amazon ve Alibaba gibi internet tabanlı şirketlerin (Kadıoğlu, 2019, s.228) yanı 

sıra, teknolojiyi kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmeyi hedeflemiş sıra dışı 

girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu, otomotiv alanında en yenilikçi yazılım ve 

teknolojileri ortaya koyan Tesla da, 2019 yılında  ilk 10’a yerleşmiştir. Bu çerçevede 

teknoloji dünyasının çığır açıcı kurucuları ile sürekli gündemde olan ve 2017-2019 yılları 

arasında Türkçe uyarlaması yayınlanmış kurucu marka hikayeleri biraraya getirilmiştir. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUMLAR 

4.1. Microsoft / Bill Gates 

Daniel Smith’in kaleme aldığı Bill Gates’in dahice fikirlerini ve becerilerini 

özenle anlatan Bill Gates Gibi Düşünmek adlı kitap girişimcilere örnek olması açısından 

ilham verici bir niteliğe sahiptir. Kitap Bill Gates’i sadece ürün geliştirmekle kalmayıp 

aynı zamanda onu satmayı da çok iyi bilen, sert çıkışları ile tanınmış biri olarak 

anlatmaktadır. Bill Gates’i çağın en büyük iş adamlarından biri olarak ifade eden yazar, 

onu gerçek tutkusunu keşfeden, ticari zekaya sahip, rekabetçi, yeniliğe açık, her zaman 

en önde yürümeye odaklanan  ve dünyada bir iz bırakan kişi olarak tanımlamaktadır. 

Akıcı bir dile sahip olan kitap, ayrıca Bill Gates’in felsefesini, becerilerini ve iş dünyasına 

yaklaşımlarını açıkça ifade etmesi sebebiyle, kariyer odaklı kişiler için de yaratıcı 

yöntemleri uygulayabilecekleri bir rehber niteliğindedir. Bir başka deyişle, Bill Gates gibi 

düşünen ve fikirlerinin izini sürerek hayatlarının her alanında uygulamaya koyan kişilerin 

adım  adım başarıya ulaşmalarını sağlayacak bir kaynaktır. 

Bill Gates’in biyografisini anlatan Bill Gates Gibi Düşünmek adlı kitapta onu  

tanımlayan cümleler içinde sıklıkla tekrar edilen kelimeler bir anlamda Gates’in kişilik 

özelliğini göstermektedir. Güce ve kontrole olan arzusuyla hareket eden ve yenilikçi, 

vizyoner, girişimci bir bakış açısı sunan Bill Gates, hükümdar arketipini markası ile 

bütünleştirerek yansıtmaktadır. 

Tüm bu bilgilerin ışığında, Bill Gates’i tanımlayan ve onun karakter özelliğini ortaya 

çıkarmak amacıyla vurgulanan ve tekrar edilen kelimeler seçilerek Tablo 10’da 

belirtilmiştir. Bu kelimeler, güç veya hükmetmeyi bir anlamda hükümdar arketipini 

yansıtan lider, girişim ve başarı gibi ifadeleri vurgulamaktadır.   
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Bill Gates / Microsoft 

Tablo 9. Bill Gates’in Hayatındaki Dönüm Noktaları 
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Tablo 10. Bill Gates ve Microsoft İçin Sıklıkla Tekrarlanan Kelimeler 



 

113 

 

Marka kişiliği bir arketiple özdeşleştiği zaman akılda daha güçlü bir kalıcılık 

yaratmaktadır.  Microsoft markasının hükümdar  arketipini temsil ettiği net bir şekilde 

ifade edilebilir. Bill Gates, bu dünya devi firmayı kurup liderlik tarzıyla da öne çıkararak 

içinde hükümdar gibi arketipsel öğeler ile markanın özünü çok iyi aktardığı ve markayı 

kendi hikayesi ile birleştirerek bireyin zihninde farklı ve özel bir yere oturttuğu 

söylenebilir. 

Detaylı ifade etmek gerekirse, hükümdar arketipi sıkı kontrol ve otoriter yönetim 

tarzıyla karakterize edilir. Yapı ve düzenle de ilgili olan bu kişiler, statünün ve 

hiyerarşinin öneminin de farkındadırlar. Her şeyin ve herkesin uygun yerlerde olduğu 

düzeni ve istikrarı seven hükümdar arketipi için her şey, tahmin edilebilirliği vaat etmek 

üzere farklılaşma noktasını sağlamakla ilgilidir.  

Büyük girişimci, William Gates, III, 28 Ekim 1955 yılında Seattle, Washington'da 

doğmuştur. Gates, Lakeside School'da 13 yaşında bilgisayar programlamaya ilgi 

göstermeye başlamış ve bu büyük tutkusunu üniversitede de sürdürmüştür. Arkadaşı ve 

iş ortağı Paul Allen ile birçok işe kalkışarak, kendini sonunda doğru zamanda, doğru 

yerde bulmuştur. Microsoft’u, teknolojik yenilik, keskin iş stratejisi, agresif ve rekabetçi 

taktikleri sayesinde dünyanın en büyük yazılım şirketi haline getiren Bill Gates, bilgi 

çağının başlatılmasında önemli bir rol oynamış ve bu süreçte dünyanın en zengin 

adamlarından biri olmuştur. Sürekli rekabetçi, çalışkan ve ateşli bir şekilde yenilik 

peşinde koşan, dünya devi Microsoft’un kurucusu, orta sınıf bir aileden gelen milyarder 

iş adamı Bill Gates, Microsoft öncesinde başka programlar yazarak ve başka bir şirket 

kurarak Microsoft’u adım adım başarıya götürmüştür. Bill Gates’in yeteneği yalnızca 

yazılım geliştirme alanında sınırlı kalmamış, aynı zamanda iyi bir operasyon yöneticisi 

olarak da hem şirket liderliğini yürütmüş, hem de şirket sözcülüğünü yapmıştır (Smith, 

2018, s.13-23).  

Microsoft 1975'te kurulduğunda, kurucu Bill Gates’in amacı ve en başından beri 

şirket sloganı haline getirdiği, “her evde ve her masada bir bilgisayar” olana kadar dünya 

üzerinde etki yaratmaktı. Odak noktası daha çok güç ve kontrol üzerinde olan 

Microsoft’un temel amacı, aslında herhangi bir teknoloji şirketinin hedefleyebileceği bir 

amaç olan yazılım programını herkese dağıtmaktı. Gates hayal kurmaktan korkulmaması 

gerektiği ve hayal gücünün sınırsız olmasının önemini vurgulamaktadır (2018, s.71). 
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“Farklı düşün” sloganını ilk olarak Apple kullanmış olsa da aslında bu felsefe Microsoft 

için de geçerliydi, çünkü Gates, sadece yüksek hacimli yazılıma odaklanarak diğer 

bilgisayar firmaları ile arasındaki farkı çoktan belirlemişti. Vizyonunun netliği, sıra dışı 

yükselişi, tek bir hedefe odaklı olması ve bu amaçla kurduğu hayalleri gerçekleştirmesi, 

Microsoft'u kurmak için üniversite hayatını bırakması gerçeğinde gizliydi. Gates’in 

ortaya koyduğu üstün çaba ve sonrasında küresel bir ikona dönüşmesi, başarısının 

temellerini atan önemli bir adım olmuştu. Mücadeleci, çalışkan ama tüm bu değerlerin 

önünde hayal edebilen bir kişinin olması hedefe daha çabuk ulaşma fırsatı da 

yaratmaktadır. 

Daniel Smith “ Bill Gates Gibi Düşünmek” adlı kitabında, hitabete yatkın olmayan 

ses tonu ve konuşma tarzıyla, Microsoft personeli ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkisinde 

sık sık ters düşmesi ve bunun sonucunda, hoşa gitmeyen tavırlar sergilemesi Bill Gates’in 

karizmatik lider prototipine uymadığını, ancak modern çağın yıkıcı / yıpratıcı lider 

(destructive leader) kavramının en çarpıcı öncülerinden biri olabileceğini belirtmektedir. 

Yaratıcı düşünce, pragmatizm, organizasyon ve çevresi için esin kaynağı olabilme 

becerisini çok farklı alanlar olan yazılım ve filantropi yatırımlarında gösteren Bill 

Gates’in “aklıma koyduğumu yaparım”  temel ilkesi ile bir bütünlük içinde olan, kendine 

güven ve sağlam karar alma becerisi ve uygulamadaki başarısı şirket içinde ele alınacak 

konularla ilgili detaylı bilgiye sahip olmasından ileri gelmektedir.  Microsoft’un marka 

danışmanı Alan Brew’un Wall Street Journal’da yayımlanan;  

“Bill Gates Microsoft’tur… Bütün şirketin  karakteri bu mücadeleci, genç ve 

küstah lider biçiminde klonlanmıştır.” 

sözleri, Bill Gates’in disiplinli ve sıkı bir idare anlayışına sahip olduğunu göstermektedir 

(Smith, 2018, s.95-97). Her anlamda kararlılık ve sorumluluktan asla taviz vermeyen, 

zorlayıcı çalışma kuralları ortaya koyan, zaman zaman sahip olduğu gücün getirileriyle 

zor anlar yaşayan ve yaşatan bir rol model olan Gates, baskın bir lider olarak hükümdar 

arketipi ile net uyum içindedir.  

Firmasını her zaman ileriye taşıma çabası, aşkta, savaşta ve işte her şeyin mübah 

olduğu ilkesine sıkı sıya bağlı olan Gates, uzun süreli çalışmalardan hiç yorulmayan, 

elindeki işe odaklandığında, üstün bir beceri ve heyecanla her işi yola koyma özelliğine  

sahip, binlerce yetenekli çalışandan oluşan ekibine mücadeleci bir lider olarak 
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yansımaktadır. Elde ettiği başarıların tadını çıkarmadan hemen yeni girişimlerle yeni 

başarılara ulaşma arzusu da Gates’in liderlik özelliklerini ortaya koyan önemli bir 

göstergedir (Smith, 2018, s.51,98-101).  

Bill Gates'in zekası, yazılım endüstrisinin tüm yönlerini, (ürün geliştirme ve 

kurumsal strateji gibi) görebilmesini sağlamıştır. Herhangi bir kurumsal hamleyi analiz 

ederken, olası tüm vakaların bir profilini geliştirerek, olabilecek her şey hakkında sorular 

sormuştur. Etrafındaki insanları fikirlerine gerçekten ikna olup olmadıklarını görmek için 

sürekli olarak test eden çatışmacı yönetim tarzı ile, yaratıcı süreci devam ettirmede, 

çalışanlara ve fikirlerine meydan okumada bir efsane haline gelmiştir. Asla karşısındakini 

eleştirmediğini ama fikirleri eleştirdiğini savunan Bill Gates, aynı zamanda onun 

fikirlerine karşı çıkılmasını da çoğu zaman saygı duymuştur. Kendine güven duygusunun 

bir tür göstergesi olan meydan okuma, Gates için saygı duyulması gereken bir davranıştır. 

Bu sayede iyi fikirlerin ortaya çıkacağına inanan Gates, sert duruşu, “hayır” demesini 

bilmeyi başarının bir getirisi olarak görmüştür. Aldığı kararlara her zaman inanan, 

güvenen ve yüz milyonlarca insanın davranışlarını değiştirip biçimlendiren Bill Gates’in, 

bilgisayar teknolojisinde sınırları zorlama, tüketicinin istediğini herkesten önce sunma 

kararlılığı ve yenilik arzusu gerçek anlamda derindir (Smith, 2018, s.81-87). Bu 

bağlamda, hükümdar arketipi ile nitelendirilen Bill Gates, yenilikçi ve girişimci 

karakteri, gerçek arzusu başarı olan bir lider olması ve yeni fikirler yaratmada sınır 

tanımaz yapısı ile yaratıcı arketipi ile de örneklendirilebilir.  

Burada da şirketin  yeniliğe giden yolda emin adımlarla ilerlemesi ve kalıcılığı 

sağlaması adına yaratıcı yöntemlerle nesilden nesile aktarılabilecek yenilikçi ürünler 

sunması Gates’in liderlik rolünü çok ciddiye almasının bir işaretidir. 

Microsoft'un kaderini ve kültürünü bizzat kişiliği ile şekillendiren Gates, şirket 

içinde sürekli bir mücadelenin olduğunu ifade ederek, kendilerini yeniden keşfetmek 

adına ürünlerinin yerine yenilerini yine kendilerinin koyma zorunluluğu olduğunu açıkça 

ortaya koymuştur (Smith, 2018, s.85). Rekabeti şirket içinde de konumlandıran Bill Gates 

böylelikle başarıyı arzuladığı düzeyde tutmayı ilke edinmiştir. 

Gates servetinin büyük bir bölümünü toplumun iyiliği için değerlendirerek, 

çalışmalarında büyük fark yaratmış ve 2000 yılında Bill & Melinda Gates Vakfı resmi 
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olarak kurulmuştur. Filantropi kimliği ile de dikkat çeken Bill Gates, vakfın temel 

prensibi olarak, her hayatın eşit değere sahip olması gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Problem çözmeye odaklı, yenilik peşinde olan vakıf, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 

yoksulluk ve sağlık sorunlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda özellikle ölümcül hastalıkları 

engelleyecek ve iyileştirecek araçların geliştirilmesine fayda sağlayacak yatırımlar 

yapmaktadır. Ayrıca, vakıf hükümetle, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla, ticari 

işletmelerle işbirliği yaparak, Amerika’nın eğitim sistemindeki eksikliklere çözüm 

bulmada çaba harcamaktadır. 

2008 yılında, Microsoft’tan ayrılacağını açıklayarak görevini Satya Nadella’ya 

devreden Bill Gates aktif olarak yönetim kurulunda olmasa da, % 6.4'lük hissesiyle 

Microsoft’un en büyük hissedarı olmaya devam etmektedir. Bill Gates’in böyle bir karar 

almasındaki en önemli neden, eşiyle beraber kurduğu The Bill and Melinda Gates 

Foundation’a yönelerek sağlık, eğitim ve düşük gelirli topluluklara yatırım odaklı işleri 

desteklemek istemesiydi. Tüm gayretini bu alana yönelten Gates, çok büyük çaplı fon 

kurarak, sosyal problemleri eşiyle beraber çözümleyerek projeler üretmeye devam 

etmektedir. 

Tüm bunların yanında, vakıf yaptığı çalışmalarla takdir edilmekle birlikte, 

çevresel açıdan kötü geçmişe sahip olan bazı firmalara da destek verdiği için, eleştiri 

oklarının hedefi olmuştur. Her ne kadar hakkında çıkan bu olumsuz söylemleri reddetse 

de, Gates, bu yolda bazı durumlarda yanlış adımların atılmasının muhtemel olduğunu 

itiraf etmek zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, Amerika’da yenilikçi kütüphane 

tasarılarından, zamansız ölümü engelleyen, uluslararası aşılama programlarına kadar iz 

bırakan çalışmalar gerçekleştirmiş ve büyük katkılar yaratmıştır. Hayırseverlik alanında 

büyük bir atılım yapmış, olumlu bir hikaye sunmuş ve gerçek bir rol model olmuştur 

(Smith, 2018, s.179-185).  

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği üst düzey önemle birlikte, yukarıda 

anlatılanların ışığında ve tüm bu nitelikleri ile Jung’un hükümdar arketipi 

incelendiğinde, bir yerde hükmetmek için yaratılmış bir simge ortaya çıkar ki, bu da Bill 

Gates karakteri ile doğrudan örneklendirilebilir. İlkesi “güç her şey değildir, tek şeydir” 

olan hükümdar arketipi (Golden,2016, s.9), kaostan kaçınmak için yapılacak en iyi şeyin 
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kontrol altına almaktan yola çıkarak, güç kazanmanın ve bunu sürdürmenin  birincil 

motivasyon olduğunu göstermektedir (Mark & Pearson, 2001,s. 244). 

Bill Gates ve Paul Allen ilk hacker olarak başladıkları işlerinde, IBM'in yeni bir 

işletim sistemine ihtiyaç duyması ile birlikte, büyük bir çıkış yakalamışlardır. Gates ve 

Allen başka bir şirketten mevcut bir sistemi satın alarak geliştirmişler ve IBM ile 

Microsoft için son derece avantajlı bir ortaklık kurmuşlardır. Anlaşmaya göre IBM, MS-

DOS işletim sistemini kullanabilecek, ancak ürünün telif hakkı Microsoft’ta kalacak ve 

diğer firmalara da lisans izni verecekti. Sonuç olarak, IBM her PC satışında Microsoft'un 

da tanıtımını yapmış oldu. Bu arada Microsoft, işletim sistemini geliştirmeye ve tüm IBM 

uyumlu bilgisayar şirketlerine satış yapmaya devam etmiştir. Kısacası, Microsoft endüstri 

politikalarını nasıl oynayacağını bilen bir kuruluş olmuştur.  

Özetle, Gates’in umduğu gibi, aralarında Sony, NEC gibi diğer üreticiler kısa süre 

içinde MS-DOS lisansı için Microsoft’a gelerek, onlara kendi ısmarlama sistemlerini 

sağlamasını istemişler ve bunun sonucunda Microsoft gittikçe büyüyen küresel yazılım 

işinin hiç şüphesiz lider ismi haline gelmiştir (Smith, 78).  

Daha sonra, Bill Gates, Microsoft Windows'u geliştirdiğinde, aynı taktikleri 

kullanarak Windows Office iş uygulamaları için harika çalışan ve hızla pazar hakimiyeti 

kazanan entegre sistemler sağlamıştır. Microsoft daha sonra önde gelen bilgisayar 

üreticilerini Windows'u önceden yüklemeye ikna ederek, pazarda büyük bir üstünlük  elde 

etmiş ve bir anda Microsoft’un iş yapma tarzından yakınan diğer firmalar ezilen kişi 

statüsüne girmişlerdir. Durum böyle olunca, Microsoft’un adı, dünyanın her tarafında 

tekele engel olmak ve pazarda adil rekabeti sağlamak adına düzenlenmiş  antitröst 

davasıyla da gündeme gelmiştir. 

Bu bağlamda Microsoft, potansiyel hükümdar arketipinin hem olumlu, hem de 

olumsuz tarafını göstermektedir. Olumlu tarafı, piyasada nasıl ortaklık kurulacağını, 

ortaklıkları kendi lehine nasıl çevireceğini ve memnun edici çözümler bulması gerektiğini 

anlamış olmasıdır. Olumsuz tarafı ise, gücünün yarattığı başarı ile, rakipleri üzerinde 

baskıcı bir tutum sergilemesidir. Rakipleri yazılım satmaya odaklanırken, Microsoft 

vurgusunu endüstri standartlarını belirlemeye sonrasında da karşılamaya önem vermişti. 

Bunu yaparken de gerçek hükümdar tarzında endüstri standartları yaratmıştı.  
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Sonuç olarak, hükümdar arketipi ile örneklendirilen şirketler genellikle satın 

alma yoluyla büyürler ve kontrolü elinde tutmayı bilirler (Mark ve Pearson, 2001, 257-

258). 

Güç kullanan marka stratejisine dayanarak hükümdar arketipini yansıtan 

Microsoft, bilindiği üzere, Windows işletim sistemi dizisi ve Microsoft ofis programını 

geliştiren Microsoft, dünyanın en büyük yazılım şirketi olarak rakipsizdi. Microsoft'un 

sunduğu yazılım ürünlerine alternatif olmadığından, şirket yazılım pazarında özel bir 

pozisyon elde etmiştir. Şirketin itici gücü, ürün ve pazarlama stratejilerinde gösterilen güç 

olmasıyla birlikte, Microsoft'un ortaklarla ilişkiye yönelik yetkisi de kontrolün yönünü 

göstermektedir. Şirket ayrıca kullanıcılara gelişmiş görevler üstlenmesini sağlayacak  

yetki duygusu vermektedir (Smith, 2001, s.55-59). 

Birçok analizci de, kitaplarında ve çalışmalarında Bill Gates’i mücadeleci, 

yenilikçi ve lider olarak olarak tanımlamıştır. Aşağıdaki tabloda bu görüşlere yer 

verilmiştir.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11. Bill Gates’i Tanımlayan Diğer Görüşler 
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Görüldüğü üzere, farklı görüşler ortaya koyan analizciler Bill Gates ve şirket 

algıları aynı sonuca ulaşmaktadır ki, bu da hükümdar arketipinin farklı özelliklerini 

göstermektedir. Dolayısıyla, şirket kurucusunun arketip özelliklerini bu anlamda 

yansıtmaktadır. Sonuç olarak, marka insanlarda kurucunun hikayesinden etkilenerek algı 

bırakmaktadır. 
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Christopher Booker’ın yedi temel hikaye modeline göre, Bill Gates ve Microsoft 

arayış olay örgüsü içinde karşımıza çıkabilir. Bill Gates için temel ilke başarıya 

odaklanmaktır. Arayış olay örgüsünde de hikayelerin insanın hayal gücünde doğal olarak 

kendilerine biçim verdiği ve çok önemli başarı getirecek bir sonuca ulaşılması  gerçeği 

bulunmaktadır. Yeni şeyler üretmeye, başarıya, sorunları çözmeye, gerçek bir değer 

yaratmaya, kullanıcılarının yeni uygulamalar geliştirmesine izin veren bir alan 

oluşturmaya odaklanmak Bill Gates ve Microsoft’u en net biçimde olay örgüsü içinde 

arayışa yerleştirmektedir.  

Bill Gates, bir bakıma, Microsoft markasının mesajını aktarırken, genel tarzını ve 

tutumunu da yansıtmaktadır. Gates’in markaya harcadığı emek, tarzında yatmaktadır. 

Yapacağı şeyin fark yaratıcı olması lüzumundan yola çıkan Gates, yenilikçi, girişimci ve 

deneysel yaklaşımların olması gerektiğine inanan bir karakterdir. Hikayesi ile dünyaya 

yön veren Bill Gates’in mirası, bilgisayar yazılımları ile kurulan etkileşimde saklıdır. 

Daniel Smith bu çerçevede “Bill Gates Gibi Düşünmek” adlı kitabında Microsoft ve Bill 

Gates olarak şirket ve karakter özelliklerini okuyucuyla buluşturarak ilgi çekici bir 

anlatım sunmuştur.   

4.2 Amazon / Jeff Bezos 

Brad Stone’un görkemli bir vizyonun hikayesi olarak kaleme aldığı Jeff Bezos ve 

Amazon Çağı, Bezos’un biyografisini aktarırken, kendisini tanımlayan cümleler içinde 

sıklıkla tekrarlanan kelimeler onun karakter özelliğini ifade etmektedir. Amazon markası, 

bu anlamda kurucunun karakter özelliğini net bir biçimde yansıtmaktadır.  

Bu çerçevede, yenilikçi, vizyoner, deneysel bir bakış açısı sunan Jeff Bezos kişisel 

kimliğini ön planda tutan kaşif arketipi için doğru bir örnektir. Bu arketip özelliği 

Amazon’un organizasyon yapısı içinde ortaya çıkmakla beraber, ürünün müşteriye 

anlatılmasındaki deneyimsel, risk alan, vizyoner nitelikleri ile de kendini göstermektedir. 

Teknolojik girişimleri farklı alanlara yayarak genişleyen Amazon’u bugün tüketiciler 

müşteri memnuniyetini önde tutan, müşterilerine keşfin hazzını yaşatan ve kişisel 

deneyimler sunan bir marka olarak tanımlamaktadır. Bundan yola çıkarak, kurucu, 

hikayesi ile tanımlandığı gibi Amazon markası da bu hikayenin parçası olabilir.    
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Jeff Bezos’u tanımlayan ve sürekli olarak kullanılan “müşteri” ve “rekabet” 

kelimeleri  Tablo 12’de verilmiştir. Amazon kültürünü, müşterilerine tutkuyla hizmet 

edecek tarzda oluşturan Bezos, başarı hikayesini de bu şekilde yaratmıştır. Müşteri 

merkezli olmak ve piyasada rekabetçi kimliği ile ön plana çıkmak ve sürdürmek Bezos 

için her zaman birincil adım olmuştur. 

Tablo 12. Jeff Bezos’un Hayatındaki Dönüm Noktaları 
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Tablo 13. Jeff Bezos ve Amazon İçin Sıklıkla  Tekrarlanan Kelimeler 

 

Hikayenin kahramanı Amazon.com’un kurucusu Jeffrey Preston Bezos, 

Amerikalı teknoloji girişimcisi ve yatırımcı bir iş insanıdır. Günümüzde tüm dünyada 

büyük ses getiren Amazon.com, şirket olarak ilk kez Bezos’un kendi garajında hayata 

geçirilmiştir. Ekim 1994’te Bezos, sözlükteki A harfi bölümünü incelerken, Amazon 
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kelimesinin anlamı açısından da uygun olacağını düşünmüş ve “Dünyanın en büyük 

nehri, dünyanın en büyük kitabevi olabilir” diyerek şirketin yeni adını kimsenin fikrini 

sormaya gerek duymaksızın, büyük bir kararlılıkla garajda iş arkadaşlarına bildirmiştir. 

“Bu nehir sadece dünyanın en büyük nehri değil, aynı zamanda kendinden sonra gelen en 

büyük nehirden bile kat kat daha büyük. Diğer bütün nehirleri silip süpürür” diyen  Bezos 

bu ismi Kasım 1994’te tescil ettirmiştir (Stone, 2017, s.48). Ayrıca şirket logosu da ürün 

yelpazesinin genişliğini ifade eden bir göstergedir. Şekil 7’de gösterildiği üzere Ocak 

2000 yılında logoda değişikliğe gidilerek, A’dan Z’ye her türlü ürünün bulunduğunu 

gösteren ve buna bağlı olarak müşterinin memnuniyet duygusunu aktaran, gülümseme 

şekli Amazon markasının altında soldan sağa doğru bir eğri ile ifade edilmiştir. Bezos, bu 

logoda dahi müşteri memnuniyetini birinci sıraya oturtmuştur. 

    

 

 

 

 

 

         

İnternet çağının en simgeleşmiş hikayelerinden biri olan Amazon.com’un tarihi, 

mütevazı bir online kitap satış sitesi olarak başlamış ve 1990’ların sonlarında ortalığı 

saran heyecan dolu dot.com’dan etkilenerek, satışlarını müzik, film, elektronik eşya ve 

oyuncak alanlarına doğru genişletmiştir (Stone,2017, s.15). Şirket içi gelenekleri kendine 

özgü olan Amazon’un, toplantılarda PowerPoint veya slayt gösterileri yerine, çalışanların 

fikirlerini kağıda yazmalarının daha yaratıcı ve geliştirici olduğu inancı esas olmuştur. 

Bezos, bu şekilde yürütülen çalışmaların düşünceyi geliştirdiğine inanmış ve bir ürünü 

ilk defa duyacak bir müşteriye sunarmış gibi bir çerçeve yaratarak her yeni ürün için 

metinler hazırlatmıştır.       

Şekil 7. Amazon’un Logo Değişimi 
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Jeff Bezos, bu anlamda, kamuoyuna mal olmuş pek çok kişi gibi, farklı kişiliği ile 

ön planda kalmayı başarmış biridir. Yarattığı Jeff Bezos, gösterişi sevmeyen, kolay 

beğenmeyen, eleştirel yaklaşımdan otokontrole sahip ve olduğu gibi davranmaya çalışan, 

yüksek tondaki kahkahaları ve gülümsemesi ile ilk anda sempati duyulabilecek bir 

karakter olarak ortaya çıkarken, bunun zıddı olarak ise, rekabeti elden bırakmayan, son 

derece kurnaz, herkesin tahmin ettiğinden daha inatçı, ukala tavırları ile dikkat çeken, 

bazen çok sert ve ifadesiz olan ve niyetlerini kendine saklayan birisi olarak gerçek 

benliğini yavaş yavaş ortaya koyan biri olmuştur. “ Önce iş gelir” diyerek, karakter 

yapısını net bir şekilde gösteren Bezos, bu çerçevede zorlu ve akıllıca çalışmanın 

Amazon’un vazgeçilmez bir ilkesi olması gerektiğinin de ısrarla savunucusu olmuştur 

(Stone, 2017, s. 17-61). 

Her zaman uzun vadeli düşünmenin yarar sağlayacağını belirten Bezos, 

“kesinlikle müşteri odaklıyız” derken de, başka şirketler gibi rakiplerine 

odaklanmadıklarını, sadece müşterilerini düşünerek bir şeyler yaratmanının çok daha 

önemli olduğuna dikkat çekmiştir (2017, s.19-21). Bu amaçla yeni şeyler ortaya 

koymanın müşteri için çok önemli olduğunu kavramak, bir şirketin çekiciliğini ve 

farklılığını yaratan önemli bir unsurdur. Farklı alanlarda yeniliği hedefine koyan bir 

şirket, deneyimlerle keşfederek bir bakıma risk alarak marka özelinde müşteri 

memnuniyetini de tanımlamaktadır.  

Bezos, bir teknoloji yatırımcısı olarak, fırsatları yakalayıp farklı alanlarda iş 

geliştirmesiyle yenilikçi özelliğini sıklıkla göstermektedir. Bu ancak Bezos'un güçlü 

vizyonu ve yeni iş modellerini test etme becerisi ve şirketini hiçbir zaman tekillik üzerine 

kurmaması sayesinde mümkün olmaktadır. Amazon, Amazon tarafından geliştirilen 

yapay zeka destekli sanal asistan çözümü Alexa, Aralık 2006'da yazılım mühendisi ve 

girişimci Otis Chandler tarafından açılan özel bir sosyal kataloglama uygulaması olan 

Goodreads, yenilikçi teknolojiyi araştırmaya ve oluşturmaya odaklanmış bir şirket olan 

A9.com, Amazon.com Inc.'e ait çevrimiçi bir sesli kitap ve podcast platformu olan 

Audible.com ve filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet 

içerikleri hakkında bilgiler içeren ve açılımı Internet Movie Database olan çevrimiçi bir 

veritabanı IMDb gibi büyük Internet şirketlerinin sahibidir (Stone, 2017, s.92-247). 

Yatırım yaptığı tüm bu şirketler, Amazon’un çok çeşitliliğini kanıtlayan hizmetleridir. Bu 
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çeşitlilikle, bir anlamda, müşterinin ihtiyacını da ölçümleyen şirket, her bir müşterinin 

isteğine cevap verecek nitelikte bir hizmet sunmuş oluyordu. Ticaret ve inovasyonu eş 

zamanlı müşteri ile buluşturan yaklaşımı, Jeff Bezos’un kaşif arketipi ile olan uyumunu 

göstermektedir.  

Bezos, 2004 yılında sivil havacılık alanında yer alan ve ticari kullanım için roket 

geliştiren bir havacılık şirketi olan Blue Origin adlı şirketi kurarak yenilikçi bir yatırımcı 

olarak büyük ses getirmiştir. 2013 yılında ise yayın organı Washington Post’u alarak 

medya sektörüne çok büyük bir yatırım yapmıştır. Amazon’un iş dünyasına kitapçı olarak 

girdiğini düşünecek olursak, bugün online piyasada yarattığı etki oldukça şaşırtıcıdır. 

Amazon'u bu kadar güçlü bir şirket yapan şey, kullanıcılara kişiselleştirilmiş (müşteri 

odaklı) bir alışveriş deneyimi sunmak üzere tasarlanmış bir işletme modeli olmasıdır. 

Müşteri odağı, Amazon'un önüne koyduğu en birincil ilkedir ve müşteri odağını şirketin 

en önemli değeri olarak görür. Listede ilk sırada yer alan Amazon'un müşteri hassasiyeti 

ilkesi, çalışanlarının müşterinin hayatını iyileştirecek herhangi bir fikri takip etmesine 

olanak tanır (Stone, 2017, s.15-16). 

Amazon hakkında her şey, ürün seçiminden güçlü arama motoruna ve etkileşimli 

müşteri servis iletişimine kadar müşteriyi mümkün olan en iyi biçimde destekleyecek 

şekilde tasarlanmıştır. Onların müşteri odaklı yaklaşımı, sürekli yenilikler peşinde 

koşması ve yeni araçlar araması hedeflerine ulaşmak için itici güç olmakla birlikte, 

şimdiye kadar iş modelini etkileyen en önemli unsur olmuştur. Bu bağlamda, Amazon’un 

yeni hayatı keşfetmek için marka macerasının müşterilerinin iç sesine odaklanarak 

başladığını söylemek abartı olmayacaktır. Diğer bir deyişle, Amazon’un marka hikayesi 

müşterileri dinleyen ve kullanıcı deneyimine öncelik veren bir şirket olarak kurulmuştur. 

Jeff Bezos pazar araştırmaları sayesinde insanların online alanda kitap alışveriş ihtiyacını 

ihtiyacını görmüş ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemiştir. Amazon'un bir kitapçı olarak 

işine başladığı düşünülürse, bugünün çevrimiçi pazarda yarattığı etki büyük bir girişimci 

olan Bezos’u yeni alanlar keşfetmeye, yeni yatırımlar yapmaya itmiştir. Örneğin, 

kıyaslamalı alışveriş sitesi olan Junglee'yi ve takvimlere, adres defterlerine ve 

hatırlatıcılara odaklanan bir şirket olan PlanetAll'ı, her ne kadar iki sene sonra kapatmış 

olsa da, satın alarak şirketin genişleme çabalarına ivme kazandırmıştır (Stone, 2017, s.92-

105).  Bezos’un düşüncesi Junglee’nin listelerini Amazon’un sitesine dahil ederek, 
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müşterilerin akıllarına gelecek herhangi bir ürün hakkında bilgiyi Amazon’da olmasa 

bile, farklı sitelerde görme olanağı sunmaktı. İlk başta her ne kadar iyi bir hizmet olduğu 

düşünüldüyse de, müşteri ürünü gerçekten almak istediği zaman, farklı bir siteye 

yönlendirilme durumu yaşıyordu; bu da Amazon yöneticilerinin müşterilerinin farklı bir 

siteden alışveriş etmesinden rahatsızlık duymasına sebep oluyordu (2017, s.106). Bezos 

için her durumda risk almak çok önemliydi. Deneyimleyerek yol almak temel 

prensiplerinden biriydi. Bu sebeple girişimlerinden ne olursa olsun vazgeçmeyecekti. 

Risk almadan  deneyimlemenin, deneyimlemeden keşfetmenin şirkete bir fayda 

sağlamayacağı görüşü ile hareket eden Bezos, markasını başka yatırımlar yaparak 

güçlendirmeyi hedeflemiştir. 

Önemli bir girişimcilik örneği olarak, Amazon, 2003-2005 yılları arasında 

müşterilerin sitede kitapların içinde geçen deyimleri bulmalarına yardımcı olacak bir yol 

yaratmak amacıyla, kendi arama motorunu başlattı. Bezos, ayrıca Mechanical Turk 

adını verdiği hizmet aracılığıyla modern kitle kaynaklı kullanım hareketinin başlamasına 

önderlik etti. Dijital işler yaptırmak isteyenlerle, yapabilecekleri buluşturan Online 

İşgücü Pazar Yeri Mechanical Turk böylelikle Amazon’un internet hizmetlerine zemin 

hazırladı; bu çok önemli girişim bulut bilişim çağına ışık tutacak büyük bir adımdı. 

Amazon’un halkla ilişkiler ekibi bu sistemin Türk halkına gönderme yapıyor olmasından 

rahatsızlık duyduklarını ifade etmiş olsalar da, A9’daki yeni Blok Görüntü aracı içinde 

yer alan ticari kuruluşların görüntülerini birbirleriyle eşleştirmek için kullanan ve bu 

hizmete ayrıca önem veren Bezos, isimden duyulan rahatsızlıkları dikkate almamış ve 

herhangi bir olumsuz geri bildirim durumunda sorumluluğun kendine ait  oluğunu 

belirtmişti. 2005 yılında faaliyete geçen ve Amazon’un insan zekası hizmetleri adını 

verdiği Mechanical Turk adlı sistemi herhangi bir internet kullanıcısı kullanabilir ve 

yaptığı işten az da olsa para kazanabilirdi. Ayrıca birçok şirket Mechanical Turk 

sitesinde iş listeleri yayınlayabiliyorlardı. İsmi ile ilgili hiç eleştiri almayan Mechanical 

Turk, Bezos için “yapay yapay zeka” idi (Stone, 2017, s.242-271). 

2007 yılında Amazon’da çığır açacak Kindle’ı, e-kitap okuyucu Kindle Fire 

tablet gibi pahalı olmayan pratik dijital aletler serisini başlattı. Markanın hemen tanınması 

ve geniş erişim olanağı ile müşteriler tarafından ilgiyle takip edilen bir ürün haline geldi. 

Böylelikle Bezos, bir anlamda, hayalini kurduğu elektronik okuyucu yaratma düşüncesini 
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gerçekleştirmişti. Henüz iPad ortada yokken, dijital okuma pazarında Amazon’un 

hakimiyeti yüzde doksandı (2017, s.339). Bu ürün gerçek anlamda bir buluştu. Birçok 

farklı ürün kategorisini müşterilere sunma felsefesi Amazon’u sosyal alanda da yeni 

deneyimler yaşatabileceği bir marka olarak göstermekteydi. Bu açıdan bakıldığında da 

yeni fırsatlar  keşfetmeye ve sunmaya devam eden marka kişiliği, Amazon'un marka 

değerini de belirleyen önemli bir unsur olmuştur. Bir başka deyişle, Amazon'un yeni 

teknolojileri keşfetmesini sağlayan en önemli etken, yeni dünyayı keşfetme arzusudur. 

Bu sebeple, müşteriler Amazon’u sosyal alanda da yeni deneyimler sunabilecek bir 

marka olarak görmektedir.  

Brad Stone, kitabında, müşterilere tutkuyla hizmet eden bir Amazon kültürünün 

oluştuğunu ifade etmektedir (2017, s.428), öyle ki yeniliklere açık olan kurucunun 

karakter özelliği Amazon markasıyla anılmaktadır. Müşterilere yaşatılması istenen 

deneyim, onların mutluluğu, müşteriler için buluşlar yapmak ilkeleri ile hareket eden 

şirket, sahip olduğu değerleri daha da iyileştirerek başarıya ulaşmıştır. Teknoloji ve 

ticareti yaptığı yatırımlarla cesur bir şekilde birleştirerek keşfetme arzusunu 

gerçekleştimiştir. Bu keşifler aslında Jeff Bezos’un yarattığı marka özüyle karakterinin 

nasıl benzeştiğinin bir göstergesi niteliğindedir. Bezos, kendi geliştirdiği iş felsefesiyle 

şirketlere yönelik tüm fırsat ve riskleri hoş olan ve olmayan olarak iki grupta 

değerlendirerek ortaya koymuş ve tespitlerde bulunmuştur (Şekil 8). 

 

 

 

        

     

        

Şekil 8. Jeff Bezos Tarafından Geliştirilen Fırsat ve 

Riskler Şeması 
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Şirketleri bu özelliklere göre sınıflandıran Bezos, bir anlamda kendi şirketi ile 

beraber karakterinin tanımını da yapmıştır. Bu bağlamda sadece müşteri odaklı, güvenilir 

ya da nazik olmak yeterli olmamıştır. Fatih değil ama kaşif olarak algılanmak isteyen Jeff 

Bezos, bu bağlamda şirketini de en sevilen şirketler arasında öne çıkmasını sağlayan 

üstünlükleri ile konumlandırmak istemiştir (Stone, 2017, s.386-387).  

 Birçok analizci de, kitaplarında ve çalışmalarında Jeff Bezos’u mücadeleci, 

yenilikçi ve müşteri odaklı olarak tanımlamıştır. Bunun dışında, farklı görüşlerde Gustav 

Jung’un oniki temel arketipi içinden kaşif olarak örneklendirdiğimiz Bezos’u 

desteklemektedir.  Aşağıdaki tabloda bu görüşlere yer verilmiştir. 

Şekil 9. Jeff Bezos’u Tanımlayan Diğer Görüşler 
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       Tüm bilgi dünyasını keşfetmede, herkesin özgür olması gerektiğine inanan Jeff 

Bezos, yeniyi ve bilinmeyini deneyerek mutlu olan, müşterinin sesini dinlediği için 

yeniliklere cevap veren bir karakter olarak Jung’un kaşif arketipi ile birebir 

özdeşleşmektedir.  

Seven Basic Plots: Why We Tell Stories adlı çalışmasında Christopher Booker’a 

göre, olay örgüsünde arayış, hikayeler insanın hayal gücünde doğal olarak kendilerini 

şekillendirdiği bir yoldur. Olayın kahramanı çok önemli bir hedefe doğru odaklanarak 

sonuca ulaşabilir. Bu çerçevede markaların da kendi hikayeleri ile tüketiciye giden yolda 

arayış içinde olmaları olumlu sonuçlar yaratabilir. Amaç, doğru planlamalar yaparak 

tüketiciyi kazanmaktır. Müşteri odaklı ve yenilikçi Amazon için arayış hiçbir zaman 

bitmeyecektir. Yenilik peşinde hep arayış içinde ve kendini işine adamış biri olarak Jeff 

Bezos’un dinamik kişiliği Amazon markası ile daima adından söz ettirecektir. Hikayesi 

ile ilham veren Jeff Bezos, yeni pazarları keşfeden en yenilikçi teknoloji girişimcilerinden 

biridir. Brad Stone bu çerçevede “Jeff Bezos ve Amazon Çağı”adlı kitabında Amazon ve 

Jeff Bezos olarak şirket ve karakter özelliklerini okuyucuyla buluşturmuş ve genç 

girişimcilere örnek olacak bir anlatım sunmuştur. 
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4.3  Facebook / Mark Zuckerberg 

George Beahm’ın yayına hazırladığı Genç Milyarder Mark Zuckerberg adlı 

kitabından, Zuckerberg’in biyografisini aktarırken aynı zamanda kendisini tanımlayan 

cümleler içinde tekrarlanan kelimelerden oluşan Tablo 15, Facebook ve Mark 

Zuckerberg’in kişilik özelliğini de net bir şekilde yansıtmaktadır. Yeni girişimler sunan 

biri olarak yazılımdan çok sosyalleşmeye odaklanan Mark Zuckerberg ortaya koyduğu 

ürün, hizmet ve süreç çerçevesi içinde İçimizden Biri arketipi ile nitelendirebilir. 

Tablo 14. Mark Zuckerberg’in Hayatındaki Dönüm Noktaları 
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Mark Zuckerberg’i tanımlayan ve sıklıkla kullanılan “odak” kelimesi tablo 4.8 de     

verilmiştir. Hedefe odaklanmak Zuckerberg için birincil adımdır. 

Tablo 15. Mark Zuckerberg ve Facebook İçin Sıklıkla Tekrarlanan Kelimeler

 

14 Mayıs 1984 yılında doğan Mark Zuckerberg dijital platformda sosyalleşmeyi 

yaratan ve bu alanda yeni girişimler sunan dünyanın en genç girişimcisi olarak adından 

söz ettirmektedir. 

Farklı bir vizyona sahip olan Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg  

Facebook’un sosyal bir görevi yerine getirmek amacıyla kurulduğunu ve buna bağlı 

olarak dünyayı erişebilir ve birbirine daha bağlı bir yer haline getirmek için hizmet 

sunduklarını ifade etmektedir (Beahm, 2017, s.14).  

Bir şirketin başarısı dayanıklılığı ve büyümesi açısından değerlendirildiğinde, 

sosyal ağ alanında zirveye yerleşen bir şirket olarak Facebook, hiç şüphesiz hızlı değişen 
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internet gündeminde çok önemli bir yere sahiptir. Zuckerberg’in odaklandığı en önemli 

hedef, dünyayı daha açık ve birbiriyle içiçe geçmiş bir yer haline getirmek olmuştur. Bu 

amaçla bir tarz yaratmış ve insanların hayatına değer katmıştır. Gençlerin ihtiyacını 

görerek yola çıkan Mark Zuckerberg bireysel iletişim olanakları sunmuştur (2017, 47-

53).  

Facebook, insanların sosyal ilişkilerini geliştiren ve sürdürmekle yakından 

ilgilenen ve bir seçim yapılması istendiğinde, bilgi ağları yerine ilişki ağları oluşturmak 

için zaman harcamayı tercih ettiğini doğrulayan ve bunun sonucunda, insanların web'i 

kullanma, bilgiye ulaşma ve erişme yöntemlerini temelden değiştirmiş bir çeşit iletişim 

aracı olarak sanal arkadaşlığın sonsuz olacağını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, 

Facebook, yalnız, anti sosyal bir kişinin dünyasını ekran üzerinde bulduğu arkadaşlarla 

renklendiren ve etkileşimin olağanüstü gücünü gösteren bir platformdur (Beahm, 2017, 

s.65-66).  

Bu doğrultuda, Facebook, yeteneklerini çevrimiçi ortama ve kullanıcı 

ihtiyaçlarına uygun hale getirme konusunda uzman olmuş bir ağdır. Bununla birlikte, 

Facebook’un temel iş stratejisi ele alındığında, ilişki ağının, internet kullanıcılarını 

çevrimiçi etkileşim ve iletişim kurma biçimlerini değiştirmeye teşvik ettiği 

gözlemlenmektedir.  

Facebook çatısı altında yer alan kullanıcıların kendi aralarında fotoğraflarını, 

kendilerini ve arkadaşlarını da üzerine etiketleyerek sunabildikleri fotoğraflar, birbirlerine 

küçük ikonlardan oluşan hediyeler gönderebildikleri nesneler, satılık eşyalar, kiralık veya 

satılık ev, işler ve diğerleri olmak üzere bir market ortamı yaratarak, burada kullanıcıların 

birbirleriyle alışveriş yapabildikleri pazar yeri, bir kullanıcının diğer bir kullanıcıyı 

dürterek diyalog kurmasını sağlayabilecek dürtmeler, kullanıcıların arkadaşları ile belli 

bir buluşma ortamı oluşturabildikleri etkinlikler ve yine kullanıcıların birbirlerine 

YouTube ve benzeri sitelerdeki videoları göndermelerinin yanı sıra; özel mesajlar da 

dahil olmak üzere video kamerasıyla görüntü kaydederek bunu mesaj olarak gönderme 

olanağı sağlayacak videolar Facebook kullanıcılarının sıklıkla kullandığı, etkileşimli, 

paylaşımcı uygulamalar olmuştur (https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook). Facebook 

gerçekleştirdiği akım ile dünyanın ne kadar küçük bir yer olduğunu kanıtlamıştır (Beahm, 

2017, s.103). Kuruluş felsefesi iletişim ve paylaşma olan Facebook çatısı altında Mark 
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Zuckerberg’in gençlerin samimiyetine verdiği önemi, sosyalleşmeyi kendi yenilikçi bakış 

açısı ile ortaya koymuştur. Gillian Reagan, 2009 yılında, New York Observer gazetesinde 

yer alan Facebook’un Görev Tanımının Evrimi adlı makalede, Facebook’un 2004-2009 

yılları arasında gerçekleşen büyümesinin özetini net cümlelerle ifade etmiştir: (Beahm, 

2017, s.73). 

 2004: TheFacebook, üniversitelerdeki öğrencileri internet yoluyla birbirine 

bağlayan bir sosyal ağ platformudur. (Şirket ilk kurulduğunda TheFacebook 

olarak tescil edilmişti). 

 2007: Facebook, kişiyi çevresindeki insanlarla etkileşime sokan bir sosyal 

platformdur. 

 2008: Facebook, kişiyi hayatında olan insanlarla iletişim kurmaya yarayan ve 

paylaşım yapmaya yardımcı olan bir platformdur. 

 2009: Facebook, insanlara paylaşma gücü vererek, dünyayı daha küçük bir hale 

getirir.  

Görüldüğü üzere her adım dikkatlice atılmış ve belli bir hedefe odaklanıp ilerleme 

gözlemlenerek gerçekleşmiştir. Küçük bir topluluk ile başlayan iletişim ve paylaşma 

hikayesi yenilikçi ve paylaşımcı bir karakter olan Mark Zuckerberg için büyük bir başarı 

hikayesinin başlangıcı olmuştur.  

Şirket satın almalarını yetenek kazanımı olarak adlandıran Mark Zuckerberg, 

WhatsApp ve Instagram'ın dışında sanal gerçeklik teknoloji ve yazılım ürünleri üreten 

Oculus VR, gerçek zamanlı haberleşme ve paylaşım sitesi olan FriendFeed ve firmaların 

kendi reklamlarını ürünleri ile ilgili olabilecek videolara yerleştirme olanağı sunan 

LiveRail gibi birçok firmayı bünyesine katmış, 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında 

Instagram'ı, 2014 yılında ise 19 milyar dolar karşılığında WhatsApp'ı satın almıştır 

(https://www.webtekno.com). Instagram ile en iyi fotoğraf paylaşımı deneyimini 

kullanıcılarına sağlamış olması, Facebook’un çok ilgi görmesine neden olmuştur. Mark 

Zuckerberg bu iki şirketin bir araya gelmesinin değerli bir adım olduğunu ifade etmiştir 

(Beahm, 2017, s.58). Bu çerçevede, yeni girişimlerle farklı projeler sunan Zuckerberg 

yenilikçi tarafını dostluk, ürün, servis gibi alanlarla tanımlamıştır. 

https://www.webtekno.com/
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Doğası gereği Facebook, kültürlerarası işbirliğini teşvik ederek küreselleşmeyi 

destekleyen bir iletişim platformudur. Mark Zuckerberg Facebook'u insanların 

arkadaşlarıyla, aileleriyle ve iş arkadaşlarıyla daha verimli iletişim kurmasına yardımcı 

olan sosyal bir hizmet haline getirmek için çalışmıştır. Ayrıca Facebook'u şirketlerin de 

kullanabileceği bir platform haline getirmiş ve bu uygulama aracılığıyla, markalar 

ürünlerini, hizmetlerini, kampanyalarını, reklamlarını, şirket için çektikleri tanıtım 

videolarını, reklam videolarını veya fotoğraflarını paylaşarak, geniş bir kitleye 

ulaşmasına olanak tanımıştır. Bu bağlamda Facebook, sosyal ilişkinin ve arkadaş 

olmanın önemini her zaman önceliği haline getirmiş olan Mark Zuckerberg için bilgisayar 

için bir yazılım yaratmanın dışında, onun kalbi ve ruhuyla yarattığı (Beahm, 2017, s.29), 

paylaşma, sürekli iletişim durumu yaratabilme ve insanları sosyalleştirme amacıyla 

gelişime açık bir mecra haline gelmiştir. George Beahm’ın Mark Zuckerberg’in kendi 

sözlerinden yayıma hazırladığı Genç Milyarder adlı kitabında, özellikle dikkat çektiği 

nokta, yaratıcı düşünce, paylaşma özgürlüğü sağlaması, şirketin sürekli olarak yenilik 

peşinde olması ve hızlı hareket etmesi, birşeyler üretmeye odaklanmış durumda olması, 

atılan adımların hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir. Günümüzde çabuk hayata geçirilen 

uygulamalar, bu bağlamda çoğu zaman yenilik arayan kullanıcıyı son derece memnun 

etmektedir. Bir yurt odası projesi olarak kurulan Facebook’un gerçekten iletişim ve 

insanların hikayelerini anlatması üzerine kurulu olmasında en etkili unsurun net bir şeye 

odaklanarak elindekini korumak ve onu büyütmekten geçtiği ifade edilmektedir (2017, 

s.86-101). Buna ek olarak, içimizden biri / sıradan biri günümüzün tempolu 

dünyasında, yalnızlığın birçok kişi için büyük bir sorun olduğu, arkadaşlarına fazla zaman 

ayıramayan kişileri biraraya getirmek ve bir ölçüde bu ihtiyacı karşılamak için bir hizmet 

sunabilir ve sonucunda kar elde edebilir (Mark&Pearson, 2001, s.177). Bu bağlamda, 

insanlara paylaşma gücü vererek dünyayı daha şeffaf hale getiriyor olmayı yineleyen 

Mark Zuckerberg, içimizden biri olarak ortaya çıkarken, bunu bir sorumluluk ve görev 

bilinciyle yerine getirmektedir. 

Birçok kitap ve çalışma da Mark Zuckerberg’i sosyal, hedefe odaklanan, samimi 

ve yenilikçi olarak tanımlamıştır. Aşağıdaki tabloda bu görüşlere yer verilmiştir. Bu 

görüşler, aynı zamanda Gustav Jung’un oniki temel arketipinden içimizden biri 

arketipini de desteklemektedir.  
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Tablo 16. Mark Zuckerberg’i Tanımlayan Diğer Görüşler 
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Daha önce de belirtildiği gibi, Facebook insanların hikayelerini paylaşmaları 

üzerine kurulu bir uygulama olduğundan, belli konularda farkındalık yaratmak için çok 

hızlı bir iletişim ağı kurmaları söz konusu olmuştur. Bu sebeple ilk olarak bir sağlık 

kampanyası gündeme getirerek, organ bağışı ile ilgili bir hareket başlatmış ve organ 

bağışı bekeyen milyonlarca insana umut kaynağı olmuştur. Bu amaçla, proje kapsamında 
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kullanıcılar, arkadaşlığın gücünden yola çıkarak ses getiren bu yardımlaşma ile organ 

bağışı hakkında bilinçlenme ile var olan büyük bir krizi çözmede önemli bir adım 

atmışlardır. Böylelikle, Facebook topluluğu sadece paylaşma ve iletişim aracılığıyla 

dünyanın her köşesinden insanların mücadele içine girerek aslında dünyanın ne kadar da 

küçük bir yer olduğunu göstermiştir (Beahm, 2017, s.102-103).  

Christopher Booker’ın yedi temel hikaye modeline göre, Mark Zuckerberg ve 

Facebook, olay örgüsü içinde arayışta karşımıza çıkabilir. Mark Zuckerberg için temel 

ilke hedefe odaklanmaktır. Arayış olay örgüsünde de hikayelerin insanın hayal gücünde 

doğal olarak kendilerini şekillendirdiği ve çok önemli bir hedefe doğru odaklanması 

gerçeği bulunmaktadır. Yeni şeyler üretmeye, başarıya, sorunları çözmeye, gerçek bir 

değer yaratmaya, kullanıcılarının yeni uygulamalar geliştirmesine izin veren bir platform 

oluşturmaya odaklanmak Mark Zuckerberg ve Facebook’u en net biçimde arayış olay 

örgüsü içine yerleştirmektedir. 

George Beahm, derlediği Genç Milyarder Mark Zuckerberg adlı kitabında 

Zuckerberg’in nasıl bir iş modeli oluşturduğunu, teknoloji endüstrisi ve iş dünyasındaki 

şaşırtıcı yükselişini, hedefe odaklanmanın ve risk almanın getirdiği zorlukları, verdiği 

mücadeleyi anlatmıştır. Kendi sözleriyle, işe bakış açısını ve karakterini anlatan kitap ilgi 

çekici bir hikaye tadında yeni nesil girişimcilere örnek olacak niteliktedir. 

Tüm bu anlatılanların ışığında, toplumun geneline hitap eden, sosyalleşme 

ekseninde oluşturduğu ve günlük hayatta herkesin kullandığı bir marka yaratarak Gustav 

Jung’un arketipsel yaklaşımından yola çıkarak içimizden biri arketipi ile 

nitelendirebileceğimiz Mark Zuckerberg, aynı zamanda duyarlı, toplum odaklı düşünce 

tarzını uygulayan markalama stratejisine dayanan bir karakter olarak, genç yaşta 

filantropi çalışmaları ile de ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, Bill Gates gibi, 

Facebook kurucusu ve CEO’su Zuckerberg de kazancının bir kısmını hayır işleri için 

harcama konusunda karar almıştır. 

 

 

 



 

138 

 

4.4 Tesla-SpaceX / Elon Musk                        

Ashlee Vance’in kaleme aldığı Elon Musk Geleceğin Dahilerine kitabından, 

Musk’ın biyografisini aktarırken aynı zamanda kendisini tanımlayan cümleler içinde 

sıklıkla tekrarlanan kelimelerden oluşan tabloda da görüleceği gibi, Elon Musk ve Tesla 

/ SpaceX arasındaki etkileşimi ve bir anlamda onun kişilik özelliğini göstermektedir. Asi 

kahraman olarak nitelendirebileceğimiz Elon Musk sıra dışı derecede zor işlere merakı 

olan ve ilgi alanını bu şekilde geliştiren bir girişimci vizyoner olarak dikkat çekmektedir. 

Karakter özelliği ve ortaya koyduğu ürün, hizmet ve süreç çerçevesi içinde “çağ atlatan” 

kaşif arketipi ile nitelendirebilir. Elon Musk’ı tanımlayan ve sürekli olarak kullanılan 

“sıra dışı” kelimesi tablo 4.13’ te verilmiştir. Yanlışlar yaparak daha iyi işler çıkaracağına 

inanan Elon Musk’ın hedefleri kelimenin tam amlamıyla bu dünyanın dışında 

şekillenmektedir. Arketipsel yaklaşımla, risk alıp deneyerek ve yanılarak yolunu bulan 

Elon Musk bir kaşif gibi bilim ve teknolojiye olan merakını imkansızlıklarla 

deneyimlemeye odaklanmıştır. 
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Tablo 17. Elon Musk’ın Hayatındaki Dönüm Noktaları 
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Tablo 18. Elon Musk ve Tesla-SpaceX İçin Sıklıkla Tekrarlanan Kelimeler 

 

28 Haziran 1971’de Güney Afrika’da dünyaya gelen Elon Musk üniversite 

eğitimine Kanada’da başlamış sonrasında Amerika’ya giderek işletme ve fizik alanında 

eğitimini tamamlamıştır. 12 yaşında tasarladığı bir bilgisayar oyunu ile bir Güney afrika 

dergisine konu olmuştur. “Blastor” adlı bu oyun ile aslında kafasında o zamanlarda 

şekillenen büyük hedeflerin bir göstergesiydi. Maceraperest olmak ve risk almak Musk’ın 

karakteri ile birebir örtüşen özelliklerdir ve bu özellikler maceraperest ve sıra dışı bir 

girişimcinin ilgi çekici hikayesini oluşturmuştur. Kitabın ilk bölümünde Kanada’lı 

büyükanne ve büyükbabanın tek motorlu uçakla tüm Kuzey Amerika’yı gezmeleri ve 

sonrasında radikal bir kararla Güney Afrika’ya yerleşmeleri konu edilirken, bu maceracı 

ruhun Elon Musk’ta ortaya çıkması kaçınılmaz olması konu edilmiştir. Sırasıyla kurduğu 

Zip2, X.com, PayPal, SpaceX ve Tesla gibi şirketlerini kurarken ya da bu şirketlere 

yatırım yaparken kendini yatırımcı olarak tanımlamamış ama gelecek için önemli ve 

faydalı olacağını düşündüğü teknolojileri gerçekleştirmek istediğini ifade etmiştir 

(Vance, 2018, s.33-66).   
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1995 yılında daha internet fikri yeniyken internet dünyasına nasıl girecekleri 

konusunda araştırmalar yapan Elon ve Kimbal Musk kardeşler, o dönemde kimsenin 

hayal bile edemeyeceği bir hizmet sunmuşlardır. Bir web yazılım şirketi olan Zip2'yi 

kurarak, şimdilerde Google Maps gibi işlevi olan, internette gezinen insanların 

mağazaları, restoranları, kuaför ve benzeri iş yerlerini duyurmayı hedeflemişlerdir. Daha 

sonra bazı dijital haritalar ve yönlendirme hizmetlerinin kullanımını öğrenerek, Zip2’yi 

hayata geçirmişlerdir. Ancak başarı 1996 yılında Global Link adlı yatırımcı şirket 

Zip2’ye 3 milyon dolar yatırmış ve yetenekli yazılımcılarla Zip2 teknolojisi ilerlemiştir. 

Bu şirketi kurmak, başarıya ulaştırmak Musk için ilk adım olmuş ve kendine olan 

güvenini artırmıştır (2018, s.66-74). Burada üzerinde durulması gereken konu daha 

internet kullanımı keşfedilme aşamasındayken, geleceğe yönelik girişim yapmış olmak 

ve risk almış olmaktır. Sonrasında çok çalışmak Elon Musk’ın başarı hikayesini oluşturan 

ikinci adım olmuştur.  

1999 yılında Zip2’nin 307 milyon dolar karşılığında Compaq adlı firmaya 

satılması ile ilgili anlaşmayı sağlayarak, daha satış gerçekleşmeden yeni girişim şirketi 

olan bankacılık işlemlerini online olarak halledecekleri yeni girişim şirketi olan X.com’u 

maceraperest ruhu ile her zamanki gibi korkusuzca kurmuştur. Çevresindekiler tarafından 

çoğu zaman çılgınlık derecesinde risk olarak görünen bu girişim, Elon Musk için bir ispat 

ve insanları bir sonraki işe para yatırmak için ikna yolu olmuştur. Uzman kadro ile zaman 

ilerledikçe  hedefe yaklaşmak daha net bir hal almış ve X.com’un yazılımcı ekibii 

hükümet garantisi ile dünyanın ilk online bankalarından birisini yaratmıştır (2018, s.80-

84). Bu açıdan bakıldığında, maceraya atılmak derecesinde risk almaktan korkmayan bir 

karakter olarak Musk önüne çıkan engellerden yılmayıp üstesinden gelmeye adanmışlıkla 

riskleri fırsata dönüştürmesini ve bunları kullanmasını çok iyi bilen bir girişimcidir. Bu 

çerçevede kaşif arketipi ile uyum gösteren Musk, sıra dışı yeniliklerden kaçmamıştır. 

Birden fazla konuya odaklanmada sınır tanımayan Musk’ı başarıya götüren yolda 

öncelikle yanlış yapmaktan çekinmeyen kişiliğinin altı çizilmelidir. Ayrıca yeniyi 

deneyimleme ve bir işe başlama konusunda gösterdiği kararlılık, Musk’ı başarıya 

ulaştırmıştır. Bunun dışında çok fazla müşteriye ulaşan ve bununla gurur duyan X.com 

dolandırıclık ve bilgisayar sistemi ile ilgili sorunlara çözüm ararken, şirket başarı grafiği 

hızla düşüş göstermeye başlamıştır. Şirket içi anlaşmazlıklar da buna eklenince, şirket 

geleceği için önemli kararlar alınmıştır.Sonuç olarak, X.com Confinity adlı şirketle 
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birleşerek PayPal olarak yeniden adlandırıldı. İnternet üzerinde en büyük açık artırma 

usulü alışveriş sitesi olan Amerikan şirketi eBay, PayPal’ı 2002 yılında 1.5 milyar dolara 

satın alarak, Musk’ın yeni girişimlere yol açacak hayallerini gerçekleştirmesinde katkıda 

bulunmuştur (2018, s.87-88). Her ne kadar şirket satışından kar etmiş olsa da X.com’un 

PayPal olarak farklı bir isimle devam etmesi, işletmesinin başkası tarafından yapılacak 

olması Musk için kötü bir hatıra olarak kalmış olsa da, hayatına farklı bir yön vermiştir. 

Hayallerinin sınırlarını daha da engine taşıyan Elon Musk, PayPal deneyiminden sonra 

çocukluk hayali olan uzay roketleri ve seyahatlerini tekrar düşünmeye başlamıştır. Farklı 

düşünceleri farklı bir yerde hayata geçirmek suretiyle Kaliforniya Palo Alto’dan Los 

Angeles’a taşınmıştır. Uzay endüstrisi ile çok bilgiye sahip olmamakla beraber, bu 

konuda girişimde bulunmak amacıyla ilk aşamada kar amacı gütmeyen bir topluluk olan 

Mars Topluluğu üyeleri ile fikir alışverişinde bulunmuştur. Grubun başında olan Robert 

Zubrin ile tanışmış ve bu topluluğun Mars’taki zorlu yaşam koşullarını dünyada 

canlandırmak için Kuzey Kutbu Bölgesinde kurdukları araştırma merkezini anlatmış ve 

Musk’ın ilgisini çekmiştir. Gezegenler arası seyahati de ciddi bir şekilde düşünen Musk, 

yeni ve farklı fikirleri uygulayabileceği bir alan bulduğunu düşünerek Mars 

Topluluğu’nun yönetim kurulu üyesi olmuştur. Çevresindekiler Musk için endişelenseler 

de, o yapacaklarından asla vazgeçmeyecekti (2018,s.90-95). Kimsenin cesaret 

edemeyeceği alanlarda var olmak, kendine inanmak ve bu doğrultuda ilginç şeylere 

yatırım yapmak kalıcılığında devamını sağlayan etkenler olmuştur. Cesur hareket 

etmekten vazgeçmeyen bir maceracı karakter olarak Musk, insanlık ve gelecek adına 

yaptığı girişimlerle dünyanın ilgisini çekmiş ve onları değişik şeyler düşünmeye sevk 

etmiştir. Aldığı her kararda ısrarcı ve çılgın fikirlerini yenilikler ile ortaya koyan Musk, 

gelecekte insanların hayatını kolaylaştırmada elinde sihirli bir güç varmış gibi bir 

eylemde bulunmayı hedeflemiştir. 

Musk, insanları şaşırtarak ikinci hamlesini gerçekleştirmiştir. Mars 

Topluluğu’ndaki görevinden ayrılmış ve Mars’a Yaşam Vakfı adlı kendi kuruluşunu 

açıklamıştır. Mars’taki toprak yapısını değiştirip orada bir doğa yaratacağını ve buna 

bağlı olarak ilk oksijeni üretmek için bu adımı atması gerektiğini belirtmiştir. Haziran 

2002 ‘de günümüzde halen CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi olduğu, Uzay 

Keşif Teknolojileri ya da SpaceX adlı şirketi kurmuştur. Bir anlamda SpaceX 

Amerika’da yeni bir alan oluşturacaktı. Silahlı Kuvvetlerin de destek vermesi ile cesur 
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girişimin heyecanına kapılan Musk, PayPal’dan gelen parasının yüz milyon dolardan 

fazla bir kısmını SpaceX’e aktarmıştır. Ordu dışında bilim adamlarının da uzaya ucuz ve 

çabuk bir erişim yolu ile deney malzemeleri gönderip düzenli bir şekilde geri bildirim 

almak istemelerine bağlı olarak, farklı endüstriler de uzay yolculuğu ile ilgilenmişlerdir. 

Bu çerçevede şirketin hedeflerini genişleten Musk, yıldızlar takımı olarak adlandırdığı 

mühendislerle çalışmış ve bu alanda kullanacağı parçaları farklı şirketlerden temin etmek 

yerine SpaceX’de üretilmesi kararını almıştır (2018, s.105-108). Elon Musk, yalnızca 

teknolojiden gelir elde etmeyi değil, aynı zamanda insan yaşamının kalitesini de 

iyileştirmeyi amaçlayan bir çabanın mücadele sürecinin örneğidir. Uzun soluklu işlerden 

yorulmak ya da sıkılmak yerine sadece hedefe odaklanan Elon Musk, çığır açıcı bir kaşif 

gibi iz bırakıcı değişiklikleri sağlarken bir anlamda yaratıcılığını da göstermiş 

oluyordu.Şirket ilk roketini 2005 yılında bir deneme ateşlemesi olarak fırlatmış, ancak 

sonuç başarısızlıkla gerçekleşmiştir. 2006 ve 2007’de Falcon 1 adı verilen roket uzun 

çalışmaların ardından uzaya fırlatılmış, ancak her ikisinde de kontrolsüz bir şekilde geri 

düşmüştür (2018, s.123-124). Büyük yatırımlarla gerçekleştirilen bu fırlatmalardan sonra 

ivmede düşüşe geçen SpaceX’in hayatta kalması için başarılı bir fırlatmayı 

gerçekleştirmiş olması Elon Musk ve şirket çalışanları için çok önemli bir sorun haline 

gelmişti. Sürekli çalışmaların ardından en nihayetinde Falcon 1 dördüncü fırlatmada  

2008 Eylül’de uzaya ulaşarak ilk özel sermaye destekli roket olmuştur. Son olarak Falcon 

Heavy adlı roket için SpaceX çalışmalara başlamış ve uzun çalışmaların sonucunda ilk 

fırlatma Şubat 2018 de  gerçekleşmiş ve birbirine bağlı üç roketten ikisi başarıyla 

yeryüzüne inmiştir. Sonuçta roketlerin gelişim ve fırlatma süreçlerinde birçok hayal 

kırıklığı  ve buna bağlı olarak maddi zorluklar ortaya çıkmış olsa, asla hedefinden 

vazgeçmeyen  SpaceX şirketi, Falcon 1 ile başladıkları uzay uçuşu denemelerinde önemli 

başarılar elde etmiştir. 

Tüm bu uzay çalışmaları ile uğraşırken elektrikli taşıtlara da merakı olan Elon 

Musk, Tesla Motors şirket kurucuları Martin Eberhard, Marc Tarpenning ve Ian 

Wright’la bir araya gelerek ekip oluşturmuş ve yönetim kurulu başkanı olmuştur (2018, 

s.139-140). 2006 yılında Musk’ın baş tasarımcı olarak görev yaptığı Tesla Roadster’ın 

ilk örneğinin üretimi gerçekleştirmiş ve siparişler arka arkaya gelmiştir. Elektirkli araç 

üretimi gibi farklı bir proje gerçekleştirmeyi planlayan Elon Musk, tüm kazancını SpaceX 

ve Tesla’ya yatırdıktan sonra büyük zorluklar yaşamış olsa da üstesinden gelmiş ve 
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otomotiv sektörüne  teknolojik bakış açısı ile yaklaşmıştır. Şirketin CEO'su Elon Musk, 

Tesla 'yı elektrikli arabaları uygun fiyatlarla tüketiciye sunmayı hedeflemiştir. Bunun 

dışında Musk’ın büyük vizyonu olarak değerlendirilen ve kuzenleri tarafından kurulan 

SolarCity adlı şirkete yapısını oluşturmada yardımcı olan Elon Musk, şirketin yönetim 

kurulu başkanı ve en büyük hissedarı olmuştur. Güneş panelleri kurulum işini zahmetsiz 

hale getiren şirket, rakiplerini geride bırakmıştır. SolarCity de Musk’ın diğer girişimleri 

gibi geleceğe yönelik bir dünya görüşü olmakla beraber, kendisinin endişe etmeksizin 

içinde olduğu bir alan olmuştur. 2016 yılında şirket Tesla Motors ile birleşmiştir ve halen 

Tesla’nın yan kuruluşu olarak enerji depolama hizmetleri sunmaya başlamıştır. Musk, 

şirketlerinin hedeflere ulaşmasını görmüş ve daha fazla ürün çıkarmaya odaklanmıştır. 

Tesla Motors olarak değişik modellerde otomobil üretimi yapmış ve şirket elektrikli 

arabaları ana araç tipi yapmayı hedeflemiştir (2018, s.272-280). Bu bir bakıma, insanların 

araç kullanma tarzına bir farklılık getirmektir. Dünyada var olan düzene merak uyandıran 

bir bakış açısı yaratmaktır. Bu bağlamda, çözüm odaklı hareket etmeye kendini adamış 

bir girişimci olarak, insanlık için çarpıcı ve büyüleyici yöntemler geliştiren ve uygulayan 

Musk, Gustav Jung’un geliştirdiği oniki temel arketip içinden çığır açıcı kaşif arketipi ile 

örtüşmektedir. 

Birçok kitap ve analizde Elon Musk’ı modern dünyanın mucidi, sınır tanımayan, 

heyecanlı bir girişimci ve yenilikçi olarak tanımlamıştır. Tablo 19 bu görüşlere yer 

verilmiştir. Bu görüşler, aynı zamanda Gustav Jung’un oniki temel arketipinden kaşif 

arketipini de desteklemektedir. 
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Musk’ın önlenemeyen hırsı, pişmanlık barındırmayan girişimleri, hayatındaki 

radikal değişikliklerle, (Güney Afrika’dan, önce Kanada’ya sonra Amerika’ya taşınması, 

eğitimini bitirmeye odaklanması, vb.) iniş çıkışlarla, daha üniversite yıllarında uzay 

yolculuğu veya sürdürülebilir enerji ile hayal ettiği şeylerin, aslında günümüzde 

insanlığın geleceğini etkileyecek unsurlar olduğunu görmesi ve önüne çıkan tüm engelleri 

Tablo 19. Elon Musk’ı Tanımlayan Diğer Görüşler 
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aşması, Yedi Temel Hikaye Örgüsü içinde engelleri aşmakla nitelendirilebilir. Bu olay 

örgüsü içinde hikayenin başında önce beklenmedik büyük sorunlarla karşılaşan bir insan 

büyük mücadelerden sonra tüm engelleri alt ederek kendi içinde yeni bağımsız bir güç 

keşfeder ve kahraman olur. Bu açıdan bakıldığında, yarattığı markalar ile ön planda yer 

alan Elon Musk, ilgi çekici hayat hikayesi ile de derin duygular uyandırır. Musk’ı farklı 

kılan en büyük özelliği hayallerini gerçeğe dönüştürebilme kabiliyetinin olmasıdır. İlham 

veren ve meydan okumayı aktaran bir hikayesinin olması, pek çok marka için öncü 

olabilecek niteliktedir. 

Ashlee Vance “Elon Musk Geleceğin Dahilerine”adlı kitabında Musk’ın 

oluşturduğu  iş modelini, teknoloji endüstrisini, uzay çalışmalarını ve iş dünyasında 

iflasın eşiğinden milyarderliğe uzanan yolda sıra dışı manevralarla risk alarak yaşadığı 

zorlukları ve verdiği mücadeleyi anlatmıştır. Girişimcilik çıtasını Mars’a taşıyacak kadar 

cesur atılımlar yapan Musk, şirket ve karakter özelliklerini okuyucuyla buluşturan Ashlee 

Vance’in aktarımı ile daha ilgi çekici bir karakter haline gelmiştir. 

    4.5 Apple / Steve Jobs 

Daniel Smith’in yazdığı Steve Jobs Gibi Düşünmek adlı kitabından, Jobs’ın 

biyografisini aktarırken aynı zamanda kendisini tanımlayan cümleler içinde sıklıkla 

tekrarlanan kelimelerden oluşan tablo, Apple ve Steve Jobs arasındaki etkileşimin net 

ifadesidir. Karakter özelliğini ve tarzını şirkete yansıtan Jobs, ortaya koyduğu ürün, 

hizmet ve süreç çerçevesi içinde Yaratıcı arketipi ile nitelendirebilir. Steve Jobs’ı 

tanımlayan ve sürekli olarak kullanılan “inovasyon” ve “mükemmeliyetçi” kelimeleri 

tablo 21’de verilmiştir. Farklı inovasyonlar geliştirmek Jobs için daima birincil adım 

olmuştur, çünkü Jobs’a göre inovasyon, bir işletmede herkes tarafından dikkate alınması 

ve takip edilmesi gereken bir yol göstericidir. 
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Tablo 20. Steve Jobs’ın Hayatındaki Dönüm Noktaları 
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Tablo 21. Steve Jobs ve Apple İçin Sıklıkla Tekrarlanan Kelimeler 
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Steve Jobs tek bir kelime ile ifade edilmesi zor, ancak mucit, yenilikçi, sınırları 

zorlayan, vizyoner gibi sıfatlarla rahatlıkla tanımlanabilen ve milyonlarca insan için ilham 

kaynağı olmuş biriydi (Smith, 2019, s.12). 24 Şubat 1955 yılında doğan Jobs aslen Suriye 

doğumlu John Jandali ve çok genç bir öğrenci olan Joanne Schieble’ın oğlu olarak 

dünyaya gelmiştir. Henüz hayatın gerçeklerinin pek farkında olmayan iki genç oğullarını 

evlat edinebilecek bir çift aramaya başlamışlardır. Clara ve Paul Jobs çifti Steve’i evlat 

edinmiş ve gerçek bir sevgi ortamı yaratarak, onun sorumluluğunu alarak, üniversite 

eğitimini en başta akıllarına koyarak, üniversite seçiminde bile maddi anlamda zorlamış 

olsa da, özgürlüğüne düşkün ve sıradışı düşünceleri desteklemesiyle tanınan Reed 

College’a göndermişlerdi. Burada öncelikle kim olduğunu öğrenmeye çalışan Steve Jobs, 

“yaşamın gerçekliğine” ulaşma düşüncesiyle zaman içinde Zen Budizm’i ile ilgilenmiş 

ve çoğunlukla “Zihin, Beden, Ruh” ile ilgili kitaplar okumaya başlamıştı. Sonrasında, bu 

yaşam tarzının getirisi olarak notlarının düşmesiyle, her ne kadar okuldan ayrılmak 

zorunda kalmış olsa da, yetişkinliğe giden bu yolda birkaç arkadaşıyla Hindistan 

yolculuğuna çıkmış, orada kendini bulma deneyimini yaşamış ve ruhani bir kavrayış 

edinerek dönmüştür (2019, s.22-28).  

Apple şirketinin sınır tanımaz kurucusu ve CEO’su Steve Jobs’ın başarı hikayesi, 

onun kişilik özellikleri ile iş felsefesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Modern 

inovasyon tarihinde başarıları ile rakipsiz olan Jobs, Macintosh, iPhone, iPad ve Mac 

gibi buluşların dışında ilk fare ve grafik arayüz kullanımını ortaya çıkararak, yaratıcılığı 

ve  mükemmelliği birleştirmiştir. Apple markasını yaratıcılığı ve kendini ifade etmeyi en 

üst düzeye çıkarmak için bir araç olarak tanıtmıştır. Bu çerçevede, yenilikçiliğe ve 

girişime olan arzusuyla hareket eden yaratıcı arketipi inovasyonu markası ile 

bütünleştiren Steve Jobs’ı yansıtmaktadır.    

Daniel Smith, Steve Jobs Gibi Düşünmek adlı kitabında, inovasyonu geliştirmek 

adına hatalar yaptığında, bu hatalardan edindiği deneyimlerle diğer inovasyonları 

geliştirmeye çalışmanın çok önemli olduğunu ve bu bağlamda, “öncüyü  ve takipçiyi  

birbirinden ayıran şeyin sadece inovasyon olduğunu” Jobs’ın sözleriyle ifade 

etmiştir (2019, s.14-50). Kitap, Steve Jobs’ın odaklanma becerisini, karmaşık fikirlerden 

uzak  
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durarak mükemmellik yolunda sadeliğin getirdiği avantajları değerlendirmenin 

önemini de vurgulamıştır. Mükemmeliyetçi karakterinin yansımaları iş hayatında kuvvetli 

olan 

 Steve Jobs, başarının en önemli oluşumlarından birinin de ekip çalışmasının 

gerekliliğidir. Bu anlamda, ortak bir vizyon paylaşımına inanan Jobs, inovasyonun zaman 

mefhumu olmaksızın, akla gelen herhangi bir fikirle veya yanlış bir şeyi farkedip çözüme 

odaklanma ile ortaya çıkartan yetenekli kişilerin biraraya gelmesinden doğduğuna 

inanmaktadır. Bu sebeple de, ekibinde yeterli görmediği kişileri gönderebilmesi, hiç 

şüphesiz başarıya giden yolda attığı en önemli adım olmuştur (2019, s.33-37).  

Çağımızın efsanevi kişiliği olarak nitelendirilen Steve Jobs, aslında 1971 yılında 

tanıştığı Stephan Wozniak’ın dehası ile birlikte, belki de en büyük teknoloji ve pazarlama 

figürü olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, burada kendisinden söz etmek doğru  

olacaktır. Elektonik aletlere düşkünlüğü ile bilinen Wozniak, ilk olarak Silikon 

Vadisi’ndeki Hewlett-Packard şirketinde çalışmış ve böylelikle Jobs ile yolları 

kesişmiştir. Beraber katıldıkları  Ev Yapımı Bilgisayar Kulübü’nde arkadaşlıkları daha 

da pekişmiş ve çalışmaları sonucunda kendi başlarına gerçek bir kişisel bilgisayar 

geliştirebilme olanağı doğmuştur. Woz’u Jobs’tan ayıran en büyük özelliği, yaptığı işin 

her aşamasını başkalarıyla paylaşmak istemesi olmuş, ancak Jobs onu ikna ederek 

buluşunun bir kısmını kendine saklaması için ikna etmiştir. Steve Jobs  bu sorumluluğu 

ele alarak, Wozniak’ın belki de farkında olmadan rakiplerine bütün bildiklerini 

anlatmasını engellemiştir. Sonrasında da Jobs için ürün gizliliği her zaman hassas bir 

konu olmuştur. Tüm bu çalışmaların ardından, tanışmalarından beş yıl sonra Apple Inc.’i 

kurarak Apple I‘i piyasaya sürmüşlerdir. Apple I’in ardından bir sonraki projesi için 

çalışmaya başlayan Woz ve Jobs, Apple II olarak tanımlayacakları yeni ürünün dünyada 

çok büyük ses getireceğine inanmışlar ve bu konuda yanılmadıklarını görmüşlerdir. En 

baştan Apple’a özgü bir kimlik yaratmanın önemini kavrayan birisi olarak, Jobs’ın en 

büyük hedefi sadece bir ürün satmak değil, aynı zamanda düşünceyi, tutkuyu ve hayali 

de satabilmek olmuştur.  

Markalaşmanın en önemli figürlerinden biri olan Jobs,Wozniak’ın Apple I ve II 

‘yi geliştirmeden, bir başarıya ulaşamayacağını ve şirketin daha başlamadan yok 

olacağını bilecek kadar öngörülü birisi olmuştur. Jobs gibi çalışmaya ve üretmeye odaklı 

Wozniak ancak 1984’te, gecikmeli de olsa California Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve 
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Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Wozniak her ne kadar Steve Jobs gibi ilgi 

odağı olmasa da, Jobs’ın başarı hikayesinde çok önemli bir yer edinmiştir  (2019, s.38-

77). 

1985 yılında Apple’dan ayrılmaya zorlanan Jobs, 1997 yılında şirkete geri 

dönmüş ve 2000 yılında şirketin daimi CEO’su olarak açıklama yapmıştır. Jobs, şirkete 

geri döndükten sonra da mükemmeliyetçilik ruhuyla kaldığı yerden devam ederek yaratıcı 

koşullar sunmuş ve bunlara odaklanarak en iyi şekilde yararlanmıştır. İnovasyona 

harcanan zamanın çok önemli olduğunu sürekli vurgulayan Jobs, bunu iyi kullanarak işi 

zamanında ortaya koymanın gerekliliğini savunmuştur (2019, s.87-89). Kısacası onun 

için teknolojik gelişimlerin  zamanında yapılması en önemli etken olmuştur. Bu suretle, 

iş bitirici olmak, işi sade tutmak ve hedefe ulaşmada mükemmeliyetçi bir tarz belirlemek 

Steve Jobs gibi yaratıcının inandığı bir iş felefesi haline gelmiştir. Ona göre yaratıcı 

olmanın temelinde, yapılan bir işi yılmadan  her an sil baştan yapmaya hazır olmak 

durumu vardı.  

Jobs'un bir başka açık inovasyon örneği, 1986 yılında George Lucas’tan aldığı The 

Graphics Group adlı şirketi satın alarak, ismini Pixar olarak değiştirmiş ve şirketin 

inovasyon süreci böylelikle başlamıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan mükemmel 

tasarım ve bilgisayar teknolojisi arasındaki kombinasyon, başarılı bir açık inovasyon 

aracılığıyla yeni bir pazarın yaratılması, yeni bir bilgisayar grafik animasyon sınıfının 

doğmasına neden olmuştur. Disney’in Oyuncak Hikayesi filmi için Pixar ile güç birliği 

yapması ve hasılat rekoru kırması, Steve Jobs için bile beklenmedik bir etki yaratmıştı. 

Ardından yaptığı diğer animasyon filmlerle başarının odağı olan Jobs, yaratıcılığını bir 

kere daha göstermişti (Smith, 2019, s.150). Birçok kitap ve çalışma da Steve Jobs’ı özgür, 

yenilikçi, hedefe odaklanan, vizyoner ve dahi olarak tanımlamıştır. Tablo 22’de bu 

görüşlere yer verilmiştir. Bu görüşler, aynı zamanda Gustav Jung’un oniki temel 

arketipinden yaratıcı arketipini desteklemektedir. 
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Bunlardan yola çıkarak, yenilikçi, özgür, vizyoner bir bakış açısı sunan Steve Jobs, 

Apple markası ile kendi  karakter özelliğini ortaya koyarken, Gustav Jung’un arketipsel 

yaklaşımlarından bir olan yaratıcı arketipini derinlemesine yansıtmaktadır. Steve Jobs’ın 

başarısının temelinde işe olan tutkusu, yenilikçi ve özgür karakteri yatmaktadır ve bu 

yarattığı ürünlerde açıkça görülmektedir. Sıradanlıktan hoşlanmayan yaratıcı arketipi 

dayanıklı işler yapmaya odaklanmıştır. Bu çerçevede özgür ruhunu ve becerilerini 

uyumlu bir şeklilde birleştiren Steve Jobs, dünyanın teknolojiye bakış açısını kökten 

Tablo 22. Steve Jobs’ı Tanımlayan Diğer Görüşler 
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değiştirmiştir. Öte yandan, Christpher Booker The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories 

adlı kitabında yedi temel olay örgüsü içinde yer alan trajediyi, karmaşık hikayeleri 

keşfetmek için sadece bir başlangıç noktasının olmadığı ile ifade etmektedir. Bu 

çerçevede marka kurucu / kuruluş hikayelerinde trajedi yer alabilir, çünkü kişileri 

derinden etkileme gücüne sahiptir. Örneğin Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın bu 

aşamalardan geçen çarpıcı yaşam öyküsü herkes tarafından bilinmekte, bazı durumlarda 

da içselleştirilmektedir. Markayı yaratırken başarıya ulaşmada beklenti içinde olması, 

hayal etmesi daha sonra işine son verilerek hayal kırıklığı yaşaması, mükemmeliyetçi 

kişiliğinin getirdiği zorluklar ve bu zorlukların çoğu zaman kabusa dönmesi Jobs’ın hayat 

hikayesi ile birbirini tamamlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, yarattığı marka ile ön 

planda yer almış olmasına rağmen, hayat hikayesi ile de derin duygular uyandıran Jobs, 

gerçek hikayesini saklamayarak bir farklılık yaratmıştır. Bu çerçevede Daniel Smith 

kaleme aldığı “Steve Jobs Gibi Düşünmek” adlı kitabı ile sıradışı fikirler üreten ve hayata 

geçiren Steve  Jobs’ı okuyucularla buluşturarak özgürce düşünmenin önemini 

vurgulamıştır. 

 4.6 Jack Ma / Alibaba 

Porter Erisman’ın kaleme aldığı Alibaba’nın Dünyası kitabından, Ma’nın 

biyografisini aktarırken aynı zamanda kendisini tanımlayan cümleler içinde tekrarlanan 

kelimelerden oluşan tablo 4.16, Alibaba ve Jack Ma arasındaki etkileşimin net 

ifadesidir. Masum kahraman olarak nitelendirebileceğimiz Jack Ma CEO olarak değil 

ama İngilizce öğretmeni olarak eğitim aldığını her fırsattta vurgulamış ancak kendi 

kendini yetiştirme ve yeni fikirlere açık olma sayesinde ilerleme kaydetmiştir. Karakter 

özelliği ve ortaya koyduğu ürün, hizmet ve süreç çerçevesi içinde sihirbaz arketipi ile 

nitelendirebilir. Alibaba kurulduğunda internet dünyasında isminden de anlaşılacağı 

üzere ‘açıl susam açıl’ şeklinde sihirli bir ortam yaratmıştı. Jack Ma  şirketin kuruluş 

aşamasında belirlediği bu ismi tüm dünyada bilinen bir masaldan esinlenerek, dünyanın 

kendisine açılmasını sağlamıştır. Alibaba ismi sadece doğu ya da batı coğrafyasına  hitap 

eden bir isim olarak kalmamış, Alibaba masalı nasıl tüm dünyada biliniyorsa, 

Alibaba.com ismi de bütün kıtalara yayılmıştır. Şirket isminden yola çıkarak kuruluş 

felsefesinde yatan sihirli dokunuşla fırsatlar yaratan Jack Ma ’yı tanımlayan ve sürekli 

olarak kullanılan “hayal” kelimesi tablo 24’te verilmiştir. Sihirbaz arketipi ile 
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konumlandıracağımız Jack Ma, bilim ve teknolojiye olan merakını imkansızlıklarla 

deneyimlemeye odaklanmış ve başarı hikayesi ile ilham kaynağı olmuştur. 

    Ayrıca, hikaye anlatıcılığı ekseninde de modern çağın marka oluşumu ele alındığında, 

tüketici ihtiyacı temelinde, yeni teknoloji ve yeni markalar ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 

kendilerini birçok markadan ayıran, ilk önce  dünyanın farklı ülkelerindeki firmaların 

birbirleriyle alışveriş yapma imkanı amacıyla kurulan ve internetin ticaret ağına yön 

veren Alibaba (https://www.markafikirleri.com), Çin’den çıkan ilk küresel internet şirketi 

olmuştur. 

2000-2008 yılları arasında Alibaba Grubu’nda başkan yardımcısı olarak çalışmış olan 

Porter Erisman, bu kitabı girişimcilere ve özellikle bir hayalin peşinde koşan kişilere 

örnek olması amacıyla doğru ve özgün bir biçimde yazarak sunmuştur. 

 

 

 

Tablo 23. Jack Ma’nın Hayatındaki Dönüm Noktaları 
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Kendini %100 “Çin malıyım” diye tanımlayan Jack Ma 10 Eylül 1964 senesinde 

Çin’in Hangzhou şehrinde doğmuştur. Küçük yaşta İngilizce öğrenmeye merakı olan Jack 

Ma, doğduğu şehirde 12 yıl boyunca otellere gelen turistlere rehber olarak şehir 

Tablo 24. Jack Ma ve Alibaba İçin Sıklıkla Tekrarlanan Kelimeler 
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gezdirmeye başlamış ve bu işi ücretsiz yapmıştır. Müzikle hikaye anlatıcılığını birleştiren 

bir halk sanatı yorumcusunun oğlu olması, Ma’nın insanlarla iyi iletişim kurmasına neden 

olan ilklerden olmuştur.  

Jack Ma ilk yurt dışı deneyimini Avustralyalı bir aileyle uzun yıllar 

mektuplaştıktan sonra ailenin yanına giderek yaşamıştır. Aile ve sonrasında yabancılarla 

kurduğu arkadaşlıklar onun eğtim hayatınında şekillenmesine yardımcı olmuştur. 

İngilizce öğretmenliği okumuş ve sonrasında eğitimde bir anlamda kendi tarzını 

oluşturmuştur. Metne bağlı kalmadan, doğaçlama yoluyla, hikaye anlatıcılığına ve 

mizaha dayanarak öğrencilerinin derse bağlanmasını sağlamıştır. Beş yıl öğretmenlik 

yapan Jack Ma sonrasında bir iş kurmanın planlarını yapmıştır. Ma’nın ilk girişimi 

Hangzhou’da bir tercüme bürosunda turizm ve dış ticaret odaklı işletmelere hizmet 

etmesiyle başlamıştır. Sonrasında Amerika’ya giden Jack Ma, internetle tanışma 

deneyimini orada yaşamıştır. Çin’e döner dönmez bir çeşit İngilizce çevrimiçi rehber olan 

China Pages’i kurmuştur. Kısa zamanda devlet tarafından işletilen Hangzhou Telecom’un 

dikkatini çekmiş ve tek yolun burası ile çalışmak olduğunu anlamıştır. İşler sonrasında 

her ne kadar istediği gibi gitmese de, o hayalinin peşini hiç bırakmamıştır. Pekin’de 

hükümet dahilinde e-ticarette ilk olmayı düşünerek, işletmelerin internet fırsatlarından 

yararlanmalarına yardımcı olmak amacıyla bir projenin sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Sonuç olarak, hükümet bürokrasisinin en yoğun olduğu  ülke olan Çin’de internet çıkışı 

1999’da gerçekleşmiştir. Arkadaşlarını da ikna ederek, bir girişim fikri olan Alibaba’yı 

aynı yıl kurmuştur. Alibaba ismini seçmesindeki en büyük etken onun küresel olarak 

tanınan bir hikayesinin olmasıdır. Alibaba ismi “açıl susam açıl” diyerek internet 

aracılığıyla pek çok farklı fırsatların açılacağını hayal ettirmiştir. Ayrıca aynı Amazon 

gibi alfabenin ilk harfi “A” harfi ile başlaması sebebiyle de bu mecrada lider olmayı 

hedeflemiştir (2019, s.12-26). 

Jack Ma şirketin kuruluş aşamasında vizyonunu belirlemiş ve 80 yıl sürecek bir 

gelecek planlamıştır. Diğer önemli iki hedef ise dünyanın ilk on web sitesinden biri haline 

gelmek ve müşteri memnuniyetini merkeze almak olmuştur (33). Kitabın daha ilk 

bölümünde Jack Ma’nın cesur, inandığı yolda ilerleyen, yenilikçi ve yenilikleri 

uygulamak için her tür engelle savaşmaya hazır bir karakter olarak karşımıza çıktığı tespit 

edilmiştir. 
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Yazar Porter Erisman, bir Amerikalı olarak yabancı bir şirketin Çin’e girmesine 

yardım etmektense, Çinli bir şirketin küreselleşmesine yardım etmenin hem daha 

eğlenceli hem de heyecan verici bir meydan okuma olarak ifade etmiştir. Özellikle 

uluslararası bir ekip içinde çalışmayı isteyen biri olarak Erisman, küresel internet şirketini 

oluşturmaya çalışan Jack Ma ve ekibiyle tanışınca onlarla bir maceraya atılmanın doğru 

bir karar olduğunu anlamış ve buna göre planını yapmıştır (2019, s.20-30). 

Alibaba genç ve yenilikçi bir şirket olarak tanımlarken, Jack Ma, cesur, iyimser, 

coşkulu, eğlenceli, iyimser ve harika bir hikaye anlatıcısı olarak tarif edilmekteydi (2019, 

s.50-71). Bu nitelikleri özellikle görkemli şirket toplantılarının düzenlendiği büyük 

organizasyonlarda gün yüzüne çıkmaktaydı, çünkü bu toplantılarda Ma’nın yaptığı 

konuşmalar çoğu zaman çok motive edici oluyordu. En baştada belirtildiği üzere, Ma’yı 

karakter olarak diğer teknoloji girişimcilerinden ayıran en büyük özellik öğretmen  olması 

ile ilgiliydi. Öyle ki, Alibaba kurulduğu andan itibaren çok zor dönemler geçirmiş ve 

personel çıkarımına kadar gitmiştir. Çin’de kurulan bu organizasyonun burada 

olmasından çok Amerika’da Silikon Vadi’sinde daha iyi bir zemine sahip olacağına 

inanarak taşınan şirket, sonrasında  maddi güçlükler içine düşmüştür. İlk aylar çok keyifli 

geçmiş olsa da ve bunu Alibaba’nın küresel bir yükselişi olarak görseler de, sonrasında 

çıkan sorunlar Silikon Vadi’sinden ayrılmaya kadar gitmiştir. Jack Ma bu süreci çok zor 

atlatmış ve bundan kendisinin sorumlu olduğunu düşünerek, duygularını yazar Porter 

Erisman’la paylaşmıştır. Her ne kadar işten çıkarmaların şirketin ayakta kalması için bir 

zorunluluk olduğu kendisine net bir biçimde açıklanmış olsa da, o kendisine inananları 

yarı yolda bırakmış düşüncesine kapılmıştır (2019, s.59-75). Bu bağlamda, Ma’nın 

duygusal ve samimi yanı bir şirket kurucusu olarak zıtlık göstermektedir. Her zaman 

özgüveni yüksek biri olarak bilinen Jack Ma, öğretmenlikten gelen bir alışkanlıkla ilişki 

odaklı olmasından kaynaklı, çalışanlarla ilgili karar alırken çok güçlükler yaşamaktaydı. 

Kuruluş aşamasında şirket içi herhangi bir organizasyon şeması oluşturulmadığı için bazı 

karışıklıklar oluyor ve çalışanlar bir çok duruma alınıyorlardı. Tam böyle bir karmaşanın 

yaşandığı sırada Savio Kwan’ın operasyon direktörü olarak işe başlaması, yapının da 

şekillenmesine sebep olmuştur. Alibaba için misyon, vizyon ve değerler biraraya 

getirilerek yeni bir oluşum yaratılmıştır. İş yapmayı kolaylaştırma misyonu ve bütün iş 

insanlarıyla ortak olma vizyonunu birleştirerek bir sonuca varılmıştır. Tutku, yenilik, 
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öğretmek ve öğrenmek, açıklık, sadelik, takım ruhu, hedefe odaklanma, kalite ve müşteri 

önceliği esas alınarak değerler belirlenmiştir (2019, s.83). 

Zorluklarla mücadelede sınır tanımayan Jack Ma, ikinci el eşyalar ve 

koleksiyonlar için bir müzayede sitesi olarak bilinen eBay, Çin pazarına girdiğinde ve 

yüz milyon dolar yatırım yaptığını duyurduğunda önceleri endişelenmiştir. Küçük yerel 

bir kuruluş olarak yeni iş modeli öneren Jack Ma bir rakibin gücünü ona karşı kullanarak 

savunmaya geçmiş ve eBay’a karşı çoğu ürünün sabit fiyatlı yeni eşyaların satıldığı 

Taboo.com’u kurmuş ve eBay’ın reklam ve pazarlama olanaklarından faydalanacak 

şekilde bir strateji izleyen Alibaba, halkla ilişkiler kampanyası tarafından üretilen 

söylentilerle eBay’ın Çin piyasasına harcadığı her dolar karşılığında Çinli tüketicilerin ve 

işletmelerin Taobao hakkında bilgi edinmesini sağlamıştır. Böylelikle eBay gibi global 

bir devin Çin piyasasından çekilmesini sağlamışlardır. Aslında Alibaba bu yöntemle 

ABD’deki iş modelini dikkate almamış, sadece Çinli tüketicilere odaklanarak, onların 

ihtiyaç duydukları alanlara hizmet götürerek farklı bir uygulama geliştirmiştir (2019, 

s.280). Bu çerçevede, tüketici gözüyle bakıp, herşeyi insanların ayağına getirmesi, 

zincirleri kıran, mücadeleden yılmayan ve insanlara farklı kapıların açılmasını sağlayan 

Jack Ma, her ne kadar kültürü ve eğitimi böyle bir girişim için uygun değilken, tamamen 

olayın seyrini değiştirerek, adeta sihirli bir değnekle bir şeyi başka bir şeye dönüştürmüş, 

Çin’in dünyaya tanıtımının farklı bir yolunu bulmuştur. Vizyonerliğinin ve 

girişimciliğinin uygulama tarzını bir sihirbaz gibi şekillendiren Jack Ma, başkalarına da 

herşey olabilir inancını yansıtmıştır. 

Yazarın her zaman genç ve yenilikçi olarak tanımladığı Alibaba, bugün alıcılarla 

satıcıları buluşturan, onların çok geniş ürün yelpazesinden yararlanarak işlem 

yapmalarında fırsat yaratan büyük bir e-ticaret şirketler grubu olmuştur. Büyük bir şey 

kurmanın tek yolunun bir sürü zorluğa dayanmak olduğunu ifade eden Jack Ma, 

müşteriye odaklanmanın, rakipleri asla taklit etmemenin, en iyi olmak yerine daha önemli 

olmanın, hatalar üzerinde durmamanın, zor kararları uygulamanın ve girişimcilerin 

sorunlardan şikayet etmek yerine sorunları çözmeye odaklanmaları gerekliliğini 

vurgulamıştır (2019, s.271-284).  
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Birçok analizci de, kitaplarında ve çalışmalarında Jack Ma’yı mücadeleci, 

yenilikçi, sınır tanımayan bir girişimci olarak olarak tanımlamıştır. Aşağıdaki tabloda bu 

görüşlere yer verilmiştir. 

Tablo 25. Jack Ma’yı Tanımlayan Diğer Görüşler 
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Görüldüğü üzere, farklı görüşler ortaya koyan çalışmalar Jack Ma ve şirket algıları 

aynı sonuca ulaşmaktadır ki, bu da sihirbaz arketipinin farklı özelliklerini 

göstermektedir. Dolayısıyla, şirket kurucusunun arketip özelliklerini bu çerçevede 

yansıtmaktadır. Sonuç olarak, marka insanlarda kurucunun hikayesinden etkilenerek algı 

bırakmaktadır. 

Jack Ma’nın mücadelerle dolu yolunda, düşüş tehlikesi de atlatan Alibaba, 

zorlukları aşması, genç ve yenilikçi şirket olarak şirket içi çarpışmalara ve uyuşmazlıklara 

göğüs germesi, rakiplerini alt etmesi ve ne yapacağı önceden tahmin edilemeyen Çin 

Hükümeti ile yapılan anlaşmalar, bürokratik zorluklar ve  şirketin yükseliş aşamasına 

nasıl geldiği    Christopher Booker’ın Yedi Temel Hikaye Örgüsü içinde engelleri aşmakla 

örtüşmektedir. Bu olay örgüsü, marka hikayelerinde  karşımıza çıkabilir. Genellikle bir 

marka, sorunlara karşı çözüm üreten bir kahraman özelliği taşır. Engelleri aşmak, 

markanın yardımıyla problemleri ortadan kaldırmak veya başarıya ulaşmak için bir hedef 

olarak nitelendirilir. Buna ek olarak, kendini sınırlamayan Jack Ma engelleri aşarak 

yarattığı markası Alibaba ile bir anlamda Çin ile Batı arasındaki kültürel uçurumuda 

kapamaya yardımcı olmuştur. “Açıl susam açıl” diyerek internet kanalıyla yeni kapılar 

açarak yeni fırsatları hayal ettiren yaklaşımla doğan Alibaba, Gustav Jung’un oniki temel 

arketipi içinden sihirbaz arketipi ile nitelendirebilir. Mark ve Pearson’a göre, sihirbaz 

arketipi için en temel şey, işlerin nasıl çalıştığına dair temel yasaları araştırmak ve bu 

ilkeleri yoluna koymak için uygulamaya geçmektir. Sihrin en tipik uygulaması gençlik 

iksirini ve uzun ömür sırrını bularak, refahı yaratmanın yollarını keşfetmek ve olayları 

gerçekleştiren ürünler icat edebilmektir (2019, s.140). Hayalleri gerçeğe dönüştürmek en 

temel hedeflerinden biri olan ve tam da bu çerçevede Türkiye pazarına 2018 yılında 

Trendyol ile ortak olarak giriş yapan Alibaba var olan bir işletmeye yatırım yapmış ve  

yeni fırsatlar yaratma düşüncesiyle büyümeyi sağlamıştır. Sihirbaz arketipi yeni fırsatlar 

ekseninde oluşturduğu Alibaba markasını güçlü bir şekilde desteklemektedir. 

Hikayesi ile dünyaya ilham kaynağı olacak Alibaba’nın Dünyası, insanlarla 

kurulan etkileşimde saklıdır. Ayrıca Jack Ma’nın hayatı Çin’i daha sonra dijital çağa 

taşımış olan gösterişsiz bir geçmişe sahip olan iyimser, samimi ve cesur bir adamın 

hikayesi olarak karşımıza çıkmıştır. Porter Erisman, Alibaba’nın uluslararası halkla 

ilişkiler sorumlusu ve ikinci başkanlık yapmış biri olarak yazdığı “Alibaba’nın Dünyası” 
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adlı kitabında       birebir yaşadığı deneyimleri ile Jack Ma ve Alibaba dünyasında şirket 

ve karakter özelliklerini özgün bir şekilde okuyucuyla buluşturmuş ve ilgi çekici bir 

anlatım sunmuştur. 

Sonuç olarak, birinci bölümde de ifade edildiği üzere, güçlü bir etki yaratarak 

kişileri birbirine bağlayan hikayeler, en zor zamanlarda bile yol gösterici durumdadırlar.  

İnsanları etkileyerek bir anlamda harekete geçiren, ilham kaynağı olan hikayeler gerçek 

dünya ile de sıkı bağlar kurarak toplumların kültürünü oluşturur ve aktarırlar. Hikayelerin 

oluşumunda, insanların düşünme ve öğrenmesine yön veren kelimelerin gücü, kullanımı, 

etkinliği son derece önemlidir. Bir nesneyi veya bir kişiyi tanımlarken doğru seçilmiş tek 

bir kelime bile büyük anlamlar yaratabilir. Güzel hikayeler ve doğru seçilmiş kelimeler 

okuyucuyu büyülerken, zamanda bilgilendirmekte, karanlıkları aydınlatmakta, kişilere 

cesaret ve güç vermektedir (Güneş, 2011, s.2). Alessandra Delle Quadri çalışmasında 

kelimelerin gücünü düşüncelerin filtresi olarak tanımlamaktadır. Düşüncelerimizi, 

tanımlamak istediğimiz şeyleri, tahminlerimizi kelimeler aracılığıyla rasyonel bir yapı 

içinde aktarabiliriz. Kelimeler bireyi özgür kılar ve ne düşündüğünün farkında olmasını 

sağlayan tek varlık yapar. Kelimeler sadece korkuları yok etme veya karanlığı aydınlatma 

gücüne sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ilişkiler oluşturmak için temel 

oluşturur (2007, s.7). Hikayelerin ve buna bağlı olarak kelimelerin düzenli ya da düzensiz 

tekrar edilerek yarattığı tılsımdan bahsederken, yineleme sanatını tanımlamak yerinde 

olacaktır. Edebiyatta, dilbilimde anlamı güçlendirmek, pekiştirmek, akılda kalıcılığı 

sağlamak için daha çok şiirlerde karşımıza çıkan ancak hikayelerde de cümle içinde yer 

bulan sözcük tekrarına yineleme sanatı (tekrir) denir (TDK).  İngilizcede repetition olarak 

ifade edilen yineleme sanatı mantıksal vurguyu gösteren, ikna etme gücüne katkıda 

bulunan bir biçimdir. Metnin anahtar kelimesine veya anahtar kelime öbeğine 

okuyucunun dikkatini çekmek için gereklidir. Vurgu sağlamak için seslerin, kelimelerin, 

ifadelerin ve cümlelerin belirli bir ardışık sırada veya  kelimelerin belirli bir yerleşimi 

olmadan tekrarlanmasını ima eder. Her ne kadar, bir kelime veya cümle mantıksal vurgu 

için değil, sadece bir konuşmacının duygusal durumunu göstermek için tekrarlanıyorsa, 

o zaman tekrarlama bir biçimsel araç olarak düşünülmelidir. Bunun dışında, yineleme 

sanatında ifadeye mantıksal vurgu yapmak gerçekten çok önemlidir. Böylelikle, yazar 

belirli kelimeleri veya cümleleri tekrar ederken, okuyuculara onların önemini hatırlatarak 
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bir anlamda  metnin anahtar sözcüklerini veya tümcelerini de aktarmış olur 

(Kemertelidze, 2013, s.2-3).  

Ayrıca yineleme, bir yazarın veya konuşmacının önemli olarak seçtikleri şeylere 

vurgu yapmasının dışında biçim, ton ve ritim geliştirmede önemli bir edebi araç olmuştur. 

Okuyucuya veya izleyiciye, kullanılan kelimelerin tekrarlanabilecek kadar merkezi 

olduğunu söylemiş ve dile ne zaman özel dikkat göstermeleri gerektiğini bilmelerini 

sağlamıştır. Dahası, hikaye anlatıcılarının başka türlü tekrar etmesi zor olabilecek 

ayrıntıları ve satırları hatırlamalarına yardımcı olduğu için yineleme, özellikle sözlü 

gelenek için tarihsel olarak önemli bir teknik olmuştur 

(https://literaryterms.net/repetition). Özellikle, şiir sanatında ele alınan ve bir retorik 

terimi olan yineleme sanatı dil bilimi incelemelerinde de yer bulmuştur (Güneş, 2011, 

s.147-148).  Dil bilimde, şiirden farklı olarak, yinelenen öğe bir kelimeden ibaret olacağı 

gibi, cümleler halinde de ortaya çıkar ve ifadeyi güçlendirme, sınırlandırma veya ses 

uyumu gibi unsurlarla katkı sağlar (Hirik, 38). Edebiyatta biçim, vurgu, ton ve ritim gibi 

nitelikleri ortaya çıkaran yineleme sanatı, kurucu marka hikayelerinde daha farklı, güçlü 

ve akılda kalıcı bir mesaj yaratarak etkili bir slogan haline dönüşebilir.  
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

5.1 Özet 

Bu çalışmada,  ele alınan örnek kitaplar çerçevesinde hikaye anlatıcılığı temelinde 

marka kurucu hikayelerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, hikaye anlatıcılığı,  marka 

kurucu hikayelerinin hedef kitle ve marka arasındaki duygusal bağın kurulmasında akılda 

kalıcılığı ve farkındalığı sağlayan  önemli ve etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. 

Çalışmanın literatür bölümünde de bahsedildiği üzere Aristo hikayenin yapısını 

giriş, gelişme ve sonuç ya da serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç aşamada belirtmiş 

ve hikayeyi altı unsur üzerinde şekillendirmiştir ki, bunların içinde olay örgüsü ilk sırada 

yer almıştır.Vladimir Propp, masalların içinde yer alan hikaye oluşumunun ve karakter 

arketiplerinin birbiri ile uyum içinde ortaya çıktığını ifade etmiş ve masalları 31 işlev 

üzerinden incelemiştir.  

Fog ve arkadaşları, geliştirdikleri model çerçevesinde hikayenin dört temel öğe 

üzerine kurulu olduğunu savunurlar. Bu temel öğeler mesaj, çatışma, olay örgüsü ve 

karakterlerden oluşur. Ayrıca bu öğeler, hikayenin anlatıldığı bağlama ve amacına bağlı 

olarak çeşitli şekillerde karıştırılabilir, eşleştirilebilir ve uygulanabilir ve bir marka 

hakkında hikayeler geliştirilmesi gerekirse bu dört unsur kontrol noktası olarak 

kullanılabilir (2005, 32). Bu çalışmada, incelenen altı girişimci marka hikayelerinde de 

belirtilen dört temel unsur ortaya çıkmaktadır. 

Christopher Booker, Gustav Jung’un arketip kuramını esas alarak hikayenin 

yapısını çağrı, düş, düş kırıklığı, kabus ve mucizevi kaçış olarak beş aşamada anlatmış ve 

mitolojik hikayelerden edebi eserlere kadar tüm hikayeleri yedi temel olay örgüsü (büyük 

engeli aşmak, yoksulluktan zenginliğe, arayış, yolculuk ve eve dönüş, komedi, trajedi ve 

yeniden doğuş) üzerine şekillendirmiştir. Aşağıda verilen tabloda Christoher Booker’ın 

sunduğu hikaye modeli teorisi temel alınarak sırasıyla Daniel Smith’in kaleme aldığı Bill 

Gates Gibi Düşünmek ve Steve Jobs Gibi Düşünmek adlı kitapları, Brad Stone tarafından 
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yazılan Jeff Bezos ve Amazon Çağı, George Beahm’ın Mark Zuckerberg’in yaptığı 

konuşmalardan derlediği Genç Milyarder Mark Zuckerberg adlı kitabı, Ashlee Vance 

tarafından yazılan Elon Musk-Geleceğin Dahilerine adlı kitabı, Alibaba’da 2.başkan 

olarak görev yapmış, Jack Ma’nın yakın çalışma arkadaşı Porter Erisman’ın yazdığı 

Alibaba’nın Dünyası adlı kitap beş aşamada incelenmiştir. 

 5.1.1  Microsoft / Bill Gates 

Tablo 26. Bill Gates Gibi Düşünmek 

       

Daniel Smith’in yazdığı Bill Gates Gibi Düşünmek adlı kitabını incelediğimizde 

sıklıkla tekrarlanan, başarı, liderlik ve girişim(ci) kelimelerinden yola çıkarak 

hükümdar arketipine yerleştirdiğimiz Bill Gates, markanın da arketipini belirlemektedir. 
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Ayrıca Gates’in iş ortaklarıyla gelişlişkiler doğrultusunda sahip olduğu yetki ve güç 

kontrolün yönünü de göstermektedir. 

Arketip ve motivasyon teorilerini birleştirerek markaya olumlu bir katkı 

sağlayabilecek şekilde tanımlayarak bir sistem oluşturan Mark ve Pearson modeline göre 

kontrol ve denge aralığında yer alan hükümdar arketipi kuralcı, korumacı ve 

sürdürülebilirliği  ile kendini tanımlayan Microsft’un kurucusu Bill Gates’in hikayesini 

de oluşturmaktadır (Şekil 10)                     

Şekil 10. Mark ve Pearson Modeline Göre Denge ve Kontrol Aralığında Yer Alan 
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5.1.2 Amazon / Jeff Bezos 

Tablo 27. Jeff Bezos ve Amazon Çağı 

 

Brad Stone’un kaleme aldığı Jeff Bezos ve Amazon Çağı adlı kitabını 

incelediğimizde sıklıkla tekrarlanan rekabet, müşteri değeri ve müşteri memnuniyeti 

kelimelerinden yola çıkarak kaşif arketipi ile uyum gösteren Jeff Bezos, Amazon 

markasının da arketipini belirlemektedir. Amazon'un böylesine güçlü bir şirket olmasını 

belirleyen en önemli şey kullanıcılara özelleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmak için 
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tasarlanmış iş modelidir. Bu bağlamda Amazon'un yeni teknolojiyi keşfetmesini sağlayan 

itici güç, yeni dünyayı keşfetme arzusudur. 

Arketip ve motivasyon teorilerini birleştirerek markaya olumlu bir katkı 

sağlayabilecek şekilde tanımlayarak bir sistem oluşturan Mark ve Pearson modeline göre  

bağımsızlık ve bireysellik aralığında yer alan kaşif arketipi düşünce tarzı, yeni iş 

alanlarına veya yeni ürünlere girmeyi seven ve müşterilere faydalı olacak bir fikir veya 

ürün yaratmaya çalışan zihniyeti ile kendini tanımlayan Amazon’un kurucusu Jeff 

Bezos’un hikayesini de yaratmıştır (Şekil 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 11. Mark ve Pearson Modeline Göre Bağımsızlık 

ve Bireysellik Aralığında Yer Alan Kaşif Arketipi 

Şeması 
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5.1.3 Facebook / Mark Zuckerberg 

 

 

Tablo 28. Genç Milyarder Mark Zuckerberg 
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George Beahm’ın yayıma hazırladığı Genç Milyarder Mark Zuckerberg adlı 

kitabı incelediğimizde sıklıkla tekrarlanan odak noktası ve odaklanmak kelimelerinden 

yola çıkarak içimizden biri arketipine uygun düşen Mark Zuckerberg, markanın da 

arketipini belirlemektedir. Bu arketipin merkezinde yer alan güven ve aidiyet duygusu 

pratik olmakla birlikte gerçekçi bir görünüm de sunarak Facebook marka kurucu hikayesi 

ile örtüşmektedir. 

Arketip ve motivasyon teorilerini birleştirerek markaya olumlu bir katkı 

sağlayabilecek şekilde tanımlayarak bir sistem oluşturan Mark ve Pearson modeline göre  

aitlik  ve birliktelik aralığında yer alan içimizden biri arketipi duyarlı, toplum odaklı 

düşünce tarzını markalama stratejisine uygulayan, yazılımdan çok sosyalleşmeye 

odaklanan ve genç yaşta filantropi çalışmaları ile ön plana çıkan niteliği ile Facebook’un 

kurucusu Mark Zuckerberg’in hikayesini de yaratmıştır (Şekil 12). 

                  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 12. Mark ve Pearson Modeline Göre Aitlik ve Birliktelik Aralığında Yer 

Alan İçimizden Biri Arketipi Şeması 
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5.1.4 SpaceX-Tesla / Elon Musk 

  

Tablo 29. Elon Musk Geleceğin Dahilerine 
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Elon Musk’ın başarıya giden yolda hikayesini akıcı anlatımıyla çerçeveleyen 

Ashlee Vance’ın Elon Musk Geleceğin Dahilerine adlı kitabını incelediğimizde sıklıkla 

tekrarlanan sıradışı ve maceraperest kelimelerinden yola çıkarak asi kahraman karakter 

özelliğine sahip kaşif arketipine uygun olan Elon Musk, markanın da arketipini 

belirlemektedir.  

Arketip ve motivasyon teorilerini birleştirerek markaya olumlu bir katkı 

sağlayabilecek şekilde tanımlayarak bir sistem oluşturan Mark ve Pearson modeline göre  

bağımsızlık ve bireysellik aralığında yer alan kaşif arketipi ortaya koyduğu ürün, hizmet 

ve süreç çerçevesi içinde “çağ atlatan”, zorluklarla mücadele etme becerisi konusunda 

başkalarına örnek olabilecek, hayallerini çok çalışarak gerçeğe dönüştürebilme 

yeteneğine sahip bir markalama stratejisi ile Elon Musk’ın ilgi çekici hikayesini de 

oluşturmuştur (şekil 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Mark ve Pearson Modeline Göre Bağımsızlık ve 

Bireysellik Aralığında Yer Alan Kaşif Arketipi Şeması 
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5.1.5 Apple / Steve Jobs 

 

     

Tablo 30. Steve Jobs Gibi Düşünmek 
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Daniel Smith’in yazmış olduğu Steve Jobs Gibi Düşünmek adlı kitabında 

incelediğimiz sıklıkla tekrarlanan inovasyon ve mükemmeliyetçilik kelimelerinden yola 

çıkarak yaratıcı arketipi ile özdeşleşen Steve Jobs, markanın da arketipini 

belirlemektedir. Jobs, markasını diğerleri arasında en iyisi olarak tanıtmak yerine 

rakiplerinden farklı düşünerek kendi kültürünü yaratmıştır. Bu bağlamda, markasını 

yaratıcılık ve kendini ifade etmede  en üst düzeye çıkarmak için bir araç olarak 

kullanmıştır. Jobs'ın yaratıcı marka stratejisi ile izlediği yol, insanların bilgisayarlara 

bakış açısını değiştirmiş, bu da müşterilerin günlük yaşamlarında teknolojinin sanatsal ve 

ilham verici rolüne değer verdiğinin bir göstergesi olmuştur.. 

Arketip ve motivasyon teorilerini birleştirerek markaya olumlu bir katkı 

sağlayabilecek şekilde tanımlayarak bir sistem oluşturan Mark ve Pearson modeline göre  

denge ve kontrol aralığında yer alan yaratıcı arketipi yenilikçi, girişimci bireyin yanı sıra 

insanın düşgücü ile ilgili tarzını yansıtan markalama stratejisine dayanarak kalıcı nitelikte 

bir şey yaratma arzusuna sahip Apple’ın yaratıcısı özgür karakter Steve Jobs’ın hikayesini 

de oluşturmuştur (şekil 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14. Mark ve Pearson Modeline Göre Denge ve Kontrol 

Aralığında Yer Alan Yaratıcı Arketipi Şeması 
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5.1.6 Alibaba/Jack Ma 

       

Tablo 31. Alibaba’nın Dünyası 
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Alibaba Grubu’nda sekiz yıl başkan yardımcısı olarak çalışmış Porter Erisman’ın  

Alibaba’yı ve onun muhteşem kurucusunun yükselişini birebir deneyimleyerek yazmış 

olduğu Alibaba’nın Dünyası adlı kitabını incelediğimizde sıklıkla tekrarlanan hayal 

gücü, hayal dünyası ve hayalleri gerçekleştirme kelimelerinden yola çıkarak sihirbaz 

arketipi ile uyum gösteren Jack Ma, markanın da arketipini belirlemektedir. Sezgisel, 

anlayışlı ve ilham verici sihirbazın hayattaki amacı, sıradan olanı olağanüstü hale 

dönüştürmektir. Bu çerçevede, hayalleri gerçeğe sorunları fırsata dönüştürmeyi beceren 

biri olarak Jack Ma, bu hikaye arketipinin idealleriyle mükemmel bir şekilde 

yankılanmaktedır. 

Arketip ve motivasyon teorilerini birleştirerek markaya olumlu bir katkı 

sağlayabilecek şekilde tanımlayıp bir sistem oluşturan Mark ve Pearson modeline göre  

de ustalık ve risk aralığında yer alan sihirbaz arketipi herşey olabilir, hayaller 

gerçekleşebilir düşünce tarzını yansıtmaktadır. Bu markalama stratejisine dayanan yeni 

fırsatlar yaratma özelinde oluşturduğu markasını da güçlü bir şekilde desteklemektedir 

(şekil 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15. Mark ve Pearson Modeline Göre Ustalık ve Risk 

Aralığında Yer Alan Sihirbaz Arketipi Şeması 
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5.2  Marka Yaşam Döngüsünün Hikayeleştirilmesi Modeli 

Çalışma, bu bölüme kadar, marka kurucu hikayelerinde veya marka 

hikayelerinde, hikaye anlatıcılığının nasıl kullanılabileceğine dair teorik altyapıyı, 

literatürdeki gelişmeleri ve bunların ışığında uygulama örneklerini sunmuştur. 

Açıklandığı ve gösterildiği üzere, bir markanın ve marka özünün, bütünlük arz edecek 

şekilde marka hikayesine yansıtılması ile marka oluşumuna katkıda bulunulacak bir 

nitelik ortaya koyulabilmektedir. Bu şekilde marka, daha özgün, daha samimi ve daha 

tutarlı bir kimliğe ve kurguya sahip olarak algılanabilecektir. Bu kapsam dahilinde, 

çalışmanın devamında tarafımızdan önerilen bir “marka yaşam döngüsü hikayeleştirme 

modeli” sunulmaktadır. Şekil 16, önerilen modelin görsel şemasını göstermektedir.  

  

 

Şekil 16. Marka Yaşam Döngüsünün Hikayeleştirilmesi Modeli 
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Bir marka hikayesi için önerilen modelde yedi öğe bulunmaktadır. Bu yedi öğeler 

karakter, fikir, ürün, ürünün markalaşması, pazarda rekabet, kriz ve zirve olarak 

belirlenmiştir. 

 Karakter:  Girişimci, kurum, sanatçı, kamu otoritesi olabilir. 

 Fikir: Karakterin hedef kitle ihtiyacına yönelik yapabileceklerdir. Hedef kitle, 

işletme/kurum için müşterisi/tüketicisi, sanatçı için izleyicisi, siyasi parti için 

seçmeni, kamu otoritesi için halktır. 

 Ürün: Ürün ise hedef kitle ihtiyacını karşılamak için fikrin somut olarak hayata 

geçirilmiş halidir. Bir hizmet, sanat eseri, bir kanun, yönetmelik, düzenleme 

örnekler arasında sayılabilir. 

 Ürünün markalaşması: Ambalajı, konumlandırılması, sunumu, iletişimi, vb ile 

iyileştirilmesi, kendini bulması ve marka olma sürecidir. 

 Pazarda rekabet: Lansman sonrası sıkıntılar, beğenilip beğenilmeyeceğine dair 

kaygılar, iyileştirilmesi gereken yanların geliştirilme sürecidir.   Süregen, tutarlı 

iletişim, marka tutundurma, doğru fiyatlandırma, pazar payı kazanma 

mücadelesidir.  

 Kriz: Yeni rakiplerin ortaya çıkması, eskilerin atakları, kanuni engellemeler, olası 

karalamalar veya daha iyi rakipler nedeniyle müşteri/tüketici/izleyici/seçmen 

kaybı,  pazar/bölge ve pazar payı/oy/beğeni kaybı, itibar kaybı gibi sorunların 

ortaya çıktığı aşamadır. 

 Zirve: Sıkıntıların, baskıların aşılarak zirveye yerleşilmesidir. Zirveye ulaşmak 

ayrı, zirvede kalmak ise ayrı bir mücadeledir. Bu bağlamda, markanın bu döngüyü 

tekrarlayarak kendini yenilemesi gerekmektedir. 

Christopher Booker’ın Yedi Temel Olay Örgüsü: Niçin Hikayeler Anlatırız 

kitabından yola çıkarak beş aşamalı hikaye özelinde ele alınan bu incelemede Booker ilk 

adım olarak çağrı, yani tanıtım bölümünün doğru ve merak uyandırıcı bir şekilde 

iletilmesi gerekliliğini ifade eder. Sonrasında kurucunun hayallerini, gerçekleştirmek 

istediği şeyleri temsil eden düş belirtilir. Hikaye çerçevesi içerisinde üçüncü adım olan 

rekabet ortamını çağrıştıran düş kırıklığı, yani yaşanılan zorluklar ve engeller yerini alır. 

Bu bağlamda akılda kalıcılığı sağlayan ve ilgiyi doruk noktasına taşıyan kabusla 

olayların bir adım daha ileri gittiği ve çözüme yaklaşıldığı gözlenir. Son aşama olan 
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mucizevi kaçış, zirveye ulaşma noktası yeni fırsatlar sunarak çözülmeyi sağlar. Tüm bu 

aşamaların ışığında insanlarla bağ kurabilen hikaye, marka hikayesinin yaşam döngüsü 

olarak Tablo 5.1 ‘de model olarak sunulmuştur. 

Bir marka, sadece hedef kitlesi ile değil, tüm paydaşları ile kurduğu iletişimi, 

ürünleri aracılığıyla oluşturmaktadır. Her bir ürün, markanın bütünlüğüne hizmet eder ve 

bu bakımdan her bir ürün markanın tüm yolculuğunun bir parçasını oluşturur. Buna bağlı 

olarak, markanın doğması, gelişmesi ve yaşam döngüsü içerisinde varlığını 

sürdürebilmesi kendi başına anlatılabilecek (hikaye edilebilecek) bir süreci işaret eder. 

Bu süreç, çalışmanın önceki bölümlerinde açıklandığı ve çeşitli örneklerle gösterildiği 

üzere markanın belirgin nitelikleri taşıdığı durumlarda başarılı bir şekilde ilerlemektedir. 

Başarı, markanın varlığını sürdürmesi ve en nihayetinde zirvede kalabilmesi olarak 

tanımlanmaktadır.  

Bu kapsamda önerilen model ile karakterlerin girişimlerinin anlamlı ve tutarlı bir 

şekilde markalaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Model, her ne kadar sıralı 

aşamalardan oluşsa da markanın unsurları olan her bir ürün için kendini yeniden 

tekrarlayan bir şekilde uygulanabilmektedir. Her marka aslında bir hikayedir. Bu hikaye 

farklı edebi yöntemlerle karakterin tasarlayabileceği bir süreç haline getirilebilir. 

Dolayısıyla, önerilen model bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara yol gösterici 

olacağı kadar sektörde fiilen yer alan oyuncular için de önemli bir araç olacaktır. 

5.2.1 Marka Yaşam Döngüsünün Hikayeleştirilmesi Modeline 

Yönelik Öneriler 

Sunulan bu model önerisi ile birlikte bir ürünün hikaye anlatıcılığı ekseninde 

markalaşabilmesi için belli başlı hikayeleştirme önerileri getirilmiştir. İşletmelerin sahip 

olduğu ürünlerinin gelişim yolculuğunun hikaye anlatıcılığı çerçevesinde ele alınması 

markalaşmasında ve bilinirliğinin artmasında rolü büyüktür. 

1. Her markanın oluşumunda aslında onu yaratanın hikayesi gizlidir. 

İncelediğimiz kitaplarda tespit ettiğimiz üzere kurucusunun karşılaştığı zorluklar, 

yaşadığı hayal kırıklıkları, sevinçleri kısacası tüm yaşanmışlıklar markanın doğuş 
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mucizesidir. Bu mucizenin enerjisi hedef kitleye anlatı aracılığı ile ulaştığı anda marka 

da başarıya ulaşacaktır. 

2. Markanın karakterinden gelen ayırt edici özelliklerini vurgulayacak metinlerle 

iletişim yapılması doğru olacaktır. 

3. Modeldeki öğelerin öne çıkarıldığı etkili bir hikaye, pazarlama aracı olarak 

kullanılır ve bu markayı daha da kişiselleştirerek hedef kitlenin ilgisini çeker. 

4. Markanın kurucusunun arketipi değerleriyle kurum markasının özüne ve 

kurumun markalaşma hikayesine yansıyacaktır. Bu hikaye kurum kültürünün de 

omurgasıdır. Çalışanlar tarafından özümsenmesi, kurumun tüm paydaşları (dağıtıcı 

firmalar, kamu kurumları, ajanslar, medya, hedef kitle vs.) tarafından aynı anlamı ifade 

etmesi için tutarlı iletişimle uygun mecra ve zamanlarda tekrarlanmalıdır. 

5. Her iletişim olanağında firma tarafından yapılan herşeyin marka özünde 

bulunduğu şekilde yansıtılması önemli olacaktır. Çıkış noktası, ihtiyaca karşılık bulduğu 

çözüm, sağlayacağı fayda, hangi şekilde marka özü ile bağlantısı olduğu metinde o 

markanın özünün imzası olacak şekilde yerini almalıdır. 

 6. Her firmanın bir amacı vardır ve bu bağlamda iletişimlerde markayla firma 

bağlantısı kurularak  kurgulandığında kurucu arketipinin ve değerlerinin markaya nasıl 

yansıdığı belirginleşir, marka kimliği netleşir. 

7. Amaca yönelik olarak geliştirilen iletişim teknikleri (kuruluş yıldönümleri, 

slogan, lansman, reklam, teaser reklam, vs) modelde önerilen yedi aşamada firma için 

ürüne bağlı olarak uygun zaman koşullarında kullanıldığında doğru olacaktır. 

 8. Günümüzde son kullanıcı hedef kitleye ulaşmanın olmazsa olmazı internet 

üzerindeki dijital sosyal medya mecralarıdır. Markanın hikayesinin dijital platformda yer 

alması ve sürekliliğinin sağlanması markayı gündemde tutacaktır. 

 9. Sloganlar markanın kurucusunun arketipini ve markanın özünü kısaca yansıtan 

ifadelerdir. Bu bağlamda, akılda kalıcılığı sağlayan bir slogan hazırlanması hedef kitleye 

doğrudan ulaşmada etkili olacaktır. 
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10. Lansman, yıldönümü geldiğinde, markanın nerelerden geçtiği, hangi ürünleri 

hangi fikirlerle ortaya çıkardığı, insanların hayatında nasıl bir yer edindiği, neye çözüm 

olduğu (bir tek lansman ya da reklamla değil) her bir aşamada zihinde kalıcı tekrarlarla 

sağlanmalıdır. 

 5.2.2 Marka Yaşam Döngüsünün Hikayeleştirlmesi Modeline 

Yönelik Sonuçlar 

Bir hikaye nasıl gelişim aşamalarına sahipse bir marka da benzer gelişim 

aşamalarına sahiptir. Bu bağlamda markalar ve hikayeler birbirleri ile ilişkili kavramlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır, çünkü markalar duyulan, takip edilen, deneyimlenen, 

okunan, izlenen hikayelerin bir toplamıdır. Markalar tüketicilerin zihinlerinde hikayeler 

ile canlanır ve büyük bir etki yaratırlar. Bu bağlamda kullanılan dilin yalınlığı da çok 

önemlidir. İncelenen kurucu marka hikayelerinde gözlemlenen anlatı doğal üslup 

niteliğinde aktarılmış, anlaşılırlık daha net bir hal almıştır.  Dolayısıyla kullanılan sade 

ama güçlü anlatı tekniği ile de hikayeler, tüketici ve markalar arasında kuvvetli bir bağın 

oluşmasına katkı sağlarlar. Hikayesi olan bir markanın, bireylerle arasında bağ 

kurmasının en temel sebebi, hikayenin markaya hayat vermesi ve bunun sonucunda 

kalıcılığını sağlamasıdır. Yaratıcılığa katkı sağlayan marka hikayeleri hedef kitleyi 

farklılıklar üzerinde düşünmeye teşvik ederek, keşfetme sürecinde odaklanılması 

gerekenleri gösterir. 

Dijital çağın en simgeleşmiş kurucu marka hikayelerinde incelediğimiz marka 

gelişim süreçlerinden de markayı yaratan girişimcilerin farklı arketiplerine bağlı farklı 

tarzlarına rağmen ortak noktalarının pazarın/tüketicinin ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacı 

karşılayacak bir fikir yaratmak ve sonrasında bu fikri hayata geçiren bir ürün üretmek, bu 

ürünleri tutundurmak, bu ürünlerin tüketicinin hayatının parçası olmasını sağlamak, 

onlarla anılmak için arkalarında bir iz bırakmak adına markalaşmanın bir yöntem olduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır.  Buna bağlı olarak, bir marka hikayesi de tüm işlevleriyle 

hedef kitlenin ilham almasını sağlamalı veya yol gösterici bir ışık niteliğinde olmalıdır. 

Örneğin incelediğimiz marka kurucu hikayelerinden tüketiciyi ürün bazında etkilediği 

gibi duygusal anlamda da etkileyebilen bir Microsoft, Amazon, Facebook, SpaceX-

Tesla, Apple ve Alibaba hikayesinde birey kendinden de birşeyler bulmalıdır. Diğer bir 

deyişle, bu markalar birçok tüketicinin ortak özelliklerini yansıtmaktadır. Her bir 
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girişimcinin anlam yaratıcıları arketiplerle uygunluk göstererek anılması, gerçek 

duygularla bir araya gelerek tüketicinin karşılaştığı engellere de çözüm önerisi olacak 

şekilde ürünler sunmaları, markalarının kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Bir markaya 

kahraman, hükümdar, içimizden biri, sihirbaz, yaratıcı, kaşif veya bakıcı gibi kişilik 

niteliklerini yükleyerek güncel hayatta insanlar için nasıl daha hatırlatıcı olması 

sağlanıyorsa marka girişimcileri için de kişilik nitelikleri son derece uyumludur. Bir 

marka hikaye arketipinin uygunluğu oluşturulduğunda, tüketici/hedef kitle istekleriyle 

yankı uyandıran güçlü ve ilgi çekici bir hikaye oluşturabilir ve temelde hedef kitlenin bir 

marka ve ürünüyle daha iyi ilişki kurması sağlanabilir; çünkü bir markanın nasıl 

davranması, konuşması, bakması ve tutarlı bir şekilde karar vermesi gerektiğine ilişkin 

belirleyici bir yol çizen arketipler, markalaşma sürecine rehberlik ederler ve net bir 

çerçeve oluşturarak markayı anlaşılır hale getirirler. Bir anlamda, bu markalar izledikleri 

bu yolla hikayeleri ile kendilerini dış dünyaya anlatarak hedef kitlenin onları nasıl 

algıladığını da belirlemişlerdir. Hikaye arketipleri, bazı tüketiciler için heyecan yaratırken 

bazılarına rahatlık kavramını iletecek kadar çeşitlilik gösterir ve bu doğrultuda arketipsel 

anlamı doğru olarak seçmek herhangi bir markanın başarısı için çok önemlidir. 

 5.3 Öneriler 

Çalışma kapsamında açıklanan teorik altyapı ve nitel analizi takiben bir model 

önerisinde bulunulmuştur. Bu model kendi içinde incelendiğinde, gelecek araştırma 

sorularına kaynaklık edebilir. Bu bakımdan yukarıda bahsedilen model hem sektörde yer 

alan uygulayıcı profesyoneller hem de konuyu akademi düzeyinde inceleyecek olan 

araştırmacılara çeşitli öneriler sunmaktadır. Bu öneriler çalışmanın kısıtlarının 

geliştirilmesi ve nihayetinde teorik ve pratik düzeyde daha anlamlı sonuçlarının elde 

edilmesine hizmet edecektir. 

Marka oluşum sürecinde ihtiyacın belirlenmesi için tüketici alışkanlıkları göz 

önüne alınarak fikirlerin oluşumu üzerinde çalışıp gelişim sağlanmalıdır, çünkü fikirler 

gerçeğin yaratıcı bir göstergesi olan hikaye anlatıcılığı ile geliştirilerek ve (karakterler 

tarafından) eyleme dönüşerek ihtiyaç duyulan ürünün hayata geçirilmesinde önemli rol 

oynayacaktır. Bu bağlamda, ürünün hedef kitleye yaşatacağı deneyim ilgi çekici 

olmalıdır. Bir hikayede olay örgüsü nasıl şekil alıyorsa, marka oluşumunda da şekillenme 

belli bir sıraya göre gerçekleşmelidir. Yani, ürün oluşturulduktan sonraki süreçte 
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değerlendirme açısından testler, performans ölçümleri, şekil, renk, isim, logo gibi marka 

kimliği öğelerinin belirlenmesi de ürünün markalaşması diğer bir deyişle, kahraman 

haline gelmesi bakımından hedef kitle için önem taşıyacaktır. Tüm bu değerler oluşurken 

meydana gelecek sorun ve karşılaşılan engellere karşı bir çözüm arayışı olacaktır. Ortaya 

çıkan ürün piyasada tutunmak için rekabet etme durumunda kalacak diğer bir deyişle bir 

macera içerisinde mücadelesini sürdürecektir. Bu rekabet ortamı içinde ürünün büyük bir 

değişim geçirmesine gerek olmaksızın, basit ama olumlu bir gelişme hedef kitlenin 

ilgisini çekmek için yeterli olacaktır. İncelenen marka kurucu hikayelerinde ifade edildiği 

üzere rekabet süreci içerisinde karşılaşılacak engellerle “olanaksız” kavramının ardına 

saklanmadan, başa çıkabilme durumu yaratılacaktır. Her zorlu mücadelenin ya da 

serüvenin ardından gelen başarı, markanın geliştirdiği yöntemle çözülme sürecine 

girerek, markanın sesinin daha da güçlü bir şekilde yankılanmasını ve zirvede kalmasını 

sağlayacaktır. Bu bağlamda, tüketiciyi merkeze alarak yöntem belirleyen markalar bu 

sayede daha fazla ürün geliştirerek her zaman hedef kitleyle bağ kuran markalar haline 

gelecektir. Bu çalışmanın kaynağı olan marka kurucu hikayelerinin de kısa sürede 

oluşmuş bir hikaye anlatımı olmadığı yıllar süren çalışmaların sonucunda ortaya çıktığı 

unutulmamalıdır. Mucizelere uzun soluklu çabalardan sonra varılması gerçeği de marka 

hikayesini desteklediği ölçüde güçlendirecektir. 

Bu bağlamda Şekil 5.7’de, marka oluşumunun hikaye anlatıcılığı ile buluştuğu, 

hikayenin ise marka ile kucaklaştığı bir model önerisi yedi aşamada sunulmuştur. Bu 

aşamalarda fikirden zirveye bir markanın izlediği yol ele alınmıştır. Bu aşamalar 

incelenen marka hikayelerinde bulunmaktadır. Bir kurum veya ürün markası başarılı 

olmak için bu aşamaları kullanarak hikayeleştirdiğinde ve o başarı hikayesini markalarına 

yansıttığında, hedef kitlesinin duygularına ulaşması daha hızlı bir şekilde 

gerçekleşecektir. Hedef kitle ile duygusal anlamda bağ kuran marka güven oluşturarak 

herkesin hayatına farklı bir şekilde yansıyacaktır. Diğer bir deyişle, arkasındaki hikaye 

hedef kitle tarafından benimsenecektir. Kurumun veya kurucunun hikayesinin insanlar 

tarafından bilinmesi güven yaratmada önemli olacaktır. 

Bu öneriler ışığında, marka yaşam döngüsünün hikayeleştirilmesi modelinde yer 

alan aşamalar, her ürün için kullanılabilecek niteliktedir. Bu ürün kendi hikayesini 

yaratmak isteyen bir kişi, bir girişimci, bir şirket, bir otel, bir sanatçı (şair, müzisyen, 
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ressam), bir siyasi parti, vs. tarafından kullanılarak birbirinden farklı pek çok alanda 

uygulanabilir. Diğer taraftan marka oluşum sürecinde marka hikayelerinin hikaye 

anlatıcılığı özelinde ele alınması ve buna bağlı olarak bir model önerisi sunulması ile ilgili 

çalışma gerek akademik literatürde gerekse kişi, kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdiği 

alanda önemli bir yere sahip olacaktır. Buna bağlı olarak, her markanın hikayesinin 

olamaması nedeniyle, kurum/kuruluşlar hikayeleştirme sürecini bu modelle 

uygulayabilirler. Her yazarın kullandığı yöntem ve bakış açısı birbirinden farklı olması 

sebebiyle, araştırmacılar farklı yöntemleri tekdüze getirecek bir analiz kullanmalı ya da 

farklılıkların kendi modelinde yol açacağı sapmaların farkında olarak analizini 

gerçekleştirmelidir. Araştırmacılar analiz edecekleri firmaları aynı veya benzer 

sektörlerden seçerek sektör bazında daha ortak bir hikaye oluşturabilirler. Analizi 

yapacak olan kurum ya da kuruluşları zaman bakımından tabi oldukları ya da içinde 

bulundukları tarihi, iktisadi, sosyal ve kültürel ortamıyla değerlendirmeleri doğru bir 

düzlemde analiz edilmelerine yardımcı olacaktır. 
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